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AKFIX A40 Magic
1 – MÔ TẢ

Akfix A40 Magic là một chất ức chế ăn mòn, chất bôi trơn và bình xịt bảo vệ đa mục đích. Nó có công
thức đặc biệt, kết hợp nhiều tính chất như làm sạch, bôi trơn, nới lỏng phần rỉ sét, thoát hơi ẩm. A40
Magic có thể được sử dụng trong lao động công nghiệp, gia đình và hàng ngày.
2 – ĐẶC TÍNH
Khả năng thâm nhập tối đa
Làm lỏng bu lông bị rỉ hoặc bị ăn mòn, đai ốc, dây cáp và bất kỳ ốc vít nào khác.
Bôi trơn và nới lỏng bản lề cửa và cửa sổ, khóa và các phụ kiện khác.
Giảm ma sát và dừng tiếng rít của bàn đạp, ghế, cửa sổ, vòi và bản lề.
Không chứa silicone và bất kỳ chất phụ gia bẫy bẩn.
Bảo vệ bề mặt và làm khô nó, do đó mang lại hiệu quả bôi trơn lâu dài.
Bảo vệ các bộ phận kim loại chống gỉ.
Cải thiện, chống gỉ bằng cách thâm nhập vào bề mặt và bảo vệ nó chống lại bụi bẩn, hơi
nước và các tác nhân xâm nhập.
 Hòa tan nhựa đường, kẹo cao su, chất kết dính, vv
 Thấm vào dầu mỡ và bụi bẩn và tạo ra một lớp màng bảo vệ trên bề mặt.
3 - ỨNG DỤNG









Bôi trơn, chống gỉ tất cả các cơ chế xoay cửa và cửa sổ, khóa, tay cầm, bản lề.
Để loại bỏ độ ẩm trên bề mặt kim loại của xe đạp, xe máy, xe cơ giới, động cơ, các tiếp
điểm điện, điện tử và các dụng cụ gia đình khác như máy khoan, đồ gá lắp, v.v..
 Để nới lỏng và kích hoạt các cơ chế rỉ sét và kẹt.
 Có thể được sử dụng như là bảo vệ trên các bề mặt dễ bị tổn thương bởi nước và rỉ
sét.
 Để hòa tan, tẩy sạch các vật liệu kết dính như nhựa đường, kẹo cao su, băng dính, vv
 Có thể được sử dụng để làm sạch và bảo trì súng hơi, vũ khí.
4 - HƯỚNG DẪN







Lắc đều trước khi sử dụng.
Xịt trực tiếp lên bề mặt của các bộ phận sẽ được bảo vệ..
Chờ cho sự thâm nhập đầy đủ để có hiệu lực tối đa.

5- ĐÓNG GÓI
Product
A40
A40

Volume
200ml
400ml

Package
24
24

6- BẢO QUẢN VÀ HẠN SỬ DỤNG


2 năm nếu bảo quản đúng cách.

7- HẠN CHẾ
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• Bình chứa có áp suất. Tránh xa ánh nắng trực tiếp của mặt trời.
• Tránh xa các nguồn gây cháy, không hút thuốc.
• Chỉ sử dụng ở khu vực thông gió tốt.
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8- ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
Dạng
: Khí dung
Màu sắc
: vàng nhạt
Độ hòa tan trong nước : Không hòa tan
Mùi
: Thơm nhẹ
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