
SPL100
EXTREM  MULTIOLJA

ETT NYTT PATENTERAD SMÖRJMEDEL
SOM TAR NORMAL SMÖRJNING ETT STEG LÄNGRE!

Enligt Laboratorietest på SINTEF (STF18F87013) framkom att med 
Prolong minskar friktionen med: 18,9%, temperaturen minskar med 
38,7% och slitaget minskar med 78,8%. SINTEF är Skandinaviens 
största oberoende forskningsorganisation.

”DET ULTIMATA I SKYDD OCH PRESTANDA"

Regeistrerad:

www.hraun.se

Prolong SPL100® Extrem multiolja Spray är formulerad med 
AFMT ™ (Antifriktionsmetallbehandling) avancerad teknik för att 
smörja, penetrera, och förhindra korrosion, fria klibbiga 
mekanismer, lösgöra rostiga delar, förskjuta fukt, stoppa gnissel, 
och minska friktion och slitage på alla metallytor. Det rengör och 
skyddar metallytor, verktyg eller annan metallutrustning som 
utsätts för vatten eller väder. Det ger lätt att applicera som skydd 
och smörjning för hundratals hushålls-,fordons-och 
fritidsanvändningar samt kommersiella och industriella 
applikationer som lätt bearbetning, tappning och borrvätska.

Gjutformar

®

NO EQUAL IN THE WORLD ®



The Most Powerful Oil in the World ™

Copper Strip Corrosion

Dielectric Strength

Specific Gravity

Total Base #

Total Acid #

(ASTM D 130) 1a (Best Rating)

(ASTM D 877) 22.1 kV

.9160

(AFMT 2896) 12.8

(254ºF @ 1 hr.) 0.0

TEST SPL 100 ®

Flash Point (TTC) 141 F(60 C)oo

GRUNDLÄGGANDE EGENSKAPER:

Prolong SPL100 multispray gör mycket mer än alla andra välkända sprayer, varav en del är inte ens är 
riktiga smörjmedel. Vissa tränga undan vatten, en del är faktiskt bara städare. SPL100 rengör, tränger in, 
förskjuter fukt, lösgör rostiga delar, skyddar ytor och smörjer metallmekanismer med överlägsen 
AFMT ™ avancerad teknik. Prolong SPL100 har ingen motsvarighet på marknaden.

VAD ÄR SÅ BRA OCH ANNORLUNDA MED PROLONG SPL100?

SPL100 är den mest effektiva multioljan i sitt slag. 
SPL100 är resistent mot saltvatten och frätande syror. 
SPL100 är silikonfritt och utan fasta partiklar.

Some tests that helped to convince us of the claims made of the Prolong AFMT, SPL100 and EP 2 Grease 
were mixing your oil conditioners into water, extreme heat, extreme pressure bearings, cat chains, air tools 
and air guns. These products not only performed well, but surpassed every expectation.
In summary, I thank you for the opportunity to research and pioneer PROLONG products. I truly believe a 
lubrication breakthrough has been made, thus reducing friction and removing barriers which will 
enable us to become more productive.
At the present time, ALL lubrication applications are accomplished most effectively by enhancing 
our lubrication oils with PROLONG products. We are continuing to experiment. World Class Quality is 
our goal. To achieve this we must have the finest lubricants and oils.

Lordstown 
Assembly,

Lordstown, OH

SPL100 ÄR TESTAT UNDER EXTREMA FÖRHÅLLANDEN I ALLA BRANSCHER.



AFMT™ Från Prolong: Det ultimata i skydd och prestanda

 År 1989 var ett amerikanskt patent beviljat för Anti-Friction Metal Treatment (AFMT™) formel, som bekräftar att det 
inte finns några andra olja tillsatser som liknar Prolongs produkter. Denna revolutionerande teknik är effektiv och 
unik, den interagera sig med metallytor genom en avancerad kemisk process för att bilda en skyddande molekyl 
buffert mellan metalldelar. Resultatet: En dramatisk minskning av friktion och värme på ställen där extrem metall 
mot metall-kontakt finns, precis där det behövs som mest för bättre skydd och prestanda.

Vad är: Anti Friction Metal Treatment ( AFMT ™ ) Från Prolong?:
Anti Friction Metal Treatment ( AFMT ™ ) från Prolong är tillverkad av ren olja, det är en formel som är utformad 
och vetenskapligt blandat för att kunna kombineras med alla typer av motoroljor, växellådsoljor, hydrauloljor 
och andra smörjmedel mineral eller syntetiska. Oljemolekylerna i AFMT är positivt laddade (joniserade) som 
gör att de binder sig vid metallen (som är negativt laddad) och bildar en stark skyddande mikroskopisk 
oljelm som tål extremt tryck och höga temperaturer. Detta innebär mindre friktion, mindre slitage och ökad 
livslängd på maskiner och verktyg. Prolong fungerar som bäst där det behövs som mest i tuff metall mot 
metall kontakt. 

SPL100 MULTIOLJA likt samtliga smörjprodukter från Prolong är tillverkade med 
Anti Friction Metal Treatment (AFMT™) avancerade teknik och ger maximalt skydd.

Foldern är på Svenska och Engelska. Vi har behållet originalspråket där viktiga fakta förekommer och där 
företag har skrivet omdömen om Prolong för att förebygga missförstånd vid översättning.

United States Patent:  Registrerades: 1989-07-04, Publikationsnummer US4844825 A för:
Extreme pressure additive for use in metal lubrication Anti Friction Metal Treatment ( AFMT ™ )

Federal Trade Commission i USA (FTC) tillåter inget som heter falsk marknadsföring. (oriktiga påståenden)
Många producenter har råkat riktigt illa ut och fått extremt höga böter.

FTC har grundligt undersökt prover och bevis som stödjer Prolongs påståenden, inte olikt en mycket detaljerad 
IRS revision. För att förebygga missförstånd, har Prolong ingått ett avtal med FTC där Prolong binder sig att de 
skulle förlita sig på " tillräckliga vetenskapliga bevis " för att styrka alla påståenden som Prolong hävdar i sina 
utlåtanden om sina produkter. Avtalet slöts i början av 1999. Prolong har aldrig blivet bötfällda och inga stämningar 
har lämnats in av FTC mot Prolong . Det nns inga falska påståenden om produkter och inga Prolongs anställda 
befanns ha brutit mot några av FTC lagar eller regler.

Prolongs Miljon Dollar Utmaning:
Året 1999 kom Prolong med en utmaning till andra producenter av smörjmedel och oljetillsatser, om dessa 
kunde producera produkter som gav likvärdiga eller bättre resultat en Prolongs produkter utan att göra intrång i 
Prolongs patent, skulle Prolong ge en miljon dollar till välgörande ändamål och konkurrenten skulle bestämma 
till vilket ändamål. Ingen konkurrent har lycktas så utmaningen står kvar. Och så länge ingen producent kan 
presentera likvärdiga eller bättre produkter, får Prolong enligt FTC i USA använda sloganen på sina produkter:
NO EQUAL IN THE WORLD® (Ingen motsvarighet i världen)

SPL100 Innehåller inte Saltsyra (väteklorid) eller andra skadliga lösningsmedel.
Det är icke- frätande, Prolong innehåller inga fasta partiklar som PTFE (teon) Molybdendisuld, 
Bly Mollys, Zink, Koppar, Plast, Grat, Silicon, Klorerade klorparafner eller några andra fasta 
ämnen som kan skada motorer eller utrustning. Det frigör inte saltsyra (Hcl)

Saltsyra
Väteklorid

SPL100 EXTREM  MULTIOLJA

NO EQUAL IN THE WORLD ®



Prolong i Scandinavia

Hraun AB, Klangfärgsgatan 10A, 426 52 Västra Frölunda. Sweden.
Telefon +46 (0)31 691604, Hemsida: www.hraun.se, E-post: prolong@hraun.se

Roger Hansson om SPL100 Multiolja
Det springer försäljare hela tiden i vår verkstad och erbjuder världens bästa smörjprodukter. Därför var vi väldigt skeptiska när 
Steini från Prolong kom på besök. Men han skilde sig från mängden, han hade med sig en friktionsmaskin där han kunde 
jämföra Prolong med andra produkter. Det verkade som hokus pokus, men vi såg skillnaden med egna ögon. Vi hämtade alla 
våra super smörjmedel vi hade köpt och Jämförde med Prolong. De var skrot allihopa i jämförelsetestet. Nu används inget 
annat en Prolong i vår verksamhet. Vi tyckte i början att SPL100 sprayen var dyr, men efter vi började använda den insåg vi att 
det är den billigaste produkten vi har köpt på grund av att den är så dryg. Och den fungerar.
Roger Hansson Mekaniska verkstad

 Vi har under årens lopp testat allt som finns på marknaden med olika resultat. Men för 2 år sedan fick vi i verkstaden en 
provburk av SPL100 från Prolong. Jag tänkte, detta är bara en i mängden som vil sälja likvärdiga produkter som vi redan har. 
Men jag testade produkten och märkte med en gång att detta var något annat. Den kröp in över allt och band sig vid metallen. 
I dag använder vi inget annat en Prolong och vi säljer den i våra butiker. Jag har aldrig testat eller arbetat med så bra produkt 
tydligare. Vi använder SPL100 och EP2 fettet från Prolong vid alla reparationer och service. Vi rekommenderar alla cyklister 
att serva sin cykel med Prolong.  Detta är utan konkurrens den bästa produkten på marknaden.
Eivind Schultz Cykel Huset Axel Dahlströms Torg

Janne Vm Almqvist har recenserat Prolong i Sverige - 5 stjärnor
Finns inget bättre. Har provat de flesta produkterna. 
Har även haft besök och sett belastningstestet med egna ögon. Kanongrejor.

Mika Väsännen har recenserat Prolong i Sverige - 5 stjärnor
Mycket bra. har ej set eller prövat på något bättre

Johnny Adler har recenserat Prolong i Sverige - 5 stjärnor
Jag har Aldrig varit med om sådan smörjegenskap som PROLONG HAR
DET ÄR FRAMTIDENS PRODUKTER ALLE IHOPA.

Ronny Andersson har recenserat Prolong i Sverige - 5 stjärnor
Kan sammanfatta SPL 100 på ett sätt - Kullager på spray.

Mika Vikla har recenserat Prolong i Sverige - 5 stjärnor
SPL100 är den bästa universalsprayen jag någonsin använt

 Företag över hela världen använda Prolong  i sin verksamhet.SPL100

Utlåtanden från några nöjda användare av SPL100®

NO EQUAL IN THE WORLD ®

TEAM TRÖLLID: Sigurdur Th Jonsson. Islandsmästaren i Off Road

SPL100 Multispray: Denna produkt är så exceptionellt bra och det går att använda på nästa vad som helst. Den är så bra 
att den skapar beroende, jag åker ingenstans utan att ha med mig SPL100.

Cykel Huset är Idag en av Sveriges största enskilda cykelhandlare med 3 egna butiker och ett stort och välsorterat utbud 
cyklar för såväl träning som vardagscykling. I verkstaden arbetar en av Sveriges mest ansedda reparatörer: Eivind Schultz. 
Cykel Huset är förbrukare och återförsäljare av Prolong. Så vi ställde frågan hur dom upplevde produkten SPL100® från 
Prolong.

Om SPL100

Morton Salt Producon Facility Cape Canaveral, FL
SPL100 have been ulized by the Morton Salt Internaonal Producon Facility for 7 years. Every piece of equipment is in direct 
contact with a “salt water” environment. Superior lubricaon and virtual eliminaon of corrosion has dramacally reduced 
unscheduled down me and maintenance costs

SPL100 är motståndskraftigt mot saltvatten!

SÄKERHET - PRESTANDA - EKONOMI

FÖR: SÄKERHET - PRESTANDA & EKONOMI


