TECHNIKAI ADATLAP

VÉDŐ ÉS POLÍROZÓ SPRAY
Felülvizsgálat időpontja: 2015/09/17

Tecnikai Jellemzők:
Bázis:
Konzisztencia:
Sűrűség:
PH
Vízben oldhatóság
Illékony Szerves Vegyület (VOC)
Termikus stabilitás
Alkalmazási hőmérséklet:

1/1 Oldal

Szilikon olajjal dúsított keverék
olaj
0,74 g/ml
semleges
nem oldható
90 %
-40 °C → 200 °C
+5°C és +30°C között

(*) A fenti értékek eltérhetnek számos környezeti tényezőtől, mint pl hőmérséklet, páratartalom, felület típusa stb.

Termék leírás
A Védő és polírozó spray egy átlátszó anyag, mely
védelmet biztosít a kerékpár vázon.
Tulajdonságok
 Fényes hatás
 Átmeneti felületvédelem
 Vízlepergető
 Csökkenti a nedvességet
 Csökkenti a sárlerakódást
 Rozsda és korróziómentes
 Bármely szögben használható (360°) fej
Alkalmazása
 Vékony fényes réteget képez a vázon
 Lakkozott, alumínium és karbon felületekre
kiválóan alkalmas
 Átmeneti védelmet biztosít és megelőzi a
zsír és sár lerakódást.
 Ne használja fékpofán, se féktárcsán.
 Műanyag és gumi felületen fényes réteget
képez.
Csomagolás
Színe: átlátszó

csomag: 400ml aerosol
Eltarthatóság
Bontatlan csomagolásban, száraz és hűvös helyen
+5°C and +25°C között 3 évig eltartható.
Használata:
Tisztítsa meg a felületet. Használat előtt rázza fel a
flakont. Nyomja ki a kívánt mennyiséget közvetlen a
felületre, vagy száraz, tiszta rongyra. Vékony rétegben hordja fel a felületre.
Biztonsági előírások
Használja szellős, jól ventilált helységben. Ha
szembe kerül, mossa ki bő vízzel.
Felelőség
E technikai adatlap tartalma korábbi tesztek, tapasztalatok eredményét foglalja össze. Általános
eredmények, melyek nem vonnak maguk után
semmilyen felelősség vállalást. A felhasználó felelőssége eldönteni, hogy a termék megfelel-e a feladathoz.

Megjegyzés: Jelen Technikai Adatlap az előző adatlapok felülvizsgált verziója. A dokumentumban
meghatározott irányelvek a tapasztalat és gyakorlat, valamint laboratóriumi vizsgálatok eredményei. A
különféle anyag és felület, illetve sokrétű felhasználási mód miatt, melyek az ellenőrzéseinken túl
vannak, nem tudunk felelősséget vállalni az eredményekért. Minden esetben javasoljuk a termék
kipróbálását a munka előtt. A terméket rendeltetésszerűen kell szállítani, tárolni és használni és a gyártó
által megfogalmazott ajánlásoknak megfelelően.
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