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ABC PAS SÖKÜCÜ SPREY
1 – ÜRÜN TANIMI
ABC Pas Sökücü, MoS2 katkılı pasın yüzeylerden temizlenmesine yardımcı olan ve aynı
zamanda yağlayıcı özelliği bulunan bir spreydir.
2 – ÖZELLİKLERİ






Oksitlenmeyi yumuşatır, metaller arasında koruyucu bir tabaka oluşturur.
Sürtünmeyi azaltır.
Suyu uzaklaştırır; neme karşı koruma sağlar.
Metal parçaları uzun süre paslanmaya karşı korur.
İçerdiği Molibden Sülfür (MoS2) sayesinde titreşim ve yük altında sürtünmeyi ve
aşınmayı azaltarak üstün koruma sağlar.
Yağlayıcı katı bir MoS2 film tabakası oluşturur.
MoS2 yüksek sıcaklıklarda dahi sürtünmeyi azaltır.
Ulaşılması zor yerlere dahi nüfuz eder.





3 - UYGULAMA ALANLARI










Paslanmış somun ve cıvatalarda.
Kilit ve menteşelerde.
Vidalı parçalarda.
Araç ve gereç sökmekte.
Aşınmış kemerlerde.
Valflerde.
Hava araçlarında.
Zincir ve taşıyıcılarda.
Tarım araç ve gereçlerinde.

4 – KULLANIM ŞEKLİ






Yüzeyi yağdan ve kirden temizleyin ve kurulayın.
Tenekeyi kullanmadan önce iyice çalkalayın.
Yüzeyden ortalama 20-25 cm. uzaktan kullanınız.
Birkaç dakika nüfuz etmesi için bekleyiniz.
Gerekirse işlemi tekrar ediniz.
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5 – AMBALAJ BİLGİSİ
ÜRÜN
ABC Pas Sökücü

HACİM
200ml

AMBALAJ
24

ABC Pas Sökücü

400ml

12

6 - RAF ÖMRÜ
 Uygun koşullarda depolandığında 24 aydır.
DİKKAT





Tüp basınçlıdır. Güneş ışınlarından koruyunuz.
Çalışma esnasında sigara içilmemelidir ve ortam havalandırılmalıdır.
Eldiven kullanınız.
Çocuklardan uzak tutunuz.

7- GÜVENLİK
Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi
ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili
bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) başvurmalıdırlar
8- TEKNİK ÖZELLİKLER

Fiziksel hali
Yapısı
Renk
Yoğunluk

: Sıvı aerosol kap içerisinde
: MoS2 katkılı solvent ve yağ karışımı
: Açık Siyah
: 0,77 g/cm3

9- NOT
ABC ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin
tavsiyeler, normal şartlarda ve ABC ’nin tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı,
muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında ABC ‘nin sahip olduğu mevcut bilgi ve
deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Bu nedenle ABC ürünlerini kullanırken, doğru ürünü,
doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz, verilen bilgi ve talimatlara
kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan ABC sorumlu değildir.

