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Do wewnątrz i na zewnątrzd
Do maszyn, urządzeńd
Do każdej powierzchnid
Do zastosowań profesjonalnych i domowychd
Do silnikówd
Do zapieczonych elementówd
Do układów elektrycznychd
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Rszpuszczalnik:dRozpuez zdlndkd

Dane sechniczne

Lepksść: -10°C – 13.2 cps
ddddddddddddd0°cd–d8.6d ped
ddddddddddddd20°cd–d4.2d ped
dddddddddddddd50°cd–d2.1d ped
Cięśaa słaścisy cs cccCc:d0,855±0,02d
Ssan fizyczny:d dd zd
Zasaassśą aszpuszczalnik s:d50%d±d2d
Tempeaasuaa zapłsnu:d>60°cd
Czas pazydasnsści:d5dldtdcddnddudcd–dwdorygdndlnyddnddotwddrdnyddpo ddndkud
Dsssępne pspemnsści:dddrozold200dl,d400dl.dPuezkd:d250dl,d1L,d5L,d20L,d200Ld
Kslsa: cddbddekd
Wysazymałsśą seamiczna: dod300°c
Zakaes sempeaasua: -3c°C ds + 5c°Cd
LZO:dcddddoty zyd
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Zaadzesiałe i sksasdssane części:
cdeą zyąd zęśą.d
Od zdkdąd hwdlęddśdśroddkdzddzddłd.d
Jdśdlddśrodek nie zadziała. Powtórzyć czynność do momentu aż uzyskamy żądany efekt.
Czyszczenie i odtłuszczanie:
Nasączyć powierzchnię.
Odczekać chwilę aż środek zadziała.
Wetrzeć pędzlem lub szmatką.
Wytrzeć nadmiar.
Powtórzyć w razie konieczności.
Maszyny:
Nałożyć na części których pracę chcemy usprawnić.
Elektryka – układy elektryczne:
Wyizolować napięcie(nie wymagane w przypadku świec zapłonowych, cewek zapłonowych)
Odprowadzić napięcie z systemu.
Natrysnąć środek bezpośrednio na układ scalony.
Przechylić aby usunąć nadmiar.
Dokładnie wentylować system i odczekać do momentu całkowitego odparowania rozpuszczalnika przed
przywróceniem napięcia.

Ogaaniczenia

Brdkdzndny hd

Pazechssysanie

Przd howywdądwdorygdndlnyddopdkowdndu.d
chrondądprzdddzdddrzdnddddddwyeokddddtddpdrdturddd.d

Infsamacpe sg lne

cdnddtd hnd znddddzdld dndddprzddetdwdonddwdndndd ezydddokuddn dddeądprdwddłowddndddzddńd
eporządzdnddddokuddntudddetdnddoetępnd dwdddzydordzdpoddnddwdnd ldpezd dwddrzd.dWezyetkddd
zdld dnddddddnfordd ddprzddetdwdonddwdtydddokuddn dddndddetdnowdąd dkdd kolwddkdgwdrdn dd
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