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SUPER 5.1 
HOOGPERFORMANTE KRUIPOLIE + CERFLON® 
 
 
OMSCHRIJVING 
SUPER 5.1 is een multifunctionele spray. Hij is niet enkel sterk losmakend, maar 
ook smerend en beschermend. De geavanceerde formule is samengesteld op 
basis van CERFLON®.  
 
 
VOORDELEN 
• Zorgt voor eenvoudigere en snellere demontage van hevig vastzittende 

onderdelen.  
• Smeert en verlaagt wrijving tussen bewegende delen. 
• Lost vuil en roest op. 
• Voorkomt piepende geluiden. 
• Waterbestendig en drijft vuildeeltjes af.  
• Voorkomt elektrische problemen.   
• Vrij van siliconen. 
• Universele toepassing. 
 
 
EIGENSCHAPPEN 
• De Cerflon® deeltjes in het product verzekeren een lage wrijving en verbeteren de smerende actie bij het 

loskomen en draaien van de onderdelen. 
• Uitstekende penetratie-eigenschappen.  
• Dicht ontstekingssystemen en elektrische contacten af. 
• Beschermt tegen roest en corrosie.  
 
 
TOEPASSING 
De uitstekende en universele eigenschappen van Xenum Super 5.1 zorgen voor een breed toepassingsgebied in 
de productie, fabriek, werkplaats en doe-het-zelf.  
Het product is eveneens toepasbaar in de landbouw, marine, motorfietsen, fietsen, enz. 
Schudden vòòr gebruik. Houd de spuitbus op 10 cm van het toegepaste oppervlakte en laat een tijdje inwerken. 
Herhaal deze handeling indien nodig. 
Gedraagt zich neutraal ten opzichte van niet-metalen onderdelen zoals plastiek, rubber en gelakte delen. 
Kan verwijderd worden zonder moeizaamheden met reiniging materialen. 
 
 
KARAKTERISTIEKEN  VERPAKKING 
Vorm: Aërosol 500 ml spuitbus (12 x 500 ml karton) 
pH-waarde: Niet bepaald. 
Smeltpunt/smeltbereik:  Niet bepaald. 
Kookpunt/kookpuntbereik:  -44°C 
Vlampunt:  -97 °C 
Ontvlambaarheid (vast, gasvormig): Niet bruikbaar. 
Ontstekingstemperatuur:  > 200 °C 
Ontbindingstemperatuur:  Niet bepaald. 
Dampspanning bij 20°C:  8300 hPa 
Dichtheid bij 20°C:  0.689 g/cm³ 
Oplosbaarheid in/mengbaarheid met 
Water:  Niet resp. gering mengbaar. 


