
 

DEVIT 
6-FUNKCYJNY ŚRODEK ZAPOBIEGAJĄCY ZATARCIOM 

  

7 doskonałych powodów, by używać DEVIT : 
1. 6 funkcji w 1: zapobiega zatarciom, smaruje, chroni od wilgoci, stanowi ochronę antykorozyjną, 
odtłuszcza, usuwa smołę. 
2. Przeciw zatarciom: umożliwia odblokowanie bez deformacji gwintów zamków, sworzni, 
nakrętek, śrub,  śrub dwustronnych, trzonów zaworów… 
3. Smar: umożliwia skuteczne smarowanie dzięki natychmiastowym przenikaniu, niezwykłej 
mobilności oraz zdolności szybkiego przemieszczania się.   
4. Ochrona antykorozyjna: wyprodukowane części są zabezpieczone w trakcie magazynowania; 
nie tworzą się na nich utlenienia.  
5. Odtłuszcza części mechaniczne, blachy, silniki samochodowe… 
6. Hydrofobowy: zapobiega wnikaniu wody i wilgoci. 
7. Usuwa smołę: rozpuszcza wszelkie rodzaje smoły, asfalt. 

 

Specjalnie przystosowany do użytku w następujących branżach : 

    Przemysł       Instytucje       Budownictwo        Transport      Rolnictwo 
 

Odblokowuje zapieczone mechanizmy, zamki, sworznie, nakrętki, śruby, śruby dwustronne, osie, gwinty, trzony 
zaworów, koła pasowe, zawory kurkowe, cięgła, przekładnie …. 
Lekko tłuste smarowanie. Czyści smarowane powierzchnie. 
Odtłuszcza części mechaniczne, blachy, silniki samochodowe, tiry, ciężarówki, podwozia, urządzenia do robót 
publicznych, maszyny rolnicze, kadłuby maszyn. 
Rozpuszcza smołę, asfalt, mieszanki bitumiczne na niskich partiach nadwozi, podwoziach ciężarówek, skrzyniach 
załadunkowych. 
Tworzy ochronny film hydrofobowy, który uniemożliwia wnikanie wody i wilgoci. Redukuje powstawanie rdzy; posiada 
właściwości odrdzewiające.  
Umożliwia tymczasową ochronę żelaza, odlewów i stali przed rdzą przez wiele dni.  
Zapobiega przywieraniu asfaltu do niskich partii nadwozi, podwozi ciężarówek, skrzyń załadunkowych.  
 

Właściwości Sposób użycia 
 
Skład: syntetyczne estry w destylacie naftowym  
Średnia gęstość : 0,80. 
Temp. zapłonu : 40°C 
Gaz nośny : CO2 
Objetość netto : 400ml 
Dodatkowe informacje : odnieść się do karty charakterystyki 
produktu.  

 
Nanosić produkt przez rozpylanie, pędzlem lub przez zanurzanie, w 
zależności od potrzeb.  
Pozostawić, aż zadziała przed odkręceniem części.  
Gotowy do użycia, aerozol może być używany główką do góry i do 
dołu.   
Dostępny również luzem. 
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plusiki 7-ki 
ALBRIF : Smar zapobiegający zacieraniu się urządzeń w wysokiej temperaturze 

 
Ta fiszka anuluje i zastępuje poprzednią. Dane zawarte w naszych opisach technicznych są oparte na naszej wiedzy oraz aktualnym doświadczeniu i są podane jedynie 
informacyjnie. W żadnym wypadku, nie odpowiadamy za przypadki nieodpowiedniego użycia naszych wyrobów. 
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