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Allround rengöring och avfettning.
Rengör och avfettar i samma moment och utan att lämna rester. 
För metall, aluminium, glas, sten, keramik, vissa plaster m.m. Löser snabbt och 
effektivt hårt sittande och mycket svåra försmutsningar. Löser oljor, gummirester,
lim- och färgrester, tjära, kåda, sot m.m. Löser även fett, silikoner, skyddsfilmer,
vaxer, rostskyddsmedel m.m. Rengör effektivt verktyg, gjutformar, maskiner, 
motorer, redskap, kedjor och utrustningar. Idealisk för avfettning och rengöring
före grundning, målning och limning. 
500ml Sprayflaska.

SERVICESPRAY
Finolja typ W som smörjer, skyddar och vårdar.
Extra högklassig smörjolja utan lösningsmedel. En servicespray som innehåller en särskilt 
ren, fin, vit och högkvalitativ olja som smörjer, skyddar och vårdar. En servicespray för 
underhåll och skötsel av maskiner, fordon, utrustning och byggelement inom industri, 
fastighet, fordon, service, hobby och hantverk. Smörjer och vårdar gångjärn, skruvar, 
bultar, muttrar och många rörliga delar. Mycket mångsidig produkt. För underhåll och 
skötsel där en särskilt ren olja krävs. 
400ml Sprayflaska.

MULTISPRAY
Multiolja som smörjer, rengör, vårdar och skyddar. 
Multispray är en effektiv allroundolja som rengör i samma stund som den smörjer, 
skyddar och vårdar. Driver ut fukt, rengör, torkar och skyddar kontakter. Krypeffekt. 
Penetrerar och löser fastrostade bultar, muttrar och andra fastrostade delar. 
Rostskyddar metall då den kvarlämnar en skyddande film. Smörjer effektivt och 
bidrar till att rörliga delar åter fungerar. En specialblandning som gör den till en 
verkligt allround olja som besitter flera olika egenskaper. 
400ml Sprayflaska.

SILIKONSPRAY
Silikonolja typ S som smörjmedel, släppmedel och glidmedel. 
Silikonolja är ett alldeles utmärkt smörjmedel och glidmedel för service och underhåll 
av allt som behöver smörjas och underhållas. Även för att ge glans och liv på matta 
ytor. Även som polermedel för att fräscha upp ytor och göra dem motståndskraftiga 
mot damm och smuts och som därmed underlättar renhållning. Silikonspray 
användes också som släppmedel vid gjutning av plastdetaljer, termoplaster och 
duroplaster samt gummi (dock ej för silikongummi). Testa alltid lämpligheten. 
Användes som släpp- och smörjmedel för möbelindustri och vid textilbearbetning
för att underlätta när man trär textilier över PU-skum, frigolit och andra cellplaster. 
Användes också inom pappers- och träindustri.
400ml Sprayflaska.
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KEDJESPRAY 
Starkt vidhäftande klisterolja.
Speciellt vidhäftande smörjmedel för underhåll av högpresterande, snabbgående 
kedjor och vajrar m.m. Smörjer och rostskyddar kör- och kamkedjor, lager, öppna
växlar, vajer- och kabelkonstruktioner m.m.  För motorcyklar, jordbruksmaskiner,
anläggningsmaskiner, industri m.m. Kyl- och värmebeständig  -5°C upp till +140°C. 
Stark vidhäftning. Centrifugbeständig. Penetrerande, tränger undan vatten.
Rostskyddar. Reducerar oljud och skyddar mot slitage.
400ml Sprayflaska.

LACKSPRAY
Klarlack. Rostskyddar metall. Som topplack på matta ytor.
En smutsavvisande klarlack som skyddar metall, stål, aluminium, krom m.m. Bildar en 
transparent, glansig, nötningsbeständig, väderbeständig och smutsavvisande skyddsfilm 
som skyddar mot fukt, korrosion, oxidation etc. Skyddar också aluminium, krom och andra 
ytor mot slitage och abrasion. Som topplack ger den glans och ”liv” på matta ytor. 
Snabbtorkande och högglansig. Kan läggas i flera lager.
400ml Sprayflaska.

ROSTSKYDDSSPRAY
Rostskyddar metall. Långtidsverkande.
Skyddar stål- och metalldelar. Bildar en starkt vidhäftande vaxliknande skyddsfilm 
som skyddar mot fukt, korrosion, oxidation, mögel etc. Krypförmåga, tränger undan 
fukt och fäster även på vertikala ytor. Kan användas som korrosionsskydd vid lagring 
av verktyg, maskindelar, fordonsdelar, redskap och andra komponenter inom 
industri, gjuteri, service, byggnation mm. För såväl utomhus som inomhus. 
Vaxliknande film. Vidhäftar även på vertikala ytor.
400ml Sprayflaska.

Fler olika typer av sprayer inkommer.
Rostlösare, Kopparpasta, Bromsrengöring, Rostomvandlare,
Kallgalv, Islösare, Sprayfett, PTFE-spray etc.


	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

