
MEGHATÁROZÁS

Sokoldalú, víztaszító termék, 5 fő funkcióval: megszünteti a nedvességet, tisztít, véd, leválaszt és 
olajoz/kenést biztosít.

ELŐNYÖK

A rendkívül gyenge felületi feszültségnek és a kiváló kapillaritásnak köszönhetően a WR + alkalmazható a 
víz alatt használt fémfelületeken is, szigetelő réteget képez, mely véd a korróziótól. A WR+ a legkisebb 
repedésbe is behatol és eltávolítja a rozsdás, letapadt részeket. 
A WR+ használatát követően az újra-oxidációtól nem kell tartani, még extrém korrodáló körülmények között 
sem (tengervíz, útszóró só téli hónapokban…)
A WR+ festés, olajozás nélkül is kenést biztosít/nedvesít. 
A WR+ aeroszol  nem gyúlékony, ökológiai hajtógázt tartalmaz. 
Repülőgépipari referencia PQ 81600: AIR 3634, NATO C 634, UK DEF STAN 68 10/2,  FR DCSEA 231, 
US MIL L3150 B Amdt 2.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Több, mint 1000 ismert felhasználó az alábbi területeken, az alábbi eszközök esetében:

- autóipar, nehéz tehergépjárművek, közművek,
- repüléstechnikai ágazatok (akkumulátor kábelcsatlakozók, elosztók, kontaktorok, gyújtógyertyák),
- szabadidős és folyami csónakázáshoz szükséges felszerelések,
- precíziós mechanika és mikromechanizmusok védelme, 
- lőfegyverek, 
- kerékpárok,
- horgászorsók,
- műanyag fröccsöntőformák védelme 
eredményesen használható minden eszköz felületén a pára/nedvesség kiküszöbölése érdekében 
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Az ORAPI ® nem vállal felelősséget olyan esetekre, mikor a cég termékeit nem a megfelelő módon, vagy nem a megfelelő célra használják, s azt

a vállalatnak nem áll módjában ellenőrizni. A technikai adatlapban foglaltak nem helyettesítik az előzetes teszteket, melyeket szükséges

elvégezni a használatot megelőzően. A műszaki adatlapban leírt termék felhasználója felelős biztosítani a használat során az emberek és a

vagyontárgyak védelmét, valamint eljárni a felmerülő veszélyekkel szemben. Ezért az ORAPI ® lemond minden implicit vagy explicit garanciáról,

beleértve a piacképességgel kapcsolatos garanciákat is.
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MŰSZAKI JELLEMZŐK

Megjelenés.....................................................átlátszó folyadék
Szag ...............................................................kellemes
Sűrűség 20°C-on (ASTM D4052).................0.800 
Lobbanáspont (ASTM D 56) .........................>30°C
Üzemi hőmérséklet........................................-60°C és +200°C között

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

LEVÁLASZTÁS
Permetezze bőven a szétválasztandó felületekre, vagy  helyezze a beragadt részeket WR+ fürdőbe. 
Várjon, míg az anyag eloszlik a felületeken, majd válassza szét a részeket. 

KENÉS
Permetezzen kis adagokat a kívánt részekre. 

CSOMAGOLÁS

ref. 2805 i2
ref. 2805 J1
ref. 2805 O1
ref. 2805 U2

ref. 4805 A8 speciális szórófejjel  (ld. a képen) 
ref. 4805 A4 speciális szórófejjel  (ld. a képen) 

270/200 ml aeroszolos palack
650 ml aeroszolos palack

1 liter            palack
5 liter            marmonkanna
20 liter          marmonkanna
200 liter        hordó
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Az ORAPI ® nem vállal felelősséget olyan esetekre, mikor a cég termékeit nem a megfelelő módon, vagy nem a megfelelő célra használják, s azt

a vállalatnak nem áll módjában ellenőrizni. A technikai adatlapban foglaltak nem helyettesítik az előzetes teszteket, melyeket szükséges

elvégezni a használatot megelőzően. A műszaki adatlapban leírt termék felhasználója felelős biztosítani a használat során az emberek és a

vagyontárgyak védelmét, valamint eljárni a felmerülő veszélyekkel szemben. Ezért az ORAPI ® lemond minden implicit vagy explicit garanciáról,

beleértve a piacképességgel kapcsolatos garanciákat is.


