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Сторінка 1 з 1

Технічні дані:
Основа
суміш розчинників
Консистенція
рідина
Щільність
0, 69 г/мл
В'язкість (20°C)
1 мПа.с
Температура займання
<20°C
Продуктивність аплікації
4,0 г/сек
Рівень pH
нейтральний
Газ витиснювач (Пропеллент)
CO2
Розчинність у воді
нерозчинний
Леткі органічні сполуки (VOC):
20%
* Значення можуть змінюватись в залежності від параметрів оточуючого середовища (температура, вологість) і типу субстрату
Опис продукту:
Високопродуктивний препарат для очищення
гальмової системи. Очищає, знежирює гальмівні
колодки і накладки ліквідує писк і тертя.
Після застосування не конденсується, не створює
розводів і не викликає корозії металів.
Зручний у застосуванні.
Завдяки спеціальній конструкції клапану його
можна використовувати в будь-якому положенні
(без ризику втрати виштовхуючого газу).
Області застосовування:
 Видалення забруднень з гальмівної рідини,
всіляких видів мастила і масла;
 Очищення гальмівної системи;
 Консервація систем тертя в промисловому
обладнанні.
Колір:
Безбарвний.
Упаковка:
Аерозольний балон 400 мл. - 6 шт. в упаковці.
Зберігання:
3 роки в закритій упаковці, в сухому прохолодному
місці при температурі від +5°C до +25°C.

Інструкція по застосуванню:
 Ретельно струснути аерозольний балон
протягом
кількох
секунд
для
точного
змішування компонентів
 Розпиляти на поверхні призначеної для
очищення і залишити на кілька секунд
 Протерти поверхню чистою всмоктуючою
ганчірочкою
 У разі необхідності процедуру повторити
 Не використовувати на металевих, гумовий і
штучних поверхнях
Норми і сертифікати:
Продукт виробляється компанією SOUDAL NV в
Турнхаут, Бельгія, згідно з нормами якості ISO
9001.2000.
Рекомендації з безпеки:
Стандартна промислова техніка безпеки:
- Уникати контакту зі шкірою;
- У разі контакту зі шкірою та очима негайно і
ретельно промити водою;
- Може викликати подразнення очей;
- Використовувати
тільки
в
добре
вентильованому приміщенні;
- Зберігати в недоступності для дітей.

Рекомендації, які містяться в даній документації, є результатом наших експериментів і нашого досвіду. Через розмаїття матеріалів і
великої кількості різноманітних способів застосування, які знаходяться поза нашим контролем, ми не беремо на себе
відповідальності за отримані результати. У кожному випадку рекомендується провести попереднє випробування.
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