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подподов защитен восъчен спрей
ХАРАКТЕРИСТИКИ
KS-850 е на основа парафин и защитава дълготрайно от корозия. Материалът е
 силно полярен, има добра адхезия към метал и има водоотблъскващ ефект за 
оптимална корозионна защита. Когато изсъхне, KS-850 образува твърд, 

восъчен, траен еластичен защитен филм, устойчив на всякакви атмосферни 
влияния, включително морска вода.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Дълготрайна подподова защита за всички видове превозни средства, пр.
 коли, камиони и т.н.

ДАННИ ЗА ПРОДУКТА
Техническа информация:

Разфасовка: 500 мл спрей
Цвят: кафеникав прозрачен
Плътност (20°C): 0.715 +/- 0.02 гр/мл
Температура на съхранение: -25°C до + 80°C

Работна температура: +15°C до +30°C

РАБОТА С ПРОДУКТА
Напълно премахнете ръждата, обезмаслете и почистете преди нанасяне на 

KS-850.Не нанасяйте върху ауспуха, спирачната система и пружините, 
облепете тези зони. Разклатете флакона добре преди употреба. Нанасяйте 
при стайна температура (+15°C до +30°C).

След употреба обърнете флакона и пръскайте, до изпразване на 
съдържанието на клапата.



a trademark ofVOSSCHEMIE GMBH	 Telefon	 +49	(0)	4122/717	-0			 	 www.carsystem.org
Esinger	Steinweg	50	 	 Telefax	 +49	(0)	4122/717-158	 	 www.vosschemie.de
D-25436	Uetersen	 	 E-Mail	 info@vosschemie.de	

 

 2

08/2018

v.01  07-08-2009

ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:
Посочената по горе техническа информация и особено инструкциите заупотреба и
 приложение на нашите продукти са базирани на нашиятпознания и опит при 
употребата при нормални условия. В практикатаматериалите, повърхностите и 
околните условия са толкова различни, ченяма гаранция за работните резултати и
 очаквания, изводи не могат да сеправят нито от тази информация нито от устни 
консултации. В този случай,потребителят е длъжен да докаже, че той ни е 
информирал за всичкиаспекти, необходими за правилното и обещаващо решение 
в писмен вид, всрок и напълно. Патентни права на трета страна, трябва да се 
спазват.
За информация относно боравенето и изхвърлянето на продукта сенасочете към 
Лист с данни за безопасност.
Тази техническа информация се предоставя само като част оттехническите 
инструкции за този продукт и представлява сбор от всичкиданни, които са ни 
известни. Vosschemie не носи никаква юридическаотговорност за прецизността на 
тази информация.
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