
 
 
 

Technický list 11.22 TECTANE Uvolňovač šroubů a rzi ve 
  spreji s mrazovým efektem 

 

Výrobek  Vysoce účinný olej speciálního složení, výborně pronikající mikrotrhlinami ve 
vrstvě rzi. Pro uvolňování zatuhlých, zarezlých a zkorodovaných součástí 
využívá efektu šokového zmrazení, kdy ochladí velice rychle součásti až na -
40°C a způsobí mikroskopické trhlinky ve vrstvě rzi. To umožní oleji, kapilárně 
impregnovat přímo do vrstvy rzi. Uvolněné součásti je pak snazší oddělit, 
přičemž zůstávají namazané a chráněné před další korozí. 

Vlastnosti  þ Neagresivní vůči lakům a kovům; 
þ Bez obsahu silikonu, 
þ Okamžitě použitelný, snadno aplikovatelný; 
þ Ochraňuje před korozí, promazává kluzné plochy; 
þ Odstraňuje vrzání, skřípání, pískání a ostatní nepříjemné zvuky; 
þ Odpuzuje vlhkost a vodu z elektrických kontaktů a kabelů; 

Použití  - Servis a opravy automobilů; 
- Stavební a zemědělské stroje; 
- Ropný průmysl; 
- Elektrárny a chemický průmysl; 
- Těžký průmysl a hornictví; 

   
Balení  FE dóza 400 ml 
Barva  Neuvedeno 

   
Technické údaje      

Základ  - neuveden 
Konzistence  - aerosol 

Hustota  g/cm3 (g/ml) 0,853   
Teplota při aplikaci  °C + 5 / + 35  

Tepelná odolnost  °C neuvedena  
Tepelná odolnost při přepravě  °C - 15  

Rychlost nanášení  g/min neuvádí se  
Stékavost  mm neuvedena  

Agresivita k podkladu  - neagresivní  
Skladovatelnost  měsíce 36 (při teplotách od -5°C do +25°C, chránit před 

přímým slunečním zářením!) 
Vzdálenost při aplikaci  mm 100 - 150  

     
Omezení  Dóza pod stálým tlakem, chraňte před přímým slunečním zářením a teplotami 

nad 50°C. Prázdnou dózu neprorážet a nevhazovat do ohně! 
Podklad  Zkorodované části 
Pokyny  Odstraňte uvolněnou nečistotu a rez z okolí spoje nebo součástky. Dózu 

řádně protřepejte. Držte dózu dnem dolů a stříkejte ze vzdálenosti asi 10 až 
15 cm na spoj, který je potřeba uvolnit, po dobu 5 až 10 sec.. Nechte 
Uvolňovač působit 1 až 2 minuty než se pokusíte oddělit zatuhlé či zrezivělé 
součásti. Pokud je to nezbytné, opakujte celý postup znovu. 

Čištění  Materiál: voda 
Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce 

Bezpečnost  Viz «Bezpečnostní list 11.22» 
Aktualizace  Aktualizováno dne:  Vyhotoveno dne: 22.02.2011 

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném 
případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné 
povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. 

 


