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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

Alsidig multifunktionsspray til en lang række 
anvendelsesformål med multifunktionelt spray-
hoved

Smører, rengør og vedligeholder
• Smører låse, hængsler, bøsninger, kæder, dørlåse
• Sætter en stopper for knirken og hvinen og gendanner de 

glidende egenskaber ved fastsiddende og fastklemte dele
• Rengør og vedligeholder plast- og metaldele som f.eks. 

paneler og hus

Fjerner rust og beskytter mod korrosion
• Løsner rustne bolte, rørfittings, skruer, møtrikker, led, 

bowdenkabler, aksler, låse osv.
• Trænger ind og fortrænger fugt omkring elektronik og 

elektricitet
• Forhindrer korrosion på metaller og elektriske kompo-

nenter, kabelforbindelser, relæer, stik, koblinger osv.
• Forhindrer låsecylindre og lukkeanordninger i at fryse til

Harpiks, syre- og silikonefri

Angriber ikke gummi, maling eller plast

Vedligeholdelsesolie, Multi Cobra

Indhold 400 ml
Kemisk basis Mineralsk olie
Farve Lysebrun, transparent
Min./maks. bearbejdning-
stemperatur for dåse -10 til 40 °C

Min./maks. temperaturfor-
hold -30 til 130 °C

Holdbarhed fra produk-
tionsdato/betingelser for 
opretholdelse af hold-
barhed fra produktionen

24 Måned/Måneder

Min. bearbejdningstempe-
ratur for dåse -10 °C

Sprayhovedtype 2-typer sprayhoved
Maks. bearbejdningstempe-
ratur for dåse 40 °C

Min. temperaturforhold -30 °C
Maks. temperaturforhold 130 °C
Silikonefri Ja
Syrefri Ja
Harpiksfri Ja
AOX-fri Ja
Uden hvidolie/uden mine-
ralsk olie Nej

Kinematisk oliebasisvisko-
sitet 30 cSt

Betingelser for oliebasens 
viskositet ved 40 °C

Beholder Spraydåse
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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

##keep##

Vægt for indhold 270 g
Betingelser for at opret-
holde holdbarhed fra 
produktionen

ved 20 °C

Anvendelse

Bruges til at løsne rustne bolte, rørfittings, skruer, møtrikker, forbindelsesled, Bowden-kabler, aksler, låse osv. Smører låse, 
hængsler, muffer, kæder og dørlukkere. Stopper pibe- og knirkelyde. Rengør og beskytter plast- og metaldele, f.eks. paneler og 
kabinetter. Forhindrer korrosion af metaller og elektriske enheder, kabelforbindelser, relæer, stik, koblinger osv. Forhindrer fast-
frysning af låsecylindre og lukkeanordninger. Gennemtrænger og fortrænger fugt omkring elektriske og elektroniske systemer.

Instruktioner
##keep##

Dåsen omrystes før brug, spray komponenterne, og lad det virke kortvarigt. Efter brug sprayes med dåsen vendt på hovedet, 
indtil den er tom.

Art.nr. 0893 055 400
Stk. pr. pk.: 1 / 12

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anven-
delse. 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 yder rådgivning, ydes denne service 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, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os retten til at foretage 
tekniske ændringer og forbedringer.


