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TRANSYL®

 Διεισδυτικό λάδι – πολλαπλών χρήσεων - λιπαντικό

Το πιο παλιό και ταυτόχρονα το πιο σύγχρονο 
στην αγορά  χάρη στα 70 χρόνια διαρκής 
καινοτομίας...

ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
Το Transyl® χρησιμοποιείται σήμερα με επιτυχία στην 
αεροδιαστημική, σε ναυτιλιακές και σιδηροδρομικές 
βιομηχανίες, αλλά και στη βιομηχανία της 
κλωστοϋφαντουργίας και στην κατασκευή ρολογιών χάρη 
στις πολλές του ιδιότητες:

•  Χαλαρώνει τα πάντα χάρη στην ιδιότητα εξάπλωσης και λίπανσης που διαθέτει.

• Φτάνει στα πιο δυσπρόσιτα σημεία.

• Διαλύει τα λίποι, εξαλείφει πολλαπλά κατάλοιπα και αποσυνθέτει τη σκουριά.

• Λιπαίνει και ξεκλειδώνει μηχανικά κομμάτια που έχουν κολλήσει από τη σκουριά.

• Είναι εξαιρετικά σταθερό σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

• Δεν περιέχει σιλικόνη.

ΧΑΛΑΡΩΝΕΙ, ΔΙΕΙΣΔΥΕΙ
Ένα προϊόν που λειτουργεί ανεξάρτητα ... 

•  Με εξαιρετικές ιδιότητες διαβροχής, το TRANSYL® φτάνει στα πιο δύσκολα  
σημεία διείσδυσης.

• Ελευθερώνει μηχανισμούς που έχουν σκουριάσει, κολλήσει ή μπλοκάρει.
• Χαλαρώνει βαλβίδες, κλειδαριές, μηχανισμούς ...
• Με ένα απλό ψεκασμό, τα πράγματα γίνονται παιχνιδάκι!

ΜΗΧΑΝΗ, ΛΙΠΑΙΝΕΙ
Μια ρευστότητα με φινέτσα ... 

•  Λειτουργεί μέσω της ψυχρής διήθησης, δεν θα επιτεθεί στη βάση του υλικού.
• Το πολύ χαμηλό ιξώδες του αποτρέπει τα μπλοκαρίσματα αφού δεν έλκει την σκόνη.
• Διευκολύνει την μηχανική κατεργασία λόγω τη μείωση της φθοράς.
• Λιπαίνει τους μεντεσέδες, τα πόμολα, τους ιμάντες μεταφοράς, τους φορτωτές κ.λπ.
• Ενεργεί ως παράγοντας απελευθέρωσης.

ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ, ΑΠΟΛΙΠΑΙΝΕΙ
100% αποτελεσματικό - διαλύει τα πάντα. 

• Αποσυνθέτει τη σκουριά και λιπαίνει την επιφάνεια.
• Απομακρύνει τα λίπη και τη βρωμιά.
• Διαλύει τα λίπη, την πίσσα και τις κόλλες.
• Είναι ένα ουδέτερο προϊόν.
• Δεν είναι όξινο ούτε καυστικό. 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ, ΜΟΝΩΝΕΙ, ΔΙΑΤΗΡΕΙ
Διαρκής προστασία.  

•  Απομακρύνει την υγρασία και αφήνει ένα  
προστατευτικό φιλμ.

• Χωρίς σιλικόνη.
• Δημιουργεί ένα φράγμα κατά της οξείδωσης.
• Λειτουργεί μεταξύ -30 ° C και + 50 ° C.
• Αποτρέπει τα βραχυκυκλώματα λόγω της υγρασίας.
•  Διευκολύνει τη συντήρηση των εργαλείων και των 

εργαλειομηχανών.ΠΡΑΚΤΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις περιπτώσεις 

• Πολλαπλές επιλογές συσκευασίας από ένα σπρέι μέχρι ένα δοχείο 200 λίτρων.

•  Τα σπρέι είναι εξοπλισμένα με ένα ακροφύσιο, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε θέση (καθώς επίσης και ανάποδα),  

που επιτρέπει την πρόσβαση σε δυσπρόσιτες περιοχές.

• Επιτρέπει την αποτελεσματική εφαρμογή, αποφεύγοντας κάθε περιττή απώλεια.
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