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Beskrivelse
En kombination af udvalgte acetonefri opløsningsmidler 
til hurtig, effektiv rensning og affedtning af komponenter i 
motorkøretøjer og industrielle applikationer. Den lave 
overfladespænding af dette produkt giver det 
fremragende gennemtrængnings egenskaber, hvilket gør 
det i stand til nemt at opløse olie, fedt, harpiks og 
tjærerester og forurenende stoffer, selv i skjulte områder. 
Efter at opløsningsmidlet er fordampet, efterlades 
overfladen fri for fedt og rester.

Fordele

- - optimal indtrængningsevne
- opløser harpiks og rester af tjæretypen
- kontrolleret fordampning fri for rester
- høj andel af aktive komponenter
- efterlader ingen rester
- lav overfladespænding
- universel anvendelse
- absolut fri for klor
- optimerer økonomisk brug
- fjerner olie- og fedtbaserede forureninger
- indeholder ingen acetone

farveløs
< 21 °C
opløsningsmiddelblandin
g, acetonefri
væske, aerosol
CO2
30 måneder

Teknisk data
Farve / udseende 
Flammepunkt
Grundlag
Form
Drivmiddel
Holdbarhed i original 
forseglet beholder

Anvendelsesområder

Automotive områder:
Bremser: Tromle- og skivebremser, belægninger, 
sko, cylindre, fjedre og klodser.
Kobling: Koblingsforinger, trykplader og 
koblingskomponenter generelt.
Transmission: Automatiske gearskift, planetholdere, 
oliepumpe, bremsebånd, koblinger, gearhjul. 
Montering og reparation: Karburator, benzinpumpe, 
motordele, elektriske systemer som controllere, 
generatorer og startere. Fjerner olie- og fedtpletter 
fra gulvbelægninger, materialer og foringer.
Industriområder: Til fjernelse af genstridige 
urenheder som olie, fedt, silikonerester, permanente 
tuscher, afslebet gummi og voks. Ideel på følsomme 
overflader og materialer såsom rustfrit

stål, kobber og aluminiumslegeringer.
Kommentar
Da dette er et industrielt produkt, kan det indeholde spor 
af denatureret alkohol såsom isopropanol/ethanol.

Anvendelse
Spray forurenede komponenter og lad dem løbe af. Efter 
at opløsningsmidlet er fordampet, vil komponenterne 
være rene og fri for fedt.
Produktet kan angribe maling og plastikkomponenter. 
Tjek for kompatibilitet før brug.

Tilgængelige pakkestørrelser

500 ml Can aerosol 1816
D-NL-F-GR-ARAB

500 ml Can aerosol 20880
JP

500 ml Can aerosol 2695
D-PL-H-RO-TR

500 ml Can aerosol 2868
GB-DK-FIN-N-S

500 ml Can aerosol 3318
D-GB-I-E-P

500 ml Can aerosol 9525
D-GB-F-ARAB

500 ml Can aerosol 21418
D-GB-CN

Vores oplysninger er baseret på grundig 
research og kan betragtes som pålidelige, 
men ikke juridisk bindende.
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