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AR2600 Professional Lcp All Purpose Lubricant 
 

AR2600 är ett multifunktionellt smörjmedel och korrosionsskyddsmedel.  

 

AR2600 är en unik formulering av syntetiska oljor och tillsatser som är utformade för att ge exceptionellt skydd mot slitage, rost, 
saltvatten korrosion och smuts.  

 

De naturligt lösande egenskaperna från de syntetiska oljorna och nano rengöringstillsatsen  avlägsnar ytavlagringar och möjliggör 
nano volframdisulfid (WS2) att binda till ytan.  

 

AR2600 är överlägsen PTFE , moly , grafit -och silikonbaserade oljor . Nanotekniken minskar partiklarna till 1 miljarddels storlek 
vilket ger en förbättrad täckning och prestanda. 

 

AR2600 använder nanoteknik för att uppnå en lägsta friktionskoefficient på 0,03 och en lastbärande yta som testats till 300.000 psi.  

 

AR2600 rengör ytan för att en fullständig bindning av WS2 ska uppstå, som ger överlägsen smörjförmåga och en nötningsbeständig 
yta med enastående korrosionsinhibitorer. 

 

AR2600 är idealisk för extrema miljöer , kedjor, tunga laster , verktyg , korrosiva miljöer , hushåll , eller överallt där det krävs en 
låg friktion och ett skyddande smörjmedel. 

 
Egenskaper/Fördelar 
 

 Smörjer , rengör och skyddar 
 Extremt låg friktionsyta 
 Extremt tålig mot tryck 
 Lång livslängd 
 Förhindrar korrosion 
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Bruksanvisning 
 

Skaka flaskan ordentligt innan användning. 

 

Vid användning som ett rengörningsmedel. Spraya på och låt det sitta i några timmar eller över natten, torka sedan rent. 

 

Vid användning som ett smörjmedel spraya helt enkelt AR2600 på ytan.  

 

AR2600 behöver inte vara våt för att fungera. WS2 bildar omedelbart en låg friktion , och en hård yta på metall, trä , plast , etc. 

 

Tillgängliga volymer 
 

100 ml flaska 

200 ml flaska 

500 ml dunk 

1 liters dunk 

5 liters dunk 

20 liters dunk 

208 liters trumma 
 


