VEDLIGEHOLDELSESOLIE MULTI 2000

Alsidig multifunktionsspray til en
lang række anvendelsesformål
Fjerner rust, smører, renser og
plejer
• Smører lukkeanordninger, hængsler,
bøsninger, kæder og dørlåse
• Stopper pibende og knirkende lyde,
og smører alt, der er blokeret eller
fastklemt
• Renser og beskytter plast- og metaldele, f.eks. dæksler og afskærmninger

Billedeksempel
Kemisk basis

Mineralsk olie

Farve

Lysegul transparent

Smøremiddelsystem

Olie

Min./maks. temperaturforhold

-30 til 130 °C

Holdbarhed fra produktionsdato

24 Måneder

Art.nr.

0893 055 40

0893 055 405

Indhold

0,4 l

5l

Stk. pr. pk.
Min./maks. bearbejdningstemperatur for dåse
Beholder

Type sprayhoved

1/12

1

-10 til 40 °C

--

Spraydåse

Dunk

Standard sprayhoved

Anvendelsesområde
Rustfjerner
Fremragende krybeegenskaber sikrer
ekstremt hurtig indtrængen i rust og korrosion
Smøremiddel
Fremragende smøreegenskaber. Fjerner
knirkende og pibende lyde. Reducerer
friktion og slitage
Rensemiddel
God rengøringsevne sikres ved

--

indtrængen i snavs-, fedt- og olierester
Korrosionsbeskyttelse
Enestående vedhæftningsevne på metal.
En tynd beskyttende film forhindrer fugt
på selv de mindst ujævne områder og
beskytter derfor effektivt mod rust og
korrosion
Kontaktspray
Vand- og fugtafvisende egenskaber og
enestående krybeevne forbedrer elektrisk ledningsevne og fjerner krybestrøm

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv
laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder, garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske
oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester,
eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter og forbeholder
os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Fjerner rust, og beskytter mod
korrosion
• Løsner rustne bolte, rørfittings, skruer,
møtrikker, samlinger, bowdenkabler,
aksler, låse osv.
• Trænger ind i og fordeler fugten i
elektriske og elektroniske komponenter
• Forhindrer korrosion af metal og i
elektriske forbindelser, kabeltilslutninger, relæer, konnektorer, koblinger
osv.
• Forhindrer låsecylindre og lukkeanordninger i at fryse til
Harpiks-, syre- og silikonefri
Angriber ikke gummi, lak eller
plast
Instruktioner
Dåsen omrystes før brug, spray komponenterne, og lad det virke kortvarigt.
Efter brug, sprayes resten ud, indtil den
er tom.

