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MoS2 Rostlösare
Användning
Användningsområde
universiell i industri- och fordonsteknik
Åtgång
beroende av användningen
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Användning Rengör ytan grovt och ta bort eventuell lös rost med en trådborste. Skaka burken kraftigt före
användning. Spreja produkten från ett avstånd på ca 20-30 cm och låt det verka i några minuter.
För starkt korroderade förbindelser kan processen upprepas.
Verkningssätt MoS2-Rust Remover Spray innehåller utvalda råvaror för snabba och effektiva resultat vid
korroderade metallföreningar. Hög kapillär effekt och goda krypande egenskaper säkerställer att
även de minsta sprickorna kan nås. Anti-korrosions tillsatser ger långsiktigt skydd av metalldelarna. Denna produkt är också perfekt lämpad som smörjmedel.
Fördelar Demonteringshjälp för rostfria metallföreningar. Lossar korroderade anslutningar som muttrar
och bultar, infiltrerar och penetrerar rost. Permanent smörjning av skruvanslutningar, styrningar
och alla typer av glidytor. Kan användas som smörjmedel för Bowden-kablar, kedjor, gångjärn
och andra rörliga delar. Monteringshjälp för att underlätta efterföljande demontering. Förhindrar
ny nelägg på skruvförband. Eliminerar pipande och knäckande ljud.
Förpackning 12 x 500 ml
Storlekar 500 ml // Art.nr. 62095
// kontakta oss för större förpackningar

Although our information is based on intense product tests and studying and therefore considered as reliable, it nevertheless has solely advisory character.
GAT Scandinavia AB
- GAT Academy Takläggarvägen 19
S- 92146 Lycksele l Sweden

Phone: +46 (0) 950 - 133 36
Mobil: +46 (0) 72 - 004 33 11
eMail: gat.scandinavia@telia.com
web: www.gat-scandinavia.se

GAT Gesellschaft für Kraftstoff - und
Automobiltechnologie mbH & Co. KG
Alt Saale 2
D - 07407 Uhlstädt-Kirchhasel l Germany

Phone: +49 (0) 36 72 - 82 44 666
Fax:
+49 (0) 36 72 - 82 44 622
eMail: info@gat-international.de
web: www.gat-international.de

