
 
Техническа характеристика 

ISOMAT LA-40          

Техническата информация и указания в този технически проспект са въз основа на познания и експерименти на 
лабораторията за проучване и разработка на нови продукти на ISOMAT и дългогодишно приложение на продукта в 
практиката. Съветите и предложенията относно ползването на материалите се дават без гаранция, понеже определените 
условия по време на изпълнението са извън контрола на нашата фирма. Това е отговорност на изпълнителя, който трябва 
да бъде сигурен, че материала е подходящ за съответното изпълнение и условията при които се прилага. Настоящия 
технически проспект автоматично анулира предишните касаещи същия продукт. | Издание: 03.8.20 

 

Многофукционален маслен спрей 
 

Описание 
 
Специален маслен спрей с множество употреби  
и приложения.  
 
Комбинира 6 функции в един продукт: 

 Отстранява ръждата. 

 Отблъсква влагата. 

 Смазва. 

 Възстановява продводими връзки. 

 Почиства повърхностите от упорити 
замърсявания. 

 Предотвратява корозията. 
 
Високоефективен поради способността си да 
прониква в дълбочина. Преустановява 
скърцането, възстановява подвижността на 
ръждясъли връзки и улеснява тяхното 
разглобяване.  

 

Области на приложение 
 
ISOMOAT LA-40 притежава множество 
приложения, като се използва за почистване, 
смазване, защита и разглобяване на 
ръждясали винтове, пружини, вериги, ключалки, 
клапани, връзки и като общо метални 
механизми.   

 

Технически характеристики 
 
Вид:        течност 

Цвят:   кафяв 

Основа:  минерално масло 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Указания за употреба 
 
ISOMAT LA-40 се нанася чрез пръскане и се 
оставя да действа за определено време, като 
излищният материал се отстранява с чист, мек 
плат. 
При необходимост горната процедура се 
повтаря.  
За по-добри резултати, когато е възможно, 
първо се отстранява механично ръждата или 
замърсяванията от повърхността. 

 

Разход 
 
В зависимост от приложението.  

 

Опаковка 
 
ISOMAT LA-40 се предлага в опаковки от       
400 ml. 

 

Срок на годност / Съхранение 
 
Срок на годност 24 месеца от датата на 
производство, ако се съхранява на добре 
вентилирани места, защитени от слънчева 
светлина и високи температури. Да не се 
излага на температури надвишаващи +50°C и 
да не се съхранява заедно с материали които 
могат да предизвикат оксидация или корозия.   

 

Забележки  

 
Консултирайте се с указанията за безопасна 
употреба и предпазните мерки, описани на 
опаковката.  
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