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MŰSZAKI ADATLAP 

SELSIL FÉKTISZTÍTÓ SPRAY 
 

TERMÉKLEÍRÁS 

 

A Selsil Féktisztító Spray hatékonyan tisztítja a port és a zsírt az összes fék alkatrészről. 

 

 

TERMÉK TULAJDONSÁGOK 

 

▪ Tisztítja a port a féktárcsán és a fékdobon 

▪ Hatékony összetételével a fék szétszerelése nélkül tisztít 

▪ Segít csökkenteni a fékrészek által okozott hangot 

▪ Azonnal szárad 

▪ Mélyen tisztít 

▪ 360°-ban alkalmazható 

▪ Nem maró hatású 

▪ Nem hagy kémiai maradványokat 

 

 

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ 

 

Kémiai szerkezet:   Aeroszol tartalmú oldószer 

Megjelenés:   Tiszta, színtelen 

Szag:     Jellemző 

 

 

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT 

 

Alkalmazás előtt olvassa el a csomagoláson lévő figyelmeztetést. Ne permetezze forró alkatrészekre. 

Használat előtt felrázandó. Fedje le a lakkozott és műanyag részeket. Tartsa a spray-t 15-20 cm 

távolságra az alkalmazandó felülettől és közvetlenül a permetezzen. A hatékonyság érdekében várjon 

2-3 percet. Alkalmazás után szárítsa meg az alkatrészeket egy jól szellőző helyiségben, és egy 

ronggyal távolítsa el a feloldott maradékokat. 
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KISZERELÉS  

 

500 ml x 24 db / karton 

 

 

SZAVATOSSÁGI IDŐ ÉS TÁROLÁS 

 

Hűvös, jól szellőző helyen tárolandó.  

Felhasználhatósági idő: 48 hónap (+5 °C - +35 °C-on tárolva) 
 
 
FIGYELMEZTETÉS 
 
Gyermekektől elzárva tartandó. Szembe, bőrre nem kerülhet. Védőkesztyű használata kötelező. 
Tartsa távol fagytól, közvetlen napsugárzástól és 50 °C feletti hőmérséklettől. Kizárólag szabadban 
vagy jól szellőző helyiségben használható. A permet belélegzése tilos. A termék használata közben 
tilos dohányozni. 
 
 
BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELŐÍRÁSOK  
 
Minden esetben tájékozódjon a Biztonsági Adatlapból.  
Gyermekektől távol tartandó! Kerülje a bőrrel való érintkezést!  
A vegyi anyagok biztonságos kezelésével, tárolásával és ártalmatlanításával kapcsolatos további 
információért és tanácsokért olvassa el az aktuális anyagbiztonsági adatlapot, mely tartalmazza a 
termék fizikai, ökológiai, toxikológiai és egyéb biztonsági adatait. 
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