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TTP POLSKA - wy³¹czny dystrybutor Top Technical Products AG.

UWAGA
Wszystkie informacje, ³¹cznie z ilustracjami s¹ 
wiarygodne. Jednak¿e u¿ytkownicy powinni 
sami oceniæ przydatnoœæ ka¿dego produktu do 
w³aœciwych zastosowañ. TTP Polska Sp. z o.o. 
nie gwarantuje dok³adnoœci pe³nej informacji i 
zrzeka siê odpowiedzialnoœci odnoœnie 
u¿ytkowania produktów. Zobowi¹zania TTP 
Polska Sp. z o.o. ograniczaj¹ siê jedynie do 
standardowych warunków sprzeda¿y produktu 
i w ¿adnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie 
ponosi odpowiedzialnoœci za przypadkowe i 
poœrednie szkody powsta³e na skutek 
sprzeda¿y, u¿ywania i niew³aœciwego 
stosowania produktu.

INFORMACJE OGÓLNE

ZASTOSOWANIE

KLASYFIKACJA

SUPER MULTI SPRAY

SMS

DANE TECHNICZNE

TTP POLSKA Sp. z o.o. 
ul. D³uga 25
43-365 Wilkowice
tel/fax: 33 816 04 14
e-mail: biuro@ttppolska.pl

SZEŒÆ UNIKALNYCH W£AŒCIWOŒCI
W JEDNYM PRODUKCIE

SZEŒÆ UNIKALNYCH W£AŒCIWOŒCI
W JEDNYM PRODUKCIE

SUPER MULTI SPRAYSUPER MULTI SPRAY

1 - Chroni

2 - Czyœci

3 - Smaruje

4 - Penetruje

5 - Wypiera wilgoæ

6 - Wywo³uje efekt skurczu na zimno

Natychmiastowe dzia³anie

Prosty w u¿yciu

SUPER MULTI SPRAY dzia³a szybko i wydajnie w kontakcie z rdz¹, smo³¹, 
t³uszczami i wod¹. SUPER MULTI SPRAY oszczêdza czas ³¹cz¹c 
w³aœciwoœci penetruj¹ce, smaruj¹ce, ochronne, czyszcz¹ce, 
antykorozyjne oraz wypieraj¹ce wilgoæ. Ponadto wywo³uje efekt skurczu 
na zimno, który pozwala na natychmiastowe roz³¹czenie skorodowanych 
po³¹czeñ. SUPER MULTI SPRAY nie zawiera silikonu i mo¿na go 
bezpiecznie stosowaæ na powierzchniach plastikowych, lakierowanych 
itp.

SPOSÓB U¯YCIA:
Wstrz¹sn¹æ przed u¿yciem.
Nanieœæ na powierzchniê.
Je¿eli to konieczne, poczekaæ a¿ gaz siê ulotni.

Rozpuszczalnoœæ w wodzie: nierozpuszczalny
Gêstoœæ w temperaturze 20°C: 0,811
Zapach: charakterystyczny
Ciœnienie (bar): 8,53
Temperatura wrzenia: 187 - 300°C
Gêstoœæ wzglêdna w 20°C: 0,81g
Odpornoœæ temperaturowa: - 80°C do +190°C
Lepkoœæ w 20°C: 1 mPa.s
Lepkoœæ kinematyczna w 20°C: 1 mPa.s
Produkt na bazie oleju mineralnego.
Przydatnoœæ do u¿ycia: 24 miesi¹ce, przechowywaæ w suchym, 
ch³odnym miejscu, chroniæ przed mrozem.
Œrodki bezpieczeñstwa: podano w karcie charakterystyki.

SUPER MULTI SPRAY  jest produktem bardzo uniwersalnym. Mo¿e byæ 
stosowany we wszystkich ga³êziach przemys³u do; luzowania 
zakleszczonych œrub, bolców, nakrêtek, ³¹czników, zawiasów i z³¹czy 
rurowych; usuwania wilgoci z kontaktów zap³onowych i przewodów 
elektrycznych oraz ich ochrony; smarowania i czyszczenia po³¹czeñ 
hamulcowych, lin i ³añcuchów; zabezpieczania powierzchni metalowych 
przed utlenieniem i korozj¹.

Kod artyku³u                 Nazwa                       Opakowanie                      Rodzaj
SMS                  SUPER MULTI SPRAY          aerozol 400ml                     smary
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