
Belt Dressing
Sprej za zaščito jermenov Belt Dressing izboljša oprijem jermena in ga obnovi. Poveča fleksibilnost in izboljša 
prenos moči.

Koda Naziv Oznaka Pakiranje

86502 Belt Dressing SBD 400 ml razpršilo

Lastnosti in prednosti

• Deluje hitro in ščiti pred korozijo
• Edinstvena formula polimernih smol in

dodatkov podaljša življenjsko dobo jermenu
• Elastomeri v izdelku ščitijo jermen pred

oksidacijo, sušenjem in otrdelostjo
• Izboljša prenos moči z preprečevanjem zdrsa jermena
• Dodatki proti zdrsu zagotavljajo dodaten oprijem

jermena

Uporaba

Sprej za zaščito jermenov KENT Belt Dressing je namenjen uporabi na vseh vrstah pogonskih jermenov, 
vključno z okroglimi, ravnimi, V, usnjenimi, gumijastimi, itd.

Sprej za zaščito jermenov je še posebej primeren za jermena, ki se uporabljajo pri servo volanu, 
alternatorju, hidravlični črpalki, odmični gredi.

Navodila za uporabo

1. Preverite obrabo jermena, ne uporabljajte na obrabljenih jermenih. Nastavite napetost jermena.
2. Pločevinko pred uporabo dobro pretresite.
3. Napršite tanek, enakomeren sloj na počasi delujoč jermen. Pustite, da prodre v površino - 1 minuto.
4. Jermen zaustavite in pustite, da se posuši - 15 minut.

Opomba: Razpršilo je pod pritiskom in vnetljivo. Pri strojih, kjer je vklopljena visoka napetost (24V ali 
več), je treba stroj izklopiti in šele nato lahko uporabite sprej za zaščito jermena Belt Dressing. Po 
izhlapevanju sredstva ponovno priklopite električni tok.



Tehnične informacije

Mineralno oljeOsnova:
Izgled/barva:
Vonj:

Čista zlata tekočina 
Destilat topila

Specifična teža (25 °C):    0.770 g/l

-pH: 

Razmerje redčenja: 

Topnost v vodi:

Temperatura nanosa:

Čas sušenja:

Plamenišče:

VOC: 

Rok uporabe:

Tarifna številka:

Se ne redči

Netopno

10°C  - 25°C

-

-

588 g/l

24 mesecev

3403 99 00

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja
KENT (Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo).Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo
se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni
odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so
verodostojne, vendar podjetje Kent ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene
odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in
primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo,
ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica
Tel: 01 519 33 33
www.at-team.si e-mail: info@at-team.si

mailto:KENTsales.UK@kenteurope.com



