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Not: Bu bir makine çevirisidir - 
hatalardan sorumlu değiliz! 

VEBATEC 
MONTAGEPASTE 

SERAMİK MACUN SPREYİ 

• Korozyonun önlenmesi, Stick-slip, 
yem 

• Tuzlu suya, asitlere, Alkaliler 
• Gıcırdama ve gıcırdama seslerini 

ortadan kaldırır 
• Çok iyi basınç direnci 
• Sıcaklığa dayanıklı -40 ° C ile + 

1.400 ° C 
• ABS frenler için de uygundur 
• Metal içermez 
• Uzun vadeli mükemmel yağlama 

etkisi 

AÇIKLAMA: 
VEBATEC MONTAGEPASTE biridir 
yüksek basınca dayanıklı, ısıya dayanıklı 
ve metal içermeyen ayırma, Uzun süreli 
koruma sağlayan yağlayıcı ve korozyon 
önleyici macun. Sıkışmayı ve yapışmayı 
önler, aşınmayı azaltır yüksek basınçlı 
parçalar. Parçaların olduğu her yerde 
kullanılabilir aşırı basınç, yüksek sıcaklık 
ve harici Koşullar (tuzlu su, kızgın buhar, 
nem vb.) maruz kalıyor. Örneğin. Yaprak 
yaylar, frenleme cihazları, Mafsallar, 
menteşeler, herhangi bir vida bağlantısı, 
Sonsuz tahrikler, kesici aletler, cıvatalar 
vb. 

UYGULAMA: 
Yüzey kuru ve temiz olmalıdır, eski yağ 
artıklarını temizleyin. VEBATEC 
MONTAGEPASTE'ı kuvvetlice sallayın 
(en az 2 Karıştırma topunun sesli 
durmasından dakikalar) tedavi edilecek 
kısım üzerine püskürtün. Püskürtme 
mesafesi yaklaşık 20 - 30 santimetre. 

GÜVENLİK TALİMATLARI: 
Son derece yanıcı aerosol. Basınçlı kap: 
Isıtıldığında patlayabilir. Cilt tahrişine 
neden olur. Uyuşukluğa neden olabilir ve 
Uyuşukluğa neden olur. Sudaki 
organizmalara zararlıdır, uzun vadeli 
etkilerle. Çocukların erişemeyeceği 
yerlerde saklayın ulaşmak. Isıdan, sıcak 
yüzeylerden, kıvılcımlardan, açıktan 
Alevlerden ve diğer ateşleme 
kaynaklarından uzak tutun. Değil Sigara 
içmek. Açık aleve veya başka bir 
ateşleme kaynağına karşı değil sprey. 
Sonra bile delmeyin veya yakmayın. 
Kullanın. DERİ İLE TEMAS HALİNDE 
İSE: Bol su ile ve sabun yıkayın. 
SOLUNMASI HALİNDE: Taze kişi Hava 
getirin ve özgürce nefes alabilmenizi 
sağlayın. Önünde Güneş ışığından 
koruyun, daha fazla sıcaklıktan değil 50 
° C'den fazla İçeriğin / kabın atılması 
yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası 
göre Yönetmelikler. 

TESLİMAT FORMU: 
400ml Sprey kutusu 

TEKNİK ÖZELLİKLER: 

• Form: aerosol 
• Beyaz renk 
• Koku: karakteristik 

DEPOLAMA + RAF ÖMRÜ: 
Garanti ediyoruz açılmamış orijinal 
ambalajı, -5 ° C ile + 30 ° C arası 
saklama sıcaklığı, raf ömrü 24 ay. 
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NOT: 
Uygulama teknolojisi önerilerimiz, 
bilgimiz dahilinde tecrübemize 
dayandırdığımız bağlayıcı değildir ve 
sözleşmeye dayalı bir temel oluşturmaz 
Yasal ilişki ve ikincil yükümlülük yok 
Satın alma sözleşmesi. Çeşitlilik 
nedeniyle, tüm olası malzeme 
kombinasyonları ve yapısal koşullar 
kontrol edilemez. Bu nedenle, 
ürünlerimizin amaçlanan kullanıma 
uygunlukları kendi sorumluluğunuzu 
kontrol etmek için. Daha ileri Güvenlikle 
ilgili bilgiler için lütfen şuraya bakın: ilgili 
geçerli güvenlik veri sayfası. 
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