
 

 

 

 

 

 

Med mer än 50 års erfarenhet vet vi vad vi pratar om.  
För att leva upp till våra professionella kunders högt ställda krav 
ligger vårt fokus alltid på prestanda, kvalité och miljö.  
 
I flertalet av våra produkter utgör de aktiva substanserna en 
mycket hög del av volymen jämförbart med andra fabrikat på 
marknaden, skaka därför en kvalitets-produkt lite extra innan  
du använder den!  
 
Detta gör dem så klart inte billigare att framställa, men  
möjliggör att de motsvarar eller överträffar våra kunders  
höga förväntningar. 

 



 

  Fabriksvägen 2, Box 1050, 186 32, Vallentuna 
Telefon 08 505 133 00, Fax 08 505 133 01 
www.spraymaster.se, info@spraymaster.se 

Spray Master är stolta över att presentera EcoLine, ett sortiment av  
Eco-brandade produkter som lever upp till högt ställda krav gällande 
hälsa, miljö och prestanda. Master EcoLine innehåller produkter från 
Spray Masters övriga produktsegment som  uppfyller dessa krav och  
dessutom flera spännande nyheter såsom Master Penetrant Rust Releaser 
Eco, Master Indicator Leak Finder Eco och Master Rapid Super Foam Eco. 
 
Produktbeskrivning: Master Penetrant Rust Releaser Eco är en smörjande  
rostlösare med MoS2 och långtidsverkande antikorrosions-additiv.  
Produkten är baserad på en hög-raffinerad mycket tunnflytande mineralolja med 
tillsatser av Molybdendisulfid för bästa smörjförmåga samt långtidsverkande 
rostskyddande additiv. Produkten tränger in och lossar fastrostade bultar,  
muttrar, rördelar och liknande förband. Tillsatserna ökar penetrationsförmågan,  
påskyndar rostlösandet, minskar friktionen samt motverkar rostbildning på nytt. 
 
Bruksanvisning: Sprayburken skakas noga före användning. Spraya detaljen som 
ska behandlas. Låt verka en stund och prova sedan att lossa detaljerna. Upprepa 
vid behov. Förlängningsröret gör det lättare att spraya på svåråtkomliga ställen. 
Vid kraftig rostbildning och fastrostning kan Masters termiska eller kemiska  
rostlösare med fördel först appliceras, för att ge upphov till sprickbildning i  
rostförbandet eller lösa upp den kraftiga rosten på kemisk väg. 
 
Förpackning: Volym 400ml. Levereras i förpackning  om 6st. 
 
Kulör: Klar ljusgul olja  Artikelnummer: 72020 
 
Lagring: 
Enligt branschstandard garanterar vi funktionen under 36 månader om inget  
annat sägs. Lagra helst i rumstemperatur eller svalare, dock alltid frostfritt.  
Skyddas mot direkt solljus.  
 
Miljö: 
Då våra produkter tillverkas enligt ISO 14001 har vi som ambition att alltid välja 
den mest miljöanpassade formuleringen. Rust releaser Eco är framtagen med 
största omsorg för hälsa och Miljö och är endast brandfarlig. Tack vare den  
miljövänliga drivgasen grön DME, som är baserad på förnyelsebara resurser,  
är också nettobidraget till den globala uppvärmningen noll för denna produkt.  

 

 


