
 Óleo especial, transparente com 
capacidade de fl uência 

 Óleo especial líquido com 
excelente capacidade de 
fl uência
• Protege também locais de difícil 

acesso
• Detêm a corrosão

Boa compatibilidade com a 
maioria dos materiais como por 
exemplo, superfícies pintadas, 
metais e plásticos
Grande variedade de aplicações

Película protectora autoselante
• Riscos, danos causados por pedras 

ou semelhante são automaticamente 
selados

• Evita a entrada de humidade nas 
zonas tratadas

Alto rendimento
Economia de tempo e dinheiro.

Excelente estabilidade perante 
água salgada, segundo a 
norma DIN 50021
Óptima proteção mesmo em condições 
extremamente agressivas. 

 As instruções de aplicação são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. 
Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes da utilização. Devido à grande variedade de aplicações possíveis, 
condições de processamento e armazenamento, não podemos garantir um determinado resultado da aplicação. Não 
assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha 
gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do 
acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos 
uma qualidade constante dos nossos produtos e reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas. 

Art.-Nr. 0893 15 
Qt./Emb. 1/12

Conteúdo 300 ml

Cor Transparente

Duração da proteção anticorrosiva 6 meses

  Campos de aplicação 
 Para a conservação de ferramenta, 
máquinas, acessórios para veículos 
como por exemplo, correntes para a 
neve e grades para tejadilho. Pode ser 
usado em locais de difícil acesso no 
motor, em juntas da carroçaria e na cava 
das rodas. Óptima proteção para motas 
e bicicletas, sobretudo durante o tempo 
de paragem no Inverno. Especialmente 
recomendado para todo o tipo de peças 
e acessórios expostos a níveis elevados 
de salinidade, p.ex. perto da costa ou 
do mar. Os motores dos barcos ou os 
acessórios são conservados.  

  Aplicação 
 Limpar e secar as superfícies a tratar. 
Aplicar uma camada fi na do spray 
anticorrosão. Repetir a aplicação a 
cada 6 meses para garantir uma óptima 
proteção.  

  Nota 
 Estas informações são apenas 
recomendações baseadas na nossa 
experiência. Verifi car a compatibilidade 
do material numa área invisível, se 
necessário.  
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