
FLUID FILM SPRAY

Velprøvd produkt!
Fluid Film er brukt globalt siden 1943 på skip, 
offshore, i industri, landbruk, hjem og hobby. 
Oljen er basert på lanolin og har helt unike 
og saltvannsbestandige egenskaper. 

Miljøvennlig!
Fluid Film er løsemiddelfri og svir ikke gress
og vegetasjon. 1 % VOC. Flammepunkt 207 °.

Sprekker eller flasser ikke!
Fluid Film fordamper ikke og størkner ikke, 
men er aktiv, krypende og penetrerende 
over lang tid. 

Overlegen i hulrom!
Fluid Film kryper opptil 15 cm. Det gjør 
at den kommer til der den trengs mest.

Størkner ikke, samler ikke skitt! 
Fluid Film egner seg derfor svært godt som 
rustløser og smøremiddel på kjeder, bolter, 
låser, hekksakser, påhengsmotorer m.m.

Sparer penger!
Lengre levetid. Større driftssikkerhet. 
Færre reparasjoner. Rimelige behandlinger.

Uendelige bruksområder!
• Gjødsel-, og saltspredere 
• Låser, hengsler, kroker
• Våpen, fiskesneller
• Maskindeler, anleggsmaskiner
• Polering av metaller, treverk, lakk, m.m.
• Impregnering av lær 
• Vinterkonservering
• Landbruks- og skogsmaskiner
• Snøscooter, snøskjær og snøfreser

Wirefett med høy viskositet. Ekstrem klebeevne gir 
høy motstand mot vannslitasje i sjø.

FLUID FILM LIQUID AR
Mykt fett. Brukes til antirustbehandling, i industrien, 
i ballasttanker, til langtidslagring og frakt. 

NAS i sprayform er en ekstremt 
anvendelig multispray. 

■ Rustløser
■ Smøreolje 
■ Elektrospray
■ Antirustolje

Strålerør medfølger i lokk. 
Tilbehør: 60 cm hulromssonde.

FLUID FILM GEL BN

FLUID FILM WRO-EP

FLUID FILM OLJE OG FETTSTOPPER RUST

400 ml

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

■ 400 ml patron ■ 1 liter 
■ 19 liter  ■ 208 liter

■ 400 ml patron  ■ 1 liter 
■ 16,7 liter   ■ 208 liter 

FLUID FILM LIQUID A
Tynnere olje som normalt brukes i dører, bakluke og 
på innsiden av bakskjermer. Brukes også til wirer, 
kjeder, ballasttanker mm.

■ 1 liter
■ 5 liter
■ 19 liter
■ 208 liter

FLUID FILM-PAKKE

REN BIL AVFETTING

For deg som vil 
antirustbehandle 
selv.

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

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.

■ 500 ml
■ 25 liter

FLUID FILM NAS
Tyktflytende olje som er meget godt egnet til 
antirustbehandling og hulromsbehandling. 

■ Penselboks 237 ml ■ NAS Svart 3,8 liter
■ Spray 400 ml  ■ NAS Svart 19 liter
■ 5 liter
■ 19 liter
■ 208 liter
■ 945 liter

ALL ROUND
NAS er den mest brukte 

Fluid Film-oljen.

Ekstra slitesterkt fett. Påføres slitasjeutsatte steder, 
bolter og slipp. Gunstig ved montering og i ballast-
tanker. 

FLUID FILM NAS SVART
De samme egenskapene som den 
origonale NAS, bare tilsatt svart farge.

■ 5 liter
■ 19 liter
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MILJØVENNLIG 
KORROSJONSBESKYTTELSE
& SMØRING

Det er i hovedsak Fluid Film NAS som brukes både 
på understell og i hulrom. Den løsemiddelfrie oljen 
kryper lett 15 cm. 

Fluid Film er overlegen der den trengs mest; i rustne 
og fuktige hulrom og falser. Rusten mettes med olje, 
og vann fortrenges. Dette hindrer videre rust-
dannelse selv om det er salt til stede. 

Eventuell tidligere behandling med andre antirust-
midler tar ikke skade, men mykgjøres.

Høytrykkspyling og sandblåsing er unødvendig, 
noe som gir kort behandlingstid og lav pris. 
Vi demonterer plastdeksler under bilen, rengjør 
med trykkluft og tørker regnvann med varmluft. 
Deretter blir kanaler, hulrom, understell, gulv, 
hjulhus og dører grundig behandlet. 

MILJØVENNLIG 
ANTIRUSTBEHANDLING

“DET
 ULLTIMATE 

VALGET!”

Basert 
på lanolin 
“ullfett”  

Basert på antall behandlet biler per i dag, sparer 
vi miljøet for ca. 50 000 liter 

 løsemiddel årlig – sammenlignet med 
løsemiddelbaserte antirustmidler.


