
Tímto bychom Vás chtěli, na základě našich testů a zkušeností, upozornit. Díky velkému množství využití, podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit,
nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek používání našich výrobků v každém jednotlivém případě.
To platí také při uplatnění našich, vzhledem k opatření, nezávazně stávajících technických a obchodních služeb zákazníkům. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy. Za
trvalou kvalitu našich výrobků přebíráme zodpovědnost. Technické změny a další vývoje výrobků zůstávají vyhrazeny.

Pokyny k použití

Multi Crack
Rychle působící multifunkční
uvolňovač rzi s efektem
studeného šoku
2894-500

Tento vysoce účinný rychle působící uvolňovač
rzi špičkové technologie s 2stupňovým efektem
zaručeně a rychle uvolňuje zrezavělé a/nebo
oxidované spoje pomocí studeného šoku a
dlouhodobého účinku. Studený šok nejdříve spoj
ochladí až na -40 stupňů a vytvoří ve rzi jemné
mikrotrhliny. Díky extrémně dobré roztékavosti
vniká účinná látka hluboko do mikrothlin, narušuje
a uvolňuje rez. Speciální kombinace účinných
látek je proto rychlá a velmi efektivní, přičemž
má dlouhodobý účinek. Rozprašovací hlava 2 v 1
umožňuje cílené nebo plošné použití. Receptura
účinných látek neobsahuje benzín, minerální olej,
kyseliny ani silikon.
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Použití: Odstraňte hrubé nečistoty. Postříkejte konstrukční díly, které chcete ošetřit, a nechte krátce působit. V
případě extrémně odolné rzi postup případně zopakujte. Uvolněte je pomocí vhodného nástroje a odmontujte. Poté
je přetřete vlhkou utěrkou nebo opláchněte vodou.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Přebytečný materiál nebo stříkance okamžitě odstraňte z citlivých nebo lakovaných
povrchů. Po použití přetřete lakované a plastové povrchy vlhkou utěrkou nebo je opláchněte vodou.

Tímto upozorněním Vám chceme poradit na základě našich pokusů a zkušeností. Kvůli množství různých použití a
podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit, však nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek
zpracování v každém jednotlivém případě. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy.

Dodržujte údaje technického listu, který naleznete na www.normfest.com


