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Tekniset tiedot
Perusaine
Olomuoto
Tiheys
Viskositeetti (Brookfield)
Leimahduspiste
Happamuustaso (text)
Liukoisuus veteen
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC)
Ponnekaasu
Käyttölämpötila

Liuotinpohjainen seos
Nestemäinen
Ca. 0,69 g/ml
1 mPa.s
< 20 °C
Neutraali
Ei liukene
97 %
CO2 (hiilidioksidi)
5 °C → 35 °C

* Nämä arvot voivat vaihdella ympäristötekijöiden, kuten lämpötilan, kosteuden ja pintojen tyypin mukaan. ** Nämä arvot
koskevat täysin kovettunutta tuotetta.

Tuotekuvaus
Brake Cleaner on tehokas, nopeasti kuivuva
puhdistusaine jarru- ja kytkinosille.
Ominaisuudet







Puhdistaa ja poistaa rasvan
Ei jätä jäämiä
Fast drying
Ei syövytä metalleja
Estää vinkumista
Aerosolia voidaan käyttää missä tahansa
asennossa (360°)

Käyttökohteet
 Poistaa nopeasti ylimääräisen
jarrunesteen, ylimääräisen öljyn, lian jne.
 Estää jarrujen vinkumista ja kytkimen
luistamista.
 Helppo levittää kaikista kulmista eikä
syövyttä metalleja.
Pakkaus
Väri: läpinäkyvä
Pakkaus: 400 ml aerosoli
Säilyvyys
3 vuotta avaamattomassa pakkauksessa
kuivassa ja viileässä ympäristössä +5°C +25°C lämpötilassa.

Pinnat
Kunto: puhdas, pölytön ja rasvaton.
Kaikenlaiset metallit ja muovit.
Käyttötapa
Käyttötapa: Ravista pakkaus hyvin ennen
käyttöä. Suihkuta riittävästi tuotetta
puhdistettaviin osiin ja anna vaikuttaa
muutaman sekunnin ajan. Pyyhi tarvittaessa
puhtaaksi imukykyisellä liinalla. Toista
toimenpide tarvittaessa. Älä käytä kumi-,
muovi- tai maalatuille osille. Testaa etukäteen
mahdolliset haitalliset vaikutustet pinnoille.
Varmista, että tuuletus on riittävä, kun käytät
tuotetta.
Terveys- ja turvallisuussuositukset
Käytä ainoastaan hyvin ilmastoiduissa tiloissa.
Roiskeet silmistä on huuhdeltava välittömästi
runsaalla vedellä.
Vaarallinen. Noudata varotoimia käytettäessä.
Vastuu
Tämän teknisen tuoteselosteen sisältö on
testien, valvonnan ja kokemuksen tulosta. Se
on luonteeltaan yleinen eikä aiheuta mitään
vastuuta. Käyttäjän vastuulla on varmistaa,
soveltuuko tuote käyttötarkoitukseen.

Huomioitavaa: Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut
ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Koska erilaisia
materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella,
emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Koska suunnittelu, pintojen laatu ja työskentelyolosuhteet eivät ole
hallinnassamme, tämän julkaisun mukainen vastuu ei ole voimassa. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien
suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Soudal pidättää oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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