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SKRUER & BESLAG
SPRAYDÅSER TIL…



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

 

 CT-90 
CUTTING AND  

TAPPING FLUID

Forenkler boring,  

savning og trådskæring.

Varenr.: 1785

 CS-90 
COPPER ANTI-SEIZE 

GREASE

Forhindrer fastgroning, 

adhæsion samt slid og 

afrivning   
af gevindskårne skruer.

Varenr.: 1829

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



 ZG-90 
COLD ZINC 
GALVANISING PAINT

2-i-1 primer og maling i 

samme produkt. 

Tilgængelig i farverne.

Varenr.: 1785

 AC-90 
MULTI-PURPOSE 

LUBRICANT

Smører, penetrerer, fjerner 

fugt, beskytter og rengører.

Varenr.: 1839



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

CS-90
• Beskytter i hårde 

korrosive miljøer
• Reducere friktion og slidtager
• Muliggør nem montering 

og afmontering
• Forhindrer fastgroning, 

adhæsivt slid og afisolering  
af gevindskårne skruer

• Hærder og drypper ikke
• Vandafvisende
• Indeholder ikke bly og silikone
• Kan anvendes på 

alle typer metal
• Meget bredt 

anvendelsestemperaturinterval

 TF-90 
FAST DRYING 

CLEANING SOLVENT

Fjerner hurtigt oile,  

fedt, voks og  

skæresmøremidler.

Varenr.: 1848

 RP-90 
RAPID PENETRATING OIL

Hurtig løsner af fastgroede 

emner såsom møtrikker og 

mekaniske dele. 

Varenr.: 1822

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



ET POWER-TOOL I DE 
RIGTIGE HÆNDER
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