
      BOSS ANTİ-SEİZE SPREY
         Teknik Data Belgesi

 
 BOSS INDUSTRIAL - Balmumcu Mh. Barboros Blv. IBA Blk. 42/8 Beşiktaş / İstanbul - Türkiye - Tel: +90 212 243 94 71 www.bossindustrial.com

Açıklama

BOSS Anti-Seize Montaj Spreyi yüksek sıcaklık dayanımı ve mükemmel ayırıcı özelliklere 
sahiptir.
BOSS Anti-Seize yüksek gerilimli parçalar için koruyucu, ayırıcı ve yağlayıcı olarak 
kullanılır. İdeal olarak uyumlu katı içerikler ve seçilmiş katı maddeler geniş yelpazede 
kullanım alanı sunar.
BOSS Anti-Seize korozyon, yapışma ve aşınma, tutma-bırakma fenomeni, oksidasyon, 
aşındırma korozyonu ve elektrolitik tepkimelerden (‘’soğuk kaynaklama’’) korur

Depolama

Basınçlı kap: güneş ışığından koruyun ve + 50 ° C'yi aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın.

Güvenlik ve Sağlık

Boss ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere 
ve talimatlara uyulmalıdır.

Ambalaj

400mL, sürükleyici gazlı basınçlı sprey. 

Teknik Bilgiler
Renk:
O +20°C’de (+68°F) yoğunluk DIN 51758
VKA-Test (DIN 51350) mal yükü
VKA-Test (DIN 51350) kaynak yükü
VKA-Test (DIN 51350) Dairesel kapak değeri (1 Min/1000)
İşlenmiş penetrasyon (DIN ISO 2137)
Su dayanımı (DIN 5187)
Basınç (DIN 53281-83)
Tuz sprey testi
220_Waerm
Dielektrik dayanımı
Sıcaklık dayanımı
Raf Ömrü

Antrasit,
1,16 g/cm³
4.200 N
4.400 N
0,5 mm
310 - 340 1/10 mm
0 - 90
230 N/mm²
>170 saat
0,3 W/m.K
0,47 kV/mm
-180 ile +1.200 °C arası
5 sene

NOT
Buradaki bilgiler, BOSS INDUSTRIAL laboratuarlarında elde edilmiştir, sadece bilgi amaçlıdır. BOSS INDUSTRIAL in kontrolü altında olmayan metotlardan 
dolayı, elde edilen sonuçların sorumluluğunu BOSS INDUSTRIAL üstüne alamaz. Buradaki ürünün, kullanıcının amacına uygunluğunu belirlemek 
kullanıcının sorumluluğundadır. BOSS INDUSTRIAL, satıştan ve kullanımdan doğan, ticarete uygunluk veya belirli amaca uyum garantisi dahil, ifade veya 
ima edilen bütün garantileri onaylamaz. BOSS INDUSTRIAL, maddi dahil hiçbir zararın sorumluluğunu kabul etme 

Uygulama 

Yüzeyleri kirden ve yağdan arındırın. Montaj macununu eşit şekilde dağıtın. BOSS ANTİ-SEİZE’I yalnızca etkin maddeye özel 
uygulamalar için uygundur, saf yağlayıcılar ve greslerin yerini almaz


