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ČISTIČ BRZD ve spreji
Bremsenreiniger Spray

Speciální čistič ve spreji pro brzdové a spojkové součásti
POPIS:

NÁVOD K POUŽITÍ:

ČISTIČ BRZD ve spreji :
- čistí části brzdy a spojky
- odmašťuje a čistí kov, sklo, keramiku
- spolehlivě odstraňuje nečistoty z dehtu, maziv,
pryskyřic, bitumenu atd.
- vhodný také pro přípravu (očištění a odmaštění) ploch
před lepením a těsněním

Nastříkejte ČISTIČ BRZD ve spreji na kontaminované
části a nechte účinnou látku odtéct. Díly vysušte na
vzduchu nebo otřete suchým hadříkem.
Při silném znečištění postup opakujte. Pokud je to
nutné, rozvolněte v průběhu působení tvrdé inkrustace
štětcem nebo vhodným nástrojem.

OBLASTI POUŽITÍ:

Ve spreji s obsahem 500 ml.

- Před použitím na lakovaných površích nebo plastech
vždy vyzkoušejte účinek čističe na skrytém místě!
- Nestříkejte na gumu ani na kůži!
- Nestříkejte na elektrické vedení ani na elektrická
zařízení!
- Při zpracování většího množství čističe v malých
prostorách zajistěte dostatečné větrání! Hrozí
nebezpečí výbuchu při nahromadění par.
- Určeno pro profesionální použití.

SKLADOVÁNÍ:

HYGIENA A BEZPEČNOST:

ČISTIČ BRZD ve spreji je určen pro použití v
automobilových dílnách, průmyslu a řemeslech.
Ideální pro čištění bubnových a kotoučových brzd,
benzinových olejových čerpadel, pro karburátory,
pružiny, pouzdra atd.

BALENÍ:

Chraňte před přímým sluncem a mrazem. Nevystavujte
teplotám nad + 50 °C. Skladovatelnost: min. 24 měsíců

Při porovnávání s jinými produkty je třeba
vzít v úvahu:
- Nádoba ČISTIČE BRD ve spreji je naplněna CO² =
500 ml náplně obsahuje přibližně 97% účinné látky.
- Běžné náplně s propan/butanem mají obsah účinné
látky pouze kolem 60%!
- Používáme nové čisté účinné látky – žádná
regenerace.

UPOZORNĚNÍ:

Nestříkejte na horké části nebo do ohně.
Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.
Extrémně hořlavý.
Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah
dětí.

DŮLEŽITÉ:

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a
odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce.
Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter.
Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě
výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který
má být ošetřen.
Výrobce nenese odpovědnost za případné škody
způsobené nevhodným použitím výrobku.
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