
MIDLAND MS-14 MULTI SPRAY

MIDLAND MS-14 MULTI SPRAY  
on todellinen monikäyttövoiteluaine. Se toimii 
voitelu- ja ruosteenirrotus-öljynä, sekä sähkö-
laitteiden hapettumissuojana. Johtuen 
probaani- / butaaniponneaineesta, siinä on 
erittäin nopea ja hyvä tunkeutumiskyky. Ainut-
laatuisten ominaisuuksiensa ansiosta se 
poistaa kosteuden sytytysjärjestelmistä, 
suojaa ruosteelta ja voitelee työkalut ja konee-
nosat tehokkaasti, ja kaiken muun lisäksi vielä 
tuoksuu hyvältä.

MIDLAND MS-14 MULTI SPRAY  
MS-14 is a multi purpose aerosol penetrant 
and lubricant for workshop, office, industri-
al, lawn & garden and recreational applica-
tions. 

MIDLAND MS-14 MULTI SPRAY 
on tõeliselt mitmeotstarbeline määre. See 
toimib määrdeaine ja läbitungiva õlina, 
samuti oksüdatsioonikaitsena elektrisead-
metes. Tänu oma unikaalsetele omadustele, 
eemaldab see niiskust süütesüsteemist, 
kaitseb korrosiooni eest ja katab tööriistad 
ja masinaosad tõhusalt määrdega. Lisaks 
kõigele eelnevale ka lõhnab hästi.

Todellinen monikäyttövoiteluaine.
Multi purpose spray to meet the highest requirements.
Tõeliselt mitmeotstarbeline määrdeaine.



Midland – eine Marke der Oel-Brack AG. 
www.oelbrack.ch

Edut

Irrottaa:   MS-14 tunkeutuu erittäin tehokkaasti ja irrottaa nopeasti juuttuneet, 
kiinniruostuneet tai hapettuneet koneenosat

Suojaa:  Suojaa koneenosia ruosteelta, hapettumiselta ja ja jäätymiseltä. 
Muodostaa suojaavan kalvon metallipinnoille.

Voitelee:  Voitelee kevyesti koneenosat, lukot ketjut, saranat, rullat ja johteet.

Kuivaa:  Syrjäyttää veden metallipinnoilta ja poistaa kosteutta sähkölaitteista.

MS-14 on sopii kaikenlaisille pinnoille, kuten maalipinnat, kumit, puu, metallit, muovit.
Poistaa ja puhdistaa likaa eikä itsessään jätä tahroja.

 

 

Benefits

Penetrant:  Quickly frees locked, rusted or corroded parts by rapid penetration.
Protection: Protects against rust, corrosion and freezing. Forms a prtective coating to prevent corrosi-

on on tools and equipment.
Lubrication: Provides light lubrication for linkages, locks, chains, hinges, rollers and slid.
Dries: Displaces water from metal surfaces and removes humididy in locks spark plugs and 

distributors.

Kasud
Läbitungivus:  reageerib kiiresti kiilunud, roostetanud, korrodeerunud pinnad.

Kaitse:  kaitseb rooste, korrodeerumise, külmumise eest. Tekitab kaitsva kihi tööriistadele ja varustusele
vältimaks korrosiooni.

Määrivus:  tagab õhukese määrdekihi lukkudele, kettidele, hingedele, rullikutele jne.

Kuivatab:  Eemaldab vee ja niiskuse erinevatelt metallpindadelt nagu lukud, süüteküünlad, jagajad jne.

Nettoie les diverses saletés facilement, de pratiquement tous les matériaux solides.
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Pakkaus Packaging Pakend

Aerosoli 400 ml (LTK 12 x 0.4 L) Aerosole of 400 ml 
(Case 12 x 0.4 L)

Aerosool 400 ml  
(Kast 12 x 0.4 L)

Varoitus
Erittäin herkkä; Vältä kuumia pintoja, avoimia paloja ja kipinöitä. Ärsyttävää ja vaarallista ympäristölle.

Warning
Extremely flammable material under pressure; avoid hot surfaces, open flame or equipment that sparks. Irritant and 
dangerous for the environment.

Ettevaatust
Äärmiselt tuleohtlik; vältida kuumi pindu, lahtist leeki ja tulesädemeid. Ärritab nahka ning on keskkonnale kahjulik.
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