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Uvoľňovací sprej

Profesionálny uvoľňovací prostriedok na povoľovanie zhrdzavených spojov
Oblasť použitia :
Prípravok na uvoľnenie zhrdzaveých závitov a spojov všetkých druhov a
rozmerov.
V priebehu niekoľkých minút uvoľní všetky skrutkové spoje prostredníctvom
výnimočnej kombinácie vysoko vzlínavých a podchladzujúcich látok.
Spôsob použitia :
Pevne spojené diely dôkladne zbavte korózie a farby, sprej nastriekajte na
zhrdzavený spoj a nechajte pôsobiť. Po uplynutí 5 - 15 minút skúste zhrdzavené skrutkové spojenie uvoľniť. V obzvlášť náročných prípadoch je vhodné
pri súčasnom mechanickom povoľovaní postup zopakovať. Zvlhlé skrutkové
spoje vopred vysušte.
Vlastnosti výrobku :
Unikátna kombinácia penetračných olejov a podchlazujúcich látok, ktoré zmrštia hrdzu na povrchu zhrdzaveného spoja a uvoľnia tak priestor pre prácu látok
s extrémnym penetračným účinkom.
• Extrémny kapilárny a podchladzujúci účinok
• Bez obsahu kyselín a tukov
• Bezozvyškový odpar do 60 minút od aplikácie
• Nenapádá natreté plochy
• Nevytvára nebezpečné výpary
• Použiteľný v extrémnych podmienkach
Príklady použitia:
• povoľovanie zhrdzavených strojných dielov
• demontáže listových pier
• demontáže čapových spojov (aj kónických )
• údržba zhrdzavených reťazových prevodov atď.
• použitelný na jemné aj hrubé závity všetkého druhu, závlačky, čapy, spojky,
spojovacie tyče, komponenty brzdovej sústavy, zámky, teleskopické antény,
bovdeny, výfukové príklopky, maznice, olejové tlakové vedenie, zapaľovacie
sviečky, otočné čapy, odvzdušňovacie škrutky, hydraulické systémy, brzdové sústavy a iné.
Bezpečnostné pokyny :
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných
údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť.
podkladového materiálu.

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú výsledkom skúšok nášho technického oddelenia a skúseností praktických aplikácií. Naše ústne a písomné odporúčania odovzdávame s najlepším
vedomím a platia len ako nezáväzné pokyny. Pred aplikáciou produktu si starostlivo preštudujte údaje uvedené na etikete a v karte bezpečnostných údajov. TECHNO-SERVICE SK, spol. s r.o.
nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

