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TECHNICKÝ LIST

BRAKE CLEANER 500
čistič brzdových častí
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VLASTNOSTI A VÝHODY

Vlastnosť Výhoda
Rýchlo schne Šetrí čas

Spray je pod veľkým tlakom Výborne odstraňuje nečistoty aj 
z komplokovaných povrchov

Neobsahuje trichlór a tetra-
chlór

Šetrí zdravie mechanikom. Nenarušu-
je plastové a gumové komponenty

Dve polohy ventilu Dá sa zvoliť podľa potreby slabší alebo 
silnejší prúd média.

BRAKE CLEANER 500 sa dobre používa na rýchle čistenie a na čistenie veľkých ploch. Rýchlo schne a má 
špeciálny dvojčinný ventil. Ventil umožňuje najprv slabším prúdom nastriekať čistený povrch a po asi 
30 sekund silným tlakom dosiahnuť dokonalé odmastenie.

BRAKE CLEANER 500 je bezpečný pre všetky brzdové materiály. Neobsahuje chlorované uhlovodíky - 
nepoškodzuje plastové a gumové diely. Nenarušuje tlakové hadice a koncovky.

Je ideálny pre dokonalé odstránenie tukov, olejov, hydraulických kvapalín a pod.

Pomáha predlžovať životnosť brzdových dostičiek a udržovať brzdové systémy na plno funkčné.

Používa sa na čistenie rôznych brzdových a spojkových dielov a spolupracuje na ich dokonalej funkcii.

LEN pRE pROfESIONáLNE A pRIEmYSELNé pOužITIE!

Zdravie a bezpečnosť:
Informácie pre bezpečnú manipuláciu a nakladanie s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte 

bezpečnostných údajov výrobcu.

prehlásenie:
Výrobok je v záručnej dobe konformný so špecifikáciou. Uvedené informácie sú založené na objektívnom 

testovaní a našej skúsenosti. V žiadnom prípade neručíme nad rámec uvedených informácií. Uvedené 
informácie sú výsledkom našich testov a skúseností, sú však všeobecnej povahy a neobsahujú záruky. 
Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Vyhradzujeme si všetky 
práva činiť zmeny v záujme zlepšenia alebo ďalšieho vývoja výrobku.
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Objednávacie kódy:
 

Názov Sklad. kód Balenie Velikost Obj. číslo
 

Brake Cleaner 500 RBCL Spray 600 ml R 34216


