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TTP POLSKA - wyłączny dystrybutor Top Technical Products AG.

UWAGA
Wszystkie informacje, łącznie z ilustracjami są 
wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni 
sami ocenić przydatność każdego produktu do 
właściwych zastosowań. TTP Polska Sp. z o.o. 
nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i 
zrzeka się odpowiedzialności odnośnie 
użytkowania produktów. Zobowiązania TTP 
Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do 
standardowych warunków sprzedaży produktu 
i w żadnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie 
ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i 
pośrednie szkody powstałe na skutek 
sprzedaży, używania i niewłaściwego 
stosowania produktu.

SUPER MULTI SPRAY

SMS

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

INFORMACJE OGÓLNE

DANE TECHNICZNE

super MULTI SPRAY działa szybko i wydajnie w 
kontakcie z rdzą, smołą, tłuszczami i wodą. super MULTI 
SPRAY oszczędza czas łącząc właściwości penetrujące, 
smarujące, ochronne, czyszczące, antykorozyjne oraz 
wypierające wilgoć. Ponadto wywołuje efekt skurczu na 
zimno, który pozwala na natychmiastowe rozłączenie 
skorodowanych połączeń. super MULTI SPRAY nie 
zawiera silikonu i można go bezpiecznie stosować na 
powierzchniach plastikowych, lakierowanych itp.

Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny
Gęstość w temperaturze 20°C: 0,811
Zapach: charakterystyczny
Ciśnienie (bar): 8,53
Temperatura wrzenia: 187 - 300°C
Gęstość względna w 20°C: 0,81g
Odporność temperaturowa: - 80°C do +190°C
Lepkość w 20°C: 1 mPa.s
Lepkość kinematyczna w 20°C: 1 mPa.s
Produkt na bazie oleju mineralnego.

super MULTI SPRAY  jest produktem bardzo 
uniwersalnym. Może być stosowany we wszystkich 
gałęziach przemysłu do; luzowania zakleszczonych śrub, 
bolców, nakrętek, łączników, zawiasów i złączy rurowych; 
usuwania wilgoci z kontaktów zapłonowych i przewodów 
elektrycznych oraz ich ochrony; smarowania i 
czyszczenia połączeń hamulcowych, lin i łańcuchów; 
zabezpieczania powierzchni metalowych przed 
utlenieniem i korozją.

ZASTOSOWANIE

KLASYFIKACJA

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

MULTI
SPRAY

super

WIELE UNIKALNYCH
WŁAŚCIWOŚCI

W JEDNYM PRODUKCIE

                        Czyści i chroni

Penetruje i smaruje - natychmiastowe działanie
Odrdzewia - wywołuje efekt skurczu na zimno

Wypiera wodę i wilgoć
Chroni przed korozją


