
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

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

Tento vysoce účinný high-tech odstraňovač rzi
s dvoustupňovým účinkem rychle a bezpečně
rozpouští zrezivělé a / nebo oxidované sloučeniny
pomocí účinku studeného šoku a dlouhodobého
účinku. Chladný šok nejprve ochladí povrch až
na -40 stupňů a vytvoří jemné mikrotrhliny v rzi.
Díky extrémnímu plíživému účinku proniká účinná
látka hluboko do mikrotrhlin, infiltruje a rozkládá
rez. Speciální kombinace účinných látek je proto
rychlá, velmi účinná a má dlouhodobý účinek.
Stříkací hlava 2 v 1 umožňuje cílenou nebo plošnou
aplikaci. Vzorec účinné látky neobsahuje benzín,
minerální olej, kyseliny a silikon.
extrémně houževnaté vlastnosti
dlouhodobý účinek
absolutně bez minerálních olejů
extrémně vynikající vzlínavé schopnosti
Účinky chladného šoku až na -40 ° C
rychlé působení
jedinečná formulace účinných látek
Multifunkční stříkací hlavice pro stříkání na místě a
na ploše
bez silikonu
Transportní zámek na zadní straně hlavy
postřikovače
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Pokyny k použití
Aplikace: Odstraňte hrubé znečištění. Postříkejte komponenty, které mají být ošetřeny, a nechte je krátce působit. V
případě potřeby aplikaci opakujte v případě extrémně silné rzi. Uvolněte a vyjměte pomocí vhodného nástroje. Poté
otřete vlhkým hadříkem nebo opláchněte vodou.

DŮLEŽITÉ! Okamžitě odstraňte přebytečný materiál nebo postříkání z citlivých a natřených povrchů. Po použití
otřete barvy a plastové povrchy vlhkým hadříkem nebo opláchněte vodou.

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.

Respektujte prosím technický list na www.normfest.com

technická data
Chemický základ: vodný speciální roztok povrchově aktivní látky
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Barva: průhledná, bezbarvá až nažloutlá
Vůně: ledová máta
Hodnota pH (20 ° C): 5,0 - 7,0
Hustota (24 ° C): 0,75 g / cm3
Stabilita při skladování: 24 měsíců
Doporučená teplota skladování: mezi 10 ° C a 25 ° C


