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Nulon Handyman Spray Lube is perfect voor duizenden 
gebruiksmogelijkheden. U zult versteld staan hoe goed het 
werkt – wij garanderen het. Bij de ontwikkeling van dit 
product hebben we einde en verre gezocht om de beste 
technologie en componenten samen te brengen om een 
product aan de consument te bezorgen dat alle andere 
producten in zijn klasse zal overtreffen. 
Er zijn letterlijk honderden concurrerende producten op de  
markt. Sommige zijn uitstekend in sommige toepassingen, 
maar presteren slecht in andere. 
Sommige zijn helemaal van zo weinig waarde dat  
kerosine bijna even goed werkt. Nulon Handyman Spray 
Lube presteert op alle gebieden uitstekend. Overtuig het 
zelf. 
De woorden "Multi-Purpose" is niet op zijn plaats voor dit 
product. Omdat de toepassingen alleen beperkt zijn door 
de fantasie van de gebruiker. De toevoeging van lage 
wrijving smeermiddel additieven zorgt er voor dat 
Handyman Spray Lube optimale smeerkwaliteiten biedt. 
Lichte oplosmiddelen met oppervlakteactieve stoffen 
(bevochtiging agenten) zorgen voor zijn penetrerende 
capaciteiten. Super effectieve corrosie-inhibitoren bieden 
maximale roest en corrosie bescherming. Kwalitatief 
hoogwaardige oppervlakteactieve stoffen maken het werk 
gemakkelijk voor Handyman Lube Spray om water te 
verdringen. 
Penetreert: 
Handyman Spray Lube penetreert snel om verroeste en 
gecorrodeerde delen los te maken. Het helpt te 
voorkomen dat de apparatuur vastloopt als gevolg van 
roest of warmte. Het maakt ook verroeste moeren, bouten 
en uitlaat onderdelen zoals uitlaat spruitstuk tappen en 
moeren los. Handyman Spray Lube penetreert en smeert 
sloten, powerantennes, kranen, schroefdraad 
pijpverbindingen, kleppen, instrumenten en scharnieren. 
Gebruik het overal waar een doordringend smeermiddel 
nodig is. 
Nulon Handyman Spray Lube helpt dingen terug als nieuw 
te laten werken. 
Smeert: 
Handyman Spray Lube is ideaal voor het smeren van 
wielen,  scharnieren, hangsloten, sloten, kettingen, fietsen, 
in - line skates, voor werkplaats en tuingerief, vishengels 
en reels. Gebruik Handyman Spray Lube overal waar een 
lichte en langdurige  smeerfilm vereist is. Het maakt 
montage en demontage van onderdelen gemakkelijker en 
stopt vervelend gepiept en gekraak. 
Een kleine hoeveelheid Handyman Spray Lube gaat zeer 
lang mee. 
Water verdrijvend: 
Handyman Spray Lube helpt natte motoren snel te starten. 
Het verdrijft vocht (water) van distributiecap en 
bougiekabels. Gebruik Handyman Spray Lube tijdens het 
onderhoud om af te dichten tegen vocht met een 
microdunne ononderbroken film. Het is ideaal voor alle 
elektrische en ontsteking systemen, startmotoren, bougies 
en schakelaars. 
Roest preventieve (anti-corrosie): 
Handyman Spray Lube voorkomt roest en corrosie door 
indringende corrosie-inhibitoren in de poriën van alle 

metalen oppervlakken. Het is ideaal voor tuinmateriaal, 
sportuitrusting en gereedschap. Handyman Spray Lube 
beschermt alle blootgesteld ijzer en staal oppervlakken 
tegen roest. Handyman Spray Lube beschermt 
schakelaars. Gebruik het na het ontvetten van motoren ter 
bescherming van de binnenste elektriciteitsverbindingen 
tegen corrosie. 
Reinigt: 
Handyman Spray Lube verzacht en helpt bij het reinigen 
van teerspetters en insecten op lak. Het helpt olie op te 
lossen en verwijdert, vet, stickerlijm, straatvuil en zelfs 
permanente inkt. Bouwervakkers spuiten Handyman 
Spray Lube op raamkozijnen van aluminium en glas om te 
voorkomen dat cementspatten gaan vaskleven 
Let op: 
Gebruik met voldoende ventilatie. Krijg frisse lucht indien 
nodig. 
Bij inslikken niet laten braken. Vermijd het geven van melk 
of alcohol. Gebruik alleen zoals voorgeschreven, 
opzettelijk misbruik door te concentreren en inademen van 
de inhoud is schadelijk of dodelijk. 
Buiten bereik van kinderen bewaren. Niet doorboren of 
verbranden zelfs wanneer ze leeg is. Opslaan een koele 
plaats uit de zon en uit de buurt van hitte, vlammen of van 
ontstekingsbronnen 

 
Zeer licht ontvlambaar 
Gevaarlijke goederen klasse 2.1 
Diverse gevaarlijke UN Nr. 1950 
Drijfgas: koolwaterstof 
 
Richtlijnen eerste hulp en veiligheid: 
Als vergiftiging optreedt neem contact op met een arts of 

Anti Gif Centrum. (telefoon 070 24 52 45) of 
www.poisoncentre.be of neem onmiddellijk contact op 

met een arts. 
 

Verpakking: 
Artikel nr: NUL400  23210 
400 g spuitbus (per 6) 
 
Gebruik met voldoende ventilatie. Krijg frisse lucht indien 
nodig. 
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