CHAIN
LUBRICANT

СМАЗОЧНО СРЕДСТВО ЗА ВЕРИГИ

XCP ™ CHAIN LUBRICANT е смазващ спрей с висока качество, осигуряващ дълготрайна защита срещу
износване и корозия на веригата. Ефективна смес от минерални и биологични съставки, синтезирана да
издържа на екстремно натоварване и да намалява триенето, което позволява веригата да пренася повече
мощност. Съвместим с уплътняващи O‐, X‐ и Z‐пръстени
ХАРАКТЕРИСТИКА:
XCP ™ CHAIN LUBRICANT бързо прониква в звената на веригите и между зъбите на зъбните колела, образува
тънък, равен и нелеплив филм, предназначен да смазва и защитава. Нелепящият слой позволява по‐лесно
отстраняване на мръсотията при почистване. Подходящ за мотоциклети, ATV и други машини с верижни
задвижвания. Подходящ за обикновенни и oﬀ‐road машини .
НАМАЛЯВАНЕ НА ТРИЕНЕТО, УВЕЛИЧАВАНЕ НА НА ПРЕДАВАНАТА МОЩНОСТ
Ефективно средство синтезирано да издържи на екстремно натоварване, да намали триенето и да сведе до
минимум, в дългосрочен план, ефектите от износване, като увеличава предаваната от веригата мощност.
Обезпечава безаварииност по време на движение
Благодарение на уникалната формулаите и свойствата на продукта, върху веригата се образува ултра тънък
филм, с минимално "стареене" и висока устойчивост

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
Мотоциклети, превозни средства за всички теренни
Велосипеди, високоповдигачи, машини за печат верижни конвейри
мотокари
УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ:
XCP ™ CHAIN LUBRICANT е предназначен за използване при всички моторни вериги, включително веригите за
мотоциклети и ATV. За оптимални резултати почистете веригата преди употреба. Нанесете XCP ™ CHAIN
LUBRICANT пестеливо и равномерно върху чиста и топла верига, като забършете излишната течност. Завъртете
механизма, за да подпомогнете разпространението и проникването във връзките и зъбните предавки.
Повторете, ако е необходимо. За най‐добри резултати оставете механизма една нощ без движение.
ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА:
Мирис: характерен
Външен вид: бистра, светъла кехлибарена течност
Налягане на парите: 0.001K Pa
Плътност на изпаренията: (въздух = 1)> 1,00
Точка на топене: <20 ° C
Динамичен вискозитет @ 25 ° C : 41 mPa s
Кинематичен вискозитет @ 25 ° C : 46 mm²/s
Специфично тегло: 0,9g/cm³ прибл.
Точка на запалване:>100 ° C
Дебелина на сухия филм: 2,5μm
Покриваща способност: 68 m²/L
БЕЗ СИЛИКОН

СЪВМЕСТИМОСТ И СЪХРАНЕНИЕ:
XCP ™ CHAIN LUBRICANT е предназначен за използване върху метални вериги. Изпитанията за съвместимост
се препоръчват преди употреба върху всеки елемент, който не е метална верига. Да се съхранява при стайна
температура, без пряка слънчева светлина. Контейнерите трябва да се държат затворени и потребителите
трябва да се запознаят с приложението и с информационния лист за безопасност преди употреба.
Информационният лист за безопасност на материалите се предлага от вашия доставчик и / или на адрес
www.xcp‐prot�c�o�.com.
РАБОТА:
Аерозолен спрей
ОПАСНОСТ: Изключително запалим аерозол. Контейнер под налягане: може да избухне, ако се нагрее. Дръжте
далеч от деца. Пазете от топлина / искри / открити пламъци / горещи повърхности. При работа пушенето е
забранено. Не пръскайте върху открит пламък или друг източник на запалване. Контейнер под налягане: Не
пробивайте и не изгаряйте дори след употреба. Избягвайте да го вдишвате под формата на прах / дим / газ /
мъгла / пари / спрей. Да се използва само на открито или на проветриво място. Защитете от слънчева светлина.
Да не се излага на температури над 50 ° C. Продължителна експозиция може да причини сухота или напукване
на кожата. Съхранявайте при стайна температура. Използвайте само според указанията. HMIS: Н‐1; F‐4; R‐0; PP‐X

ОПАКОВКА:
12 х 400 ml аерозолна опаковка

София 1220,
Ул. “Проф. Иван Георгов” 1А, Тел.: 02/926 58 58; GSM: 0887 63 63 04, Факс: 02/926 58 48, e-mail: ofﬁce@bestimex.net
Варна 9000,
ЗПЗ “Република”, Тел.: 052/503 742, 052/503 700; Факс: 052/ 503 716, 0887204356 varna@bestimex.net
Пловдив 4000,
бул. Цариградско шосе 73, База Италмодалуче, Тел.: 0888 797 960, 0885 281 200; e-mail: plovdiv@bestimex.net
Бургас 8000,
бул.”Ген. Владимир Вазов” 5, Тел.: 056/811 482; Факс: 056/811 924, Моб.: 0885 911 564; e-mail: burgas@bestimex.net
Русе 7000,
Източна пром. зона, Ул. “Тракция” 2, Тел./факс: 082/822 025, с-у бивша Захарна фабрика, e-mail: ruse@bestimex.net
Велико Търново 5000,
ул. “Никола Габровски” 71, Моб.: 0887 868608, e-mail: tarnovo@bestimex.net
Стара Загора 6000,
кв. Индустриален, ул. Промишлена (с/у “ИТА Сервиз” АД), GSM 0886606058, e-mail: st.zagora@bestimex.net
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MADE IN UK

СЪВМЕСТИМОСТ И СЪХРАНЕНИЕ:

МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН СПРЕЙ
XCP ™ GREEN ONE ™ е високоефективен многофункционален спрей ‐ направен от биологични,
устойчиви съставки
‐ предназначен да прониква, да омаслява, да отблъскватва влагата, да почиства и предпазва от
корозия. Той има висока ефективност при широк спектър от приложения. Използва се при резбови
съединения, болтове, винтове, клапани, вериги,лагери, съединители, лостове, ключалки, панти,
кабели, ролки, лебедки, лoстови системи, плъзгачи и водачи,механизми на скоростите и много други!

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Преимущества: Мощната формула XCP ™ осигурява бързо проникване и бързо разхлабване и
освобождаване на метални части и механично оборудване, които са блокирали, заяли или
ръждясали заедно, включително гайки, болтове, винтове, клапани,лагери, съединители и т.н.
Смазва: След прилагане на активните съставки в XCP ™ се създава тънко, безцветно меко покритие,
което да ви помогне да запазите части чисти и без корозия.
Почиства и предпазва: Активните съставки в XCP ™ проникват под замърсявания и мазнини, което
позволява по‐лесно почистване и образуват мек слой, който осигурява защита срещу ръжда и
корозия.
Отблъсква влагата: Формулата XCP ™ бързо измества влагата и водата, което позволява
"изсушаване" на електрически съединения и предпазва от къси съединения причинени от влага.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
•
•
•
•
•
•
•

Автомобили
Мотоциклети и велосипеди
Плавателни средства
Индустриални съоръжения
Авиационна техника
Оръжейна промишленост
Риболовна екипировка

• Печатарски машини
•
• Селскостопанска техника •
• Снегомобили
•
• Гаражи и работилници
•
• Дом и градина
•
• Пристанищни съоръжения •
• Общо употреба

ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА
•
•
•
•
•
•

Мирис: характерен
Вид: Зелена течност
Точка на кипене: < -6°C
Динамичен вискозитет @ 25°C: 10.0 mPa s
Кинематичен вискозитет @ 25°C: 11.2 mm
Разтворимост във вода <1 g/l

•
•
•
•
•

Плътност: 0,89g/cm3
Точка на запалване 176°C
Дебелина на сухия филм <1 µm
Покривност: 332 m2/l
БЕЗ СИЛИКОН

Минни съоръжения
Строителство
Кемпери и каравани
Хоби
Инструменти
И много други

XCP ™ GREEN ONE ™ е подходящ за метални повърхности. Изпитанията за съвместимост се препоръчват преди
употреба за всички неметални и / или покрити повърхности. Да се съхранява при стайна температура, без
пряка слънчева светлина. Контейнерите трябва да се държат затворени и потребителите трябва да се
запознаят с приложението и с информационния лист за безопасност преди употреба. Информационният лист
за безопасност на материала може да се намери от вашия доставчик.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

Аерозолен спрей
ОПАСНОСТ: Изключително запалим аерозол. Контейнер под налягане: може да избухне, ако се нагрее.
Дръжте далеч от деца. Пазете от топлина / искри / открити пламъци / горещи повърхности. Не пушете по
време на работа с продукта. Не пръскайте върху открит пламък или друг източник на запалване. Контейнер
под налягане: Не пробивайте и не изгаряйте дори след употреба. Избягвайте вдишване под формата на прах /
дим / газ / мъгла / пари / спрей. Да се използва само на открито или на добре проветриво място. Защитете от
слънчева светлина. Да не се излага на температури над 50 ° C. Съхранявайте при стайна температура.
Използвайте само според указанията.
HMIS: Н‐1; F‐4; R‐0; PP‐X
Контейнери за пръскане
Дръжте далеч от деца. Прочетете етикета преди употреба. Пазете очите. Ако продуктът попадне в очите,
изплакнете обилно с вода. Ако е необходимо посъветвайте се с лекар, като покажете контейнера за продукта
или етикета
HMIS: Н‐0; F‐0; R‐0; PP‐X

400 ml аерозолна опаковка

ОПАКОВКА:

500 ml бутилка за пръскане

5 литра зареждащ резервоар
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MADE IN UK

СЪВМЕСТИМОСТ И СЪХРАНЕНИЕ:

ВИСОКОЕФЕКТИВНА СМАЗКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
XCP ™ LUBRICATE & PROTECT ™ е смазочно средство с висока ефективност, осигуряващо
дълготрайна защита срещу триене, износване и корозия. Мощна комбинация от минерални и
органични съставки, предназначени за максимална производителност в широк спектър от
приложения, включително при високо налягане и високи скорости. Използва се за резбови
съединения, лагери, въжета, вериги, плъзгащи механизми, зъбни колела, макари, брави, телени
въжета, лебедки, зъбни колела, колена, оси, хидравлични кеханизми, ръчни и електрически
инструменти и много други.

XCP ™ Lubricate & Protect ™ е подходящ за метални повърхности. Изпитанията за съвместимост се
препоръчват преди употреба за всички неметални и / или покрити повърхности. Да се съхранява при
стайна температура, без пряка слънчева светлина. Контейнерите трябва да се държат затворени и
потребителите трябва да се запознаят с приложението и с информационния лист за безопасност преди
употреба. Информационният лист за безопасност на материала може да се намери от вашия доставчик.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:
Аерозолен спрей
ОПАСНОСТ: Изключително запалим аерозол.
Контейнер под налягане: може да избухне, ако
се нагрее. Дръжте далеч от деца. Пазете от
топлина / искри / открити пламъци / горещи
повърхности.По време на работа не пушете. Не
пръскайте върху открит пламък или друг
източник на запалване. Контейнер под
налягане: Не пробивайте и не изгаряйте дори
след употреба. Избягвайте да вдишвате под
форма на прах / дим / газ / мъгла / пари / спрей.
Да се използва само на открито или на
проветриво място. Защитете от слънчева
светлина. Да не се излага на температури над
50 ° C. Повтарящата се експозиция може да

• 400 ml аерозолна опаковка

причини сухота или напукване на кожата.
Съхранявайте при стайна температура.
Използвайте само според указанията.
HMIS: Н‐1; F‐4; R‐0; PP‐X
Бутилка за пръскане с бутон
О П АС Н О С Т: Може да бъде фатално при
поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
При поглъщане: незабавно се обадете на лекар.
Не предизвиквайте повръщане. Дръжте далеч от
деца. Изхвърлете съдържанието / контейнера в
предназначените за това места. Повтарящата се
експозиция може да причини сухота или
напукване на кожата. Съхранявайте при стайна
т е м п е р а т у р а . И з п ол з в а й т е с а м о с п о р ед

указанията. HMIS: Н‐1; F‐1; R‐0; PP‐X

ОПАКОВКА:

• 500 ml бутилка за пръскане

• 5 литра резервоар за пълнене

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
•
•
•
•
•
•
•

Автомобили
Мотоциклети и велосипеди
Плавателни средства
Промишлени съоръжения
Авиация
Оръжейна индустрия
Риболовна екипировка

•
•
•
•
•
•
•

Печатарски машини
•
Селскостопанска техника •
Снегомобили и АТВ
•
Сервизи и работилници •
Дом и градина
•
Пристанищни съоръжения •
Универсално приложение

Минна промишленост
Строителство
Кемпери и каравани
Хоби
Екипировка и инструменти
И много други

•
•
•
•
•
•

Варна 9000,
ЗПЗ “Република”, Тел.: 052/503 742, 052/503 700; Факс: 052/ 503 716, 0887204356 varna@bestimex.net
Пловдив 4000,
бул. Цариградско шосе 73, База Италмодалуче, Тел.: 0888 797 960, 0885 281 200; e-mail: plovdiv@bestimex.net
Бургас 8000,
бул.”Ген. Владимир Вазов” 5, Тел.: 056/811 482; Факс: 056/811 924, Моб.: 0885 911 564; e-mail: burgas@bestimex.net
Русе 7000,
Източна пром. зона, Ул. “Тракция” 2, Тел./факс: 082/822 025, с-у бивша Захарна фабрика, e-mail: ruse@bestimex.net

ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА:
• Мирис: разтворител
• Външен вид: Кехлибарена течност
• Парно налягане: 0.001KPa
• Плътност на парите: (air = 1) >1.00
• Точка на кипене: е<20°C
• Динамичен вискозитет@25°C :41mPas

София 1220,
Ул. “Проф. Иван Георгов” 1А, Тел.: 02/926 58 58; GSM: 0887 63 63 04, Факс: 02/926 58 48, e-mail: ofﬁce@bestimex.net

Кинематичен вискозитет@25°C :46mm /s
3
Плътност: 0.9 g/cm approx.
Точка на запалване:>100°C
Дебелина на сухия филм: 2.5 µm
Покривност:68m2 /L
Без силикон

2

Велико Търново 5000,
ул. “Никола Габровски” 71, Моб.: 0887 868608, e-mail: tarnovo@bestimex.net
Стара Загора 6000,
кв. Индустриален, ул. Промишлена (с/у “ИТА Сервиз” АД), GSM 0886606058, e-mail: st.zagora@bestimex.net
Враца 3000,
бул. “Мито Орозов”, база Мото свят център, Тел. 0887 204 533, 0888855033 e-mail: vratza@bestimex.net

MADE IN UK

СЪВМЕСТИМОСТ И СЪХРАНЕНИЕ

ВИСОКОЕФЕКТИВЕН МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН СПРЕЙ
XCP ™ ONE ™ е високоефективен многофункционален спрей, предназначен
за, смазване чрез бързо проникване, изместване на влага,както и за
почистване и предпазване от корозия. Oсигурява максимална ефективност в
широк диапазон от приложения. Използван за гайки, болтове, винтове,
клапани, вериги, лагери, букси, лостове, брави, панти, кабели,макари,
лебедки, машини, колянови рамена, , зъбни механизми и много други.

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Екстремно проникване: ефектиивната формула XCP ™ е водеща на пазара по отношение проникване
и бързо разхлабване, за освобождаване на метални части и механично оборудване, които са
клеясали, запекли или ръждясали заедно, включително гайки, болтове, винтове,клапани, лагери,
букси и др.
Смазване: След прилагане на активните съставки в XCP ™ се създава тънко, безцветно меко
покритие, което спомага да запазите детайлите чисти и без корозия.
Почиства и предпазва: Активните съставки в XCP ™ проникват под замрърсяванията и мазнините,
което позволява по‐лесно почистване, Образува мек предпазен слой, който осигурява защита срещу
ръжда и корозия. Измества влагата: Формулата XCP ™ бързо измества влагата и водата от
повърхностите върху който се нанася, което позволява "изсушаване" и премахване на електрически
къси съединения причинени от влага.

XCP ™ ONE ™ е подходящ за всички метални повърхности. Изпитанията за съвместимост се
препоръчват преди употреба за всички неметални и / или покрити повърхности. Да се съхранява
при стайна температура, без пряка слънчева светлина. Контейнерите трябва да се държат
затворени и потребителите трябва да се запознаят с приложението и с информационния лист за
безопасност преди употреба. Информационният лист за безопасност на материалите се предлага
от вашия доставчик.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:
Аерозолен спрей
ОПАСНОСТ: Изключително запалим аерозол.
Контейнер под налягане: може да избухне,
ако се нагрее. Дръжте далеч от деца. Пазете
от топлина / искри / открити пламъци /
горещи повърхности. При работа с продукта
пушенето е забранено. Не пръскайте върху
открит пламък или друг източник на
запалване. Контейнер под налягане: Не
пробивайте и не изгаряйте дори след
употреба. Избягвайте да вдишвате продукта
във вид на прах / дим / газ / мъгла / пари /
спрей. Да се използва само на открито или на
проветриво място. Защитете от слънчева
светлина. Да не се излага на температури над
50 ° C. Повтарящата се експозиция може да

• 400 ml аерозолна опаковка

причини сухота или напукване на кожата.
Съхранявайте при стайна температура.
Използвайте само според указанията.
HMIS: Н‐1; F‐4; R‐0; PP‐X
Бутилка с бутон за пръскане
ОПАСНОСТ: Може да бъде фатално при
поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
При поглъщане: незабавно се консултирайте с
лекар. Не предизвиквайте повръщане. Дръжте
далеч от деца. Изхвърлете съдържанието /
контейнера в определените за това места.
Повтарящата се експозиция може да причини
сухота или напукване на кожата. Съхранявайте
при стайна температура. Използвайте само
според указанията.

ОПАКОВКА:

• 500 ml бутилка за пръскане

• 5 литра резервоар за пълнене

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
•Автомобилна поддръжка
•Поддръжка на велосипеди / мотоциклети
•Лодки и водни спортове
•Инженеринг и производство
•Авиация и космическа промишленост
•Военни машини и огнестрелни оръжия
•Риболовни принадлежности и оборудване
•Оборудване за печат и машини
•Селскостопански машини

•Оборудване започистване на сняг
•Сервизи и работилници
•Дом и Градина
•Морски и пристанищни съоръжения
•Поддръжка и комунални услуги
•Минно дело и кариери
•Строителство
•Автомобили / каравани
•Хоби и занаяти

ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА:
•Миризма: слаб мирис на разтворител
•Външен вид: кехлибарен цвят, разтвор
•Налягане на парите: 0.001K Pa
•Плътност на парите: (въздух = 1)> 1,00
•Точка на топене: <20°C
•Динамичен вискозитет @ 25°C /8 mPa s
•БЕЗ СИЛИКОН
•Кинематичен вискозитет @25°C 9.6 mm²/s

•Разтворимост във вода: <1 g / l
•Специфично тегло: 0,8 g / cm³
•Точка на запалване:> 100 ° C
•Дебелина на сухия филм: <1 μm
•Покритие: 130 m²/l

София 1220,
Ул. “Проф. Иван Георгов” 1А, Тел.: 02/926 58 58; GSM: 0887 63 63 04, Факс: 02/926 58 48, e-mail: ofﬁce@bestimex.net
Варна 9000,
ЗПЗ “Република”, Тел.: 052/503 742, 052/503 700; Факс: 052/ 503 716, 0887204356 varna@bestimex.net
Пловдив 4000,
бул. Цариградско шосе 73, База Италмодалуче, Тел.: 0888 797 960, 0885 281 200; e-mail: plovdiv@bestimex.net
Бургас 8000,
бул.”Ген. Владимир Вазов” 5, Тел.: 056/811 482; Факс: 056/811 924, Моб.: 0885 911 564; e-mail: burgas@bestimex.net
Русе 7000,
Източна пром. зона, Ул. “Тракция” 2, Тел./факс: 082/822 025, с-у бивша Захарна фабрика, e-mail: ruse@bestimex.net
Велико Търново 5000,
ул. “Никола Габровски” 71, Моб.: 0887 868608, e-mail: tarnovo@bestimex.net
Стара Загора 6000,
кв. Индустриален, ул. Промишлена (с/у “ИТА Сервиз” АД), GSM 0886606058, e-mail: st.zagora@bestimex.net
Враца 3000,
бул. “Мито Орозов”, база Мото свят център, Тел. 0887 204 533, 0888855033 e-mail: vratza@bestimex.net

MADE IN UK

СЪВМЕСТИМОСТ И СЪХРАНЕНИЕ:

АНТИКОРОЗИОНЕН СПРЕЙ
XCP ™ RUST BLOCKER ™ е мощен спрей за предотвратяване на ръжда. Той създава дълготрайна защитна
бариера за всяка стомана, метал или сплав, срещу въздействието на ръжда и корозия. Използване за
открити метални повърхности,включително компоненти на двигателя, агрегати, шаси, касетъчни секции,
хромирани детайли, вериги, електрически връзки, мотори, куплунзи, шпиндели, както и за инструменти
и оборудване за транспорт и съхранение много други!
Осигурява отлична защита срещу галванична корозия посредством използване на алуминиева добавка .

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Максимална защита: защита от корозия XCP ™ ‐ Xtra. Водеща на пазара технология за защита от
корозии и ръжда с мощна и уникална формула XCP ™, която осигурява дълготраен ефект защита
срещу влага и други корозивни вещества. Създава светъл гъвкав филм: Активните съставки в XCP ™
формира чист гъвкав филм, който не позволява крекинг. При редовно използване обработваните
зони ще стават по‐лесни за почистване благодарение на мекия слой от активните съставки на XCP.
Лесно приложение: Може да се нанася с кърпа, чрез пръскане, да се нанася с четка или чрез
потапяне. Ефективната формула XCP ™ създава трайно меко покритие , което има изключителни
антикорозивни свойства и предотвратява ръжда.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
•Автомобилна поддръжка
•Поддръжка на велосипеди / мотоциклети
•Лодки и водни спортове
•Инженеринг и производство
•Авиация и космическа промишленост
•Военни машини и огнестрелни оръжия
•Риболовни принадлежности и оборудване
•Оборудване за печат и машини
•Селскостопански машини

•Оборудване започистване на сняг
•Сервизи и работилници
•Дом и Градина
•Морски и пристанищни съоръжения
•Поддръжка и комунални услуги
•Минно дело и кариери
•Строителство
•Автомобили / каравани
•Хоби и занаяти

XCP ™ RUST BLOCKER ™ е подходящ за метални повърхности. Изпитанията за съвместимост се
препоръчват преди употреба за всички неметални и / или покрити повърхности. Да се съхранява при
стайна температура, без пряка слънчева светлина. Контейнерите трябва да се държат затворени и
потребителите трябва да се запознаят с приложението и с информационния лист за безопасност
преди употреба. Информационният лист за безопасност на материала може да се намери от вашия
доставчик.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

Аерозолен спрей
ОПАСНОСТ: Изключително запалим аерозол. Контейнер под налягане: може да избухне, ако се
нагрее. Дръжте далеч от деца. Пазете от топлина / искри / открити пламъци / горещи
повърхности.При употреба пушенето е забранено. Не пръскайте върху открит пламък или друг
източник на запалване. Контейнер под налягане: Не пробивайте и не изгаряйте дори след
употреба. Избягвайте вдишване под формата на прах / дим / газ / мъгла / пари / спрей. Да се
използва само на открито или проветриво място. Защитете от слънчева светлина. Да не се излага
на температури, превишаващи50 ° С / 122 ° F. Повтарящата се експозиция може да причини сухота
или напукване на кожата. Съхранявайте при стайна температура. Използвайте само според
указанията. HMIS: Н‐1; F‐4; R‐0; PP‐X
Бутилки за пръскане
ОПАСНОСТ: Може да бъде фатално при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. При
поглъщане: незабавно се свържете с лекар. Не предизвиквайте повръщане. Дръжте далеч от деца.
Изхвърлете съдържанието / контейнера в определените за това места. Повтарящата се експозиция
може да причини сухота или напукване на кожата. Съхранявайте при стайна температура.
Използвайте само според указанията.

• 400 ml аерозолна опаковка

ОПАКОВКИ:

• 500 ml бутилка за пръскане

• 5 литра резервоар за пълнене

София 1220,
Ул. “Проф. Иван Георгов” 1А, Тел.: 02/926 58 58; GSM: 0887 63 63 04, Факс: 02/926 58 48, e-mail: ofﬁce@bestimex.net
Варна 9000,
ЗПЗ “Република”, Тел.: 052/503 742, 052/503 700; Факс: 052/ 503 716, 0887204356 varna@bestimex.net
Пловдив 4000,
бул. Цариградско шосе 73, База Италмодалуче, Тел.: 0888 797 960, 0885 281 200; e-mail: plovdiv@bestimex.net
Бургас 8000,
бул.”Ген. Владимир Вазов” 5, Тел.: 056/811 482; Факс: 056/811 924, Моб.: 0885 911 564; e-mail: burgas@bestimex.net

ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА:
Мирис: миризма на разтворител
Външен вид: кафяв, разтвор
Налягане на парите: 0.001K Pa
Плътност на изпаренията: (въздух = 1)> 1,00
Точка на топене: <20 ° C
Динамичен вискозитет @ 25°C / 132 mPa/s
Кинематичен вискозитет 25°C / 148 mm²/s

Специфично тегло: 0,9 g /
cm³ прибл.
Точка на запалване:> 100°C
Дебелина на филма: 15 μm
Покритие: 29 m² / L
БЕЗ СИЛИКОН

Русе 7000,
Източна пром. зона, Ул. “Тракция” 2, Тел./факс: 082/822 025, с-у бивша Захарна фабрика, e-mail: ruse@bestimex.net
Велико Търново 5000,
ул. “Никола Габровски” 71, Моб.: 0887 868608, e-mail: tarnovo@bestimex.net
Стара Загора 6000,
кв. Индустриален, ул. Промишлена (с/у “ИТА Сервиз” АД), GSM 0886606058, e-mail: st.zagora@bestimex.net
Враца 3000,
бул. “Мито Орозов”, база Мото свят център, Тел. 0887 204 533, 0888855033 e-mail: vratza@bestimex.net
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FAST DRYING
UNIVERSAL PARTS

CLEANER
ВИСОКОЕФЕКТИВЕН ОБЕЗМАСЛИТЕЛ
XCP ™ UNIVERSAL PARTS CLEANER е мощен нехлориран разтворител, бързо изпаряващ се почистващ и
обезмасляващ агент, предназначен за широка гама от детайли и повърхности. Той бързо прониква на
труднодостъпни места и премахва замърсявания, мазнини изпарява се без остатък. Използва се за
вериги, машинни части и електрически контакти. Ефективно премахва замърсяванията и мазнините , не
атакува уплътняващи О, X и Z‐пръстени. Премахва зацапвания и кондензат от електрическото
оборудване

ХАРАКТЕРИСТИКА:
• Отлични за почистващи и обезмасляващи свойства
• Отблъсква влагата

СЪВМЕТИМОСТ И СЪХРАНЕНИЕ
XCP ™ UNIVERSAL PARTS CLEANER е предназначен за използване върху метални части, вериги и
електрически контакти. Преди употреба се препоръчва тестване на съвместимостта с обработваната
повърхност. Да се съхранява при стайна температура,без пряка слънчева светлина. Контейнерите
трябва да се държат затворени и потребителите трябва да се запознаят с приложението и с
информационния лист за безопасност преди употреба. Информационният лист за безопасност на
материалите се предлага от вашия доставчик.
Aерозолен спрей
ОПАСНОСТ: Изключително запалим аерозол. Контейнер под налягане: Може да избухне, ако се нагрее.
Причинява дразнене на кожата. Може да причини сънливост или замаяност. Токсичен за водните организми с
дълготраен ефект. Дръжте далеч от деца. Не пръскайте върху открит пламък или друг източник на запалване.
Да се пази се от топлина, горещи повърхности, искри, открити пламъци и други запалителни повърхности.При
работа с продукта пушенето е забранено. Не пробивайте и не изгаряйте дори след употреба. Избягвайте да
дишате изпаренията. Да се използва само на открито или на проветриво място. Носете защитни ръкавици /
предпазно облекло / предпазни очила / предпазна маска. При контакт с кожата: измийте обилно с вода. При
вдишване: изведете лицето на чист въздух и осигурете дишането. Потърсете лекар, ако не се чувствате добре.
Защитете от слънчева светлина. Да не се излага на температури над 50 ° C. Използвайте само според
указанията. HMIS: Н‐1; F‐4; R‐0; PP‐X

• Бързо изсъхване

ОПАКОВКА:

• Без хлор
• Изпарение без остатъци

400ml спрей

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
• Мотоциклети и ATV
• Селскостопанска техника
• Електрооборудване

• Двигатели и авточасти
• Печатарски машини
• Много други...

• Промишлени машини
• Инструменти

НАЧИН НА УПОТРЕБА:
Напръскайте съответната област с XCP ™ UNIVERSAL PARTS CLEANER и позволете на продукта да
подейства, Премахнете излишния препарат.Избягвайте излишния преразход. За силно замърсени
части и вериги използвайте четка или кърпа, за да забършете замърсяванията. Повторете, ако е
необходимо. Ако се използва върху повърхности и детайли с покритие и / или неметални
повърхности, винаги първо проверявайте действието на препарата на невидим участък.
ВНИМАНИЕ: Преди да използвате, изключете всички активни електрически източници.

ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА
•
•
•
•
•
•
•

Мирис: характерен разтворител
Външен вид: Бистра, безцветна течност
Налягане на парите: 15,000 K Pa @ 20 ° C
Специфично тегло: 0,69 g / cm³ прибл.
Точка на възпламеняване: ‐25 ° C
Кинематичен вискозитет @ 25 ° С : 0.45 mm2 / s
БЕЗ СИЛИКОН

София 1220,
Ул. “Проф. Иван Георгов” 1А, Тел.: 02/926 58 58; GSM: 0887 63 63 04, Факс: 02/926 58 48, e-mail: ofﬁce@bestimex.net
Варна 9000,
ЗПЗ “Република”, Тел.: 052/503 742, 052/503 700; Факс: 052/ 503 716, 0887204356 varna@bestimex.net
Пловдив 4000,
бул. Цариградско шосе 73, База Италмодалуче, Тел.: 0888 797 960, 0885 281 200; e-mail: plovdiv@bestimex.net
Бургас 8000,
бул.”Ген. Владимир Вазов” 5, Тел.: 056/811 482; Факс: 056/811 924, Моб.: 0885 911 564; e-mail: burgas@bestimex.net
Русе 7000,
Източна пром. зона, Ул. “Тракция” 2, Тел./факс: 082/822 025, с-у бивша Захарна фабрика, e-mail: ruse@bestimex.net
Велико Търново 5000,
ул. “Никола Габровски” 71, Моб.: 0887 868608, e-mail: tarnovo@bestimex.net
Стара Загора 6000,
кв. Индустриален, ул. Промишлена (с/у “ИТА Сервиз” АД), GSM 0886606058, e-mail: st.zagora@bestimex.net
Враца 3000,
бул. “Мито Орозов”, база Мото свят център, Тел. 0887 204 533, 0888855033 e-mail: vratza@bestimex.net

MADE IN UK

