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AKFIX A40  
 

1 – ÜRÜN TANIMI       
 
Akfix A40 Korozyon önleyici, Yağlayıcı ve Çok Amaçlı Koruyucu aerosol spreydir. Özel formülü 
sayesinde temizleme, yağlama, paslanmış yüzeyleri ayırma ve nemi uzaklaştırma gibi birçok özelliği 
bünyesinde bulundurur. Günlük işlerde evde ve sanayide kullanılabilir. 
 
2 – ÖZELLİKLER 
 

 Üstün derecede nüfuz etme özelliğine sahiptir. 

 Paslanmış, korozyonlaşmış, somun cıvata gibi metal parçaları gevşetir. 

 Kapı ve pencere menteşeleri, kilitler ve diğer parçaları gevşetir.. 

 Sürtünmeyi azaltır bu sayede menteşelerdeki gıcırdamaları keser. 

 Silikon veya kir tutucu malzeme içermez. 

 Neme nüfuz ederek onu yüzeyden uzaklaştırarak hızla kurutur, sonuç olarak uzun süreli yağlama 
etkisi yapar. 

 Katran, sakız ve yapıştırıcı gibi malzemeleri çözer ve söker. 

 Yüzeylere derinlemesine nüfuz ederek ve kirlenmelere karşı koruyarak bakım sağlar. 

 Metal parçaları uzun süre paslanmaya karşı korur 

 Yağ ve kir içine nüfuz eder ve yüzeyinde koruyucu bir film tabakası oluşturur. 
 
 
3 – UYGULAMA ALANLARI 
 

 Kapı ve pencerelerin kilit, kulp, mekanizma ve menteşelerinde, her türlü bağlantı elemanlarında. 

 Bisikletlerdeki, motosikletlerdeki, küçük motorlu araçlardaki, elektronik kontaklardaki,  
motorlu ateşleme sistemlerindeki ve diğer ev aletlerindeki metal yüzeylerde nemi yok eder. 

 Suya maruz kalan paslanabilen yüzeylerde koruyucu olarak. 

 Silahların temizliği ve bakımında kullanılabilir. 

 Katran, sakız, yapışkan bantlar gibi yapışkan malzemelerin çözülmesi için. 

 Paslanmış ve sıkışmış mekanizmaların gevşetilip işler hale getirilmesinde. 
 
 
4 – KULLANIM ŞEKLİ 
 

 Kullanımdan önce teneke kutu iyice çalkalayın 

 Korunacak yüzeylere ve parçalara püskürtün ve yüzeye nüfus etmesi için bekleyin 

 Uygulamadan sonra yüzeyleri bir fırça yardımıyla temizleyin.   
 
 
5- AMBALAJ BİLGİSİ  
 

Ürün Hacim Koli içi Adedi 

A40 200ml 24 

A40 400ml 24 
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6- RAF ÖMRÜ 
 

 Uygun koşullarda depolandığında 24 ay dır. 
 
 
7- ÖNEMLİ 
 

 Tüp basınçlıdır. Güneş ışınlarından koruyunuz.  

 Çalışma esnasında tutuşturuculardan uzak durun ve sigara içimeyin 

 ortam havalandırılmalıdır. 
 
 
8- TEKNİK ÖZELLİKLER 
 
Form    : Aerosol 
Renk   : Sarımsı 
Su çözünürlüğü  : Karışabilir 
Koku   : Aromatik 
 
 


