
Spuitbussen
Artikelnr. 26.002.400400 milliliterCarb Clean

Agealube Carb Clean is een reiniger voor het schoonmaken van carburateurs en 
andere motoronderdelen. Ook toe te passen als universele ontvetter en reiniger 
voor het verwijderen van olie, vet en koolaanslag op verschillende ondergronden. 
Voorkomt onnodig aantasten van kunststoffen en rubbers.

Artikelnr. 26.011.400400 milliliterCopper Spray

Agealube Copper Spray geeft een duurzame smeerfilm van kopervet die bestand 
is tegen een corrosieve omgeving en temperaturen van -40 ºC tot +1100 ºC.  
Toepasbaar bij remmen, uitlaten, etc. Voorkomt het vastroesten van schroefdraad. 
Elektrisch geleidend.

Artikelnr. 26.012.400400 milliliterContact Spray

Agealube Contact Spray is een reiniger voor alle elektrische contacten. Heeft een hoog 
oplossend vermogen. Is niet geleidend, niet corrosief en laat geen residu achter. Tast 
geen kunststoffen aan. Elektrische installatie pas weer inschakelen na het verdampen 
van de reiniger. 

Artikelnr. 26.013.400400 milliliterDry PTFE Spray

Agealube Dry PTFE Spray is een universeel inzetbaar droog smeermiddel met sterke 
vocht- en roestwerende eigenschappen. Vooral toepasbaar wanneer olie of vet niet 
geschikt zijn. Voorkomt het hechten van stof, vuil, etc. Dry PTFE Spray is ook geschikt 
voor het lossen van mallen, waarbij het gebruik van siliconen niet wenselijk is.

Artikelnr. 26.016.400400 milliliterVaseline Spray

Agealube Vaseline Spray is een transparant, universeel smeer- en beschermings-
middel met zeer goede hechting. Tast geen rubber of afdichtingen aan, is water-
afstotend en pH-neutraal (zuurvrij). Bestand tegen weersinvloeden en zwakke 
zuren en basen. Agealube Vaseline Spray heeft een uitstekende corrosiewerende 
werking en voorkomt slijtage en vastklemmen.

Artikelnr. 26.018.400400 milliliterUnispray U40

Unispray U40 is een multifunctionele spray voor smeren, beschermen en reinigen. Verdringt 
vocht, maakt roest los en voorkomt corrosie. Ook te gebruiken voor elektrische contacten 
en stekkers. Verwijdert moeiteloos hardnekkige vlekken van olie, vet, tectyl en was. Laat 
een beschermende laag achter waardoor vuil en corrosie geen kans krijgen.
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Artikelnr. 26.010.400400 milliliterBio Heggenschaarspray

Agealube Bio Heggenschaarspray is een volledig biologisch afbreekbaar smeermiddel 
en harsoplosmiddel in één. Smeert de messen van de heggenschaar, verwijdert 
harsaanslag, beschermt tegen de inwerking van zuren en voorkomt roestvorming. 
Biologisch snel afbreekbaar.

Artikelnr. 26.009.400400 milliliterProtect Wax

Agealube Protect Wax is een waterafstotende, roestwerende en hittebestendige spray-
wax. Voorkomt het hechten van vuil, modder en groenaanslag op auto, motor, fiets, 
grasmaaier en dergelijke. Herstelt de kleur van plastic en lakwerk, laat dashboards, 
kappen, bumpers enz. weer glanzen. Smeert en voorkomt het uitdrogen en verkleven 
van rubbers.

Artikelnr. 26.008.500500 milliliterBio Foam Spray

Agealube Bio Foam Spray is een biologisch afbreekbare, krachtige schuimreiniger en 
ontvetter op waterbasis. Verwijdert alle verontreinigingen van olie, vet, roet- en kool-
aanslag. Vormt een stevige, stabiele schuimlaag die goed op verticale vlakken blijft 
hechten. Vrij van schadelijke stoffen. Universele reiniging voor tuin- en parkmachines, 
gereedschap maar ook barbecues, ovens en keukens.

Artikelnr. 26.006.400400 milliliterChain Lube

Agealube Chain Lube is geschikt voor alle kettingaangedreven over-brengingen. Zeer 
goed hechtend product, verzekert langdurige smering. Eenvoudig te spuiten als olie, 
maar met de eigenschappen van vet.

Artikelnr. 26.001.500500 milliliterBrake Cleaner

Agealube Brake Cleaner is een remmenreiniger voor het verwijderen van olie, vet, vuil 
en remvloeistof van alle rem- en koppelingsonderdelen. Voorkomt tevens het piepen 
van remmen. Ook te gebruiken als sterke, universele reiniger en ontvetter.

Artikelnr. 26.003.400Penetrating Oil

Agealube Penetrating Oil werkt door zijn bijzonder penetrerende werking snel en 
effectief. Door toevoeging van MoS2 (molybdeensulfide) en grafiet werkt de vloeistof 
niet alleen oxyde-oplossend, maar smeert tegelijkertijd. Hierdoor verkleint de kans 
op schade door te hoge mechanische weerstand.

400 milliliter

Artikelnr. 26.007.400400 milliliterWhite Grease

Agealube White Grease is een wit, waterafstotend en warmtebestendig (160°C) spuit-
vet. Vermindert slijtage en zorgt voor een langdurige smering en bescherming van 
draai- en scharnierpunten zoals sloten, scharnieren, lagers, veren, raammechanismen, 
kettingen en tandwielen.

Artikelnr. 26.004.400400 milliliterZinc Spray

Agealube Zinc Spray geeft een kathodische bescherming tegen roest en voorkomt cor-
rosievorming op ijzer en staal. Wordt o.a. gebruikt voor het bijwerken van beschadigingen 
aan staalconstructies en bij de behandeling van plaatwerk van auto’s, verbindingsstukken, 
bochten en pijpen. Door de goede elektrische geleiding geschikt voor puntlassen.

Artikelnr. 26.014.400400 milliliterMat Zwart Spray

Agealube Mat Zwart Spray is een sneldrogende matzwarte acryllak voor ondergronden 
van hout, metaal, aluminium, glas, steen en diverse soorten kunststof.

Artikelnr. 26.005.400400 milliliterPTFE Spray

Agealube PTFE Spray is een hoogwaardig, synthetisch smeermiddel voor universeel 
gebruik. Bevat PTFE. Werkt niet alleen roestwerend, maar lost ook roest op. Voorkomt 
vastvriezen van bewegende delen. Wordt o.a. gebruikt voor smering en bescherming 
van sloten, antennes, kettingen en overbrengingen. Tast rubber niet aan.
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