
ET POWER-TOOL I DE 
RIGTIGE HÆNDER



UNIVERSALSPRAY TIL INDUSTRIEN
AC-90 Multi-Purpose Lubricant er et højtydende internationalt anerkendt 
smøremiddel til de professionelle brugere. Uanset opgavens art, så er det et power-
tool i de rigtige hænder! AC-90 er blot ét af mere end 60 forskellige professionelle 
vedligeholdelsesprodukter fra Action-Can

TESTET. ANERKENDT. GODKENDT.
AC-90 er udviklet til at opfylde de 
høje krav fra professionelle brugere 
og fremstilles på vores egen 
fabrik i henhold til standarderne 
ISO9001 og ISO14001.

AC-90 smøremiddel giver, dig 
i én og samme spraydåse, 
løsningen på mange opgaver

AC-90 rengører:  
AC-90 kan anvendes til rengøring 
af stort set alle overflader inklusiv 
overflader af metal, gummi og vinyl 
samt de fleste plastik og malede 
overflader. Den fjerner effektivt 
fedt, olie, voks og meget mere. 

  AC-90 smører: 
AC-90 sørge for at bevægelige 
dele arbejder gnidningsløst 
og effektivt, sørger for 
at fremmedlegemer ikke 
sætter sig fast og forbedre 
operationel effektivitet. AC-90 
indeholder ikke silikone .

  AC-90 penetrerer & løsner: 
AC-90 penetrerer hurtigt 
og løsner korroderede og 

overspændte skruer og efterlader 
en tynd smørende overflade, der 
gør efterfølgende montering nem. 
Og beskytter samtidigt effektivt.

  AC-90 fjerner fugt:  
AC-90 indeholder aktive 
ingredienser der spreder 
sig hurtigt og fjerner fugt 
fra de mikroskopiske 
uregelmæssigheder i 
overfladen og fugtrelaterede 
fejl på tændingskredsløb.

  AC-90 beskytter mod rust:  
AC-90 giver fremragende 
beskyttelse mod rust på 
metaldele og andre komponeter 
samt afviser atmosfærisk fugt og 
hæmmer hurtigtopstående rust.

[1224]
5 liter dunk

[1225]
25 liter tromle

[1226]
200 liter tromle

[2092]
5 liter dunk  inkl. forstøver i boks

[2094]
500ml spraydåse

*NYHED**NYHED*



RENGØRER. SMØRER. LØSNER.  
BESKYTTER MOD RUST.  
FJERNER FUGT. INGEN SILIKONE.

[2006] 
425ml spraydåse LPG

[1839] 
500ml spraydåse LPG

[1850] 
250ml spraydåse med 

CO2 ikke-brandbart  drivmiddel

[1779] 
500ml spraydåse med 

CO2 ikke-brandbart drivmiddel

[2007]
‘Food Grade’ 

500ml spraydåse
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ANTI-KORROSIONSTEST

AC-90
>40% MERE BESKYTTELSE END ANDRE 

KENDTE VAREMÆRKER
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PENETRERINGSTEST

AC-90 >55% HURTIGERE PENETRERING END 
ANDRE KENDTE VAREMÆRKER
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(Standardiseret opløsningsmiddel vurdering) 
RENGØRINGSTEST

AC-90 BEDRE YDELSE END ANDRE 
KENDTE VAREMÆRKER

*Brugere bør udføre en applikationstest for at sikre produktets egnethed. Al information er oplyst i god tro men uden garanti.

PRODUKT  
SAMMENLIGNING AF 
EGENSKABER*

(ASTM B 117 94 & ASTM D 1654, B)



Nærmeste forhandler har den på lager. Ring eller besøg og hvis du ønsker yderligere detaljer.

Wylds Road, Bridgwater, 
Somerset, TA6 4DD, 
England

www.actioncan.com
sales@actioncan.com

Phone: +44 (0)1942 713667
Fax: +44 (0)1942 716235

Forsænket trykknap 
forhindre utilsigtet 
aktivering under 
transport eller 
anvendelse

Økomiske 
langtidsholdbar 500ml 
spraydåse

Et ægte mulit-funktionelt 
produkt: renser, beskytter, 
affugter, smører og pentrerer

Indbygget præcisionsrør 
– nu er det ikke længere 
muligt, at tabe det!

Dobbelt sprayposition: 
Præcisions spray (op) 

Bredt spray (ned)

NYHED
AC-90 TWIN-SPRAY
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