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PK 
ПРОНИКАЮЧА ОЛИВА, 
ЛУБРИКАНТ 7 В 1  
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Основа: суміш лубрикантів, захисних та 
проникаючих засобів 
Вигляд: жовта рідина 
Запах: характерний 
Площа покриття: більш, ніж 15 м² 
Пропелент: вуглеводень 
денатурований та без запаху (не 
містить летких органічних сполук) 
Термостійкість: від -40°C до +150°C 
В’язкість при температурі 25°C: 10-30 
сСт  
Точка кипіння бази (початок): 160°C 
Точка замерзання: -55°C 
Тест на тертя: низький показник 
НЕ МІСТИТЬ СИЛІКОНУ 
НЕ МІСТИТЬ ХЛОРФТОРВУГЛЕВОДНІВ 
 

ВЛАСТИВОСТІ 
- ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИЙ ПРОДУКТ: Він містить сировину з відновлювальних джерел 
- Хороший захист 
- Хороший лубрикант 
- Відмінна проникаюча здатність 
- Не розм’якшує пластик та гуму 
- Не залишає плям  
 

ОПИС 
PK є засобом 7 в 1, це багатоцільовий спрей:  
1. Це швидкий розблоковуючий засіб (для зняття іржі) для заржавілих шурупів, болтів, гайок та механічних 

частин. Тестуйте динамометричним ключем (відкаліброваним відповідно до ISO 6789-2003). Знижує опір 
відкручуванню до 40-50%. 

2. Захищає від іржі та окислення: він захищає металеві частини від окислення, спричиненого 
атмосферними явищами та морською сіллю. Оброблювану основу занурюють на 100 годин у 5% 
фізіологічний розчин без змін. 

3. Лубрикант для електричних компонентів, навісних замків, малих машинальних рухомих елементів, 
замків, дверних шарнірів, гайок, болтів, шестерень, підшипників, велосипедних ланцюгів. Був проведений 
SRV Friction Test (тест на випробування тертям) згідно з процедурою DIN 51834.   

4. Очищувач для електричних контактів; він видаляє наліт та відновлює електричні контакти.  
5. Усуває воду з металевих та електричних поверхонь. Містить обезводнюючу речовину. 
6. Засіб проти замерзання. Він витримує температуру до -40°C. 
7. Знежирювач та очищувач для металевих частин. Він очищає оливу, клей, плями, дьоготь та мастило.  

Він знадобиться для дому, в галузі промисловості, суден, садового обладнання, автомобільних пристроїв 
та систем, обладнання для рибалки, велосипедів та двигунів. Маленька трубочка дозволяє досягнути до 
будь-яких деталей, тим самим вдосконалює продуктивність засобу. 

 

ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ 
Розпиліть засіб на деталі, покриті іржою, почекайте декілька хвилин. Для знежирення поверхонь: розпиліть 
засіб на бруд, який збираєтесь очистити, почекайте декілька хвилин, поки засіб не розчинить забруднення та 
протріть тряпочкою. 
 

УПАКУВАННЯ 
Аерозольний балончик 400 мл 
В коробці по 12 балончиків  
Код продукту 11710/04PK-SMART 
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