
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.

Technický  list

Studený uvolňovač rzi
Super Crack Ultra
400 ml / 2894-442-1

Super-Crack Ultra uvolní těsné šroubové spoje
úsporným a nedestruktivním způsobem během
několika minut. Funguje to tak, že se vytvoří vnitřní
kluzná vrstva bez tuku se současným smrštěním
za pomoci stuedného šoku. Proniká rzí s vysokou
plíživostí a uvolňuje tak zaseknuté šrouby, matice,
šrouby atd. Po použití je vytvořen vodoodpudivý
antikorozní a kluzný film, který zajišťuje vysoce
efektivní domazávací účinek
velmi dobré vlastnosti tečení
vysoce účinná ochrana proti korozi
trvale vodoodpudivý
zajišťuje extrémní efekt domazávání
silně zmrazuje, zchlazuje až na -40 °C
vysoce účinný separační prostředek se stříbrnými
hliníkovými částicemi
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Pokyny k použití
Použití: Plechovku před použitím dobře protřepejte. Z ošetřovaných dílů odstraňte hrubé znečištění. Poté velkoryse
a cíleně nastříkejte od cca 15 - 20 cm a nechte cca 2 minuty působit. V případě potřeby postup opakujte. Touto
poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností. Nicméně
nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a
podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití
Použití je v oblasti přesných obráběcích strojů, měřidel, jemné mechaniky a jiných strojních součástí, jako jsou
např. uzavírací mechanizmy, závity, závěsy atd. Výrobek neobsahuje tuk a silikon.

technická data
Barva hliník
Obsah 400 ml
Doba použitelnosti 24 měsíců
Zápach charakteristický
Hustota 0,811 g / ml


