
Belt Dressing
Parandab juhiku rihmade haaret ja hooldab neid. Taastab painduvust ja jõuülekannet.

P/N Toode S/C Pakk

86502 Belt Dressing                   SBD 400 ml aerosool

Omadused ja eelised

•Kiiresti toimiv ja mitte korrudeeruv toode
•Polümeersete liimide ja hoolduskomponentide
omapärane kooslus vähendab rihmade läikimist
•Elastomeersed hooldusvahendid kaitsevad rihma
oksüdatsiooni, kuivatamise ja kõvenemise eest
•Täiustab jõuülekannet, kuna ei lase rihmal maha tulla.
•Mahatulemise vastane haare lisab rihma ja ajami vahele
hea haardevõime

Kasutamine

KENT Belt Dressing sobib kõikide juhikute rihmadele, sealhulgas ümmargustele, lamedatele, V-kujulistele, 
nahast ja erinevatest kummidest rihmadele.  

See annab eriti hea tulemuse roolivõime osadel, generaatoritel, hüdropumpadel, nukkvõllidel ja 
jahutusseadmetel.

Juhised

1.Kontrollige rihma kulumist. Ärge kasutage kulunud rihmadel. Reguleerige rihma pinget.
2.Enne kasutamist raputage plekkpurki korralikult. 
3.Pihustage aeglaselt liikuvale rihmale kerge ja ühtlase kihi. Laske sel imbuda 1 minuti. 
4.Seisake rihm ja laske kuivada 15 minutit. 

NB! Pihusti on süttiv. Kõrgepingega sõidukid (24V või rohkem) peavad olema välja lülitatud Belt Dressingu 
kasutamisel. Pärast aurustumist lülitage vool sisse. 



Tehniline teave

Alus: Mineraalõli

Välimus/värv: Läbipaistev kuldne vedelik
Lõhn: Destileeritud lahustile omane

Erikaal (25 °C): 0,770 g/l 

pH: Pole

Lahjendamise suhe: Pole

Lahustuvus vees: Ei lahustu

Kasutamistemp: 10 - 25 °C 

Kuivamiseaeg: Puudub

Leekpunkt: Pole, kuna tegemist aerosooliga

VOC: 588 g/l

Parim enne: 24 kuud

Tollilõivu kood: 3403 99 00

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
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