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OMSCHRIJVING 

Total Spray is een dun, siliconenvrij smeermiddel. Het product is perfect geschikt voor 
fijnsmering op delicate onderdelen zoals sloten, scharnieren, schakelaars en gaskabels. Deze 
Total Spray bevat koolwaterstoffen die een reinigende werking hebben, waardoor het product 
ideaal te gebruiken is als contactreiniger en beschermer.  
 
De Total Spray is een uitstekende vochtverdringer en realiseert een langdurige bescherming van 
alle elektronische contact punten. Het product is uitgerust met een speciale Switch Straw, 
zodat gewisseld kan worden tussen een gericht spuitbeeld of een brede verneveling. 
 
Daarnaast verwijderd Total Spray vuil, aanslag en oude vet lagen van bijvoorbeeld schakellaars, 
stekker verbindingen, kabels, bougies, printplaataansluitingen, verdeelkappen etc.. De Total 
Spray is ook uitermate geschikt voor het onderhouden van kunststoffen. Het product heeft een 
verzorgende werking, waardoor rubbers weer soepel worden en terugkeren in hun 
oorspronkelijke vorm. 

ARTIKELNUMMER    800547 (Transparant/Bruin)     
VERPAKKING      Aerosol 500 ML   
VERPAKKINGSEENHEID   Per doos (12 Stuks)   

PRODUCT INFORMATIE 
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 Lichte smering 
 Penetrerende werking  
 Vochtverdringend en corrosiewerend  
 Reinigende werking 
 Beschermt langdurig tegen vocht  
 Verzorgt kunststof en rubber  
 Zeer gericht spuitbeeld 
 Siliconenvrij 
 NSF geregistreerd in de categorie ‘’H2’’ 
 Bevat een Switch Straw  

 

EIGENSCHAPPEN 
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TECHNISCHE INFORMATIE 

 BASIS         Minerale oliën 

DICHTHEID    724 kg/m³ 

CONSISTENTIE    Vloeibaar 
TEMPERATUURSBESTENDIGHEID -25°C tot +125°C 

VERWERKINGSTEMPERATUUR -5°C tot +35°C 

APPLICATIE 
De spuitbus op kamertemperatuur brengen. De ideale verwerkingstemperatuur ligt tussen de 
+15°C tot +25°C. Voor gebruik de spuitbus goed schudden. Total Spray in de gewenste hoeveelheid 
aanbrengen. De beste smering wordt verkregen na het verdampen van het oplosmiddel. Bestemd voor 
professioneel gebruik. 
 
BEHANDELING ONDERGROND  
De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Tevens dient de ondergrond vrij te zijn van corrosie. 
Niet vermengen met andere smeermiddelen. 
 
REINIGING HANDEN 
Power & Care Soap. 
 
REINIGING MATERIALEN 
UniSolve Spray of Parts Cleaner. 
 
HOUDBAARHEID 
Ongeveer 12 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats,  
tussen +15°C en +25°C. 

PRAKTISCHE INFORMATIE 


