Техническа характеристика
Име на продукта
Производител

: PRESTO Дълбоко проникваща смазка с MoS2
: MOTIP DUPLI B.V.
Хасмершайм, Германия

Описание на продукта
С помощта на Дълбокопроникващия спрей на PRESTO разхлабването на ръждясали и клеясали
връзки и съединения става лесно и ефективно. Не съдържа агресивни съставки, благодарение на
което е безопасен за боядисани и пластмасови повъхрности. Дълбокопроникващия спрей на PRESTO
притежава отлични проникващи качества. Прониква свободно дори и в посока обратна на
гравитацията. Подходящ за панти, сглобки, болтове, ключалки, гайки,
инструменти, вериги и др.

Качества и основни характеристики










Отлични проникващи качества
Дълготраен смазващ ефект
Некорозивен
Отлична адхезия
Добра защита от ръжда
Отблъсква влагата
Мощна, насочена струя
Пропелант щадящ озоновия слой
Специална тръбичка върху капачката и дюза, с помоща на
която се достигат и труднодостъпни места
 Възможност да се пръска под всякакъв ъгъл

Физични и химични характеристики
Основа на продукта

:

Цвят
Мирис
Степен на плътност при 20°C
Изпръскване
Разфасовка

:
:
:
:
:

минерално масло, графитни
частици и молебденов дисулфид
графит/черен
характерен
0,86 г/мл
2,3 г/сек
400 ml

ИНСТРУКЦИИ
Преди употреба прочетете внимателно и следвайте инструкциите отпечатани на флакона!
Флаконът трябва да е със стайна температура. Използвайте при температура между +5ºС и +30 ºС.
Отстранете хлабавите люспи ръжда с помоща на телена четка. Разклатете флакона преди употреба
за около 2 мин. Напръскайте и оставете да подейства. Започва да действа в повечето случай на 5-та
до15-та минута, в зависимост от степента на проникване на продукта. Мръсотията и ръждата могат
да бъдат премахнати след 5 мин.
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ОПАКОВКА
Аерозол Обем: 400 мл
Пакетажна единица: 6 флакона

СЪХРАНЕНИЕ
Срок на годност 10 години от датата на производството отпечатана на дъното на флакона в случай на
осигурени подходящи условия – температури между 10ºС и 25ºС и относителна влажност на въздуха
максимум 60%.

ДАННИ ЗА ЕКОЛОГИЯТА
Продуктите на MOTIP DUPLI са 100% без съдържание на тежки метали. Капачките и опаковките са от
рециклируеми материали.

УКАЗАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ
Само напълно празни флакони могат да се изхвърлят в контейнери за рециклиране или
възстановяване на отпадъци. Флакони, които не са напълно празни трябва да се отстраняват като
„специален отпадък”.

ВАЖНО
Настоящата ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА и данните посочени в нея почиват на настоящото
равнище на познанията ни, но те не представляват гаранция за свойствата на продукта и не
обосновават договорно правоотношение. Не сте освободени от задължението да направите опити за
съвместимост за да се уверите, че продуктът предоставен от нас е подходящ за вашите специални
нужди. Употребата и нанасянето на продукта е извън нашия контрол, следователно отговорността за
употребата му се поема единствено от потребителя.

Околна среда и етикиране
Данни за екологията: Продуктите на MOTIP DUPLI са 100% без съдържание на тежки метали.
Капачките и опаковките са от рециклируеми материали.
Указания за отстраняване: Само напълно празни флакони могат да се изхвърлят в контейнери за
рециклиране или възстановяване на отпадъци. Флакони, които не са напълно празни трябва да се
отстраняват като „специален отпадък”.
Обозначение и етикетиране: Всички продукти произведени от MOTIP DUPLI са в съответсвие с
актуалните регламенти за етикетиране според Директива 1999/45/ЕО относно сближаването на
законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно
класификацията, опаковането и етикетирането на опасни препарати. Всички аерозоли отговарят на
наредби TRGS 200 и TRG 300 както и на Директива 75/324/ЕИО на Съвета относно сближаване на
законодателствата на държавите-членки, свързани с аерозолни опаковки.
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