
MEGHATÁROZÁS

Leválasztószer berágódott, beragadt alkatrészekhez.

ELŐNYÖK

A folyékony DEGRILUB nagyon jó kenést biztosít, nedvesít és könnyedén szétválasztja a beragadt 
alkatrészeket, melyek ezután egyszerűen meglazíthatók.  
A DEGRILUB megakadályozza a párásodást, és rozsdaállóvá teszi a fémfelületeket.   
A DEGRILUB finomított nyersanyagokból készül, nem tartalmaz klóros összetevőket, illetve emberre, 
vagy természetre káros, mérgező összetevőket.
A DEGRILUB megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak. 
A DEGRILUB olyan hajtógázt tartalmaz, amely nem károsítja az ózonréteget. 

ALKALMAZÁSI TERÜLET

 Ipar

Szétválasztja a menetes csatlakozásokat, beragadt részeket, rozsdás anyákat és csavarmeneteket. Védi 
a fémfelületeket a környezeti hatásoktól, mindennemű korróziótól. Fafeldolgozó gépek, görgők esetében is 
használható. 

 Gépjármű és közlekedés

Kenést biztosít záraknak, zsanéroknak, rugóknak és minden nehezen hozzáférhető alkatrésznek, gépnek. 

 Kereskedelem

Kenést biztosít és védi az irodai berendezéseket (fiókokat, zsanérokat, tolóajtókat). 

 Egyéb

Használható még garázskapuk, különböző tolóajtóval ellátott eszközök esetében. Szigetel és óvja a 
párától a berendezéseket (pl. fűnyírókat, barkács-eszközöket). Tisztítja és ápolja a sövénynyíró lapátokat, 
különféle metszőollókat, kerékpárokat, robogókat, talajmegmunkáló gépeket.
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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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MŰSZAKI JELLEMZŐK

Megjelenés .............................................átlátszó folyadék 
Szag ....................................................... fenyőillat
Szín .........................................................halványsárga
Sűrűség 20°C-on   ...................................0.788
Lobbanáspont ..........................................>60°C

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Permetezze bőségesen a szétválasztandó részekre és várjon, míg az anyag eloszlik a kezelendő 
felületeken. Válassza szét az alkatrészeket erőltetés nélkül. Szükség esetén ismételje meg a műveletet. 

CSOMAGOLÁS

650 ml aeroszolos
palack

ref. 4801 A4 x 12

5 liter   marmonkanna ref. 2801 J1 x 4
200 liter hordó ref. 2801 U2 x 1
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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.


