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 1847 מספר המוצר

  זז-פז
 תרסיס לשימון חלקים ברכב ובבית

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 תיאור המוצר
 .ף מסוג פחמן דו חמצניתרסיס אחזקה רב תכליתי המבוסס על שמן מינרלי עם ממס וגז דוח

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 שימושים אופייניים

 . מסיר פיח ומותיר שכבת שימון דקה–ניקוי ושימון כלי נשק  
 . ברכב ובכלי גינון מתאים להגנת מערכות הצתה–דוחה מים  
 .השתקת רעשי חריקות של צירים ומנגנונים 
 .שחרור ברגים וחלקים תפוסים 
 .דבק ולכלוך, המסת וניקוי משחת סיכה 

 
 אופן השימוש

 .לרסס את השטח המיועד לטיפול
 .הממס יתנדף וישאיר שכבת שמן להגנה,  אין לנגב את החומר–אם נדרשת שכבת הגנה 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 תכונות אופייניות

 
 נתון  תכונה 

 C 130-200° תחום זיקוק
 C 45°, נקודת הבזקה

 0.86  צפיפות
 צהבהב צבע

 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 יתרונות מוצר

 .תרסיס רב תכליתי 
 .נח לשימוש 
 .מסיס בשמן 
 .דוחה מים 
 .נוזל חודר 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 אחסון

 . יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם 
 .מומלץ להשכיב החבית, אם לא תחת גג .רצוי תחת גג במקום יבש 
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  ואיכות הסביבהבטיחות
 . מסוכןחומר המוצר אינו מסווג כ 
 .אין המוצר מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה, כמרבית מוצרי הסיכה 
 . גיינה אישית בעת השימוש במוצרי מומלץ לשמור על ה 
 . או העיניים/מנע מגע ממושך עם העור ו 
 . או חום/הרחק ממקור אש ו 
 .לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר) MSDS (העזר בדף בטיחות המוצר 
 . חייב להתקיים בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבהמוצר משומש /סילוק המוצר 
 . י המשרד להגנת הסביבה" שמן יש להעביר  למתקן מחזור שמנים  המאושר ע 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 הערה

בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון  
 שלאחר ל עלול להיות מושפע משינויים"אולם יש לציין שהמידע הנ. לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה

 .שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר, הדפסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


