
Υψηλής ποιότητας διαλυτικό 
σκουριάς.

Εξαιρετική τριχοειδής δράση
Οι άριστες ιδιότητες διείσδυσης διαλύουν 
αποτελεσματικά τη σκουριά, λύνοντας 
ακόμα και πολύ σκουριασμένες και κολλη-
μένες βιδωτές συνδέσεις.

Βέλτιστες ιδιότητες διάλυσης της 
σκουριάς
Εισχωρεί κάτω από τη σκουριά και λύνει 
κολλημένες βίδες και μπουλόνια.

Εξαιρετική εκτόπιση του νερού
Εισχωρεί στην υγρασία και την εκτοπίζει, 
π.χ. όταν υπάρχουν προβλήματα με κακή 
ηλεκτρική επαφή.

Ιδανική προστασία από τη διά-
βρωση χάρη στα ειδικά πρόσθετα 
που εμποδίζουν την εξάπλωση της 
διάβρωσης
Παρέχει προστασία που διαρκεί, εμποδίζο-
ντας την περαιτέρω διάβρωση.

Δεν περιέχει ρητίνες και οξέα

Δεν περιέχει σιλικόνη

Συμβατό με καουτσούκ και στεγα-
νοποιητικούς δακτύλιους

Οι οδηγίες αυτές αποτελούν συστάσεις βασισμένες σε δοκιμές που διεξάγαμε και στην πείρα μας θέλουμε να σας συμβουλεύ-
σουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Πάντα συνιστούμε να πραγματοποιείτε δικές σας δοκιμές για τη συμβατότητα και την 
καταλληλότητα των προϊόντων. Δεν είναι ωστόσο δυνατόν να αναλάβουμε την οποιαδήποτε δέσμευση για το αποτέλεσμα μιας 
συγκεκριμένης εφαρμογής, λόγω του πλήθους των εφαρμογών και των συνθηκών αποθήκευσης και κατεργασίας. Το αυτό ισχύει 
και για απαιτήσεις από το τμήμα τεχνικής και εμπορικής εξυπηρέτησης των πελατών μας. Μπορούμε να εγγυηθούμε για τη σταθερή 
ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα για τεχνικές αλλαγές και περαιτέρω ανάπτυξη των προϊόντων μας.

Κωδ. αρ. 0890 2 0890 3 
Τεμ./Συσκ. 1/12/24 1
Περιεχόμενο 0,3 l 5 l
Συσκευασία Φιάλη αεροζόλ Μπετόνι

Οδηγίες χρήσης
Ψεκάστε τα μέρη που θα κατεργαστείτε και 
αφήστε να δράσει για λίγο. Εάν οι συνδέ-
σεις είναι πολύ σκουριασμένες και δεν λύο-
νται εύκολα επαναλαβετε την εφαρμογή και 
εφόσον είναι αναγκαίο να περιμένετε περισ-
σότερο για να δράσει.

Τομείς εφαρμογής
Για το λύσιμο σκουριασμένων και οξειδω-
μένων βιδωτών συνδέσεων σε επιβατικά 
οχήματα, φορτηγά, γεωργικά και κατασκευ-
αστικά μηχανήματα και μηχανισμούς και 
συσκευές.

Σημείωση
Οι οδηγίες αυτές αποτελούν μόνο σύσταση 
που βασίζεται σε εμπειρικά δεδομένα. 
Ελέγξτε τη συμβατότητα με τα υλικά σε 
κάποιο αθέατο σημείο, εφόσον είναι ανα-
γκαίο.
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