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Rozpúšťač hrdze sprej
Spracovanie
Nádobu pred použitím potriasť. Rozpúšťač hrdze nastriekajte vo
vzdialenosti cca 5 cm a nechajte pôsobiť približne 30 sekúnd.
Skladovanie
Nádoba je pod tlakom. Chráňte pred slnečným žiarením a
teplotami nad +50oC.
Bezpečnostné opatrenia a ochrana zdravia
Pri práci s WEICON Produktmi je nutné dodržať fyzikálne,
bezpečnostné, technické, toxikologické a ekologické údaje a
predpisy, ktoré sú uvedené v našich Kartách bezpečnostných
údajov.
Dostupné veľkosti balenia:
11150400
Rozpúšťač hrdze sprej, 400 ml
6-násobný účinok
WEICON Rozpúšťač hrdze sprej je vďaka svojmu 6-násobnému
účinku nevyhnutný pre opravy, údržbu a servis. Vďaka veľmi dobrej
zatekavosti preniká aj do najmenších medzier. Vďaka 3-cestnému
ventilu je možná práca v akejkoľvek polohe (i nad hlavou).
WEICON Rozpúšťač hrdze sprej uvoľňuje skorodované a
ťažko pohyblivé konštrukčné diely, kliny, čapy, kĺby a závesy,
vytláča vodu zo zapaľovacích systémov, zabezpečuje funkciu
mechanických dielov a kontaktov, napr. rozdeľovačov, alebo
zapaľovacích sviečok, dlhodobo chráni pred koróziou a
oxidáciou, maže klzné plochy a konzervuje kovové povrchy,
mechanické diely a elektrické zariadenia.

Technické údaje
Zápach

petrolej

Vlastnosti

6-násobný účinok

Doba skladovania

24 mesiacov

Farba

béžový

Kinematická viskozita (DIN 51 562) pri +40oC

21 mm2/s

Kinematická viskozita (DIN 51 562) pri +100oC

4 mm2/s
o

-20 C až +150 oC

Teplotná odolnosť
ISSA-Code

53.402.09

IMPA-Code

450823

Poznámka:
Všetky informácie, údaje a odporúčania, uvedené v technickom liste nie sú zárukou vlastností uvedeného produktu. Sú však založené na výsledkoch našich pozorovaní a skúšok, a na našich skúsenostiach. Sú nezáväzné a
nenesieme preto zodpovednosť za spôsob ich použitia, a za použitie nám na neznáme účely, prípadne v špeciálnych podmienkach, ktoré nám nie sú známe. Zodpovednosť nesieme len za stabilnú, vysokú kvalitu výsledkov
našich skúšok. Doporučujeme ale pre výber vhodného produktu, vykonať skúšku v podmienkach, v ktorých má byť použitý, a č i spĺňa predstavy o požiadavkách pre zvolené použitie. Zodpovednosť z našej strany je
vylúčená. Pri nesprávnom použití, alebo neznámych účeloch použitia, nesie všetku zodpovednosť sám používateľ.
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