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Not: Bu bir makine çevirisidir - 
hatalardan sorumlu değiliz! 

VEBATEC SPRÜHÖL 

• Lekesiz ve neredeyse lekelenir 
görünmez. 

• Pasa sızar ve yer değiştirir Nem. 
• Aşınmış bağlantıları gevşetir. 
• Gıcırtılı ve uzun ömürlü olmayı 

ortadan kaldırır Çıtırtı sesleri. 
• Oksidasyona ve korozyona karşı 

korur. 
• Kaçak akımları önler. 
• Metali temizler ve bakımını yapar 

Yüzeyler. 
• Silikon içermez 

AÇIKLAMA: 
VEBATEC SPRÜHÖL özel bir yağdır 
Özel aktif içerikli sentetik yağ bazlı, hızlı 
biyolojik parçalanabilir. 

ÖZELLİKLER: 
Aynı zamanda yüksek gereksinimlere 
sahip, sözde kayıplı yağlama ile kullanım 
için özel olarak geliştirilmiştir Sıcaklık 
kararlılığı, oksidasyon ve aşınma 
koruması. VEBATEC SPRÜHÖL sahip 
olduğu özelliklerden dolayı çok geniş bir 
uygulama yelpazesi. Özel nedeniyle Bu 
ürün için birçok uygulama alanı var 
mümkün. Mafsallar, menteşeler, sürgülü 
ve kayar yüzeyler için yağlayıcı Bilyalı 
rulmanlar, kılavuzlar. Sıkıca paslanmış 
vida ve metal bağlantılar için pas 
sökücü. Ölçü aletleri için bakım ürünleri 
ve Hassas cihazlar, pas tabakasını 
giderir ve korur. Elektrik kontakları için 
kontak iyileştirmesi, kaçak akımları önler 
ve suyun yerini alır. Deterjan, kabuk 
bağlamayı gevşetir ve reçineli yağlayıcı 
kalıntısı bırakır ve bir ince, anti-statik 
koruyucu film. 

UYGULAMA: 
Alt yüzey önceden temizlenmelidir. 
Yapabilmek şiddetle sallayın. Yaklaşık 
20 - 30 cm mesafeden püskürtün. 
Şurada: Gerekirse yumuşak bir bezle 
silin. 

GÜVENLİK TALİMATLARI: 
Son derece yanıcı aerosol. Basınçlı kap: 
Isıtıldığında patlayabilir. Cilt tahrişine 
neden olur. Uyuşukluğa ve baş 
dönmesine neden olabilir. Suda yaşayan 
organizmalar için zararlıdır. uzun süreli 
etki. Tekrarlanan temas çok kırılgan 
olabilir veya çatlamış cilt. 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. CİLTLE TEMAS: Bol 
su ile ve Sabunu yıka. SOLUNMASI 
HALİNDE: Kişiyi temiz havaya çıkarın 
engelsiz nefes almayı sağlayın ve 
sağlayın. Doğrudan güneş ışığından 
koruyun ve sıcaklıkları aşmayın 50 ° 
C'ye maruz bırakın. İçeriği / kabı 
talimatlara göre imha edin. yerel / 
bölgesel / ulusal / uluslararası 
Yönetmelikler. 

TESLİMAT FORMU: 
400ml Sprey kutusu 
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TEKNİK ÖZELLİKLER: 

• Form: Aerosol 
• Renk: Kahverengi 
• Koku: karakteristik 

DEPOLAMA + RAF ÖMRÜ: 
Açılmamış orijinal ambalajında -5 ° C ile 
saklama sıcaklığı arasında + 30 ° C, 60 
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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