
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

Čistič brzd
MC-1
500 ml / 2897-333-500

Tento kvalitní čistič bez obsahu acetonu účinně
odstraňuje a čistí opotřebení destiček kotoučových
brzd a také od mastnoty, oleje, nečistot, brzdové
kapaliny atd. Z mnoha dílů vozidla.
kvalitní čistidlo bez obsahu acetonu
velmi efektivně odstraňuje olej, nečistoty, brzdovou
kapalinu a odřené zbytky z destiček z kotoučových
brzd, brzdových špalíků, destiček a jiných částí
vozidel
vymývá znečištění a usazeniny
odstraňuje z kotoučových brzd zbytky oleje, tuku,
prachu, pryskyřice/ brzdovou kapalinu/ odřené
zbytky z destiček
díky ochrannému mazání se zvyšuje životnost
ošetřených součástek
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Pokyny k použití
Aplikace: Čištěné části nastříkejte, dokud nebudou opláchnuty nečistoty a mastnota. Poté otřete čistým hadříkem.
Před stříkáním zkontrolujte kompatibilitu pryžových, plastových dílů a tkanin.

NEBEZPEČÍ! Barvy mohou být napadeny.

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
Čistič odmašťuje i nepřístupné součásti, vyplavuje nečistoty a usazeniny a umožňuje tak požadované čistění před
opětovnou montáží. Kromě toho se díky mazání zvýší životnost ošetřených dílů.

technická data
Obsah: 500 ml
Základ: alkohol a uhlovodíky, dobrý bílý benzín
Barva: průhledná
Bod vzplanutí: -18 ° C
Pohonná látka: oxid uhličitý, propan / butan


