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Professioneel gamma

Product specificaties

BRAKE AND CLUTCH
CLEANER
Wynn's Brake and Clutch Cleaner is een zeer krachtig
product voor het reinigen en ontvetten van mechanische
onderdelen.

Eigenschappen






Verwijdert olie, remvloeistof, vettige aanslag en ander vuil van metalen onderdelen.
Verwijdert stof van rem- en koppelingsonderdelen.
Herstelt de wrijvingscoëfficiënt van rem- en koppelingsbekledingen.
Vermindert opstuiven van asbeststof.
Laat geen vet- of olieachtig laagje achter na gebruik.

Toepassingen
 Remonderdelen: trommel- en schijfremmen, bekleding, remschoenen, veren, cilinders,
etc.
 Koppelingen: bekleding, drukplaat en alle andere koppelingsonderdelen.
 Mechanische en andere onderdelen van wagens, fietsen, machines, enz.
Gebruiksaanwijzing
 Eerst het overtollige vuil met een borstel of vod verwijderen.
 In geval van asbeststof, gelieve de lokale wetgeving i.v.m. asbest in acht te nemen.
Neem de nodige veiligheidsmaatregelen bij het verwijderen van het asbeststof.
 Aanbrengen d.m.v. spuitbus.
 Goed aanbrengen op de onderdelen zodat het opgeloste vuil afloopt.
 Aan de lucht laten drogen, met druklucht droogblazen of met een zachte doek afvegen.
 Herhalen bij sterke vervuiling.
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De gegevens betreffende eigenschappen en toepassingen van de vermelde producten worden u aangeboden in het volste vertrouwen en zijn gebaseerd op
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technische ontwikkelingen verschijnt, zijn de voorgaande gegevens niet meer geldig.
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Verpakking

Product specificaties

PN 61479 – 12x500 ml aerosol – EN/FR/DE/NL/IT/EL/RU/PL
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