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Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok 
sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz 
müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, 
belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması 
dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler 
yapma ve daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Kullanım alanları:
Yağlayıcı yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır ve disk fren balatalarının arkalarını 
(gıcırtıyı engeller), cıvata bağlantılarını (egzoz manifoldu cıvataları, buji dişleri vb.), 
yatakları, pivot noktalarını, ek yerlerini, kayan yüzeyleri vb. yağlamak için uygundur. 
Katı contaların erimesini engeller ve aynı zamanda MIG kaynak tabancası ağız 
adaptörleri, aküler ve akü terminallerinin kontak koruması olarak da kullanılabilir.

Kullanım şekli:
İşlem yapılacak yüzeyler önceden iyice temizlenmeli ve toz ile yağlayıcı kalıntıları 
giderilmelidir. Kullanmadan önce sprey kutusunu iyice çalkalayınız. 20–30 cm’lik bir 
mesafeden eşit bir şekilde püskürtünüz. Tüp veya kutu kullanırken fırça veya spatula 
ile uygulama yapılacak yüzeye eşit bir şekilde uygulayınız.

Uyarı:
Boyalı yüzeylere püskürtmeyiniz.
Fırça kutusu, tekerlek göbeği macunu olarak kullanmak için idealdir.

AL 1100 ALÜMİNYUM - BAKIR MACUNU Sıcaklığa ve yüksek basınca 
dayanıklı yapışkan yağlama 
maddesi.

• Alüminyum/bakır bazlı yapışma 
özleyici özellikli yüksek performanslı 
yağlama maddesi.

• Yanma ve donma ile oluşan yapışmaya, 
kaynama ve aşındırma korozyonuna 
karşı korur.

• Su, asit ve bazlara karşı dayanıklıdır.
• Sıcaklığa dayanıklılık -80°C ile 

1100°C arasındadır.

Art.-Nr. 0893 110 0  0893 110 10 
Amb./Ad. 1/12 1/6

Hacim 300 ml 1100 ml

Ağırlık 242 g 1000 g

Kimyasal baz Mineral yağ Mineral yağ

Renk Gümüş Gümüş

Sıcaklık kullanım aralığı min./maks. -80°C ile 1100°C arası -80°C ile 1100°C arası

Üretimden itibaren raf ömrü 18 ay 18 ay


