
Farklı işlevleri sayesinde birçok 
alanda  kullanılabilen çok amaçlı 
sprey. 

Yağlar, temizler ve bakım 
sağlar 
• Sürgüleri, menteşeleri, yuvaları, 

zincirleri, kapı kilitlerini yağlar.
• Sesleri ve gıcırtıları yok eder. Sıkışan 

parçaların hareket etmesini sağlar.
• Plastik ve metal parçaları temizleyerek 

bakımını sağlar. (örn.: Kapaklar, 
muhafazalar vs.)

Pası çözer, korozyona karşı 
korur
• Paslanmış saplamaları, armatürleri, 

cıvataları, somunları, mafsalları, 
bowden kablolarını, milleri, kilitleri vs. 
işlevsel hale getirir.

• Elektrik ve elektronik alanlarında nem 
itici özelliğe sahiptir.

• Metal yüzeylerde, elektrik yapı 
gruplarında, kablo bağlantılarında, 
rölelerde, prizlerde, birleşme 
yerlerinde vs. korozyonu önler.

• Kilit silindirlerinin ve sürgü kilitlerin 
donarak kaynamasını önler.

Reçine, asit ve silikon içermez.

Lastik, boya ve plastik 
malzemeler ile uyumludur. 

Bu bilgiler sadece bilgi ve tecrübelerimize dayanmakta olup, tavsiye niteliği taşımaktadır. Kullanım, depolama ve işleme çeşitliliğinden ötürü eşdeğer çalışma sonuçları, garanti kapsamı dışında 
kalmaktadır. Aynı durum teknik ve satış ekibimiz için de geçerlidir. Her zaman ön deneme yapmanızı tavsiye ederiz. Ürünlerimizin aynı kalan kalitesi daima teminatımız altındadır. Teknik 
değişiklik ve geliştirme hakkı tarafımızca saklıdır.

Art.-Nr. 0893 055 415 0893 055 40 0893 055 400 0893 055 405 0893 055 420
Amb./Ad. 1/12 1/12 1/12 1 1

Hacim 150 ml 400 ml 400 ml 5 l 20 l

Kimyasal baz Mineral yağ Mineral yağ Mineral yağ Mineral yağ Mineral yağ
Yağlayıcı madde 
sistemi Yağ Yağ Yağ Yağ Yağ

Renk Açık sarı şeff af Açık sarı şeff af Açık sarı şeff af Açık sarı şeff af Açık sarı şeff af
Uygulama 
sıcaklığı min./
maks. (aerosol 
kutu için)

-10 / 40 °C -10 / 40 °C -10 / 40 °C

Sıcaklık 
dayanımı
min./maks.

-30 / 130 °C -30 / 130 °C -30 / 130 °C -30 / 130 °C -30 / 130 °C

Depolama ömrü 24 ay 24 ay 24 ay 24 ay 24 ay

Ambalaj Aerosol kutu Aerosol kutu Aerosol kutu Bidon Bidon
Püskürtme 
başlığı modeli Standart başlık Standart başlık 2 fonksiyonlu 

başlık

Temsili fotoğraf  

Kullanım alanları   
Pas çözücü 
Oldukça yüksek sızma özelliği sayesinde pas ve korozyonun içine hızlı şekilde 
işleyerek etki eder.

Yağlayıcı
Yağlama özelliği çok yüksektir. Sesleri ve gıcırtıları önler. Sürtünmeyi ve aşınmayı en 
aza indirir.

Temizleyici
Kir, yağ ve gres kalıntılarının içine işleyerek yüksek etkili temizlik sağlar.

Korozyon koruması
Metal yüzeylerde çok iyi tutunma özelliğine sahiptir. İnce ve kıvamlı bir koruyucu 
tabaka oluşturarak en zor alanlarda bile nemi önler. Aynı zamanda pas ve 
korozyona karşı etkili bir koruma sağlar.

Kontakt sprey
Su ve nem itici özelliklerinin yanı sıra sızma kabiliyeti elektrik iletkenliğini arttırır ve 
kaçak akımları engeller.  

MULTİ ÇOK AMAÇLI SPREY
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