Technický list

Čistící mazací olej 10 L, 30 L

B7522

Speciální čistící olej pro čištění a konzervaci
strojního vybavení, součástí a přípravků
Rozsah
použití:

Přípravek pro důkladné, šetrné čištění a konzervaci
všech strojních zařízení, měřidel, jemné mechaniky,
přístrojových loží, vedení, pracovních ploch strojů,
motorů, krytů a veškerých kovových ploch.
Odstraňuje staré vrstvy zpolymerovaných maziv a
olejů z kovových povrchů, konzervuje části strojů i
jemné mechanismy.
__________________________________________________

Způsob
aplikace:

Olej aplikujte postřikem z ručního aplikátoru,
namočením nebo rozetřením v tenké vrstvě přímo
na čištěné místo nebo plochu, nechte působit a následně setřete čistou textilií.
Na povrch s vrstvou zpolymerovaného maziva nebo oleje přípravek aplikujte a
nechte působit, dokud se tato vrstva nerozpustí. Povrch následně otřete suchou
textilií.
___________________________________________________________________________

Vlastnosti
výrobku:

Speciální multifunkční mazný olej s kapilárním efektem, který bez poškození
základního materiálu, dokáže jednou pracovní operací ošetřovaný povrch
zbavit staré vrstvy zpolymerovaných maziv nebo olejů a zároveň vytvoří na
čištěném materiálu nebo strojním zařízení konzervační vrstvu. Vhodný ke
konzervaci a neutralizaci kovových povrchů po čištění nebo odrezování
kyselými čističi nebo odrezovači např. B7530 Silový čistič ultra.
 extrémně vzlínavý s vysokým kapilárním efektem
 použitelný na všechny kovové povrchy
 neobsahuje agresivní rozpouštědla
 vysoce efektivní konzervační účinek
 obsahuje antikorozní aditiva
___________________________________________________________________________

Použití:

 vhodný k čištění a konzervaci strojů, strojních zařízení a povrchů
kovových materiálů ve veškerých průmyslových odvětvích
 využitelný v mechanických dílnách, průmyslových provozech,
kamenolomech, v podnicích komunálních služeb, autodopravě, ve
stavebnictví apod.
___________________________________________________________________________

Bezpečnostní
pokyny:

Dbejte upozornění na obalu výrobku. Postupujte dle pokynů uvedených
v bezpečnostních listech produktu. Před každým použitím ověřte snášenlivost.
Chraňte před mrazem. Změny vyhrazeny.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů,
počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a
bezpečnostních listů, pak za kvalitu našich produktů přebíráme plnou záruku. Zamýšlenou aplikaci doporučujeme předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým poradcem.
Aktualizací tohoto Technického listu ztrácí předchozí svoji platnost.
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