Техническа характеристика
Име на продукта
Производител

: PRESTO Спрей за смазване на вериги (O-Ring Safe)
: MOTIP DUPLI B.V.
Хасмершайм, Германия

Описание на продукта
Спрей с отлични смазващи и адхезивни свойства подходящ за вериги и верижни трансмисии
подложени на високо натоварване. Продуктът е с прозрачно жълт цвят и има изключително
нисък коефицент на триене. Защитава от износване и слепване. Съдържанието на флакона
се изпръсква като масло, притежаващо характеристиките на грес, което не му позволява да
се оттече от веригата дори и при интензивни натоварвания. Смазката предотвратява
полепването на мръсотия и притежава изключително висока механична и термична
устойчивост.

Качества и основни характеристики
Отлична механична и термоустойчивост
Много нисък коефицент на триене
Много добра адхезия
Устойчив на солена вода
Устойчив на слаби киселини и луга
Притежава разширяващи се свойства
Ph неутрален
Безцветен

ИНСТРУКЦИИ
Преди употреба прочетете внимателно и следвайте инструкциите
отпечатани на флакона!

Разклатете флакон за няколко минути преди употреба,
разклащайте и по време на употреба. Напръскайте равномерно
върху веригата. Най-добър смазващ ефект се постига след
изпаряването на разтворителя (след около 5 мин.).

ОПАКОВКА
Аерозол Обем: 400 мл
Пакетажна единица: 6 флакона
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ПРЕПОРЪКИ
Използвайте само на добре проветриви места или на открито. Използвайте при
температури между -50ºС и +200 ºС. Да се съблюдава наредбата за съхранение на
TRG 300 за горими аерозоли.
Не пръскайте срещу пламък или нажежени предмети. Съхранявайте в добре
проветрявани помещения. Не излагайте на слънце. Не излагайте на температури
над +50ºС.

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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