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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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Pas Çözücü ve Kontak Spreyi

6-kat fonksiyonu

Pas Çözücü ve Kontak Spreyi altı kat fonksiyonu ile onarım,
bakım ve servis için vazgeçilmezdir. Sürünme kapasitesi sayesinde,
WEICON Pas Çözücü ve Kontak Spreyi en küçük ara alanlarına bile
ulaşır. 3 yönlü sprey valfi her pozisyonda çalışmayı mümkün kılar
(kafa üstünde bile).

WEICON Pas Çözücü ve Kontak Spreyi paslı ve katı parçaları,
cıvataları, bağlantı yerlerini ve menteşeleri gevşetir, ateşleme
sistemlerinden suyu atar, mekanik parçaların ve kontakların (ör;
distribütör kapağı ve buji) fonksiyonunu emniyete alır, korozyon ve
oksidasyona karşı sürdürülebilir bir biçimde korur, kayan yüzeylere
uzun süreli yağlanma sağlar, metal yüzeyleri, mekanik parçaları ve
elektrik sistemlerini temizler ve bakım yapar.

Teknik bilgiler

Koku Petrol

Özellikler 6 kat etkili

Raf ömrü 24 Ay

Renk bej

Kinematik viskozite (+40°C DIN 51562) 21 mm²/s

Kinematik viskozite (+100°C DIN 51562) 4 mm²/s

Sıcaklık dayanımı -20 ile +150 °C arası

ISSA-Kod 53.402.09

IMPA-Kod 450823

İşleme
Kutuyu kullanmadan önce iyice çalkalayın. Pas Çözücü ve Kontak
Spre’ii yaklaşık 5 cm’lik mesafeden püskürtün ve yaklaşık. 30 sn.
etki etmesini bekleyin.

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:
11150400-39 Pas Çözücü ve Kontak Spreyi 400 ml


