Atölye Bakım Uzmanı

Çok Amaçlı Yağlayıcı

Yıl
6 Garanti

Avantajınız:
• Bir çok ürünün yerine kullanılabilir,
5 farklı alanda etki yapar

• Yapışmaz ve reçineleşmez,
Silikon, reçine ve teflon içermez.

• Makina ve motorlar için emniyetlidir,
Lastik ve contalara mükemmel uyum sağlar

VW Parça Nr.Z 376 214 TE
“WL-50” 5 farklı etkiye sahip çok amaçlı bir yağdır :
1. Yağlama :
WL-50 ,silikon, reçine ve teflon içermediğinden dolayı yüzeyde
yapışkanımsı bir tabaka bırakmaz .Bu yüzden birçok materiyale
r,
ve parçaya olağan üstü uyum sağlar. Gıcırtıları ve sıkışmayı durdurur,
sıkışan veya yoluna devam edemeyen parçaya kayganlık sağlar .
a
Bütün kayma yüzeylerinde , hassas alet yapımında veya kullanımında
menteşelerde ,otomatik kapı kilitlerinde , zincirleride v.s. kullanılır
2. Pas Sökücü : ( Pas aksam gevşetici)
Karakteristik özelliğindeki hareketlilik ,kılcal sızma etkisi ile paslı
aksamla yer değiştirir ve korozyona uğramış bağlantıları çok kısa
sürede açmaya çalışır.Bütün paslanmış cıvatalarda ,somun , mafsal ,
boru armatürlerinde v.s. kullanılır.
3. Korozyon koruma :
Nem varsa dönüştürür veya gözeneklerden içeri sızar ve
malzemeyi uzun süre, oluşabilecek korozyondan korur
Bütün kilit sistemlerini donmaya karşı korur.Bütün plastik ve
metal parçaları , kablolu yayın bağlantılarını ,prizleri ,
şanzumanları v.s. korur.
4. Kontak koruma :
Elektrik tesisatlarında oluşan neme nüfus eder ve yerine geçer ,
Kaçak akımı önler ve elektrik iletkenliğini düzeltir.
Kontaklarda oluşmuş oksidi çözer.
Elektrik ve elektroniğin hemen hemen her alanında kullanılabilir.
5. Temizler :
İnatçı yağ, gres ve yapışkanlarının kolayca çözülmesini ve
kaldırmasını sağlar.Geriye yapışmayan ve reçineleşmeyen ince
koruyucu bir film tabakası bırakır.
Hemen hemen bütün malzemelerde ; örneğin saçları ,kamaları ,
motorları, paslanmaz yüzeyleri temizler.
• Uzun süre etkili bir koruma tabakası oluşturur.
Bilgi : Temizleme için , malzemeye uygulanan WL-50 ‘nin bir süre
etki etmesini bekleyiniz. Çok aşırı kirlerde uygulamayı
birkaç kez tekrarlayın.

Stok Kodu

Ölçü ve Ambalaj

825 035
901 508

WL-50 500 ml sprey - 12 / 2 4 kolide
WL-50 10 ve 30 lt. plastik bidon

901 508 250

WL-50 250 ml. fısfıs kap - 48 li koli

Fiyatı

