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 DEN BRAVEN DB 600 7.35A 
 

SPRAY UNIWERSALNY 
 

Produkt Uniwersalny środek antykorozyjny, olej i smar w jednym, do ochrony 
metali w życiu codziennym, w domu i warsztacie, jak również  
w przemyśle, ogrodnictwie i rolnictwie 

 
Właściwości - niepowtarzalne właściwości fizyczne i chemiczne 

- zawiera specjalne antykorozyjne dodatki do ochrony metali  
w warunkach chłodu i wilgoci, jak również niezbędne środki 
nawilżające i poślizgowe 

- równomiernie rozprowadza się i przywiera do wszystkich 
ruchomych części (silno przywiera do metali, przedostając się 
pod zgromadzoną na powierzchni metali wilgoć, rdzę, po czym 
rozprowadza swoje składniki czynne po mikroskopijnych 
nieregularnościach na powierzchni) 

-  -  tworzy na metalach warstwę ochronną, odporną na wilgoć 

-  - zawiera przyjemny zapach wanilii 

- nie zawiera propan-butanu (na bazie CO2) 
- wolny od silikonu (nie przyciąga kurzu) 
- nie niszczy uszczelek 
- łączy wyśmienicie w jednym produkcie zalety środka 

antykorozyjnego, oleju, smaru i preparatu czyszczącego 
 

Zastosowania GOSPODARSTWO DOMOWE, PRACE WARSZTATOWE, 
PRZEMYSŁ, ROLNICTWO, OGRODNICTWO, SPORT 

 

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE 
- usuwanie etykiet, taśm klejących, nalepek, brudu, osadów, 

resztek klejów, zabrudzeń po pisakach 
- przedłuża żywotność i bezawaryjną pracę narzędzi, sprzętu 

sportowego, ogrodniczego 
 

SMAROWANIE 
- zawiera dodatki epoksydowe wspomagające odporność  

na działanie dużych obciążeń 
- zamki, sprężyny, zawiasy, okucia, koła zębate, łańcuchy, linki 

hamulcowe 
 

LIKWIDACJA PISKÓW 
- przedostaje się pod brud, plamy i tłuszcz 
- likwidacja pisków, tarć, zgrzytów w szufladach, zawiasach, 

zamkach, zasłonach 
 

LUZOWANIE 
- wnika pomiędzy sklejone elementy 
- demontaż zakleszczonych, przymarzniętych, zardzewiałych 

części 
 

WYPIERANIE WILGOCI 
- ułatwia szybkie schnięcie (umożliwia rozruch) 
- układy elektryczne (przewody, gniazda, wtyki, skrzynki  

z bezpiecznikami, elementy zapłonowe – świece, cewka) 
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Zastosowania OCHRONA PRZED KOROZJĄ 
- zapobiega szkodliwemu działaniu wilgoci i innych czynników 

korozyjnych 
 

Opakowania 200 ml – blaszana butla 
400 ml – blaszana butla 

 
Okres trwałości 5 lat. Zamknięte opakowanie przechowywać w temperaturze od +5°C 

do +25°C. Odporny w transporcie do –15°C.  

 

PODŁOŻA 
 

Rodzaje powierzchni metale, stal, guma, tworzywa sztuczne 
 

SPOSÓB UŻYCIA 
 

Temperatura otoczenia od +5°C do +35°C 

 
Zalecenia Przed użyciem silnie wstrząsnąć. Spryskać obficie wybrane elementy  

i pozostawić do utworzenia się warstwy ochronnej. Nie wcierać (nie 
dotyczy stosowania środka do celów czyszczących). 

 
Czyszczenie Do czyszczenia rąk, narzędzi czy powierzchni zaleca się użyć 

specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Ewentualnie 
do mycia narzędzi po zakończeniu pracy można stosować terpentynę, 
benzynę ekstrakcyjną lub środek Den Braven MEK Cleaner. Do mycia 
rąk można także użyć środek Den Braven Handfris. 

 
Ograniczenia Uwaga na materiały pokryte powłokami lakierowymi. Środek może je 

naruszać (dotyczy zwłaszcza środków zawierających woski). 
 

Niektóre materiały przy długotrwałym oddziaływaniu środka 
(np. zanurzenie) mogą ulec spęcznieniu lub poplamieniu (np. niektóre 
kauczuki, tworzywa, tkaniny). 
 

Zaobserwowano, że przyczepność powłok lakierowych na materiałach 
spryskiwanych środkiem ulega osłabieniu. W razie wątpliwości przed 
malowaniem wyczyścić powierzchnię przy pomocy dostępnych 
wyrobów rozpuszczalnikowych do czyszczenia. 

 
Bezpieczeństwo ogólne Patrz: Karta charakterystyki 7.35A  

UWAGA: Chronić przed dziećmi. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Odpowiedzialność: Podane informacje są wynikiem badań i doświadczeń Den Braven Sealants, co jest podstawą ich rzetelności i wiarygodności. 
Producent nie mógł przewidzieć jednak wszystkich możliwości zastosowania swoich produktów, a ponieważ sposób użycia produktów jest 
całkowicie poza jego kontrolą, użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za właściwy wybór i zastosowanie produktu. Producent nie bierze na 
siebie odpowiedzialności za występujące uszkodzenia lub zły stan podłoża, które mogą być wynikiem czynników atmosferycznych, przygotowania 
wstępnego lub  wad konstrukcyjnych. 
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