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Pro-Line Snelroestoplosser
Beschrijving
Extra snel werkende roestoplosser met uitstekende
kruipwerking. Maakt bouten en moeren in een mum
van tijd los. Dringt ook in de kleinste pasvormen. Infiltreert en lost roest op door capillaire werking. Maakt
anders onoplosbare vastgeroeste schroeven in een
mum van tijd los. Lost vuil op en beschermt door de
waterverdringing tegen corrosie. Zorgt door de snelle
doordringing en uitstekende kruipeigenschappen voor
lage wrijvingswaarden tussen de onderdelen losgemaakt moeten worden.

Eigenschappen
- lost roet op
- snel binnendringend
- neutraal tegen kunststoffen, rubber en lakken
- zeer hoog kruipvermogen
- goede corrosiebescherming
- ondergraaft en verdringt vocht
- extreem lage wrijvingswaarde
- ook geschikt voor werkzaamheden boven
lichaamshoogte
- schone toepassing

Technische gegevens
Basis

Ölkombination, Wirkstoffe
/ combination of oils,
agents

Kleur / uiterlijk

farblos / colourless

Dichtheid bij 20 °C

0,829-0,86 g/ml
DIN 51757

Gebruikstemperatuurgebied

-40 bis +140 °C

Rendement

Stahlblech, blank / sheet
steel, bright

Bereik industrie:voor het verwijderen van alle vastgeroeste schroefverbindingen en lagers. Dient als
scheidingsmiddel en conservering van metalen platen. Aanbrengen op een groot oppervlak van de corrosiebescherming d.m.v. de ingeklapte spuitlans. Dient
om de montage van lagers en geleidingen te vergemakkelijken.

Gebruik
Vóór gebruik goed schudden. Afhankelijk van de toepassing de gewenste hoeveelheid opspuiten. Door de
uitklapbare spuitlans is zeer nauwkeurig opspuiten
gegarandeerd. Wanneer de spuitlans is ingeklapt,
vindt oppervlaktespuiten plaats. Op grote oppervlakken zonder spuitlans vanuit een afstand van ca. 20-25
cm spuiten. Spuit ook boven het hoofd.

Verpakking
400 ml Spuitbus

20678
D-NL-F-GR-RUS

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige
onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar
kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

140-180 m²/l
Vorm

aerosol

Geur

charakteristisch /
characteristic

Toepassings-Gebieden
Geschikt voor gebruik en werkplaats, maar ook voor
auto en alle apparaten in huis en hobby.
Bereik Automotive:Door zeer nauwkeurig aanbrengen kunnen schroefverbindingen en lagerpersingen
doelgericht worden behandeld. Doordringt en maakt
schroefverbindingen aan alle voertuigonderdelen los,
die door corrosie zijn aangetast.
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