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TEHNISKĀ DATU LAPA  

 

 

 
 

 GT7 
PROFESIONĀLS, DAUDZFUNKCIONĀLS AEROSOLS  
 

Atbrīvo ieķilējušos savienojumus 

Dziļi piekļūstoša eļļa 

Lieto pret rūsu 

Tīrītājs 

Aizsargā Virsmas 

 

 
        Produkta apraksts 

 
 
 

       Tehniskā specifikācija 

 Viršanas temperatūra: 187°C – 211°C. 

 Spiediens pie 20°C, Pa: 100. 

 Relatīvais blīvums pie 20°C: 0.808. 

 Fiziskais stāvoklis pie 20°C: šķidrums. 

 Pašaizdegšanās: 255°C. 

 Šķīdība ūdenī: nešķīst. 

 Dinamiskā viskozitāte pie 20°C: 1 mPa.s. 

 Kinemātiskā viskozitāte pie 20°C: 1 mPa.s. 

 Aizsargpārklājuma noturība: 8-12 mēneši, šo ilgumu var 
pagarināt, regulāri uzklājot GT7. Ārā šis aizsardzības 

periods var mainīties atkarībā no laikapstākļiem. 

  Derīguma termiņš: 3 gadi. 

 Drošības pasākumi: Skatīt drošības datu lapu. 
 

 

 
Iepakojums 
 

GT7 - aerosols 600ml                    230106237 

 

        Īpašības 
 

AIZSARGĀ PRET MITRUMU 

GT7 īpaši ātri izstumj mitrumu - pateicoties zemai virsmas 

pretestībai un spēcīgajām iespiešanās īpašībām .. 

GT7 Pateicoties tā saldējošajam efektam, mazina rūsu 

sašķeļot rūsas kristālus. 

SPĒCĪGAS IEDARBĪBAS EĻĻA 

GT7 piemīt izteikta iespiešanās spēja, lai tā varētu iekļūt pat 

mikroskopiski mazās spraugās. GT7 iekļūst zem vecās 

tauku,eļļas kārtas. 

GT7 atbrīvo ieķilējušus, sarūsējušus savienojumus. 

EĻĻOŠANAS LĪDZEKLIS 

GT7 Novērš ieķīlēšanu un čīkstēšanu. GT7 ir ideāla smērviela 

smalkiem mehānismiem un elektriskām komponentēm. 

KONTAKTU TĪRĪTĀJS 

GT7 pateicoties tā spēcīgajai iespiešanās spējai ir ideāls 

kontakta airesols, kā arī novērš oksidāciju,  elektriskajiem 

savienojumiem, sadzīves tehnikai, akumulatora 

stiprinājumiem, sadales kārbām utt.. 

TĪRĪTĀJS 

GT7 tīra pneimatiskos instrumentus, riteņu diskus, dažādas 

mehāniskās ierīces, slēdzenes, notīra: darvu, smērvielas, 

taukus utt. 

AIZSARGĀ VIRSMAS 

GT7 aizpilda visas mazās plaisas un poras un izveido 
ilgstošu, caurspīdīgu un mitrumu atgrūdošu slāni. 
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    Pielietošana 
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