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ΣΠΡΕΪ ΓΡΑΣΟ ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ ΜΑΥΡΟ  Μαύρο, ειδικό λιπαντικό που δεν 
«τρέχει», ανθεκτικό στις υψηλές 
πιέσεις.

Κωδ. αρ. 0893 105 5
Περιεχόμενο: 400ml

Ανθεκτικό στις υψηλές πιέσεις
• Αξιόπιστη αντιδιαβρωτική προστασία 

ακόμα και σε πολύ υψηλές θλιπτικές κατα-
πονήσεις

• Απόσβεση θορύβων και κραδασμών

Δεν «τρέχει»
• Εξαιρετική λίπανση ακόμα και σε σημεία 

λίπανσης που περιστρέφονται με μεγάλη 
ταχύτητα (υψηλή πρόσφυση)

Προσθήκη στερεών λιπαντικών  
στοιχείων
• Διαθέτει πολύ καλές ιδιότητες ασφαλούς 

λειτουργίας σε περιπτώσεις ανάγκης*

Περιέχει πρόσθετα αντιδιαβρωτικής 
προστασίας
• Διεισδύει κάτω από την υγρασία και προ-

στατεύει από τη διάβρωση

Συμβατότητα με ελαστικούς δακτυλί-
ους (ο-ring)

Ανθεκτικό στις σταγόνες νερού και 
το αλμυρό νερό, καθώς και σε ασθε-
νή οξέα και αλκαλικά διαλύματα

Δεν περιέχει σιλικόνη και ασφαλτικά 
υλικά

Περιοχή θερμοκρασιών χρήσης από 
-30°C έως +180°C

* Ιδιότητα λειτουργίας ανάγκης: το στερεό 
λιπαντικό εμποδίζει την ακραία φθορά 
στις κρίσιμες φάσεις ρήξης του λιπαντικού 
φιλμ.

Πεδία χρήσης:
Για τη μακροχρόνια λίπανση ανοιχτών 
σημείων λίπανσης, γραναζιών που δέχονται 
υψηλές καταπονήσεις, αλυσίδων ταχείας 
περιστροφής καθώς και για τη λίπανση 
περιστρεφόμενων στεφανιών, οδοντωτών 
κανόνων, πλακών σύνδεσης, ελλειπτικών 
φύλλων ελατηρίου, κ.λπ. Για εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους.

Χρήση:
Ανακινήστε καλά και δυνατά τη φιάλη πριν 
από τη χρήση. Ψεκάστε το σημείο λίπανσης 
ομοιόμορφα από απόσταση 20 cm περί-
που. Εάν τα γρανάζια περιστρέφονται κατά 
τη λίπανση, στρέψτε τη δέσμη ψεκασμού στο 
ίδιο σημείο. Μετά τη χρήση γυρίστε τη φιάλη 
κατά 180° και συνεχίστε να ψεκάζετε για 5 
δευτερόλεπτα.

Υποδείξεις:
Πριν από τη χρήση θα πρέπει να καθαρίσετε 
και να απολυπάνετε σχολαστικά τα σημεία 
λίπανσης με το καθαριστικό  
(κωδ. αρ. 0890 107 Ισχυρό καθαριστικό 
συναρμολογήσεων 500ml).

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν προτάσεις που βασίζονται 
στην εμπειρία μας.
Απαιτούνται δοκιμαστικές χρήσεις! Για τη χρήση και 
τη βαφή θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του Φυλ-
λαδίου Τεχνικών Δεδομένων του κατασκευαστή του 
βερνικιού.
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