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Tömítés,  karbonüllepedések, festékek eltávolítója.

Rendelési kódok:

Megnevezés Raktári kód Csomagolás Térfogat / mérete Rendelési sz.

Gasket Stripper GST Spray 500 ml R 34402

Tulajdonságok: Előnyök:
• Egyszerű használat, aeroszol 

csomagolás, semmi speciális tisztítás...
• Gyorsasság
• Beható és egyszerűen eltávolítás
• Különleges habgel-es összetételű 

termék
• Vízzel lemosható

• Pénzt és időt takarít meg
• Majdnem azonnali hatás
• Rövid hatóidő és tömítéseltávolítás
• Használható függőleges felüeteken 

lecseppenés veszélye nélkül 
• Nincs szükség semmi más speciális 

vegyszerre

Alkalmazás:

A GASKET STRIPPER nagyon gyors és  hatásos készítmény a karbonüllepedések és a rosszul eltá-
volítható tömítésmaradékok eltávolítására, a motorrészek megkárosítása nélkül. Szintén használható 
az alapozó és felső festégréteg eltávolítására.
Eltávolít és hatékony: tömítésekre, festékekre, cédulákra, ragasztókra, karbonra, gittekre, védőré-
tegekre...
Használható különböző felületeknél: vas és más fémek, fa, kő, beton, kerámia stb.  Műanyagokra 
hosszantartó hatás estén ártalmas lehet.

Gasket Stripper



www.retech.com

T
is

z
tí

tó
 é

s
 z

s
ír

ta
la

n
ít

ó
 t

e
rm

é
k

e
k

Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:

Információk a termék és a csomagolás biztonságos használatáról a biztonsági adatlapon találhatók.

Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga 
tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH nem vállalja a felelősséget a ter-
mék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, a  véletlen 
károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereskedőknek to-
vábbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky; Czech Republic
Levelezési cím: RETECH HUNGÁRIA Kft.,  9024 Győr, Babits Mihály utca 17/A (Babits Business Center); 

Tel: 0036/96/518 707, e-mail: iroda@retech.com

Használati utasítás:

1. A terméket csak jól szellőzött helységben szabad használni. Használat előtt fedje le a fényezett 
felületeket, műanyag és vynil alapú anyagból készült alkatrészeket.

2. Hasznélat előtt az edényt jól rázza fel.

3. A GASKET STRIPPER-t 25-30 cm távolságból fújja a felületre.

4. A szenyeződések eltávolítására használjon vakaró eszközt.

5. Távolítsa el a maradék szert és a felületet mossa le vízzel, vagy törölje le tiszta törlő ruhával.

6. Szükség esetén a folyamatot ismételje meg. 

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!


