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AKTYWNY ODRDZEWIACZ Z GRAFITEM - Techniczny, profesjonalny produkt o wysokiej zdolności 
penetracyjnej, przenika głęboko do warstw rdzy, suchych smarów, osadów węglowych lub kurzu metalo-
wego, tym samym poluzowuje i narusza ich łączność. Zawiera mikrocząsteczki grafitu które są odporne na 
wysoką temperaturę i ekstremalne obciążenia, przenikają do szpar i mają zdolność odblokowującą nawet, 
gdy dojdzie do degradacji zdolności smarowniczych na skutek wysokiej temperatury spowodowanej tar-
ciem w obciążonych miejscach. Odrdzewia zapieczone połączenia śrubowe, zawiasy, zawory, 
zapieczone śruby kolektorów wydechowych i wydechów samochodowych, tłoczków, łańcuchów itd. 

 

 

Un  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specyfikacje Techniczne: 
Kod Kreskowy EAN 13:    8034108892337 

Pojemność 400 ml  

Pakowanie zbiorcze 12 sztuk 

Wygląd 
Ocynkowana puszka zawierająca płyn 

pod ciśnieniem - aerozol 

Kolor Jasny brąz 

Zapach Charakterystyczny dla rozpuszczalnika 

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

Temperatura zapłonu Poniżej 0° C 

Ciśnienie w 20°C 4/6 bar 

Punkt zamarznięcia < -66°C ( baza liquidu ) 

Punkt wrzenia 176°C ( baza liquidu ) 

Temperatura zapłonu 40 °C ( (baza liquidu) 

Ciśnienie pary > 5 bar (20°C) 

Lepkość < 3 cSt - 15 cSt 40°C (baza oleju) 

Rozpuszczalność Nierozpuszczalny w wodzie 

Temperatura użytkowania -60°C / +220 °C c.a. 

Aktywny odrdzewiacz z grafitem 400 ml (S158) 

 

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 na powierzchnię, pozostawić na kilka minut. 

Następnie przystąp do odkręcania.  
ZASTRZEŻENIA: Nie aplikować na materiały pod napięciem oraz na materiały rozgrzane. 

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU 
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