
Multi Purpose Lubricant
Eén product voor vele toepassingen, plantaardige kruipolie met grondstoffen die vrij zijn van gevaarlijke stoffen 
voor mens en milieu

Art.nr. Product Voorraadcode Verpakking

86786 Multi Purpose Lubricant MPL 400 ml spuitbus

Toepassing

Diverse toepassingen voor penetratie en smering van vele onderdelen: bouten, schroeven, naalden, 
wartels, scharnieren, rol- en glijlagers, telescopische antennes, kettingen, enz.

Onderhoudswerkplaatsen, allerlei soorten industrieën, met name voor toepassingen in de voedings-, drank-
en farmaceutische industrie.

Voordelen & Eigenschappen

• Geen ingrediënten op basis van koolwaterstof –
HC-, MOSH-, MOAH-vrij product

• Eén product voor vele toepassingen: penetrerend, 
smerend, antislijtage, desoxiderend, oplosmiddel –
vermindert verscheidenheid

• Sterk smeermiddel, antislijtage – minder wrijving, betere 
geleiding, minder geluid

• Niet-ontvlambaar CO2-drijfgas van natuurlijke 
oorsprong – veiliger

• Verwijdert teer en bitumen – ook geschikt voor 
wegenbouwgereedschap

• Superieure hechting – loopt niet uit en zakt niet in
• Geen schadelijke oplosmiddelen – veilig voor vrijwel 

alle componenten
• In elke positie mogelijk – handige 360° spray
• Siliconenvrij – veilig voor schadeherstelbedrijven

Instructies

1. De spuitbus goed schudden vóór gebruik.
2. Verwijder overtollige roest.
3. Royaal toepassen en laten indringen.

NB: Voor de beste resultaten dient het product bij kamertemperatuur te worden gebruikt, en het oppervlak 
dient vrij te zijn van stof, vuil, oxidatie en oud vet.

Nonfood Compounds 
Program Listed 
(Category H1)



Technische informatie

Algemene info:

Consistentie: Kruipolie

Basismateriaal: Esters van plantaardige oorsprong

Kleur: Amber

Geur: Geen

Houdbaarheid: 24 maanden

Douanetariefcode:   3814 00 90 

VOS: 70 g/l

Accessoires: Geen

Dichtheid: 0,944 g/ml

Temp.bestendigheid: Continu:  0 °C tot +60 °C

Tijdelijk:  0 °C tot +90 °C

NSF-certificering: Categorie H1

REV: 23/08/2022

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux BV: Steenweg op Mechelen, 455/8 – 1950 Kraainem
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:   Verlengde Poolseweg 16 – 4818 CL Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux BV of KENT Nederland BV.

KENT Belux BV heeft deze Informatie met de grootst 
mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor eventuele schade ten gevolg van 
onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de Informatie of 
schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van 
deze Informatie.
KENT Belux BV en KENT Nederland BV handelen onder 
de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux BV
Steenweg op Mechelen, 455/8
1950 Kraainem
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Verlengde Poolseweg 16 
4818 CL Breda
BTW: NL 817247658B01
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