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7 FUNKCYJNY ODRDZEWIACZ Z MoS2 I GRAFITEM - Wysokowydajny odblokowująco/ 
smarujący spray z zaworem 360° oraz 7 właściwościami: odblokowuje zapieczone połączenia, konser-
wuje, smaruje, penetruje, odtłuszcza, jest odporny na wysokie temperatury oraz zabezpiecza przed  
korozją. Dzięki zawartości cząsteczek MoS2 oraz grafitu ma bardzo wysokie właściwości pełzające, 
smarne jak i odblokowujące mocno zapieczone i zardzewiałe połączenia. Doskonale nadaje się do za-
stosowania w przemyśle ciężkim, warsztacie, garażu, domu, ogrodzie, w środowisku wodnym (wodzie 
morskiej) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Specyfikacje Techniczne: 
Kod Kreskowy EAN: 8034108891712 

Pojemność 500 ml 

Pakowanie zbiorcze 12 sztuk 

Wygląd 
Ocynkowana puszka zawierająca płyn 

pod ciśnieniem - aerozol 

Kolor Ciemny szary 

Zapach Charakterystyczny dla rozpuszczalnika 

Gęstość względna w 20°C 0,68 ÷ 0,71 g/ml 

Temperatura zapłonu Poniżej 0° C 

Ciśnienie w 20°C 3/5 bar 

Lepkość < 8 mm2/s a 40°C 

Ciśnienie pary 0,5 hPa a 20°C 

Rozpuszczalność Nierozpuszczalny w wodzie 

Temperatura użytkowania - 60°C / + 220°C 

WARUNKI MAGAZYNOWANIA 
 

Przed użyciem: produkt przechowywać w suchym pomieszczeniu, nie magazynować w miejscu, gdzie temperatura spada poniżej O0C. Po pierwszym użyciu, 

przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w dobrze zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Chronić przed dziećmi. 

 

Identyfikacja zagrożeń: 

 

H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. 

H229 Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. 

EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.  
 

Powyższe informacje, jakkolwiek rzetelne, powinny być traktowane jako orientacyjne. Zastosowanie się do nich nie wiąże nas żadną odpowiedzialnością, nawet 

względem prawa patentowego czy licencji. Obowiązkiem użytkownika jest upewnić się co do przydatności produktu dla konkretnego zastosowania 

SPOSÓB UŻYCIA: Wstrząsnąć przed użyciem. Nanieść produkt na 

powierzchnie, pozostawić na kilka minut, sprawdzić działanie 
odrdzewiacza , w razie potrzeby powtórzyć operację. ZASTRZEŻENIA: 
Nie aplikować na materiały pod napięciem oraz na materiały rozgrzane. 

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU 

 

7 Funkcyjny odrdzewiacz z MoS2 i Grafitem HQ  
500 ml(S157) 
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