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Not: Bu bir makine çevirisidir - 
hatalardan sorumlu değiliz! 

VEBATEC 
ROSTLÖSER und 
Schmierstoff 

• MoS² - molibden (IV) sülfür ile 
• Aşınmış bağlantıları şöyle 

gevşetir: Cıvatalar, vidalar ve 
somunlar 

• İyi sürünme özellikleri ve yüksek 
kılcal etki 

• Korozyon sızar ve nüfuz eder 
• Oksidasyona ve korozyona karşı 

korur 
• "Ele geçirmeyi" önler Vida 

bağlantıları 
• Gıcırdama ve gıcırdama seslerini 

ortadan kaldırır 

AÇIKLAMA: 
MoS2'li Vebatec pas sökücü (Molibden 
(IV) sülfür) de kanıtlanmış bir üründür. 
yağlayıcı olarak son derece uygundur. 
İçinden seçilen hammaddelerin hızlı 
sertleşme etkisi olacaktır özellikle 
paslanmış metal bağlantılarla elde edilir. 
Yükseklik Kılcal hareket ve iyi sürünme 
özellikleri sağlayın, en küçük çatlaklara 
ve boşluklara bile ulaşılabileceğini niyet. 
Korozyona dayanıklı bileşenleri önleyin 
uzun vadede yenilenen bir pas oluşumu. 

ÖZELLİKLER: 
Paslanmış metal bağlantılar için sökme 
yardımı. Her türlü vida bağlantılarının, 
kılavuzların ve kayan yüzeylerin kalıcı 
olarak yağlanması Bowden halatları, 
zincirleri, menteşeleri ve diğerleri için bir 
yağlayıcı olarak hareketli parçalar. 
Endüstride parça montajı için yardımlar 

ve daha sonra demontajı kolaylaştırmak 
için zanaat. 

UYGULAMA: 
Yüzey kabaca temizlenmeli, gevşek 
Gerekirse bir tel fırça ile pası temizleyin. 
Güçlü olabilir sallamak. Yaklaşık 20 - 30 
cm mesafeden püskürtün ve birkaç 
dakika bekletin. Sonra tedavi Bağlantı 
serbest bırakılacak. Ağır paslı bağlantılar 
için gerekirse işlemi tekrarlayın. 

GÜVENLİK TALİMATLARI: 
Son derece yanıcı aerosol. Basınçlı kap: 
Isıtıldığında patlayabilir. Cilt tahrişine 
neden olur. Uyuşukluğa ve baş 
dönmesine neden olabilir. Uzun vadede 
sucul yaşam için toksik Etki. Çocukların 
erişemeyeceği yerlerde saklayın. 
Nereden Isı, sıcak yüzeyler, kıvılcımlar, 
açık alevler diğer ateşleme 
kaynaklarından uzak tutun. Sigara içme. 
Değil açık alev veya başka bir ateşleme 
kaynağı üzerine püskürtün. Değil 
kullanımdan sonra bile delin veya yakın. 
AT CİLTLE TEMAS: Bol su ve sabun 
kullanın yıkama. SOLUNMASI 
HALİNDE: Kişiyi açık havaya çıkarın ve 
özgürce nefes alabilmenizi sağlayın. 
Güneşe çıkmadan önce 50 ° C'den 
yüksek sıcaklıkları koruyun ve değil 
maruz bırakmak. İçeriğin / kabın 
talimatına göre bertarafı yerel / bölgesel 
/ ulusal / uluslararası düzenlemeler. 

TESLİMAT FORMU: 
400ml Sprey kutusu 
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TEKNİK ÖZELLİKLER: 

• Form: aerosol 
• Siyah renk 
• Koku: karakteristik 

DEPOLAMA + RAF ÖMRÜ: 
Açılmamış olarak Orijinal ambalaj, –5 ° 
C ile saklama sıcaklığı arasında + 30 ° 
C, 24 ay. 

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 herkes yapamaz olası 
malzeme kombinasyonları ve yapıcı 
Koşullar kontrol edilir. Bu nedenle 
soruyoruz Amaçlanan amaca uygunluğu 
için ürünler Kendi sorumluluğunuzda 
kullanım amacı Kontrol. Güvenlikle ilgili 
daha fazla bilgiye bakın Lütfen ilgili 
geçerli güvenlik veri sayfasına bakın. 
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