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MULTI SPRAY     
SMEER EN ONDERHOUDSPRODUCTEN 

 Roestwerend en maakt vastgeroeste delen los 

 Werkt conserverend en gaat slijtage tegen 

 Is watervast en tast de lak niet aan 

 Siliconen vrij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTBESCHRIJVING : 
MULTI SPRAY is een hoogwaardig product op basis van 
oliën, additieven en oplosmiddelen. Multi Spray is een 
multifunctioneel product dat zijn toepassing vindt in o.a. 
het losmaken van vastgeroeste bouten en schroeven. 
Roestwerend en maakt vastgeroeste delen los.  
Onderhouden, smeren en beschermen van installaties, 
gereedschappen, scharnieren, sloten, lagers en alle 
soorten draai- en schuifconstructies.  
Werkt conserverend en gaat slijtage tegen, is watervast 
en tast de lak niet aan.  
Niet-lekkende vloeistof die op een snelle manier vocht uit 
de kleinste poriën verdringt, waardoor lekstromen en 
kortsluitingen worden vermeden. Beschermt metalen, 
smeert en onderhoudt stroef lopende mechanismen en 
maakt kunststof weer als nieuw.  
Beschermt motoren, ski’s, boten, machines en elektrische 
verbindingen voor lange duur en is siliconen vrij. 
 
TOEPASSINGEN : 
Dit product kan tevens worden ingezet voor het reinigen 
van vervuilde werktuigen. Multi Spray is watervast en 
heeft een uitstekend kruipvermogen. Dit 
multifunctioneel product hecht op elk oppervlak en tast 
de lak niet aan. Multi Spray is onmisbaar voor garages, 
fietsen, motoren, huishoudelijke apparatuur, 
hobbymateriaal en werktuigen. Dit product reinigt en 
smeert ook moeilijk toegankelijke delen en is bestendig 
tegen koud en warm water. 
 
GEBRUIKSAANWIJZING : 

Reinig de oppervlakken. Schudt de bus voor gebruik. 
Spuit voldoende product op de te behandelen 
oppervlakken. Laat de werkstof gedurende 15 
minuten intrekken. 
Voor bescherming tegen roest dienen de objecten 
rijkelijk te worden ingespoten en vervolgens met een 
zachte doek te worden uitgewreven. 
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SPECIFICATIES : 
 
Kleur:    Transparant 
Geur:    Oplosmiddelen 
Oplosmiddelen:  Alifatische koolwaterstoffen 
Fysisch:   Zie MSDS 
 
Ook beschikbaar in: 5L vloeibaar – Artikelnummer: 1165 
 

 

 

 


