Uvolňovacie a ochranné produkty

Multi Spray
Uvoľňovací a kontaktný sprej.

Vlastnosti:

Výhody:

• Kontaktný sprej
• Mazací prostriedok

• Odpudzuje vodu a vlhkosť
• Zaisťuje účinné mazania častí v jemnej
mechanike
• Preventívne chráni kovové povrchy
• Čistí mechanické diely vrátane gumy
a plastov
• Rýchla vzlínavosť, odstraňuje hrdzu
a zastavuje koróziu

• Antikorózny prostriedok
• Čistiaci prostriedok
• Prostriedok na odhrdzovanie

Aplikácia:
MULTISPRAY je zložený z kombinácie rôznych vysoko účinných základných materiálov. Jedinečné
zloženie umožňuje použitie k najrôznejším účelom. Nepatrné povrchové napätia a vysoká vzlínavosť
potlačuje vlhkosť a taktiež sa osvedčuje ako kvalitné mazadlo. Odstraňuje tiež silnejšie vrstvy hrdze
alebo nečistoty. Na povrchu kovových dielov tvorí tenký molekulárny film, ktorý chráni pred kyselinami a vlhkosťou.
Nepoškodzuje plasty ani lakované plochy. Neobsahuje silikóny.

Objednací kódy:
Názov výrobku

Sklad. kód

Balenie

Objem / rozmer

Obj. číslo

MTS

Spray

400 ml

1 05.0030

Multi Spray 5 l

MTS5L

Kanister

5l

1 05.0031

Multi Spray 25 l

MTS25L

Kanister

25 l

1 05.0033

Multi Spray

www.retech.com

1. Pred aplikáciou nádobu dôkladne pretraste.
2. Aplikujte MULTISPRAY na zahrdzavený spoj a nechajte chvíľu (asi 3min.) pôsobiť. Potom spoj
uvoľnite.
3. U el. kontaktov aplikujte MULTISPRAY na požadované miesto a nechajte pôsobiť.

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!

Zdravie a bezpečnosť:
Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Prehlásenie:
Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie
výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:
RETECH SK, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec,
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk

www.retech.com

Uvolňovacie a ochranné produkty

Návod na použitie:

