Արգելակիչների ջերմակայուն քսուկ
Քսայուղման, առանձնացման և հակակոռոզիոն
քսուկ՝ գերկայուն բարձր ջերմաստիճանի և
բարձր ճնշման հանդեպ
Չի պարունակում ﬔտաղ
• Չի ﬖասում արգելակման համակարգի սենսորները
• Նախատ. է ABS արգել. համակ. և ASR, ESP համակարգերի համար
Ջերմակայուն է ﬕնչև 1400°C
Քսայուղման մշտական և բարձր մակարդակ՝
շնորհիվ կերաﬕկական բաղադրատարրի
Կայուն է նոսր թթուների, հիմքերի, փոշեցիր
ջրի և աղաջրի հանդեպ
Չի պարունակում սիլիկոն և AOX
Կայուն է բարձր ճնշման հանդեպ
Պարունակությունը
Պարուն. զանգվածը
Գույնը
Հոտը/բույրը
Քիﬕական կազմը
Պիտանելությունը
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200 մլ
335 գ
Բաց մոխրագույն (պայծառ մոխր.)
Մեղմ
Հանքային յուղ
12 աﬕս

Արտիկուլ՝ 0893 816 001
Փ./հատ.: 1 / 12
Մանրամասներ/Կիրառումը
• Քսայուղման, առանձնացման և հակակոռոզիոն քսուկ՝ նախատեսված տրանսպորտային ﬕջոցների արգելակման
համակարգերի համար, ինչպես նաև օգնություն տեղադրման ժամանակ և այլն

• Արգելակների, առանցքակալների, սահքի կետերի, պտուտակային և շտեկերային ﬕացուﬓերի մաշման
կանխարգելման համար

Ցուցում
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• Չկիրառել արգելակների սկավառակների և մակադրակների վրա
• Հիﬓովին թափահարել աերոզոլը
Օգտագործման հրահանգները խորհուրդներ են՝ հիﬓված ﬔր կողﬕց արված թեստերի և ﬔր փորձի վրա: Յուրաքանչյուր օգտագործուﬕց առաջ անհրաժեշտ է
փորձել, ինքնուրույն կատարել սեփական փորձերը: Կիրառման ոլորտի բազմազանության, ինչպես նաև պահպանման և վերամշակման պայմաններով
պայմանավորված՝ ﬔնք պատասխանատվություն չենք կրում վերամշակման որոշակի արդյունքի համար: Մեր տեխնիկական սպասարկման անվճար
ծառայությունը ապահովում է տեխնիկական ինֆորմացիայով կամ հանդես է գալիս որպես խորհրդատվական ծառայություն: Այն չի կրում իր վրա
պատասխանատվություն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ﬔր կողﬕց տրամադրված խորհրդատվությունը կամ ինֆորմացիան գտնվում են ﬔր պայմանագրով
համաձայնեցված կետերի շրջանակներում: Մենք երաշխավորում ենք ﬔր արտադրանքի կայուն որակը: Մինչդեռ ﬔր կողﬕց արվում են տեխնիկական
փոփոխություններ՝ հետագա զարգացմանն ավելի նպաստելու համար:

Հարակից ապրանքներ
Արգելակներ մաքրող նյութ 500 մլ
Արգելակներ մաքրող նյութ 5լ
Արգելակներ մաքրող նյութ 20լ
Արգելակներ մաքրող նյութ 20լ

Աշտարակի խճուղի 20/2, Երևան 0088, Հայաստան

Արտիկուլ
0890 108 7
0890 108 715
0890 108 716
0890 108 720

Հարակից ապրանքներ
Արգելակներ մաքրող նյութ 60լ
Անվանումը

Արտիկուլ

Ջերմակայուն քսայուղի խոզանակ ադապտեր

0891 800 000
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Հարակից
ապրանք
0893 816 001

Արտիկուլ
0890 108 760

Աշտարակի խճուղի 20/2, Երևան 0088, Հայաստան

