
Brake Parts Cleaner 2 
Čistilo za zavorne dele v ekonomično velikem razpršilu. 

Koda Količina Pakiranje 

83910 600 ml Razpršilo 
83920 750 ml Razpršilo 
83672 200 ml Razpršilo 

Uporaba 

Za čiščenje prahu, umazanije, olja in ostalih nečistoč s površin: 

ZAVORNI DISKI:   

ZAVORNI KOLUTI:  

SKLOPKA:  

VEČNAMENSKO 

RAZMAŠČEVANJE: 

Diski, cilindri, bati. 

Zavorne obloge, zavorni koluti, zavorne čeljusti, bobni, cilindri in vzmeti. 

Plošča sklopke, pokrov sklopke.

Za čiščenje olja, masti in ostalih nečistoč na površinah. 

Čistilna sredstva 

Navodila za uporabo 

1. 
2. 
3. 
4. 

Odstranite odvečno umazanijo s površine. 
Pločevinko pred uporabo pretresite. 
Napršite na dele čiščenja. 
Naredite test delovanja zavor po ponovni 
sestavi.  

Lastnosti Prednosti 

• 600 ml, 750 ml ali 200 ml razpršilo • Odlična vrednost za vaš denar
• Pod visokim pritiskom • Odstrani prah in umazanijo z površin

trenja in mehaničnih komponent
• Ne vsebuje ogljikovega tetraklorida • Varno za uporabnika in površino čiščenja,

ne poškoduje gume in sintetičnih
materialov• Hitro čiščenje in sušenje

• Prihrani čas in denar
• Možnost obračanja pločevinke za 360 stopinj • Čisti in prši pod vsakim kotom nanosa



Tehnične informacije 

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica 
Tel: 01 519 33 33
www.at-team.si e-mail: info@at-team.si

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, 
Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na 
katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. 
Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za 
njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih 
predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi 
malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika. 

83910 (600 ml); 83920 (750 ml); 83672 (200 ml) 

Brake Parts Cleaner 2 

Koda:

Naziv: 

Rok uporabe: 30 mesecev 

Prodajna enota: Posamezna 

Varnostno opozorilo:Nevarno, Lahko vnetljivo,

Nevarno za okolje 

VOC: 

Oznaka: 

Tarifna št.:                   

Varnostni list: 

744g/L 

BPC 2  

3814 00 90 

Da 

Oblika: 
Nanos: 

Prozorna, nizko viskozna tekočina
Napršite na zavorne dele, da odstranite 
umazanijo. 

Temp. odpornost:  -5ºC do +30ºC 

Specifična teža:     0,773 g/ml
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