
Zestaw Brake Cleaner 500 ml + Uniwersalny
środek wielozadaniowy 500 ml

Zestaw: Środek do czyszczenia hamulców firmy MOTIP oraz uniwersalny preparat do smarowania,

ochrony i czyszczenia części z metalu i tworzywa sztucznego.

Środek do czyszczenia hamulców firmy MOTIP to wysokiej jakości preparat przeznaczony do

oczyszczania hamulców bębnowych i tarczowych, bloków hamulcowych, sprzęgieł oraz innych części

układu hamulcowego. Preparat można zastosować do wszelkiego rodzaju powierzchni wymagających

odtłuszczenia. Preparat usuwa brud, olej, płyn hamulcowy i smar, nie pozostawiając przy tym żadnych

osadów. Niewiatpliwą zaletą preparatu jest to, że dzięki swoim właściwościom umożliwia poluzowanie

i odkręcanie połączeń, redukuje piszczenie, tworzy warstwę graniczną, która chroni części przed

nadmiernym tarciem i zużyciem. Wygodna w użyciu forma sprayu pozwala na wnikanie preparatu w

trudno dostępne miejsca. Środek można stosować w dowolnej pozycji puszki. 
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do czyszczenia hamulców bębnowych i tarczowych, bloków hamulcowych oraz sprzęgieł,

doskonałe właściwości rozpuszczające,

nie pozostawia zanieczyszczeń,

nie przewodzi prądu,

nie powoduje korozji,

nie zawiera rozpuszczalników,

schnie w ciągu kilku minut,

nie zawiera kadmu, ołowiu ani CFC,

możliwość aplikacji w różnych pozycjach.

Uniwersalny środek wielozadaniowy firmy MOTIP to preparat posiada właściwości silnie

penetrujące i czyszczące. Usuwa wilgoć, olej, smar, wosk, konserwację samochodową i smołę. Po

oczyszczeniu pozostawia warstwę ochronną. Zapobiega powstawaniu rdzy. Preparat dzięki swoim

właściwościom silnie penetrującym, umożliwia poluzowanie i odkręcenie zapieczonych połączeń.

Stosując ten preparat chronimy  poszczególne elementy przed nadmiernym tarciem i zużyciem

elementów. Powierzchnie trące się, na których został użyty preparat, sprawniej ze sobą współpracują

oraz nie wydają dziwnych dźwięków. Środek jest wodoodporny i chroni powierzchnie przed wilgocią.

Zastosowanie

Łańcuchy narażone na małe obciążenia

Mocowania

Zamki

Narzędzia

Narzędzia i maszyny ogrodowe

Łączenia (śruby, sworznie i nakrętki)

Pedały rowerowe, rowerki treningowe

Łyżworolki, rolki, deskorolki

Zawiasy

Karnisze, żaluzje, prowadnice szuflad i drzwi

Metalowe elementy w samochodzie np. anteny radiowe, felgi, zawiasy

Zawiasy drzwi i bram wjazdowych

Śrubokręty, kombinerki, klucze, piły kosiarki itp.

Elementy plastikowe, gumowe i mechaniczne np. paski klinowe, elementy łożyskowe.
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Sposób użycia dla preparatu do czyszczenia hamulców

Wstrząsnąć przed użyciem. Zanieczyszczoną powierzchnię spryskać preparatem a następnie spłukać

silnym strumieniem wody. W razie konieczności operację powtórzyć.

Sposób użycia dla uniwersalnego preparatu wielozadaniowego

Spryskać powierzchnię, pozostawić do wyschnięcia. Optymalne smarowanie uzyskuje się po

wyparowaniu rozpuszczalnika. Preparat można stosować w dowolnej pozycji puszki.

Grupa MOTIP DUPLI działa głównie w branży motoryzacyjnej, oferując duży asortyment aerozoli

technicznych: wysokiej jakości profesjonalne lakiery samochodowe, środki czyszczące, produkty do

smarowania i montażu.

Grupa MOTIP DUPLI dzięki długoletniemu doświadczeniu i wysokiemu poziomowi wiedzy

specjalistycznej jest całkowicie wyspecjalizowana w opracowywaniu, produkcji i dystrybucji aerozoli

technicznych. Jako lider na rynku, firma posiada: trzy zakłady produkcyjne oraz własne firmy zajmujące

się sprzedażą i dystrybucją w 12 krajach Europy. Rocznie Grupa MOTIP DUPLI produkuje ponad 80

milionów aerozoli.

Dane techniczne

Pojemność: środek do czyszczenia hamulców 500 ml 

Pojemność: uniwersalny środek wielozadaniowy 500 ml 
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