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PŁYN ZAPOBIEGAJ CY ZAMARZANIU DLA HAMULCÓW PNEUMATYCZNYCH
SAFE-T-BRAKE
PŁYN ZAPOBIEGAJ CY ZAMARZANIU “SAFE-T-BRAKE” jest przeznaczony do absorbowania
kondensatu i zapewnienia całkowitej ochrony przed zamarzaniem ł czy pneumatycznych w
ci arówkach, autobusach i maszynach budowlanych.
DZIAŁANIE / SPOSÓB U YCIA
Kiedy zwykłe powietrze jest kompresowane w celu uzyskania wysokich ci nie , niezb dnych do pracy
hamulców powietrznych w ci arówkach, kondensuje si z niego woda. Je li nie zostanie usuni ta z
systemu lub odpowiednio zneutralizowana, zamarznie w mechanizmie hamulcowym, maj c wpływ na
jego skuteczno .
Aby u y preparatu, nale y doda “SAFE-T-BRAKE” do zbiornika odparowania alkoholu, nalewaj c go
do dwóch trzecich. Kiedy kompresor zaczyna spr a powietrze, powinny by widoczne b belki
powietrza. Nale y upewni si , e wszystkie zł cza s szczelne i w dobrym stanie. Nakrywka wlewu
powinna by dobrze dokr cona. “SAFE-T-BRAKE” mo na tak e wlewa bezpo rednio do przewodów
hamulcowych lub zbiornika powietrza w przypadku systemów nie wyposa onych w zbiornik
odparowania alkoholu.
ZASTOSOWANIE
Stosowa “SAFE-T-BRAKE” w okresie zimy przy prawdopodobie stwie wyst pienia temperatur poni ej
zera, lub na obszarach eksportowych, gdzie zamarzanie jest np. spowodowane du wysoko ci .
KORZY CI DLA NABYWCY / ODBIORCY
·
Zamykana plastikowa butelka, łatwo opró niana.
·
Skuteczny sprawdzony produkt.
·
Nieszkodliwy dla wszystkich elementów hamulców.
·
Odkłada si na cz ciach wewn trznych w postaci warstwy antykorozyjnej.
·
Przedłu a trwało komponentów.
·
Poparty badaniami Kleen-Flo.
OPAKOWANIA
Nr katalogowy 509 – 12 x 1 l
Nr katalogowy 510 – 4 x 4 l
Nr katalogowy 511 – 1 x 20 l
Nr katalogowy 513 – 1 x 205 l
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