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Veri Sayfaları

M
ultipurpose Spray

TR

Uygulamalar 

Multipurpose Spray özellikle korozyon yüzünden bloke olmuş mekanizmaları 
gevşetmek için önerilir.

Multipurpose Spray ciddi şekilde bloke olmuş yüzeyleri hızla ıslatır ve mekanizmalara 
nüfuz ederek gevşemelerini sağlar.

Multipurpose Spray mekanizmalardaki seslerin giderilmesi, zincir yağlama, korozyona 
karşı geçici koruma vb. bir çok uygulamaya sahiptir.

Açıklama 

Multipurpose Spray hidro karbonlar ve spesifik katkılardan üretilmiş yüksek 
performanslı nüfuz edici yağlayıcıdır. 

Multipurpose Spray
Yüksek yağlama ve nüfuz etme 
performansı 

Özellikler 

Multipurpose Spray sıkışma önleyici, korozyon önleyici ve su geçirmez katkılar içerir.

Multipurpose Spray, düşük yüzey gerilimi sayesinde mükemmel ıslatma ve nüfuz 
etme gücüne sahiptir.

Multipurpose Spray, gevşetir, nemi uzaklaştırır, yağlar ve paslanmaya karşı korur.

Teknik Özellikler 
	 	 Birim	 	 Değer

Görünüm -  Sıvı

Renk  -  Berrak sarı

İtici gaz  -  Bütan / Propan

Hacim  ml  500
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Not 

Bu yayında yer alan veriler mevcut bilgi ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Ürünümüzün işlenmesini ve uygulanmasını 
etkileyebilecek bir çok faktörden dolayı, bu veriler işleyicilerin kendi araştırmalarını ve testlerini gerçekleştirmelerinin 
yerini almaz; aynı şekilde bu veriler belirli özelliklerin sağlanmasını ya da ürünün belli bir amaca uygunluğunu da garanti 
etmez. Burada verilen tüm açıklamalar, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vs. önceden bildirilmeden değiştirilebilir ve 
bunlar ürünün mutabık kalınmış sözleşmeyle ilgili kalitesini oluşturmaz. Her tür fikri mülkiyet hakkına, mevcut yasalara ve 
yönetmeliklere uymak ürünlerimizi alanların sorumluluğudur.

Sağlık/Güvenlik 
Bu ürünün güvenli şekilde taşınması ve kullanılması için, Malzeme Güvenliği Veri Sayfasına bakın.

Depolama ve Taşıma 
Dikkat, basınçlı kap: güneş ışığından ve diğer ısı kaynaklarından uzak tutun.

Son Kullanma Tarihi 
Üretim tarihinden itibaren 3 yıl

Üretim tarihi şişenin altından aşağıdaki şekilde bulunabilir:

Julian tarih kodu – GGG/YY

Saat – SS:SS

Ürün kodu – 765XXX


