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Cheshire, M33 7RF, England

UWAGA
Wszystkie informacje, ³¹cznie z ilustracjami s¹ 
wiarygodne. Jednak¿e u¿ytkownicy powinni 
sami oceniæ przydatnoœæ ka¿dego produktu do 
w³aœciwych zastosowañ. TTP Polska Sp. z o.o. 
nie gwarantuje dok³adnoœci pe³nej informacji i 
zrzeka siê odpowiedzialnoœci odnoœnie 
u¿ytkowania produktów. Zobowi¹zania TTP 
Polska Sp. z o.o. ograniczaj¹ siê jedynie do 
standardowych warunków sprzeda¿y produktu 
i w ¿adnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie 
ponosi odpowiedzialnoœci za przypadkowe i 
poœrednie szkody powsta³e na skutek 
sprzeda¿y, u¿ywania i niew³aœciwego 
stosowania produktu.

SUPERSZYBKI KLEJ

FREEZE-OFF

    FRZ4008

Kod artyku³u          Nazwa                              Opakowanie                   Rodzaj

FRZ4008                 FREEZE-OFF                    400ml                             Ochrona powierzchni

SUPERSZYBKI KLEJCHEMICZNY KLUCZ ŒRUBOWY

FREEZE-OFF jest nie mineralnym rozpuszczalnikiem rdzy.

Szybko i ³atwo przenika w najmniejsze szczeliny.

Rozpuszcza rdzê w ci¹gu kilku sekund, dziêki szybkiemu
przenikaniu i efektowi skurczu na zimno.

Nie zawiera t³uszczów i kwasów, nie pozostawia œladów.

Nadaje siê do roz³¹czania zardzewia³ych œrub, nakrêtek,
³o¿ysk, oraz innych czêœci.

FREEZE-OFF jest skuteczny w przypadkach, kiedy zawodz¹ tradycyjne 
odrdzewiacze na bazie oleju i nafty oraz wtedy, kiedy po³¹czenia 
œrubowe musz¹ byæ roz³¹czone na drodze mechanicznej. 
Mo¿e byæ u¿ywany do roz³¹czania po³¹czeñ na wcisk. 
Jego szybkoœæ i skutecznoœæ bazuje na dwóch w³aœciwoœciach:
FREEZE-OFF wywo³uje efekt skurczu na zimno zardzewia³ych czêœci i 
powstanie szczeliny; 
FREEZE-OFF dziêki silnemu efektowi kapilarnemu szybko i bardzo 
g³êboko wnika w warstwê rdzy oraz najmniejsze szczeliny.

Sk³adniki: alkohol z biologicznie degraduj¹cymi siê olejami i dodatki 
antykorozyjne
Kolor: jasnozielona ciecz o niskiej lepkoœci
Punkt zapalny: 13°C
Ciê¿ar w³aœciwy: 0,82 g/cm3
Bezpieczny dla warstwy ozonowej.
Przydatnoœæ do u¿ycia: 12 miesiêcy.
Przechowywaæ w suchym, ch³odnym miejscu, chroniæ przed mrozem.
Œrodki bezpieczeñstwa: podano w karcie charakterystyki

FREEZE-OFF mo¿na stosowaæ w ka¿dej ga³êzi przemys³u przy 
naprawach i konserwacji, do czyszczenia i roz³¹czania zardzewia³ych 
œrub, nakrêtek, zawiasów, ³o¿ysk, klinów, bolców i innych czêœci maszyn.

INFORMACJE OGÓLNE

DANE TECHNICZNE

ZASTOSOWANIE

KLASYFIKACJA
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