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ANTI-SEIZE Spray

Priorsvej 36
DK-8600 Silkeborg
Tlf.: +45 86 82 64 44
e-mail: salg@rocol.dk
www.rocol.dk

(Tidl. Anti-Seize kobberpasta)
Produktbeskrivelse: ROCOL Anti-Seize spray er beregnet til brug ved samling af møtrikker, bolte, tapskruer eller andre typer
skrueforbindelser.
Forebygger blokering af skrueforbindelser forårsaget af rust, fugt-, salt-, kemikalieholdig eller anden tærende atmosfære samt i
tilfælde, hvor der er tale om store belastninger eller meget høje temperaturer.
Faststofsmøremidlerne er aktive op til +1100°C., og bindemidlet sikrer stærk vedhæftning til alle metaller. Ved påføring af
ROCOL Anti-Seize spray i forbindelse med montage opnås en næsten uforgængelig beskyttelsesfilm.
Produktets indhold af faststofsmøremidler sikrer nem adskillelse af maskindele uanset driftsforhold.
Egenskaber:
• Stort temperaturområde: -30°C til +1100°C.
• Let at påføre på vanskeligt tilgængelige steder
• Tåler vand, fugt, salt, kemikalier og høje temperaturer
• Effektivt tryksmøremiddel - indeholder ikke bly
• Stærk vedhæftning til alle metaller
Anvendelse: Omryst aerosoldåsen kraftigt, hold denne lodret og påfør en tynd jævn film over gevindforbindelsen i en afstand
af 15-30 cm. Før påføring, test forenelighed med malede og coatede overflader samt plastik og gummi. Sørg for god ventilation.
Anvendes i alle industrier:
Borerigge/-Platforme:
Maritime anlæg:
Havne:
Teglværker:
Kraftværker:
Kemisk industri:
Petrokemisk industri:
Automobil reparationer:

Ventiler m.m.
Mandehulspakninger
Kraner m.m.
Transportvogne
Turbinesamlinger
Mandehuller, ventiler
Gevind/ventiler
Bremser m.m.

Tekniske og fysiske data
Filmtype:
Baseolie:
Faststofsmøremiddel:
Fortykkelsesmiddel:
Drivgas:
Massefylde:
friktions koefficient til:
Temperaturområde:
Forpakning:

Kobber-grå oliefilm
Solvent raffineret mineralolie
Kobber, grafit, aluminium og molybdændisulfid
Organisk modificeret ler
CO2
0,82
0,1
-30°C. til +1100°C. Som smørefilm max. +300°C
51001000 300 ml. aerosoldåse

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet: Yderst brandfarlig. Holdes væk fra antændelseskilder Rygning forbudt. Undgå indånding af dampe/aerosoltåger.

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.rocol.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44
Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne
og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.
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