
Brake Disc Rust Protection 

Specialist Products 

Toode mis on mõeldud sõiduki piduriketaste kaitsmiseks korrosiooni ja rooste eest mis tekib keskmise või 
pikema seisuperioodi jooksul. Toode jätab värvitu katte.  
Testitud TÜV NORD poolt vastavalt raportile AL340.0*. 

    *www.kenteurope.com 

• Toote nr. 86416 (S/C: BDRP) - 500 ml aerosool  

Omadused & Eelised 
 
•  Ennetab korrosiooni ja rooste teket 

piduriketastel 
•  Põhineb läbipaistva katte süsteemil 
•  Kaitsekiht eemaldub automaatselt 

peale pidurdamist 
•  Silikoonivaba 
•  Testitud TÜV NORD poolt 

Kasutamine 
 
Vastavalt ilmastikuoludele, kipuvad seisva sõiduki pidurikettad korrudeeruma ja roostetama juba lühikese aja 
möödudes. 
Pihustades KENT Rust Protection’it piduriketta nähtavatele pindadele loob see ennetava kaitsekihi korrosiooni ja 
rooste tekke vastu ning säilitab esialgse väljanägemise.  
 
Juhised  
 
1.Enne toote pinnale kandmist puhasta pidurikettad (kasutades toodet KENT BRAKE PARTS CLEANER 2 (83920)) 
ja lase pinnal täielikult kuivada.  
2. Loksuta pudel korralikult läbi enne kasutamist.  
3. Pihusta toodet pinnale 10-15 cm kauguselt kuni kogu pind on kaetud kaitsva kattekihiga ja seejärel lase tootel 
kuivada. 
 
NB! 
1.  Mitte pihustada KENT BRAKE DISC RUST PROTECTION' it kuumale pidurikettale. 
2.  Kaitsekiht eemaldub automaatselt peale pidurite kasutamist. Pidurdamise ajal võib ajutiselt kostuda krigisevat 

heli mis on põhjustatud piduriklotside vabanemisest kergelt kinnikleepunud piduriketaste küljest. TÜV NORD 
poolt, kindlaks määratud tingimustes, tootele teostatud TÜV test (testi raport AL340.0) kinnitas, et KENT DISC 
RUST PROTECTION ei omanud mõju sõiduki turvalisusele. Test näitas, et aeglustus väärtused olid sobivas 
hälbevahemikus võrreldes aeglustus väärtustega ilma KENT kaitsekihita. Tagamaks, et hõõrdetegur taastuks 
oma algväärtuseni on soovituslik puhastada pidurikettaid 5 pidurdamiskordusega kiirusel 50 km/h. TÜV testi 
käigus selgus, et peale 5 pidurduskordust oli pidurikomponentide töö täielikult taastatud ning aerosooli- ja 
kõrvalheli tekitavad jäägid eemaldatud.  

3.  Üleliigseid tootejääke saab eemaldada hõlpsasti niiskuse ja lapiga. 

 
 
•  Säilitab atraktiivse välimuse seisvatel 

müügiautodel 
•  Ei jäta nähtavaid jälgi 

kergmetallvelgedele 
•  Ei nõua eraldi puhastamist 
•  Ohutu kasutada keretöökodades 
•  Kaitsekiht ei mõjuta sõiduki ohutust 



KENT (Ühendkuningriigid) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline,  
Fife KY11 8US    Tel : 0800 136925 või 01383 723344 esmaspäevast neljapäevani kellaaegadel 08:30-17:30 ja  
reedeti 09:00-15:00. Töövälistel aegadel, palun saatke meile faks numbrile 01383 735829 või  
saatke e-post: kentinfo.uk@kenteurope.com  

tõrgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise kaotuse või kahjustuse 
tekkimisest) ei vastutata. See ei piira ega keela ettevõttel KENT 
(Ühendkuningriigid) Ltd.võtta vastutust rikkest tuleneva surma või 
vigastuse eest. 

Registreeritud kontor:  Amber House,  
Showground tee, Bridgewater, Somerset, Ühendkuningriigid TA6 6AJ  
Kõik õigused kaitstud. 
 

Tingimused 
Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi elektrooniliselt, 
mehhaaniliselt ega kopeerimise teel levitada, edastada ega 
talletada ilma KENT (Ühendkuningriigid) Ltd nimelise eelneva 
nõusolekuta. 
Käesolev andmete leht ja selle sisu („teave“) kuulub nimele 
KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. Või on sellele litsentseeritud. 
Litsents ei luba teavet kasutada mingil muul eesmärgil kui 
toote teavitamise eesmärgil. Litsents ei anna mitte ühtegi 
vaimse vara õigust. 

Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see asendab kõik 
eelmised andmelehed. Arvatakse, et teave on õige, ent ettevõtte ei 
vastuta selle õigsuse, korralikuse, lünkade ega selle alusel tehtu 
ees  Käesoleva andmetelehe kasutajad peaksid oma eesmärgist 
lähtuvalt kontrollima toodete teavet ja sobivust ning mitte tegema 
kaasasoleva või puuduva teabe alusel eeldusi. Teabele 
tuginemisest või selle kasutamisest tuleneva kaotuse või kahju 
eest (sealhulgas  

Ohutuskaart on saadaval portaalis www.kenteurope.com 
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Tehniline teave 

Välimus:  Värvitu, selge kattekiht 

Sisaldus:  Aerosool – peale aurustumist jätab tahke kattekihi 

Lõhn:  Lahusti 

Tihedus 20°C juures:  0,760 - 0,790 g/cm³ 

Tolmuvaba:  Peale u. 5 minutit 20°C juures / rF: 50 % 

Puutekõlblik:  Peale u. 15 minutit 20°C juures / rF: 50 % 

VOC:  627,1 g/L 

Tollilõivu kood:  320 820 90 

Lisad:  Otsik - 200 mm kõrs 

Parim enne:  36 kuud 

Ohutuskaart:  Olemas 

Toote saadavus:  86416 (S/C: BDRP) - 500 ml 


