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

VEBATEC SPRÜHÖL 

• Smaruje bezbarwne i prawie 
Niewidoczny. 

• Przenika rdzę i przemieszcza się 
Wilgoć. 

• Poluzowuje skorodowane 
połączenia. 

• Eliminuje długotrwałe piski i 
Odgłosy trzeszczenia. 

• Chroni przed utlenianiem i 
korozją. 

• Zapobiega powstawaniu prądów 
upływowych. 

• Czyści i konserwuje metaliczne 
Powierzchnie. 

• Bezsilikonowy 

OPIS: 
VEBATEC SPRÜHÖL jest specjalnym 
olejem do Syntetyczna baza olejowa ze 
specjalnymi składnikami aktywnymi, 
szybko biologiczna degradowalny. 

WŁAŚCIWOŚCI: 
Opracowany specjalnie do stosowania z 
tzw. smarowaniem stratnym, przy 
jednoczesnym wysokim 
zapotrzebowaniu na Stabilność 
temperaturowa, ochrona przed 
utlenianiem i zużyciem. Ze względu na 
swoje właściwości firma VEBATEC 
SPRÜHÖL posiada bardzo szeroki 
zakres zastosowań. Ze względu na 
specjalny Formuła ma wiele zastosowań 
z tym produktem Możliwe. Środek 
smarny do przegubów, zawiasów, 
przesuwnych i Łożyska kulkowe, 
prowadnice. Zmywacz do rdzy do 

zardzewiałych połączeń śrubowych i 
metalowych. Produkty pielęgnacyjne do 
narzędzi pomiarowych i Sprzęt 
precyzyjny, usuwa folię rdzawą i 
konserwuje . Ulepszenie styków dla 
styków elektrycznych, zapobiega 
prądowi upływowemu i wypiera wodę. 
Środek czyszczący rozpuszcza 
inkrustowane i Pozostałości po 
smarowaniu żywicą i pozostawia a 
cienka, antystatyczna powłoka 
ochronna. 

ZASTOSOWANIE: 
Podłoże powinno być wstępnie 
oczyszczone. Puszka Trzęśnij się 
energicznie. Rozpylać z odległości ok. 
20 - 30 cm. Na stronie Wcierać miękką 
ściereczką w zależności od potrzeb. 

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA: 
Niezwykle łatwopalny aerozol. Pojemnik 
jest pod ciśnieniem: może pęknąć po 
podgrzaniu. Powoduje podrażnienia 
skóry. Może powodować senność i 
zawroty głowy. Szkodliwy dla 
organizmów wodnych, z efekt 
długoterminowy. Powtarzające się 
kontakty mogą być zbyt kruche. albo 
popękana skóra. Nie może być 
umieszczony w rękach dzieci ...żeby się 
tam dostać. Od ciepła, gorących 
powierzchni, iskier, otwartych Trzymać z 
dala od płomieni i innych źródeł zapłonu. 
Nie Palić. Nie przeciwko nagiemu 
płomieniowi lub innemu źródłu zapłonu 
Spray. Nie przekłuwać ani nie palić, 
nawet po użycie. TACT DO SKÓRY: Z 
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dużą ilością wody i Mydło do mycia. W 
PRZYPADKU INHALOWANIA: 
Wyprowadzić osobę na świeże 
powietrze i zapewnić swobodne 
oddychanie. Chronić przed światłem 
słonecznym i nie wystawiać na działanie 
temperatur przekraczających 
Ekspozycja na 50°C. Zawartość / 
pojemnik należy utylizować zgodnie z 
lokalny / regionalny / krajowy / 
międzynarodowy Przepisy. 

FORMA DOSTAWY: 
400ml Puszka z aerozolem 

TECHNISCHE DATEN: 

• Kształt: Aerosol 
• Kolor: brązowy 
• Zapach: charakterystyczny 

PRZECHOWYWANIE + OKRES 
TRWAŁOŚCI: 
W nieotwartym oryginalnym 
opakowaniu, w temperaturze 
przechowywania od -5°C do +30°C, 60 
miesięcy. 

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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