Lanopro Wire Grease ST2 EAL
Fett med god smøring og rustbeskyttelse

BESKRIVELSE

Lanopro Wire Grease ST2 EAL er et lys brunt, fast smørefett med rustbeskyttende egenskaper for ståltau og wire. Det er fri for giftige stoffer og vil ikke skade naturen. Fettet er
en førsteklasses coating, utviklet for maksimal beskyttelse mot nedbryting og korrosjon.
Det danner et beskyttende lag mot tøff påvirkning og korrosjon. Fettet smører også mellom kordellene som minsker skadelig friksjon.
Lanopro Wire Grease ST2 EAL vil ikke sprekke eller flasse av, og vil forebygge mot mugg.
Det er meget værbestandig og gir utmerket beskyttelse under selv de mest krevende
våte forhold.
Lanopro Storage Spray 10 EAL anbefales dersom det er behov for en halvtørr flate eller
lettere påføring. Som wireolje anbefales Lanopro Multi Oil 10 EAL.

OVERFLATEBEHANDLING

Overflaten må være ren for støv, olje, grus, malingsrester eller andre forurensende elementer. Produktet kan påføres korroderte flater uten bruk av primer eller børsting. Det
anbefales å høytrykksspyle overflaten for optimalt resultat. Det er ikke nødvendig at
ståltauet eller wire er tørt. Det er en stor fordel innen offshore fordi man kan smøre
direkte etter at wire eller ståltau kommer opp fra sjøen.

ANVENDELSE

Påfør med en myk børste eller kost. Bruk av trykksprøyteutstyr anbefales (Lanopro kan
tilby sprøyteutstyr etter avtale). Farten på påføringen må kontrolleres for å sikre at hele
ståltauet blir dekket og innsmurt mellom kordellene. Anbefalt fart er > 7 meter pr minutt.
Fettet kan brukes på både våte og tørre flater, og bør holde ca 20oC for bedre påføringsegenskaper og penetrasjon. Dekningsgraden vil variere etter diameter og type ståltau
eller wire, men også farten på påføringen. Det anbefales å påføre ett eller to strøk for
maksimal smørestyrke, varighet og levetid. Under påføringen skal man holde påføringsverktøyene rene og unngå å bygge opp fettet ved jevnlig å rense med vann. Påfør fettet
kun når temperaturen er høyere enn 5oC. Lanopro Multi Oil 10 EAL kan lett kan påføres
med sprøyteutstyr og anbefales brukt for å vedlikeholde ståltau.

RENGJØRING

Rengjør koster, verktøy og annet påføringsutstyr med såpe og/eller varmt vann etter
bruk. På tørket fett må man høytrykkspyle med varmt vann. Vi kan også anbefale Lanopro Citrus Cleaner EAL som er et miljøvennlig avfettingsmiddel.

TEKNISKE DATA

Produktet er uten giftige stoffer og har ingen negative effekter på miljøet. Det er anbefalt
for bruk i marine miljøer av HOCNF (Harmonized Offshore Chemical Notification Format ).
Bruk beskyttelsesbriller for å beskytte øynene. Det er ikke nødvendig å gjøre spesielle
tiltak for de som skal arbeide med produktet. Se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.
L200016 Lanopro Wire Grease ST2 EAL
L200017 Lanopro Wire Grease ST2 EAL
L200018 Lanopro Wire Grease ST2 EAL

5 kg
18 kg
180 kg
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