
• Miljøvennlig 
• Lett å påføre 
• Universalolje 

• Uten løsemidler 
• Kryper opp til 15 cm 
• Konkurransedyktig pris

Basert 
på lanolin 
“ullfett”  

Fluid Film-pakke med proff 
trykkbegerpistol ASAB TB301

Det du trenger for behandling av èn personbil

PAKKETILBUD



Fluid Film NAS
5 liter

Den mest brukte og universale Fluid Film-oljen!
Fluid Film NAS er svært anvendelig lanolinbasert olje som hverken 
størkner eller fordamper, men er aktiv og penetrerende over lang 
tid. Den egner seg svært godt som rustløser og smøremiddel. 
Vi erfarer at den virker helt unikt til understellsbehandling, og den 
virker også godt på biler som alt har begynt å ruste. Åpne kjeder 
kan forlenge levetiden 3 ganger. Sprøyteutstyr og sonder trenger 
ikke å rengjøres etter bruk, siden Fluid Film ikke størkner. 

Fluid Film Liquid AR 
1 liter

Korrosjonsbeskyttende mykt fett
Tykkelsen er mellom NAS og Gel BN.
Fluid Film Liquid AR blir mer og mer 
brukt til bil og understellsbehandling 
fordi den er mer slitesterk. Liquid 
AR lukter også mindre enn NAS og 
Gel BN. Påføres ved hjelp av airless 
sprøyte, rulle eller pensel.

Ren Bil avfetting 
500 ml

Rengjøringsmiddel som er snill
mot polering. Fjerner ikke 
bonevoks. Super til bobil, 
campingvogn, verkstedgulv og 
plast. Enestående som flekkfjerner 
på klær og tepper, og fantastisk 
som brillerens.

Fluid Film Spray 
med hulromssonde

Vårt mest anvendelige produkt!
 Godt egnet til antirustbehandling 
av hulrom, til låser og wirer. På 
elektriske kontakter og jordings-
punkter sikres god kontakt over 
lang tid. Erstatter over 35 produkter. 

FLUIDFILM.NO

STOPPER RUST
For miljøet, lommeboken,
mekanikeren og sikkerheten

“DET
 ULLTIMATE 

VALGET!”

Trykkbegerpistol TB301
med mye tilbehør 

Vår nye profesjonelle trykkbegerpistol er er utviklet i samarbeid med 
oss, og konteinerinnkjøp direkte fra fabrikk gjør at vi kan selge et 
kvalitetsprodukt til lav pris. Vi leverer med krok med svivelhåndtak, 
hulromssonde, 90 graders krok og rundstråledyse. Den har 
trykkluftregulator med svivel. Både Hansen/310 og Euro/320 
trykkluftnippel medfølger.

Mengden Fluid Film justeres ved hjelp av justeringsskruen
og trykkluftregulatoren.


