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Gegevensbladen

Penetrating Spray
NL

Toepassingen 

Penetrating Spray wordt met name aanbevolen voor het deblokkeren van verroeste 
mechanismen (schroeven, bouten, enz.).

Penetrating Spray smeert snel oppervlakken en dringt door in de meeste 
vastgelopen en verroeste metalen onderdelen zodat ze gemakkelijk gedemonteerd 
kunnen worden.

Penetrating Spray kent vele toepassingen waaronder het elimineren van bijgeluiden, 
het smeren van kettingen, het tijdelijk tegen roest beschermen, enz.

Beschrijving 

Penetrating Spray is een snel werkende kruipolie met vaste grafietdeeltjes. 

Penetrating Spray
Spray op grafietbasis voor het smeren van 
door corrosie geblokkeerde mechanismen 

Eigenschappen 

Penetrating Spray is gemaakt van corrosie- en vochtbestendige smerende middelen.

Penetrating Spray bevat grafiet. Het heeft een kruipende, smerende en 
vochtafstotende werking, beschermt tegen roest en voorkomt vastlopen.

Penetrating Spray is verpakt in een spuitbus die bij het spuiten in elke positie kan 
worden gehouden.

Specificaties
  Eenheid  Kenmerk

Uiterlijk -  Vloeibaar

Kleur  -  Zwart

Drijfgas  -  Butaan/Propaan

Inhoud  ml  500
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Voorwaarden: © 2018. Alle rechten voorbehouden aan Moove Lubricants Limited. Mobil en alle Mobil-producten die in dit materiaal genoemd worden, zijn geregistreerde 
merken van Exxon Mobil Corporation of een van haar dochterondernemingen, waarvoor een licentie is verleend voor gebruik aan Moove Lubricants Limited, welk 
bedrijf verantwoordelijk is voor dit document en voor het gebruik van de daarin genoemde handelsmerken. Niets van dit document noch enig handelsmerk mag worden 
gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden gebruikt of toegepast zonder voorafgaande toestemming.

Geproduceerd door Moove Lubricants Limited.
Productielocatie Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX +44 (0) 1474 564 311 

Opmerking 

De gegevens in deze publicatie zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Vanwege de vele factoren die de 
verwerking en toepassing van ons product kunnen beïnvloeden, ontheffen deze gegevens gebruikers niet van het uitvoeren 
van hun eigen onderzoeken en tests. Verder impliceren deze gegevens geen enkele garantie over bepaalde eigenschappen 
noch de geschiktheid van het product voor een bepaald doel. Beschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, verhoudingen, 
gewichten, enz. die hier vermeld zijn kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en maken geen deel uit 
van de overeengekomen contractuele kwaliteit van het product. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze 
producten ervoor te zorgen dat eventuele eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving worden gerespecteerd.

Gezondheid/Veiligheid 
Zie het veiligheidsinformatieblad voor meer informatie over het veilig hanteren en gebruiken van dit product

Opslag en transport 
Pas op, verpakking staat onder druk: tegen zonlicht en andere hittebronnen beschermen.

Uiterste gebruiksdatum 
3 jaar na de productiedatum

De productiedatum kan als volgt worden herleid uit een code op de onderzijde van de verpakking:

14   163: 14 is het jaar (2014), 163 de 163e dag van het jaar.


