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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

 

 ZG-90 
COLD ZINK 
GALVANISING PAINT

– Hurtig tørrende 

– Tilgængelig i farverne 

–  Langtidsbeskyttelse mod rust 

og korrosion

Varenr.: 1785

 AC-90 
MULTI-PURPOSE 

LUBRICANT

Smører bevægelige dele, 

renser maskindele og fjerner 

effektivt fugt.

Varenr.: 1839

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 
fugtinducerede 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



 ZG-90 
COLD ZINK 
GALVANISING PAINT
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– Tilgængelig i farverne 

–  Langtidsbeskyttelse mod rust 

og korrosion

Varenr.: 1785

 CD-90 
KÆDE & TANDHJULS 

SPRAY

– Multi-viskositet til kæde og 

tandhjul 
– Gode vedhæftningsegenskaber 

–  Idelle til våde og  

fugtige miljøer

Varenr.: 1797

 BD-90 
DRIVE BELT 

DRESSING SPRAY

Genopretter drivremmens greb. 

Ideel til våde drivremme eller 

drivremme placeret udendørs.

Varenr.: 1658



 WG-90 
WHITE CALCIUM GREASE

Hvidt sprøjtefedt til generel 

smøring af bevægelige dele 

som lejer og koblinger. 

Varenr.: 1820

 RP-90 
RAPID PENETRATING OIL

Løsner korroderede møtrikker 

og bolte landbrugsmaskiner- og 

udstyr.

Varenr.: 1822

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

BD-90
• Gendanner hurtigt greb på 

alle typer af drivremme
• Reducere glidningen på 

drivremmen og øger trækkraften
• Forhindre hærdning og 

skrøbelighed af drivremmen
• Eliminere knirken fra drivrem
• Ideel til anvendelse i fugtige 

eller udendørs miljøer

CD-90
• Smøremiddel med EP 

tilsætningsstoffer til alle typer 
af kæde og drivkomponenter

• Ved påføring, penetreres og 
renses kædesammenføjninger

• Beskytter kæder og 
drivkomponenter mod 
slidtage og korrosion 
selv i fugtige områder

• Anvendelsestemperaturinterval 
−30°C to 150°C

• Fremragende 
vedhæftningsegenskaber

RP-90
• Fremragende 

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

rust/nyrust 
• Let genmontering med MoS2



ET POWER-TOOL I DE 
RIGTIGE HÆNDER
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