
                     UNIVERSALSPRAY  

TRANSYL är en smörjande, djupt penetrerande, självspridande vätska. Transyls speciella ”vätning”, spridning och 
klättrande egenskaper gör att den når till mycket svåråtkomliga områden, vilket gör den idealiskt vid demontering 
och underhåll av metall. 

En universell problemlösare i över 75 år.

Produktbeskrivning

- Lösgörning: Frigör och lossar delar som har rostat fast och oxiderat. Bildar en smörjande film mellan ihopsatta delar.
 
- Penetrering: Transyl har speciella ”vätande” egenskaper vilket gör att den sprider sig snabbt och tränger in djupt.

- Smörjning: Flyktkraftig och smörjande egenskaper. Långtgående - Fäster ordentligt på alla rörliga delar.
 
- Rengörning: Utmärkt rengöringsmedel - Lösgör smuts, sot, fett etc.

- Skyddar: Efterlämnar en tunn skyddsfilm på metallytor som skyddar mot fukt och oxidering.
 
- Fuktighet: Driver bort fukt och torkar snabbt ut elektriska system för att minska risken för kortslutning.

- Klättring: Mycket låg ytspänning och hög vätningseffekt, kombinerat med kapillärkraft gör att TRANSYL klättrar
                   längs de vertikala sidorna av metalldelar vilket gör den mycket kraftfull och enkel att arbeta med.

- Innehåller inga frätande syror.

- Innehåller inte silikon.

- Används ej vid finelektronik typ datorer, TV, mobiltelefoner etc.

Egenskaper

- Frigör metalleder, bultar, skruvar, grindar etc. som har rostat fast.

- Lösgör och penetrerar rostiga och fastsatta bultar och rörkopplingar vid VVS arbete.

- Löser upp fett, olja, lim, gummi, vilket gör det lätt att ta bort etiketter, tejp, klistermärken etc. 
 

- Smörjning av maskiner (borrning, skärning, försänkning etc.). Förebygger slitage. Speciellt lämplig 
  för arbete med aluminium och aluminiumlegeringar, rostfritt stål eller utskärning av plast. 

- Rengör verktyg, cyklar etc. 

- Smörjer lås, gångjärn och rörliga delar. 

 

Användningsområden

Fysisk form: Flytande vätska. 

Lösningsmedel: Lacknafta. 

Specifik vikt: (vid 18 ° C): 0,847 kg/l. 

Viskositet: 
 

vid -10 °C - 13,2 cps

vid -0 °C - 8,6 cps

vid +20 °C - 4,2 cps

vid +50 °C - 2,1 cps 

Flampunkt: > + 70 °C. 

Hållbarhet: Minst 5 år.

Storlekar: 200 ml, 400 ml spray. 0,25 l, 1 l, 5 l, 20 l, 200 l.

Färg: Blå.

Fördunstningshastighet: Långsam.

Självantändningstemperatur: > + 300 °C.
 

VOC: N/A.

Teknisk data



- Pensel

- Roller

- Spruta

- Doppning 
 

Verktyg

- Täck ytor som inte ska behandlas, inklusive plantor och buskar.

- Används mellan -30 °C - till +50 °C.
Restriktioner

Förvaras utom räckhåll för barn.  
Andas inte in ångor.  
Undvik kontakt med hud och ögon.  
Vid förtäring, framkalla ej kräkning: kontakta genast läkare och visa förpackning eller etikett. 
SDB tillgängliga på www.owatrol.com

Lagring

Applicering - Påför TRANSYL.

- Låt verka på ytan.

- Skyddas mot frost.

Säkerhet

Vattengatan 1 
702 27 Örebro 
Tel: 019-446480 
nordland@nordland.se 
www.nordland.se


