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q  5 fornyelser i et produkt

q  Fortrænger vand og fugtighed.

q  Beskytter mod korrosion.

q  Renser mekaniske dele og er 
sikker at anvende på plast og 
gummi.

q  Kraftig og hurtig penetration.

Multi Super 5 er fremstillet at højkvalitets inhibitorer og grundstoffer der giver en enestående kombination af 
forskellige egenskaber. Multi Super 5 har en tynd konsistens, klar farve og pletter ikke. Den indeholder ikke 
silikone eller grafit. Den har en meget lav overfladespænding og stor indtrængningsevne.
Multi Super 5 fortrænger i løbet af få sekunder fugtighed fra selv de mindste porer og revner. Multi Super 5 
har meget gode elektrisk isolerende evner og beskytter mod krybestrøm og kortslutning i el-installationer. De 
gode krybeegenskaber gør at Multi Super 5 også er velegnet til at trænge igennem tykke rust- og snavs-lag.
Multi Super 5 danner en let, men effektiv smørefilm og bliver hverken tør eller sprød. Multi Super 5 forhin-
drer, på grund af sit meget lave frysepunkt, fastfrysning.

TEKNISKE DATA
Specifik vægt:
Flammepunkt:
Kogepunkt:
Frysepunkt:
Viskositet:
Dielektrisk konstant:
Smøreevne:
Opfylder flg. normer:

0,811 ved 200C.
520C.
1160C.
> -620C.
2 Cps ved 380C.
33 Kv Min/215 mm. (ASTM D-877)
Mere end 226 kg. (Falex step test)
MIL-C-18309 og MIL-C-23411
(NATO lager nr.; 8030-17)

BESKRIVELSE
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Multi Super 5

Fortrænger vand og fugtighed.

Danner en tynd, men effektiv smørefilm.

Beskytter mod korrosion.

Renser mekaniske dele og er sikker at anvende på plast og gummi.

Kraftig og hurtig penetration.

Multi Super 5 er et meget alsidigt produkt og kan anvendes til f. eks. at:
Løsne fastkilede/rustne skruer, bolte, samlinger, wirer, kæder, låse, hængsler, rørarmaturer etc.
Fjerne fugt for at hindre krybestrøm, fastfrysning og oxidering i elektriske ledere, kontakter, batteripoler, 
afbrydere, relæer, sikringsbokse, luftværktøj, el-værktøj, kæder, wirer, låse etc.
Rengøre og smøre bevægelige dele, el-motorer, ventiler, låse (hindrer frost), møntautomater, våben, 
knapper, teleskopantenner etc.
Beskytte metaloverflader, luftværktøj, el-kontakter, kromdele, aluminiumsfælge, motorer (efter vask), vå-
ben etc. mod korrosion.

ANVENDELSE

FORPAKNING
Aerosol 400 ml.    Vare nr.: 232001000
Beholder 5 ltr.       Vare nr. 232002000

Forkortelse:          MS5




