PINTYPLUS OIL

SZILIKON
SPRAY

Többcélú szilikon spray
színtelen, szagtalan, magas minőségű
Víztaszító hatású, ellenáll a baktériumoknak és a penésznek. Hatékony védelem
és síkosító hatás fém és nemfém felületekre egyaránt.
ALKALMAZÁS:
Nem tapad, használható formaeltávolítóként: sok-féle műanyag, gumi, gipsz.
Javítja és fényesít mindenféle anyagot: vinyl, műanyag, fa, bőr és fém felületek.
Vízlepergető hatású, ponyvák, sátrak, ernyők számára is használható
TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:
Kiszerelés: 500 ml
HOGYAN HASZNÁLJUK?
Ne használjunk áram alatt lévő készülékeknél. Jól szellőző helyen alkalmazzuk.
Fújjunk 30cm-ről a felületre. Csupán egy vékony réteg alkalmazása is elegendő a
legtöbb esetben.

SZILIKONOSMENTES
FORMALEVÁLASZTÓ

Szilikonmentes formaleválasztó
és hegesztő spray
ALKALMAZÁS:
Egységes ﬁlmréteget képez, nagyszerű kenő hatással bír. Formaleválasztásra
használható. Nagyon hasznos tapadásgátló hegesztési munkákhoz is.
TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:
Kiszerelés: 500 ml
HOGYAN ALKALMAZZUK?
Rázzuk fel a kannát 30 másodpercig. Ne használjuk áram alatt lévő
készülékeknél. 30 cm-ről permetezzük a felületre. Az esetek többségében egy
réteg elegendő.

PINTYPLUS OIL

MULTIFUNKCIÓS
SPRAY

Többcélú szilikon spray
színtelen, szagtalan, magas minőségű
Nagyon jó vízlepergető hatású. Bármilyen fém alkatrészt fellazít.
ALKALMAZÁS:
Ajtók, ablakok, lakatok, zsanérok, rozsdás csavarok, kábelek, láncok stb. kenésére
és fellazítására
TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:
Kiszerelés: 400 ml
HOGYAN HASZNÁLJUK?
Rázzuk fel óvatosan a ﬂakont, majd fújjunk annyi olajat a fém felületre, hogy
ﬁlmréteget képezzen rajta, hogy megvédje a rozsdásodástól és biztosítsa a
kenését.
Ne használjuk áram alatt lévő készülékekhez, jól szellőző helységben
alkalmazzuk.
Csak jövedéki engedéllyel rendelkező partnereink részére.

TEFLONOS
ZSÍRSPRAY

Folyékony lítium zsír, ásványi olajokkal
Folyékony lítium zsír, ásványi olajokkal.-35 és 170 fok között használható.
Alacsony toxicitású.
ALKALMAZÁS:
Kíválóan alkalmas csapágyak, elektromos készülékek stb. kenésére, illetve magas
hőmérsékletű elektromos berendezések kenésére is használható. Ajánlott: rezgő
csapágyak, rezgő gépek, görgős csapágyak, fogaskerekek és láncok kenésére.
TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:
Kiszerelés: 400 ml
HOGYAN ALKALMAZZUK?
Rázzuk fel a kannát 1 percig, amíg a benne lévő golyókat nem halljuk. Fújjunk
annyi zsírt a felületre, hogy egy ﬁlmréteget képezzenek, amely megóvja a
felületet és megfelelőkenést biztosít.
Csak jövedéki engedéllyel rendelkező partnereink részére.

