CHAI XỊT DA DỤNG CAO CẤP
XCP™ ONE™ là chai xịt đa dụng cao cấp, được sản xuất theo tiêu chuẩn cao nhất của châu âu,sử dụng nguyên
liệu bền vững trong tự nhiên, không gay hại cho sức khoẻ của người sử dụng.
– Với công thức đặc biệt XCP ONE có khả năng thắm sâu, làm bong tróc rỉ sét, khả năng tách nước cao, khả
năng tẩy rửa tuyệt vời kết hợp với khả năng bôi trơn hoàn hảo.
Sản phẩm ứng dụng. Kim loại, Các loại ổ khoá Óc vít, Bulon, bạc đạn, xít, Các loại khoá, dụng cụ sửa chửa…….
!

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM:
• Làm Bông Tróc: Công thức cực mạnh của XCP™ sẽ
nhanh chống thắm sâu làm bong tróc các chất rỉ sét bám
trên bề mặt Kim loại, Các loại ổ khoá, Óc vít, Bulon,
Van,Bạc đạn….,

• Bôi Trơn: Phụ gia đặc biệt trong XCP™ tạo ra một lớp mỡ
bôi trơn làm cho thiết bị không kêu, chống ma sát làm giảm
mài mòn bên cạnh đó do không có góc silicon nên khả năng
chống bụi tuyệt vời giúp cho thiết bị luôn sạch, sáng.

• Làm sạch Và Bảo Vệ: Phụ gia đặc biệt trong XCP™
sẽ làm sạch nhanh chống các chất bám trên bề mặt lâu
ngày như: Dầu mỡ, bụi bẩn, rỉ sét và các chất khác…
Hình thanh một lớp màng mỗng không màu trên bề
mặt kim loại để bảo vệ khỏi các yếu tố rỉ sét, mài mòn…
• Tách Nước, Hơi Ẫm: XCP™ có khả năng thẩm thấu cao
do đó dễ dàng tách nước hoặc hơi ẫm bám trên, trong các
vật dụnh như Bugi, bình xăng xe gắn máy, các loại thiết bị
điện, các loại thiết bị điện tử…..

LĨNH VỰC ỨNG DỤNG:
• Bảo trì sửa chửa ôtô, xe vận tải..
• Bảo trì xe gắn máy, xe đạp
• Tàu, Du Thuyền & Các loại dụng
cụ thể thao dưới nước
• Ngành công nghiệp
• Hàng không & Bảo trì sản xuất máy
bay.
• Quân Đội & Vũ khí
• Thiết bị câu cá

•
•
•
•
•
•
•

Máy in, thiết bị in
Máy nông ngư nghiệp
Snow moving equipment
Garage & Xưởng sửa chữa
Vật liệu trong nhà & ngoài trời
Tàu biển & dàn khoan
Bảo trình trong ngành điện

• Khai khoán
• Xây dựng

TÍNH CHẤT VẬT LÝ:
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•
•
•
•

Mùi: Dung môi nhẹ
Màu: Hổ phách
Nhiệt độ tan chảy: < -6°C / < 21.2°F
Độ nhớt động lực học @ 25°C /77°F: 10.0 mPa s
Độ nhớt động học @ 25°C / 77°F: 11.2 mm2/s
Tính tan trong nước: <1 g/l

•
•
•
•
•

Trọng lượng: 0.8 g/cm3 approx.
Điểm chốp cháy: 100°C /212°F (CC)
Độ dầy lớp film khô: <1 µm
Độ bao phủ: 130 m2/L
Không chứa Silicon

T ÍNH TƯƠNG THÍCH & L ƯU TRỬ:
XCP™ GREEN ONE™ thích hợp cho bề mặt kim loại. Cần kiểm tra trước độ tương thích khi sử dụng trên các loại bề
mặt khác kể cả bế mặt sơn.
Bảo quả ở nhiệt độ phòng, tránh xa trực tiếp ánh nắng mặt trời.
Để biết thêm chi tiết, vui long đọc bảng MSDS tại địa chỉ:
www.xcp-protection.com.

KHUYẾN CÁO :







Sản phẩm dễ cháy
Bình xịt có chứa áp suất.
Tránh xa tầm với của trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Tránh xa lửa và các thiệt bị bắt lữa.
Tránh xa tầm mắt

ĐÓNG GÓI:
• Dạng chai xịt 400ml / 13.5 fl oz

• Dạng bình xịt 500ml/ 16.9fl oz

• Dạng thùng 5 lít /1.32 galon

THÔNG TIN THÊM:
www.xcp-protection.com

www.facebook.com/xcpprofessional

www.twitter.com/xcppro

PHÂN PHỐI BỞI:

D39 KDC Nam Long, Đường Phú Thuận, KP2, Phườn Phú Thuận, Quận 7, TPHCM
Điện thoại: 84 8 62623324-25-25: Email: info@phuockhang.com: Web: phuockhang.com

XCP CORROSION TECHNOLOGIES
(A trading division of Marott Graphic Services (UK) ltd.)
Spott Road Industrial Estate, Dunbar, East Lothian, EH42 1RS, Scotland
T: +44 (0)
1368 862
082
F: +44 (0)
1368 864
491
E:info@xcp-protection.com

MADE IN UK
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