
Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za
wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania.

Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów. Modyfikacje i dalsze zmiany zastrzeżone.

Instrukcja techniczna

Spray do ochrony hamulców
Srebro przybrzeżne
400 ml / 2894-449

Specjalny smar na bazie ceramicznej
przeznaczony do smarowania wszystkich wysoko
obciążonych termicznie części, takich jak hamulce
lub elementy połączeń w układach wydechowych
i układach katalizatora. Produkt posiada bardzo
wysoką odporność na ścieranie i wysokie
temperatury, zmniejsza zużycie mechaniczne
i eliminuje odgłosy skrzypienia, jest odporny
na kontakt ze słoną i rozpryskiwaną wodą oraz
idealny do ochrony przed korozją. Nadaje się do
pojazdów wyposażonych w układy hamulcowe
ABS. Odporność na temperaturę do +1 400°C.
Odporny na pot, zachlapanie i słoną wodę
bardzo dobry i trwały efekt smarowania
długotrwała ochrona przed korozją
nadaje się szczególnie do pojazdów z układami
hamulcowymi ABS
Odporność na temperaturę do 1400 ° C
bez metalu
zapobiega korozji i piszczeniu
nie zawiera silikonu
Właściwości płynięcia na zimno gwarantują, że
produkt pozostaje na swoim miejscu przez cały
czas
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Wskazówka robocza
Sposób użycia: Dobrze wstrząsnąć przed użyciem, aż do usłyszenia kulki wewnątrz pojemnika. Tylną stronę
klocków hamulcowych, powierzchnie styku i elementy mocujące najpierw wyczyścić, jeśli zachodzi konieczność
przeszlifować, po czym spryskać dwukrotnie cienką warstwą środka.

Kolor: srebrno-szary

UWAGA! Nie stosować na powierzchniach ciernych!

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń
praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na
dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania.
Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.

zakresy zastosowania
Smar ceramiczny do układów hamulcowych
- Odpornosc termiczna do 1400°C
- zapobiega korozji i piszczeniu hamulców
- bardzo dobry i trwały efekt smarowania
- produkt bezsilikonowy
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- zalecany zwłaszcza do pojazdów wyposazonych w system ABS


