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OKS
AIRSPRAY

RECARREGÁVEL

400ml (spray)

SEJA RESPONSÁVEL COM A NATUREZA - EVITE DESPERDÍCIOS
Para onde vão as embalagens vazias dos sprays?
Sempre que viável desenvolvemos para os produtos OKS uma alternativa consciente em termos ambientais.
Sem desperdícios.
Sem sistemas dispendiosos de depósitos.

APLICAÇÃO UNIVERSAL - FÁCIL MANEJO
Vários produtos de qualidade da OKS podem ser utilizados com o spray recarregável. Para cada produto é fornecido um conjunto
com 2 válvulas, 2 cabeças de spray e uma etiqueta do produto.
A embalagem recarregável AIRSPRAY da OKS é cheia com o propolente mais natural de todos - o nosso ar. Pode ser pressurizada
com um compressor, ou utilizando a estação de enchimento de ar OKS.

PENSE EM ECONOMIZAR. MAS NÃO NEGLIGENCIE A SEGURANÇA.
A embalagem recarregável AIRSPRAY da OKS é um pequeno investimento na proteção do ambiente e paga-se a si mesma em
menos de 10 enchimentos. A embalagem praticamente indestrutível pode suportar uma pressão de teste de 25 bar e de
rebentamento de 80 bar.
É perfeitamente adequada para os trabalhos mais pesados do dia a dia. Todas as partes sujeitas a desgaste podem ser adquiridas
individualmente.

PRODUTOS DISPONÍVEIS PARA A EMBALAGEM RECARREGÁVEL AIRSPRAY DA OKS
OKS 370 (5010 - spray set) - Óleo universal para a indústria alimentar -10ºC a +180ºC.

OKS 600 (5030 - spray set) - Multi-óleo do tipo multi-funções -30ºC a +60ºC.
OKS 2610 (5050 - spray set) - Produto de limpeza universal não agressivo para o ambiente.
OKS 2800 (5060 - spray set) - Detetor de fugas.
SPRAY RECARREGÁVEL
5000 (Airspray can)
5100 (Filling station)
5110 (simple adaptor)

As embalagens económicas de grande
capacidade podem ser confortavelmente
despejadas com a válvula de drenagem.

Os produtos OKS com este
símbolo, podem ser usados
com o AIRSPRAY recarregável
OKSairspray H1

As características técnicas apresentadas neste folheto não dispensam a consulta dos catálogos originais.

OKS 390 (5020 - spray set) - Óleo de corte para todos os metais.
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NOTA:
Para mais características,
favor solicitar ficha técnica.
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