Innovation in cleaning and protection

JS Multi Spray
De multifunctionele smering

Bijzondere voordelen
-

Multifunctioneel.
Uitstekende glijwerking.
Bevat geen siliconen.
Langdurig effect.
Gelijkmatige verwerking.

Innovation in cleaning and protection
Technische specificaties
Toepassingsmogelijkheden:
JS Multispray is een siliconenvrij smeermiddel voor een veilige
geleiding van diverse materialen. Js Multispray zorgt voor een
gelijkmatige verwerking. Het zorgt er voor dat materiaal soepel
glijdt, zelfs over nat of harsachtig hout. Js multispray versnelt de
werkflow, voorkomt hardopbouw en heeft een langdurig effect. Het
product kenmerkt zich door het sublieme glij-effect en kan snel en
eenvoudig op het glijvlak worden gespoten. Geschikt om aan te
brengen op contactvlakken op houtbewerkingsmachines, voor het
smeren va glijrails, scharnieren, laden, zaagbladen, freesmachines,
fineermachines met zelfklevende papierstroken etc.

-

Multifunctioneel.
Uitstekende glijwerking.
Bevat geen siliconen.
Langdurig effect.
Gelijkmatige verwerking.

Eigenschappen:
Fysieke eigenschappen:
Kleur:
Geur:
Dichtheid bij 20°C:
Wateroplosbaarheid:

Gebruikersaanwijzing
1.
2.
3.
4.

Bijzondere voordelen:

Breng de bus op kamertemperatuur.
Bus voor gebruik schudden.
De te behandelen onderdelen inspuiten.
Kort laten inwerken.

Aerosol
Licht geel
Vanille
0,665 g/cm3
Niet mengbaar

Aandachtspunten:
- De ideale verwerkingstemperatuur ligt tussen de 5 en 30 °C.

Veiligheidsinformatie
Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open
barsten bij verhitting. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of
duizeligheid veroorzaken.Schadelijk voor in het water levende
organismen, met langdurige gevolgen. Verwijderd houden van
warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere
ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere
ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of
verbranden. Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel
vermijden. Draag beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming.
Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten
verpakking bewaren. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen
aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.

Emballage en bedrijfsafval:
Behandelen als bedrijfsafval conform de geldende wettelijke
regelgeving. Opvang van proceswater conform de geldende
plaatselijke verordeningen.
Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen.
Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan het
geen in de technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat
omschreven. De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige
aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de
producten zijn voor risico van de gebruiker.
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