
Injector Release Agent
Tugevatoimeline kinnipaakunud pihustite vabastaja. 

T/N Toode S/C Pakend

86313 Injector Release Agent KIRA 500 ml aerosool &  20cm pikendus 
otsik

Omadused & Eelised

• Kiiretoimeline kinnipaakunud pihustite vabastaja - kiirendab
töökulgu ja vähenab kulusid
• Väga aeglane lahusti aurustumine - intensiivne läbitungivus
• Sisaldab libestavaid PTFE osakesi - aitab eemaldada
komponente
• Külmutab materjali kuni -30 ºC - kiire toimega
• 20 cm pikendus otsik – lihtne kasutada
• Hapete ja silikoonide vaba – ohutu keretöökojale

Kasutamine

Diiselmootori kinnipaakunud pihustite vabastamiseks, -30°C külmaefektiga. Eemaldab tõhusalt kõik muud 
süsinikuladestused, õlijäägid, kleepuvad kihid jms. Olemasolevad roostekristallid, niiskus ja muud saasted 
imetakse ära tänu erilistele lisanditele. Libisemist soodustavad PTFE (polütetrafluoretüleen) osakesed 
tagavad hea libisemise ja soodustavad pihusti eemaldamist.
KENT Injector Release Agent‘i saab kasutada ka kinnipaakunud süüteküünalde ja hõõgküünlade 
vabastamiseks.

Kasutusjuhend

1.Loksuta korralikult enne kasutamist.
2.Eemalda paks pinnapealne mustus mehaaniliselt, siis pihusta ohtralt pihusti asukohale ja lase tootel 
imbuda umbes 30 - 45 minutit.
3.Korda protseduuri kui vaja ja eemalda lahti tulnud mustus kasutades surveõhku ja lappi. 
4.Eemalda osad sobiliku tööriistaga.
5.INJECTOR RELEASE AGENT saab kasutada ka kinnipaakunud  süüteküünalde ja hõõgküünalde 
eemaldamiseks.



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 
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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Alus: PTFE / süsivesinik

Sisaldus: Vedelik

Värv: Värvitu, kergelt hägune

Parim enne: 36 kuud

Tollitariifikood: 3403 19 90

VOC: 568 g/l

Erikaal: 0.8 g/l

Neli pallide keevitus: 1500  – 1600 N 

Lisandid / paksendaja: PTFE kui hõõrdumisvastane lisand; vett eemaldav lisand

Temperatuuritaluvus:

Püsivalt: kuni 150 OC 

Ajutiselt: kuni 250 OC 


