
GASKET & CARBON STRIPPER 
Hitro delujoče sredstvo za odstranjevanje tesnil in ogljikovih oblog.

Koda Naziv Oznaka Pakiranje 

60065 Gasket & Carbon Stripper   SGS 500 ml razpršilo 
84147 Gasket & Carbon Stripper   SGS-100 100 ml razpršilo 

Lastnosti in prednosti

• Zrahlja različna tesnila iz sintetike, plute in različnih
vlaken. Hitro prodira in odstrani ogljikove obloge.
Tesnila lahko enostavno odstranite brez potencialno
škodljivega strganja

• V obliki pene - se obdrži tudi na navpičnih površinah
• V stiku z motorjem ne povzroči škode
• Odstrani se z vodo
• Priročna uporaba v razpršilu - z nadzorovanim pršenjem

se zmanjša uporaba in stroški
• Na voljo v dveh različnih pakiranjih - primerno za

posamezno uporabo
• Ne vsebuje silikona - varen za delavnice

Uporaba 

Odstranjevalec tesnil KENT Gasket & Carbon Stripper je primeren za odstranjevanje starih tesnil 
pred zamenjavo z novimi. Uporablja se predvsem v mehaničnih delavnicah. Odstranjevalec tesnil 
nadomesti odstranjevanje starih tesnil z noži in strgali, kar lahko povzroči površinske poškodbe na 
mehkih kovinah. Poleg tega tudi odstranjuje ogljikove ostanke na delih kot so bati in glave cilindrov.

Navodila za uporabo 

1. Uporabljajte na dobro prezračevanem mestu. Zaščitite barvane površine, plastične in vinilne materiale.
2. Pločevinko pred uporabo pretresite.
3. Pločevinko držite 25-30 cm od površine in napršite odstranjevalec SGS na tesnilo.
4. Pustite delovati 5 minut.
5. Odstranite tesnilo s tapetniškim nožem. Odstranite odvečen odstranjevalec SGS in ostanke z vodo ali jih obrišite 

z čisto krpo. Po potrebi postopek ponovite.



Tehnične informacije

Zmes topilOsnova:  

Izgled / barva: 

Vonj:  

Rahla pena, bela 

Podoben topilu

Specifična teža (20 °C):    1.03 g/ml 

pH: Ni podatka 

Razmerje redčenja: 

Topnost v vodi:  

Temperatura nanosa:  

VOC:  

Rok uporabe:  

Tarifna številka: 

Se ne redči 

Se delno meša 

10oC do 35oC 

1004 g/l 

18 mesecev 

3814 00 90 

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, ShowgroundRoad, 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 vpovezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. 
Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vsepredhodno 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, IvančnaGorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo 
točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije inprimernost 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 kakršnegakolizanašanja 
na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

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

mailto:KENTsales.UK@kenteurope.com
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