SÜPER PAS SÖKÜCÜ SPREY
ÜRÜN TANIMI
Wynn’s Süper Pas Sökücü Sprey, derinlemesine nüfuz eden çok amaçlı yağlayıcıdır.

ÖZELLİKLERİ


Sıkışmış, paslanmış ve korozyona uğramış parçaları hemen çözer.



Hassas parça ve ekipmanları temizler ve yağlar.



Su ve nem tutmaz.



Dielektrik dayanımı yüksektir.



Pas, korozyon ve donmaya karşı koruma sağlar.



Gıcırtı seslerini keser.



Yağ, gres ve zift lekelerini giderir.

KULLANIM YERİ


Paslanmış bağlantı ve montaj yerlerinde,



Civata, somun, menteşe ve kilitleri sökmede,



Silah, kablo ve hassas malzemeleri temizlemede ve yağlamada,



Buji ve distribütörlerdeki nemi gidermede,



Demir, krom, alüminyum ve bakır gibi malzemelerde,



Nüfuz etmenin zor olduğu yağlanmamış noktalarda kullanılabilir.

KULLANIM ŞEKLİ


Sprey, fırça veya daldırma yöntemleri ile işlem uygulanabilir.



Wynn’s Süper Pas Sökücü Sprey ürünü montajsız parçaya uygulayın ve bir kaç dakika bekleyin. İnatçı
kirlerde, 10 ila 15 dk aralıklarla işlem tekrar edilebilir.



Nem kaynaklı ateşleme sorunlarında iç distrübütöre işlem uygulanır.
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TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Görünüş

: Berrak açık-kahverengi sıvı

Yoğunluk @ 15C

: 0.80-0.81 g/ml

Parlama Noktası

: 48°C

Yürütücü gaz aerosol

: Propan/bütan

SAĞLIK GÜVENLİK ÖNERİLERİ
Kullanılmış atık ürünler, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir.
Kullanılmış yağlara uzun süreli temas cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven
kullanılmalıdır. Kullanılmış ürün cilt ile temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Ciltle temas
durumunda tahriş ve kızarıklık oluşursa derhal doktora başvurulmalıdır. Daha fazla bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na
(MSDS) başvurulmalıdır.

Bu Teknik Bilgi Formunun içeriği ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler
dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriğinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada
kullanımı bakımından herhangi bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz.
Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının
sorumluluğundadır. Opet Fuchs Madeni Yağ San. ve Tic. A.Ş, ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından
kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz.
Bu Teknik Bilgi Formu basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Formunun içeriğindeki bilgilerin önceden haber verilmeksizin
değiştirilme hakkı saklıdır.
Daha fazla bilgi için Opet Fuchs Teknik Servisler Müdürlüğü’ne başvurabilirsiniz.
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