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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.  

 
 

 
 

 

DE BLOCK OIL 
Kruipolie met smerende eigenschappen 

 

 

 
PRODUCTBESCHRIJVING 

 

Siliconenvrij, multifunctioneel smeermiddel met MoS2, die zowel werkt als roestoplosser als hoogwaardig 
beschermingsmiddel tegen corrosie. Zorgt voor een duurzame smeer- en beschermingsfilm. Stopt piepen 
en knarsen van metalen onderdelen, beschermt tegen corrosie en werkt vochtverdringend. 
 
 

VOORDELEN 
 

• Hoog penetrerend vermogen -> maakt snel vastzittende delen en pakkingen los; 

• Minerale olie en MoS2 -> smeert langdurig, weert roest en penetreerd; 

• Langzame verdamping -> werkt langdurig; 
 

 

TOEPASSING 
 

Alle industrieën: DE BLOCK OIL is  bijzonder geschikt voor het gangbaar maken van alle door roest 
vastzittende metalen delen zoals bouten, moeren, schroeven, bougies, scharnieren etc. Het kan zelfs 
gebruikt worden voor moeilijke applicaties zoals o.a. aluminium-staalverbindingen. 
 
 

KARAKTERISTIEKEN 
 

Voorkomen  .................................................................  grijsbruine vloeistof 
Geur ............................................................................  parfum 
Dichtheid bij 20oC. ......................................................  0.818 
Oplosbaarheid .............................................................  niet resp. gering mengbaar 
Ontvlambaarheid .........................................................  brandbaar 
Vlampunt .....................................................................  - 35oC. 
Drijfgas ........................................................................  koolstofdioxide 
Temperatuurbereik ......................................................  - 180oC-400°C. 
Corrosiviteit .................................................................  niet corrosief 
Mengverhouding .........................................................  onverdund 
Werktemperatuur ........................................................  koud 
Opslagcondities ..........................................................  in gesloten verpakking bewaren 
Houdbaarheid .............................................................  24 maanden 
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GEBRUIKSAANWIJZING 

 

Spuitbus goed schudden. Op de vastzittende delen spuiten, 2-3 minuten laten inwerken, voorzichtig 
losdraaien. Indien nodig de behandeling herhalen. 

 
 
VERPAKKING 

 

Aerosol 500 ml Ref. K3770-500 x 12 
 

 
VEILIGHEIDSINFORMATIE 
 

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad. 
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