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  תרסיס שימון רב תכליתי
  :ייעוד המוצר

 

צירים תקועים מיסבים , מנעולים, מיועד לשחרור ברגים. תכשיר מרוכז מבצע מספר פעולות בריסוס אחד

מתאים . החומר יוצר שכבת מגן שמנונית דוחה לחות. של חלודה או לכלוך וחלקים נעים נוספים כתוצאה

  . ובביתברכב, במוסכים, בבתי מלאכה, לשימוש בתעשיה
  

  :תיאור ותכונות
 

  .יעיל ומבצע את ייעודו במהירות, חסכוני. בבית וברכב, חומר עזר לתפעול ותחזוקה במפעל

  .       מכיל תערובת שמנים וכימיקלים המפרקים חלודה על ידי חדירה ושימון 
  

  :הנחיות שימוש
 

יחה קשה במיוחדת לדפוק בפת.לרסס ולתת לחומר להספג ולחדור מספר דקות: לשחרור חלקים תפוסים

  .כ לפתוח"קלות בפטיש לשיחרור ואח

  .לרסס שיכבה אחידה במקום הדרוש: לשימון

  .לרסס על כל המערכת קלות: פלגים ומעערכת חשמליות , להרכקת לחות ממכסה מפלג

  .לרסס שיכבה אחידה וקלה: להגנה בפני קורוזיה וחלודה
    

  : סיכונים מיוחדים
 

  .חומר דליק מאוד. צוץמום עלול לגרום לפייח

  .עלול לגרום לנזק לבריאות בבליעה. מגרה את העיניים ואת העור

  עלול לגרום לעור יבש או סדקים בחשיפה חוזרת

  !!לא למאכל
  

  :הוראות בטיחות

  

  .יש להרחיק מהישג ידם של ילדים

  .העישון אסור, הרחק ממקור הצתה. הרחק ממקורות חום. שמור במקום קריר

  .לשאוף את האדים התרסיסאין 

  מנע מגע עם העור והעיניים

שטוף מיד , במקרה של מגע בעור. ופנה לייעוץ רפואי, במקרה של מגע בעיניים שטוף מיד בהרבה מים

  .בהרבה מים וסבון

  .פנה מיד לייעוץ רפואי והצג את התוית או האריזה, בעת תאונה או אם אתה חש ברע

  .פנה לייעוץ רפואי, אהאין לגרום להק, במקרה של בליעה

אין לרסס אל להבה פתוחה . רוקן לפני השלכה, אל תשרוף, אל תנקב. הגן מפני חשיפה לשמש. אריזות לחץ

 .צ. מ50 -שמור בטמפרטורה מתחת ל. מומלץ להשתמש במשקפי מגן בזמן הריסוס. או אל חומר לוהט

  

 :אחסון
 

  .לאחסן בצל בלבד ובמקום מאוורר

  .וטין לפני השלכתו לפח הזבללרוקן את המיכל לחל

 .מקורות חום ומתח חשמלי גבוה, לאחסן במקום הרחוק מאש

  

  :אריזה
  

  ק" סמ500) אירוסול ( תרסיס 
   

שליטה על " מ"סונול ישראל בע"מאחר ואין ל. על הלקוח לבדוק את התאמת החומר לשימושו המיועד: הערה

    .משימוש לא נכוןות אין לה כל אחריות לתוצאות הנובע, אופן השימוש במוצר


