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Veri Sayfaları

A
nti-Friction Spray

TR

Uygulamalar 
Anti-Friction Spray özellikle paslanmaz çelik, alaşım ve yüksek alaşımlı çelik gibi 
en sert malzemelerin delinmesi ve kılavuz çekilmesi için önerilir (bakır ve bakır 
alaşımlarında kullanmayın).

Açıklama 

Anti-Friction Spray klorin içermeyen, kaygan maddeler, aşınma önleyici ve aşırı basınç 
katkıları ile üretilmiş yüksek performanslı yağlayıcı aerosoldür.

Anti-Friction Spray
En sert metallerde bile takım sürtünmesini 
ve ısıyı azaltır

Özellikler 

Anti-Friction Spray en sert malzemeler üstünde takım dayanımını önemli ölçüde 
geliştiren mükemmel aşınma önleme ve yüksek basınç özelliklerine sahiptir. 

Anti-Friction Spray sürtünmeyi azaltır ve yağlayıcı film tabakasını korur.

Anti-Friction Spray çok yüksek aşınma önleyici özelliklere sahiptir.

Anti-Friction Spray, düşük yüzey gerilimi sayesinde delme ve kılavuz çekilmesi için 
mükemmel ıslanırlık ve optimal ağlama sağlar.

Anti-Friction Spray ısı yoluyla enerji kaybını azaltarak verimliliği artırır.

Anti-Friction Spray takımların kullanım ömrünü uzatır.

Teknik Özellikler 
	 	 Birim	 	 Değer

Görünüm -  Sıvı

Renk  -  Berrak kahverengi

İtici   -  Bütan / Propan

Hacim  ml  500
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Şartlar ve Koşullar: © 2018. Tüm hakları Moove Lubricants Limited'e aittir. Bu materyal içinde yer alan Mobil ve Mobil ürünleri Exxon Mobil Corporation veya iştiraklerinden 
birine aittir ve bu dokümandan içindeki markların ve ticari markaların kullanımından sorumlu Moove Lubricants Limited'e lisanslanmıştır. Bu dokümanın veya herhangi bir 
ticari markanın önceden izin alınmadan kopyalanması, çoğaltılması veya herhangi bir şekilde kullanılması ya da uygulanması yasaktır.

Moove Lubricants Limited tarafından üretilmiştir.
Faaliyet Tesisi Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX +44 (0) 1474 564 311 

Not 

Bu yayında yer alan veriler mevcut bilgi ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Ürünümüzün işlenmesini ve uygulanmasını 
etkileyebilecek bir çok faktörden dolayı, bu veriler işleyicilerin kendi araştırmalarını ve testlerini gerçekleştirmelerinin 
yerini almaz; aynı şekilde bu veriler belirli özelliklerin sağlanmasını ya da ürünün belli bir amaca uygunluğunu da garanti 
etmez. Burada verilen tüm açıklamalar, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vs. önceden bildirilmeden değiştirilebilir ve 
bunlar ürünün mutabık kalınmış sözleşmeyle ilgili kalitesini oluşturmaz. Her tür fikri mülkiyet hakkına, mevcut yasalara 
ve yönetmeliklere uymak ürünlerimizi alanların sorumluluğudur.

Sağlık/Güvenlik 
Bu ürünün güvenli şekilde taşınması ve kullanılması için, Malzeme Güvenliği Veri Sayfasına bakın

Depolama ve Taşıma 
Dikkat, basınçlı kap: güneş ışığından ve diğer ısı kaynaklarından uzak tutun.

Son Kullanma Tarihi 
Üretim tarihinden itibaren 3 yıl

Üretim tarihi şişenin altından aşağıdaki şekilde bulunabilir:

Julian tarih kodu – GGG/YY

Saat – SS:SS

Ürün kodu – 765XXX


