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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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Rust Shock

"Klucz chemiczny"

Rust Shock działa jak „klucz chemiczny”- wykorzystuje efekt
mocnego schłodzenia powierzchni oraz swoje silne właściwości
kapilarne do penetracji i rozpuszczenia rdzy, a w efekcie do
błyskawicznego poluzowania połączenia gwintowanego. WEICON
Rust Shock znajduje zastosowanie we wszystkich aplikacjach
wymagających luzowania skorodowanych połączeń gwintowych.

Dane techniczne

Zapach rozpuszczalniki

Właściwości löst sekundenschnell festgerostete Verschraubungen aller Art

Okres przydatności 12 Monate

Barwa przezroczysty

ISSA-Code 53.402.10

IMPA-Code 450822

Obróbka
Wstrząsnąć puszkę przed użyciem. Przed użyciem wstrząsnąć
puszką i spryskać z odległości ok. 15 cm i pozostawić na ok. 10-
20 sekund. Następnie należy poluzować połączenia śrubowe. W
uporczywych przypadkach należy powtórzyć procedurę.

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:
11151400-51 Rust Shock 400 ml


