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TEROSON VR 190
Known as Brake & Clutch Cleaner                 června-2014

 

POPIS PRODUKTU
TEROSON VR 190 poskytuje následující vlastnosti:
 
 
Technologie Čistič brzdového a spojkového

obložení pro víceúčelové použití
Základ  Organická rozpouštědla,

neobsahuje CHC
 
TEROSON VR 190 je víceúčelový čistič na bázi rozpouštědel,
určený pro odstraňovaní oleje, mastnoty a nečistot. Čistič
neobsahuje halogenové uhlovodíky. TEROSON VR 190 je
rovněž dostupný v aerosolovém baleníi, jako pohon je použit
oxid uhličitý.

OBLAST POUŽITÍ
TEROSON VR 190 odstraňuje olej, mastnotu a další nečistoty
ze vše dílů, jako jsou například brzdová a spojková obložení
a součásti převodových systémů. Odstraňuje také zbytky
lepidel a těsniv z přírub motorů, karburátorů a převodovek
před nanesením nového produktu. Čistič je rovněž možné
použít k odstranění zatvrdlého maziva ze závěsů a dalších
pohyblivých spojů před opětovným mazáním.

TECHNICKÉ ÚDAJE
(Typické výsledky zkoušek)
Barva Bezbarvá, čirá
Zápach po ředidle
Měrná hmotnost cca 0,73 g/cm³
Provozní teplota 5 až 35 °C
Pohon aerosolu oxid uhličitý
 

PŘEDBĚŽNÁ OPATŘENÍ
Před použitím produktu je nezbytně nutné seznámit se s
Bezpečnostním listem pro získání informací o
bezpečnostních opatřeních a doporučeních. Zároveň je třeba
zachovávat všechna pravidla pro zacházení s chemickými
produkty, které nemusí mít povinné značení.
 

Aplikace
Pro občasné čištění se produkt TEROSON VR 190 aplikuje
přímo z aerosolového balení. Pro větší plochy se používá
nástřik z tlakovatelné lahve, která se plní z plechového
kanystru 10 l. Tlakovatelná lahev se plní tak, že se

odšroubuje uzávěr a nádoba se naplní produktem TEROSON
VR 190 (dbejte na to, aby nebyla překročena značka
maximální hladiny). Vraťe víko nazpátek a pevně jej
dotáhněte k nádobě. Zapumpujte cca 30 krát dokud ventil
nezačne upouštět tlak. Rozprašování je možné nastavit
otáčením trysky. Nádoba nesmí být natlakována déle, než je
nezbytně nutné pro aplikaci čističe. Proto před skladováním
nádobu odtlakujte. Čištěné díly dostatečně postříkejte
čističem TEROSON VR 190, přebytečné množství nechte
okapat. Rychle se odpařující rozpouštědla a tlak stříkající
kapaliny působí kombinovaně chmické a mechanické
čištění. Neaplikujte produkt na lakované povrchy, plasty a
pryže. Nestříkejte na brzdové hadičky. Produkt nesmí být
stříkán na elektrické kontakty z důvodů jeho vysoké
hořlavosti.

Upozornění
Tlakovatelná stříkací nádoba je schválená pouze pro použití s
produktem TEROSON VR 190. Ostatní materiály včetně
čističů brzd a spojek od jiných dodavatelů mohou ohrozit
správnou funkci zařízení.

SKLADOVÁNÍ
Citlivý na mráz  ne
Doporučená teplota
skladování

 10 až 25 °C

 Doba skladovatelnosti  18 měsíců
 
Chraňte před teplotami nad 50 °C !!
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Disclaimer
Poznámka: Informace obsažené v tomto technickém listu (TL) včetně
doporučení pro použití a aplikaci produktu jsou založeny na našich znalostech
o produktu a zkušenostech s ním k datu tohoto TL. Produkt může mít řadu
různých aplikací a ve Vašem prostředí se může jednat o aplikace a pracovní
podmínky, které jsou mimo naši kontrolu. Společnost Henkel tedy neručí za
vhodnost svého produktu pro výrobní procesy a podmínky, za kterých je
používáte, ani negarantuje dosažení Vámi zamýšlených výsledků.
Doporučujeme, abyste předem provedli zkoušky k potvrzení vhodnosti našeho
produktu pro Vaši konkrétní aplikaci.
Veškerá odpovědnost za informace v technickém listu či za libovolná jiná
písemná či ústní doporučení týkající se dotčeného produktu se vylučuje, s
výjimkou situací, kdy byla výslovně sjednána, kdy naše nedbalost způsobila
smrt či zranění, a s výjimkou odpovědnosti, která povinně vyplývá z platných
zákonů o odpovědnosti za výrobky.

V případě, že produkty dodává Henkel Belgium NV, Henkel Electronic
Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS a
Henkel France SA, vezměte na vědomí také následující skutečnost: Bude-li
společnost Henkel z libovolných právních důvodů přesto pohnána k
odpovědnosti, její odpovědnost v žádném případě nepřekročí hodnotu dotčené
dodávky.

Pokud produkty dodává Henkel Colombiana, S.A.S., platí toto prohlášení
o vyloučení odpovědnosti: Informace obsažené v tomto technickém listu (TL)
včetně doporučení pro použití a aplikaci produktu jsou založeny na našich
znalostech o produktu a zkušenostech s ním k datu tohoto TL. Společnost
Henkel neručí za vhodnost svého produktu pro výrobní procesy a podmínky, za
kterých je používáte, ani pro zamýšlené aplikace a výsledky. Doporučujeme,
abyste předem provedli zkoušky k potvrzení vhodnosti našeho produktu.
Veškerá odpovědnost za informace v technickém listu či za libovolná jiná
písemná či ústní doporučení týkající se dotčeného produktu se vylučuje, s
výjimkou situací, kdy byla výslovně sjednána, kdy naše nedbalost způsobila
smrt či zranění, a s výjimkou odpovědnosti, která povinně vyplývá z platných
zákonů o odpovědnosti za výrobky.

V případě, že jsou produkty dodávány Henkel Corporation, Resin
Technology Group, Inc nebo Henkel Canada Corporation, se používá
následující odmítnutí.
Veškeré údaje zde uvedené slouží pouze pro informaci a jsou považovány za
hodnověrné. Nemůžeme přebírat zodpovědnost za výsledky dosažené jinými
laboratořemi, nad jejichž postupy nemáme kontrolu. Je plně na zodpovědnosti
uživatele posoudit vhodnost jakéhokoli zde uvedeného postupu pro vlastní
účely a je také na jeho zodpovědnosti, zda přijme vhodná preventivní opatření
pro ochranu majetku a osob proti všem rizikům, která mohou být spojena s
používáním produktů a manipulací s nimi.
V tomto duchu se společnost Henkel zvláště zříká přímých i vyplývajících
záruk, včetně záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro daný účel,
vznikajících z prodeje nebo používání jejích produktů. Společnost Henkel
zvláště odmítá jakoukoli zodpovědnost za následné nebo náhodné škody
jakéhokoli druhu, včetně náhrady škod.                     
Tato diskuze o různých postupech a složeních neznamená, že tyto nejsou
patentovány společností Henkel nebo jinými subjekty. Každému budoucímu
uživateli doporučujeme, aby si před sériovým použitím otestoval, zda je pro něj
navrhovaná aplikace vhodná. Tento produkt může být zahrnut v patentech USA
nebo jiných zemí.

Ochranná známka
Pokud není uvedeno jinak, všechny ochranné známky v tomto dokumentu jsou
ochranné známky společnosti Henkel ve Spojených státek a kdekoli jinde. ® 
značí ochrannou známku zaregistrovanou na Úřadě obchodního vlastnictví 
Spojených států amerických. (U.S. Patent and Trademark Office)
 

Henkel AG & Co. KGaA 
D-40191 Düsseldorf. Germany
Phone: +49-211-797-0
www.henkel.com
 
 
Henkel Central Eastern Europe GmbH
A-1030 Wien. Austria
Phone: +43-1711-040
www.henkel.com
 
 
Henkel & Cie AG
CH-4133 Pratteln. Switzerland
Phone: +41-61-825-7000
www.henkel.com
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