
 

  
  

    Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε σε καουτσούκ και βαμμένες 

07. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
ΣΠΡΕΪ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΛΙΠΑΝΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ NILS-07-SPECIAL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
4Καθαριστικό  πολλών χρήσεων για πρακτική και γρήγορη αφαίρεση 
    λαδιού και ίχνη λίπανσης, υπολείμματα εγκλωβισμού, σκουριά και άλλες 
    ακαθαρσίες που προσκολλώνται σε μέρη του κινητήρα και γραναζιών.
    Αφήνει τέλεια στεγνή και καθαρή επιφάνεια.

    επιφάνειες.

    Αφήνει μια απόλυτα καθαρή και στεγνή επιφάνεια. 
    Έχει πιστοποιηθεί NSF Κ1 και Κ3 NSF Κ1-Κ3.
    Μη-τοξικό καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων. 

    ιδιότητες διείσδυσης και λίπανσης. Εξαιρετική συμπεριφορά κατά της 
    υγρασίας, δημιουργεί ισχυρή προστατευτική μεμβράνη, διαλύει διογκω-
    τικά και σκουριά, κόλλες και άλλες ουσίες (για παράδειγμα άσφαλτο). 
    Ιδιαίτερα κατάλληλο για την αποφυγή τριξιμάτων και για την απελευθέ-
    ρωση σκουριασμένων και μπλοκαρισμένων μηχανισμών.
    είναι ελεύθερο χλωριωμένων ουσιών και δεν περιέχει λίπος ή σιλικό- 

ΚΩΔΙΚΟΣ NILS-07-4ALL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
4Λιπαντικό πολλών χρήσεων για εφαρμογές σε εργαστήρια, στο σπίτι, σε 
    θαλάσσια περιβάλλοντα και στη βιομηχανία. Παρουσιάζει εξαιρετικές 

    νουχα προϊόντα. Ανακινήστε πριν από τη χρήση. Ψεκάστε από απόστα-  
    ση 15-20 cm και αφήστε το για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Τα κύρια χαρα- 
    κτηριστικά του είναι τα εξής: αντοχή στο νερό εξαιρετική αντιδιαβρω-
    τική και  αποτελεσματική διείσδυση και  τέλος λίπανση

4 ΣΠΡΕΫ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ SPECIAL CLEANER

4 ΣΠΡΕΫ ΛΙΠΑΝΣΗΣ 4ALL
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07. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
ΣΠΡΕΪ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΛΙΠΑΝΣΗΣ

   του όζοντος ( απουσία αερίων CFC), προστατεύει από τη διάβρωση 

ΚΩΔΙΚΟΣ NILS-07-ZINK

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
4Παρέχει αντιδιαβρωτική προστασία καθώς περιέχει ηλεκτροχημικά 

     ενεργοποιημένη πούδρα ψευδαργύρου, κατάλληλη για σιδηρούχα 
    μέταλλα. Δημιουργεί μακροχρόνια προστατευτική μεμβράνη ψευδαρ-
    γύρου με εξαιρετική αντιδιαβρωτική απόδοση.

    Εύρος θερμοκρασίας εργασίας: ανθεκτικό έως + 400 ° C.
    Τα κύρια χαρακτηριστικά του : εξαιρετικη επικάλυψη για οποιοδήποτε 
    μέταλλο ,στεγνώνει γρήγορα, άριστη προστασία από τη διάβρωση, αντοχή 
   σε θαλασσινό νερό, Δεν προσελκύουν τη βρωμιά, δεν βλάπτει το στρώμα 

   τμήματα που υπόκεινται σε υψηλές θερμικές καταπονήσεις, όπως εξατμί-
   σεις, εναλλάκτες θερμότητας, εξοπλισμό ψύξης. Πριν από τη χρήση, καθα-
   ρίστε καλά και απολιπάνετε τα μέρη που πρέπει να ψεκαστούν. Ανακινή-
   στε καλά το μπουκάλι μέχρι να ακούσετε σαφώς τις εσωτερικές μπάλες 
   και ψεκάστε ένα λεπτό ομοιόμορφο φιλμ. Αφήστε να στεγνώσει.

4 ΣΠΡΕΫ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΖΙΝΚ
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