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Nano Lube
Användning
Användningsområde
universiell i industri- och fordonsteknik
Åtgång
beroende av användningen

GX

NWS



6



XØ

Interval
vid behov

Ø H M Ø & D Q LGDUG

$

) UH L

,Z@LOOLJH3
UR

@M

3³5Ø-.1#Ø"$13
&LA'

CD

U×IX

Q J  J H P  7 1  6

WDQ

Användning Skaka väl innan användning! Rengör noggrant de delar som ska behandlas med GAT Brake Cleaner.
Därefter sprutar produkten jämnt på de områden som ska behandlas och låt det verka en stund.
Verkningssätt GAT Nano Lube utgör en extremt stark barriär mellan rörliga komponenter. Denna högeffektiva smörjfilm ger utmärkt skydd och smörjning för alla typer av kommersiella och industriella
applikationer.
Fördelar Smörjer och skyddar metallytor för att effektivt minska friktion och slitage. Penetrerar och
löser rostiga delar och klibbiga mekanismer. Produkten tränger in och förhindrar korrosion och
rost, förskjuter fukt, rensar och minskar friktion och slitage på alla metalldelar, verktyg och utrustning som utsätts för vatten och vind. Extremt effektiv för att driva ut och skydda mot fukt på t.ex.
elproppar i alla typer av fordon som bilar, båtar, cyklar etc. Oslagbar som smörjning för kedjor,
rep, rullar, lager, kedjelager, växlar, maskhjul, kopplingar, linor, gångjärn, o-ringar, bowden kablar,
lås etc. Kan användas på allt där metallkomponenter ständigt utsätts för friktion. Mycket effektiv
för pneumatiska verktyg.
Förpackning 12 x 500 ml
Storlekar 500 ml // Art.nr. 62117
// 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

