Аерозоли
Почистване и поддръжка
Обезмаслител за спирачки
WIKO Обезмаслител за спирачки, е създаден чрез
специална химическа формула, която не съдържа
корозивни съставки. WIKO Обезмаслител почиства дори
най-упоритите замърсявания и веднага се изпарява без
остатък. Не е корозивен и като попадне върху гума или
пластмаса не ги уврежда. Предлагаме ви го в практична
и икономична опаковка от 600ml.
Опаковка

Арт. Номер

600ml

ABRE.D600

Приложение
Универсален Обезмаслител за целият Авто и Карго
Сектор. За спирачки (барабанни, дискови, подложки,
накладки, цилиндри, пружини и др.) За много тежко
замърсени с масла и греси части и компоненти.
За съединители (облицовки и др. части)
За всички части от двигателя, карбуратори, бензинови
помпи, маслени помпи, скоростни кутии и др.
Характеристики
-

На базата на специален бензин
Оптимален почистващ ефект и висока скорост на изпарение
Не е корозивен
Не съдържа халогениран въглеводород
Не съдържа ацетон
Не уврежда гума и пластмаса, но се препоръчват предварителни опити.
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Аерозоли
Почистване и поддръжка
Инструкции за употреба
Разклатете добре опаковката преди употреба. Проверете дали пръска. Напръскайте
замърсените места от разстояние 20 – 30 cm и изчакайте течността да се изпари. В
случай на сериозно замърсяване напръскайте участъка няколко пъти ако е
необходимо.

Информацията описана в този документ, особено при предложенията за работа и приложение на продуктите, се основава на
нашия опит и най-новите изследвания. Поради факта че материалите могат да бъдат много разнообразни, както и че нямаме
възможност да влияем на условията за работа, ви препоръчваме да извършвате предварителни опити за съвместимост.
Нашето дружество не носи отговорност за тази информация, нито за устна или писмена консултация. В допълнение, моля
запознайте с информацията в нашите информационни листове за безопасност.
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