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Açıklama
BOSS Silikon ve Yapıştırıcı Sökücü (Conta Sökücü) lakeler ve boyaların yanı sıra sertleşmiş sızdırma-
zlık malzemeleri ve yapıştırıcı kalıntılarını dikey yüzeylerden bile hızlı ve kolay bir şekilde çıkarır.
BOSS Silikon ve Yapıştırıcı Sökücü (Conta Sökücü) metal, ahşap, cam, seramik, polietilen ve polipro-
pilende kullanılabilmektedir. PVC, sentetik, linolyum gibi hassas plastiklerde kullanılmamalıdır.
Sızdırmazlık Malzemesi ve Yapıştırıcı Giderici silindir kapakları, yağ karterleri, 
su pompaları, egzoz manifoldları, valf kapakları ve şanzıman kutusu 
flanşlarındaki tüm sızdırmazlık kalıntılarını temizler.
Yağ, karbon kalıntısı, boya ve lakeleri temizler ve yağ, reçine, gres ve tarı yok 
eder. Aynı zamanda ahşap restoras- yonu için boya sıyırıcı olarak kullanılır ve 
sertleşmiş siyanoakrilat ve anaerobik yapıştırıcılar da dahil olmak üzere 
tüm yapıştırıcıları temizler

Depolama

Basınçlı kap: güneş ışığından koruyun ve + 50 ° C'yi aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın.

Güvenlik ve Sağlık

Boss ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere 
ve talimatlara uyulmalıdır.

Ambalaj

400mL, sürükleyici gazlı basınçlı sprey. 

Teknik Bilgiler

Renk:
Koku:
Raf Ömrü:
Özellikler:

Pembemsi
Solvent
5 yıl
Süper Koruma

NOT
Buradaki bilgiler, BOSS INDUSTRIAL laboratuarlarında elde edilmiştir, sadece bilgi amaçlıdır. BOSS INDUSTRIAL in kontrolü altında olmayan metotlardan 
dolayı, elde edilen sonuçların sorumluluğunu BOSS INDUSTRIAL üstüne alamaz. Buradaki ürünün, kullanıcının amacına uygunluğunu belirlemek 
kullanıcının sorumluluğundadır. BOSS INDUSTRIAL, satıştan ve kullanımdan doğan, ticarete uygunluk veya belirli amaca uyum garantisi dahil, ifade veya 
ima edilen bütün garantileri onaylamaz. BOSS INDUSTRIAL, maddi dahil hiçbir zararın sorumluluğunu kabul etme 

Uygulama 

Yüzeyleri temizleyiniz. Kutuyu kullanmadan önce karıştırıcı küreyi duyana kadar çalkalayınız.
Sorunsuz püskürtme işlevi içinürünü oda sıcaklığına getiriniz. Yaklaşık 25 cm mesafeden 
temizlenmiş ve kuru yüzeyin üzerine püskürtünüz. Sonrasında ilgili emniyet hükümlerini 
yerine getirerek çalışır vaziyette de uygulanabilir. Uygulama yapılması gereken alanlar 
yağdan arınmış, kuru ve temiz olmalıdır

BOSS CONTA ve YAPIŞTIRICI SÖKÜCÜ SPREY
Teknik Data Belgesi


