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Опис
Спрей для електропроводки – це повністю 
синтетичний контактний спрей, сумісний із 
пластиком, призначений для догляду та захисту 
електричної частини та електроніки в автомобілі. 
Не містить мінеральні, тваринні та рослинні 
оливи та силікони.

Властивості
- очищує забруднені контакти
- відмінна сепарація води
- гарний захист від корозії
- підповзає під відкладення з оксидів та сульфідів
- витісняє вологу
- зменшує опір контактів
- не містить силікону

блакитний 
синтетична олива 
49,5 mm²/s
7 mm²/s
145 
-53 °C
DIN ISO 3016
201 °C
DIN ISO 2592
2,1 % мас.
DIN ISO 2909
40 ppm Ω · cm
DIN 51 581
0,03 mg KOH/g 
DIN 51 777 T 1
0-1
DIN 51 809
1,6 · 10 ⁻ ⁹ Ω · cm 
характерний 
рідина 

Технічні дані
Колір / Зовнішній вигляд
Основа
В'язкість при 40°C
В'язкість при 100°C
Індекс в'язкості       
Температура застигання

Температура спалаху

Втрати на випарування           
(по Noack)
Вміст води

Число нейтралізації

Корозія міді

Питамий опір                        
Запах
Форма

Сфера застосування
Для техобслуговування та догляду (чистка та 
захист) за будь-якими електричними деталями в 
автомобілі, наприклад, штекерні роз'єми та 
клеммові з'єднання, цоколі лампочок, кабельні 
розподільники, перемикачі, реле, розподільник 
запалювання, переривник, стартер, генератор, 
запобіжники, клеми акумулятора, антени тощо, а 
також  для змащення компонентів точної механіки.

Застосування
Перед монтажем обробіть деталі спреєм, після 
чого встановіть їх. У разі контактів із сильною 
корозією зачекайте довше для забезпечення дії, 
сліди корозії, що відстали, зітріть сукном або 
щіткою.

Примітка: після розпилення залиште на 10 
хвилин для випаровування перед 
підключенням компонента до джерела 
живлення.

Наявна упаковка

200 мл аерозольний балон     8047
D-RUS-UA

200 мл аерозольний балон 1832
D-NL-F-GR-ARAB

200 мл аерозольний балон 2832
GB-DK-FIN-N-S

200 мл аерозольний балон 3110
D-GB-I-E-P

200 мл аерозольний балон 21700
PL-H-RO-TR

Наша інформація базується на ретельних 
дослідженнях і вважається достовірною, 
проте вона не повинна використовуватися як 
обов'язкова рекомендація.

Товариство з обмеженою відповідальністю
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str. 4 89081 Ulm-Lehr

п/с 2829
89018 Ulm
Німеччина

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

сервісна гаряча лінія: 0800/8323230 
технічна гарячая лінія: +49(0)731/1420-871
www.liqui-moly.de




