FLUID FILM
AS‐R
UNIWERSALNY WARSZTATOWY SPRAY OCHRONNY, SMARUJE
ORAZ DOBRZE PENETRUJE, ZABEZPIECZA W MAGAZYNACH
OTWARTYCH I W TRANSPORCIE, OCHRONA PRZED KOROZJĄ

Lepkość
niska

Właściwości penetracyjne
dobre

Okres ochrony
około 4 lata (w przestrzeniach zamkniętych)

Sposób użycia
Spray z dodatkową głowicą rozpylającą oraz dodatkową
60 cm przedłużką z trójdrożną dyszą rozprowadzającą
strumień dookoła.

Informacja o produkcie
Uniwersalny, bezpieczny pod względem ﬁzjologicznym,
środek w aerozolu na bazie lanoliny posiadający bardzo
dobre właściwości przeciwkorozyjne i smarujące.

Kolor
Bursztynowy, przezroczysty

Przykłady zastosowania

• Niezastąpiony w pracy, warsztacie, garażu i w domu;
• Zapewnia ochronę wewnętrznych przestrzeni
zamkniętych drzwi, progów, zagięć, krawędzi drzwi,
połączeń zakładkowych, kanalików odwadniających oraz
wszelkich innych elementów narażonych na korozję;
• Chroni części roweru od korozji, szczególnie polecany
do zabezpieczenia przed zimą. Nawet cienka warstwa
zabezpieczy łańcuch przed zużyciem i korozją;
• Zapobiega korozji wszystkich powierzchni metalowych
takich jak narzędzia warsztatowe, maszyny, narzędzia
ogrodnicze oraz wszelkiego rodzaju przedmiotów ze
srebra, mosiądzu, miedzi i aluminium;
• Zapewnia optymalną ochronę silników przed korozją
oraz innych części łodzi narażonych na rdzę. Jako
zabezpieczenie‐smar jest szczególnie zalecany do
elementów ruchomych takich, jak krążki do lin,
przekładnie łańcuchowe urządzeń sterowych, przeguby
samoczynnego urządzenia sterowego itp.;
• Do konserwacji broni sportowej oraz urządzeń i
sprzętu do rekreacji;
• Do renowacji i restauracji metalowych powierzchni, i
wszędzie tam, gdzie szczególną wagę przywiązuje się do
oryginalnej patyny;
• Można używać do luzowania zaklinowanych,
zamarzniętych i przyklejonych elementów.

Opakowania
Spray 400 ml

Podstawowe właściwości

• nie zawiera rozpuszczalników organicznych, jest bezpieczny
pod względem ﬁzjologicznym w czasie aplikacji oraz jako
warstwa antykorozyjna;
• toleruje słabe przygotowanie podłoża;
posiada właściwości penetrowania rdzy, wypiera wodę z
wilgotnych powierzchni i zapewnia bardzo dobrą i
długoterminową ochronę przed korozją i przed solą;
• Wyjątkowo odporny na wszelkie wpływy atmosferyczne,
również śnieg i błoto pośniegowe, a także sole stosowane np.
przy odśnieżaniu dróg;
• Wysoko efektywny i jednocześnie niezawodny środek do
usuwania rdzy, posiadający właściwości antykorozyjne oraz
wypierania wilgoci;
• Posiada znakomitą odporność na wodę słoną;
• Ochrona antykorozyjna elementów stalowych oraz z innych
metali, podczas transportu i w czasie procesu produkcji;
• Szybko pełzający, a mimo to dobrze przywierający, stabilny
przy zmianach temperatury, nie ulega wypłukiwaniu ani
zmianom pod wpływem wody deszczowej ani morskiej, nie
paruje i nie utwardza się jak większość podobnych środków;
• Stare powłoki bitumiczne na podwoziu pojazdów ulegają
dzięki FLUID FILM plastyﬁkacji, a przez to ponownej aktywacji;
• W przypadku uszkodzeń mechanicznych posiada
ograniczoną zdolność samouzupełniania powłoki.

