
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

Sprej pro uvolnění rzi
Oxim Ultra
400 ml / 2894-444

Oxim Ultra během několika minut účinně uvolní
zaseknuté, zrezivělé šroubové spoje na osobních,
nákladních, zemědělských a stavebních strojích,
agregátech a zařízeních. Výrobek má velmi vysoké
mazací vlastnosti, má účinek na doplnění lipidů,
vytěsňuje vodu a zabraňuje další tvorbě rzi.
Teplotní rozsah: -20 ° C až 250 ° C
velice vysoká mazací schopnost
má promašťující účinek
odpuzuje vodu
preventivní účinek proti dalšímu rezavění
teplotní odolnost od -20 °C do +250 °C
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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
Oxim Ultra je vhodný k uvolnění zkorodovaných šroubení, čepů, matic a ke zprovoznění bowdenů, klapek,
závěsů atd. Má velice vysokou schopnost mazání a má promašťující účinek. Oxim Ultra odpuzuje vodu, a proto je
použitelný i pro elektrické kontakty u motorových vozidel v případě poruch zapalování (přerušovač). Lze jej použít
proti rzi, skřípění a vrzání v oblasti techniky vozidel, jakož i řetězových pohonů a zavěšení. Čistí skvrny od dehtu na
lakovaných plochách motorových vozidel, ošetřuje a chrání pochromované díly osobního automobilu.

technická data
- Obsah: 400 ml
- Složení: Produkt z minerálního oleje s ropnými destiláty, antikorozními přísadami a přísadami snižujícími viskozitu;
neobsahuje PCB, dioxiny, kadmium ani olovo
- Pohonná látka: propan / butan
- Bod vzplanutí: 80 ° C
- Rozsah varu: od 180 ° C
- Teplotní rozsah: -20 ° C až 250 ° C
- bez silikonu


