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PSL UNIVERSALSPRAY
Penetrerande och röstlösande smörjspray. Fri från flourkarboner.

EGENSKAPER
PSL är resultatet av 90-talets nya upptäckter vad gäller skyddsoljor och bygger på ett antal mycket väl fung-
erande komponenter, bl a X1R´s välkända additiv för aktiv metallbehandling. Resultatet är en unikt väl-
fungerande produkt med ett mycket brett användningsområde. PSL fungerar perfekt till både metaller och 
konstmaterial. Då inga vanliga lösningsmedel används i PSL är avdunstningen mycket låg. Det ger extra 
lång livslängd och ringa påverkan på känsliga delar. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
PSL togs från början fram som en miljövänlig produkt för att lossa hårt fastrostade bultar och delar, samt 
som skyddsolja mot fukt och korrosion. På grund av sina extremt goda smörjande egenskaper passar PSL 
också bra som universalolja till bilar, båtar, cyklar, motorcyklar, i skogs- & lantbruk, i industrin och i hemmet 
-  överallt där man vill smörja och skydda med långtidsverkan. PSL löser upp även mycket hårt fastrostade 
delar, rengör och bildar en rostskyddsbarriär, smörjer och skyddar elkontakter och brytare. Den skyddar 
även känsliga elsystem mot korrosion, gnistbildning och överslag, är bra till wire och öppna transmissioner 
(typ wirebrytblock). PSL är starkt fuktvavisande, perfekt till gnisslande gummiremmar, skyddar gummi och 
plastytor, skyddar båtmotorer under vinterförvaring, är bra till gångjärn & lås och utmärkt som avfettnings-
medel till känsliga maskiner, t ex tryckpressar. Kortfattade tekniska data PSL innehåller förutom vissa hem-
liga komponenter bl a korrosionsskyddande tillsatser. Densiteten är 0,89. Viskositet vid 38° C, 50 (ISO) och 
flampunkt är 115° C. PSL är praktiskt taget luktfri (har en svag citruslukt).

KONKURRERANDE PRODUKTER
PSL innehåller inga starka lösningsmedel eller fasta partiklar av något slag, tål hög temperatur, är ej giftig 
och är biologiskt nedbrytbar. PSL har låg avdunstning, vilket gör att den fungerar länge. De här egenska-
perna i kombination gör PSL helt unik. PSL är biologiskt nedbrytbar (enligt ISO-norm). Är inte giftig i sig 
eller som spraydimma (men naturligtvis skall man undvika att andas in den).
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