
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

Vysoce výkonný brzdový a
montážní sprej
500ml
500 ml / 2894-452

Toto vysoce účinné mazivo a ochrana proti korozi
založené na vysoce kvalitním grafitu a keramice
je vhodné pro mazání všech dílů vystavených
vysokému tepelnému zatížení, jako jsou brzdy
nebo šroubové spoje na výfukových systémech a v
systémech katalyzátoru.
Výrobek má extrémně vysokou odolnost proti
oděru a teplotní odolnost, snižuje mechanické
opotřebení, zvuky zadření, hoření a pískání, je
odolný vůči zásadám, stříkající vodě a slané vodě
a zabraňuje oxidaci a korozi. Vhodné pro vozidla s
brzdovými systémy ABS.
Rozsah provozních teplot od –40 ° C do 1 350 ° C,
krátkodobě až 1 450 ° C.
pro posuvné povrchy vystavené extrémní teplotě a
tlaku
vynikající mazací účinek v širokém teplotním
rozmezí od -30 ° C do +1 350 ° C
široký rozsah použití a vysoké dlouhodobé účinky
velmi dobrá přilnavost na téměř všechny povrchy
extrémně odolný proti vodě, zásadám, zředěným
kyselinám a korozi
účinně zabraňuje spálení brzdových dílů nebo
podobných
umožňuje snadnou demontáž horkých šroubů na
šroubových spojích vystavených vysokým teplotám
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Pokyny k použití
Aplikace: Před použitím dobře protřepejte. Části, které mají být ošetřeny, jako je zadní část brzdového obložení,
kontaktní plochy a upevňovací díly, musí být očištěny od starých zbytků maziva a důkladně očištěny. Nastříkejte
konkrétně na požadovanou část. Rozprašovací vzdálenost cca 20 - 30 cm.

NEBEZPEČÍ! Neaplikujte na třecí povrchy! Poznamenejte si skladovací teplotu v neotevřeném stavu od -5 ° C do
30 ° C.

Barva šedá

S touto poznámkou vám chceme podle našich nejlepších znalostí poradit 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.
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Obsah pevných látek cca 26%
Bod skápnutí> 180 °
Barva: šedá


