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ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Όλα τα εξαρτήματα αποσυναρμολογούνται εύκολα
και γρήγορα ακόμη και μετά από χρόνια.

Χρησιμοποιείται πριν από την συναρμολόγηση σε βίδες,
παξιμάδια, φλάντζες κ.λ.π. Δημιουργεί ένα λεπτό στρώμα
αλουμινίου εμποδίζοντας την διάβρωση ακόμη και στις
υψηλές θερμοκρασίες.

Προστατεύει και συντηρεί τα μέταλλα από θερμότητα,
μηχανική καταπόνηση, διάβρωση και σκουριά και σε
θερμοκρασίες μέχρι και 0 C.60

o

Description:
Anti-Seize lubricant of fine sub-micron particles of Aluminum.
The spray “coats” opposing surfaces providing an anti-friction
intermediary surface that protects mated metal parts from
heat, mechanical pressure, galvanic corrosion, rust and
seizing, to temperatures up to 600 C.  Will not wash off, burn
or scrape off.  FOR SHIPS, FACTORIES, YACHTS, CARS /
TRUCKS, OUTBOARDS: Use on all mated parts, threaded
parts, screws, bolts, studs, bushings, bearings, flanges,
gaskets, shafts, couplings, press fits of exhausts and exhaust
manifolds, expansion joints, heat exchangers, boilers, ovens,
pumps, valves, propellers.  Use on stainless steel, iron and
aluminum.
EASES MECHANICAL DISASSEMBLY.  PREVENTS
COLD WELD (FREEZING TOGETHER) of mated parts.
ELIMINATES OXYGEN CUTTING of seized parts.
SAVES THREADS AND PARTS by preventing galling
damage and breakage during disassembly.
Directions: Shake can well. Apply a fine spray on threads
or other surface to be anti-stick treated.  Bolt down as usual.
To avoid clogging of  spray valve, reverse can after use and
depress valve until only clear gas escapes.
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Δηλώσεις Επικινδυνότητας

Δηλώσεις Προφύλαξης

: Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Δοχείο υπό
πίεση: μπορεί να εκραγεί αν θερμανθεί. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της
αναπνευστικής οδού.Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Ύποπτο για
πρόκληση καρκίνου. Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από
παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. : Μακριά από
παιδιά. Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή πυρακτωμένο σώμα. Μακριά
από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. – Μην
καπνίζετε.Περιέκτης υπό πίεση. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη
χρήση. Μην αναπνέετε αναθυμιάσεις/ σταγονίδια/ εκνεφώματα
Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Να
προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες
που υπερβαίνουν τους 50°C/ 122°F. Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο
σε κατάλληλοχώρο απορριμμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους
τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.Περιέχει: Μεθυλενοδιχλωρίδιο
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EASY
DISASSEMBLY

5 2 0 1 6 9 2 0 0 4 2 4 5

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Hazard statements

Precautionary statements

: Extremely flammable aerosol. Content under
pressure; may explode if heated.Causes skin irritation. Causes serious
eye irritation. May cause respiratory irritation. May cause drowsiness or
dizziness.Suspected of causing cancer. May cause damage to organs
through prolonged or repeated exposure. :
Keep out of reach of children. Keep away from heat/sparks/open
flames/hot surfaces. – No smoking. Do not spray on an open flame or
other ignition source. Pressurized container: Do not pierce or burn, even
after use. Do not breathe fume/ mist/ spray. Use personal protective
equipment as required. Protect from sunlight. Do not expose to
temperatures exceeding 50 °C/122 °F. Dispose of contents and
container to appropriate waste site or reclaimer in accordance with local
and national regulations. Contains: Methylene chloride

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Περιέχει / Contents:
400 ml/ gr330

500

:
Ναυτιλία, Βιομηχανία,Αεροπορία, εξωλέμβιες μηχανές,
μηχανάκια, αυτοκίνητα, κλπ. Σε όλες τις
συναρμολογούμενες μεταλλικές κατασκευές,βίδες,
παξιμάδια, καρφιά, σπειρώματα,μεταλλικές φλάντζες,
τσιμούχες, εναλλάκτες θερμότητας,λέβητες, φούρνους,
βαλβίδες,προπέλες, κλπ.

Εφαρμογές
.


