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PROFESSIONEL LANOLIN 

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

 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 

 NSF Fødevaregodkendt til klasse H1 

 Skader ikke glas, lak og behandlede overflader generelt 

 Er UV-bestandig op til 24 måneder 

 Medium fjernes fra overfladen med Prolan Cleaner eller lugtfri 
petrolium 

 

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 
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                                                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 
Produktet til de korrosive montage-opgaver 
og som montagefedt generelt 

 
 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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