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Anmärkning: Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare versioner. Direktiven i denna dokumentation är resultatet av våra 
experiment och vår erfarenhet och har lämnats in i god tro. På grund av mångfalden i material och underlag och det stora 
antalet möjliga applikationer som är utom vår kontroll kan vi inte ta något ansvar för de resultat som uppnås. Eftersom designen, 
kvaliteten på underlaget och applicerings förhållandena ligger utanför vår kontroll godtas inget ansvar enligt denna publikation. I 
alla fall rekommenderas att göra preliminära experiment. Soudal förbehåller sig rätten att modifiera produkter utan föregående 
meddelande.
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Specifikationer
Bas Blandning av vitt fett, PTFE och andra fasta 

smörjmedel
Konsistens Flytande
Densitet** Ca. 0,68 g/ml
Löslighet i vatten Ej löslig
Flyktiga organiska föreningar (VOC) 76 %
Temperaturresistens** -20 °C → 150 °C
Appliceringstemperatur 5 °C → 30 °C
* Dessa värden kan variera beroende på miljöfaktorer som temperatur, fukt och typ av underlag. ** Denna information avser helt 
härdad produkt.

Produktbeskrivning
Lubricate All Genius Spray är ett högkvalitativt 
smörjmedel baserat på vitt fett och PTFE för 
behandling av metall- och plastdelar. Genius 
spray möjliggör exakt sprayning och vanlig 
sprayning.

Egenskaper
 Smörjer
 Minskar friktion och slitage
 Rost och korrosionsbeständig
 Vattenavvisande
 Innehåller inte silikoner
 För användning utomhus och utomhus
 Aerosol kan användas i alla vinklar (360°)
 Innehåller icke brandfarligt drivmedel
 Uppfyller NSF H1 (registreringsnummer 

156123)

Applikationer
 Används för maskiner, rullager, axlar, 

kugghjul, transportband, 
gummipackningsprofiler, ...

 Vattentålig och skyddar mot korrosion.
 Foodsafe, kan användas i applikationer 

där tillfällig livsmedelskontakt kan 
förekomma

 Lämplig för delar som utsätts för långa 
eller höga tryck- och 
temperaturbelastningar (-20 till 150°C).

Förpackning
Färg: Vit
Förpackning: 300ml aerosol

Hållbarhetstid
3 år i oöppnad förpackning i en torr och sval 
miljö i temperaturer mellan +5°C och +25°C.

Yta
Yta: ren, fri från damm och fett.
Alla typer av metaller och plast.

Appliceringsmetod
Appliceringsmetod: Ytorna måste rengöras, 
avfettas och torka. Skaka kan väl innan 
användning. Spraya på ett avstånd av ca 20 
cm av objektet. För att uppnå bästa resultat, 
applicera sprayen medan de rörliga delarna är 
i rörelse om möjligt.
 

Rekommendationer för hälsa och säkerhet
Använd endast i väl ventilerade utrymmen. 
Tvätta genast med mycket vatten vid kontakt 
med ögonen. De produkter som nämns i bilaga 
II till förordning (EU) 1169/2011 ingår inte i 
våra formuleringar och så vitt vi vet innehåller 
våra produkter inte dessa ingredienser.

Ansvar
Innehållet i detta tekniska datablad är 
resultatet av tester, övervakning och 
erfarenhet. Den är av allmän karaktär och 
utgör inget ansvar. Det är användarens ansvar 
att själv bestämma om produkten är lämplig för 
applikationen.


