mSIL

UVOLŇOVAČ
Extrémně dobrý

ŠROUBŮ

CZ / Uvolňovač šroubů - rozpouští rez, maže, čistí, odpuzuje vlhkost, chrání elektrokontakty, zabrňuje
následné korozi.

SK / Uvoľňovač skrutiek - rozpúšťa hrdzu, premasťuje, čistí, odpudzuje vlhkosť, chráni elektrokontakty,
zabraňuje následnej korózii.

Charakteristika: Velmi rychle, efektivně a dlouhodobě působící přípravek. Má vynikající vzlínavé a mazací vlastnosti. Trvale odstraní vrzání
a opětovné zreznutí šroubových spojů, dílů. Zabraňuje tvorbě povrchových
proudů na elektrických kontaktech. Vysoká penetrace účinných látek
a MoS2, zaručuje proniknutí těchto látek do nejmenších tolerancí a dlouhodobě zamezí tvorbě nové rzi. Použití: auto a elektro průmysl, demontáž
závitových spojů, jako mazivo kluzných a závitových spojů. Pracovní postup: dózu důkladně protřepejte a poté aplikujte na ošetřovaný podklad,
přípravek rychle proniká do závitů a nepřístupných prostorů, vniká pod
rez a rozpouští ji. Pro zvýšení účinnosti lze aplikaci po několika minutách
opakovat. Skladovací teplota: optimálně +10°C až +20°C. Aplikační
teplota: max. 40°C. Spotřebujte do data uvedeného na obalu.

Charakteristika: Veľmi rýchlo, efektívne a dlhodobo pôsobiaci prípravok. Má vynikajúce vzlínavé a mazacie vlastnosti. Trvalo odstráni vŕzganie
a opätovné zahrdzavenie skrutkových spojov, dielov. Zabraňuje tvorbe povrchových prúdov na elektrických kontaktoch. Vysoká penetrácia účinných
látok a MoS2, zaručuje preniknutie týchto látok do najmenších tolerancii
a dlhodobo zabraňuje tvorbe novej hrdze. Použitie: auto a elektro priemysel, demontáž závitových spojov, ako mazivo klzných a závitových spojov. Pracovný postup: Dózu dôkladne pretrepte a potom aplikujte na
ošetrovaný podklad, prípravok rýchlo preniká do závitov a neprístupných
priestorov, vniká pod hrdzu a rozpúšťa ju. Pre zvýšenie účinnosti je možne
aplikáciu po niekoľkých minútach opakovať. Skladovacia teplota: optimálne +10°Caž +20°C. Aplikačná teplota: max. 40°C. Spotrebujte
do dátumu uvedeného na obale.

Důkladně protřepat
Obsah organických rozpouštědel:
VOC:

45,91 %
582,5 g/l, 84,48 %

Obsah organických rozpúšťadiel:
VOC:

Promazává

Uvolňuje

45,91 %
582,5 g/l, 84,48 %

Nebezpečí:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečenstvo:
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a
jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla / iskier / otvoreného ohňa / horúcich
povrchov. Nefajčite.

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad
50°C.

Obsahuje: petrolej (ropný), hydrogenačně odsířený; petrolej – nespeciﬁkovaný 2-butoxyethanol; ethylenglykol-monobutyléter, destiláty (ropné),
hydrogenované, propan, izobutan.

Obsahuje: petrolej (ropný), hydrodesulfurizovaný; petrolej - nešpeciﬁ kovaný, 2-butoxyethanol; etylénglykol-monobutyléter, destiláty (ropné)
hydrogenované, propán, izobután.

NEBEZPEČÍ / NEBEZPEČENSTVO

Skladujte ve svislé poloze

36

DEMONTÁŽ
ZÁVITOVÝCH SPOJŮ

520

CHRÁNÍ PŘED VLHKOSTÍ
PRODLUŽUJE ŽIVOTNOST

Použitelnost 36 měsíců

Distribuce v ČR a SR:
DONAUCHEM s.r.o., Za Žoskou 377, 288 02 Nymburk
tel.: +420 317 070 220, fax: +420 317 070 230
email: donauchem@donauchem.cz, www.donauchem.cz

400 ml

400 ml
Made in Europe

