
    

 

Všechny uvedené údaje o produktu odpovídají známým skutečnostem. Údaje mohou být změněny. Informace jsou obecné a 
parametry v nich uvedené mohou být využité také pro jiné aplikace. V případě nutnosti může být změněn i název výrobku. 
Informace v těchto materiálech uvedené nemají právní váhu, nemohou být právně vymahatelné a jsou nezávazné. Pro 
konkrétní požadavky a rešení individuálních aplikací kontaktujte prosím naše technické poradce. Podmínky prodeje a dodání 
se řídí platnými Všeobecnými Obchodními Podmínkami. 

DQS CERTIFICATION:  
DIN EN ISO 9001             
Reg.-No. 35 486               

 

 

TECHNICKÝ LIST 
 

OEST UNIVERSALSPRAY 
 

Penetrační, mazací a antikorozní prostředek 
 

Popis: 
 

UNIVERSALSPRAY je nízkoviskozitní kapalina určená pro uvolnění zarezlých součástí. Vykazuje 
velmi dobrou smáčivost, vzlíná i do velmi těsných mezer a uvolňuje zarezlé (zatuhlé) části strojů, 
matice, šrouby atd. 
Vzhledem k silnému účinku vytěsňování vody je sprej vhodný také k ošetření elektrických kontaktů. 
Na povrchu materiálu vytváří velmi účinnou ochrannou vrstvu proti korozi a oxidaci. 
 

UNIVERSALSPRAY velmi efektivně maže. Odstraňuje také zbytky pryskyřice a nečistoty na pilách, 
odstraňuje drobné asfaltové skvrny na vozidlech, udržuje a chrání chromované díly. 
 

UNIVERSALSPRAY je vhodný pro čištění, mazání a konzervaci zbraní. Velmi dobře rozpouští 
karbon. Chrání povrch zbraně před otisky prstů. OEST UNIVERSALSPRAY je schválen 
k používání v Armádě České republiky. 
 

Fyzikálně chemická data: 
 
Bod vzplanutí   DIN 51758  °C    80 

Bod varu   DIN 51751   °C    > 180 

Rozmezí použitelnosti    °C    - 20 … + 250 
         
Výše uvedené údaje jsou analytického typu. 
 

Příklady použití: 
 

Motorová vozidla, stavební a zemědělské stroje, dílny, servisy: 
 elektroinstalace 
 zatuhlé, rezavé šrouby, matice, rozebíratelné spoje 
 pružné díly, zámky, posuvné mechanismy, antény 
 ošetření nářadí a nástrojů 
 mimosezónní konzervace sněhových řetězů 

 

Domácnost, zahrada, hobby: 
 domácí spotřebiče 
 panty, posuvné lišty, zámky, petlice, garážová vrata, venkovní elektroinstalace 
 kočárky, kola 
 sekačky na trávu, zahradní nářadí 
 lodní motory, zbraně 

 

Bezpečnostní upozornění: 
 

Nádobka je pod stálým tlakem. Chraňte před přímým slunečním zářením a teplotami nad 50 °C. 
Neotvírejte násilím. Nespalujte nádobku po vyprázdnění a nevhazujte do otevřeného ohně, nebo 
žhavých částí. Uchovávejte a používejte mimo dosah tepelných zdrojů, při práci s produktem 
nekuřte! Uchovávejte mimo dosah dětí. Při intenzivním používání v místnosti zajistěte dostatečné 
větrání. 
 

Nepoužitý product skladujte v originálním obale a uzavřený! 
Editováno - prosinec 2014 


