
RUSTBESKYTTELSE 
MED OVERLEGNE 
EGENSKAPER
Markedets mest miljøvennlige
og ruststoppende produkt?

• Miljøvennlig 
• Lett å påføre 
• Universalolje 

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

Basert 
på lanolin 
“ullfett”  



FLUIDFILM.NO

STOPPER RUST
For miljøet, lommeboken,
mekanikeren og sikkerheten

Fluid Film SPRAY
NAS i sprayform er en ekstremt 
anvendelig multispray.

■ Rustløser
■ Smøreolje
■ Elektrospray
■ Antirustolje  

Strålerør medfølger i lokk. 
Tilbehør: 60 cm hulromssonde.

400 ml

REN BIL AVFETTING
Avfettingsmiddel som ikke fjerner 
bonevoks. Produktet kan også brukes 
til bobil, plast, båt, verktøy, verkstedgulv 
og forgasser. Enestående på briller, 
sko og tepper, og arbeidsklær før vask 
i vaskemaskin. 

500 ml
25 liter

FLUID FILM-PAKKE MED 
TRYKKBEGERPISTOL TB301
For deg som vil antirustbehandle selv.

Trykkbegerpistol ASAB TB301 og det du trenger for 
behandling av èn personbil.

Basert på antall behandlet biler per i dag, sparer vi miljøet for ca. 50 000 liter 
 løsemiddel årlig – sammenlignet med løsemiddelbaserte antirustmidler.

“DET
 ULLTIMATE 

VALGET!”

Fluid Film LIQUID A
Tynnere olje som normalt brukes 
i dører, bakluke og på innsiden av 
bakskjermer. Brukes også til wirer, 
kjeder, ballasttanker m.m.

1 liter
5 liter
19 liter
208 liter

Fluid Film NAS
Tyktflytende olje som er meget godt egnet til 
antirustbehandling og hulromsbehandling.

Penselboks 237 ml
Spray 400 ml
5 liter
19 liter
208 liter
945 liter

ALL ROUND
NAS er den mest brukte 

Fluid Film-oljen.

Fluid Film LIQUID AR
Mykt fett. Brukes til antirustbehandling, 
i industrien, i ballasttanker, til langtids-
lagring og frakt.

400 ml patron 
1 liter
3,8 liter
19 liter
208 liter

Fluid Film GEL BN
Ekstra slitesterkt fett. Påføres 
slitasjeutsatte steder, bolter og 
slipp. Gunstig ved montering og i 
ballasttanker. 

400 ml patron
1 liter
19 liter
208 liter

Fluid Film WRO-EP
Wirefett med høy viskositet. 
Ekstrem klebeevne gir høy 
motstand mot vannslitasje i sjø.  

400 ml patron
1 liter
16,7 liter
208 liter

Fluid Film NAS SVART
De samme egenskapene som den 
origonale NAS, bare tilsatt svart 
farge.

5 liter
19 liter


