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MULTI SPREJ Univerzálny multifunkčný sprej 
na rôzne oblasti použitia.

Maže, čistí a ošetruje.
•  Premaže uzávery, závesy, puzdrá, reťaze, 

zámky dverí.
•  Odstráni škrípanie a vŕzganie a rozchodí 

všetko, čo uviazlo alebo sa zaseklo.
•  Čistí a ošetruje plastové a kovové diely, 

napr. obloženia a kryty.

Uvoľňuje hrdzu a chráni pred 
koróziou.
•  Uvoľní zahrdzavené svorníky, armatúry, 

skrutky, matice, kĺby, lankové tiahla, 
hriadele, zámky atď.

•  Naruší a vypudí vlhkosť z elektriky 
a elektroniky.

•  Zabráni korózii kovov a elektrických 
konštrukčných celkov, káblových prípojok, 
relé, konektorov, spojok atď.

•  Zabráni zamrznutiu cylindrických vložiek 
a uzáverov.

Neobsahuje živice, kyseliny 
a silikóny.

Nepoškodzuje gumu, lak a plasty.

Oblasti využitia:
Uvoľňovač hrdze.
Skvelá vzlínavosť zaručuje rýchle preniknutie do hrdze a korózie.

Mazivo.
Veľmi dobré mazacie vlastnosti. Odstraňuje škrípanie a vŕzganie. 
Znižuje trenie a opotrebovanie.

Čistiaci prostriedok.
Vďaka narušeniu špiny, zvyškov tuku a oleja zaručuje dobrý čistiaci výkon.

Ochrana proti korózii.
Najlepšia priľnavosť na kovy. Tenký viskózny ochranný fi lm zabraňuje vlhkosti 
aj na najmenších nerovnostiach a tým účinne chráni pred hrdzou a koróziou.

Kontaktný sprej.
Vodoodpudivé vlastnosti spolu s vynikajúcou schopnosťou prenikania zlepšujú elektrickú 
vodivosť a umožňujú odstrániť prechodové odpory.

Pokynmi vychádzajúcimi z našich pokusov a skúseností Vám chceme čo najlepšie poradiť. Kvôli množstvu rôznych použití a skladovacích a pracovných podmienok, ktoré nemôžeme ovplyvniť, 
nemôžme sa ani v každom jednotlivom prípade zaručiť za výsledok práce. To isté platí aj pre naše technické a odborné poradenstvo, ktoré je Vám záväzne k dispozícii. Odporúčame Vám 
prevádzať vlastné pokusy. Za trvalú kvalitu našich výrobkov preberáme záruku. Vymedzujeme si právo technických a vývojových zmien.

Obj.č. 0893 055 40 0893 055 400 0893 055 405 0893 055 420

Balenie 1/12 1/12 1 1

Obsah 0,4 l 0,4 l 5 l 20 l

Chemický základ minerálny olej minerálny olej minerálny olej minerálny olej

Mazací systém olej olej olej olej

Farba svetložltá
priesvitná

svetložltá
priesvitná

svetložltá
priesvitná

svetložltá
priesvitná

Tepelná odolnosť               
min./max. -10 až 140 °C -10 až 140 °C -10 až 120 °C -10 až 120 °C

Teplotný rozsah použitia 
min./max. -30 až 130 °C -30 až 130 °C -30 až 130 °C -30 až 130 °C

Skladovateľnosť od dátumu 
výroby 24 mesiacov 24 mesiacov 24 mesiacov 24 mesiacov

Obj.č. 0893 055 40 Obj.č. 0893 055 400
S nastaviteľnou 
striekacou hlavicou


