
Περιγραφή προϊόντος

Το DB Brake Cleaner είναι πολύ δραστικό καθαριστικό φρένων

σε σπρέι. Καθαρίζει και βελτιώνει τη λειτουργία των φρένων

χωρίς να αφήνει κατάλοιπα. Φιλικό για το χρήστη και το

περιβάλλον. Κατάλληλο για όλα τα µέταλλα όπως: σίδερο,
ανοξείδωτο, αλουµίνιο, ατσάλι, ντουραλουµίνιο κλπ. Δεν
διαβρώνει ούτε καταστρέφει λάστιχα και πλαστικά µέρη µε
τα οποία θα έρθει σε επαφή. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Πολύ δραστικό καθαριστικό 

• Δεν επηρεάζει λάστιχα και πλαστικά 

• Δεν αφήνει κατάλοιπα

• Φιλικό στον χρήστη και το περιβάλλον

Εφαρµογές
Το DB Brake Cleaner είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους

φρένων αλλά και εξαρτήµατα σε οχήµατα όπως: δισκόφρενα,
ταµπούρα, εξαρτήµατα φρένων, πλατό συµπλέκτη, αντλίες
βενζίνης, αντλίες λαδιού κλπ.

Οδηγίες χρήσης

Ανακινήστε δυνατά τη φιάλη. Εφαρµόστε σε απόσταση
περίπου 20 cm και αφήστε να στραγγίξει. Αφήστε τα κοµµάτια
νε στεγνώσουν µε τον αέρα ή να καθαρίστε µε ένα στεγνό

πανί. Σε δύσκολες περιπτώσεις, επαναλάβετε την εφαρµογή
αρκετές φορές. 

Πρόσθετη πληροφορία

Αντοχή στον παγετό κατά τη

µεταφορά
Up to - 15°C

Θερµοκρασία εφαρµογής
+ 5°C to + 25°
C

Πίεση στους 20c bar 5.5

Πίεση στους 50c bar 7.5

Πυκνότητα 0.690

Ταχύτητα ροής gs 6.2

Χηµική βάση
Hydrocarbon
solvents

Αυτές οι τιµές είναι τυπικές ιδιότητες και µπορεί να

διαφέρουν +/- 3% 

Περιορισµοί

Προετοιµασία και εφαρµογή

Καθαρισµός

Χρώµατα
• Διάφανο

Συσκευασία

• Plastic pail

• Aerosol

Για τεχνικές πληροφορίες, παρακαλούµε απευθυνθείτε στη

σελίδα του προϊόντος 

Διάρκεια ζωής

Στην κλειστή αρχική συσκευασία µεταξύ + 5°C και + 25°C, η
διάρκεια ζωής µέχρι 24 µήνες από την ηµεροµηνία
παραγωγής, αποθηκευµένο σε στεγνό µέρος.

Υγεία & Ασφάλεια
Το Φύλλο Δεδοµένων Ασφαλείας Υλικού πρέπει να διαβαστεί

και να κατανοηθεί από τον χρήστη πριν την εφαρµογή. Είναι
διαθέσιµο στην επίσηµη ιστοσελίδα της Den Braven.
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Ποιότητα & εγγύηση
Η Den Braven εγγυάται ότι το προϊόν συµµορφώνεται, µέσα
στο χρονικό όριο διάρκειας ζωής, µε τις τεχνικές

προδιαγραφές του.

Νοµικές σηµειώσεις
Οι πληροφορίες και γενικές υποδείξεις του παρόντος εγγράφου καθώς και των ηλεκτρονικών ή/
και ψηφιακών εκδόσεων που αφορούν στην εφαρµογή και στη χρήση των προϊόντων της Den
Braven βασίζονται στην σηµερινή γνώση και εµπειρία σχετικά µε την χρήση και εφαρµογή του

προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση οι υποδείξεις αυτές αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η

τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται µε την εκ µέρους του χρήστη αφενός µεν χρήση ή/και
εφαρµογή του προϊόντος σύµφωνα µε τον σκοπό του και αφετέρου µε την ασφαλή και κατάλληλη

φύλαξη και αποθήκευση αυτού. Η Den Braven κατέβαλε κάθε προσπάθεια διασφάλισης της

εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος , δεν φέρει όµως καµία ευθύνη για τις τυχόν

παραλείψεις ή/και τις συνέπειες εκ της εφαρµογής και χρήσης του προϊόντος και δη εκ των

διαφορετικών συνθηκών εφαρµογής, των υλικών, των υποστρωµάτων κλπ. Η Den Braven δεν
παρέχει οιαδήποτε εγγύηση σχετική µε την εµπορευσιµότητα ή την καταλληλότητα ή τον σκοπό

αγοράς και χρήσης του προϊόντος , ως εκ τούτου καµία απαίτηση κατά της Den Braven δεν µπορεί
να θεµελιωθεί στη βάση των αναγραφόµενων πληροφοριών, γενικών υποδείξεων ή κάθε άλλης

µορφής παρεχόµενων οδηγιών . Το παρόν δεν αποτελεί , ούτε µπορεί να ερµηνευθεί ως οιαδήποτε

µορφή εγγύησης του προϊόντος και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων του , ούτε
συνεπάγεται οιαδήποτε µορφή συµβατικής δέσµευσης, ούτε αποτελεί συνοµολογηµένη ιδιότητα

του προϊόντος. Ουδεµία ευθύνη της Den Braven στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και
εξαιτίας αυτού µπορεί να γίνει δεκτή. Ο αγοραστής- χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η

επιλογή του προϊόντος εκ µέρους του ουδόλως σχετίζεται µε το παρόν έγγραφο και περαιτέρω

αναγνωρίζεται και αποδέχεται ότι αποθηκεύει , χρησιµοποιεί και εφαρµόζει το προϊόν µε
αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ο αγοραστής –χρήστης οφείλει να ενηµερώνεται για το προϊόν

και τη χρήση του από το σχετικό έγγραφο οδηγιών , καθώς και ιδίως να διενεργεί τις δικές του

δοκιµές σχετικές µε την καταλληλότητα και το σκοπό χρήσης, δεδοµένου ότι µόνον εκείνος

γνωρίζει τις ακριβείς ανά περίπτωση, συνθήκες εφαρµογής, υλικών κλπ . Η Den Braven δεν φέρει

καµία ευθύνη για ακατάλληλη χρήση ή/και εφαρµογή ή/και διάθεση του προϊόντος εκ µέρους των

αγοραστών- χρηστών. Η Den Braven δεν ευθύνεται για τις συνθήκες διακίνησης , αποθήκευσης και

φύλαξης του προϊόντος. Όλες οι παραγγελίες του προϊόντος γίνονται δεκτές και διέπονται υπό

τους εκάστοτε όρους της Den Braven περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην

ιστοσελίδα της . Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά 30/1/2014.
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