
Joker 440 Synthetic

Yleis-spray 500 ml

________________________________________________

Yleis-spray teollisuudelle, käsitöihin, koti-
talouksiin ja vapaa-aikaan. Voitelee liikkuvat
osat, hiljentää vinkumista, poistaa kosteuden
ja suojaa ruostumiselta. Se on dielektrinen.
Joker 440 puhdistaa ja suojaa niin metalleja
kuin muoveja. Se on täyssynteettinen.

Grease Spray
Vaseliini-spray 500ml
________________________________________________

Voitelurasva jolla hyvä sitko ja tarttuvuus -
tämä on hyvä vaihtoehto rasvasiveltimelle.
Rasva kestää sekä makeaa että suolaista
vettä ja se antaa hyvän korroosio- ja
kulumissuojan.

Antirust

Ruosteen liuotus-spray 500ml

_______________________________________________

Spray, joka liuottaa ruosteen ja irrottaa
ruuveja - erittäin hyvin tunkeutuva.
Irrottaa tehokkaasti kiinniruostuneet metalli-
osat.  Suojaa korroosiolta ja poistaa
kosteuden, liuottaa ruosteen, suojaa vedeltä
ja voitelee.

Tool Guard
Suoja-spray 500 ml

Tuote muodostaa ohuen kalvon, joka antaa
erinomaisen suojan työkaluille, laitteille ja
koneille. Poistaa ja suojaa kosteudelta ja käsihieltä
sekä antaa kuivan ja luistamattoman pinnan.
Erittäin ohuen pintakalvon ansiosta, <0.4 µm,
aineella ei ole vaikutusta koneen geometriseen
tarkkuuteen. Tool Guard on omiaan sisävarastoin-
nissa - se ei sovellu pitkä-aikaiseen varastointiin

Easy Cut
Pora ja leikkuu-öljy (pumppu-spray)
250 ml

_______________________________________________________________

Öljy-spray poraamiseen ja lastuamiseen, kaikki korkea-
seosteiset teräkset, ei-rauta metallit ja alumiinit. Poraukseen,
kierteitykseen, sahaamiseen, sorvaukseen, jyrsintään sekä
lävistykseen. Aineella on optimaalinen jäähdytys ja voitelu-
ominaisuus. Se ei sekoitu veteen.
Annospumppusuihke pullossa.

Proweld
Hitsaus-spray 500 ml

_____________________________________________________

Tämä aine ei sisällä silikonia tai liuottimia. Se on
palamaton. Se estää tehokkaasti hitsausroiskeen
tarttumisen, suojaa ruostumiselta , ei jätä tuhka-

Protex

Vesi- ja öljysuoja 500 ml
_______________________________________________________

Tekstiilien ja nahan kyllästämiseen. Aine antaa pitkä-
aikaisen ja tehokkaan kosteuden- ja öljynsuojan. Se
soveltuu nahalle , tekstiileille ja kuitukankaalle
(esim. GORE-TEX®), se säilyttää materiaalin luonnol-
lisen hengittävyyden. Protex on verraton kengille,

vaatteille sekä muille urheilu- ja vapaa-ajan tuotteille.
(Protex-spray ei heikennä Gore-tex membraanin
ominaisuuksia).

Motorex Spray:t

Motorex spraytuotteet tarjoavat täydellisen valikoiman,
työtehtävään soveltuvan aineen.
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____________________________________________________________________________

______________________________________
Spray 2000

Tarttuva rasva-spray 500 ml

Täys-synteettinen, korkeapaineen kestävä, pitkä-
kestoinen yleisvoiteluaine. Nopeasti sisääntunkeutuva
korroosiosuoja. Lämpöastevakaa -30°C...+200°C.
Tarttuva, vedenkestävä, silikonivapaa, paineen- ja
iskunkestävä, väritön, ei liisteröidy.

___________________________________________________________

tai ulkovarastointiin.

jätettä ja on helppo pestä vedellä.

hiihto-ja moottoripyörävaatetukselle, pyöräily-

___________________________________________________________

lähes jokaiseen




