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Vi takker for at du valgte dette QMI produktet og ønsker deg lykke til. 
Skulle du ha noen spørsmål i forbindelse med produktet eller selve

behandlingen, er det bare å kontakte oss.

Fordeler
- Gjenoppliver tregt verktøy
- Reduserer friksjon og slitasje
- Reduserer varme og støy
- Reduserer vedlikehold
- Reduserer energiforbruk
- Forlenger verktøyets brukstid
- Øker ytelsen
- Beskytter mot fuktighet
- Beskytter mot korrosjon
- Reduserer kavitasjon

Forpakning
0,946 liter - 12 stk/esken
50 ml - 12 stk/esken

Andre produkter for
skip og industri
- QMI Innvendig motorvask
- QMI Motorbehandling
- QMI Drivstoff forbedrer
- QMI Oljelekasjestopper
- QMI Radiatorbehandling
- QMI Gearbehandling
- QMI Automatgearbehandling
- QMI Servobehandling
- QMI Turbobehandling
- QMI Super Polish

QMI Luftverktøybehandling
Luftverktøy arbeider ved ekstremt høye turtall med 
minimal smørning. 

Aggressiv fuktighet fra komprimert luft forårsaker 
kavitasjon/angrep av lager og metalloverflatene. 

Tilgrising av turbinbladene forårsaker redusert turtall, 
tap av torque og til slutt dyre reparasjoner. 
Det å overse smørning og vedlikehold kan medføre 
havari.

QMI Luftverktøybehandling
-for skip og industri

Produktbeskrivelse
QMI LUFTVERKTØYBEHANDLING smører bedre enn noen olje. Den reduserer 
friksjon, øker ytelsen og beskytter mot korrosjon. Den beskytter også utstyret 
under lagring.

Anvendelsesområder:
For alle luftverktøy som benytter oljesmøring.
(bruk QMI LUFTVERKTØYBEHANDLING i smøreinntakene.)

Ryst beholderen godt før bruk!

1. Sprøyt inn QMI LUFTVERKTØY BEHANDLING gjennom luftinntak eller 
 oljeplugg.

2. Bruk verktøyet straks etter behandlingen, da blir behandlingen mest 
 mulig effektiv.

3. Gjenta behandlingen etter behov.

For tregt verktøy, bruk tilstrekkelig QMI til å frigjøre trege turbinblad eller 
vifter. (Gjenta behandlingen hvis nødvendig.)

QMI’s rengjørings og behandlings prosess frigjør turbinblad og beskytter 
friksjonsoverflater med PTFE polymerer. Gjenta behandlingen etter en tid 
så verktøyet alltid fungerer 100%

Bruksanvisning


