NICRO 666
K−4 Ultra
Syntetyczny smar
uniwersalny

Zalety

W³aciwoci

 W pe³ni syntetyczny produkt, który
znajduje wiele zastosowañ
 Bezbarwny p³yn
 Rozpuszcza zestalone zanieczyszczenia oraz t³uszcze
 Czyci oraz nawil¿a metal, tworzywa sztuczne, szk³o, skórê oraz
konserwuje drewno
 Szybkoschn¹cy, pozostawia niewidoczn¹ warstwê ochronn¹
 Czyci i chroni z³¹cza elektroniczne
 Usuwa wodê i wilgoæ
 Penetruje najmniejsze szczeliny
i pory

NICRO K-4 ULTRA jest profesjonalnym produktem maj¹cym wiele
zastosowañ. Jest to rodek nawil¿aj¹cy, który nie przyci¹ga drobin
kurzu ani brudu, usuwa wodê i chroni przed wilgoci¹ i zasoleniem.
Niweluje napiêcie powierzchniowe
i zapewnia lepsz¹ pracê styków
elektrycznych, instrumentów pomiarowych, elementów ruchomych.
Posiada silne w³aciwoci czyszcz¹ce, potrafi rozpuciæ nawet
zestalone smary. Jest bezbarwny
i nie pozostawia plam.
K-4 Ultra zosta³ opracowany i wyprodukowany z zastosowaniem najnowoczeniejszej technologii. Posiada

Zastosowania

Wskazania u¿ycia








NICRO K-4 ULTRA jest produktem
uniwersalnym, który mo¿na stosowaæ na powierzchnie metalowe
i chromowane, a tak¿e na drewno,
gumê i tworzywa sztuczne.
Wystarczy nanieæ K-4 Ultra na powierzchniê i pozostawiæ na kilka
minut. W razie potrzeby proces nanoszenia powtórzyæ.

Przemys³ maszynowy
Pojazdy samochodowe, ³odzie
Urz¹dzenia do obróbki
Elektronika przemys³owa
Przyrz¹dy pomiarowe
Hobby i prace przy domu

specjalne dodatki, które dziêki silnym
w³asnociom kapilarnym mog¹
spenetrowaæ najdrobniejsze szczeliny. Tworzy niewidoczn¹, pow³okê
ochronn¹.
NICRO K-4 ULTRA nie zawiera
¿adnych pochodnych ropy naftowej,
silikonu, wosku, grafitu, dwusiarczku
molibdenu ani czterochlorku wêgla.
Dzia³a w zakresie temperatur od -400
do 2500C. Naniesiona pow³oka jest
niepalna i nie pozostawia zanieczyszczeñ.

Uwaga: Przed u¿yciem nale¿y
sprawdziæ jego oddzia³ywanie na
tworzywa sztuczne.

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

K-4 Ultra NICRO 666

Kolor:
Zapach:
Gêstoæ wzglêdna (200C):
Zakres temperatur pracy:
Lepkoæ:
Trwa³oæ w niskich temperaturach:
Temperatura zap³onu rozpuszczalnika:
Dynamiczny wspó³czynnik tarcia
(ASTAM D2714):
Zakres izolacyjnoci:
Napiêcie miêdzyfazowe:
Badane w³aciwoci przep³ywu:
Wypieranie s³onej wody:
S³ona woda  test przewodzenia
elektrycznego:
Wypieranie wody:
Rozpuszczalnoæ w wodzie:
rednie natê¿enie suchej pow³oki:
Okres przechowywania:

przezroczysty
przyjemny
0,72 g/cm3
od -500C do 2100C
9 s (100 ml Kubek Forda)
doskona³a
< -550C
0,03
38 kV
95 dyn/cm
bardzo dobre
bardzo dobre
bardzo dobry
bardzo dobre
nierozpuszczalny
niemierzalne
1 rok w temperaturze 200C

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

Nicro K-4 Ultra jest dostêpny
W aerozolu
W puszce
W beczce

300 ml
5l
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.

