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Praktický sprej na odstraňovanie námrazy, snehu a ľadu 

a regeneračným krémom 

         Bezozvyškový odmasťovací prostriedok s rýchlym odparovaním

a sjednocení povrchových a barevných odlišností nerezi (např. po svařování) 
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Oblasť použitia:
Veľmi účinný prípravok pri odstraňovaní námrazy zo skiel automobilov. Rozpúšťa
ľad, sneh a námrazu na zámkoch, v dverných mechanizmoch, vhodný na
odmrazovanie vonkajších prevodov pohonov vratových systémov, univerzálne
použiteľný pri vonkajších opravách a montážnach všetkých mechanických aj
elektromechanických súčiastok v zimnom období.

Spôsob použitia :
Pre použitím sprej krátko pretrepte. Aplikujte zo vzdialenosti cca 20 cm priamo 
na povrch alebo predmet, ktorý chcete odmraziť. V prípade väčšej vrstvy nám-
razy alebo ľadu, postup aplikácie opakujte viackrát.

Vlastnosti výrobku :
Vysoko efektívny prípravok na  účinné rozmrazovanie a odstraňovanie nám-
razy, snehu a ľadu zo skiel a zámkov v praktickom aerosólovom balení. Veľmi
vhodný na odstránenie námrazy zo skiel a zámkov automobilov.

• Šetrí čas pri odstraňovaní námrazy
• Čiastočne zabraňuje opätovnému namŕzaniu povrchov 

Príklady použitia:
•  odstraňovanie námrazy zo všetkých druhov skiel automobilov
• rozmrazovanie zámkov dverí a dverí automobilov
• vhodný aj na odstranenie námrazy z tesniacej gumy dverí automobilov
• efektívne rozmrazuje mechanizmy bezpečnostných dverí
• odmrazuje vonkajšie prevody pohonov vratových systémov
• vonkajšie opravy a montáže všetkých mechanických aj elektromechanických
  súčiastok v zimnom období

Bezpečnostné pokyny :
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov 
výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového 
povrchu.
podkladového materiálu.

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.  


