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extrémně účinný uvolňovačextrémně účinný uvolňovačextrémně účinný uvolňovačextrémně účinný uvolňovač    
    

� výrazně účinněji rozvýrazně účinněji rozvýrazně účinněji rozvýrazně účinněji rozpouští rezpouští rezpouští rezpouští rez    
� velmi účinný pro uvolnění složitých zadřených mechanizmů velmi účinný pro uvolnění složitých zadřených mechanizmů velmi účinný pro uvolnění složitých zadřených mechanizmů velmi účinný pro uvolnění složitých zadřených mechanizmů     
� rozebírání sestav rozebírání sestav rozebírání sestav rozebírání sestav bez deformace závitů a součástek bez deformace závitů a součástek bez deformace závitů a součástek bez deformace závitů a součástek     
� odpuzuje voduodpuzuje voduodpuzuje voduodpuzuje vodu    
� fosfátováním chrání povrch před další korozífosfátováním chrání povrch před další korozífosfátováním chrání povrch před další korozífosfátováním chrání povrch před další korozí    
� snižuje otěrsnižuje otěrsnižuje otěrsnižuje otěr    
� aerosol plněný COaerosol plněný COaerosol plněný COaerosol plněný CO2222    ,tj. ,tj. ,tj. ,tj. minimálně 97% účinné látky vminimálně 97% účinné látky vminimálně 97% účinné látky vminimálně 97% účinné látky v    netto objenetto objenetto objenetto objemumumumu    

                            
POPIS:POPIS:POPIS:POPIS:        
REDUCE 4REDUCE 4REDUCE 4REDUCE 4    je velmi účinný, rychle působící uvolňovač. Penetruje zkorodovaný povrch a 
fosfátováním chrání před další korozí.    
 

POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
REDUCE 4REDUCE 4REDUCE 4REDUCE 4 je prostředek, který byl vyvinut pro velmi účinné uvolnění zadřených a zkorodovaných 
sestav: šroubových spojů, hřídelí, čepů, závitů, jehlových ventilů apod. REDUCE 4 REDUCE 4 REDUCE 4 REDUCE 4 současně 
fosfátuje, hydrofobizuje a maže. Tím chrání povrch před další korozí po dobu několika měsíců bez 
ohledu na intenzitu a četnost výkyvů vlhkosti. 
    

NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
REDUCE 4 REDUCE 4 REDUCE 4 REDUCE 4 aplikujte v dostatečném množství. Penetruje povrch přímo a dál proniká vzlínáním. 
Podle složitosti zadřeného mechanizmu nechte působit dostatečně dlouho. Potom zkuste sestavu 
uvolnit. Podle potřeby postup opakujte. 
    
Všechny údaje o Všechny údaje o Všechny údaje o Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraprvní pomoci a ochraně zdraprvní pomoci a ochraně zdraprvní pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vví při práci jsou podrobně uvedeny vví při práci jsou podrobně uvedeny vví při práci jsou podrobně uvedeny v    bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním 
listu a na etiketě. listu a na etiketě. listu a na etiketě. listu a na etiketě.     
    

TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:        Konzistence:  průhledná kapalina 
                    Vůně:   nevýrazná 
     Hustota při 20°C:  0,825 g/cm3 

     Bod vzplanutí:  > 60°C 

                

BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:  405/250ml, 800/500ml sprej CO2 (obj. č. 200001, 200002) 
    
JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ    
Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a 
nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití 
výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní 
odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro 
průmyslové použití. 
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