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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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Starter-Spray

Do wszystkich silników spalinowych

WEICON Starter Spray to idealny środek wspomagający rozruch
wszystkich rodzajów silników spalinowych. Specjalna formuła
aktywnych składników umożliwia rozruch zimnego silnika. Starter
Spray polecany jest szczególnie przy niskich temperaturach,
przy dużej wilgotności powietrza oraz po dłuższych przestojach
silnika. Produkt chroni zarówno silnik jak i akumulator. WEICON
Starter Spray nadaje się do silników benzynowych oraz diesla, z
katalizatorem i bez katalizatora. Starter Spray może być stosowany
w przypadku takich urządzeń jak pojazdy samochodowe, maszyny
budowlane oraz rolnicze, silniki dwusuwowe- np. pilarek, kosiarek,
nożyc do żywopłotów itp., silniki łodzi motorowych, dwu- i
czterosuwowe, zarówno zewnętrzne jak i wbudowane oraz pojazdy
dwukołowe- motocykle, skutery itp.
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Zapach rozpuszczalniki

Właściwości Do wszystkich silników spalinowych

Okres przydatności 24 Monate

Barwa bezbarwny

Obróbka
Wstrząsnąć puszkę przed użyciem. Das Spray direkt in den
Lufteinlass oder das Luftfiltergehäuse sprühen und nach einem
kurzen Moment mit wenig Gas starten. Wyciąganie klapki
rozrusznika, tzw. "'Choke", nie jest konieczne przy stosowaniu
WEICON Spray.

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:
11660400-51 Starter-Spray 400 ml


