PRODUCT INFORMATIE

Belt Dressing
Bardahl Belt Dressing stopt het doorslippen van aandrijfriemen. Het is een mengsel van olie en acryl
polymeren dat speciaal is ontwikkeld om het doorslippen te voorkomen van V-vormige en ronde
aandrijfriemen die gemaakt zijn van rubber, leer of canvas. Het maakt aandrijfriemen weer soepel en verbetert
de krachtoverbrenging.

Het probleem
Na enige tijd gaan aandrijfriemen scheurtjes vertonen, gaan doorslippen en de aandrijving verliest haar
vermogen. Het doorslippen van de aandrijfriem kan ook gepaard gaan met luidruchtig gejank. Ouder worden,
oxidatie, verharden of uitdrogen verkorten de levensduur van de aandrijfriemen aanzienlijk.

De werking
Bardahl Belt Dressing zorgt voor onmiddellijk resultaat en verbetert de grip met 50%. Het verlengt de
levensduur van de aandrijfriemen, voorkomt scheurvorming en verhoogt de krachtoverbrenging door het
verminderen van het doorslippen. Het is vooral geschikt voor leer, rubbers, canvas en de meest synthetische
materialen en het is vooral effectief voor het verminderen van het „gejank” van aandrijfriemen.
Dit product onderscheidt zich in samenstelling en werking van alle andere „belt dressings”. Het trekt bv. minder
vuil en stof aan en het voorkomt het verharden en het zgn. verglazen van de riem. Het houdt de riem soepel en
zorgt dat het zijn aandrijfkracht terugkrijgt. Bardahl Belt Dressing is waterafstotend en voorkomt zelfs na
langere tijd het doorslippen in de meest vochtige omgeving.
Bardahl Belt Dressing verbetert de grip tussen de aandrijfriem en de riemschijf. Bovendien wordt de riem weer
door en door gevoed, waardoor hij wordt beschermd tegen oxidatie en uitdroging om zodoende de levensduur
aanzienlijk te verlengen.

Toepassing
Bardahl Belt Dressing kan gebruikt worden voor lopende banden, alle soorten aandrijfriemen in de industrie,
agrarische -, scheepvaart- en industrie -, de scheepvaart en de automobielsector. Dit product wordt niet
geadviseerd als het gebruik van een smeermiddel, door de leverancier wordt afgeraden. Het kan in de meeste
gevallen worden aangebracht zonder dat de veiligheden worden verwijderd.

Gebruiksaanwijzing
Spuit de Bardahl Belt Dressing vanaf een afstand van 25 tot 30 cm. gelijkmatig verdeeld op het oppervlak. Zorg
voor een veilige afstand als de aandrijfriem in werking is. Zorg dat het gehele oppervlak bedekt wordt. De
gerichte spray zorgt ervoor dat ook aandrijfriemen op moeilijk te bereiken plaatsen bespoten kunnen worden.
Het kan zowel binnen als buiten worden toegepast om het doorslippen als gevolg van hitte, kou, vocht en stof
tegen te gaan.
De aangebrachte film zal zelfs na lange tijd niet vergeten of oxideren. Het product kan met de meeste
oplosmiddelen zoals white spirit (petroleum of terpentine) verwijdert worden.
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