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5501360030500 - RAVENOL Bremsenreiniger  

 
RAVENOL Bremsenreiniger desengordura e limpa os travões, calços de travões e partes da 
embraiagem. 
RAVENOL Bremsenreiniger consiste numa mistura de solvente que permite uma alta eficácia na 
limpeza e desengorduramento de travões e calços de travões e partes da embraiagem. 
RAVENOL Bremsenreiniger é um aerossol disponível em latas. 
RAVENOL Bremsenreiniger também é adequado para a limpeza de motores eléctricos, 
geradores, peças hidráulicas entre outros produtos. 
  
Notas de Aplicação: 
ATENÇÃO: IMPORTANTE! 
Apenas usar o produto depois de garantir que os dispositivos estão desligados. 
 
Manuseamento: 
Pulverizar a referente peça muito bem, depois deixar escorrer e por fim limpar. Em caso de sujidade difícil, repetir o processo. 
Não pulverizar sobre borracha ou plástico para não danificar. Proteja-se contra a inalação do produto. 
 
Segurança: 
É um produto extremamente inflamável (mais de 30% do seu conteúdo) e pode formar peróxidos explosivos. 
Evite liberta-lo directamente para o meio ambiente porque é um produto tóxico e pode causar, a longo prazo, efeitos adversos 
principalmente ao ambiente aquático.  
Manter afastado do alcance das crianças.  
Mantenha o produto afastado de fontes de ignição e não fume enquanto estiver a usa-lo. 
Não expor o produto á luz solar assim como a temperaturas superiores a 50º. Não pulverize contra chamas ou um outro qualquer 
material incandescente. Não perfurar ou queimar a embalagem mesmo depois da sua utilização. 
 
Classificações da Qualidade: 
 
Características: 
RAVENOL Bremsenreiniger oferece: 
 

• Uma remoção por completo sedimentos acumulados  
• Um efeito poderoso devido à presença de ingredientes sintéticos de alta qualidade, 
• Uma secagem rápida, devido ao alto índice de evaporação, 
• Uma aplicação livre uma vez que não contem substancias que destroem a camada de ozono, 
 

 


