
Descrição
Diluente antiferrugem de acção rápida com excelente
capacidade de fluência. Solta parafusos e porcas pre-
sas em pouco tempo. Também penetra os mais es-
treitos ajustamentos. Penetra e solta a ferrugem gra-
ças à sua acção capilar. Também solta rapidamente
parafusos presos devido à ferrugem. Tem um efeito
anti-sujidade e protege contra a corrosão através do
deslocamento da água. Graças à rápida penetração e
excelente capacidade de fluência, garante níveis de
fricção baixos entre os componentes que se querem
soltar.

Características
dissolve ferrugem-
penetra rapidamente-
compatível com plásticos, borrachas e pinturas-
capacidade de fluência excelente-
boa protecção contra a corrosão-
infiltra-se e repele a humidade-
coeficiente de atrito extremamente baixo-
Também adequado para trabalhos sobre a cabeça-
aplicação limpa-

Dados técnicos
Base Ölkombination, Wirkstoffe

/ combination of oils,
agents

Côr / aspecto farblos / colourless
Densidade a 20°C 0,829-0,86 g/ml

DIN 51757
Margem de temperaturas
de utilização

-40 bis +140 °C

Rendimento Stahlblech, blank / sheet
steel, bright
140-180 m²/l

Forma aerosol
Odor charakteristisch /

characteristic

Campos de utilização
Adequado para a utilização no trabalho, na oficina, em
veículos e em todos os aparelhos em casa e na brico-
lagem.
Sector automóvel: A aplicação precisa permite o tra-
tamento específico de uniões roscadas e compressão
de mancais. Penetra e solta uniões roscadas em to-
das as peças do veículo afectadas pela corrosão.

Sector da indústria: Para soltar todas as uniões ros-
cadas e mancais oxidados Funciona como antiaderen-
te e conservante em placas de metal. Aplicação uni-
forme da protecção contra a corrosão através do tu-
bo de pulverização rebatido. Facilita a montagem jun-
to de mancais e calhas corrediças.

Utilização
Agitar bem antes de utilizar. De acordo com o campo
de utilização, pulverizar a quantidade desejada. O tu-
bo de pulverização rebatível garante uma pulveriza-
ção precisa. Com o tubo de pulverização rebatido,
consegue-se uma pulverização uniforme. Sobre áre-
as grandes sem tubo de pulverização, pulverizar a
aprox. 20-25 cm de distância. Também pulveriza de
cabeça para baixo.

Embalagens disponíveis
400 ml Lata Aerossol 7390

D-GB-I-E-P

A nossa informação baseia-se em estudos cui-
dadosos e pode ser considerada fiável, contudo
só pode aconselhar sem compromisso.
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