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®
SVITOL

MULTIPURPOSE LUBRICANT
Universele olie die smeert, wrijving voorkomt en roestdeeltjes losmaakt. Dringt diep door, gaat door kalk en roest heen en werkt
daar waar mechanismes geblokkeerd zijn.
ANTI-OXIDEREND, VERWIJDERT ROEST,
DEOXYDANT, GECONCENTREERD MIDDEL
PRODUCTTESTEN:
VIER KOGEL EP TEST - IP 239 standaard
(uitgevoerd door Petronas Lubricants Italy S.p.A. labo);
SRV en HFRR TESTEN;
SRV FRICTIETEST
(uitgevoerd door Petronas Lubricants Italy S.p.A. labo);
HFRR TEST
(uitgevoerd door Laboratoires d’Analyses de Fluides
“FBF Belgio”.
Met de nieuwe revolutionaire
spuitkop, ontworpen, gedrukt,
samengesteld en getest in Italië!

Grote verstuifknop
Dubbele verstuiver:
Vernevelen: 35°
Gericht spuiten:
dmv geïntegreerd spuitrietje

Veiligheidsknop om
accidentieel verstuiven
te vermijden

Stevige en betrouwbare
spuitkop;
Geïntegreerd sproeiertje;
Dubbele verstuiving:

gericht spuiten & vernevelen;

360 º verdraaibaar;
Veiligheidssluiting voor
eerste gebruik;
Open/gesloten sluiting.

Dubbel klik knop
Zeer stevig:
propyleen body en knop

Veiligheidssluiting
voor eerste gebruik
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Zie ommezijde voor overige
Svitol producten
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SVITOL TECHNIK SPORT
Voor uitstekende, duurzame prestaties van fietsen,
vuurwapens, vismolens, enz.
Kenmerken:
Houdt corrosie tegen;
Verhindert roestvorming van metaal;
Ontvet en reinigt grondig kettingen, lagers, kabels etc. door olie, vet en kruit
te verwijderen.

SVITOL TECHNIK GREASE
Smeert de mechanische verbindingen.
Kenmerken:
Hecht snel, lekt niet;
Verhindert wrijving. Zeer handig tijdens de opstartfase van de motor;
Bestendig tegen zoet en zout water;
Bestand tegen extreme koude en hitte (-40ºC tot 170ºC);
Verdraaibare spuitkop.

SVITOL TECHNIK SILIKON
Beschermt uw elektronische uitrusting tegen vochtigheid en corrosie.
Kenmerken:
Beschermt verbindingsstukken, onderdelen in rubber of plastic;
Verwijdert vochtigheid, beschermt sloten en mechanismen tegen vorst;
Isoleert en maakt waterdicht: water- en vochtwerend;
Laat geen vlekken na;
Werkt bij koude en warme temperaturen (van 40ºC tot +260ºC).

SVITOL TECHNIK ELECTRIC
Elektrische heractivators voor onderhoud van elektrische en mechanische uitrusting.
Kenmerken:
Smeert en beschermt grondig;
Deblokkeert de mechanismen doordat vetlagen, vuile olie en teer worden
opgelost;
Verwijdert vochtigheid en verbetert geleiding van elektriche bedrading;
Geen isolatie van elektrische verbindingen;
Geurloos;
100% actieve bestanddelen
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