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PAS SÖKÜCÜ ROST-OFF PLUS En son katkı maddesi teknolojisi 
(OMC 2 teknolojisi) sayesinde 
yüksek kaliteli pas çözücü, 
yağlama etkisi.

Yüksek kılcal etkinlik
•  Mükemmel sızma özellikleri, pasa 

olağanüstü nüfuz etme özelliğini ve 
kapsamlı pas sökmeyi sağlar.

Sıvı, son derece etkili, organik 
molibden bileşiği OMC2‘yi içerir
•  MOS2, OMC2 gibi katı yağlayıcılar 

içeren ürünlerin aksine, daha büyük 
kavanozlarda dibe çökme yapmaz.

•  Sürtünmeyi azaltır.
•  Metal yüzeyi pürüzsüzleştirerek 

mükemmel yağlama etkisi.
•  Bağlantıların sürekli ve sorunsuzca 

çalışmasını sağlar.

Özel yüksek basınç katkı 
maddeleri içerir
• Sıcaklığı düşürür.
•  Makine aksamları ve işleme 

takımlarının kullanım ömrünü uzatır.
• İşletme masrafları azalır.

Optimum koruma için korozyon 
koruma katkı maddeleri
•  İlerde oluşabilecek korozyona karşı 

uzun süreli koruma sağlar.

Silikon, asit ve reçine içermez.

Kauçuk ve plastik ile uyumludur.

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. 
Ücretsiz 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.

Kullanım alanları:
B Binek, ticari, tarım araçlarında, inşaat 
makinelerinde, ekipman ve cihazlarda 
paslanmış veya oksitlenmiş cıvata 
bağlantılarını açmak için.

Kullanım şekli:
İşlem uygulanacak parçalara 
püskürtünüz ve kısa sürede etkisini 
göstermesini bekleyiniz. İnatçı 
bağlantılarla, uygulamayı tekrar ediniz 
ve gerekirse etkime süresini uzatınız.

İçerik Ambalaj Art.-Nr. Amb./Ad.
5 l Bidon 0890 300 1

400 ml Aerosol kutu 0890 200 004 1 / 12

Ek ürünler Art.-Nr.
5 l’lik bidon için musluk 0891 302 01
Pompalı sprey kabı, baskılı, boş 0891 503 007
Püskürtme tabancası 0890 8
REFILL0-Doldurma Ünitesi 0891 800


