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DEGRIP ALL 
Dane techniczne: 

Podstawa: mieszanina olejów mineralnych 

Konsystencja:  płynna 

Gęstość: 0,81g/mL 

Lepkość przy 20°C: 1mPa.s 

Temperatura samozapłonu : 52°C 

Rozpuszczalność: w wodzie  

Lotne substancje organiczne (VOC) : 84%  

 
Charakterystyka: 
Doskonale penetrujący 
preparat o właściwo-
ściach antykorozyjnych 
i smarujących prze-
znaczony do odbloko-
wywania połączeń. 
Dzięki niskiemu napię-
ciu powierzchniowemu 
wnika w każdą szczeli-
nę odblokowując połą-

czenie. Specjalna konstrukcja zaworu 
umożliwia aplikację w każdej pozycji (bez 
ryzyka utraty gazu pędnego). Nie zawiera 
kwasów ani zasad. 
 
Zastosowanie:  
- Odblokowywanie zapieczonych i znisz-

czonych korozją połączeń metalowych, 
- ochrona powierzchni przed rdzą i utle-

nieniem, 
- smarowanie połączeń mechanicznych 

(śruby, zawiasy, zamki).  
 
Kolory: 
Bezbarwny. 
 
Opakowanie:               
Puszki aerozolowe 400ml - 6 szt. w opa-
kowaniu zbiorczym. 

Przechowywanie:  
3 lata w zamkniętym fabrycznie opakowa-
niu, w suchym i chłodnym miejscu, w tem-
peraturze od +5°C do +25°C. 
 
Normy i certyfikaty: 
Produkt wytwarzany przez firmę SOUDAL 
NV w Turnhout w Belgii, zgodnie z syste-
mem kontroli jakości ISO 9001.2000. 
 
Sposób użycia: 
- Puszkę wstrząsnąć przed użyciem, 
- podłoże musi być mechanicznie 

oczyszczone z rdzy i luźnych zanie-
czyszczeń za pomocą szczotki drucia-
nej,   

- spryskać wybraną powierzchnię i pozo-
stawić na 5 do 10 minut,  

- w razie konieczności powtórzyć zabieg, 
- słomkowy aplikator umożliwia precyzyj-

ne dozowanie preparatu. 
 

Zalecenia BHP:  
Przy użyciu aerozolu przestrzegać zwy-
kłych zasad higieny pracy:  
- Unikać kontaktu ze skórą, 
- stosować wyłącznie w dobrze wentylo-

wanych pomieszczeniach, 
- chronić przed dziećmi. 

 
 
 
Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i  praktyki. Ze względu na 
różnorodność  materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kon-
trolą, nie możemy przyjmować jakiejkolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypad-
kach zaleca się przeprowadzenie próby. 


