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Опис
Дуже швидкодіючий перетворювач іржі з відмінною 
проникною здатністю. Звільняє застряглі гвинти і 
гайки за найкоротший час. Проникає навіть у 
важкодоступні місця. Під дією капілярного ефекту 
проникає під іржу та відокремлює її. Гвинти, що 
міцно заржавіли і не звільняються по-іншому, робить 
рухомими за найкоротший час. Розчиняє бруд та 
захищає від корозії шляхом витіснення води. За 
рахунок швидкого проникнення та відмінної 
проникаючої здатності забезпечує низьке тертя між 
деталями, що звільняються.

Свойства
- видаляє іржу
- швидко проникає
- нейтральне до пластику, гуми та лаку
- відмінна проникність
- гарний захист від корозії
- підповзає під вологу та витісняє її
- надзвичайно низький коефіцієнт тертя
- також підходить для роботи вверх дном
- чисте застосування

Технічні дані
Основа
Колір/Зовнішній вигляд

комбінація олив, агенти 
безбарвне
-40 до +140 °CДіапазон температур 

Покривистість 

Форма
Запах

sheet steel, bright
140-180 m²/l
аерозоль
характерний

Сфера застосування

Підходить для застосування на виробництві та в 
майстерні, а також на транспортних засобах та 
всьому обладнанні для побуту та хобі.

Автомобільна сфера: Завдяки точковому нанесенню 
можна цілеспрямовано обробляти різьбові з'єднання 
та місця запресування підшипників. Проникає в 
різьбові з'єднання і деблокує їх на всіх деталях 
автомобіля, які зазнали корозії.

Промислова сфера: Для розблокування будь-яких 
різьбових з'єднань, що окислилися, і підшипників. 
Служить як роздільник і консервант металевих 
пластин. Нанесення антикорозійного засобу на 
великій площі у складеному стані розпилювальної 
трубки. Служить для полегшення монтажу 
підшипників та напрямних ковзання.

Застосування

Перед застосуванням ретельно збовтати. Залежно 
від сфери застосування напилювати необхідну 
кількість. Розкладна труба розпилювання забезпечує 
точкове розпилення. Якщо трубка розпилювання 
складена, розпилення проводиться на великій 
площі. На велику площу розпорошувати з відстані в 
прибл. 20 - 25 см. Розпорошення також можливе у 
перевернутому положенні, догори дном.

Наявна упаковка

400 мл аерозольний балончик    9917
GB-DK-FIN-N-S

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

400 мл аерозольний балончик    20678
D-NL-F-GR-RUS

400 мл аерозольний балончик    7390
D-GB-I-E-P
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