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Kroon-Oil 1000+1 Universal
Beschrijving
1000 + 1 Universal is een vochtverdringer met bijzondere eigenschappen, ontwikkeld in ons eigen laboratorium. Het product heeft
uitstekende smeereigenschappen. Corrosie door vocht is de grootste vijand van alle metaaldelen en leidt jaarlijks tot grote
schadeposten in industrie, huishoudens en wegverkeer. 1000 + 1 Universal bevat additieven waardoor het al het vocht verdrijft en een
beschermlaagje van 0,002 mm dikte vormt op alle behandelde oppervlakken. Dit uiterst fijne laagje geeft een afdoende bescherming
tot in de poriën van het metaal.

Toepassing
1000 + 1 Universal heeft door de bijzondere formule zoveel eigenschappen, dat het werkelijk 1000 + 1 toepassingsmogelijkheden kent!
1000 + 1 Universal kan worden gebruikt als:
Vochtverdringer (bijv Ontsteking van een auto),
Penetrating Oil (Losmaken van vastgeroeste onderdelen)
Metaalbeschermer (Conserveren van ontvette delen)
Smeermiddel (Schoon smeren van lichte mechanismen)
Reinigingsmiddel (Reinigen van contactpunten)
Contactspray (Perfecte elektrische geleiding)

Typische standaardanalyses
Dichtheid bij 15 °C, kg/l

0,834

Viscositeit 40 °C, mm²/s

2,54

Viscositeit 100 °C, mm²/s

1,12

Vlampunt PM, °C

79

Vloeipunt, °C

-39

Zuurgetal, mgKOH/g

5,31

Beschikbare verpakkingen

35864

15101

32337

20 L pail

60 L drum

208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle
zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar
deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische
toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.
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