
Brake Parts Cleaner 2
Piduriosade puhastusvahend säästlikus aerosoolpudelis.

Toote nr Kogus Pakend

83910 600ml Aerosool
83920 750ml Aerosool
83672 200ml Aerosool

Kasutamine

Puhastab tolmu, mustust, õli ja muid saasteaineid:

KETASPIDURITELT: Ketta klotsidelt, silindritelt ja kolvidelt.

TRUMMELPIDURITELT: Siluritelt, katetelt, trummelitelt, tugiplaatidelt, silindritelt ja vedrudelt.

SIDURILT: Siduriplaatidelt ja katetelt.

ÜLDINE ÕLI- JA MÄÄRDEJÄÄKIDE EEMALDAMINE: Üksikute kohtade piirkondlik puhastamine õlist ja muust 
saastest või lekkejälgede puhastamine enne lekkekohtade 
kindlaksmääramist.

Puhastid, viimistlustooted ja poleerijad

Juhised

1. Eemaldage pidurimehhanismi koosteosadelt liigne, tihkelt ladestunud saaste.
2. Enne kasutamist loksutage pudel korralikult läbi. 
3. Pihustage puhastatavad osad ohtralt üle. Laske kuivada.
4. Pärast kokkupanekut kontrollige pidurite töötamist.

Omadused Eelised

• 600ml, 750ml või 200ml aerosool • Säästlik
• Tugeva survega pihusti • Eemaldab mustuse ja tolmu hõõrdepindadelt ja 
• Ei sisalda süsiniktetrakloriidi mehhaanilistelt osadelt

• Ohutu töökoja töötajatele ja ei kahjusta kummist 
• Puhastab ja kuivab kiiresti ega sünteetilistest materjalidest osasid nt: kolbide 

katteid, hüdrovoolikuid jms
• Pihusti töötab 360 kraadi ulatuses • Säästab aega ja raha

• Pihustub ja puhastab iga nurga alt



Tehniline teave

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: 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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Toote nr: 83910 (600ml); 83920 (750ml); 83672 (200ml)

Kirjeldus: Brake Parts Cleaner 2

Parim enne: 30 kuud

Müügiühik: tk

Ohu teave: Kahjulik ja väga süttiv;

Ohtlik keskkonnale

VOC: 744g/L

Laokood: BPC 2

Tollilõivu kood: 38140090

Ohutuskaart: Jah

Sisaldus: Läbipaistev ja madala viskoossusega vedelik
Kasutamine: Tolmu eemaldamiseks piserdage piduri

osadele. Hea toimega.

Temp taluvus:         -5ºC kuni +30ºC
Erikaal: 0.773 g/ml


