
BRAKE CLEANER 

 • Uncompromising cleaning of heavily stained and oil covered machine parts 

 • Extremely high purifying power 

 • Fast, simple and complete removal of grease, oil and resin 

 

 

 

 

WIKO BRAKE CLEANER is based on a special formulation without caustic substances. 

WIKO BRAKE CLEANER is suited for cleaning staining without problems and guarantees 

an easy application due to its fast evaporation. The product is non-corrosive and can be 

applied on synthetic and rubber parts. 

 

Instructions: Shake WIKO BRAKE CLEANER intensively. Apply the product cross-over 

from a range of approx. 20 cm on the stained parts. Allow the cleaner to take e_ect and dry. 

Wipe the surface with a clean, dry fabric. In case of extremely strong staining, repeat the 

process several times if necessary. Perform a compatibility test on a concealed spot if 

synthetic or rubber components have to be cleaned. 

 

 

 

Application Areas: 

• Universal cleaner for the entire automotive sector 

• Brakes (drum brakes, disc brakes, grating, brake pad, cylinders, clips) 

• Machine parts covered extensively with dirt and oil 

• Clutches (clutch grating, clutch parts) 

• Engine components (carburetors, fuel pumps, oil pumps, gearboxes) 

 

 

 

Characteristics: 

• Uncompromising cleaning of heavily stained and oil covered machine parts 

• Extremely high purifying power 

• Fast, simple and complete removal of grease, oil and resin during repair and assembly 

applications 

• Non-corrosive 

 

 

 

Extremely _ammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. Causes skin 

irritation. May cause drowsiness or dizziness. Toxic to aquatic life with long lasting e_ects. 

Keep out of 

reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open _ames and other ignition 

sources. No smoking. Do not spray on an open _ame or other ignition source. Do not pierce 

or burn, even after use. Avoid breathing spray. Use only outdoors or in a well-ventilated area. 

Wear protective gloves/protective clothing/eye protection. Call a POISON CENTER/doctor 

if you feel unwell. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 

°F. Dispose of contents/container to hazardous or special waste collection point. 

 
 

 



 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ 
 
• Απόλυτος καθαρισμός σε πετρέλαιο και βρωμιές σε όλα τα μέρη της μηχανής 
 • Εξαιρετικά υψηλής ισχύς καθαρισμού 
 • Γρήγορη, απλή και πλήρη αφαίρεση γράσου, λαδιού και ρητίνης 
 
Wiko BRAKE CLEANER βασίζεται σε ένα ειδικό σκεύασμα χωρίς καυστικές ουσίες. 
Wiko BRAKE CLEANER είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό χρώση χωρίς προβλήματα και 
εγγυάται εύκολη εφαρμογή λόγω της γρήγορης εξάτμισής του. 
Το προϊόν είναι μη διαβρωτικό και μπορεί να εφαρμοστεί σε συνθετικά και ελαστικά μέρη. 
 
Οδηγίες: Ανακινήστε Wiko BRAKE CLEANER εντατικά. Εφαρμόστε το προϊόν από μια 
απόσταση περίπου. 20 cm για τα λερωμένα τμήματα. Αφήστε το καθαριστικό να ενεργήσει 
και να αποροφηθεί. Σκουπίστε την επιφάνεια με ένα καθαρό, στεγνό ύφασμα. Σε 
περίπτωση εξαιρετικά ισχυρής βρωμιάς, επαναλάβετε αρκετές φορές τη διαδικασία εάν 
είναι απαραίτητο. Εκτελέστε μια δοκιμή συμβατότητας σε ένα κρυφό σημείο, αν υπάρχει 
συνθετικό καουτσούκ ή εξαρτήματα πρέπει να καθαρίζονται μετα την εφαρμογή. 
 
Τομείς εφαρμογής: 
• Γενικό καθαριστικό για ολόκληρο τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας 
• Φρένα (ταμπούρα, δισκόφρενα, σχάρα, τακάκια, κύλινδροι, κλίπς) 
• Εξαρτήματα μηχανών που καλύπτονται εκτενώς με βρωμιά και λάδι 
• Συμπλέκτες (τρίψιμο συμπλέκτη, τμήματα συμπλέκτη) 
• Εξαρτήματα του κινητήρα (καρμπυρατέρ, αντλίες καυσίμου, αντλίες λαδιού, κιβώτια 
ταχυτήτων) 
 
Χαρακτηριστικά: 
• Απόλυτος καθαρισμός σε πετρέλαιο και βρωμιές σε όλα τα μέρη της μηχανής 
• Εξαιρετικά υψηλής ισχύς καθαρισμού 
• Γρήγορη, απλή και πλήρη αφαίρεση γράσου, λαδιού και ρητίνης κατά τις εφαρμογές, 
   επισκευής και συναρμολόγησης 
• Μη - διαβρωτικό 
 
Περιέχει υδρογονάνθρακες, 
C7, αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικά και υδρογονάνθρακες, C6-C7, αλκάνια, ισοαλκάνια, 
κυκλικά, <5% εξάνιο. Εξαιρετικά εύφλεκτο αεροζόλ. Δοχείο υπό πίεση: μπορεί να σπάσει αν 
θερμανθούν. προκαλεί δερματικούς ερεθισμούς. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. 
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Να φυλάσεται  
μακριά απότα παιδιά. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, ανοικτή 
εστία και άλλες πηγές ανάφλεξης. Οχι κάπνισμα. Μην ψεκάζετε σε ανοικτή εστία φωτιάς ή 
άλλη πηγή ανάφλεξης. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. Αποφύγετε την 
Αναπνοή κατα την διαδικασία ψεκασμού. Χρησιμοποιείτε μόνο σε ανοικτό ή καλά 
αεριζόμενο χώρο. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / ματιών 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Καλέστε ένα κέντρο δηλητηριάσεων / γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. 
Προστατέψτε από το φως του ήλιου. Μην εκθέτετε σε θερμοκρασίες άνω των 50 ° C / 122 °  
Απορρίψτε τα περιεχόμενα / δοχείο σε κάδο συλλογής ειδικών αποβλήτων. 


