SP200

versie: SP200 0920091

Eigenschappen







Stevig, transparant en geurloos siliconenvet
Isoleert tegen corrosie
Vochtwerend
Conditioneert kunststoffen en rubbers
Hoog temperatuurbereik (-40°C tot + 200°C)
Langdurig bestand tegen veroudering

Omschrijving
SP200 is een hoogwaardig, stevig, transparant en geurloos siliconenvet voor het isoleren en
beschermen van elektrische contacten. Daarnaast is het product door zijn unieke samenstelling
uitermate geschikt voor het transparant smeren en beschermen van kunststoffen, metaal, rubber, glas
etc. SP200 heeft perfecte vochtwerende eigenschappen en biedt een perfecte bescherming tegen
corrosie. Het temperatuurbereik loopt van -40°C tot +200°C. Binnen het dit temperatuurbereik blijft
de consistentie gelijk en zal het vet niet stollen, smelten of wegspoelen, zelfs niet onder invloed van
warm water of stoom. SP200 is goed bestand tegen veroudering en zal ook na lange tijd niet
verharden.

Algemeen
Verpakking
Bestelcode (kleur)
Artikelcode

Aërosol 500 ml
0122 (transparant)
03.1122

SP200

versie: SP200 0920091

Basis

Hoogwaardig transparant smeermiddel op basis van siliconenolie en kwartskristallen

Volumieke massa c.q.
dichtheid

945 kg/m³

Consistentie

Pasteus (spuitklaar in aerosol)

Viscositeit

1,5 - 2 (volgens NLGI)

Vlampunt

< 0 °C

Drukbestendigheid

Matig

Temperatuurbestendigheid -40 °C tot +200 °C
Waterbestendigheid

Zeer goed

Zuurbestendigheid

Goed

Corrosiewerendheid

Zeer goed

Penetratievermogen

Zeer goed

Percentage smeermiddel

21%

Verwerkingscondities

-15 °C tot +40 °C

Soort ondergrond

Alle metaalsoorten, de meeste kunststoffen, rubber, glas enz.

Voorbereiding van de
ondergrond

Schoon, droog, vetvrij en niet gecorrodeerd. Ondergronden reinigen met Innotec Multisol of
Innotec Power Clean

Methode van aanbrengen

Bus voor gebruik schudden. Bij gebruik als smeermiddel het product direct op het te smeren deel
spuiten. Bij gebruik als kunststof- en rubberbeschermer het product direct opspuiten (spuitafstand
15-20 cm) of aanbrengen met een doek of spons.

Reiniging materialen

Met Innotec Multisol of Innotec Power Clean

Reiniging handen

Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water

Houdbaarheid

2 jaar in originele, ongeopende verpakking

Opslagcondities

Koel en droog bewaren

Batchcodetype

A

Bijzonderheden

Niet geschikt voor smering van metaal op metaal onder hoge drukbelasting

