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YLEISVOITELUSPRAY
PROF 400ML
PROF-yleisvoitelu- ja suoja-aine poistaa 
kitinät, estää hapettumisen ja ruostumisen 
sekä estää lukkojen ja tiivisteiden jääty-
misen. Toimii joka asennossa (360 astetta).

KÄYTTÖKOHTEET:
Saranat, ketjut, aseet, lukot ym.
ME 12
502072602

RUOSTEENIRROTINSPRAY
PROF 400ML
PROF-ruosteenirrotusaine irrottaa ja 
voitelee kiinnileikkautuneet mekanismit, 
pehmentää nopeasti ruosteen ja korroo-
sion. Se irrottaa ja voitelee kiinniruos-
tuneet ja jumiutuneet metalliosat, kuten 
pultit ja mutterit ja muodostaa voitelevan 
pitkäkestoisen kalvon. Toimii joka asen-
nossa (360 astetta). 

KÄYTTÖKOHTEET:
Pultit, ruuvit, mutterit, vaijerit, 
saranat ym.
ME 12
502072603

PAINEILMASPRAY
PROF 400ML
PROF-paineilmaspray poistaa pölyn ja 
kevyen lian voimakkaalla ja kuivalla paineil-
masuihkulla. Se ehkäisee pölystä johtuvat 
viat ja vahingot herkissä elektronisissa 
laitteissa, tietokoneissa,  kameroissa yms. 

KÄYTTÖKOHTEET:
ATK-laitteiden, kirjoittimien, radio-,
TV-, video, kopio-, rahanlajittelu- ja
konttorikoneiden, kellojen, kameroiden, 
filmien ompelukoneiden ym. elektronisten 
laitteiden puhdistus. 
ME 12
502072600

LOISTEPUTKISPRAY
PROF PTFE PALAMATON 70ML
PROF-loisteputkispray on korkealuok-
kainen PTFE-öljy, joka helpottaa hapettu-
neiden ja juuttuneiden loisteputkikantojen, 
valaisimien ja valaisinosien irrottamista. 
Se voitelee tehokkaasti ja pitkäaikaisesti 
käsitellyt osat. Toimii joka asennossa (360 
astetta).

KÄYTTÖKOHTEET:
Liukulaakerit, ketjut, vaijerit, lukot, saranat, 
kuljettimet, koskettimet, liukupinnat, pyörät, 
helat, venttiilit, ohjaimet, ohjauskiskot, 
teräslangat, rullaradat, työkalut, tekstiili- ja 
ompelukoneet, ATK-laitteet, kopiokoneet 
ym.
ME 24
502072589

VUODONILMAISUSPRAY
PROF 400ML
PROF-vuodonilmaisuspray ilmaisee
nopeasti ja tehokkaasti paineilma-, neste 
ja kaasujärjestelmien vuodot. Toimii joka 
asennossa (360 astetta). 

KÄYTTÖKOHTEET:
Putkistot, letkut, liitokset, venttiilit,
paineastiat, autonrenkaat ym.
ME 12
502072601

PUHDISTUSSPRAY BRAKLEEN
PROF 460ML
Puhdistaa tehokkaasti rasvan, öljyn ja
jarrunesteen. Mahdollistaa optimaalisen 
jarrutehon ja -toiminnan. Sopii kaikkien 
metallipintojen puhdistukseen. Ei jätä jään-
teitä. Toimii joka asennossa (360 astetta).
ME 12
502072604

SPRAY KEMIKAALIT

PUHDISTUSVAAHTO 
PROF 400ML 
Tehokas vaahtoava yleispuhdistusaine. 
Sopii kaikille koville pinnoille sekä useim-
mille kangaspinnoille. Poistaa pinttyneen-
kin lian, rasvan, pölyn sekä savun ai-
heuttaman kalvon. Toimii joka asennossa 
(360 astetta

KÄYTTÖKOHTEET :
Lasi-, metalli-, vinyyli-, maalatut- ja lakatut 
puupinnat, ikkunat, takkaluukut, posliinit, 
peilit, kaakelit, liedet, sohvat, verhoilut, 
laskimet, puhelimet sekä ATK-laitteiden 
ulkopinnat ym. kovapintamateriaalit. Il-
mastointi- ja jäähdytyslaitteiden kennot ja 
lauhduttimet. HUOM! Saattaa vahingoittaa 
joitain materiaaleja, testaa ensin tuotteen 
sopivuus huomaamattomasta paikasta.
ME 12
502209270

LIIMANPOISTOSPRAY 
PROF 400ML
Helppokäyttöinen ja tehokas puhdis-
tusaine tarrojen, etikettien, liimajäänteiden, 
öljy- ja rasva- ym. tahrojen poistoon.  Sitru-
unan tuoksuinen. Toimii joka asennossa 
(360 astetta 

KÄYTTÖKOHTEET :
Soveltuu useimmille muovi- ja  
maalipinnoille.
ME 12
502209271

KENNO VAAHTOPUHDISTUSSPRAY 
PROF 400ML
PROF-vaahtopuhdistusaine kennoille ja 
ilmastointijärjestelmille. Poistaa pahat ha-
jut ja helpottaa koneiden kunnossapitoa. 
Vaahto tarttuu hyvin käsiteltävään pin-
taan ja antaa pitkän vaikutusajan. Vaahto 
saavuttaa hankalatkin paikat, irrottaa lian 
ja puhdistaa. Toimii joka asennossa (360 
astetta

KÄYTTÖKOHTEET :
Puhdistaa ilmastointijärjestelmien kennot 
ja kanavat sekä ilmalämpöpumput, ilman-
vaihtokoneet, ilmastointi- ja jäähdytyslait-
teet, myös suodattimien ja lauhduttimien 
puhdistukseen.
ME 12
502209272
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