
 
 
 

Technický list 11.10c TECTANE Čistič brzd bez acetonu –  
  vůně citron 

 

Výrobek  Vysoce kvalitní speciální čistič s intenzivním čistícím účinkem pro kotoučové 
brzdy a části brzd, jako je brzdové obložení, destičky a obložení spojky. 
Ideální čistidlo pro zaolejované a mastné části strojů s využitím v celém 
strojním průmyslu při montážích i opravách s příjemnou vůní citronu. 
 

Vlastnosti  þ Odstraňuje bezezbytku mastnotu, prach a různé nečistoty; 
þ Vysoký čistící efekt ve velmi krátkém čase; 
þ Je nekorozivní - nenapadá gumové a plastové časti vozu a strojů; 
 

Použití  - Čištění ve veškerém průmyslu, v řemesle, při opravách a montážích 
- Odstraňuje ztvrdlá mazadla ze závěsů a kloubů, zbytky olejů z  
  karburátoru a převodovky; 
- Čištění bubnových a kotoučových brzd, obložení, brzdové válce a  
  pouzdra; 
- Čištění a odstraňování olejových nebo tukových substrátů při montáži a  
  údržbě; 
 

Balení  Aerosolový sprej 400 ml 
Barva  Neuvedeno    

      
Technické údaje      

Základ  - činidlo - směs 
Konzistence  - aerosol  

Hustota  g/cm3 (g/ml) neuvedena   
Teplota při aplikaci  °C + 5 / + 30   

Tepelná odolnost při přepravě  °C - 15   
Rychlost nanášení  g/min neuvádí se   

Stékavost  mm neuvedena   
Agresivita k podkladu  - neagresivní   

Skladovatelnost  měsíce 36 (při teplotách od +5°C do +25°C, chránit 
před přímým slunečním zářením!) 

Vzdálenost při aplikaci  mm 200  
   

Omezení  Mimo jiné není vhodné pro použití pro styk s potravinami. 
 

Pokyny  Dózu důkladně protřepat. Na znečištěný podklad nanášíme ze vzdálenosti 
cca 200 mm a nechat působit. Po rozpuštění nečistot otřít suchým hadrem. 
V případě silného znečištění postup dle potřeby opakovat. 
  

Bezpečnost  Viz «Bezpečnostní list 11.10c» 
Aktualizace 

 
 Aktualizováno dne:  Vyhotoveno dne: 16.03.2011 

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování 
a naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou 
výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je 
povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. 

    
 


