
Garantie en aansprakelijkheid:
Den Braven Sealants BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de
specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoopvoorwaarden. In geen
geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring
en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door
eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.
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Product Reinigings- en beschermingsmiddel in houder onder druk met
wereldwijd toegestane HCF-K vrij ozonveilig drijfgas

Eigenschappen � Beschermt tegen corrosie- en sulfidenaanslag
� Verdrijft vocht – Verwijderd verontreinigingen
� Verbeterd rendement van elektrische motoren
� Verhelpt kruipstroom en spanningsverlies
� Zorgt voor een probleemloze elektriciteitsgeleiding
� Verhelpt motorstartproblemen

Leveringsvorm Verpakking: Aërosol fles 400 ml

Toepassingen � Ontstekingskaarskabels en –stekkers, bekabeling, zekeringen, contactoren,
kabelschoenen, stroomverdelers, aanhangerstekkers en -koppelingen

� Bekabelingen in vochtige omgeving, stroomonderbrekers
� Bekabeling en schakelaars van werktuigmachines
� Huishoudapparaten
� Tuingereedschap met elektrische of benzine motoren
� Elektrische contacten en schakelaars van computers, audio- en

videotoestellen
� Contactdozen, stekkers en verlengkabels

Technische informatie
Basis: Minerale olie en roest inhibitor

Drijfgas: Propaan/Butaan
Dichtheid: 0,69 g/ml

Geur: Petroleum

Verwerking
Gebruik: Voor het gebruik, de bus intensief schudden. De te behandelen delen

voldoende, vanaf ca. 25 < 30 cm ruim inspuiten. Kort laten inwerken en
overtollige vloeistof met een doek verwijderen. Bij zeer sterke vervuiling,
de behandeling herhalen.

Opmerking: Verwijdert hars en vernis. Niet op spoelwikkelingen of soortgelijke
geïsoleerde bedradingen gebruiken.

Voorzorg: Niet in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp spuiten
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Beschermen tegen de zo
en niet blootstellen aan temperaturen hoger dan +50°C. Niet vervoere
of bewaren in de cockpit van een voertuig.

Transport Postzendingen niet toegestaan (volledige informatie zie veiligheidsblad)

Veiligheidsblad Op aanvraag beschikbaar voor professionele gebruikers


