OWATROL TRANSYL®
SMØRENDE OLIE

Produktbeskrivelse

OWATROL TRANSYL® er en multi-spray som trænger dybt ind, spreder sig og har en exceptionel god
fordelings-og smøreevne. Grundet OWATROL TRANSYL®'s evne til at trænge ind de mest utilgængelige
steder, er den perfekt til afmontering og vedligeholdelse af metal samlinger og til at smøre metaldele, der
er svært tilgængelige. Den anvendes bredt indenfor bil-, fly-, jernbane- og marinebranchen, ligesom den
også anvendes af industrien og af DIY i private husstande

Produktegenskaber

• Frigør og løsner samlinger, der er fastgroet på grund af rust eller nedbrydning. OWATROL TRANSYL®
afsætter en smørende film mellem de samlede dele, og sørger dermed for at de kan afmonteres.
• Trænger ind - OWATROL TRANSYL® har en optimal smøreevne, der hurtigt fordeler sig og trænger
dybt ind.
• Smører - Sørger for bevægelighed i stive og fastlåste samlinger. Ideel til maskiner, biler, motorcykler,
cykler etc.
• Renser - Opløser og fjerner snavs og fedt.
• Beskytter - Efterlader en tynd beskyttende olie film på metaloverflader som beskytter mod fugt og
oxidering.
• Fugt - Fortrænger fugt. Udtørrer hurtigt elektriske kredsløb -forebygger kortslutninger, der skyldes fugt.
• Selvspredende -Meget lille overfladespænding. Naturlig kapillærer aktivitet - stiger lodret opad på
metaloverflader og trænger ind på svært tilgængelige steder.
• Maskiner - Modvirker slid og revner i skærehoveder.
• Indeholder ikke basiske eller syreholdige stoffer.
• Indeholder ikke silikone.
• Kan anvendes på alle overflader - plast, metal, gummi. Skader ikke maling.

Anvendelsesområder

•
•
•
•
•
•
•

Tekniske data

Opløsningsmiddel: Terpentin.
Vægtfylde (v/18° C): 0,855 ± 0,02.
Beskaffenhed: Flydende.
Tørstofindhold: 50% ± 2.
Flammepunkt: > 60°C.
Viskositet:
Ved -10°C – 13,2cps.
Ved 0°C – 0,6cps.
Ved 20°C – 4,2cps.
Ved 50°C – 2,1cps.
Holdbarhed: 5 år minimum i original, uåbnet pakning.
Pakningsstørrelser: Spray – 200ml og 400 ml. Dåser – 250ml, 1 liter, 5 liter, 20 liter, 200 liter.
Farve: Blå.
Fordampning: Langsom.
Temperaturresistent: +300°C.
Arbejdstemperatur: -30°C til + 50°C.
VOC: N/A.

Påføringsværktøj

• Pensel.
• Spray.
• Dypning.

Anbefalinger før
påføring

Dæk alt over som du ikke ønsker at behandle.

Klargøring af overfladen

Fjern al løst rust og flager.

Inden- og udendørs.
Hjemmet, industrien, marine, autoindustrien, jernbane m.v.
Løsner sammen rustede dele. Bolte, skruer, kæder, transportbånd, bæringer m.v.
Smører hængsler, låse, trisser, værktøj, ventiler, kædesave m.v.
Renser maskiner, hånd- og el værktøj, marine udstyr, industrielle maskiner m.v.
Opløser lim og gummi. Fjerner let etiketter, tape og overskydende bindemiddel.
Maskinsmøremiddel - Bore, skære, spidsforsænkere, drejning m.v. Særlig god når der arbejdes med
aluminium og legeringer heraf, rustfrit stål og plastik.
• Elektriske samlinger, printkort, kontrolpaneler, autoelektriske dele m.v.

Påføring

Rustne eller tærede dele:
• Gennemvæd delen der skal løsnes.
• Lad det virke.
• Hvis nødvendigt, gentag processen indtil at delen er løsnet og kan fjernes.
Rengøring og affedtning:
• Gennemvæd overfladen.
• Lad det virke i kort tid.
• Gnid med en børste eller klud.
• Fjern al overskydende væske.
• Gentag hvis nødvendigt.
Maskiner:
• Påfør efter behov på overflader og i samlinger.
Elektriske enheder:
• Sluk for strømmen (ikke nødvendigt for tændrør, tændspoler, m.v.)
• Fjern al strøm fra systemet.
• Spray direkte på den elektriske enhed eller printkort.
• Stil den skråt for at lade overskydende væske løbe ud.
• Ventiler emnet grundigt for at sikre at al produkt er fordampet før tilslutning til strøm.
Opbevares i original emballage.
Undgå frost og høje temperaturer.

Sikkerhed

Opbevares utilgængeligt for børn.
Undgå indånding af dampe. Undgå kontakt med hud og øjne. Ved kontakt med øjnene skyld straks med
rigelig rent vand og søg lægehjælp. Hvis produktet indtages undlad at kaste op: Søg straks lægehjælp og
fremvis beholderen eller etiketten.
Vi henviser til sikkerhedsdatablad, som kan findes på www.owatrol.com eller www.owatrol.dk.

Generel information

Vi gør os umage for at sikre, at informationen i dette tekniske datablad er korrekt.
OWATROL INTERNATIONAL er ikke i stand til at garantere resultaterne, da vi ikke har kontrol over og
under hvilke omstændigheder vores produkter anvendes. For yderligere information kontakt venligst vores
tekniske afdeling via e-mail info@owatrol.com eller den lokale OWATROL distributør i Danmark.
Ovenstående information er korrekt på udstedelsesdatoen. Alle andre OWATROL produkter, der nævnes i
dette dokument skal anvendes som beskrevet ifølge instruktionerne på disse produkters etiket og tekniske
datablad.
Oplysningerne er alene vejledende, og producenten er ikke ansvarlig for anvendelse af produkter, der ikke
er foretaget under hans tilsyn.
*Disse produkter et en del af Owatrol sortimentet, se mere på www.owatrol.com eller www.owatrol.dk.

Udstedelsesdato

Februar 2017.

Owatrol Original
er et varemærke fra

WBK Trading A/S,
Kobbelvænget 74, 2700 Brønshøj,
Tlf. +45 7070 7409,
www.owatrol.dk

Se alle vore løsninger på:

www.owatrol.com

Oplysningerne er alene vejledende, og producenten er ikke ansvarlig for anvendelse af produkter, som ikke er anvendt under producentens tilsyn.

Opbevaring

