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Note
Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafımızdan bilinmediğinden işlem koşullarının uyum
için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi
deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.
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Marş-Sprey

Tüm dizel ve benzinli motorlar için

WEICON Marş-Sprey yanmalı motorların kolay ve güvenli
başlatılması için uygundur. Tüm motorların emniyetli soğuk
başlatılması özel malzeme kombinasyonuyla mümkün olur.

Marş-Sprey düşük sıcaklıklarda, nemli havada veya uzun süreli
motor arızalarından sonra idealdir. Sprey hem motoru hem de
bataryayı korumaktadır.

Marş-Sprey hem dizel hem de benzin motorları için uygundur.
Katalitik konvertör olsun ya da olmasın, motor taşıtı, yapı makinesi,
tarım makinesi, testere, çim biçme makineleri, bot motorları,
motosikletler veya küçük motosikletlerde kullanılabilir.

Teknik bilgiler

Koku Solvent

Özellikler Tüm dizel ve benzinli motorlar için

Raf ömrü 24 Ay

Renk renksiz

İşleme
Kutuyu kullanmadan önce çalkalayınız. Spreyi doğrudan hava
girişine veya hava filtre gövdesine sıkını ve kısa süre sonra biraz
gaz verin.WEICON Sprey kullanımında "Choke" da denilen jikleyi
çekmek gerekmemektedir.

Depolama
Basınçlı kap: güneş ışığından koruyun ve + 50 ° C'yi aşan
sıcaklıklara maruz bırakmayın.

Güvenlik ve Sağlık
WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında
(www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve
ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları:
11660400-39 Marş-Sprey 400 ml


