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Τεχνικάστοιχεία:
Χρώμα
Πυκνότητα
Περιοχή θερμοκρ. χρήσης
Ιξώδες βασικού ελαίου

Ανοικτό κίτρινο, διάφανο
0,790 g/ml
– 30°C έως +130°C
30 cst στους 40°C

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν
προτάσεις που βασίζονται
στην εμπειρία μας. Απαιτείται
δοκιμαστική χρήση.

Σύστημαλίπανσης
3 Λάδι
n

n Γράσο

n Αλοιφή

n Ξηρό λιπαντικό

n Αντιδιαβρωτική προστασία
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• Χαλαρώνει τα σκουριασμένα μπουλόνια, εξαρτήματα σωληνώσεων, βίδες, παξιμάδια, αρθρώσεις, ντίζες, άξονες, κλειδαριές κλπ.
• Λιπαίνει ασφάλειες, μεντεσέδες, χιτώνια, αλυσίδες, κλειδαριές πορτών.
• Σταματά το τρίξιμο και τους θορύβους και βάζει πάλι σε κίνηση ό,τι έχει φρακάρει
ή κολλήσει.
• Καθαρίζει και περιποιείται τα πλαστικά και μεταλλικά μέρη όπως ποδιές και περιβλήματα.
• Εμποδίζει τις οξειδώσεις σε μέταλλα και ηλεκτρικά συγκροτήματα, συνδέσεις καλωδίων,
ρελέ, ακροδέκτες, συνδέσμους κλπ.
• Εμποδίζει το πάγωμα των κυλίνδρων σε κλειδαριές και των ασφαλειών.
• Εισχωρεί και απωθεί την υγρασία σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα.
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Πεδίαχρήσης:

t

Σ./Τεμ.
1/12
1
1
1
1

t

Κωδ.Αρ.
089305540
0893055405
0893055420
089130201
089188123

Καθαριστικό
Με την εισχώρηση κάτω από τους ρύπους
και τα υπολείμματα γράσου και λαδιών
εξασφαλίζεται μία καλή απόδοση
καθαρισμού.
Αντιδιαβρωτική προστασία
Άριστα χαρακτηριστικά πρόσφυσης σε
μέταλλα. Ένα λεπτό ρευστό φιλμ προστασίας εμποδίζει την υγρασία ακόμα και
στις παραμικρές ανωμαλίες της επιφάνειας και προστατεύει αποτελεσματικά από
τις οξειδώσεις και τη διάβρωση.
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Περιεχ.
400 ml
5l
20 l
–
–

Λιπαντικό
Πολύ καλές λιπαντικές ιδιότητες.
Αντιμετωπίζει τους τριγμούς και
τους θορύβους. Μειώνει τις τριβές
και τις φθορές.

Σπρέι επαφής
Οι υδροαπωθητικές ιδιότητες καθώς και
η εξαιρετική διεισδυτικότητα βελτιώνουν
την ηλεκτρική αγωγιμότητα και αποτρέπουν τα ρεύματα διαρροής.
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Περιγραφή
Φιάλη αεροζόλ
Κάνιστρο
Κάνιστρο
Βάνα εκροής για τη συσκ. 5 l
Δοχείο REFILLO mat

Διαλυτικό οξειδώσεων
Οι εξαιρετικές ιδιότητες διείσδυσης
εγγυώνται τη γρήγορη εισχώρηση
στην οξείδωση και τη διάβρωση.

Δεν περιέχει ρητίνες, οξέα και σιλικόνη.

t

Σπρέιπολλαπλώνλειτουργιώνγιαδιάφορεςχρήσεις.

Δεν προκαλεί φθορές στα λάστιχα,
τη βαφή και τα πλαστικά.
ORSYprotec
Ηλεκτρικά αγώγιμο περίβλημα κάνιστρου για όλα
τα εύφλεκτα δραστικά
υλικά REFILLO mat σε κάνιστρο των 20 λίτρων.

Κωδ.Αρ.0891 87077
Συσκ./Τεμ. 6

!

REFILLO matΜονόεξάρτημα
Κωδ.Αρ.0961 891311
REFILLO matΔιπλόεξάρτημα
Κωδ.Αρ.0961 891312
REFILLO matΤριπλόεξάρτημα
Κωδ.Αρ.0961 891313

