METAL TEMİZLEYİCİ 7063

Cıvata sabitleyici, rulman
sabitleyici, sıvı conta ve
boru sızdırmazlık maddesi
gibi anaerobik sabitleme ve
sızdırmazlık uygulamaları
öncesinde ön temizlik için
kullanılan özel temizleyici.
Mükemmel temizlik performansı.
• Metalik yüzeylerden yağları, tozu
ve diğer kirleri kalıntı bırakmadan
güvenilir şekilde temizler.
• Güçlü püskürtme uç yapısı ile birlikte
hızla buharlaşan solvent, optimum
düzeyde temiz yüzeyler oluşturur.

Art.-Nr.

0890 107 063

Amb./Ad.

1/12

Ürün içeriği

500 ml

Renk

Şeffaf

Kimyasal baz

Organik solvent karışımı

Üretimden itibaren raf ömrü / koşullar

24 ay / oda sıcaklığında

Uygulama Alanları:
Motorlar, rulmanlar, dişli mekanizmaları,
menteşeler gibi metalik yüzeylerde
kullanıma uygundur.
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Kullanım talimatı:
Temizlenecek yüzeylere püskürtünüz ve
fazlalığın akmasına izin veriniz.
Islak yüzeyleri temiz bir üstübü veya
bez ile siliniz. Gerekirse temizliği
tekrarlayınız. Montaj öncesi, yapıştırma
boşluğunda herhangi bir solvent
kalıntısının kalmadığından emin olunuz.
Yapıştırıcıyı/Sızdırmazı uygulayınız,
ardından montaj işlemini yapınız.

Uyarı:
Metal Temizleyici 7063, anaerobik
yapıştırıcıların/sızdırmazların/sabitleyici
ürünlerin kürlenme hızını ve nihai gücünü
etkilemez; sadece temiz bir yüzey
sayesinde iyi yapışma ve güvenilir
kürleşme sağlar. Temiz olmayan veya
temizliği iyi yapılmamış yüzeyler,
yapıştırıcıların performansı üzerinde
olumsuz bir etkiye sahip olabilir.
Boyalı yüzeylerde, plastik ve kauçuk
parçalarda kullanılmamalıdır. Hassas
yüzeyler için göze çarpmayan bir yerde
malzeme uyumluluğunu kontrol ediniz.
Sıcak yüzeylerde veya elektrik kontakları
alanında kullanmayınız. Alevlenmeye
neden olabilir.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın.
Çok sayıda uygulama ve depolama/işleme koşulu nedeniyle belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz.
Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağlar ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ederse; sağlanan danışma veya
servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı
olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz.
Teknik değişiklikler yapma ve daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

• Yapıştırma uygulamaları için optimum
hazırlık sağlar.
Yapıştırıcı ve sızdırmazlık
maddesi kalıntılarını gidermek
için de kullanıma uygundur.

