
MONTAGEFEDT +1100°CMONTAGEFEDT +1100°C
# 209 An  -Seize er en montage- og smørefedt med blødemetal-
ler. En montagefedt  l boltsamlinger, varme, korrosivt miljø og 
sta  ske belastninger op  l + 1100°C. Fremragende  l smøring af 
hydraulikhammere og trækaksler. Fedten har intet smeltepunkt.

FORDELE
• Kra  igt trykforstærket
• Intet smeltepunkt 
• Blødemetaller smører op  l 

+1100°C
• Vandresistent
• Resistent overfor syrer m.m.

HYDRAULIKHAMMER
An  -Seize er velegnet  l smøring af 
hydraulikhammere på gravemaski-
ner. Fedten har intet smeltepunkt og 
indeholder stoff er der håndterer alt  
fra sta  sk  l ekstrem trykbelastning.

ANVENDELSESOMRÅDER
Bremsedele . Boltsamlinger .
Trækaksler . Glidelejer . Gevind .
Hydraulikhammere . Trapetsgevind .
Turbo . Stråler . Udstødningssystem 
m.m. Anbefales især  l applika  oner, 
hvor kobber kan være elektrisk eller 
kemisk ak  v, og når brug af bly skal 
udelukkes i  lfælde af kontakt med 
levnedsmidler og drikkevand.

20920966

ANTI-SEIZE

MONTERING 
An  -Seize er primært  l montering 
af boltsamlinger for at forhindre
frik  on, slid og korrosion.

FORHINDRER SLITAGE
En belægning af An  -Seize giver en 
langvarig besky  else mod skæring, 
fastklemning og korrosion. E  er 
perioder under vanskelige forhold, 
varmeeksponering og vibra  oner 
kan komponenter le  ere demon-
teres og  d spares.

BLØDEMETALLER TÆTNER
Indeholder fi ndelte lamelpar  kler 
af aluminium, grafi t og mikroniser-
et talkum. Under pres opbygger 
disse stoff er en ensartet matrix på 
metalfl ader, som modvirker direkte 
metalkontakt, slitage og indtrængn-
ing af forurenende stoff er.

HØJTEMPERATUR
An  -Seize er et lang  dsvirkende 
smøremiddel  l applika  oner med 
varme, da det ikke har noget smel-
tepunkt, hvilket forhindrer udskil-
lelse af fortykkelsmidlet fra fedten.
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Farve :
NLGI :

Viskositet 40°C :
Fortykker :

Droppunkt :
Arbetstemp :

Besky  er op  l  :
Emballage :

Art.nr :

Sølv
2
96 cst
Bentonit
Intet
-25°C - +250°C
 +1100°C
400ml Aerosol
500g Bø  e
400g Patron
400g Skruepatron 
600g Skruepatron -
 l Hydraulikhammer

209 


