Uvolňovacie a ochranné produkty

Multi Spray
Uvolňovací a kontaktní sprej.

Vlastnosti:

Výhody:

• Kontaktní spray
• Mazací prostředek

• Odpuzuje vodu a vlhkost
• Zajišťuje účinné mazání částí v jemné
mechanice
• Preventivně chrání kovové povrchy
• Čistí mechanické díly včetně gumy
a plastů
• Rychlá vzlínavost, odstraňuje rez
a zastavuje korozi

• Antikorozní prostředek
• Čistící prostředek
• Odrezovací prostředek

Aplikace:
MULTI SPRAY sestává z kombinace různých vysoce účinných základních materiálů. Jedinečné složení ho umožňuje použít k nejrůznějším účelům. Nepatrné povrchové napětí a vysoká vzlínavost potlačuje vlhkost a rovněž se osvědčuje jako kvalitní mazadlo. Odstraňuje také silnější vrstvy rzi nebo
nečistoty. Na povrchu kovových dílů tvoří tenký molekulární film, který chrání před kyselinami a vlhkostí.
Nepoškozuje plasty ani lakované plochy. Neobsahuje silikony.

Objednací kódy:
Název

Sklad. kód

Balení

Objem / rozměr

Obj. číslo

MTS

Spray

400 ml

1 05.0030

Multi Spray 5 l

MTS5L

Kanystr

5l

1 05.0031

Multi Spray 25 l

MTS25L

Kanystr

25 l

1 05.0033

Multi Spray

www.retech.com

1. Před aplikací nádobu důkladně protřepejte.
2. Aplikujte MULTI SPRAY na zarezlý spoj a nechte chvíli (asi 3 min.) působit. Poté spoj uvolněte.
3. U el. kontaktů aplikujte MULTI SPRAY na požadované místo a nechte působit.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

Zdraví a bezpečnost:
Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

Prohlášení:
Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost
použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití,
nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:
RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - Provozovna: Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz

www.retech.com
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Návod na použití:

