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MULTI SPREJ 8 v 1 

Poznámka: Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Různorodost materiálů, podkladů, počet jejich možných 
kombinací a způsobů aplikací je tak vysoký, že není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém 
případě doporučujeme aplikaci předem vyzkoušet  
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Unikátny mimoriadne účinný ochranný a konzervačný sprej s 8 funkciami: 

1. rozpúšťa hrdzu 
2. pôsobí ako účinné mazivo 
3. čistí povrch 
4. odpudzuje vodu 
5. má funkciu penetračného oleja 
6. vytvára antikorózny ochranný film 
7. čistí a konzervuje elektrické kontakty 
8. účinný uvoľňovač skrutiek s chladiacim „šok efektom“ 

 
Technické dáta: 

Báza zmes minerálnych olejov a aditív 

Konzistencia kvapalina 

Špecifická hmotnosť 0,81 g/ml 

Viskozita (20°C) 1 mPa.s 

Bod vzplanutia 52°C 

pH neutrálne 

Teplotná odolnosť -50°C - +190°C 

Rozpustnosť vo vode plne rozpustný 

Obsah prchavých látok 84% 

*Tieto hodnoty sa môžu líšiť v závislosti na okolitých podmienkach, ako je teplota, vlhkosť, povaha podkladu a pod.   
 
Charakteristika: 
▪ mazivo s penetračnou schopnosťou 
▪ rozpúšťa a odstraňuje nečistoty 
▪ vytvára antikoróznu ochranu (rozpúšťa hrdzu) 
▪ odpudzuje vlhkosť 
▪ odstraňuje nečistoty a mastnotu 
▪ chladiaci efekt na uvoľnenie skrutiek (shock spray) 
▪ neobsahuje silikón 
▪ nepoškodzuje plasty ani kovy 
▪ vhodný pre použitie v interiéri aj exteriéri 
▪ možno aplikovať vo všetkých polohách (360°) 

 
Príklady použitia: 
▪ mazanie mechanických súčastí 
▪ ochrana spojov ako skrutky, matice, pánty, petlice a pod. 
▪ mazanie a konzervácia reťazí, záhradnej techniky a 

náradia 
▪ údržba automobilov, motocyklov a inej techniky 
▪ konzervácia a predĺženie životnosti gumy 
▪ prevencia proti korózii, na povrchu tvorí ochranný film 
 
Prevedenie: 
Farba: biela 
Balenie: aerosólová plechovka 400 ml 
 
Skladovateľnosť: 
3 roky v neotvorenom obale na suchom a chladnom mieste pri 
teplotách +5°C až +25°C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Podklady:  
Vhodné povrchy: všetky kovy a syntetické materiály 
Stav povrchu: čistý, suchý, bez prachu a mastnoty 
 
Pracovný postup: 
Povrch dôkladne očistite, odmastite a osušte. Nádobku pred 
aplikáciou pretrepte. 
Nanášajte podľa potreby na povrch zo vzdialenosti cca 20 - 25 
cm. Pokiaľ sprej používate na ošetrenie elektrických kontaktov, 
zapínajte zariadenie až po úplnom odparení prípravku. 
Elektroinštaláciu zapínajte až po odparení spreja. Pri použití 
ako uvoľňovač zahrdzavených spojov nechajte pôsobiť 5 až 10 
minút. 
Na presné nanášanie použite čiernu trysku s aplikačnou 
trubičkou. 
 
Bezpečnosť: 
Používajte iba v dobre vetranom priestore. V prípade kontaktu 
s očami ihneď vypláchnite vodou a mydlom. Dodržujte bežné 
podmienky hygieny a bezpečnosti práce. Ďalšie pokyny viď 
etiketa výrobku. 
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