
Tekchek
Valge pulbriline pihusti, mis avastab tuule, vee ja tolmu lekked klaasilt, sõiduki pakiruumist ja 
ukseavadest.

P/N Toode S/C Pakk

34362 Tekchek                   TCK 300 ml aerosool

Omadused ja eelised 

• Valge pulbriline pihusti, mis avastab tuule, vee ja tolmu lekked 
klaasilt, sõiduki pakiruumist ja ukseavadest.

• Leiab lekkeid ka õlipumbast, ajami ja mootori plokilt, muutes 
lekked pruuniks või mustaks – kasutaja avastab lekke 
kiiresti

• Tärklisel põhinev – ei jäta märga ega kriidist tulemust
• Toote jäägid kaovad pinnast kiirelt – kuivab sekunditega
• Kiiresti eemaldatav – lihtne puhastada
• Ei kahjusta kummi, vinüüli, metalli – ohutu

Kasutamine

KENT Tekchek avastab tuule, vee ja tolmu lekke õhutamata klaasidelt, pakiruumist ja ukseavadest,                          
mootori ajamitest, radiaatoritest jne. 

Toode põhineb tärklisel. Lahustit saab kiirest ära võtta, (ei) jäta märgi kriidiseid jääke ning toodet saab kiiresti 
eemaldada.



Kasutamine

1. Enne kasutamist raputage purki korralikult vähemalt 30 sekundit.
2. Avage uks või tagaluuk nii, et aken jääks suletuks.
3. Puhastage tihend KENT Soft Surface Cleaneri või Acrysoliga ning puhta lapiga.
4. Pärast kuivamist pihustage ohtralt Tekcheki uksele või ukse kaanele. Hoidke purki umbes 15 cm kaugusel. 

Pikendustoru ja otsik annab parema ligipääsu.
5. Sulgege uks õrnalt. Ärge prõmmige.
6. Ukse või kaane taasavamisel peaks pulber olema kokkupuute tõttu kandunud kummitihenditele. Kõik pulbrita 
kohad on eeldatavad lekkekohad. See võib käia isegi 3 mm vahede kohta.
7. Parandage/tihendage lekkekoht
NB! Puhastage mootor, ajamid, radiaatorid ja roolivõimendi kontrollitav ala. Pihustage ala, mis võib olla lekkega. 
Mõrade olemasolul muutub pulber pruuniks/mustaks. 

Tehnilise teave
Alus: Tärklisel põhinev

Välimus/värv: Vedel suspensioon, lumivalge

Lõhn: Iseloomulik

Erikaal (25 °C): 0,95 g/l 

pH: Pole

Lahjendamise suhe: Pole

Lahustuvus vees: Ei saa

Kasutamistemp: 10 - 25 °C 

Kuivamisaeg: 10 - 20 sekundit (20 °C / 50% RH)

Leekpunkt: Pole, kuna tegemist aerosooliga

VOC: 584 g/l

Parim enne: 24 kuud 

Tollilõivu kood: 3403 9900

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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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 
E-posti aadress: KENTsales.UK@kenteurope.com


