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ProFlon Multo Teflon PTFE
Multo er et unikt friktionsnedsættende Multi Smøremiddel
Hvad gør Multo ?
* Smører og Beskytter
* Renser og Opløser
* Fortrænger vand

Multo overalt hvor flader mødes
* Imod Friktion og Slitage
* Imod Fastlåste situationer
* Imod Korrosion og Rust

Multo er resultatet af et teknologisk gennembrud, som gør det muligt at påføre Teflon-kugler på en
overflade uden opvarmning. Hver eneste milliliter Multo indeholder milliarder af Teflon-kugler med
en diameter på 0,3 my. Multo indeholder naturligvis ikke triklorethan.

Multo reducerer friktion og slitage
Friktion og slitage reduceres til et minimum ved kombinationen af oliefilm og Teflonkugler.
Kuglerne er elastiske og giver derigennem bedre beskyttelse imod slitagen end konventionelle
smøremidler.

Multo afviser støvaflejringer, salt, sand m.m.
Fremmedlegemer hæfter sig ikke så let på overfladen. De særlige "non stick" egenskaber betyder,
at partiklerne afvises og spredes således at overfladen holdes ren. Aflejringer kan ikke forenes
med Multo-filmen og derved undgås slibemasse af ophobet snavs.

Multo beskytter imod fugt og korrosion
Vandfortrængende. beskytter imod rust og anden korrosion. Multo har særdeles gode rustløsende
egenskaber. Syrefri naturligvis. Beskytter også mod syren i fingeraftryk.
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Multo trænger ind på svært tilgængelige steder.
Multo har lav viskositet og lav overfladespænding, og trænger derfor ind i selv mikro spalter.
Fastlåste dele vil kunne separeres uden opvarmning. Multo opløser krystalstrukturen i korrosions
produkter dannet af fugt, kemikalier, salte etc. M ulto er helt unik som våbenolie.

Multo sparer tid og penge overalt i produktionen.
Multo anvendt på bevægelige dele i maskiner til forebyggelse af korrosion og slitage betyder store
besparelser i reparationer og reservedele, og forlænger maskinernes levetid. Multo er økonomisk i
brug.
Emballager: 400 ml Spray,12 i karton,4 x 5 Liter, løse 5-Liter dunke & karton 12 x 1 Liter
Registrerede varemærker: Teflon ejes af Du Pont. ProFlon & SynFlon & MolyDane ejes af
ProLube ApS.
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Sammen med den bærende smørefilm har kuglerne den specielle egenskab, at de udfylder alle
mikroskopiske hulninger i overfladen, hvilket betyder en smørefilm der fungerer betydeligt længere
end mange andre typer smøre- og glidemidler.

