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Technikai adatlap

UNITED SPRAYS Kontakt spray
Megakadályozza és kijavítja a nedvesség által okozott hibákat, zavarokat, bármilyen elektromos hálózatban, gépjárműveknél. A
kontaktust gyorsan és megbízhatóan újra helyreállítja. Víztaszító hatású, speciális fejlesztésű termék, kiadós és sokoldalú, kiválóan
használható autóknál, kétkerekűeknél, ipari, és hobby célokra. Elektromos berendezések, gépek speciális több funkciós ápoló
segédanyaga, véd a meghibásódás ellen és kimaradások esetén gyors, hathatós segítséget nyújt. Különösen gyorsan és
megbízhatóan tisztít, véd és ápol. Gyantás, kikeményedett kontakt zsírok, oxidációs és szulfid maradványok gond nélkül el lesznek
távolítva. Erős víztaszító hatásának köszönhetően a nedvesség által okozott meg-hibásódásokat is gyorsan és eredményesen
megszünteti az áthidaló ellenállásokat és helyreállítja a kontaktust. Ideális elosztókhoz, kapcsolókhoz, dugókhoz, relékhez, kapcsoló
táblákhoz, foglalatokhoz, stb.
Összetétele, és hajtógáza:
Paraffinokból, naftás és aromás szénhidrogénekből álló elegy. Hajtógáz: Túlnyomásos levegő.
Felhasználása:
Használat előtt jól rázzuk fel! Ne tároljuk + 10 °C alatti, és + 50 °C feletti hőmérsékletű helyen. A már előre megtisztított felületre kb.
15-30 cm- es távolságból szórjuk fel.
Némi várakozási idő után kifejti kiváló víztaszító, és érintkezés- javító hatását.
Makacsabb probléma esetén, netán nagy hidegben ismételjük meg a szórást.
Technikai információ:
Formája Aeroszol
Színe Barnás, áttetsző
Illata Enyhe, csekély
Olvadáspont/Olvadási terület: Nincs meghatározva
Forráspont/Forrási terület: Nem felhasználható
Gyulladási pont: 58 °C DIN 51 755
Tömítettség (sűrűség 20 °C – on:) 0.81 gr/cm3.DIN 51 757
Oldhatósága vízben/keverhetősége vízzel: Nem ill. kevésbé oldódik.
Dinamikus oldhatósága: 20 °C - nál 3,9 cST.
Tárolási idő: 36 hónap (hűvös helyen és szárazon)
Szállítási kiszerelés: 400 ml. (12db/karton)
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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