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Interflon Fin Super (aeroszol) 
Univerzális száraz kenőanyag 

  
Termékleírás  
Kiválóan tisztító, kenést és védelmet biztosító, MicPol® technológiával készült száraz kenőanyag. Nagyon 
jó kúszó tulajdonsága van, feloldja a szennyeződést, megszünteti a nedvességet, jobb és hosszabb 
kenést biztosít, mint a hagyományos kenőolajak. Egy tiszta, száraz kenőréteget képez, nem csöpög, nem 
hagy foltot, nem vonzza a szennyeződést és a port, hosszú távú védelmet biztosít a nedvesség és a 
korrózió ellen.  

Felhasználási lehet őségek  
Felhasználható tisztításra, rozsda és korrózió eltávolítására. Láncok, kábelek, burkolatok, hengerek, 

orsók, zsanérok, tengelyek, kilökő rudak, zárak, szerszámok, szelepek, napfénytetők, mérő 

berendezések, ajtótömítések, fegyverek stb. kenésére. Kiválóan helyettesíti az MoS2-t vagy grafitot 

tartalmazó kenőanyagokat és a szilikon sprayt. 

Előnyök  
� Kisebb kopás és súrlódás 
� Vízálló 
� Használata gazdaságos 
� Megelőzi a mozgó alkatrészek/zárak berágódását 
� Színtelen/nem hagy foltot 
� Feloldja a rozsdát, és meglazítja az berágódott alkatrészeket 
� Tisztít és meggátolja a korrózióképződést 
� Nem tartalmaz klór alapú oldószereket, sem szilikont 
� Aeroszol, bármely pozícióban kifújható 
 
Használati utasítás  
Használat előtt felrázandó. Az alkatrészeket először tisztítsa meg oldószerrel vagy lúgos tisztítószerrel. 

Fújja az Interflon Fin Super-t az alkatrészre, pl. láncok, sodronyok, majd hagyja beszivárogni. Egy 

ronggyal távolítsa el a felesleget.  

 

Figyelem: Nem használjon egyszerre túl sok Interflon Fin Super aeroszolt. Egy vékony réteg, melyet 

alkalomról - alkalomra utánkenéssel felviszünk hatékonyabb, mint egy vastag kenőréteg. 

Biztonsági el őírások  
Ellenőrizze a biztonsági adatlapot 

Csomagolás  
Tekintse meg aktuális terméklistánkat  

Szállítási el őírások  
Ellenőrizze a biztonsági adatlapot 
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Interflon Fin Super (aeroszol) 
Univerzális száraz kenőanyag 

  
Technikai adatok 

Tulajdonság Eredmény Módszer 

Összetétel Ásványi és növényi olajok, oldószer, 
adalékok és MicPol® keveréke. 
Propánbután-izobután hajtógázos 

 

Szín Sárga / barna  

Szag Olajos  

Sűrűség @ 20°C 0.85 g/cm3  

Dinamikus viszkozitás @ 20°C 64 mPas ASTM D2983 

Kinematikus viszkozitás @ 40°C 10 cSt ASTM D445 

Dermedési pont -43°C ASTM D97 

Legalacsonyabb alkalmazási 
hőmérséklet  

-43°C  

Legmagasabb alkalmazási 
hőmérséklet* 

170°C  

Súrlódási együttható 0.02-0.06 (MicPol®)  

Dielektromos szilárdság 88 kV/cm IEC 60156 

Vezetőképesség >2000 pS/m ASTM D2624 

Szavatossági idő** 4 év  
*    A magas hőmérsékleti tartomány csak akkor érvényes, ha az oldószer már elpárolgott. 
** A szavatossági idő akkor felel meg a feltüntetett időnek, ha a terméket szobahőmérsékleten és kibontatlan állapotban tárolják. 
 
A jellemző tulajdonságok normális termelési tolerancia mellett tipikusak és nem tekinthetőek specifikációnak. Eltérések, melyek nem 

befolyásolják a termék teljesítményét, előfordulhatnak normális gyártás közben. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés 

nélkül változhatnak. 

 
INTERFLON BV, P.O. Box 1070 

NL-4700 BB Roosendaal, The Netherlands 

Tel. + 31 (0) 165 55 39 11 /  www.interflon.com 

Ezek az információk jelenlegi ismereteinken alapulnak és általános adatokat szolgáltatnak termékeinkről és azok felhasználásáról, éppen ezért 
nem feltétlenül garantált a termék viselkedése. Minden ipari tulajdonjog figyelembe veendő. Termékeink minőségét az Általános Eladási 
Feltételek garantálják. 
Interflon®/MicPol® az Interflon BV bejegyzett márkajele. 


