Technische Datasheet
Zwaluw Witvet Spray

Smeervet voor onderdelen die 100% vuilvrij moeten blijven
Aanvullende informatie
Basis

Lithium grease

Dichtheid

0.665

Druk bij 20c bar

4.0

Druk bij 50c bar

7.1

Extrusiesnelheid gs

1.6

Vaste stofgehalte

26.1

Zwaluw Witvet Spray biedt een duurzame smering en

Vorstbestendigheid gedurende
transport

Up to -15°C

bescherming. Voor Vetsmering van hoogbelaste lagers, spillen

Deze waarden zijn typische eigenschappen

Product Omschrijving

en geleidingen. Verlengt de onderhoudsintervallen dankzij het
dubbele smeereffect. Zwaluw Witvet Spray verzekert van een
langer functioneren van kostbare installaties, met minder falen
en reparaties.

Beperkingen
Oppervlakte voorbereiding en afwerking

Voordelen
• Langdurig bestand tegen zoutwater

Schoonmaken

• Bestand tegen temperaturen van -30°C tot +120°C

Kleur(en)

• Voorkomt roest

• Transparant

• Zeer goede hechting
• Geschikt als smeervet voor onderdelen die 100% vuilvrij
moeten blijven

Verpakking
• Blik

• Vermindert slijtage van o.a. lagers, assen, kettingen,
tandwielen, scharnieren en sloten

Voor productspecificaties, raadpleeg de Product Detail Pagina

• Bespaart onderhouds- en smeerstofkosten

Houdbaarheid

• Te gebruiken als accupoolvet, scheidings- en

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot

conserveermiddel

24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een
droge plaats.

Applicaties

Gezondheid & Veiligheid

Duurzame vetsmering van hoogbelaste lagers, spillen en

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen

geleidingen van machines.

Gebruiksaanwijzing

voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op
aanvraag en via onze websites.

Te behandelen delen grondig reinigen. Spuitbus (ca. 2 min.)

Waarborg & Garantie

intensief schudden en vanaf ca. 20 cm dun en gelijkmatig

Bostik garandeert dat haar product, binnen de

opspuiten. Na gebruik spuitbus omgekeerd leegspuiten tot er
alleen nog maar drijfgas vrijkomt.
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houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.
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Disclaimer
Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige
kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Bostik. Het document (en de daarin
vervatte vinding(en) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bostik worden
gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden verveelvoudigd, openbaargemaakt en/of
gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet
uitputtend. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele
(redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt
mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van
technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum
waarop het product wordt verkregen. Bostik behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in
formuleringen. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het
gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product
dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze
producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige
tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen
invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en
accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend
volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.
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