
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, bezpečný čistič
Bremtec Safe
500 ml / 2897-333-700

Bremtec Safe je inovativní bezpečnostní čistič
pro čištění a odmašťování kovů, skla a keramiky.
Odstraňuje opotřebení brzdových destiček,
mastnotu, olej, brzdovou kapalinu a nečistoty beze
zbytku. Chování při hoření a přísady jsou testovány
TÜV; dolní mez výbušnosti je> 1,5% objemových.
To znamená, že tento produkt je doporučován
v souladu s nařízením o nebezpečných látkách
(úroveň ochrany 2).
nehořlavé hnací médium
dolní mez výbušnosti >1,5 % obj.
doporučený výrobek podle vyhlášky o
nebezpečných látkách (stupeň ochrany 2)
25% nafta bezbarvá
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Pokyny k použití
Aplikace: Hrubé nečistoty z čištěných povrchů mechanicky odstraňte a dostatečně nastříkejte, dokud není povrch
čistý a lesklý. Před stříkáním zkontrolujte kompatibilitu plastových dílů. Upozornění: Nepoužívejte na barvy - 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
Bremtec Safe se používá všude tam, kde potřebujete dodatečné, náhradní a montážní díly očistit od silných
nečistot, jako například tuků, olejů, vosků, glykolů a také paliv (benzín a nafta).

technická data
Forma: aerosol
Kontejner: 500 ml
Barva: bezbarvý
Základ: nafta (ropná), lehce hydrogenovaná, přísady
Hustota: 0,750 g / ml
Rychlost odpařování: 3
Dolní mez výbušnosti:> 1,5% objem.
Zápalná teplota:> 700 ° C
Bod vzplanutí: -25 ° C


