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Termékismertető         
Fék- gyorstisztító zsírtalanító spray 500ml 

  
Leírás 
Válogatott, acetonmentes oldószerkombináció gépjármű és ipari szerkezeti elemek gyors, 
problémamentes tisztítására és zsírtalanítására. Csekély felületi feszültsége miatt igen jó 
felszívódó képességgel rendelkezik, így a rejtett helyeken is gond nélkül oldja az olaj-, zsír-, 
gyanta- és kátrányjellegű lerakódásokat és szennyeződéseket. Az oldószer elpárolgását 
követően tiszta, zsírmentes felületeket nyerünk.  
  
Tulajdonságok 
- optimális felszívódó képesség 
- oldja a gyanta- és kátrányjellegű lerakódásokat 
- ellenőrzött és maradékmentes elpárolgás 
- nagy hatóanyag tartalom 
- nem hagy nyomot 
- csekély felületi feszültség 
- univerzálisan alkalmazható 
- teljes mértékben klórmentes  
- optimális, gazdaságos felhasználás 
- eltávolítja az olajos és zsíros szennyeződéseket 
- teljes mértékben acetonmentes 
 
Technikai adatok 
Szín/megjelenés   színtelen 
Lobbanáspont    <21 oC 
Sűrűség     0,707 g/ml  DIN 51757   
Bázis     oldószerkeverék, acetonmentes 
Állag     folyékony, spray 
Hajtógáz    CO2  
Minimum eltarthatóság eredeti 30 hónap 
zárt csomagolásban 
 
Felhasználási területek 
Az autóiparban: sokoldalúsága számtalan alkalmazási lehetőséget kínál.  
Fékek: dob- és tárcsafékek, betétek, féktuskók, hengerek, rugók, fékpofák. 
Kuplung: kuplungbetétek, -nyomólapok és kuplungalkatrészek általában 
Meghatás: kapcsoló automatika, bolygókerék-tartó, olajszivattyú, fékszalagok, kuplungok, 
fogaskerekek 
Szerelés és javítás: porlasztók, benzinszivattyúk, motoralkatrészek, elektromos 
berendezések, mint szabályzó, áramfejlesztő és indító berendezés. Eltávolítja az olaj- és 
zsírfoltokat a padlóburkolatokról, textilekből és ruházatból.  
Az iparban: Makacs szennyeződések, mint olaj, zsír, szilikon, alkoholos filcnyomok, gumi- 
és viaszmaradványok eltávolítására. Optimális érzékeny felületekhez, mint nemesacél, réz 
és alumíniumötvözet.  
Megjegyzés: A termék károsíthatja a festéket és műanyagot. Javasolt használat előtt egy 
próbát végezni. 
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Alkalmazás 
Permetezzük be a szennyezett elemeket és hagyjuk lecsorogni. Az oldószer elpárolgását 
követően tiszta, zsírmentes felületeket nyerünk.    
Megjegyzés: A termék károsíthatja a festéket és műanyagot. Javasolt használat előtt egy 
próbát végezni. 
 
Figyelem! 
Mivel ez egy műszaki termék, nyomokban tartalmazhat denaturált szeszt, mint izopropanol/ 
etanol.  
 
Forgalmazott kiszerelések 
 
500 ml-es doboz spray  2695 D-PL-H-RO-TR 
 
 
Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellett 
kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő. 
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