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Professioneel gamma

Product specificaties

Super Rust Penetrant
Wynn's Super Rust Penetrant is een multifunctionele
kruipolie.

Eigenschappen








Maakt klemmende, verroeste en gecorrodeerde onderdelen snel los.
Smeert en reinigt precisieonderdelen en -toestellen.
Stoot water en vocht af.
Is niet elektrisch geleidend.
Beschermt tegen roest, corrosie en aanvriezen.
Stopt piepen en knarsen.
Verwijdert olie, vet en teervlekken.

Toepassingen
 Vastgeroeste verbindingen en fittingen.
 Om los te maken: bouten, moeren, sloten, scharnieren, schroeven, bussen, verbindingen.
 Smeert en reinigt wapens, kabels en precisiemechanismen.
 Verwijdert vocht van bougies en op de ontsteking.
 Materialen als ijzer, chroom, aluminium, koper.
 Te smeren plaatsen waar penetratie van andere smeermiddelen moeilijk is.
Gebruiksaanwijzing
 Aanbrengen d.m.v. spuitbus, borstel of door onderdompeling.
 Om delen los te maken : Wynn's Super Rust Penetrant aanbrengen, laten inwerken en
losmaken. In hardnekkige gevallen is het raadzaam de behandeling met intervallen
van 10 à 15 minuten te herhalen.
 In geval van moeilijk starten door de aanwezigheid van vocht in de ontsteking: in de
stroomverdeler spuiten, laten inwerken en starten.
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Verpakking

Product specificaties

PN 56479 – 12x500 ml aërosol – EN/FR/DE/IT/RU/EL/NL/PL
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