EUROL SPECIALTY
LUBRICANTS
Spar tid & penge

AEROSOLS

EUROL SPECIAL SMØREMIDLER
EUROL CLF LUBE KRAN SPRAY

Vare no. S003200AER

Multifunktionel olie til smøring af såvel lette som tungt belastede enheder. Er fri
for mikroplastik og klorforbindelser. Generelle anvendelsesområder: anvendes på
kranudskud, dreje led, kæder, wire, koblinger, mv.. I det hele taget hvor en oliesmøring
der skal klare store belastninger, er aktuel. Er vandafvisende, skylles ikke ud og opsamler
ikke støvpartikler.

EUROL GREASE CS-2/502-S HØJTRYKS SMØREFEDT

Vare no. S005121AER

Eurol Grease med SYNGIS additiver. Multifunktionel smørefedt til smøring af såvel lette
som tungt belastede enheder. Er fri for mikroplastik og klorforbindelser.
Generelle anvendelsesområder: Anvendes på åbne og lukkede lejer, krøjekranse,
hængsler, dreje led og i det hele taget hvor der stilles store krav til smøremidlet. Modstår
selv de voldsomste vibrationer og stødbelastninger. Udvaskes ikke - er derfor særligt
egnet til ekstremmiljøer bla. saltvand og miljøer med damp. Til opgaver hvor der
kræves en smørefilm som klarer en ekstra høj belastning og som ikke udskiller baseolie.
Er støv/partikel afvisende i særlig grad – opsamler ikke fremmed partikler. Er særdeles
vedhæftende.

EUROL SAFE CLEAN BRAKE

Vare no. S007000AER

Eurol Brake Clean er udviklet til effektiv affedtning og rens, uden anvendelse af ethanol,
acetone, opløsningsmidler eller petroleum. Anvendes til affedtning og rens af alle
overflader, hvor man ville anvende en traditionel ”cleaner”. Uden lugt. Højt brændpunkt.
Spray ikke på varme overflader. Ved malede overflader eller plastik emner: foretag en test
på et mindre areal.

EUROL CHAIN LUBE S-AC 38 FD SPRAY
Chain Lube S-AC 38 FD med SYNGIS additiver, leverer en særledes slidstærk smøring
af kæder og wire i fødevareindustrien og beslægtede brancher. Produktet er stærkt
krybende og drypper ikke. Anvendes på alle kæder og wire og led hvor der ønskes en
langtidsholdbar smøring. Modstår selv de voldsomste vibrationer og stødbelastninger.
Udvaskes ikke - er derfor særligt egnet til ekstremmiljøer bla. saltvand og miljøer med
damp. Til opgaver hvor der kræves en smørefilm som klarer en ekstra højbelastning
og som ikke udskiller baseolie. Er støv/partikel afvisende i særlig grad – opsamler ikke
fremmed partikler. Er særdeles vedhæftende. Er særdeles rust beskyttende og oxiderer
ikke. Modstår skylning ved anvendelse af højtryksrens.
Afrensning: Brug Eurol Cleaner eks. 120.

Vare no. S001101AER

EUROL SPECIAL SMØREMIDLER
EUROL PL LUBE

Vare no. S009101AER

med SYNGIS additiver, er en multismøremiddel, udviklet til ”tør” smøring og antidryp.
Opsamler ikke støv og snavs.
Generelle anvendelsesområder: Kan anvendes ved bla. smøring af wire og kæder,
hængsler, lejer samt glideskinner hvor der er behov for en slidstærk smøring.
Egenskaber: Stærkt beskyttende mod slid. Er støv/partikel afvisende i særlig grad –
opsamler ikke fremmed partikler. Er særdeles rust beskyttende og oxiderer ikke. Særdeles
vandafvisende.

EUROL SWIFT CLEAN 110

Vare no. S007100AER

er et kraftig og multifunktionelt affedtningsmiddel, der fjerner fedt, olier, limrester, tjære,
bitumen og andre organiske stoffer fra maskiner og dele og fordamper uden at efterlade
nogen rest.

EUROL SWIFT CLEAN 120 FD

Vare no. S007103AER

er en meget kraftig, lugtfri, multifunktionel fordampende affedtningsmiddel, som er især
nyttig i situationer, hvor tilfældig kontakt med mad eller mademballage er uundgåelig.
Den fjerner fedt, olier og andre organiske stoffer fra maskindele og fordamper uden at
efterlade nogen rest. InS H1, K1 og K3, 1797235. Ingen giftige ingredienser.

EUROL SWIFT CLEAN FOAM SPRAY
Eurol Swift Clean er en Bio Multi Cleaner til affedtning og rengøring.
Generelle anvendelsesområder: Glas, plexiglas, plastik, metaloverflader, tæpper, møbler,
tekstil, spejle, bil interiør, Tv/PC- skærme, mobiltelefoner. Egenskaber Multifunktionel
afrenser og cleaner. Efterlader ingen striber. Drypper ikke.

Vare no. S007130AER

MEGET MERE END SMØRING
Takket været den patenterede SYNGIS additivpakke, har Eurol skabt en
serie af unikke smøremidler. Sortimentet spænder over produkter til såvel
fødevare- og den pharmaceutiske industri, som sværindustrien, landbrug og
fiskeri samt togdrift. Eurol Speciality produkterne løser opgaver alle steder
hvor der er brug for produkter med ekstra egenskaber.

SYNGIS additiverne sammen med unikke fortykkelsesmidler og en høj
kvalitet baseolie sikrer at Eurol Speciality produkterne er vandafvisende, rust
beskyttende, har enestående slidstyrke, er støv afvisende.
Eurol Specialty produkterne er friktions nedsættende og reducerer
reparationsudgifterne.

EN NY VERDEN AF HOLDBARHED, PERFORMANCE
OG LAVERE DRIFTSOMKOSTNINGER
Eurol Speciality produkterne dækker hele sortimentet inden for fast
smørefedt, olier samt smøremidler på spray. Desuden tilbyder Eurol
Specialty endvidere særdeles effektive cleaners til affedtning og rengøring
af alle emner.

De fleste Eurol Speciality produkter er uden mikroplastik og klorforbindelser.
Vi bestræber os på at udvikle produkter som er så skånsomme over for
bruger såvel som miljøet, som det er muligt. God fornøjelse – vi er sikre på at
De bliver tilfreds med Eurol Specialty produkter.
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