TECHNICAL DATA REPORT

D LUB 2 (BULK)
kruipolie – spuitvloeistof



een zeer actief mengsel van smeermiddelen en geraffineerde oplosmiddelen
De indringende en smerende werking van D Lub 2 (Bulk) is in het bijzonder nodig bij- het
demonteren van apparatuur en machinerieën die erg vast zitten door vuil, vet en roest en andere
door corrosie veroorzaakte afzettingen.



Werkt snel vanwege een uniek, zeer actief mengsel van natuurlijke smeerolie en moderne
kruipoplosmiddelen. De natuurlijke olie blijft stabiel, terwijl de oplosmiddelen de greep van de
corrosie breken, waardoor vastzittende delen direct gesmeerd kunnen worden wanneer de roest
nog aan het ontleden is.



De moderne kruipoliën hebben een geregelde verdampingssnelheid, die een langere
werkingsduur en diepere bevochtiging van verroeste verbindingen garandeert.



D LUB 2 (BULK) laat een fijne, zeer sterke laag smeerolie achter op de onderdelen om verdere
corrosie te helpen voorkomen.

WAAR TE GEBRUIKEN
Speciaal ontwikkeld om snel en gemakkelijk alle soorten vastzittende moeren, bouten, scharnieren, beslag en andere
onderdelen, met inbegrip van koppelingen, starters en verdelers, accuklemmen en sluitingen los te maken.
GEBRUIKSAANWIJZING
Breng D LUB 2 (BULK) van dichtbij op, laat het een minuut inwerken op de corrosie of de roest en maak de onderdelen dan los
met behulp van geschikt gereedschap. Herhaal zonodig de behandeling.
PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Type

: kruipolie - spuitvloeistof

Kleur

: licht geelbruin

Geur

: olieachtig

Brandbaarheid

: brandbaar

Samenstelling

: bevochtigingsmiddel en smeerolie voor metalen op basis

Verpakking

: bulk

van een oplosmiddel
Bovengenoemde waarden gelden niet als productspecificaties.
OPMERKINGEN
Sommige soorten plastics kunnen door dit product aangetast worden, probeer eerst uit op een onopvallende plaats. Voor verdere
gegevens raadpleeg ons Veiligheidsinformatieblad.

Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze praktijkervaring
en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote diversiteit in
gebruiksomstandigheden en de niet te voorziene menselijke factoren,
bevelen wij aan, dat onze producten altijd voorafgaande aan het eigenlijke
gebruik worden getest in de praktijk. Dit technische gegevensblad kan op
dit ogenblik al herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid
van componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig
geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek.
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