SPL100
EXTREM MULTIOLJA

NO EQUAL IN THE WORLD ®
SÄKERHET - PRESTANDA - EKONOMI

ETT NYTT PATENTERAD SMÖRJMEDEL
SOM TAR NORMAL SMÖRJNING ETT STEG LÄNGRE!
United States Patent: Registrerades: 1989-07-04, Publikationsnummer US4844825A för:
Extreme pressure additive for use in metal lubrication Anti Friction Metal Treatment ( AFMT ™ )
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.

Innehåller inte lösningsmedel.

Gjutformar

”DET ULTIMATA I SKYDD OCH PRESTANDA"
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.

Regeistrerad:

www.hraun.se

VAD ÄR SÅ BRA OCH ANNORLUNDA MED PROLONG SPL100?
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.

SPL100 ÄR TESTAT UNDER EXTREMA FÖRHÅLLANDEN I ALLA BRANSCHER.

År 1989 var ett amerikanskt patent beviljat för Anti-Friction Metal Treatment (AFMT™) formel, som bekräftar att det inte ﬁnns några andra
olje 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.
Prolong Oljeprodukter innehåller inte lösningsmedel och inga fasta partiklar.
Prolong Innehåller inga salter och den frigör inte saltsyra (Hcl) (väteklorid) Prolong innehåller inte några lösningsmedel. Det är ickefrätande, Prolong innehåller inga fasta partiklar som PTFE (Teﬂon) Molybdendisulﬁd, Bly, Mollys, Zink, Koppar, Plast, Graﬁt eller några
andra fasta ämnen som kan skada motorer eller utrustning.
SPL100 MULTIOLJA likt samtliga smörjprodukter från Prolong är tillverkade med
Anti Friction Metal Treatment (AFMT™) avancerade teknik och ger maximalt skydd.

Storföretagen i USA använder Prolong SPL100 (Här går att läsa vad Ford Motor Company tycker om 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.

The Most Powerful Oil in the World ™

GRUNDLÄGGANDE EGENSKAPER:
TEST

Flash Point (TTC)
Copper Strip Corrosion
Dielectric Strength
Speciﬁc Gravity
Total Base #
Total Acid #

SPL 100
o

®
o

141 F(60 C)
(ASTM D 130) 1a (Best Rating)
(ASTM D 877) 22.1 kV
.9160
(AFMT 2896) 12.8
(254ºF @ 1 hr.) 0.0

NO EQUAL IN THE WORLD ®
SPL100 ÄR DEN MEST MÅNGSIDIGA MULTIOLJAN PÅ MARKNADEN!

På grund av att molekylerna i Prolong är positivt laddade, söker sig oljan till
metallen som magnet mot stål och binder sig vid metallen. Oberoende
friktionstester i ansedda laboratorium har bevisat Prolongs extrema
egenskaper
Se tester på sociala medier och vår hemsida
där prolong jämnförs med konkurentera!

PROLONG I SCANDINAVIA

Klar Etta i alla
Jämförelsetester.
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UTLÅTANDEN FRÅN NÅGRA SOM ANVÄNDER SPL100 I SIN VARDAG
PÅ ETT AV SVERIGES STÖRSTA RIKSTÄCKANDE FÖRETAG:
1, ”Drygare och bättre och längre smörjförmåga än vad vi tidigare testat” /Peter
2. ”Till skillnad från alla andra produkter så kryper denna in och smörjer och fortsätter att smörja
över längre tid än något vi tidigare testat.” /Putte
3. ”Vet inte om man ska nämna att vi jämfört flertalet produkter som finns på marknaden utan att
något varit i närheten av samma smörjförmåga och att den inte påverkar gummitätningar eller
dylikt man använder det på!”
4. ”Prolong är det enda smörjmedlet som håller måttet när det gäller smörjning och underhåll av
gångjärn på utomhus produkter, då Prolong både kan lösa rost och motverka ny rostbildning
med extremt långvarig effekt.” /Anders
5. ”Trots avfettning, spritlösning, hetvatten och mängder med smörjolja fanns det inget som
kunde göra något åt gnisslande och kärvande glidytor på saxliftarna. Så provade jag Prolong.
Glidytorna blev som nya.” Kalle
6. ”Låskolvarna till grindarna fungerar äntligen även på vintern, tack vara en liten dutt med
Prolong!” Patrik
7. ”En väldigt dryg produkt med oslagbara smörjegenskaper och bra fukt skydd, och allt detta
utan att ha massa fasta partiklar som sätter igen lås mm.”/teddy
8. ”Hej jag vi har provat Prolong i flera veckor och är mycket nöjda. T,ex, så Lucka på Skyjack
pelarlift .Under korgen. Så är det ett långt g.järn som ofta rostat ihop. Med andra rostlösare går
det om man sprejar mycket och väntar en dag. Sedan vickar på luckan försiktigt i början. Med
Prolong sprayar man en gång och luckan går lätt utan lirkande. Även på sprintar och axlar som
måste knackas ur så kryper Prolong mycket bättre än andra sprayer.
Mvh Torbjörn Svensson
9. Hej, Bra produkter som säljer sig själva! Vi är supernöjda.!
Glenn Sjoblom Innesäljare.

SPL100 är motståndskraftigt mot saltvatten!
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 DEN MEST MÅNGSIDIGA MULTIOLJAN PÅ MARKNADEN!
FÖR: SÄKERHET - PRESTANDA & EKONOMI

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

