NICRO
664
rodek
do konserwacji
styków elektrycznych

Zalety

W³aciwoci

 Usuwa zak³ócenia funkcjonalne
wywo³ywane pr¹dami b³¹dz¹cymi
 Wypiera wodê
 Smaruje i konserwuje
 Neutralny elektrycznie

NICRO 664 pielêgnuje styki i czêci
oraz chroni przed utlenianiem.
Produkt ten nie zawiera silikonu,
PTFE, MoS2 jak równie¿ nie zawiera
olejów rolinnych, mineralnych
i smarów, dziêki czemu nie tworzy
pozosta³oci i nie skleja siê. Jest
przezroczysty i nie jest agresywny
wobec tworzyw sztucznych z wyj¹tkiem polistyrenu. Posiada wysok¹
zwil¿alnoæ.
Dziêki dobrym w³aciwociom
smaruj¹cym NICRO 664 zapewnia
funkcjonowanie ruchomych czêci
mechanicznych, nie nat³uszczaj¹c
ich. Wypiera wodê i zapobiega
poprzez to powstawaniu pr¹dów
b³¹dz¹cych na p³ytkach druko-

Obszary zastosowañ

Stosowanie






Uwaga! Nie stosowaæ na zespo³y
i czêci znajduj¹ce siê pod napiêciem. Styki lub po³¹czenia nale¿y
powlec NICRO 664. Po up³ywie kilku
minut urz¹dzenie jest zabezpieczone i mo¿e ponownie pracowaæ pod
napiêciem.

Styki elektryczne
Szafki rozdzielcze
Instalacje sygnalizacyjne
Inne urz¹dzenia elektryczne

wanych i innych elementach uk³adów
elektrycznych.

GT 85 Polska Sp. z o.o., 20−731 Lublin, ul. Poznańska 10/3, tel. 081 527 84 85, fax 081 527 86 22, e−mail: gt85pl gt85.com.pl

Dane techniczne

NICRO 664

Kolor:
Zapach:
Gêstoæ (200C):
Temperatura zap³onu:
Temperatura krzepniêcia:
Prê¿noæ pary (200C):
Rozpuszczalnoæ w wodzie:

jasnobr¹zowy
specyficzny
0,78 g/cm3
270C
-400C
4000 mbar
nierozpuszczalny

Czynniki ekologiczne
Klasyfikacja toksycznoci:

Nie dotyczy

Sposób utylizacji:

Zgodnie z Ustaw¹ o odpadach Dz. U. Nr 96 poz. 592 z
1997 r. wraz z póniejszymi zmianami.

Posiada atest PZH

Opakowania
Aerozol
Kanister
Beczka

400 ml
5 l, 10 l
200 l
Importer:

NICRO (SWISS) AG
CH-9469 Haag SG
Tel. 081 / 750 36 80
Fax 081 / 750 36 90

GT 85 Polska Sp. z o.o.
20-731 Lublin, ul. Poznañska 10/3
Tel. 081 / 527 84 85
Fax 081 / 527 86 22

Dane zawarte w tym arkuszu mają charakter informacyjny i zostały zebrane według najlepszej wiedzy i dotychczasowego doświadczenia.
Nie możemy przejmować żadnej odpowiedzialności za rezultaty u osób trzecich, gdyż warunki i stosowane metody znajdują się poza naszą kontrolą.

