EXTREME
STÆRK & VEDHÆFTENDE
#308 Extreme er et meget kra igt universal smøremiddel l alle
former for vedligehold og som et særligt eﬀek vt smøremiddel
l kranbomme. Extreme er vandfast, ekstremt trykbestandigt
og udviser en ekstrem vedhæ ning og styrke.
STÆRK OG UNIVERSAL
Udviklet l glidende bevægelser og
højt tryk. De e ekstremt vedhæftende og transparente smøremiddel
kan sammenlignes med en smørefedt
i styrke og er noget udover det sædvanlige. Egenskaberne har gjort produktet særdeles populært i de ﬂeste
typer af vedligehold.

BRUG
Anvend ikke for meget 308
Extreme (aerosol- eller bulk). Et
lag af moderat tykkelse anbefales.
Funk onaliteten vil således være
mere eﬀek v end ved et tykt lag.
Smør applika onen lejlighedsvis
for at sikre en glat smurt overﬂade
og for at forhindre udtørring.

TRYKBESTANDIGT
Extreme er et kra fuldt smøremiddel
som er trykforstærket med molybdendisulﬁd og PTFE. Disse emner giver
ekstra besky else ved tryk, slag,
vibra oner og i perioder hvor
smøreﬁlmen er ringe eller ikke lstede. Håndterer tryk på op l 35 ton/
cm2.

EGENSKABER
• Vandfast
• Ekstrem som vangeolie
• Modstår højtemperatur
• Meget høj vedhæ ning
• Kra ig resistens mod salt,
alkalier og syre.

EKSTREM VEDHÆFTNING
Ved applicering på lodre e overﬂader,
hæ er Extreme direkte uden at løbe
eller dryppe. Extreme har en meget
høj vandresistens og er meget svær at
erne.
KRANBOMME
Extreme er specielt velegnet l enkel
og eﬀek v smøring af kranbomme eller andre store vanger og glideﬂader.
Påføres enkelt med spraydåse eller
med en 2 liters trykpumpe (MAIN2000).

FORDELE
• Forlænger smøreintervaller
• Påvirker ikke gummi og plast
• Klarer højt tryk
• Indeholder PTFE & Moly
• Kra ig korrossionsbesky else
• Stærk smøreﬁlm
• Drypfri
• Mul funk onel
ANVENDELSESOMRÅDER:
Bolte / møtrikker . Glideﬂader .
Guider . Kranbomme . Led . Hjulbolte . m.m.

308

FARVE :
VISKOSITET 40°C :
100°C :
FLYDEPUNKT :
FLAMMEPUNKT :
EMBALLAGE :

Klar
2700 - 3100 Cst
250 - 290 Cst
-18°C
+246°C
20, 5 L og
400 ml spray
ART : 308

