
Sızma özellikli, şeffaf özel sıvı.

Mükemmel püskürtme 
özelliklerine sahip akışkan özel 
yağ
• Ulaşılması zor alanları da korur.
• Korozyonun ilerlemesini önler.

Çeşitli yüzeylerde çok iyi 
malzeme uyumluluğu
örn. boyalı yüzeyler, metaller 
ve plastikler
Geniş kullanım yelpazesi.

Dokunma kuruluğuna 
ulaşmayan, kendiliğinden 
kapanan koruyucu film
• Çizikler, taş darbeleri vb. otomatik 

olarak kapatılır.
• Sıvıların girebileceği alanlar yoktur.

Ekonomik
Zaman ve para tasarrufu sağlar.

DIN 50021'e uygun mükemmel 
tuzlu su direnci
Son derece zorlu koşullarda bile 
optimum koruma sağlar.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. 
Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. 
Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya 
servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı 
olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. 
Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Art.-Nr. 0893 15 
Amb./Ad. 1/12

İçerik 300 ml

Renk Şeffaf

Korozyon koruma süresi 6 Ay

Kullanım alanları:
Takımların, makinelerin, ayrıca kar 
zinciri veya portatif bagaj gibi araca 
takılan aksesuarların korunması. Motor 
bölümündeki ve kaporta bağlantı 
yerleri ve jantlardaki ulaşılması zor 
yerlerde kullanılabilir. Özellikle kış 
mevsiminde garajda saklanan bisiklet 
ve motosikletler için en iyi koruma. 
Örneğin, sahil veya deniz kenarı gibi 
yoğun tuzlu ortamlara maruz kalan 
parçalar ve bağlantılar için uygundur. 
Yat motorlarını ve ekipmanlarını en iyi 
şekilde korur.

Kullanım şekli:
Uygulama yapılacak yüzey temiz ve 
kuru olmalıdır. Ardından Korozyon 
Koruma Spreyi ince bir tabaka halinde 
uygulanmalıdır. Optimum koruma için 
uygulama 6 ayda bir tekrarlanmalıdır.

Uyarı:
Bu bilgiler, yalnızca, deneyimimize 
dayalı bir öneridir. Gerekirse 
görünür bir alan üzerinde malzeme 
uyumluluğunu kontrol ediniz.

KOROZYON KORUMA SPREYİ
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