MAZÁNÍ
SPREJE

Remacorr
Vysoce vzlínavé mazivo. Snadno proniká zkorodovanou
vrstvou a velmi rychle a efektivně působí všude tam, kde
vzniká problém uvolnit staré zkorodované spoje. Vyznačuje
se čisticím účinkem, rozpouští zbytky olejů, organické
usazeniny. Ošetřená plocha je na povrchu suchá,
vodoodpudivá, nezachytávající prach. Při vystavení tlaku
nebo tření lubrikační složky kapalní a zajišťují styčné plochy
dostatečně kluzké.
POUŽITÍ
Nádobu protřepejte, naneste dostatečné množství, nechte působit a spoj demontujte. V případě silné
koroze postup opakujte. Používá se všude tam kde je potřeba zajistit bezproblémovou demontáž
šroubových spojů bez jejich zničení. Má také ochranný a mazací účinek a snižuje možnosti
opotřebení.
TECHNICKÁ DATA

Vzhled

Aerosol

Teplota varu

98°C

Bod vzplanutí

21°C

Hořlavost

Hořlavina I. třídy nebezpečnosti

Teplota samovznícení

258 °C

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej

RM0 213

Veškeré produkty společnosti REMACHEM a.s., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.remachem.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti REMACHEM a.s. jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného
výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout
veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé
aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti.
Společnost REMACHEM a.s. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.
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