Technický list

CYKLON Šok pre hrdzu

Číslo tovaru: 1906201

CYKLON Šok pre hrdzu je určený špeciálne na skorodované a ťažko demontovateľné spojenia. Pri
zostavovaní účinných látok sa dbalo na veľmi dobrý kapilárny efekt, aby sa dosiahol prienik aj do
najmenších priestorov. Táto vlastnosť v spojení so zmršťovaním v chlade zabezpečuje ľahké
rozpúšťanie aj ťažko demontovateľných spojení.

Oblasti použitia
CYKLON Šok pre hrdzu je možné použiť všade tam, kde použitie iných rozpúšťadiel je ohraničené,
napr. skorodované hriadele a puzdra, čapy, silne skorodované skrutkové spojenia, kĺbové závesy,
skĺbenia a mnohé ďalšie pohyblivé časti, ktoré je potrebné spojazdniť. Produkt má univerzálne použitie.

Vlastnosti produktu
•
•
•
•
•
•
•
•

s obsahom MoS2
rozpúšťa aj silne skorodované spojenia spôsobom zmrštenia v chlade
so zlepšeným kapilárnym účinkom
preniká hrdzou
s aditívami proti korózii
chráni pred oxidáciou a koróziou
zabraňuje zapečeniu skrutkových spojení
odstraňuje pískanie a vŕzganie

Informácie o spracovaní
Ošetrenie podkladu: Podklad by mal byť očistený od hrubej špiny, voľné zhrdzavené časti odstrániť
drôtenou kefou.
Použitie: Nádobu silne potriasť. Zo vzdialenosti cca. 20 – 30 cm nastriekať a niekoľko sekúnd nechať
pôsobiť. Potom je možné dané spojenie rozpojiť. Pri silne skorodovaných spojeniach proces prípadne
opakovať.

Technické údaje
Technické vlastnosti
Teplotné rozmedzie
Zápach
Farba
Výdatnosť
Základ

Požadovaná hodnota
-30°C až +70°C
ako petrolej
hnedastá
Závislá od druhu a povrchu ošetrovanej časti
petrolej, špec. olej, suspenzie a aditíva

Výrobok je určený pre PROFESIONÁLNE použitie. Všetky informácie a údaje sú založené na objektívnom
testovaní, našich skúsenostiach a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu nemôžeme poznať
najrôznejšie možnosti použitia ani použité metódy aplikácie, preto neposkytujeme za žiadnych okolností záruku
nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje majú všeobecný charakter. Užívateľ je povinný sa presvedčiť o
vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím naše technické oddelenie.
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