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Super Spray PRO 2-Way Straw 
 
Bardahl Super Spray PRO is een kruipolie die blijft smeren. Een kruipolie met 
ontelbare toepassingen. Dit hoogwaardige smeermiddel beschermt allerlei 
gereedschappen, apparaten en metalen oppervlakken tegen roest en corrosie en 
beperkt tegelijkertijd de wrijving en de slijtage. Het zorgt ervoor dat verroeste 
onderdelen weer los gemaakt kunnen worden, verdrijft vocht en zorgt voor een 
beschermende smeerfilm. De kruipolie hecht zich aan het metaal voor maximale 
bescherming. 
 
2-Way Straw  
Bardahl Super Spray PRO 2-Way Straw heeft een nozzle die in 2 standen bruikbaar 
is. 

• nozzle omhoog om direct en gericht kruipolie aanbrengen 
• nozzle omlaag om breed de kruipolie aan te brengen. Ideaal om onderdelen 

breed te beschermen tegen corrosie. 
 
Super Spray PRO is volledig leeg te spuiten doordat de kruipolie 360 graden te 
gebruiken is. 
 
Super Spray kan gebruikt worden als: 
• kruipolie, 
• smeermiddel, 
• vocht verdrijver, 
• anti corrosie spray, 
• contactspray. 
 
Het probleem 
Werktuigmachines en industriële machines moeten vaak onder zeer moeilijke en 
onder ongebruikelijke omstandigheden hun werk doen. Denk aan vochtige 
omstandigheden, al dan niet in de buitenlucht. Of stoffige werkplaatsen. 
 
Deze factoren zorgen voor slijtage, roest en corrosie van precisieonderdelen. Als dit 
niet voorkomen of snel verholpen wordt, kan dit leiden tot slecht functioneren en 
schade aan cruciale onderdelen. Deze onderdelen moeten dan vaak uit elkaar 
gehaald, schoongemaakt en weer in elkaar gezet worden, een kostbare, 
tijdverslindende operatie.  
 
De werking 
Bardahl Super Spray bevat speciale organische bestanddelen met een 
buitengewone kruipende werking die door de nauwste openingen stroomt. Naast de 
kruipende werking bevat het product ook bestanddelen die bestaan uit 
oplosmiddelen, die oude neerslagen van gom, vernis en opgehoopte en verdroogde 
smeermiddelen oplossen en wegspoelen.  
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Antiroest en corrosie bestanddelen verzegelen het metaaloppervlakken en 
voorkomen verdere roest- en corrosievorming en verminderen de mogelijkheden van 
olieoxidatie, die veroorzaakt wordt door hoge temperaturen of vocht.  
 
Een mengsel van hoogwaardige oliën en Bardahl’s “polaire aantrekkingskracht” 
formule zorgt voor een langdurige smering en bescherming. De unieke hoge druk 
toevoegingen en de polair organische verbindingen, die zich aan het metaal hechten, 
zorgen voor een wrijving- en slijtage verminderende oliefilm op het metaal.  
 
Bardahl Super Spray is uniek in zijn mogelijkheden om vastzittende bouten moeren 
en bevestigingen los te maken en zorgt er dan bovendien voor, dat het vocht 
verdrongen wordt en het metaal met een smeerfilm wordt beschermd. 
 
Gebruiksaanwijzing 
Het product dient op de vastgeroeste, vuile of vastzittende onderdelen gespoten te 
worden. Voor hardnekkige gevallen kan de behandeling herhaald worden. 
Als de onderdelen weer gemonteerd worden is het aan te bevelen ze met het product 
te bespuiten om opnieuw vastroesten te voorkomen.  
 
Super Spray in grootverpakking 
Het product in grootverpakking kan ook gebruikt worden voor onderdompeling. Men 
dompelt dan een verroest onderdeel in een bad Super Spray. Houdt het reservoir 
gesloten om verdamping te voorkomen. Na enkele uren zal de roest opgelost zijn. 
Men verwijdert dan roestafval met een doek en bij montage kan het onderdeel 
opnieuw in het bad gedompeld worden om het metaal tegen nieuwe corrosie te 
beschermen 
 
 
Artikelnummer 73005 
Inhoud  500ml 


