
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

Cable Protect
Cable Protect
400 ml / 2897-329

Výrobek Cable Protect poskytuje trvalou ochranu
proti procházení automobilových kabelů a hadic,
jako jsou elektrické vodiče, kabely zapalování,
brzdové hadice a hadice chladicí kapaliny, objímky
a klínové řemeny. Funguje tak, že kombinací
nepříjemných pachů a příchutí zabraňuje pronikání
zvířat. Přípravek je odolný proti dešti a pro
zachování účinnosti by měl být znovu aplikován po
každém mytí motoru nebo podvozku. Upozornění:
Přípravek by se měl aplikovat pouze při studeném
vozidle a vypnuté elektrické instalaci a neměl
by se stříkat uvnitř vozidla. Před první aplikací
doporučujeme motor umýt, aby se odstranily
případné pachové stopy.
Díky dvojímu účinku chrání Cable Protect účinně
před kousnutím elektrických kabelů, kabelů
zapalování, brzdových hadic a hadic chladicí
kapaliny, manžet a řemenů ventilátoru.
Pro zachování ochrany se doporučuje aplikovat
znovu po každém mytí motoru a podvozku.
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Pokyny k použití
Před použitím nádobku protřepejte. Silně nastříkejte celý motorový prostor a vnitřek kapoty motoru (včetně
izolačních materiálů), podběhy kol, všechny jednotky, stejně jako gumové díly a brzdové hadice.

Používejte biocidní přípravky opatrně. Před použitím si vždy přečtěte štítek a informace o produktu! N-63182.

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
Nádoba (v ml): 400
Barva: bezbarvá, čirá
Tlak v aerosolu (20 ° C): ~ 2100 hPa
Hnací plyny: propan / butan
Hustota (aktivní složka): ~ 0,80 g / ml
Základ: na bázi alkoholu
Forma: aerosol


