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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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W 44 T® Multi-Spray

Wielofunkcyjny ośrodek o szerokim spektrum działania

W 44 T® jest to produkt wielofunkcyjny: Odrdzewiacz, smar, spray
kontaktowy, ochrona antykorozyjna i środek czyszczący w jednym
sprayu!

Uniwersalny spray rozluźnia zapieczone połączenia śrubowe,
zacięte markizy, zakleszczone tyczki namiotowe oraz krzesła
kempingowe, stoły i szuflady w przyczepach kempingowych.

Eliminuje piszczenie zawiasów, prowadnic, łożysk i wszelkich
rodzajów spoin i połączeń.

Penetruje i rozpuszcza rdzę oraz pomaga w smarowaniu drzwi
przesuwnych lub wsporników przyczep kempingowych.

Usuwa wilgoć ze styków zapobiega powstawaniu prądów
upływowych i ułatwia rozruch mokrych silników.

Spray należy do każdego sprzętu kempingowego i jest
niezawodnym towarzyszem każdej wyprawy - czy to na Saharę,
czy na Przylądek Północny - W 44 T® jest odporny na temperatury
od -50 C° do +210 C°!

Czy to w przyczepie kempingowej, kamperze, półzintegrowanej,
w pełni zintegrowanej, oldtimerze, na kempingu czy w domku
letniskowym - W 44 T® spray należy do każdego wyposażenia
kempingowego.
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Zapach waniliowy

Właściwości Olej wielofunkcyjny

nie zawiera silikonów Tak

Barwa żółtawy

Odporność termiczna -50 do +210 °C

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.pl).

Dostępne rozmiary pojemników:
72003400 W 44 T® Multi-Spray 200 ml


