ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΓΡΑΣΟ
Μακράς διαρκείας

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Γράσο βάσεως λιθίου για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Προστατεύει από τη σκουριά και τις
τριβές, κάθε κινούμενο μεταλλικό μέρος, σε μηχανήματα και εξαρτήματα. Διατηρεί διαχρονικά
τη ρευστότητά του και προσφέρει άριστη λίπανση που διαρκεί.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Κατάλληλο για λίπανση που διαρκεί, σε γρανάζια, πόλους μπαταρίας, ντίζες, ρουλεμάν, αντλίες, έμβολα, μεντεσέδες πορτών και παραθύρων. ‘Αποτρέπει’ τη διαρροή οσμών από μεταλλικά ή πλαστικά φρεάτια και σιφόνια.

μεγάλη επιφάνεια, το υλικό εφαρμόζεται με πινέλο, βούρτσα ή σπάτουλα στις προς προστασία
επιφάνειες.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Ανάλογα με την εφαρμογή.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, μακριά από
κάθε πηγή θερμότητας, για τουλάχιστον 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Προετοιμασία επιφάνειας
Αφαιρούμε σκουριά και σκόνη από την επιφάνεια εφαρμογής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να
διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση
κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή,
δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

2. Εφαρμογή
Τοποθετήστε το ρύγχος του φιαλιδίου στο σημείο που θέλετε να προστατεύσετε και πιέστε. Σε

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
• Κασετίνα 10 φιαλίδια των 125ml
• Χαρτοκιβώτιο 12τμχ 1lt

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας
και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών
γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του
χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή - Χρώμα

Πυκνόρρευστο υγρό -Μελί

Ειδικό βάρος

0,88±0,05kg/lt

Σημείο στάλαξης

>130˚C

DUROSTICK A.B.E.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
AΘΗΝA: AΣΠPOΠYPΓOΣ ATTIKHΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350, Φαξ:
210 55 99 612
ΘΕΣΣAΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44, ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ
570 22, Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365, Φαξ: 2310 797 367
Εmail: info@durostick.gr

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας
και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών
γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του
χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.

