
 
 

Technický list 
 

 
 

Datum revize: 29.8.2022 

MULTI SPREJ 8 v 1 

Poznámka: Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze. Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a našich zkušeností a byly uvedeny v dobré víře. 
S ohledem na rozmanitost materiálů i jejich povrchů a širokému spektru možných aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za dosažené výsledky. 
Vzhledem k tomu, že povaha a kvalita podkladu i podmínky zpracování jsou mimo naši kontrolu, vydáním tohoto dokumentu nepřijímáme žádnou odpovědnost. V každém případě 
doporučujeme vždy provést předběžné testy. Soudal si vyhrazuje právo upravovat produkty bez předchozího upozornění. 
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Unikátní vysoce účinný ochranný a konzervační sprej s 8 funkcemi: 

1. rozpouští rez 
2. působí jako účinné mazivo 
3. čistí povrch 
4. odpuzuje vodu 
5. má funkci penetračního oleje 
6. vytváří antikorozní ochranný film 
7. čistí a konzervuje elektrické kontakty 
8. účinný uvolňovač šroubů s chladícím „šok efektem“ 

 
Technická data: 

Báze směs minerálních olejů a aditiv 

Konzistence kapalina 

Specifická hmotnost 0,81 g/ml 

Viskozita (20°C) 1 mPa.s 

Bod vzplanutí 52°C 

pH neutrální 

Teplotní odolnost -50°C - +190°C 

Rozpustnost ve vodě plně rozpustný 

Obsah těkavých látek 84% 

 
 
Charakteristika: 
▪ mazivo s penetrační schopností 
▪ rozpouští a odstraňuje nečistoty 
▪ vytváří antikorozní ochranu (rozpouští rez) 
▪ odpuzuje vlhkost 
▪ odstraňuje nečistoty a mastnotu 
▪ chladící efekt pro uvolnění šroubů (shock spray) 
▪ neobsahuje silikon 
▪ nepoškozuje plasty ani kovy 
▪ vhodný pro použití v interiéru i exteriéru 
▪ lze aplikovat ve všech polohách (360°) 

 
Příklady použití: 
▪ mazání mechanických součástí 
▪ ochrana spojů jako šrouby, matice, panty, petlice apod. 
▪ mazání a konzervace řetězů, zahradní techniky a nářadí 
▪ údržba automobilů, motocyklů a jiné techniky 
▪ konzervace a prodloužení životnosti pryže 
▪ prevence proti korozi, na povrchu tvoří ochranný film 
 
Provedení: 
Barva: bílá 
Balení: aerosolová plechovka 400 ml 
 
Skladovatelnost: 
3 roky v neotevřeném obalu na suchém a chladném místě při 
teplotách +5°C až +25°C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podklady:  
Vhodné povrchy: všechny kovy a syntetické materiály 
Stav povrchu: čistý, suchý, bez prachu a mastnoty 
 
Pracovní postup: 
Povrch důkladně očistěte, odmastěte a osušte. Nádobku před 
aplikací protřepejte. 
Nanášejte dle potřeby na povrch ze vzdálenosti cca 20 - 25 cm. 
Pokud sprej používáte k ošetření elektrických kontaktů, 
zapínejte zařízení až po úplném odpaření přípravku. 
Elektroinstalace zapínejte až po odpaření spreje. Při použití 
jako uvolňovač zarezlých spojů nechte působit 5 až 10 minut. 
Pro přesné nanášení použijte černou trysku s aplikační 
trubičkou. 
 
Bezpečnost: 
Používejte pouze v dobře větraném prostoru. V případě 
kontaktu s očima ihned vypláchněte vodou a mýdlem. Dodržujte 
běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz 
etiketa výrobku a údaje uvedené v bezpečnostním listu. 
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