Πληροφορία προϊόντος
Καθαριστικό ταχείας δράσης (σπρέι)
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Περιγραφή
Επιλεγμένος συνδυασμός διαλυτών χωρίς ακετόνη για
γρήγορο, απροβλημάτιστο καθαρισμό και απολίπανση
εξαρτημάτων στα αυτοκίνητα και στη βιομηχανία.
Διαθέτει χάρη στην ελάχιστη επιφανειακή τάση άριστη
ικανότητα διείσδυσης και αποκολλά χωρίς δυσκολία
ακόμη και σε κρυμμένα σημεία υπολείμματα και ρύπους
λαδιών, γράσων, ρητινών καθώς και πίσσας. Μετά την
εξάτμιση των διαλυτών παραμένει μια επιφάνεια χωρίς
υπολείμματα και λιπαρές ουσίες.

Ιδιότητες
-

ιδανική ικανότητα εισχώρησης
διαλύει υπολείμματα από ρητίνες και πίσσα
ελεγχόμενη και χωρίς υπολείμματα εξάτμιση
μεγάλο ποσοστό δραστικών ουσιών
δεν αφήνει υπολείμματα
ελάχιστη επιφανειακή τάση
γενικής χρήσης
χωρίς καθόλου χλώριο
βελτιστοποιεί την οικονομική εφαρμογή
αφαιρεί ρύπους από λάδια και γράσα
χωρίς καθόλου ακετόνη

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Χρώμα / όψη

colourless

Σημείο ανάφλεξης

< 21 °C

βάση

solvent-mixture,
acetone-free

Μορφή

liquid, aerosol

προωθητικό αέριο

CO2

ελάχιστη διάρκεια
διατήρησης σε εργοστασιακά
κλειστή συσκευασία

30 Monate

κεριού. Ιδανικό για ευαίσθητες επιφάνειες και υλικά
όπως ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκό και κράματα
αλουμινίου.

Υπόδειξη
Επειδή πρόκειται για ένα τεχνικό προϊόν ενδέχεται να
περιέχει ίχνη μετουσιωμένης αλκοόλης όπως
ισοπροπανόλης/αιθανόλης.

Εφαρμογή
Ψεκάστε τα λερωμένα εξαρτήματα και αφήστε το να
τρέξει. Αφού εξατμιστεί το διαλυτικό, τα εξαρτήματα
είναι χωρίς λιπαρές ουσίες και καθαρά.
Υπόδειξη: Το προϊόν μπορεί να προσβάλλει βαφές και
πλαστικά μέρη. Πριν από την χρήση ελέγξτε τη
συμβατότητα των υλικών!

Διαθέσιμες συσκευασίες
500 ml δοχείο σπρέι 1816
D-NL-F-GR-ARAB

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές
έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη,
παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

Πεδίο χρήσης
Σε αυτοκίνητα:
Φρένα: Ταμπούρα και δισκόφρενα, επενδύσεις τριβής,
τακάκια, έμβολα, ελατήρια, σιαγόνες.
Συμπλέκτης: Επενδύσεις τριβής συμπλέκτη, πλατό
συμπλέκτη και εξαρτήματα συμπλέκτη γενικά.
Κιβώτιο: Αυτοματισμός επιλογής σχέσεων, φορέας
πλανητών, αντλία λαδιού, ταινίες πέδησης, συμπλέκτες,
γρανάζια.
Τοποθέτηση και επισκευή: Καρμπιρατέρ, αντλία
βενζίνης, μέρη κινητήρα, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
όπως ρυθμιστές, δυναμό και μίζα. Απομακρύνει λεκέδες
λαδιών και γράσου από επενδύσεις δαπέδου, υφάσματα
και επενδύσεις.
Στη βιομηχανία: Για τον καθαρισμό επίμονων ρύπων
όπως λαδιών, γράσων, υπολειμμάτων σιλικόνης,
ανεξίτηλων μαρκαδόρων, υπολειμμάτων λάστιχων και
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