
 

TEKASOL  
sprej na čistenie bŕzd  

 

VLASTNOSTI:  
Tekasol čistič bŕzd je okamžite použiteľná bezfarebná tekutina v spreji 
s charakteristickým zápachom nafty. Rýchle a účinne odstraňuje mastnotu, oleje, zvyšky 
brzdovej kvapaliny a špinu z kotúčových a bubnových bŕzd a ich súčastí. Odparuje sa bez 
zvyškov a stôp. Aktívna látka je vysoko horľavá a nesmie sa používať keď je motor 
zapnutý. Môže sa použiť na čistenie iných súčiastok z kovu, skla a keramiky. Prípravok 
neobsahuje dichlormethan. Hnací plyn neobsahuje CFC. 
 
OBLASŤ POUŽITIA: 
Na čistenie bŕzd (obloženia, bubny, doštičky, kotúče...). Zvyšuje spoľahlivosť brzdného 
systému a predlžuje životnosť.  Zabraňuje pískaniu bŕzd. Spoľahlivo odstraňuje mastnotu 
a čistí spojky, obloženia a motorové diely (čerpadlá, karburátory...). Okrem toho sa 
používa v autodielňach, strojárstve, priemysle, v domácnosti na servis a údržbu. 

 
NÁVOD NA POUŽITIE: 
Dózu dôkladne pretrepeme a aplikujeme. Sprej dostatočne nastriekame na diely a necháme odpariť alebo 
utrieme mäkkou handričkou. Výsledok je dosiahnutý po niekoľkých minútach. Podľa potreby pre zvýšenie 
účinnosti sa môže postup zopakovať. Sprej sa môže používať vo všetkých smeroch 360

o
. 

 
SKLADOVANIE: 
Výrobok je nutné skladovať vo zvislej polohe. Optimálna teplota skladovania je 10 až 20

o
C. Expiračná doba je 36 

mesiacov. 
 
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: 
Obsahuje propán-2-ol. 
Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Spôsobuje vážne 
podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.  
Uchovajte mimo dosahu detí. Uchovajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa 
a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo 
nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov. Noste ochranné 
rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare. 
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to 
možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. 
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Ak podráždenie očí 
pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. 
Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50

o
C/122

o
F. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade 

s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/medzinárodnými predpismi. 
 
UPOZORNENIE: 
Návody sú vypracované na základe nášho výskumu a skúseností, napriek tomu odporúčame podľa špecifických 
podmienok a spôsobu práce urobiť skúšku pred použitím.  
 
DODÁVA: 
Rebiop, s.r.o., SNP 51/2298, 953 01 Zlaté Moravce, 037/630 63 03, rebiop@rebiop.sk 


