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Designação Lubrificante de ferramenta de molde

Características

O EJECTOR PIN LUBRICANT é uma mistura única de óleos minerais altamente refinados, aditivos de extrema pressão e agentes de de-
sidratação e anti-corrosão.
Desenvolvido especificamente para uso em pinos ejetores e plugues localizadores, onde é necessária uma película duradoura e de alta 
aderência.

Aplicação

O filme lubrificante para serviço pesado oferece excelente desempenho sob condições de pressão e carga extremas em todas as partes 
móveis e mecânicas.
Apresentado como um filme totalmente nítido e resistente, o Ejector Pin Lubricant não mancha e não sai da peça móvel e não é deslocado 
sob condições operacionais de alta pressão / carga.
Aplique diretamente na peça a ser tratada. O filme residual desloca a humidade e fornece excelente lubrificação e proteção contra corrosão.

Dados Técnicos
(sem propelente)

Aparência Líquido claro e oleoso

Odor Hidrocarboneto característico

SG @ 25°C 0.665

Pressão @ 25°C 3 Bar0.

Taxa de descarga 0.89 g/sec

Faixa de temperatura Operacional até 120 ° C

Solubilidade Solúvel em solventes de hidrocarbonetos, insolúvel em água.

Solventes recomendados Limpador de Molde Ambersil, Amberklene FE10, ME20 ou LO30

Inflamabilidade
Classificado como extremamente inflamável sob os regulamentos 
atuais da CE

Embalagem 400 ml de aerossol (12 por embalagem)

Armazenagem
O produto pode ser armazenado em temperatura ambiente normal e tem um prazo de validade não inferior a 36 meses, com armazenamento 
correto.
Os aerossóis devem sempre ser armazenados abaixo de 50 °C, longe do calor direto e das chamas.

Saúde e Segurança Ficha de Saúde e Segurança disponível em separado.

Serviço técnico 
A Ambersil fornece um serviço de suporte técnico e mantém um programa constante de pesquisa e desenvolvimento. Somos capazes de 
ajudar os clientes no desenvolvimento de produtos específicos para atender a determinadas necessidades requisitos.

Ato de
misrepresentation
1967

Descrição do
comércio ATO 1968

As informações fornecidas nesta publicação são baseadas na nossa experiência e relatórios de clientes. Existem muitos fatores fora do
nosso controlo e conhecimento que afetam o uso e desempenho de nossos produtos e por esse motivo, nenhuma garantia é dada, expressa
ou implícita.
Os utilizadores devem fazer os seus próprios testes para determinar a aplicabilidade dessas informações ou a adequação de qualquer pro-
duto aos seus próprios fins particulares.
As declarações relativas ao uso dos produtos descritos neste documento não devem ser interpretadas como recomendando a violação de
qualquer patente e nenhuma responsabilidade por violação decorrente de tal uso deve ser assumida.

LATA DE SPRAY EJECTOR PIN LUBRIFICANT 400ML


