
MEGHATÁROZÁS

Rendkívül gyors leválasztószer és rozsdaölő, mely foszfátbevonatot biztosít.

ELŐNYÖK

Nagyon gyorsan hat.
Kenést biztosít, átjárja az anyagot, tisztít egyetlen egyszerű lépésben.
A nehezen eltávolítható anyagokkal is boldogul, károsodás nélkül.
Víztaszító, foszfátbevonatot biztosít, és egyúttal magasabb kopásállóságot.
Nem tartalmaz szilikont. 
Rozsdátlanító, korróziógátló (korróziógátló-bevonatot képez).

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A REDUCE 4 különösen alkalmas olyan berágódott alkatrészek lazítására, mint csavarok, anyacsavarok, 
csavarmenetek, csigák, tárcsák, különböző szerelvények, melyek hatékony leválasztószert igényelnek. A 
REDUCE 4 foszfátbevonatot képez az alkatrészeken, és nagyon jó kenést biztosít hónapokon át. A 
REDUCE 4 tökéletes vízállóságot biztosít, és sokáig tartó védelmet nyújt a kezelt részeknek a környezet 
páratartalmától függetlenül. 

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Megjelenés  ............................................... átlátszó folyadék
Szag  ......................................................... enyhe 
Sűrűség 20°C-on ....................................... 0.825
Lobbanáspont .............................................>60°C

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Alkalmazza bőségesen, a lazítandó részeken. Várjon addig, míg az anyag eloszlik a kezelendő felületeken, 
majd válassza szét azokat.
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Az ORAPI ® nem vállal felelősséget olyan esetekre, mikor a cég termékeit nem a megfelelő módon, vagy nem a megfelelő célra használják, s azt

a vállalatnak nem áll módjában ellenőrizni. A technikai adatlapban foglaltak nem helyettesítik az előzetes teszteket, melyeket szükséges

elvégezni a használatot megelőzően. A műszaki adatlapban leírt termék felhasználója felelős biztosítani a használat során az emberek és a

vagyontárgyak védelmét, valamint eljárni a felmerülő veszélyekkel szemben. Ezért az ORAPI ® lemond minden implicit vagy explicit garanciáról,

beleértve a piacképességgel kapcsolatos garanciákat is.
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REDUCE4
SZUPER LEVÁLASZTÓSZER

TISZTÍT – LEVÁLASZT – KENÉST BIZTOSÍT
VÍZÁLLÓ és KORRÓZIÓGÁTLÓ
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CSOMAGOLÁS

270 ml aeroszolos palack ref. 4800 A8 x 12
405 ml aeroszolos palack ref. 4800 A2 x 12
800 ml aeroszolos palack ref. 4800 A5 x 12
500 ml spray palack ref. 2800 i1 x 12
1 liter fém marmonkanna ref. 2800 i2 x 6
5 liter marmonkanna ref. 2800 J1 x 4
200 liter  hordó ref. 2800 U2 x 1

MEGFELELŐSÉG

AIMS 09-00-002 airbus – brit űrkutatás
BOEING D6-17487 R

Referenciaszám:

NATO Defense XS 66 - AIR DCSEA 604/1 - US MIL G 234 111  

SNECMA 90358249680
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