BRAKE & PARTS CLEANER

BROMSRENGÖRING
ARDECA BRAKE & PARTS CLEANER är ett mycket aktivt special
rengöringsmedel med djupgående penetrerande egenskaper för oljiga och
fettade maskindelar, skivbromsar och bromsdelar som till exempel
plattor, generator, koppling och övriga snedsmutsade maskindelar.
Perfekt som rengöringsmedel för industri och handel, för reparationer och
montering.

EGENSKAPER
•
•
•
•
•

Optimal rengöringseffekt inom en kort tid.
Lämnar inga spår eller rester efter sig.
Avlägsnar även förhärdade smörjmedel.
Är ej frätande och angriper inte gummi- eller platsdelar.
Vid hudkontakt, skölj noggrant med vatten.

ANVÄNDNING OCH VARNING
Användning: Skaka flaskan väl före användning. Spreja delar på ca 20 cm avstånd och låt torka upp.
Repetera ifall det är nödvändigt. Obs! Rengöringsmedlet kan påverka polerade delar eller känsligt
material. Testa före användning.
Innehåller >30% alifatiska kolväten

FÖRPACKNINGAR
Flaska på 500 ml.
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Detta datablad och informationen i det förmodas vara korrekt vid tryckdatumet. Inga garantier, vare sig uttryckliga eller implicita, lämnas emellertid med avseende
på informationens korrekthet eller fullständighet. De data som anges bygger på standardiserade tester under laboratorieförhållanden och tillhandahålls endast i
vägledande syfte. Användarna ombeds försäkra sig om att de har tillgång till den senaste versionen av detta datablad. Användaren har ansvaret för att utvärdera och
använda produkterna på ett säkert sätt, bedöma lämpligheten för den tänkta applikationen, samt säkerställa att gällande lagstiftning och bestämmelser följs.
Säkerhetsdatablad finns för samtliga av våra produkter och vi hänvisar till dessa för lämplig information om förvaring, säker hantering samt kassering av produkten.
Vroman NV och dess dotterbolag tar inget ansvar för eventuella sak- eller personskador till följd av onormal användning av materialet, undlåtenhet att följa
rekommendationerna eller faror som är relaterade till materialets inneboende egenskaper. Alla produkter, tjänster och information tillhandahålls enligt våra
standardvillkor för försäljning.
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