FREN ve BALATA TEMİZLEYİCİ
ÜRÜN TANIMI

ÖZELLİKLERİ/FAYDALARI

Fren Balata Temizleyici, motorlu araçların metal



aksamlı

yüzeylerinin

temizlenmesi

amacıyla

Fren kolları ve balatalarında oluşan

yağ, kir ve

aşınma maddelerini temizler.

geliştirilmiş bir üründür. Fren balataları, motor yüzeyi



Disk ve kampana frenlerin temizlenmesi sağlar.

ve debriyaj temizliğinde kullanılır.



Yüzeyde biriken asbest tozunu, balata tozunu,
çamur, pas vb kirleri ve yağı temizler.

KULLANIM ŞEKLİ



Ürün sprey şeklinde uygulandıktan sonra kısa
sürede tamamı buharlaştığından yüzeyde kalıntı



Uygulamadan önce çalkalayınız.



İlk önce kir tabakasını temizleyin. Parçalar üzerine



İnsan sağlığına zararlı klor ve aseton içermez.

püskürtün. Kuruması için bekleyin veya bir bez



Özel bilyeli sistem sayesinde spreyleme dik,ters ya

bırakmaz.

yardımı ile kurulayın.

da yatay şekilde uygulanabilir

TİPİK ÖZELLİKLER
Görünüş

Berrak

Koku

Hafif solvent kokusu

Kaynama Noktası

50-100°C

Erime Noktası

<-20°C

Parlama Noktası

<0°C

Yoğunluk, g/cm3

0,6818 – 06832
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SAĞLIK GÜVENLİK ÖNERİLERİ
Yanıcı bir akışkan olduğu için ateşten ve kıvılcımdan uzak tutulmalıdır. Göz ile temas ettirilmemelidir. Temas halinde
bol su ile yıkanmalıdır. Ciltle 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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