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Čistič bŕzd

multifunkčný čistič, najmä pre automobilový priemysel

WEICON Čistič bŕzd je univerzálny čistič pre automobilový 
priemysel. Čistí a odmasťuje, odparuje sa bez zvyšku. WEICON 
Čistič bŕzd odmasťuje a čistí rýchlo a ľahko kovy, sklo a mnohé 
plasty, odstraňuje oleje, tuky a ich zvyšky.

WEICON Čistič bŕzd je možné použiť na ošetrenie bŕzd (bubnové, 
aj kotúčové brzdy, obloženie, brzdové piesty, valce, pružiny a 
púzdra), spojky (obloženie a ďalšie súčiastky), alebo dielov motorov 
(karburátor, benzínové a olejové čerpadlo, prevodovka a.p.)

Technické údaje

Doba skladovania 24 mesiacov

Farba bezfarebný

bez AOX* áno

* AOX = halogénované organické zlúčeniny 
              (zlúčeniny chlóru, brómu a jódu)

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:
11203500 Čistič bŕzd, 500 ml

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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