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Špeciálny prostriedok na čistenie a konzerváciu strojného vybavenia         

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:
Dôkladné čistenie a konzervácia všetkého strojového náradia, drvičov,  meračov,
vretien, motorov, vedení, prístrojových lôžok a pracovných plôch strojov. Odstraňo-
vanie uvoľnenej hrdze z kovových povrchov a konzervácia jemných mechanizmov. 
Pre mechanické dielne, kameňolomy, podniky komunálnych služieb, výrobu plastov a
pod.

Spôsob použitia :
Olej nastriekajte tenkou vrstvou priamo na čistené miesto alebo plochu, nechajte
pôsobiť a následne zotrite handrou. Na zhrdzavený povrch olej nastriekajte a nechajte
pôsobiť, pokým sa hrdza úplne nerozpustí. Povrch dôkladne zotrite suchou handrou. 

Vlastnosti výrobku :
Špeciálny multifunkčný mazací olej s kapilárnym efektom, ktorý bez poškodenia zák-
ladného materiálu dokáže v jednej pracovnej operácii ošetrovaný povrch zbaviť starej
vrstvy spolymerovaných mazív alebo olejov a zároveň vytvorí na čištenom materiáli
alebo alebo strojnom zariadení konzervačnú vrstvu. Vhodný na konzerváciu a neutral-
izáciu  kovových povrchov.

• Extrémne vzlínavý
• Použiteľný na všetky povrchy 
• Bez obsahu rozpúšťadiel 
• Výborný konzervačný účinok
• Obsah antikoróznych prísad
• Umožňuje prácu v uzatvorených priestoroch

Príklady použitia:  
• Vhodný na čistenie a konzerváciu strojov, strojných zariadení  a povrchov kovových
   materiálov vo všetkých priemyselných odvetviach. 
• Využiteľný v mechanických dielňach, priemyselných prevádzkach, kamenoľomoch,

v podnikoch komunálnych služieb, autodoprave, v stavebnictve apod.Vhodný na čis-
tenie a konzerváciu strojov, strojných zariadení a povrchov kovových

   materiálov vo všetkých priemyselných odvetviach. 
• Využiteľný v mechanických dielňach, priemyselných prevádzkach, kameňolomoch, 

v podnikoch komunálnych služieb, autodoprave, v stavebníctve a pod. 

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.  


