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##keep##

Veelzijdige multifunctionele spray voor een ver-
scheidenheid aan toepassingen met multifunc-
tionele sproeikop

Smeert, reinigt en onderhoudt
• Smeert sluitingen, scharnieren, bussen, kettingen en deurs-

loten
• Stopt kraken en piepen en herstelt glij-eigenschappen van 

vastzittende en klemmende delen
• Reinigt en onderhoudt kunststof en metalen onderdelen 

zoals bijvoorbeeld panelen en behuizingen

Verwijdert roest en beschermt tegen corrosie
• Maakt vastgeroeste pennen, pijpfittingen, bouten, moeren, 

scharnieren, Bowdenkabels, assen, sloten, enz. weer los
• Penetreert en verdringt vocht in elektrische en elektroni-

sche componenten
• Voorkomt corrosie op metalen en elektrische onderdelen, 

kabelaansluitingen, relais, stekkers, koppelingen, enz.
• Voorkomt bevriezen van slotcilinders en sluitingen

Bevat geen hars, zuren en siliconen

Tast rubber, verf of kunststoffen niet aan

Onderhoudsolie Multi Cobra

Inhoud 400 ml
Chemische basis Minerale olie
Kleur Lichtbruin glashelder
Min./max. verwerkingstem-
peratuur voor blik -10 tot 40 °C

Min./max. temperatuurin-
zetbereik -30 tot 130 °C

Houdbaarheid vanaf 
productie 24 maanden

Verpakking Spuitbus
Type sproeikop Bi-directionele sproeikop

Details/Applicatie/Toepassing

Voor het losmaken van verroeste bouten, pijpfittingen, schroeven, moeren, verbindingen, Bowden-kabels, assen, sloten, enz. 
Smeert sloten, scharnieren, hulzen, kettingen en deurdrangers. Stopt piepen en kraken. Reinigt en verzorgt kunststof en metalen 
delen, bijv. panelen en behuizingen. Voorkomt corrosie op metalen en elektrische modules, kabelaansluitingen, relais, stekkers, 
koppelingen, enz. Voorkomt bevriezen van slotcilinders en sluitingen. Penetreert en verdringt vocht in elektrische en elektronische 
componenten.

Handleiding
##keep##

Bus voor gebruik schudden, delen inspuiten en kort laten inwerken. Na gebruik bus omdraaien en leegspuiten.
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De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing 
adviseren wij het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, garanderen wij geen 
specifieke toepassingsresultaten. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele 
aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, 
contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze 
producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.


