
Odhrdzovací sprej
Sprej na povoľovanie zahrdzavených spojov a súčastí. 
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Oblasť použitia:
Špeciálny prípravok určený na rozpúšťanie hrdze, uvoľnenie zahrdzavených 
skrutkových spojov, strojných dielov a pevne zatuhnutých čapov. Ďalej sa prípra-
vok používá  na vytesňovanie vlhkosti a odstraňovania vŕzgania. Po aplikácii
je spoj viditeľne ošetrený proti opätovnému pôsobeniu korózie konzervačnými 
látkami. 

Spôsob použitia :
Koróziou napadnuté spoje a diely dôkladne zbavte hrdze a farby na povrchu. 
Sprej striekajte, pokým účinná látka nepenetruje a následne uvoľnite skrutkové
spojenie. V obzvlášť náročných prípadoch, za súčasného mechanického
uvoľňovania, postup zopakujte.

Vlastnosti výrobku :
Prípravok rýchlo a dôkladne rieši problémy údržby v oblasti povoľovania  zahrdza-
vených spojov. Uvoľní silne rozrušené a zhrdzavené diely, zvlášť vhodný na 
skrutkové spoje, čapy, ventily, klapky, kĺbové spoje, trubkové závity a príruby. 
Nastriekajte  z vhodnej vzdialenosti a nechajte chvíľku pôsobiť.

· Extrémne vysoký kapilárny účinok
· Uvoľní aj veľmi skorodované diely
· Odpudzuje vlhkosť
· Nenapadá natrené plochy 
· Nevytvára žiadne nebezpečné výpary
· Použiteľný pri extrémnych prevádzkových podmienkach 
· Odstraňuje vŕzganie
· Bez konzervačných účinkov

Príklady použitia:
• operatívne použiteľný vo všetkých priemyselných odvetviach
• vhodný na využitie v poľnohospodárstve, lesníctve a energetike na údržbu a 

na opravy pracovných strojov, mechanizmov a dopravných prostriedkov
• ideálny aj na rýchle použitie pri všetkej dielenskej činnosti

Bezpečnostné pokyny :
Dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných úda-
jov. 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.  


