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MULTI SPRAY ES
Univerzální mazací a konzervační přípravek

CHARAKTERISTIKA:
MULTI SPRAY ES je čiré, multifunkční mazadlo s vysokou penetrační 

schopností. Odpuzuje vodu, účinně maže a dlouhodobě ochraňuje před

působením vzdušné vlhkosti a před tvorbou povrchové koroze. Místo 

aplikace „uzamyká“ celistvým mikrofilmem, čímž prodlužuje celkovou 

životnost dílů. Speciální 360° ES ventil umožňuje jednoduchou změnu 

plošného stříkání na bodové a aplikaci ve všech polohách dózy. Produkt  

je neagresívní, nenapadá lakované povrchy, běžné plasty ani gumu. 

Neobsahuje silikon.

APLIKACE:
MULTI SPRAY ES se používá ve všech odvětvích automobilového

i těžkého průmyslu pro účinné mazání pohyblivých součástí, styčných 

ploch a těžce dostupných míst, ale i jako přípravek pro dlouhodobou

ochranu proti vlhkosti a tvorbě koroze. Účinně napomáhá odstraňování

kontaktních hluků. V oblasti elektroniky se používá jako kontaktní sprej.  

NÁVOD NA POUŽITÍ:
1. Před použitím dózu důkladně protřepte.

2. Zvolte požadovaný typ stříkání (odklopte prodloužený aplikátor až na 

doraz k trysce nebo jej ponechte sklopený v původní poloze).

3. Aplikujte dostatečné množství MULTI SPRAY ES na ošetřované

místo a nechte působit.

SPECIFIKACE:
Konzistence: aerosol

Barva: světlehnědá

Zápach: charakteristický po rozpouštědlech

Teplota vznícení:  > 200 °C

Hustota produktu (při T = 20°C): 0,69 g/cm3

Obsah organických rozpouštědel EU-VOC: 573,4 g/l produktu;

Obsah organických rozpouštědel EU-VOC (hodnota v %): 82,51

Obsah pevných částí: 17,6 %

SKLADOVÁNÍ: 
10 let na suchém a chladném místě.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST: 
Vezměte, prosím, na vědomí údaje 

o bezpečnosti, které jsou uvedeny 

v bezpečnostním listu výrobce.

PROHLÁŠENÍ: uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné

a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se

přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo

výrobou vzorku. Vyhrazujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!
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