
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

Uvolňovač rzi
Oxime Protect
400 ml / 2894-444-1

Oxim Protect během několika minut účinně uvolní
zaseknuté, zrezivělé šroubové spoje na osobních,
nákladních, zemědělských a stavebních strojích,
agregátech a zařízeních. Inovativní receptura
má velmi vysoké mazací a plíživé vlastnosti,
má účinek na doplnění lipidů, vytěsňuje vodu a
zabraňuje další tvorbě rzi. Studený efekt podporuje
nahromadění vnitřní kluzné vrstvy. Teplotní rozsah:
-20 ° C až 250 ° C.
teplotní odolnost od -20 °C do +250°C
použití proti korozi, skřípání a vrzání
brání dalšímu rezivění
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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.

technická data
Tlak v aerosolu (20 ° C): ~ 2700 hPa
Hnací plyny: propan / butan
Hustota (aktivní složka): ~ 0,88 g / ml

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.


