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LIST TECHNICKÝCH ÚDAJOV 
 
PINTY PLUS AUTO ĆISTIČ BŔZD 
 
1.  Popis: 
Odmasťovač na báze rozpúšťadiel s vysokým výstupným tlakom, ktorý sa používa na 
odstránenie tuku a nečistôt z brzdových komponentov v automobiloch a motocykloch. 
Čistič s rýchlym odparovaním bez chlórovaných rozpúšťadiel. 
 
2.  Vlastnosti: 

 Rýchla účinnosť 

 360 ° ventil na použitie v akejkoľvek polohe. 

 Účinné proti rôznym znečisťujúcim látkam. 

 Účinne odstraňuje zvyšky znečisťujúcich látok. 

 Nezanecháva zvyšky. 

 Nefarbí ani nespôsobuje koróziu kovov. 

 Na gumách a plastoch vyskúšajte pred aplikáciou. 

 Bez chlórovaných zlúčenín (dichlórmetán) 
 
3.  Odporúčané použitie: 
Produkt vyvinutý tak, aby poskytoval rýchle a jednoduché čistenie bŕzd v automobilovom 
sektore. V priemyselnom sektore umožňuje čistenie a odmasťovanie nástrojov, strojov a 
kovových dielov v reťaziach, kábloch, formách, motoroch atď. 
 
4.  Vyhotovenie: 
bezfarebný 
 
5.  Technická charakteristika: 
Hnacia látka      G.L.P. a stlačené plyny 
Hustota      0,70 ± 0,01 g/cm3  
Viskozita     10-11 sek. (Ford cup ø4mm / 20oC) 
Teplota pre aplikáciu    od 10 do 35 ºC 
Odolnosť farby voči teplu    Odporúčaná až do 90 ºC 
Horľavosť     Extrémne horľavá 
Tlak:      4 bary pri 20 ºC 
       7-8 barov pri 50 ºC 
Životnosť produktu    > 3roky 
 
6.  Pokyny: 
Pred použitím plechovku zľahka potraste. Produkt hojne nastriekajte na čistený povrch 
a nechajte produkt vypustiť. Nechajte produkt pôsobiť a v prípade potreby zopakujte. 
 
7.  Bezpečnosť 
Pretože ide o extrémne horľavý výrobok, musí byť aplikovaný vo vetraných priestoroch 
a s potrebnými ochrannými opatreniami. Aerosólová nádoba obsahuje zodpovedajúce 
bezpečnostné pokyny, ktoré je potrebné dodržiavať. Ďalšie informácie nájdete v karte 
bezpečnostných údajov. 
 
Informácie uvedené v tomto liste technických údajov sú výsledkom výskumu vykonaného 
v našom laboratóriu ako aj praktických skúseností na základe aplikácií. Avšak vzhľadom 
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na skutočnosť, že výrobky sa dosť často používajú v podmienkach mimo našu kontrolu, 
nemôžeme zaručiť dobré výsledky produktu, ak sa aplikácie nevykonávajú  správne. 
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