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SUPER SKUTECZNY RODEK PENETRUJ CY – SUCHY ODRDZEWIACZ
QUICK PENETRATING SOLVENT
QUIK PENETRATING SOLVENT jest rodkiem specjalnie przystosowanym do błyskawicznej
penetracji rdzy, dzi ki czemu umo liwia łatwe odkr canie wszelkich zardzewiałych nakr tek i rub.
DZIAŁANIE
Cała tajemnica zawarta jest w jego składzie chemicznym. Wi kszo rodków penetruj cych jest po
prostu mieszanin oleju mineralnego z rozpuszczalnikiem pochodzenia naftowego. Zasada ich działania
polega na przeniesieniu oleju przez rozpuszczalnik do suchej rdzy, dzi ki czemu przesi ka ona olejem.
Zazwyczaj sposób ten sprawdza si . Jednak e dla bardzo starych lub mocno skorodowanych powierzchni
wymagany jest znacznie silniejszy rodek.
Super skuteczny rodek penetruj cy (QUIK) zawiera nie tylko mieszanin rozpuszczalników i olejów
mineralnych, ale tak e aktywnie działaj cy kwas organiczny, który atakuje rdz , ułatwiaj c demonta
zardzewiałych cz ci. W zwi zku z tym zardzewiałe cz ci demontuje si znacznie łatwiej i znacznie
szybciej.
ZALETY AEROZOLU
Kleen–Flo super skuteczny rodek penetruj cy (QUIK) jest produkowany w postaci aerozolu, dzi ki
czemu łatwo dociera do wszystkich miejsc. Mo na go równie u ywa pod dowolnym k tem pochylenia.
PRZEZNACZENIE / UZASADNIENIE U YCIA
Rdza nie jest jedynym czynnikiem, który powoduje trudno ci w demonta u metalowych cz ci. W celu
zapewnienia maksymalnej skuteczno ci rodka penetruj cego musi on posiada zdolno ci penetracyjne
przez nast puj ce materiały:
·
Farby, barwniki i lakiery
·
Łuszcz ce si warstwy rdzy
·
Skamieniało ci
·
Nagar w glowy
·
rodki uszczelniaj ce
·
Wszystkie inne przyczyny ci kiego demonta u nakr tek i rub.
W dodatku rodek ten musi by skuteczny do stosowania na ró nego rodzaju powierzchniach pocz wszy
od odlewów a sko czywszy na dokładnie wyszlifowanych powierzchniach maszynowych. W przypadku
poł cze skr canych, super skuteczny rodek penetruj cy (QUIK) jest skuteczny w działaniu na
wszystkich powszechnie spotykanych przyczynach zatarcia si pomi dzy nakr tk a rub i jednocze nie
jest zupełnie bezpieczny dla powierzchni zdrowego metalu.

KLEEN-FLO EUROPE SP. Z O.O. ; ul. Ku nicy Kołł tajowskiej 13 31-234 Kraków
tel. 012 415 02 63 fax. 012 415 02 09
www.kleenflo.pl ;e-mail: kleenflo@kleenflo.pl

5 MINUT FAKTÓW

807

KORZY CI DLA NABYWCY / ODBIORCY
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Szybki i łatwy demonta zardzewiałych cz ci.
Oszcz dno ci zarówno w czasie jak i w wysiłku.
Jest dostarczany równie w 250 ml pojemnikach wyciskanych zaopatrzonych w dysz wylotow .
Zawiera specjalny zwi zek, który chemicznie atakuje rdz a nie tylko j nas cza
Jest równie dostarczany w 285 gramowym aerozolu do zastosowania w trudno dost pnych
miejscach.
Bezpieczny w u yciu na wszystkich powszechnie stosowanych metalach.
Jeden z najpowszechniej sprzedawanych produktów w Kanadzie.
Działa jednakowo skutecznie na farby, lakiery, uszczelki itp.
Działa błyskawicznie w ci gu paru sekund.
Sprawdzony w skutecznym działaniu w ka dym stanie Kanady.

OPAKOWANIA
Nr Katalogowy
807 --- 12 x 285 g (Aerozol)
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