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BRAKE CLEANER - Speciální čisticí prostředek účinný zejména na brzdy, spojky a další 
mechanické součásti, které je třeba odmastit bez oplachování. Rychle rozpouští olej, 
mastnotu a další znečištěné látky.

ZPŮSOB POUŽITÍ Nastříkejte přímo na čištěný povrch a nechte 
několik okamžiků působit. Výrobek je plněn pod vysokým tlakem a 
působí také mechanicky. V případě obtížných inkrustací ošetření 
opakujte a v případě potřeby otřete měkkým hadříkem. Nestříkejte 
na lakované díly a plastové povrchy. 

Tento výrobek je ideální pro profesionální použití i pro "kutily": čistí, odmašťuje a promazává 
brzdy a spojky. Tento výrobek je však ideální pro vše, co je třeba odmastit. Výrobek není 
třeba oplachovat a působí rychle.

Technické specifikace:
Čárkový kód EAN: 8034108892467 

Objem 500 ml 

Balení v kartonu 12 ks
Vzhled Tlaková láhev obsahující kapalinu pod tlakem
Odstín Bezbarvý
Zápach Charakteristika rozpouštědla
Relativní hustota při 20°C 0,62 ÷ 0,66 g/ml

Bod vzplanutí při 0 °C extrémně hořlavý
Tlak při 20°C 6/8 bar 

Bod varu 48°C (tekutá náplň)

Teplota tání -20°C (tekutá náplň)

Teplota 
samovznícení

405°C (tekutá náplň)

ZPŮSOBY SKLADOVÁNÍ 
Před použitím: Výrobek skladujte na suchém místě a neskladujte jej při teplotách pod 0 °C a nad 45 °C, po použití uchovávejte nádoby těsně uzavřené. Při skladování v 
původním obalu lze výrobek uchovávat po dobu 24 měsíců (záruka). Výrobek nepodléhá expiraci. 
Po prvním použití: Skladujte na chladném a suchém místě, mimo dosah zdrojů tepla. Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Přestože jsou tyto informace považovány za spolehlivé, je třeba je považovat za orientační. Jejich použití neznamená žádnou odpovědnost z naší strany, včetně porušení 
jakýchkoli patentů nebo licencí. Uživatel je povinen předem ověřit vhodnost výrobku pro konkrétní použití. 

TECHNICKÝ LIST

Ambro-Sol
Via per Pavone del Mella, 21 
25020 - Cigole (BS) Italy 
www.ambro-sol.com
info@ambro-sol.com 

CLUB MARK BARVY s.r.o. 
Hvožďanská 2053/3 
14800 - Praha 4 Chodov 
www.clubmarkbarvy.cz 
info@clubmarkbarvy.cz

výhradní dodavatel pro ČR:

Čistič brzd AMBRO-SOL 
Brakes cleaner 500 ml (A462)
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