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Professioneel gamma

Product specificaties

VISCOTENE
Wynn's Viscotene is een sterk hechtend synthetisch
smeermiddel met hoge viscositeit.

Eigenschappen








Hecht zich buitengewoon goed aan oppervlakken.
Waterafstotend en waterbestendig.
Beschermt moeilijk te smeren onderdelen.
Vermindert en dempt geluid van bewegende delen.
Bestand tegen stoom, solventen en zuren.
Vermindert slijtage en corrosie.
Bezit uitstekende viscositeiteigenschappen bij hoge en lage temperaturen.

Toepassingen
 Machinedelen blootgesteld aan vocht, warm of koud water, detergenten, zuren, stoom
e.d.
 Smeerpunten waarbij conventionele smeermiddelen wegdruppelen of weglekken.
 Functioneert als demper om vibraties, geluid en slijtage op te vangen. Compenseert
voor variaties in speling en druk.
 Alle gevallen waar gebruikelijke oliën en vetten moeilijk toepasbaar zijn.
 Elektrische bedrading (motorfietsen, wagens, vrachtwagens).
 Voor kabels, mechanische onderdelen, ophanging, personen- en vrachtwagens,
tractoren, in wegen-, mijn- en landbouw, scheepvaart, papier-, metaal- en glasindustrie.
Kenmerken
Werking temperatuurbereik

: -20 tot +130°C
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Gebruiksaanwijzing

Product specificaties

 Te smeren oppervlakken droog en schoon maken, bvb. met Wynn's Brake and Clutch
Cleaner.
 Product aanbrengen met de spuitbus.
 Wachten tot het oplosmiddel voldoende verdampt is alvorens het onderdeel in werking
te stellen. Alleen spuiten op te smeren of te beschermen stukken.
Verpakking
PN 80179 – 12x500 ml aërosol – EN/FR/DE/ES/IT/NL/DA/SV/FI
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