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Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring 
opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor 
geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade 
die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of 
diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, 
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder 
nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van 
gegevens.  

 
 

 
 

 

 

FREEWAY RELEASE OIL 
Kruipolie 

 

 

PRODUCTBESCHRIJVING 
 

Kruipolie met langzame verdamping en een hoog brandpunt, toe te passen in iedere 
onderhoudswerkplaats. Freeway bestaat een combinatie van geraffineerde oplosmiddelen en minerale 
oliën met penetrerende eigenschappen. De speciale toevoegingen zorgen voor een snelle doordringing in 
vastgeroeste materialen, hard geworden smeermiddelen en pakkingen..Veilig voor gebruik op alle metalen 
en op de meeste plastics. 
 
 

VOORDELEN 
 

• Nagenoeg reukloos; 

• Lost roest en smeermiddelen op; 

• Bevat bevochtigers en penetrerende bestanddelen -> Snelwerkend; maakt pakkingen los; 

• Verdampt langzaam -> Reduceert brandgevaar; 

• Smeert en beschermt; 

• Bevat geen zuren -> veilig op alle metalen en de meeste plastics. 
 

 

TOEPASSING 
 

Algemene industrieën: in iedere onderhoudswerkplaats -> maakt vastgeroeste materialen, hard geworden 
smeermiddelen en pakkingen los. 
 
 

KARAKTERISTIEKEN 
 

Voorkomen  .................................................................  lichtgele, heldere vloeistof 
Geur ............................................................................  karakteristiek 
Dichtheid bij 20oC. ......................................................  0.79 
Oplosbaarheid .............................................................  niet oplosbaar in waterwater 
Vlampunt .....................................................................  87oC. open kroes 
Drijfgas ........................................................................  propaan/butaan 
Corrosiviteit .................................................................  geen 
Mengverhouding .........................................................  onverdund 
Werktemperatuur ........................................................  koud 
Houdbaarheid .............................................................  24 maanden 
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GEBRUIKSAANWIJZING 

 

FREEWAY RELEASE OIL onverdund op het te behandelen object spuiten. 
 
 

VERPAKKING 
 

Aerosol 400 ml Ref. K3709-500 x 12 
 

 
VEILIGHEIDSINFORMATIE 
 

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.  
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