
                                    FISA TEHNICA      
 
 
 
 
PRODUS:  ABRITON 
 
DESCRIERE:   
 
Soluţie de deblocare cu putere mare de penetrare şi curăţare, pentru asamblări afectate de 

rugină şi praf. Pentru deblocarea niturilor, bolţurilor, articulaţiilor şi orice alte asamblări de 

cauciuc, lemn sau metal. 

 
PROPIETATI:  
 

 Dizolva rapid si eficient murdaria, mucegaiul si alte tipuri de reziduri.  

 Datorita puterii de dizolvare, produsul penetreaza murdaria ajungand pana la ultimul 

strat.  

 Curata si lubrifiaza angrenajele masinilor.  

 Protejeaza lanturile de la motociclete, scutere si alte vehicule cu lant impotriva ruginii si 

coroziunii.  

 Curata si protejeaza motoarele impotriva ruginii.  

 Se poate utiliza pe suprafete sau obiecte de cauciuc, lemn,  metal etc.  

 
APLICARI:  
 
Spray multifunctional cu diverse aplicatii in domenii cum ar fi: auto, casa si gradina, industrie, 

aparate electrice, birou, armata, aviatie, sport si recreere.  

Curata si protejeaza, lubrifiaza, desface ansamblurile ruginite, opreste scartaitul, inlatura 

umezeala, deblocheaza mecanismele intepenite.  

 
DETALII TEHNICE FIZICO/CHIMICE:  
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- Aspect……………………………...: 

- Culoare…………………………….: 

Lichid transparent.  

Portocaliu.  

- Miros…………………………....: Caracteristic.  

- Densitate la 20 ºC……………..: 1.120 ± 0.020 g/ml. 

- Solubilitate………………………: Total in apa.  



MOD DE APLICARE:  

 
Se aplică prin pulverizare, imersiune sau cu pensula.  

Se lasă produsul sa actioneze timp de 20-30 de secunde înainte de a debloca 

piesa. 

 

MASURI DE PRECAUTIE:  

R40 - Posibil efect cancerigen — dovezi insuficiente. 

R 51/53 - Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe 

termen lung asupra mediului acvatic.  

R65 - Nociv: poate provoca afecţiuni pulmonare în caz de înghiţire. 

R66 - Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. 

S2 A nu se lasa la indemana copiilor.  

S 23 - A nu se inspira vaporii. 

S 24 - A se evita contactul cu pielea. 

S 26 In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta 

un specialist.  

S 46 in caz de inghitire, a se consulta imediat medicul. 

A nu se inghiti. In caz de accident sunati la +40213183606 / Institutul naţional 

de Sănătate Publică .Bucureşti, str. Dr. Leonte, nr.1-3, sector 5 

Tel. 021.318.36.06 (direct)  (Apel cu taxa normala) 

Apelabil intre orele 8:00 – 15:00 

S 51 - A se utiliza numai în locuri bine ventilate. 

S 61 - A se evita aruncarea în mediul înconjurător. A se consulta instrucţiunile 

speciale/fişa de securitate.  
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