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      Zmywacz do hamulców 
        Karta techniczna 

        Stan: 31.07.2001. 
                     
                                                                                                                                Zmywacz do tarcz hamulcowych 
                                                                                                              i docisków sprzęgieł ogólnego stosowania 
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                              Baza: rozpuszczalniki organiczne 
                                                                                                         nie zawierające węglowodorów chlorowanych  
 
Charakterystyka:   Zmywacz do hamulców i sprzęgieł jest uniwersalnym produktem na bazie organicznego 
                                       rozpuszczalnika, służącym do łatwego usuwania tłuszczu, oleju oraz innych tłustych 
                                       zabrudzeń.                                               
                                       Zmywacz ten nie zawiera węglowodorów chlorowanych.                             
                                       Zmywacz do hamulców i sprzęgieł jest dostępny w sprzedaży również w pojemnikach 
                                       aerozolowych, przy czym dwutlenek  węgla służy tutaj jako gaz napędowy. 
               
                         
Zastosowanie:              Zmywacz do hamulców i sprzęgieł usuwa tłuszcze i oleje z elementów 
                                       hamulców, sprzęgieł i części przekładni oraz po zabrudzeniach montażowych. 
                                       Tak samo można nim usunąć resztki materiałów klejących i uszczelniających z silnika, 
                                       gaźnika i kołnierzy obudów przekładni przed nowym uszczelnieniem.                                                   
                                       Zmywacz ten jest stosowany do odtłuszczenia zawiasów i przegubów ze spieczonych 
                                       środków smarujących przed ponownym ich nasmarowaniem.                            
 
 
 
Dane techniczne:          Kolor:                                          bezbarwny, przezroczysty 
                                        Zapach:                                      rozpuszczalnika                                          
                                       Gęstość:                                      około  0,8 g/cm3 
                                       Temperatura stosowania:           5 °C do 30 °C 
 
 
Nakładanie:  Uwaga wstępna: 
                                       Przed rozpoczęciem czyszczenia zapoznać się ze środkami ostrożności 
                                       i radami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w karcie bezpieczeństwa.    
                                       Również w przypadku produktów  nie objętych obowiązkiem znakowania 
                                       ze względu na bezpieczeństwo pracy należy zachować ogólne środki 
                                       ostrożności związane ze stosowaniem środków chemicznych.  
                                                                                
                                       Czyszczenie: 
                                       Dla sporadycznego użycia można zmywacz do hamulców stosować z poręcznego  
                                       pojemnika w aerozolu. Dla dużego zużycia zaleca się stosowanie zmywacza z opakowań 
                                       w postaci 10l baniek lub też 50 l beczek, przez rozpylanie z praktycznego pojemnika  
                                       o kształcie butelki z rozpylaczem i pompką. 
                                       Główkę pojemnika wraz z pompką odkręca się, następnie pojemnik napełnia się 
                                       zmywaczem z beczki lub kanistra do znaku „max”. Po nakręceniu główki pompujemy 
                                       pompką, około 30 razy, aż do momentu otworzenia się zaworu nadciśnieniowego.    
 
 



  2

                                      Wielkość strumienia natryskowego można ustawić przez pokręcanie dyszy.   
                                      Pojemnik nie powinien pozostawać zbyt długo pod ciśnieniem; w przypadku dłuższego  
                                      nie używania pojemnik należy opróżnić.  
                                      Części przeznaczone do oczyszczania należy dobrze spłukać zmywaczem do hamulców  
                                      i sprzęgieł i pozostawić do obcieknięcia.  
                                      Szybko parujące rozpuszczalniki i silny strumień zmywacza działają jednocześnie 
                                      chemicznie i mechanicznie. 
                                      Nadmierne natryśnięcie na powierzchnie polakierowane, tworzywa sztuczne i gumę 
                                      powinno zostać usunięte – wcześniej należy sprawdzić ich odporność na działanie 
                                      zmywacza. 
                                      Nie natryskiwać na giętkie przewody hamulcowe! 
                                      Ponieważ jest to produkt łatwopalny nie należy natryskiwać na złącza elektryczne. 
 
                                      Ważna wskazówka:      
                                      Pojemnik rozpylający może być stosowany wyłącznie do „Zmywacza do hamulców  
                                      i sprzęgieł” z firmy Teroson. 
                                      Inne materiały niż zmywacz do hamulców i sprzęgieł, zagrażają właściwemu 
                                      funkcjonowaniu spryskiwacza. 
 
Magazynowanie: Zagrożenie przemarznięciem:  nie 
                                      Zalecana temperatura składowania:  10 °do 20 °C  (nigdy powyżej +50 C) 
                                      Czas składowania:                           12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu   

 
                                                                                               

Forma dostawy:   
                                       Puszka              500 ml,                          Art.- Nr 171.02 P 
                                       Beczka                   50 l,                          Art.- Nr 135.60 P 
 
 Przyrządy do pracy:       
                                       Rozpylacz               1l,                            Art.-Nr 100.32 E                                                                       
    
 
Wskazania/ rady 
dotyczące bezpieczeństwa/ 
oznaczenia transportowe: patrz karta bezpieczeństwa 
 
 
 
 
 
Wskazówka: Podane informacje, szczególnie zastosowań zmywacza oparte są na naszej wiedzy i 

doświadczeniu. Ze względu na wielką różnorodność materiałów i będące poza naszym 
wpływem zróżnicowane warunki pracy zalecamy przeprowadzenie każdorazowo własnych 
prób dla sprawdzenia przydatności naszych produktów do planowanej metody klejenia i 
zamierzonych celów. Ani wskazówki zawarte w niniejszej karcie technicznej ani porady 
udzielone ustnie nie mogą być podstawą odpowiedzialności jeśli nie wyniknęły ze złych 
zamiarów lub ciężkiego niedbalstwa producenta. 

 
Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej poprzednie jej wydania tracą  
ważność 
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