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Karakteristika
1.

FUGTAFVISENDE
GT7 afviser meget hurtigt fugt som følge af dens lave overﬂadespænding
og stærke penetreringsevne.

2.

RUSTOPLØSER
GT7 frigør stærkt korroderede komponenter på den hurtigste måde ved
at bryde rustkrystallerne op som følge af dens kuldekrympende effekt.

3.

PENETRERINGSOLIE
GT7 har stærke penetrerende egenskaber der betyder at den kan trænge
ind i selv mikroskopiske åbninger.

4.

SMØREMIDDEL
GT7 stopper omgående knirken og piben. GT7 er det ideelle smøremiddel til ﬁne mekaniske og elektriske komponenter.

5.

KONTAKTSPRAY
GT7 løsner oxidering og er den ideelle spray til elektrisk udstyr,
husholdningsmaskiner, batterisko, fordelingsbokse etc. som følge af dens
stærke penetrerende egenskab.

6.

RENGØRINGSMIDDEL
GFT rengør luftværktøjer, låsecylindre og fjerner aﬂejringer fra tjære,
bremsevæske etc.

7.

BESKYTTELSESMIDDEL
GT7 udﬂylder også små ujævnheder og porer og skaber et
langtidsvarende, transparent og fugtafvisende lag.
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Tekniske data
Kogepunkt: 187oC - 211°C
Fugtstyrke ved 20oC, Pa: 100
Relativ vægtfylde ved 20oC: 0,808
Fysisk egenskab ved 20oC: væske
Flammepunkt: 67°C
Selvantændelse: 255 °C
Vandopløselighed: Ikke opløselig
Dynamisk viskositet ved 20oC: 1mPa.s
Kinematisk viskositet ved 20oC: 1mPa.s
Beskyttelsesperiode: 8-12 måneder. Varigheden kan forlænges ved jævnligt at påføre GT7.
Beskyttelsesperioden varierer udendørs, afhængig af vejrforholdene
Lagerholdbarhed: 3 år
Forpakning:
spraydåse 200 ml. 230102000
spraydåse 600 ml. 230106000

Materialer
GT7 kan sikkert anvendes på følgende materialer:
Plastik: Polyethylene, polypropylene, nylon, PTFE, polyester etc.
Jern- og ikke-jernholdige produkter: kobber, bronze, metal, aluminium, rustfri stål
(RVS), støbejern, krom etc.
Gummi: Der sker ingen overﬂadeforandring ved behandling af forskellige typer af
gummi. En mindre ændring af overﬂaden kan ske ved neddypning.
Tekstil: Bomuld, uld, nylon etc. Hvis der sker en let pletning kan denne let fjernes
med Tec7 Cleaner eller HP7 før vask.
Maling: Kan sikkert anvendes på de ﬂeste typer af maling.
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Stopper og forebygger kortslutninger
Løsner kraftigt rustede bolte, møtrikker, skruer, ventiler, antenner og bevægelige dele
Beskytter tændingsanlæg mod fugt
Rengør elektriske og elektroniske kontakter
Får kromdele til at skinne igen
Gør og bevarer låse isfrie
Fjerner olie og tjære
Rengør og beskytter indfatninger
Fjerner fugt fra kontaktbokse og elektronisk måleudstyr
Beskytter metaldele, krom, etc. mod påvirkning fra vand, saltsprøjt etc.
Frigør snavs, som f. eks. tjære, fedt etc.
Fjerner fugt fra havelamper
Holder betjeningsgreb på maskiner klare til brug
Rengør, beskytter og smører kædesave, græsslåningsmaskiner, hængsler etc.
Smører cykeldele, kæder, gear etc.
Fjerner sorte pletter fra bremsevæske på indfatninger
Smører og beskytter hængsler og låse
Fjerner aﬂejringer på sportsvåben
Beskytter skøjter, kroge, teltstænger, skiudstyr etc. mod rust
Rengør og beskytter ﬁskeudstyr mod fugt, snavs og aﬂejringer
Forebygger kortslutninger i elektriske og elektroniske kontakter
Får kileremme til at forblive ﬂeksible og mere lydløse, således at levetiden forlænges
Fjerner aﬂejringer
Indvendig beskyttelse af bore- og slibemaskiner mod fugt
Smøring af borehoveder
Påføring af et transparent beskyttende lag på indfatninger og pyntelister mod saltsprøjt, tjæreaflejringer etc.
Indvendig rengøring og smøring af trykluftværktøj
Beskytter mod afskalling
Smører kuglelejer og garanterer blød drift.
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