TRANSYL®
MULTIFUNCTIONELE
KRUIP- EN SMEEROLIE
Productbeschrijving

Unieke multifunctionele kruip- en smeerolie, met een formule die meer dan 75 jaar geleden werd
ontwikkeld voor de auto-industrie. Vandaag wordt het product nog steeds met succes gebruikt,
zowel in de luchtvaart-, zeevaart- en spoorwegindustrie als in de textiel- en uurwerkensector.

Eigenschappen

•	Maakt alles los dankzij uitzonderlijke bevochtigingseigenschappen en capillaire werking.
• Dringt door tot de meest onbereikbare onderdelen.
• Lost smeerolie op, verwijdert allerlei vuilaanslag en ontbindt roest.
• Smeert en deblokkeert vastgeroeste verbindingen.
• Uitstekende stabiliteit bij zeer lage temperaturen.
• Bevat geen siliconen.

Functies

LOSMAKEN, 3KRUIPEN - Een product dat vanzelf werkt...
•	TRANSYL® «kruipt» tot op de moeilijkst bereikbare plaatsen dankzij het uitzonderlijke
bevochtigings- en uitvloeiend vermogen.
• Deblokkeert vastgeroeste, geklemde of vastgedraaide mechanismen.
• Maakt afsluitkranen, moeren, sloten... los.
• Gewoon even spuiten en demonteren wordt kinderspel!
METAALBEWERKING, SMEREN - Efficiënte, fijne olie...
• Werkt als koud smeermiddel en tast de ondergrond niet aan.
• De geringe viscositeit voorkomt dat de olie vuil wordt: neemt geen stof op.
• Zorgt voor een efficiënte werking van de gereedschappen en voorkomt slijtage.
• Smeert hengsels, handgrepen, transportbanden …
• Werkt als ontkistingsolie.
REINIGEN, ONTVETTEN - 100 % doeltreffend, lost alle vuil op…
• Ontbindt roest en zorgt voor een doeltreffende smering.
• Verwijdert vet en vuil.
• Lost smeerolie, teer, lijm… op.
• Tast het oppervlak niet aan.
• Bevat geen zuren en geen basen.
BESCHERMEN, VERDUURZAMEN – Een duurzame bescherming…
• Verdrijft vocht en laat een vettige film achter in alle microporiën.
• Bevat geen siliconen.
• Vormt een bescherming tegen oxidatie.
• Werkt tussen -30°C en +50°C.
• Voorkomt kortsluitingen als gevolg van vocht.
• Vergemakkelijkt het onderhoud van gereedschap en machines.
PRAKTISCH, VOORDELIG – bruikbaar in alle mogelijke richtingen…
• Verschillende verpakkingen: spuitbus, oliespuit, tot vaten van 200 liter.
• Spuitbus die in alle richtingen kan worden gebruikt (rechtop of omgekeerd) en voorzien van een
verlengpijpje om tot in de kleinste hoekjes te komen.
• Zorgt voor een doeltreffend gebruik en voorkomt verspilling.

Gereedschap / Tuinmachines: Grasmaaiers, tuingereedschap, boomzagen, haagscharen, snoeischaren…

Mechaniek / Auto / Motor: Tandwielen, motoren, kettingen, schroeven, bouten, transportriemen…

Metaalbewerking / Industrie: Zagen, boren, uitboren, draaien op draaibank, draadsnijden, draadtappen…

Zeevaart: Kaapstanders, motoren… / Luchtvaart: Smeerolie, teer, moeren, afsluitkranen…

Technische
kenmerken

Kleur: Kleurloos met blauwe schijn.
Oplosmiddelen: Petroleumdistillaten.
Densiteit (bij +18°C): 0,855 ± 0,02.
Vlampunt: > 60°C.
Viscositeit: b ij -10°C: 13,2 cps
bij 0°C: 8,6 cps
bij +20°C: 4,2 cps
bij +50°C: 2,1 cps
Vastestofgehalte: 50 % ± 2.
Verdunning: Gebruiksklaar – niet verdunnen.
Oppervlaktespanning: 27 dyne/cm.
Verdampingssnelheid: Traag.
Hittebestendig: 300°C.
Verpakkingen: Spuitbus 200 en 400 ml, 0,25 l, 1 l, 5 l, 20 l en 200 l.
Houdbaarheid: Minstens 5 jaar in de ongeopende originele verpakking.
Gereedschap: Borstel, spuitpistool, drenking.
VOS: Maximaal 50 %.

Verwerkingsadvies

Alles wat niet moet worden behandeld, goed afdekken.

Veiligheid

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.com en de teksten op de
verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.
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* TRANSYL® in spuitbus: zeer licht ontvlambaar product, lees voor gebruik de voorzorgsmaatregelen. Alle hiernaast vermelde informatie is van louter informatieve aard en valt niet onder de aansprakelijkheid van de fabrikant aangezien de verwerking van de producten niet onder zijn toezicht gebeurt.

Huis / Hang- en sluitwerk: Sloten, cilinders, deurhengsels, scharnieren, luiken, poorten, kranen…
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