MAZÁNÍ
SPREJE

Remaolej W
Vysoce účinný penetrační prostředek k vytěsňování vlhkosti,
ochraně proti korozi a čištění. Uplatňuje se při čištění jemné
mechaniky a elektrických kontaktů, uvolňování pevně
dotažených šroubů. Dlouhodobě chrání před vznikem oxidace
a zreznutím. Má schopnost pronikat a vzlínat i do velmi
malých kapilárních prostor. Vytěsňuje vodu.
POUŽITÍ
Před použitím nádobku protřepejte. REMAOLEJ W lze aplikovat pouze na elektrická
zařízení odpojená od sítě. U silného znečištění nechejte účinnou látku působit,
případně postup několikrát zopakujte. Upozornění: v případě použití na výrobku z pryže nebo
z plastu vyzkoušet na malé ploše.
TECHNICKÁ DATA
Vzhled

Aerosol

Barva

Bezbarvá

Zápach

Charakteristický benzínový

Teplota varu

173 – 193 °C

Hustota (při 20 °C)

Kapalina: 0,765 g/cm3,vč. hnacího plynu: 0,685
g/cm3

Bod vzplanutí

62 – 67 °C (kapalná frakce)

Hořlavost

Hořlavina I. třídy nebezpečnosti

Rozpustnost

Ve vodě – nerozpustný

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej

RM0 214

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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