
hebro®multiplus 

Produkt

hebro®multiplus  to olej o z właściwościami penetrującymi i pełzającymi wielu 
właściwościach i różnorakim zastosowaniu.

Właściwości

Dzięki wyjątkowo silnym właściwościom usuwania wody, hebro®multiplus doskonale nadaje 
się do stosowania jako płyn odwadniający.

hebro®multiplus  ma najbardziej ekstremalne właściwości pełzania, które w połączeniu z 
wilgocią przemieszczają się szybko w głąb, a tym samym atakują oporną rdzę, dzięki czemu 
zakleszczone części można szybko i swobodnie poluzować.

hebro®multiplus  jest stosowany przede wszystkim w dziedzinie systemów elektrycznych i 
elektronicznych (np. generatory, wentylatory, sprzęt kontrolny); inżynieria mechaniczna 
(drobne narzędzia, wskaźniki, wrzeciona maszynowe, śruby, części gwintowane, narzędzia 
NC); przemysł wytwórczy (np. przenośniki taśmowe, łańcuchy, złącza); Craft (np. pistolety 
śrubowe, narzędzia pneumatyczne, zamki).

hebro®multiplus  to bezkwasowy i nie zawierający żywicy olej, który zapewnia doskonałe 
właściwości ochrony przed korozją podczas przechowywania wewnętrznego.

Zalety
hebro®multiplus to przyjazny dla użytkownika olej wielofunkcyjny, bez dodatku oleju 
mineralnego. Wysoka jakość naszego produktu zapewnia przedłużony cykl konserwacji, 
przy jednoczesnym polepszeniu właściwości smarnych, oszczędzając pieniądze na 
tradycyjnych produktach.

hebro®multiplus charakteryzuje się ekstremalnymi właściwościami pełzania i wypierania 
wody, a także całkowitym brakiem kwasu i żywicy, zapewniając w ten sposób optymalną 
ochronę dla szerokiej gamy zastosowań.

hebro®multiplus pozwala im redukować ich chemiczne dodatki poprzez uniwersalne 
zastosowanie i optymalny efekt, zwiększając w ten sposób ich bezpieczeństwo pracy.

E087/E589
SAP-Nr.:540125133/ 540425423
09/14

KARTA INFORMACYJNA

DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001  
und OHSAS 18001  

Zertifikat  Nr. DE 12/81839325 

NLF/ ILO-OSH 2001 
Reg. Nr. RCI / 07-009-16-07 

hebro chemie- 
Zweigniederlassung der 
Rockwood Specialties Group GmbH 
Rostocker Straße 40 

41199 Mönchengladbach

dystrybutor w Polsce: Chemarko sp. z o.o. 
ul. Tadeusza Kościuszki 61F; 43-190 Mikołów 
www.chemarko.pl

part of 

Obszar zastosowań
hebro®multiplus  stosuje się wszędzie tam, gdzie musi być zapewnione smarowanie lub 
tymczasowa ochrona przed korozją podczas przechowywania wewnętrznego.
hebro®multiplus  może być używany do czyszczenia zanieczyszczonych części olejem i 
smarem.

Dozowanie

Używając puszki aerozolowej hebro®multiplus, wstrząśnij aerozolem przed użyciem. 
Następnie przytrzymaj pojemnik z rozpylaczem w pozycji pionowej i nanieś spray w 
odległości 20-25 cm od powierzchni. 

Dane techniczne

Wygląd:    transparentny 

Zapach:       bezwonny

do 175 °CZakres temperatur:      

Rozpuszczalność w wodzie:  nierozpuszczalny

http://www.hebro-chemie.de



