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Technikai adatlap
UNITED SPRAYS Csavarlazító spray
A csavarlazító spray egy magas értékű termék, ásványi olajok, izoparaffinikus szénhidrogén keverék és
rozsdásodásgátló anyag bázisára. Univerzálisan felhasználható csavarlazításra, kontaktspray-ként és
csúszást elősegítő, zajcsökkentő, megbízható kenőanyagként. Problémamentesen és gyorsan
felhasználható számtalan területen, mint pl. karbantartás, javítás, állagmegőrzés és termelés. A nagyon
jó kúszó tulajdonsága által a csavarlazító behatol a legkisebb közbenső hézagba is. A magas lazító és
oldó tulajdonságainak köszönhetően ez a csavarlazító ideálisan felhasználható berozsdásodott csapok,
csapszegek, csavarok és anyagok gyors oldására. Véd a nedvesség ellen és taszítja a vizet.
Megszűnteti a kellemetlen csikorgó, nyikorgó zajokat. Ez a termék keni a rugókat, nyílt láncokat,
fogaskerekeket, zsanérokat és zárakat, valamint gépek mechanikai alkatrészeit. Ez érvényes olyan
gépekre is, amelyek az időjárás viszontagságainak vannak kitéve.
Tulajdonságai:
• Feloldja a beszorult, berágódott kötéseket, mint pl. csavarok, anyák és csapszegek, reteszek,
idomok, stb.
• Véd a rozsda ellen, bezsírozza a csúszó felületeket, megszűnteti a kellemetlen csikorgó, nyekergő
zajokat.
• Eltaszítja a vizet a gyújtás érintkezésétől és az elektromos vezetékekről.
• Biztosítja az érintkezést a gyújtáskapcsolónál.
• Ápolja és tisztítja a fékrudazatot, láncok mindenféle fajtáját, stb.
Használati utasítás:
A dobozt használat előtt jól rázzuk fel. 10-20 cm-es távolságból szórjuk fel a felületre úgy, hogy azt
beterítse. A terméket egy darabig hagyjuk hatni. Pár perc után, a kezelt felületek feloldódnak. Erősebben
berozsdásodott felületek oldására, a műveletet ismételjük meg.
Tárolási idő: 36 hónap (hűvös helyen és szárazon)
Szállítási kiszerelés: 400/500 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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