
Lubricants & Penetrants

Anti-Seize
Anti Seize on kõrgekvaliteediline vasemääre, mis sisaldab pisikeste vaseosakestega mitte-sulavat
bentooni baasil määret koos väga tugevate korrosiooni- ja antioksüdatsiooni inhibiitoritega, et 
tagada kaitsvad omadused korrosiooni ja detailide kinni paakumise vastu.

Toote Nr:  83972 Anti-Seize

Omadused & eelised
• Töötemperatuuride vahemik: - 40�C kuni +1100�C
• Vähendab hõõrdumisel tekkivat müra
• Vähendab korrosiooni teket ja kinni paakumist
• Püsib hästi pinnas - pikendab detailide ja sõiduki eluiga
• Toode on vastupidav hapetele, leelisele ja sooladele

Kasutamine

Anti-Seize kaitseb mootori osi, väljalaskesüsteeme ja 
akuklemme. Toode ennetab laagrite, roostes olevate
mutrite ja poltide kinni pakkumist ning on ideaalne
vahend hõõrdumise vähendamiseks pidurite, poltide ja 
muude liikuvate osade vahel. 
Kõrgetel temperatuuridel 800-1000 � C tekitab toode
pinnale kaitsvaid oksiidide jääke, mis on väga tõhusad
kinni paakumise ennetamiseks. 

Kasutuskohad

* Piduri- ja veermikuosad
* Laagrid ja võllid
* Mehaanilised tõstukid ja konveiersüsteemid
* Veepumbad ja generaatorid
* Külmades tingimustes töötavad kahveltõstukid
* Tekstiilseadmed

DS389

Kasutusjuhend

1. Enne kasutamist raputage
korralikult.

2. Pihustage otse töötlemist
vajavale pinnale.



Lubricants & Penetrants

Tehniline Teave

Seotud tooted:

Tervise- & ohutusalane teave

OHTLIK 
KESKKONNALE

VÄGA TULEOHTLIK

Spray Rusty Penetrant, Rusty Clear, HT Oil, Acrysol, Speedy 500

DS389

Toote number: 83972

Kirjeldus: Vasemääre

Säilivusaeg: 30 kuud

Müügiühik: tk

VOC 467 g/L

Tollilõivu kood:         3405 30 00

Ohutuskaart: Olemas

Värvus: Vask

Koostis: Sile pasta

Töötemperatuuride vahemik: 15-25 º C

R12 Väga tuleohtlik
R51/53 Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist

veekeskkonda kahjustavat toimet.
R66 Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.
R67 Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust.
S23 Ärge hingake sisse aure / aerosooli.
S46 Allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata seda

pakendit või etiketti.
S51 Kasutada ainult hästiventileeritavates kohtades.

Veekindlus:        Väga hea

Alus: Puhtad vase osakesed bentooni baasil määret

Alus õli: Mineraal

Kooslus: NLGI Klass 3 (DIN 51818)

Languspunkt Ei ole (ASTM D-566)

Worked Penetration (25 º C and 60 strokes IP50) :

Soovituslik töötemperatuur: º C :-40 – 1100

Propellant:   Propaan/Butaan

Tihedus: 0,675g/ml (20 º C), 

Surve: 3 bar (20 º C), 

Pihustusvõimsus: 1,7g/sec (20 º C), 

Ohutuskaart on saadaval portaalis www.kenteurope.com

Tingimused
Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi elektrooniliselt, 
mehhaaniliselt ega kopeerimise teel levitada, edastada ega
talletada ilma KENT (Ühendkuningriigid) Ltd nimelise eelneva
nõusolekuta.
Käesolev andmete leht ja selle sisu („teave“) kuulub nimele
KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. Või on sellele litsentseeritud. 
Litsents ei luba teavet kasutada mingil muul eesmärgil kui
toote teavitamise eesmärgil. Litsents ei anna mitte ühtegi
vaimse vara õigust.
.

Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see asendab kõik
eelmised andmelehed. Arvatakse, et teave on õige, ent ettevõtte ei
vastuta selle õigsuse, korralikuse, lünkade ega selle alusel tehtu
ees Käesoleva andmetelehe kasutajad peaksid oma eesmärgist
lähtuvalt kontrollima toodete teavet ja sobivust ning mitte tegema
kaasasoleva või puuduva teabe alusel eeldusi. Teabele
tuginemisest või selle kasutamisest tuleneva kaotuse või kahju
eest (sealhulgas

tõrgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise kaotuse või kahjustuse
tekkimisest) ei vastutata. See ei piira ega keela ettevõttel KENT 
(Ühendkuningriigid) Ltd.võtta vastutust rikkest tuleneva surma või
vigastuse eest.

Registreeritud kontor:  Amber House, 
Showground tee, Bridgewater, Somerset, Ühendkuningriigid TA6 6AJ 
Kõik õigused kaitstud.

KENT (Ühendkuningriigid) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline, 
Fife KY11 8US Tel : 0800 136925 või 01383 723344 esmaspäevast neljapäevani kellaaegadel 08:30-17:30 ja 
reedeti 09:00-15:00. Töövälistel aegadel, palun saatke meile faks numbrile 01383 735829 või
saatke e-post: kentinfo.uk@kenteurope.com

mailto:kentinfo.uk@kenteurope.com

