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PRODUKTOVÁ INFORMACE

RYCHLOČISTIČ PRO
Schnellreiniger Pro
POPIS

Kombinace vybraných rozpouštědel bez obsahu acetonu určená k rychlému
a bezproblémovému čistění a odmaštění součástí v oblasti motorových vozidel
a strojního průmyslu. Díky nízkému povrchovému napětí má Rychločistič PRO
velmi dobrou schopnost pronikat do nejtěsnějších míst, kde rozpouští a odstraňuje
olejové, tukové, pryskyřičné a rovněž asfaltové nečistoty a usazeniny. Po odpaření
rozpouštědel zůstává čistý a odmaštěný povrch.

VLASTNOSTI

-

TECHNICKÁ DATA

Barva / vzhled
Bod vzplanutí
Báze

pro čištění silně znečištěných součástek
vysoký podíl účinných látek
rozpouští pryskyřičné a asfaltové nečistoty
optimalizuje hospodárnost použití
univerzálně použitelný
optimální pronikací vlastnosti
rychlé a bezezbytkové odpaření
nepatrné povrchové napětí kapaliny
absolutně bez obsahu chlóru

Forma
Hnací plyn
Minimální doba trvanlivosti
v originálním neotevřeném obalu
OBLAST POUŽITÍ

: bez barvy
: < 21
°C
: směs aktivních rozpouštědel bez acetonu
: kapalina, aerosol
: CO2
: 30 měsíců

Automobilový průmysl:
Díky své všestrannosti je přípravek použitelný v mnoha aplikacích na motorových
vozidlech.
Brzdy:
Bubnové a kotoučové brzdy, obložení, brzdové destičky, válce, pružiny, čelisti.
Spojka:
Spojková obložení, přítlačné kotouče a další části spojek.
Převodovka:
Řadicí automatika, planetové unášeče, olejová čerpadla, brzdové pásy, spojovací
části, ozubená kola.
Montáž a oprava:
Karburátory, benzínová čerpadla, součásti motorů, elektrická zařízení jako regulátory, alternátory, startéry. Odstraňuje olejové a mastné skvrny z podlahových
krytin, látek a čalounění.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Prostředek nastříkat na znečištěné součásti a nechat je odvětrat. Po odpaření rozpouštědla jsou součásti zcela odmaštěné a čisté.

POZNÁMKA

Prostředek může poškodit laky a díly z plastických hmot. Před použitím ověřit snášenlivost prostředku s ošetřovaným a okolním ohroženým povrchem!

Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.
Zpracováno dne 30.06.2021 podle originálního podkladu firmy LIQUI MOLY – PI 8/03/09/2020.
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DOSTUPNÁ BALENÍ

500 ml
500 ml
500 ml

aerosolová dóza
aerosolová dóza
aerosolová dóza

Obj. č. 21269 D-GB-I-E-P
Obj. č. 3368 D-RUS-UA-PL-TR
Obj. č. 20849 GB-SLO-SRB-HR-CZ
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