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OBS: Følgende tekst er 
maskinoversat. Intet ansvar for 
fejl! 

VEBATEC SPRÜHÖL 

• Udtværing pletfri og næsten 
usynlig. 

• Infiltrerer rust og fortrænger 
Fugtighed. 

• Løsner korroderede forbindelser. 
• Eliminerer knirkende og langvarig 

Knirkende lyde. 
• Beskytter mod oxidation og 

korrosion. 
• Forhindrer lækstrømme. 
• Renser og plejer metallisk 

Overflader. 
• Silikonefri 

BESKRIVELSE: 
VEBATEC SPRÜHÖL er en speciel olie 
Syntetisk oliebase med specielle aktive 
ingredienser, hurtigt biologiske 
nedbrydeligt. 

EJENDOMME: 
Specielt udviklet til brug med såkaldt 
tabssmøring med høje krav på samme 
tid Temperaturstabilitet, oxidation og 
slidbeskyttelse. VEBATEC SPRÜHÖL 
har på grund af sine egenskaber en 
meget bred vifte af applikationer. På 
grund af det specielle Der er mange 
anvendelsesområder for dette produkt 
muligt. Smøremiddel til samlinger, 
hængsler, glidning og Kuglelejer, guider. 
Rustfjerner til fast rustne skrue- og 
metalforbindelser. Plejeprodukter til 
måleværktøj og Præcisionsudstyr, 
fjerner rustfilm og konserverer. 
Kontaktforbedring for elektriske 
kontakter, forhindrer lækstrømme og 
fortrænger vand. Vaskemiddel løsner 

indesluttet og harpikseret 
smøremiddelrester og efterlader a wafer-
tynd, antistatisk beskyttende film. 

ANSØGNING: 
Undergrunden skal forrenses. Kan ryster 
kraftigt. Sprøjt på fra en afstand på ca. 
20 - 30 cm. På Gnid om nødvendigt med 
en blød klud. 

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER: 
Ekstremt brandfarlig aerosol. Beholder 
under tryk: Kan sprænge ved 
opvarmning. Forårsager hudirritation. 
Kan forårsage døsighed og svimmelhed. 
Skadelig for organismer, der lever i 
vand, med langvarig effekt. Gentagen 
kontakt kan være for skør eller revnet 
hud. Opbevares utilgængeligt for børn 
nå. Fra varme, varme overflader, gnister, 
åben Holdes væk fra flammer og andre 
antændelseskilder. Ikke røg. Ikke mod 
åben ild eller anden antændelseskilde 
spray. Må ikke gennembores eller 
brændes, ikke engang efter Brug. 
KONTAKT MED HUD: Med rigeligt vand 
og Vask sæbe. VED INDÅNDING: Flyt 
personen ud i frisk luft medbring og sørg 
for uhindret vejrtrækning. Beskyt mod 
direkte sollys og overskrid ikke 
temperaturen Udsættes for 50 ° C. 
Bortskaf indholdet / beholderen i 
henhold til det lokale / regionale / 
nationale / internationale Forskrifter. 

LEVERINGSFORM: 
400 ml spraydåse 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER: 

http://www.vebatec.de/


 
 

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH   Frankfurter Str. 121   D - 63303 Dreieich-Sprendlingen 
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878     Fax: +0049 (0) 6103 / 728879 

E-mail: info@vebatec.de      Internet: www.vebatec.de 

• Form: Aerosol 
• Farve: brun 
• Lugt: karakteristisk 

OPBEVARING + HYLDLIV: 
I uåbnet original emballage ved en 
opbevaringstemperatur på –5 ° C til + 30 
° C, 60 måneder. 

BEMÆRK: 
Vores applikationsteknologiske 
anbefalinger som vi baserer på vores 
erfaring efter vores bedste 
overbevisning er ikke-bindende og 
udgør ikke et kontraktligt grundlag 
Retlige forhold og ingen sekundære 
forpligtelser fra Købsaftale. På grund af 
mangfoldigheden kan ikke alle mulige 
materialekombinationer og konstruktive 
Betingelser kontrolleres. Vi spørger 
derfor vores Produkter til deres 
egnethed til det tilsigtede formål Formål 
med brug på eget ansvar kontrollere. Se 
yderligere sikkerhedsrelaterede 
oplysninger Se det relevante gyldige 
sikkerhedsdatablad. 
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