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Uwaga: Jest to tłumaczenie 
maszynowe - nie ponosi 
odpowiedzialności za błędy w 
tłumaczeniu. 

VEBATEC 
ROSTLÖSER und 
Schmierstoff 

• Z MoS² - siarczkiem 
molibdenu(IV) 

• Rozpuszcza skorodowane 
związki, takie jak śruby, wkręty i 
nakrętki 

• Dobre właściwości pełzania i 
wysoki efekt kapilarny 

• przenika i przenika korozję 
• Chroni przed utlenianiem i korozją 
• Zapobiega "przejmowaniu" 

Połączenia śrubowe 
• Eliminuje odgłosy piszczenia i 

skrzypienia 

OPIS: 
Odplamiacz do rdzy Vebatec z MoS2 
(siarczek molibdenu(IV)) jest 
sprawdzonym produktem, który również 
jest doskonałym środkiem smarnym. Ze 
względu na wybrany surowiec będzie 
miał szybki początek działania i 
zwłaszcza w przypadku skorodowanych 
związków metali. Wysoki Zapewnić 
działanie kapilarne i dobre właściwości 
pełzania, że nawet najmniejsze 
pęknięcia i szczeliny są osiągane 
będzie. Elementy odporne na korozję 
zapobiegają na dłuższą metę odnowiona 
formacja rdzy. 

WŁAŚCIWOŚCI: 
Środki pomocnicze do usuwania 
zardzewiałych połączeń metalowych. 
Stałe smarowanie połączeń śrubowych, 

prowadnic i powierzchni ślizgowych 
wielu typów. Jako środek smarny do lin 
Bowdena, łańcuchów, zawiasów i wielu 
innych. ruchomych części. Pomoce do 
montażu części w przemyśle i kunszt w 
celu ułatwienia późniejszego 
demontażu. 

ZASTOSOWANIE: 
Podłoże powinno być z grubsza 
oczyszczone, luźne. W razie potrzeby 
usunąć rdzę za pomocą szczotki 
drucianej. Mocna cyna Trząśnij się. 
Rozpylać z odległości ok. 20 - 30 cm i 
zostawić na kilka minut. Następnie 
leczony połączenie może zostać 
zwolnione. W przypadku silnie 
zardzewiałych połączeń w razie potrzeby 
powtórzyć procedurę. 

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA: 
Niezwykle łatwopalny aerozol. Pojemnik 
jest pod ciśnieniem: może pęknąć po 
podgrzaniu. Powoduje podrażnienia 
skóry. Może powodować senność i 
zawroty głowy. Działa toksycznie na 
organizmy wodne, powodując 
długotrwałe skutki. Efekt. Trzymać poza 
zasięgiem dzieci. Z ciepło, gorące 
powierzchnie, iskry, otwarty płomień i 
Trzymać z dala od innych rodzajów 
źródeł zapłonu. Nie wolno palić. Nie 
Spryskać gołym płomieniem lub innym 
źródłem zapłonu. Nie przebić lub 
poparzyć, nawet po użyciu. AT Dotykać 
ze skórą: Z dużą ilością mydła i wody 
zmywanie z wdychaniem: wyprowadzić 
osobę na świeże powietrze i zapewnić 
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swobodne oddychanie przed 
wystawieniem na działanie promieni 
słonecznych a nie temperatury wyższe 
niż 50°C ...do zawieszenia. 
Zawartość/pojemnik należy utylizować 
zgodnie z następującymi zasadami 
przepisy lokalne / regionalne / krajowe / 
międzynarodowe. 

FORMA DOSTAWY: 
400ml puszka natryskowa 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE: 

• Kształt: Aerosol 
• Kolor: czarny 
• Zapach: charakterystyczny 

PRZECHOWYWANIE + OKRES 
TRWAŁOŚCI: 
W nieotwartym Oryginalne opakowanie, 
w temperaturze przechowywania od -
5°C do +30°C, 24 miesiące. 

UWAGA: 
Nasze zalecenia dotyczące technologii 
aplikacji, które na podstawie naszego 
doświadczenia i zgodnie z naszą 
najlepszą wiedzą są niewiążące i nie 
stanowią zobowiązania umownego 
stosunek prawny i brak dodatkowych 
zobowiązań wynikających z Umowa 
sprzedaży. Ze względu na 
różnorodność, nie wszystkie możliwe 
kombinacje materiałowe i konstrukcyjne 
Okoliczności. W związku z tym 
zwracamy się z prośbą, aby nasze 
produktów pod kątem ich przydatności 
do zamierzonego zastosowania 
przeznaczone do wykorzystania na 
własną odpowiedzialność do Kontrola. 
Weź dalsze informacje istotne dla 
bezpieczeństwa Proszę zapoznać się z 
odpowiednią, obowiązującą kartą 
charakterystyki. 
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