
 

DuraCLEAN® BC 

ČISTIČ/ODMASŤOVAČ BRZDOVÉHO OBLOŽENIA A SPOJKY 

 

Odmasťovač  bŕzd je silný čistiaci prostriedok,  ktorý odstraňuje mastnotu  z bŕzd   

a spojky. Pevná zmes bez obsahu chlóru, rýchlo a bezpečne odstraňuje brzdovú 

kvapalinu, mastnotu a  olej z bŕzd, spojky a jej súčastí. Odmasťovač bŕzd predlžuje ich  

životnosť a zvyšuje ich výkon.      

 

 

FUNKCIE 

• Efektívne odstraňuje brzdovú kvapalinu, mastnotu, olej 

• Odmasťuje okamžite 

• Znižuje škrípanie brzdových platničiek a chvenie spojky 

• Použitie je možné bez demontáže stroja 

• Šetrí čas a znižuje náklady na údržbu 

• Vyparuje sa rýchlo 

• Nezanecháva žiadne zvyšky 

• Nízke povrchové napätie umožňuje jednoduché preniknutie a dokonalé  

odmastenie jednotlivých častí 

• Stabilný, nekorozívny a nezanecháva farebné škvrny 

• Bezpečný pre väčšinu plastov {pred použitím sa odporúča otestovať}  

• Hodí sa ku všetkým sprejovým náplniam (360°), a je použiteľný vo všetkých 

polohách. 

 

 

 

 



 

 

POUŽITIE 

• Brzdové doštičky 

• Valce 

• Brzdové podložky 

• Klinové brzdy 

• Mikrometre 

• Bubnové brzdy 

• Brzdové obloženie 

• Disky 

• Súčasti spojky 

• Pružiny 

 

 

NÁVOD 

• Nasprejujte výrobok v dostatočnom množstve a prebytok nechajte voľne odtiecť. 

Nechajte voľne vyschnúť na vzduchu, prípadne vysušte vhodnou utierkou. Postup v 

prípade potreby zopakujte. 

• Pre ťažko dostupné miesta použite predlžovaciu hadicu. 

• Po použití výrobku v prípade potreby premastite súčasti s 40+   

• Pred použitím skontrolujte kompatibilitu s plastmi. Nepoužívajte na elektronické 

súčasti, 

• Používajte výrobok v dobre vetranej miestnosti. Nepoužívajte na príslušenstvo 

pod napätím. Po aplikácii nechajte voľne  vysušiť a vyvetrajte pred aktivovaním 

systému.  

 

 



 

TECHNICKÉ  ÚDAJE  

Skupenstvo                                              bezfarebná tekutina   

Špecifická hmotnosť @ 20°C                        0,638  

 

Stupeň odparovania (v por.s éterom = 1)    2,8 

Bod vzplanutia (uzatvorená nádoba )    < O°C  

Balenie                                         600 ml    

 

Zhodnosť s plastmi   

Niektoré plasty  (napr. polystyrén a polykarbonáty) musia byť skontrolované podrobne, 

hlavne za pôsobenia tepelného a mechanického faktora.    

 

USKLADNENIE 

Výrobok by mal byť uskladnený pri izbovej teplote, v takomto prípade má trvanlivosť až 

72 mesiacov. Aerosóly by mali byť vždy uskladnené do teploty max. 50°C, v bezpečnej 

vzdialenosti od otvoreného ohňa a priameho tepla. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


