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7.3 Ειδικά προϊόντα

DUROSTICK RUST FREE Αντισκωριακό και λιπαντικό

7.3 Ειδικά προϊόντα

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Ραφιναρισμένο λιπαντικό spray, υψη-
λής διεισδυτικότητας και αφυγραντι-
κής ικανότητας, μεγάλης διάρκειας. 
Διαλύει τη σκουριά και λιπαίνει, επα-
ναφέροντας σε πλήρη λειτουργία ερ-
γαλεία και μηχανισμούς, εξασφαλί-
ζοντας την προστασία τους από μελ-
λοντική οξείδωση, χάρη στο αόρατο 
προστατευτικό φιλμ που δημιουργεί. 
Δρα και προληπτικά κατά της σκου-
ριάς και εξασφαλίζει καλή κίνηση σε 
μηχανικά μέρη, απωθώντας την υγρα-
σία. 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το RUST FREE της DUROSTICK εί-
ναι κατάλληλο για το άμεσο ξεμπλο-
κάρισμα από διάβρωση και σκουριά 
(εικ. 2), επαναφέροντας σε λειτουρ-

γία βίδες με παξιμάδια και μπουλόνια 
(εικ. 5), συνδέσεις σωληνώσεων, κά-
θε τύπου μεταλλικούς μηχανισμούς 
(εικ. 4) και εργαλεία. Βοηθά στο να 
αποσυναρμολογηθούν εύκολα όλα τα 
μπλοκαρισμένα από τη σκουριά στοι-
χεία, καθώς διεισδύει στις συνδέσεις 
και ελευθερώνει τα εξαρτήματα. Απο-
μακρύνει την υγρασία και το νερό από 
τα ηλεκτρολογικά μέρη των μηχανών. 
Ιδανικό για κάθε χρήση σε συνεργεία 
και βιομηχανία. Είναι απαραίτητο για 
το σπίτι, τον κήπο, το αυτοκίνητο (εικ. 
1), τη μηχανή και το σκάφος (εικ. 3).

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ανακινήστε καλά τη φιάλη και ψεκά-
στε πιέζοντας ελαφρά τη βαλβίδα. 
Σε δυσπρόσιτα σημεία, εφαρμόστε 
την ειδική λεπτή προέκταση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε ξηρούς και σκιερούς χώρους, για τουλάχιστον 
24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά εύφλεκτο.
Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά.
Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλα-
ξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων 
ασφαλείας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 200ml
Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 400ml

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Μορφή - Χρώμα Λιπαντικό χαμηλού ιξώδους - Διάφανο

Ειδικό βάρος 0,83±0,04kg/lt

Δε βλάπτει το όζον

Δεν περιέχει CFC (χλωροφθοράνθρακες)

Εύφλεκτο Ναι
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