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OLJEPRODUKTER

SPL100 ® Extrem Multiolja
Prolong SPL100® Super penetrerande smörjmedel Spray är framtagen med AFMT™ (Anti-Friktion Metall Treatment)
avancerad teknik för att smörja, tränga in och förhindra korrosion, lösgöra klibbiga mekanismer, tränga undan fukt, stoppa
gnissel, lösgöra fastrostade delar, och minska friktion och slitage på alla metallytor. Den rengör och skyddar metallytor,
verktyg och all metall utrustning. Lossar fastrostade eller korroderade delar på lås, bultar, muttrar, ventiler och annan metall
mekanism. Tar snabbt bort och skyddar mot fukt. Utmärkt för användning på tändkablar, fördelare, eller någon kontakt där fukt
kan avbryta elektriska ﬂödet. SPL100® är den mest effektiva multioljan i sitt slag på marknaden i idag. SPL100® är resistent
mot saltvatten och frätande syror. SPL100® är Silicon fritt och utan fasta partiklar.
THE ULTIMATE IN PROTECTION & PERFORMANCE®—Prolong’s Anti-Friction Metal Treatment (AFMT™) formula makes
no other automotive lubrication treatment exactly like Prolong products.
HÅLLER LÄNGRE, ARBETAR EFFEKTIVARE.
Smörjer och skyddar Metall.
Stoppar knarr och missljud.
Tränger undan fukt.
Tränger snabbt in & frigör Fasta Delar & Mekanismer.
Underlättar Borr & Gängnings Hastigheter.
Mindre Motstånd & Slitage på Roterande delar.
Anti-Gravity Aerosol Sprayer ... Fungerar Upp och ner!

Tränger in & Frigör rostiga delar.
Hjälper till att förhindra korrosion.
Bromsar Elektrisk Korrosion.
Hjälper till att minska energiförbrukningen
Minskar kostsamma driftstopp
Ökar Livslängd på Delar & Verktyg.
Skyddar metallytor mot Element, Inklusive saltvatten.
Bottom Line ... Du sparar pengar med SPL100®!

VAD SÄGER ETT AV VÄRLDENS STÖRSTA FÖRETAG OM PROLONG

Lordstown Assembly, Lordstown, OH
We have learned that our cheapest maintenance is proper lubrication. Therefore, we
continue to explore methods to upgrade our lubrication systems, extend intervals and
be the most cost effective. Our standards are rigid with all emphasis being placed on
Material Safety Standards in order to protect employees required to work with these
products. Our testing may have seemed slow over the last few weeks, but the end
results merit the highest rating of your quality products.
Some tests that helped to convince us of the claims made of the Prolong AFMT,
SPL100 and EP 2 Grease were mixing your oil conditioners into water, extreme heat,
extreme pressure bearings, cat chains, air tools and air guns. These products not
only performed well, but surpassed every expectation.
In summary, I thank you for the opportunity to research and pioneer PROLONG
products. I truly believe a lubrication breakthrough has been made, thus
reducing friction and removing barriers which will enable us to become more
productive.
At the present time, ALL lubrication applications are accomplished most
effectively by enhancing our lubrication oils with PROLONG products. We are
continuing to experiment. World Class Quality is our goal. To achieve this we must
have the ﬁnest lubricants and oils.

GRUNDLÄGGANDE EGENSKAPER:
TEST

Flash Point (TTC)
Copper Strip Corrosion
Dielectric Strength
Speciﬁc Gravity
Total Base #
Total Acid #

SPL 100
o

®
o

141 F(60 C)
(ASTM D 130) 1a (Best Rating)
(ASTM D 877) 22.1 kV
.9160
(AFMT 2896) 12.8
(254ºF @ 1 hr.) 0.0

NÅGRA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:
Kedjor, kablar och länkage
Transport System
Bussnings & spindelolja Applikationer
Skruvdomkrafter & kulskruvar
Elektriska anslutningar och bussningar
Precision Kullager
Glidande & roterande mekanismer
Luft Verktyg, Stans Verktyg
Skjutdörrar
Elskåp & Terminaler
Kablar och länkage
Skjutvapen & Fiskerullar
Gångjärn och lås
Rostiga bultar
Luft & Elverktyg
Cykel kedjor

