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VP-SERVICE OY
Suomessa valmistettu, täyssynteettinen voi telu spray, jonka 
lämmön ja hapet tumisen kesto-ominaisuudet tekevät siitä vaa-
tivan käyttäjän valinnan vaikeisiin voitelukohteisiin. Tärisevis-
sä/nopeasti pyö  ri  vis sä ja kuumissa koh teis sa VPS 9000 pitää VPS 9000 pitää VPS 9000
voi teluominaisuutensa ja pysyy pai kallaan, taaten voi telun toi-
mivuuden ja osien pitkän iän. Hyvä kalvonkesto pitää estää 
kulu mis ta myös korkeilla pin tapaineilla vaativissa olosuhteissa.

Spraypullosta hel posti le-
vitettävä rasva tunkeutuu 
hyvin ja ponne aineen haih -
duttua se muo dos  taa hyvin 
sit keän ja kestävän kal von.
Ketjujen ja kul jet ti mi en voi-
te lu aineena VPS 9000 on 
siisti ja tah raa  ma ton ratkai-

su. Rois   ku mat tomana aine sopii erittäin hyvin myös kont tori-
ko nei siin, joissa on tärkeää välttää käsi tel tä vien paperien tah -
raantumista. 
Myös huone ka lu jen, kodin konei den, keit tiö  koneiden yms. ni ve  -
lissä ja sara nois sa hyvä tart tu vuus ja valu  mat   to muus ovat syi-
tä valita VPS 9000. 
Rasva kestää vettä, myös suo lais ta ja useita kemikaaleja. Suo-
jakalvo estää ha pet tumista ja ruos tu mis ta tehokkaasti. Aine so-
pii hyvin esim. akun na pojen suo jaukseen. Pitkä aikai sen vaiku-
tuksensa ansiosta VPS 9000 on hyvä valinta harvoin voidelta-VPS 9000 on hyvä valinta harvoin voidelta-VPS 9000
viin koh teisiin. Teollisuuden huolto töis sä aineella on lukemat-
tomia käyt tö koh teita pienistä työkaluista aina suuriin ko neisiin.

TEKNISET TIEDOT:
Sisältö: Sitkostettu synteettinen rasva, 

hapettumisenestolisäaineet.
Ponne aine: Propaani / butaani.
Käyttölämpö-
tilat:

-40°C. .. +210°C.

• Liukuovet •  Laakerit
• Vaijerit • Saranat
• Kuljettimet • Ohjausurat
• Autonosat • Ketjut
• Luistit • Nivelet
• Akunnavat •  Tärisevät osat
• Avonaiset hammasrattaat
• Ruuvipuristimet

• Kotimainen 
• Täyssynteettinen
• Hyvin tarttuva 
• Roiskumaton
• Erittäin pitkäkui-

tunen
• Hyvä ruosteenes-

tokyky
• Kirkas, siisti voi-

telukalvo

VPS-9000 synteettinen rasva

Pakkaus
24 x 510 ml
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