


3 φορές ισχυρότερη λιπαντική δύναμη από οποιοδήποτε •
άλλο, συνεχίζει εκεί που τα άλλα σταματούν! 
Με βαλβίδα ψεκασμού 360ο   •
Ξεμπλοκάρει κάθε κολλημένο μηχανισμό •
Προστατεύει •
Καθαρίζει / απολιπαίνει •
Ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες •
Αντιδιαβρωτικό •
Αντισκωριακό •
Αδιάβροχο •
Με εξαιρετική διαλυτική δύναμη •
 

Με σύνθεση από υψηλής ποιότητας συστατικά, προσφέ-
ρει εξαιρετική λιπαντική δύναμη που διεισδύει σε βάθος. 
Ιδανικό για το εργαστήριο, το σπίτι, τον κήπο, τη ναυτιλία, 
το εργοστάσιο, σε αθλητικό εξοπλισμό, ή όπου υπάρχει  
μηχανισμός που απαιτεί συντήρηση. 
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400 ml

κωδικός παραγγελίαςκωδικός προμηθευτή

571200.0004S159

ποσότητα

ü Διεισδύει σε βάθος & ξεμπλοκά-
ρει κάθε κολλημένο μηχανισμό, 
όπως βίδες αρθρώσεις,  
μεντεσέδες και όλα τα μηχανικά 
μέρη που επηρεάζονται από τη 
σκουριά & την οξείδωση. 

ü Σταματάει τα τριξίματα. 
ü Καθαρίζει και προστατεύει. 
ü Χαλαρώνει σκουριασμένα μέρη. 
ü Προστατεύει από το νερό και  

λειτουργεί σαν προστατευτικό 
φιλμ που απομακρύνει την  
υγρασία. 

ü Έξυπνη βαλβίδα με εξελιγμένο  
σύστημα διπλού ψεκασμού με 
ροή ακριβείας ή ευρύ ψεκασμό. 

ü Με ενσωματωμένο σωληνάκι 
που δεν χάνεται και με ροή  
ψεκασμού ακριβείας.

Σπρέι αντιδιαβρωτικό, αντισκωριακό, λιπαντικό 75ml

ü Διεισδύει σε βάθος & ξεμπλοκάρει 
κάθε κολλημένο μηχανισμό, όπως 
βίδες αρθρώσεις, μεντεσέδες και 
όλα τα μηχανικά μέρη που  
επηρεάζονται από τη σκουριά  
& την οξείδωση. 

ü Σταματάει τα τριξίματα. 
ü Καθαρίζει και προστατεύει. 
ü Χαλαρώνει σκουριασμένα μέρη. 
ü Προστατεύει από το νερό και  

λειτουργεί σαν προστατευτικό 
φιλμ που απομακρύνει την  
υγρασία. 

ü Πρακτικό μέγεθος.

75 ml

κωδικός παραγγελίαςκωδικός προμηθευτή

571200.0010S162

ποσότητα

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. 3
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Σπρέι αντιδιαβρωτικό, αντισκωριακό, λιπαντικό 400ml

TEXNIKA ΣΠΡΕΙ - ΣΠΡΕΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ
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Σταντ προβολής επιδαπέδιο για τεχνικά σπρέι XT-10

150 θέσεων για 400ml - ESP10 - κωδ. 571199.0020 
 

Σταντ κρεμαστό γραβάτα για τεχνικά σπρέι XT-10

6 θέσεων για 75ml - ESP12 - κωδ. 571199.0022 
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ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. 5
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Σταντ προβολής επιδαπέδιο για τεχνικά σπρέι XT-10

24 θέσεων για 400ml - ESP11 - κωδ. 571199.0021 
 

EKΘΕΤΗΡΙΑ
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Σταντ προβολής επιτραπέζιo για τεχνικά σπρέι XT-10

12 θέσεων για 200ml - ESP4 - κωδ. 571299.0000


