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Ammattilaistuotteet 

Viscotene 
 

Wynn's Viscotene on erittäin hyvin tarttuva ja 
korkeaviskoosinen synteettinen voiteluaine. 

 
 

 Tarttuu pintoihin erittäin hyvin. 
 Vettä hylkivä ja vedenpitävä. 
 Suojaa osia, joiden voitelu on hankalaa. 
 Vähentää ja vaimentaa koneiston ääntä. 
 Kestää höyrypesua, liuotteita ja happoja. 
 Vähentää kulumista ja korroosiota. 
 Loistavat viskositeettiominaisuudet eri lämpötiloissa. 

 

 
 

 Kosteudelle, lämpimälle tai kylmälle vedelle, puhdistusaineille, hapoille ja höyrylle 
altistuville koneistoille. 

 Laitteille, joista tavalliset voiteluaineet valuvat tai vuotavat pois. 
 Vaimentaa tärinää ja ääniä sekä vähentää kulumista. Kompensoi välyksen ja paineen 

muutoksia. 
 Kaikille tapauksille, joissa tavanomaisten öljyjen ja rasvojen käyttäminen on vaikeaa. 
 Sähköjohtonipuille (moottoripyörien, autojen ja kuorma-autojen). 
 Autojen, kuorma-autojen, traktoreiden, tietyö-, kaivos-, ja maatalous- ja merilaitteiden 

sekä paperi-, metalli- ja lasiteollisuuden laitteiden vaijereille, mekaanisille osille, jousille 
tms. 

 Nopeasti liikkuville ketjuille (esim. moottoripyörien, mikroautojen tms.). 
 

 
 
Olomuoto   : keltainen viskoosinen neste 
Tiheys 15 °C:ssa   : 0,943 (kaasuton tuote) 
Viskositeetti 100 °C:ssa  : 850‒950 mm²/s (kaasuton tuote) 

Ominaisuudet 

Käyttö 

Tekniset tiedot 
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Leimahduspiste   : 195 °C (kaasuton tuote) 
Käyttölämpötila : -20 ‒ +130 °C 
Aerosolin ponnekaasu  : propaani/butaani 
 

 
 
 Puhdista voideltavat pinnat esim. Wynn's Brake and Clutch Cleaner -tuotteella ja kuivaa 

ne. 
 Suihkuta tuotetta käsiteltävälle pinnalle. 
 Anna liuottimen haihtua riittävästi ennen materiaalin lisäkäsittelyä. Suihkuta 

ainoastaan voideltaville tai suojattaville osille. 
 

 
 
Tuotenumero 80179 – 12 x 500 ml aerosoli – EN/FR/DE/ES/IT/NL/DA/NO/SV/FI 
 
 
 
 

 

 

Ohjeet 

Pakkaus 
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