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Uwaga
Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią cech gwarantowanych. One są oparte na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są one jednak wiązane z powodu nie znanych specialnych
warunków aplikacji i warunków przetwarzania nie możemy być odpowiedzialni za przestrzeganie. Gwarancja może być udzielona tylko na niezmiennie wysoką jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych
testów w celu ustalenia, czy określony produkt ma pożądane właściwości. Roszczenie z tego wynikające jest wykluczone. Procesor ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowe lub niewłaściwe użytkowanie.

WEICON GmbH & Co. KG
(Siedziba główna)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

www.weicon.de WEICON
SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it

Brake Cleaner

Wielozadaniowy zmywacz i odtłuszczacz do przemysłu
motoryzacyjnego

Wielozadaniowy zmywacz i odtłuszczacz do przemysłu
motoryzacyjnego WEICON Brake Cleaner jest zmywaczem
uniwersalnym motoryzacyjnym, zmywa i odtłuszcza powierzchnie
odparowując bez pozostałości. Brake Cleaner czyści i odtłuszcza
wszelkie powierzchnie metalowe, szklane, ceramiczne i wiele
tworzyw bez problemu usuwając pozostałości smarów, olejów
i inne zanieczyszczenia. WEICON Brake Cleaner może być
stosowany na hamulcach (bębny i

tarcze, okładziny, klocki hamulcowe, cylindry, sprężyny, tuleje),
sprzęgłach (okładziny sprzęgła i części sprzęgła) i na częściach
silnika (gaźniki, pompy benzynowe i olejowe, przekładnie itp.).
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Zapach Citrus

Właściwości Odparowuje bez pozostałości.

Okres przydatności 24 Monate

Barwa bezbarwny

AOX nie zawiera tak

* AOX = adsorbowalne organiczne związki halogenowe
(związki chloru, bromu i jodu)

Okres przydatności
Pojemnik jest pod ciśnieniem. Chronić przed światłem słonecznym
UV i temperaturą powyżej +50°C.

Bezpieczeństwo i zdrowie
Podczas użytkowania produktów WEICON należy
przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa,
toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach
charakterystyki (www.weicon.de).

Dostępne rozmiary pojemników:
11203500-51 Brake Cleaner 500 ml


