Product informatie

BD-50 Multi-Spray
Bardahl BD-50 Multi-Spray is een universele kruipolie met zeer veel uiteenlopende
toepassingen.
• Verdringt: vocht van ontstekingssystemen, bedrading, schakelaars, enz.
• Smeert: gereedschappen,scharnieren, sloten, bouten, moeren, enz. Kruipt: in
verroeste onderdelen en vastzittende verbindingen.
• Lost roest snel op. Reinigt en beschermt: mechanische onderdelen, verwijdert
vet, gom en teer, zorgt voor een beschermende film.
• Bestrijdt en stopt: de vorming van roest en corrosie van metalen onderdelen.
• Verhindert: piepen en knarsen van bewegende onderdelen en verbindingen.
Nu zijn er vele kruipoliën te koop. Wat maakt Bardahl BD-50 Multi-Spray bijzonder?
Allereerst bevat het een mengsel van hoogwaardige oliën en speciale formule die
zorgt voor een langdurige smering en bescherming. De unieke hoge druk
toevoegingen en de polair organische verbindingen hechten zich als het ware aan
het metaal. Zo ontstaat een oliefilm op het metaal dat zorgt voor minder wrijving- en
slijtage.
Tevens is de smeerfilm nagenoeg niet te doorbreken. Door z’n unieke samenstelling
hecht Bardahl BD-50 Multi-Spray onder water en/of vocht, zodat de smeerfilm z’n
werk kan doen en blijft beschermen. Door de unieke samenstelling hebben (sterke)
condensvorming, bevriezing geen kans.
Daarnaast bevat Bardahl BD-50 Multi-Spray speciale organische bestanddelen
zodat ook de kleinste openingen bereikt worden. Naast deze kruipende werking
bevat het product ook bestanddelen die bestaan uit oplosmiddelen, die oude
neerslagen van gom, vernis en opgehoopte en verdroogde smeermiddelen oplossen
en wegspoelen.
Tot slot zorgen antiroest en corrosie bestanddelen ervoor dat verdere roest- en
corrosievorming wordt voorkomen en vermindert het de mogelijkheden van
olieoxidatie, die veroorzaakt wordt door hoge temperaturen of vocht.
Al deze eigenschappen maken Bardahl BD-50 uniek in zijn soort.
Gebruiksaanwijzing
Op het te behandelen oppervlak spuiten. Eventueel bij hardnekkige gevallen de
behandeling herhalen. Niet afvegen. Veilig voor lak, rubber en plastic. Als
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onderdelen weer gemonteerd worden is het aan te bevelen ze met het product te
bespuiten om opnieuw vastroesten te voorkomen.
Artikelnummer
Inhoud

68302
200 ml
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