PROFESSIONEL LANOLIN

Penetrerende · Modvirker korrosion · Rustløsnende
Danner kondensbarriere · Gode smøreegenskaber
Udvaskes og fordamper ikke
Modstandsdygtig overfor syre · Miljøvenlig

EUROPEAN DISTRIBUTOR

MEDIUM
Produktet til de lettere
smøre- og korrosionsbeskyttelses opgaver
· Er særdeles effektiv som rustløsner
· Er stærkt penetrerende og trænger ind i metal og giver dermed en
vedhæftende lettere beskyttelse
· Man kan stoppe en allerede startet let korrosion – overfladen bliver
brunlig efter behandling. Indholdet af lanolin stopper ilttilførsel til
overfladen
· Er elektrisk og elektrolytisk adskillende op til 70 kV og beskytter derfor
elektriske installationer i fugtigt miljø optimalt
– er ikke fugtighedsfortrængende
· Bliver ikke vasket af – tåler 170 bar højtryksrensning efter tørring
· Modstandsdygtigt overfor syrer, salte, gødning og korrosive elementer
generelt
· NSF Fødevaregodkendt til klasse H1
· Skader ikke glas, lak og behandlede overflader generelt
· Medium fjernes fra overflader med ProLan Cleaner eller lugtfri petroleum
· Er UV-bestandig op til 24 måneder

HEAVY
Produktet til de sværere
smøre- og korrosionsbeskyttelses opgaver
· Er stærkt penetrerende og trænger ind i metal og giver dermed
en vedhæftende langtidsbeskyttelse
· Man kan stoppe en allerede startet korrosion – overfladen bliver
brunlig efter behandling. Indholdet af lanolin stopper ilttilførsel til
overfladen
· Er elektrisk og elektrolytisk adskillende op til 70 kV og beskytter
derfor elektriske installationer i fugtigt miljø optimalt
– er ikke fugtigheds fortrængende
· Bliver ikke vasket af – tåler 170 bar højtryksrensning efter tørring
· Perfekt til samling og montage af maskindele – kan adskilles efter lang
tids brug i korrosivt miljø
· Modstandsdygtigt overfor syrer, salte, gødning og korrosive elementer
generelt
· NSF Fødevaregodkendt til klasse H1
· Fin smøreevne til bevægelige maskindele, bøsninger og nylon
· Skader ikke glas, lak og behandlede overflader generelt
· Kan bl.a. fjernes med ProLan Cleaner eller lugtfri petroleum
· Er UV-bestandig op til 24 måneder

HEAVY ENDURO
Produktet til den permanente
korrosionsbeskyttelses opgave
· Er stærkt penetrerende og trænger ind i metal og giver dermed en
vedhæftende langtidsbeskyttelse
· Man kan stoppe en allerede startet korrosion – overfladen bliver
brunlig efter behandling. Indholdet af lanolin stopper ilttilførsel til
overfladen
· Bliver ikke vasket af – tåler 170 bar højtryksrensning efter tørring
· Modstandsdygtigt overfor syrer, salte, gødning og korrosive elementer
generelt
· NSF Fødevaregodkendt til klasse H1
· Skader ikke glas, lak og behandlede overflader generelt
· Kan bl.a. fjernes med lugtfri petroleum
· Er UV-bestandig op til 24 måneder
· Heavy Enduro tørrer op til en mere afvisende overflade end Heavy og
giver en endnu bedre beskyttelse, men har også en noget længere tørretid
· Er elektrisk og elektrolytisk adskillende op til 70 kV og beskytter derfor
elektriske installationer i fugtigt miljø optimalt – er ikke fugtighedsfortrængende

GREASE
· Beskytter og konserverer
· Man kan stoppe en allerede startet korrosion – overfladen bliver brunlig
efter behandling. Indholdet af lanolin stopper ilttilførsel til overfladen
· Er elektrisk og elektrolytisk adskillende op til 70 kV og beskytter derfor
elektriske installationer i fugtigt miljø optimalt – er ikke fugtighedsfortrængende
· Perfekt til samling og montage af maskindele – kan adskilles efter lang tids
brug i korrosivt miljø
· Modstandsdygtigt overfor syrer, salte, gødning og korrosive elementer generelt
· NSF Fødevaregodkendt til klasse H1
· Fin smøreevne til bevægelige maskindele, bøsninger og nylon
· Skader ikke glas, lak og behandlede overflader generelt
· Kan anvendes til montage under og over vand – saltvand
· Anvendes til boring og gevindskæring i sort stål
· Anvendes til montage i rustfrit stål
· Fantastisk montage fedt til samlinger/o-ringsamlinger
– dog ikke EPDM pakninger
· Er godkendt til anvendelse i drikkevandsinstallationer
· BEMÆRK: Kan ikke anvendes til kuglelejer og lejer generelt
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Produktet til de korrosive montage-opgaver
og som montagefedt generelt

Et miljøvenligt
naturprodukt...
·
·
·
·
·
·

Alle metaloverflader – både over og under vand
Marineudstyr – over og under vand
Isolering af elektriske systemer
Industrielle maskiner og udstyr
Landbrugsmaskiner og udstyr
Sports-, jagt- og fiskeriudstyr

ProLan giver en dækkende overfladebeskyttelse,
der forhindrer fugt og ilt i at starte korrosion og
modvirker elektrolyse ved anvendelse af forskellige
typer metaller.
ProLan modvirker iltning og saltkrystallisering og forbliver aktiv, og fordamper eller afvaskes derfor ikke.
ProLan er modstandsdygtigt over for visse mineralske
syrer, salte og sulfoprodukter.
Egenskaber
Tydelige fordele ved anvendelse af ProLan Protective
Lanolin er, at produktet trænger igennem rust og
beskytter metal og metallegeringer mod eventuel fortsat korrosion. Produkterne fordamper ikke, udvaskes
ikke og kan ikke umiddelbart vaskes af en overflade,
hvilket forlænger levetiden for beskyttelsen betydeligt.
ProLan kan også anvendes på læder, gummi og andre
syntetiske materialer m.v. Samtidig er produktet,
grundet sin alsidighed, med til at reducere antallet af
nødvendige midler for beskyttelse samt til at sænke
vedligeholdelsesomkostningerne.

Hvorfor bruge ProLan?
I kraft af den stigende opmærksomhed, der er på
anvendelsen af miljøvenlige produkter i industrielle
såvel som private sammenhænge, er der en række
skrappe standarder, som produkterne skal opfylde.
Produkterne skal leve op til de ændrede vilkår og
stadig være konkurrencedygtige, når de sammenlignes
med traditionelle, petrokemiske smøremidler og korrosionsbeskyttende midler.
Hvad er lanolin?
Lanolin, der er den vigtigste bestanddel i ProLan, er
en helt naturlig renset uldfedt. Lanolin stammer fra
den naturlige afsondring, som fårene udskiller fra
deres fedtkirtler for at danne en beskyttende overflade
på deres uldfibre og er et ekstremt alsidigt materiale.
Dette unikke, naturlige produkt har vist sig at være
et fantastisk, effektivt middel, der yder forskellige
emner og maskindele beskyttelse mod nedbrydende
elementer.
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ProLan er et yderst alsidigt naturprodukt, der
beskytter, smører og konserverer, og har utroligt
mange anvendelsesområder, bl.a.:

