
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

Odrdzewiacz Kraft Multi
Wiele pęknięć
250 ml / 2894-500

Mocny, wysoko skuteczny odrdzewiacz high-tech
z dwustopniowym efektem służy do szybkiego
i bezpiecznego luzowania zardzewiałych lub
utlenionych połączeń z pomocą efektu zamrażania
i charakteryzuje się długotrwałym działaniem. W
pierwszej fazie szok temperaturowy zapewnia
schłodzenie powierzchni do temperatury -40
°C, przez co powstają mikroskopijne pęknięcia
skorodowanej warstwy. Dzięki znakomitej
zdolności do penetracji składniki odrdzewiacza
wnikają do mikroskopijnych szczelin, wypierają
i rozkładają rdzę. Specjalna kombinacja
składników jest szybka w działaniu, bardzo
skuteczna i posiada długotrwały efekt. Głowica
rozpylającą 2w1 umożliwia dokładną punktową
lub powierzchniową aplikację.  Formuła preparatu
nie zawiera benzyny, oleju mineralnego, kwasów i
silikonu.
wyjątkowo uwalniające rdzę
długotrwały efekt
całkowicie wolny od oleju mineralnego
bardzo dobra zdolność pełzania
Efekt szoku zimnego do -40 ° C
szybko skuteczne
unikalna formuła składników aktywnych
Wielofunkcyjna głowica rozpylająca do dysz
punktowych i obszarowych
nie zawiera silikonu
Blokada transportowa z tyłu głowicy natryskowej
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Wskazówka robocza
Sposób użycia: Usunąć większe zanieczyszczenia. Spryskać zardzewiałe elementy i chwilę odczekać.  W
przypadku mocno zardzewiałych części ewentualnie powtórzyć aplikację. Odkręcić połączenie za pomocą
odpowiedniego narzędzia i zdemontować. Następnie wytrzeć wilgotną ściereczką lub spłukać wodą.

WAŻNE! Natychmiast usunąć nadmiar lub ślady preparatu z delikatnych i lakierowanych powierzchni.
Powierzchnie lakierowane i z tworzyw sztucznych należy po zastosowaniu preparatu wytrzeć wilgotną ściereczką
albo spłukać wodą.

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.

Prosimy przestrzegać wskazówek podanych w technicznej karcie informacyjnej dostępnej na stronie internetowej:
www.normfest.com


