Technický list 11.20 TECTANE Uvolňovač šroubů a rzi ve
spreji s MoS2
Výrobek

Vlastnosti

Speciální přípravek – maximálně účinný, rychle penetrující, průnikový olej
s mazacím a uvolňujícím účinkem, specielně vyvinutý pro průmysl, autodílny a
kutily.
þ Neagresivní vůči lakům a kovům;
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;
þ Čistí a promazává bovdenová lanka, řetězy všech druhů, napomáhá
údržbě;

Použití

- Odmašťuje a odstraňuje zbytky olejů dehtu ze všech kovů;
- Uvolňování zalehlých a z oxidovaných šroubových a maticových spojů;
- Jako ochrana před vlhkostí vodou a oxidacemi;

Balení
Barva

FE dóza 400 ml
Neuvedeno

Technické údaje
Základ
Konzistence
Hustota
Teplota při aplikaci
Tepelná odolnost
Tepelná odolnost při přepravě
Zápalná teplota
Bod vzplanutí
Rychlost nanášení
Stékavost
Agresivita k podkladu
Skladovatelnost
Vzdálenost při aplikaci
Omezení
Podklad
Pokyny
Čištění
Bezpečnost
Aktualizace
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(při teplotách od +5°C do +25°C, chránit
před přímým slunečním zářením!)

Dóza pod stálým tlakem, chraňte před přímým slunečním zářením a teplotami
nad 50°C. Prázdnou dózu neprorážet a nevhazovat do ohně!
Nanášet plošně na podkladové zkorodované části.
Nádobu silně několikrát protřepat, aplikovat na z oxidované části. Po uplynutí
několika minut přistoupit k povolení, případně k uvolnění z oxidovaných nebo
kousnutých dílů.
Materiál: voda
Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce
Viz «Bezpečnostní list 11.20»
Aktualizováno dne: 01.03.2012
Vyhotoveno dne: 09.12.2002

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.

