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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.
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Brake Cleaner

Wielozadaniowy zmywacz i odtłuszczacz do przemysłu
motoryzacyjnego

WEICON Brake Cleaner jest zmywaczem uniwersalnym
motoryzacyjnym, zmywa i odtłuszcza powierzchnie odparowując
bez pozostałości. WEICON Brake Cleaner czyści i odtłuszcza
wszelkie powierzchnie metalowe, szklane, ceramiczne i wiele
tworzyw bez problemu usuwając pozostałości smarów, olejów i
inne zanieczyszczenia. 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.).

Dane techniczne

Zapach Citrus

Okres przydatności 24 Monate

Właściwości Odparowuje bez pozostałości.

Barwa bezbarwny

AOX nie zawiera tak

nadaje się do przetwarzania y WSD 400 / WPS 1500

IMPA-Code 551570/80/81

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

Okres przydatności
Przechowywać szczelnie zamknięte w oryginalnym opakowaniu.
Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym. Temperatura
przechowywania nie może przekraczać +50°C. Pojemnik
przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
Magazynować w suchym pomieszczeniu.

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:
15201005 Brake Cleaner 5 L
15201010 Brake Cleaner 10 L
15201028 Brake Cleaner 28 L

Akcesoria
15810001 Adapter do WDS 400- do napełniania z

układu centralnego powietrza sprężonego,
15811002 4-częściowy zestaw końcówek,
15811400 Puszka ciśnieniowa WSD 400, 400 ml
15830001 Zawór spustowy do opakowań zbiorczych

płynów technicznych WEICON, 5 L & 10 L
15831001 Zawór spustowy do opakowań zbiorczych

płynów technicznych WEICON, 28 L
15841500 Dozownik ciśnieniowy WPS 1500, 1,5 L
15841501 Przedłużacz do WPS 1500,
15843001 Pojemnik Special, 500 ml


