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BRAKE & CLUTCH CLEANER
Gyorsan száradó oldószeres fék- és tengelykapcsoló tisztító

Termékleírás:
A New Tech Lubes „Brake and Clutch Cleaner” terméket olaj, zsír, fékfolyadék és egyéb
szennyeződéseknek fém felületről történő letisztítására tervezték. Ezáltal helyreállítja a fék és
tengelykapcsoló és más rendszerek optimális működési körülményeit.

Festett alkatrészekhez nem alkalmas.

Tulajdonságok és előnyök:
· Gyors száradás
· Maradéktalanul elpárolog
· Helyreállítja a súrlódást
· Csökkenti a tengelykapcsoló megcsúszást
· Minden mechanikai alkatrész tisztítására alkalmas
· 500 ml-es flakonban kapható

Tipikus alkalmazási területek:
· Tárcsa, dob fékek
· Burkolatok, blokkok
· Hengerek és rúgók
· Tengelykapcsoló bélés
· Nyomótányérok
· És egyéb alkatrészek tisztítása, zsírtalanítása

Tárolási és használati irányelvek:
Szórjuk fel a tisztítandó felületre, majd töröljük le tiszta száraz ronggyal. Olyan közelről
szórjuk, hogy a szóró sugár ereje fellazítsa a szennyeződést a tisztítandó felületről.

 A terméket tiszta, száraz helyen tároljuk eredeti lezárt csomagolásban.

Figyelmeztetés: A flakonban túlnyomás uralkodik. Óvjuk a napsugárzástól és ne tegyük ki
50oC-nál magasabb hőmérsékletnek.  Felnyitni, felszúrni még üres állapotban sem szabad. Ne
permetezzük nyílt lángba vagy bármilyen izzó anyagra

Nyilatkozat
Az adatlapot legjobb tudásunk és tapasztalataink alapján állítottuk össze és a lehetséges használatra vonatkozó
iránymutatásra szolgál. Nem vettünk figyelembe olyan lehetőségeket és feltételeket, amelyekre nincs hatásunk és
bármilyen módon ronthatják a termék hatását. A felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy a terméket arra célra
használja, amelyre az készült. A fenti adatok semmilyen garancia érvényesítésére nem szolgálnak. Ha a termék
használata során annak alkalmazhatóságára vonatkozóan kétség merülne fel, kérjük haladéktalanul lépjenek
kapcsolatba velünk, és mi boldogan megvizsgáljuk a problémát és mintát küldünk kipróbálásra, ha szükséges.  A
New Tech Lubes elkötelezett arra, hogy a legjobb terméket szállítsa és ha szükséges bármikor kész módosítani a
specifikációkat.
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Kiszerelés Fizikai jellemzők
500 ml aerosol Lobbanáspont ˂0oC

Szín víztiszta
Megjelenés folyadék

Kapható minőség: N/A


