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Nota
As informações e recomendações contidas nesta brochura não representam qualquer garantia de propriedades. Baseiam-se nos resultados da nossa investigação e experiência. Contudo, não são vinculativas, porque não
podemos ser responsabilizados pelo cumprimento das condições de processamento e porque não temos conhecimento das condições especiais de aplicação do utilizador. Só uma garantia de uma qualidade permanentemente
elevada dos nossos produtos pode ser assumida. Recomendamos que realize testes suficientes para determinar se as propriedades desejadas do produto em questão foram alcançadas. Está excluída uma reclamação baseada
nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorrecta do produto.

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de
www.weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za
www.weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae
www.weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg
www.weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it

Spray de Correntes e Cabos

Aderência elevada e resistente à pressão

O WEICON Spray Correntes e Cabos é um lubrificante aderente
sintético e transparente para a lubrificação interior e exterior
permanente de correntes e cabos de aço de todo o tipo e com
desgaste elevado.

O Spray Correntes e Cabos é particularmente aderente e resistente
à pressão, é igualmente extremamente penetrante, isolador de
ruídos, bem como resistente à água, evitando o alongamento, a
fricção e o desgaste.

O WEICON Spray Correntes e Cabos pode ser utilizado em todo o
tipo de correntes e cabos de aço, rodas dentadas e engrenagens
de parafuso sem-fim, peças de máquinas de velocidades elevadas,
articulações e acoplamentos, rolos e rolamentos de esferas e
pacotes de molas em muitas áreas da indústria.

Dados técnicos

Odor óleo mineral

Características isolador de ruídos

Sem silicone sim

Validade 24 meses

Cor incolor

Viscosidade cinemática (DIN 51562) +40°C 77 mm²/s

Viscosidade cinemática (DIN 51562) +100°C 8 mm²/s

Resistência à temperatura -40 até +200 °C

Código ISSA 53.402.15

Código IMPA 450829

Processamento
Agitar a lata antes de usar. Aplicar a uma distância de cerca
de 15 cm na superfície limpa e seca. Também pode ser usado
com mecanismo em operação considerando as instruções de
segurança correspondente.

Armazenamento
Recipiente sob pressão: proteger da luz solar e não expor a
temperaturas superiores a +50°C.

Saúde e Segurança
Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser
observados os dados e regulamentos físicos, de segurança,
toxicológicos e ecológicos nas nossas fichas de dados de
segurança CE (www.weicon.com).

Embalagem disponível:
11500400-36 Spray de Correntes e Cabos 400 ml


