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ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККАА  ККААРРТТАА  

  
  

ТТЕЕРРААФФЛЛЕЕККСС®®  RREELLEEAASSIINNGG  AAGGEENNTT  
ббъъррззооддееййссттвваащщ  ррааззттввооррииттеелл  ннаа  рръъжжддаа  сс  ггоолляяммаа  ппрроонниикквваащщаа  ссииллаа,,  
ррааззггрраажжддаа  ии  ппррееммааххвваа  ббеезз  ооссттааттъъкк  рръъжжддаа  оотт  ввссяяккааккввии  ммееттааллии,,  
ппррееммааххвваа  ввллааггааттаа,,  ссммааззвваа  ии  ппррееддппааззвваа  оотт  ааттммооссффееррннии  ввллиияянниияя  
  
  

Предназначение 

ТЕРАФЛЕКС® RELEASING AGENT представлява 
бързодействащ универсален разтворител на ръжда. 
Благодарение на своята специална формула бързо прониква 
дълбоко в ръждата и я разгражда напълно. Освобождава и 
улеснява демонтирането на кородирали връзки (болтове, 
панти, гайки, водачи, пружини, ключалки и др.) и развиването 
на ръждясали и оксидирани винтови съединения по 
автомобили, камиони, селскостопанска техника, агрегати, 
уреди и др.  

Има отлични дехидратиращи свойства, премахва водата и 
разтваря замърсяванията. Оставя дълготрайно 
водоустойчиво покритие, което предпазва трайно 
повърхностите от корозия причинена от влага или 
атмосферни условия. Предпазва лъскави метални детайли 
от потъмняване в следствие на атмосферни условия и 
влияние на солта. 

ТЕРАФЛЕКС® RELEASING AGENT съдържа органични 
молибденови добавки, които гарантират доброто смазване 
чрез заглаждане на металните повърхности. Премахва скърцащите звуци и намалява износването 
на механичното оборудване. Може да бъде използван и като оръжейна смазка и като смазка за 
редица инсрументи. 

Флаконът е със спрей дюза за по-лесна обработка на ръждясалите повърхности. Без мирис. 
 
 

 
 

Състав 

Хидрирани петролни продукти. 
 
 

ССввооййссттвваа  

с голяма проникваща сила премахва водата и разтваря замърсяванията 

разгражда и премахва  ръждата без остатък предпазва трайно повърхностите от корозия 

улеснява демонтирането на ръждясали връзки гарантира добро смазване на повърхностите  
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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 24 месеца от датата на производство в неразпечатана оригинална опаковка. 
 

 
Указания за работа 

Начин на работа 

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

Преди употреба разклатете енергично флакона в продължение на няколко секунди с вентил 
насочен надолу.  

Напръскайте обилно замърсената, кородирала или оксидирала повърхност от разстояние 20 – 30 
см. Оптимален ефект се получава при нанасяне на по-дебел слой.  

Изчакайте няколко минути до пълното проникване и пристъпете към развиване или разделяне на 
обработваното съединение. 
 
 
 
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!  

Да се пази далече от запалителни източници!  

Да не се пуши по време на работа!  
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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: 
 
Съдържа хидрирани петролни продукти. 
 
 
Символ на опасност: 

 
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 лесно запалим. 

R 52/53 
Вреден за водни организми, може да причини 
дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната 
среда 

R 66 Повтаряща се експозиция може да предизвика 
сухота или напукване на кожата. 

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 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. 


