UNB
ROZSDAOLDÓ ÉS
PENETRÁLÓ OLAJ
•
•
•
•

Multifunkciós olaj univerzális használatra
Erős és gyors rozsdaoldó hatás
Erős penetráció
Molibdén-diszulfid tartalma miatt hosszú
távú kenőhatást biztosít
• Kiválóan alkalmazható érzékeny
berendezések finomkenésére
• Védelmet nyújt a rozsdaképződés ellen
• Nem támadja meg a legtöbb felületet

UNBLOCK
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Az alacsony felületi feszültségnek és magas
penetrációnak köszönhetően lehetővé teszi nagyobb
alkatrészek szétszerelését is. Meglazítja és keni a
rozsdás csavarokat, anyákat és egyéb alkatrészeket.

Az UNBLOCK egy vékony filmréteget képez a
felületeken és nem agresszív a legtöbb anyaggal
szemben.

TECHNIKAI ADATOK
Megjelenés: aerosol
Szín: fekete
Illat: jellegzetes
Forráspont: -44,5°C
Lobbanáspont: -97°C
Alsó robbanási határérték: 0,6 Vol%
Felső robbanási határérték: 10,9 Vol% Gőznyomás
(20°C-on): 8300 hPa Sűrűség (20°C-on): 0,7 g/cm³

Organikus oldószer: 69,8 %
Szárazanyag-tartalom: 0,1 %
Alkalmazási hőmérséklet: 10 - 35°C
Minőségét megőrzi: 12 hónapig
Száraz, hűvös és fagymentes helyen tartandó!
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak
megfelelően!

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT
• FELHASZNÁLÁS:
• Meglazítja és keni a csavarokat, anyákat és egyéb
alkatrészeket.
• Könnyen beszivárog a rozsdás, korrodált
alkatrészek közé.
• Nem agresszív a legtöbb anyaggal szemben.
• Védőfilmet kápez a felületen.

Cikkszám
T317001

Termék neve
Unblock

FIGYELMEZTETÉS
Az itt szereplő információkat, a képeket is
beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg.
A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott
felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott
információkat csak útmutatónak szánjuk a
biztonságos
kezeléshez,
felhasználáshoz,
tároláshoz,
szállításhoz
és
hulladék-megsemmisítéshez,
nem
tekinthető
garanciának/minőségi
specifikációnak.
Az
információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és
nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal
kombinálva, más eljárás szerint használják, mint
amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a
helytelen használat során keletkezett károkért.

KENŐANYAGOK
WWW.TECH-MASTERS.EU/HU
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HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
Használat előtt alaposan rázza fel!
Fújja be a kezelendő részeket (közelről)!
Engedje hatni a terméket!
Szükség esetén ismételje meg a műveletet!
Alkalmazása szobahőmérsékleten!
HASZNÁLAT ELŐTT PRÓBÁLJA KI A TERMÉKET EGY
KEVÉSBÉ LÁTHATÓ HELYEN!
Kiszerelés
500ml

Anyagtípus
KENŐANYAGOK

