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VÍCEÚČELOVÝ SPREJ PLUS 7 
Multi-Spray Plus 7 

POPIS Kombinace účinných látek s výbornými antikorozními vlastnostmi, rozpouštějící 
rez, vytěsňující vodu a s vynikajícím mazacím účinkem. 

VLASTNOSTI - bez obsahu silikonu 
 - neutrální vůči plastům, lakům, kovům a dřevu 

- snižuje tření a opotřebení 
- dobrá ochrana před korozí 
- rozpouští rez 
- optimální vzlínavost 
- univerzální použití 
- rozpouští nečistoty 
- odstraňuje skřípání 
- dobrá odolnost proti vodě 

TECHNICKÁ DATA Forma : kapalná 
Báze : kombinace olejů a účinných látek 

 Barva / vzhled : hnědá 
 Zápach : charakteristický 

Hustota při +20 °C : 0,84   g/m3 
 Viskozita při +40 °C : < 7  mm2/s 
 Bod vzplanutí : +62  °C 
 Rozpustnost ve vodě : rozpustný 
 Teplotní rozsah pro použití : -40 – +140 °C 

Vydatnost – ocelový plech lesklý : 140 – 180 m²/l 

OBLAST POUŽITÍ  Vynikající a mnohostranné vlastnosti prostředku umožňují široké možnosti použití 
v průmyslu, dílnách a při hobby činnostech. 

 Automobilový průmysl: Uvolňuje šroubové spoje, které jsou poškozené a nepo-
hyblivé účinkem rzi, zalepením pryskyřicí nebo usazenými nečistotami. Zabraňuje 
pískání a chrání před korozí. Maže, čistí a chrání zámky dveří, nářadí, závěsy, 
lana a vodítka. 

 Strojírenský průmysl: Pro mazání a údržbu všech kluzných vodítek, napínacích 
pružin, nástrojů a tažných lan. Čistí a chrání všechny druhy nářadí, přístrojů, lego-
vaných povrchů a pracovních ploch. Díky dobrému vytěsňování vody zastavuje 
bludné proudy a zabraňuje jejich vzniku. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Prostředek nastříkat na povrch vzduchovým sprejem, stříkací pistolí nebo nanést 
na povrch jeho namočením, natřením štětcem nebo otřením nasycenou houbou. 

 
DOSTUPNÁ BALENÍ 5 l plastový kanystr Obj. č. 3309 D-GB-E 
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