
 

BRAKE and CLUTCH CLEANER  

 

ОПИС ПРОДУКТА  

BRAKE and CLUTCH CLEANER (очищувач гальм та зчеплення) розроблений для 

очищення металевих деталей автомобіля. Використовується для очищення та 

підвищення затискних властивостей супортів і накладок, дисків і барабанів, 

головного гальмівного циліндра, скоб, пружин і деталей зчеплення та 

гальмівних систем, важелів, поверхні та деталей двигуна при демонтажу, 

наприклад свічок запалювання і розжарювання, натяжних механізмів і т.п. 

ЗАСТОСУВАННЯ 

• Перед використанням струсити балон. 

• Спочатку видаліть надлишки бруду. Розпиліть продукт на деталі. 

Почекайте, поки продукт подіє та випарується, або витріть чистою 

тканиною. Повторіть процес кілька разів на дуже забруднених ділянках. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ 

• Видаляє оливу, метали зносу та бруд з гальмівного важеля та зчеплення. 

• Очищає гальмівний барабан та диски. 

• Очищає азбест та пил зчеплення, шлам, іржу та інші забруднення, що 

накопичились на поверхнях. 

• Після нанесення випаровується, не залишає слідів. 

• Можна наносити горизонтально, вертикально та в перевернутому 

положенні завдяки системі розпилення з кульками. 

ТИПОВІ ВЛАСТИВОСТІ 

Температура спалаху ASTM D 92 <20°C 
Густина, кг / л ASTM D 4052 0,68 



 

ЗДОРОВ’Я ТА БЕЗПЕКА – РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Продукт легко займистий, тому його слід зберігати подалі від вогню та іскор. 

Слід уникати контакту з очима. У разі потрапляння в очі промити великою 

кількістю води. При попаданні на шкіру негайно промийте уражену ділянку 

великою кількістю води з милом. У разі подразнення або почервоніння шкіри, 

викликаного контактом, негайно зверніться до лікаря. Для отримання 

додаткової інформації зверніться до паспорта безпеки продукту (MSDS). 

Технічні вимоги виробників транспортних засобів та устаткування, а також 

відповідні міжнародні стандарти були прийняті до уваги при підготовці 

змісту цієї технічної інформації. Зміст даного документу не може 

розглядатися як гарантійні зобов’язання або тлумачитися будь-яким 

подібним чином з точки зору характеристик та застосування продукту. 

Правильне застосування цього продукту, відповідність чинним законам та 

нормам є відповідальністю користувача. Opet Fuchs Madeni Yağ. San. Ve Tic. 

A.Ş. не несе відповідальність за будь-які збитки або пошкодження, спричинені 

неправильним використанням продукту та за наслідки, спричинені будь-якою 

небезпечною складовою вмісту продукту.  

Цей технічний опис продукту дійсний з дати публікації. Зміст наданої 

технічної інформації може змінюватися без попередження. Будь ласка, 

зв'яжіться з технічним відділом Opet Fuchs для отримання додаткової 

інформації.  
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