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Technikai adatlap 
UNITED SPRAYS Hidegindító spray 
 

Termék leírás: 
A hidegindító spray egy alacsony forráspontú és magas gyulladási energiájú oldószer-elegy válogatott kombinációja. A hidegindító 
spray megkönnyíti a benzin és dízelüzemű motorok hőmérsékletének szabályozását, ezáltal védi az indítómotort és az akkumulátort. 
 
Tulajdonságok: 

 Könnyen és gyorsan kezelhető 

 Alacsony gyújtás, nagy gyújtási energia 
 
Alkalmazási terület: 
Személyautók, buszok, teherautók és egyéb ipari vagy mezőgazdasági-, építőipari gépek motorjához, különösen a ritkán használt 
motorokhoz, mint a fűnyíró, sövénynyíró stb.  
 
Használati utasítás: 
Használat előtt a palackot jól rázzuk fel, majd közvetlen a légszűrőbe vagy szívótorokba permetezze a terméket 3-4 másodpercig. 
Nagyon hideg időben, ha a motor nehezen indul, ismételje meg a műveletet.  
Benzinüzemű motor indításakor félig nyomja be a gázpedált, ne használja a szivatót! Dieselüzemű motor indításakor teljes gázzal 
indítsunk, izzítást ne használjuk! Az indítási folyamat könnyebb lesz, ha egy személy permetezi a motorindító sprayt, és egy a 
gyújtást… 
 
Fontos figyelmeztetés: 
Dieselmotoroknál a hidegindítót ne szórjuk az izzító-gyertyákra, és a fűtőcső peremére. Hidegebb hőmérséklet esetén, az első 
gyújtás után néhány másodperccel szórjunk újra a hidegindítóból. A terméket csak jól szellőztetett helyiségekben használja. 
FIGYELEM! A gőzök álmosságot és szédülést okozhatnak: ne lélegezzük be a motorindító sprayt. Ne dohányozzon, egyen, igyon 
munka közben! 
 
Technikai adatok:  
Halmazállapot:   aeroszol 
Szín:   színtelen, tiszta 
Szag:    jellegzetes 
Forráspont:   nincs adat 
Relatív sűrűség:   0,707 g/cm3 

Oldhatóság vízben:  nem 
Gyulladási hőmérséklet:  kb. -80°C Izobután 
Robbanásveszély:  használata során robbanásveszélyes / tűzveszélyes gázlevegő elegy keletkezhet 
 
Tárolási idő: 24 hónap (hűvös és száraz helyen -20°C és +30°C között)  
Szállítási kiszerelés: 400 ml.  

 
A biztonsági utalások a Biztonsági adatlapban olvashatóak. 

 
 
Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a 
hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott 
eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását. 
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