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OM AT BRUGE  
NOGET ANDET!



Action Can fremstiller  60 forskellige 
varianter udviklet specielt til anvendelse af 
professionelle i industrien og til dem der 
kræver produkter af samme høje kvalitet som 
det de professionelle anvender. Sortimentet 
dækker over alle populære produkttyper 
inklusiv rengøring, affedtning, smøremiddel, 
olie, anti-korrosions produkter og maling 
samt til arbejde med metal. 

Se det komplette sortiment på 
www.actioncan.com

 

WG-90
• NLGI grade 2 general 

purpose grease
• Fremrangende modstandsstyrke 

overfor  
vand, syre og alkaliske substanser

• Anvendelsestemperaturinterval 
−10°C to +120°C

• Mekanisk stabil med fremragende 
forskydningsmodstand

• Forbedrede korrosions- og 
beskyttelsesegenskaber

AC-90
• Rengører effektivt overflader, fjerner 

fedt, olie, voks og meget mere
• Smører bevægelige dele og sørger 

for at de fungere gnidningsløst og 
effektivt

• Penetrerer hurtigt og  
frigører fastgroede dele

• Fjerner fugt og eliminere fugt 
inducerede fejl

• Fremragende korrosionsbeskyttelse

ZG-90
• Tilgængelig i 2 produktvarianter:  

ZG-90 Silver (Ekstrem 
hurtig-tørrende) og ZG-90 
Colours (Satin Finish) 

• 2-i-1 produkt: færdiglag og primer
• Effektiv beskyttelse mod korrosion
• Fremragende vedhæftning og 

fleksibilitet i forbindelse med 
ydeevne over længere perioder

• Testet iht. ASTM B117 og 
DIN EN ISO 12944-1

SP-90
• Dry film precision silicone lubricant
• Smører og reducerer friktion
• Anvendelsestemperaturinterval 

−50°C to +200°C
• Forhindre  fastklæbning, 

sammensmeltning og 
fugtindtrængning

• Kan anvendes på alle typer af metal, 
samt de fleste typer 
gummi og plastik.



CT-90
• Alsidigt smøremiddel til 

metalskæring, boring 
og afrivning. 

• Reducere friktion og 
forkorte skæretiden

• Forbedre overfladens finish
• Forlænger værktøjets levetid
• Afleder varme og forhinder 

opbygning af spåner

RP-90
• Fremragende 

penetrationsegenskaber
• Hurtig frigørelsesegenskaber
• Beskytter mod rust og korrosion
• Løsner overflade 

rust/nyrust 
• Let genmontering med MoS2



DRY PTFE
• Dry film lubricant and release agent
• Afvisende overfor vand, olie 

og oplæsningsmidler
• Giver en tør, holdbar overflade 

der minimere slidtage
• Anvendelsestemperaturinterval 

−100°C to +200°C
• Anvendes i miljøer, hvor der 

ikke anvendes smøremiddel 
der afgiver våd overflade

• NSF H1 godkendt til anvendelse 
i fødevareindustrien

TF-90
• Affedter hurtigt og effektivt 

metaloverflader
• Hurtig fordampning og 

efterlader inger rester
• Fjerner olie, fedt, voks og 

skæresmøremidler
• Ideel rengøring før påføring 

af maling, lim og coating
• Gode materialekompatibilitet



TØRRER PÅ FÅ 
SEKUNDER. 
BESKYTTER I 
MANGE ÅR.



Action Can,
Wylds Road, Bridgwater,
Somerset, TA6 4DD, England
 
Phone: +44 (0)1942 713667
Fax: +44 (0)1942 716235
Email: sales@actioncan.com
 
Company Reg, No.: 4910479
VAT No. GB 821 5196 42


