
Smörjer och skyddar Metall.
Stoppar knarr och missljud.
Tränger undan fukt.
Tränger snabbt in & frigör Fasta Delar & Mekanismer.
Underlättar Borr & Gängnings Hastigheter.
Mindre Motstånd & Slitage på Roterande delar.
Anti-Gravity Aerosol Sprayer ... Fungerar Upp och ner!

Tränger in & Frigör rostiga delar.
Hjälper till att förhindra korrosion.
Bromsar Elektrisk Korrosion.
Hjälper till att minska energiförbrukningen
Minskar kostsamma driftstopp
Ökar Livslängd på Delar & Verktyg.
Skyddar metallytor mot Element, Inklusive saltvatten. 
Du sparar pengar med SPL100®!

HÅLLER LÄNGRE, ARBETAR EFFEKTIVARE.

Copper Strip Corrosion

Dielectric Strength

Specific Gravity

Total Base #

Total Acid #

(ASTM D 130) 1a (Best Rating)

(ASTM D 877) 22.1 kV

.9160

(AFMT 2896) 12.8

(254ºF @ 1 hr.) 0.0

TEST SPL 100 ®

Flash Point (TTC) 141 F(60 C)oo

GRUNDLÄGGANDE EGENSKAPER:

Kedjor, kablar och länkage
Transport System
Bussnings & spindelolja Applikationer
Skruvdomkrafter & kulskruvar
Elektriska anslutningar och bussningar
Precision Kullager 
Glidande & roterande mekanismer
Luft Verktyg, Stans Verktyg

Skjutdörrar
Elskåp & Terminaler
Kablar och länkage
Skjutvapen & Fiskerullar
Gångjärn och lås
Rostiga bultar
Luft & Elverktyg
Cykel kedjor

NÅGRA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

 

SPL100  Extrem Multiolja®

OLJEPRODUKTER

®
Made in USA

Vi började använda produkten SPL100 i vår verkstad
i Högsbo för drygt ett år sedan. Och detta är den bästa produkt i sitt slag som 
vi har någonsin arbetat med. Får högsta betyg.

Ronny Andersson Fast Girls Racing Team - 5 stjärnor.
Kan sammanfatta SPL 100 på ett sätt - Kullager på sprayburk.

RoBo
Bilservice

Efter att vi såg demonstration av produkten visste vi att den var
bra. Men efter vi började använda den kan man säga att vi blev 
beroende. SPL100 utklassar allt vi har använt tidigare. 

Tidigare hade vi mängder med olika sprayer. Nu behöver vi bara 1, SPL100

Vi här i verkstade på STATOIL Eriksberg fick för drygt ett år sedan
en burk SPL100 för att testa produkten. Vi har använt produkten för
att lösgöra fastrostade delar, lösgöra bromskolvar, på lås och gångjärn

och överlag på allt som behöver smörjas och skyddas. SPL100 är bättre an allt
vi har använt tidigare. Produkten lösgör och smörjer allt och sitter kvar. I dag 
använder vi inget annat för dessa ändamål.  Ingvar Statoil Eriksberg GBG

VAD SÄGER ANVÄNDARNA:

Distributör i Scandinavia, Hraun AB.   Mer information: www.hraun.se

Det Ultimata i Skydd och Prestanda
Prolong SPL100® Super penetrerande smörjmedel Spray är framtagen med AFMT™ (Anti-Friktion Metall Treatment) 
avancerad teknik för att smörja, tränga in och förhindra korrosion, lösgöra klibbiga mekanismer, tränga undan fukt, stoppa 
gnissel, lösgöra fastrostade delar, och minska friktion och slitage på alla metallytor. Den rengör och skyddar metallytor, 
verktyg och all metall utrustning. Lossar fastrostade eller korroderade delar på lås, bultar, muttrar, ventiler och annan metall 
mekanism. Tar snabbt bort och skyddar mot fukt. Utmärkt för användning på tändkablar, fördelare, eller någon kontakt där fukt 
kan avbryta elektriska flödet. SPL100® är den mest effektiva multioljan i sitt slag på marknaden i idag. SPL100® är resistent 
mot saltvatten och frätande syror. SPL100® är Silicon fritt och utan fasta partiklar. 
THE ULTIMATE IN PROTECTION & PERFORMANCE®--Prolong’s Anti-Friction Metal Treatment (AFMT™) formula makes 
no other automotive lubrication treatment exactly like Prolong products.


