
Fortroligt

B
R

A
59

36

Datablade

A
nti-Friction Spray

DK

Anvendelse 
Anti-Friction Spray anbefales især til boring og gevindskæring af de hårdeste 
materialer, rustfrit stål, legering og højlegeret stål (må ikke anvendes på kobber 
og kobberlegeringer).

Beskrivelse 

Anti-Friction Spray er en højtydende spraydåse med smøremiddel formuleret med 
olieagtige midler, slidbeskyttelse og ekstreme tryktilsætningsstoffer uden klor.

Anti-Friction Spray
Reducerer værktøjsfriktion og varme selv 
på de hårdeste metaller

Egenskaber 

Anti-Friction Spray har fantastisk slidbeskyttelse og ekstreme trykegenskaber for 
væsentlig forbedring af værktøjets stabilitet på de hårdeste materialer. 

Anti-Friction Spray reducerer friktionen og vedligeholder smørefilmen.

Anti-Friktion Spray har meget høj grad af slidbeskyttelse.

Anti-Friction Spray giver fremragende befugtning og optimal smøring ved boring 
og gevindskæring som følge af dens lave overfladespænding.

Anti-Friction Spray øger effektiviteten ved at reducere tabet af energi gennem 
varme.

Anti-Friction Spray øger værktøjernes levetid.

Specifikationer 
  Enhed  Værdi

Udseende -  Væske

Farve  -  Klar brun

Drivgas  -  Butan/propan

Lydstyrke  ml  500
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Vilkår og betingelser: © 2018. Alle rettigheder forbeholdes Moove Lubricants Limited. Mobil og Mobil-produkter, der er nævnt i dette materiale, er registrerede 
varemærker tilhørende Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber licenseret til brug ved Moove Lubricants Limited, som er ansvarlig for dette dokument 
og brugen af sådanne varemærker i det. Ingen del af dette dokument eller noget varemærke må kopieres, reproduceres, bruges eller anvendes på anden vis uden 
forudgående samtykke.

Fremstillet af Moove Lubricants Limited.
Operations Plant Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX +44 (0) 1474 564 311 

Bemærk 

Dataene i denne publikation er baseret på vores aktuelle viden og erfaring. I lyset af de mange faktorer, som kan påvirke 
behandlingen og anvendelsen af vores produkt, fritager disse data ikke behandlere fra at udføre deres egne undersøgelser 
og tests, og disse data udgør ikke en underforstået garanti for bestemte egenskaber eller produktets egnethed til et 
bestemt formål. Alle beskrivelser, tegninger, fotos, data, proportioner, vægte osv. i denne publikation kan ændres uden 
forudgående varsel og repræsenterer ikke produktets aftalte kontraktmæssige kvalitet. Modtageren af vores produkter 
er ansvarlig for at sikre, at alle ejendomsrettigheder og eksisterende love og lovgivning overholdes.

Sundhed/sikkerhed 
For information om sikker håndtering og brug af dette produkt, se materialets sikkerhedsdatablad.

Opbevaring & håndtering 
Forsigtighed ved beholder under tryk: Beskyttes mod sollys og andre varmekilder.

Sidste anvendelsesdato 
3 år efter fremstilling

Produktionsdatoen kan identificeres under bunden af flasken som følger:

Juliansk dateringskode – DDD/ÅÅ

Tid – TT:TT

Produktkode – 765XXX


