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#335 Penetro er et ekstremt højtydende, mul  funk  onelt kry-
besmøremiddel. En tynd olie, der indeholder molybdændisulfi d 
og PTFE. Penetro  lbyder lavfrik  on, modstår høje belastninger 
og fortrænger vand med uanet kra  . Løsner eff ek  vt oxideringer 
og rust og besky  er mod slitage, oxideringer og korrosion.

KRAFTIG PENETRERING
Penetro er et meget universelt 
krybesmøremiddel  l smøring og 
rustopløsning. Den høje penetrering-
sevne løsner let fastrustede dele i 
selv de vanskeligste  lfælde.

STÆRK OG TYND
Penetro er et stærkt, tyndt og ikke 
klæbende smøremiddel, der kan 
håndtere meget høje belastninger, 
hvilket gør det særligt universalt 
indenfor alle typer vedligehold.

TRIPEL BESKYTTELSE
Penetro indeholder tre frik  ons og
korrosionsinhibitorer af Micron 
Moly® en synte  seret type molyb-
dændisulfi d og PTFE, som coater 
metaloverfl ader og kan håndtere 
meget høje belastninger samt et 
særligt an  korrosionsmiddel. I syn-
ergi danner disse stoff er en beskyt-
telsesbarriere, der giver tredobbelt 
besky  else mod frik  on, slitage, 
oxidering og korrosion samt fugt i 
applika  onen.

SMØR UNDER VAND 
Penetro fortrænger vand og smøre-
funk  onen er meget høj selv under 
vand.

ELEKTRONIK 
Penetro fortrænger fugt og vand 
samt løsner og forhindrer oxidering 
og korrosion, hvilket gør produktet  
 l en fremragende kontaktspray.

FORDELE
• Høj penetereringsevne
• Lav frik  onskoeffi  cient 
• Trykforstærket med Micron Moly® 

og PTFE
• Fortrænger vand
• Smør under vand
• Kra  ig korrosionsbesky  else
• Binder ikke snavs
• Indeholder ikke silikone
• Syrefri

ANVENDELSESOMRÅDER:
Kæder . Wirer . Bolte/møtrikker .
Elevator . Låse . Lu  værktøj . Lejer
Hængsler . Relæer . Marine . Kon-
taktspray . Elektronik 12-24V . Fug-
 gtmiljø . Oxideringer . Konservering 
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PTFEMOLY

Micron Moly® besky  er og smører, når  
oliefi lmen er minimal eller ikke eksister-
ende og PTFE fungerer som et kemisk 
kugleleje mellem to overfl ader.
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