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ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККАА  ККААРРТТАА  

  
  

ТТЕЕРРААФФЛЛЕЕККСС®®  BBRRAAKKEE  CCLLEEAANNEERR  
ссииллнноо  ааккттииввеенн  ууннииввееррссааллеенн  ччииссттииттеелл  ии  ооббееззммаассллииттеелл,,                                                  
ззаа  ббъъррззоо  ппооччииссттввааннее  ннаа  ссппииррааччннии  ддииссккооввее  ии  ннааккллааддккии                                                    
оотт  ммаассллаа,,  ггрреесс,,  ссппииррааччннаа  ттееччнноосстт,,  ннааггаарр,,  ннееччииссттооттииии  ии  ддрр..  
  
  

Предназначение 

ТЕРАФЛЕКС® BRAKE CLEANER представлява силно активно 
и много ефикасно почистващо средство за покрити с масло и 
грес машинни части, спирачни дискове, накладки и челюсти. 
Подобрява работата на спирачната система, като повишава 
силата на спиране. 

Притежава много голяма почистваща сила, прониква 
агресивно и бързо разтваря дори втвърдени смазки и 
замърсявания. Изсъхва бързо и без остатъци. Не 
предизвиква корозия и не поврежда пластмасови или гумени 
части и уплътнения.  

ТЕРАФЛЕКС® BRAKE CLEANER е идеално средство за 
почистване и обезмасляване при техническа поддръжка и 
ремонт. Намира универсално приложение в индустрията, 
производството, търговията, в работилници, сервизи, при 
поправки и монтажи. Почиства безпроблемно трудно 
достъпни места и машинни части. 

Не съдържа метиленхлорид.  

 
 
 

 
 
 

Състав 

Смес от хидротретирани и деароматизирани въглеводороди. 
 
 
 
 

ССввооййссттвваа  

много голяма почистваща сила не поврежда пластмасови или гумени части 

бързо разтваря дори втвърдени смазки почиства без проблем трудно достъпни места 

не предизвиква корозия  подобрява работата на спирачната система 
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Опаковка и разходна норма 

Опаковка:   

Аерозолен флакон 400 мл.   
 
 

Срок на годност и съхранение 

Да се съхранява и транспортира в плътно затворена оригинална опаковка на сухо и хладно (между 
+10°С и +25°С). Да се пази от високи температури и директно слънчево греене! 

Продуктът е годен 36 месеца от датата на производство в неразпечатана оригинална опаковка. 
 

 
Указания за работа 

Оптималната работна температура на флакона е 20 – 25°C.  

Преди употреба флакона трябва да се разклати добре в продължение на няколко секунди с вентил 
насочен надолу. 

Спреят е силно запалим и задължително да се ползва само при загасен двигател на МПС и 
охладени елементи на спирачната система!  

Напръскайте замърсените детайли обилно така, че чистителя да проникне в дълбочина. 
Подсушете обработените повърхности със суха и чиста кърпа или ги оставят на проветриво място 
до пълно им изсъхване. При силно замърсени повърхности операцията може да се повтори.  

Съхне изключително бързо, но въпреки това трябва да изчакате пълното изсъхване на 
обработените повърхности, преди да стартирате двигателя или да ползвате МПС. 

   
 
Внимание! 

Флаконът е под налягане!  

Да се пази от слънце и температури над 50°C (които могат да предизвикат избухване)! 

Съдържа силно запалими съставки, които без подходяща вентилация могат да образуват 
лесно възпламенима смес!  

Да не се използва в близост до пламък, източници на огън или нагорещени места!  

Да не се пръска срещу пламък или нажежени предмети!  
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Да се пази далече от запалителни източници!  

Да не се пуши по време на работа!  

След употреба да не се изгаря или отваря със сила!  

При възникване на здравословни проблеми при работа с продукта, трябва да се потърси 
консултация с лекар! 

Да се съхранява на недостъпно за деца място! 

Продукта и опаковката да се съхраняват в депо за опасни или специални отпадъци! 
 
 
 
 
 
Описание на опасностите: 
 
Не съдържа опасни химични вещества. 
 
Символ на опасност: 

 
Xi  -  Дразнещ 
F+  - Силно запалим! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Информацията, която се съдържа в настоящият документ, се базира на познанията и последните технически постижения и опит, които 
имаме към датата на последната версия. Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние даваме в подкрепа на 
купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за 
допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят 
приложимостта на продуктите съгласно указанията за всяко конкретно специфично приложение. Като производител ние гарантираме 
качеството на продукта, но не можем да въздействаме на условията и начина на неговата употреба. Полагането на продукта трябва да се 
извършва от квалифициран персонал.

 

Предупредителни фрази 

R 12 Изключително запалим. 

R 36 Дразни очите. 

R 67 Парите могат да предизвикат сънливост и 
световъртеж. 

S 2 Да се пази далече от достъп на деца. 

S 16 Да се съхранява далече от източници на запалване. 
Да не се пуши. 

S 23 Да не се вдишва аерозола. 

S 26 При контакт с очите, веднага да се изплакнат 
обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. 

S 29/56 
Да не се изпуска в канализацията; този материал и 
опаковката му да се изхвърлят само на места за 
събиране на опасни или специални отпадъци. 

S 46 
При поглъщане да се потърси незабавно 
медицинска помощ и да се покаже опаковката или 
етикета. 

S 51 Да се използва само на проветриви места. 


