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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU – SCF-H/SCF-E/SCF-B
Sekcja 1. OPIS PRODUKTU
SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA GŁĘBOKICH OTWORÓW – SCF-H/SCF-E/SCF-B
Szczotka SCF to jedno z podstawowych narzędzi niezbędnych do właściwego
przygotowania otworu montażowego. Po wydmuchaniu zwiercin z otworu,
czyszczenie powinno się powtórzyć jeszcze minimum 2 razy czyszcząc najpierw
ścianki szczotką, a następnie przedmuchując otwór sprężonym powietrzem
lub pompką. Dla otworów średnio głębokich należy stosować końcówkę
szczotki nakręconą bezpośrednio na rączkę, dla otworów głębokich
dodatkowo jedną przedłużkę oraz do bardzo głębokich dwie przedłużki.
Dzięki powtarzalnemu modułowi, możliwe jest wielokrotne przedłużanie.
Gwint umożliwia stosowanie z końcówkami różnych średnic.

SCF-H
Rączka do szczotki

SCF-E
Przedłużka szczotki

Sekcja 2. DANE TECHNICZNE

Kod produktu

Ilość szt.

SCF-B

SCF-H*

1

Końcówka robocza szczotki

TABELA 1. TABELA DOBORU – SCF-H

*Produkt na zapytanie i zamówienie

TABELA 2. TABELA DOBORU – SCF-E
Kod produktu

Ilość szt.

SCF-E*

1

*Produkt na zapytanie i zamówienie

TABELA 3. TABELA DOBORU – SCF-B
Kod produktu

Min. średnica otworu [mm]

Ilość szt.

SCF-B-12

12

1

SCF-B-14

14

1

SCF-B-18

16

1

SCF-B-22

18

1

SCF-B-27

25

1

SCF-B-35

32

1

SCF-B-38

35

1

SCF-B-43

40

1

*Produkt na zapytanie i zamówienie

Sekcja 3. UWAGI
1.
2.

Wszystkie wcześniejsze wersje niniejszej Karty Technicznej tracą ważność
Dane zamieszczone w niniejszej Karcie Technicznej Produktu są zgodne z obecnym stanem wiedzy i zostały podane w dobrej wierze.
W przypadku niezastosowania się do zaleceń sposobu stosowania i montażu produktu firma KLIMAS Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności
za poprawność i jakość wykonanego połączenia

Wszelkie prawa zastrzeżone Karta może być udostępniana tylko w takiej formie w jakiej została dostarczona. Żaden fragment (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, obrazy, zdjęcia, oraz wszelkie inne dane)
prezentowane w tym dokumencie nie mogą być w żaden sposób modyfikowane lub rozpowszechniane w częściowej formie bez uprzedniego zezwolenia. Wszelkie znaki towarowe, znaki graficzne, nazwy własne, logotypy
i inne dane są chronione prawem i należą do ich właściciela. Data sporządzenia: 2016-07-20 Data aktualizacji: 2019-05-14
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