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SPREJ KROWN                               KL 73 

PROIZVOD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PODROČJA UPORABE  
 

Olje KROWN preprečuje in zaustavlja korozijo na vseh kovinah, 
obenem pa maže gibljive dele. Nanos materiala preprečuje dostop 
kisika in vlage do kovinskih delov, močno zavira že začeto korozijo 
in na kovini ne ustvarja debelih slojev, ki bi zakrivali začetno 
rjavenje. Olje KROWN ne vsebuje strupenih snovi, kislin ali 
silikonov.  
 
KL 73 je gostejša različica olja KROWN, njegova značilnost je 
podaljšan čas delovanja olja na kovini. Uporablja se za 
protikorozijsko zaščito vseh vrst vozil,  strojev, orodja in opreme 
ter za dolgoročno konzervacijo orožja (do dveh let). Embalaža 
spreja je označena z zeleno nalepko. 
 
Olje KROWN je možno uporabljati za protikorozijsko zaščito in 
mazanje kovin. Material zaradi svoje sestave in načina nanosa 
prodira tudi po drobnih spojih, votlih delih in nosilcih, maže 
gibljive dele in zavira oksidacijo raznih električnih kontaktov. Olje 
KROWN se uporablja za mazanje kovinskih delov motorjev, orodja, 
strojev (vijaki, ključavnice), uporablja se v letalstvu, industriji, 
kmetijstvu, pri vzdrževanje plovil, ipd. 
 

TEHNIČNI PODATKI   
IZGLED rjavo-zeleno olje 
VONJ brez izrazitega vonja 
VISKOZNOST (Brookfield 20 °C) 168 mPas 
GOSTOTA (Piknometer 20 °C) 0,87 g/mL  
TEMPERATURA VRELIŠČA 185 °C 
TEMPERATURA TALIŠČA -20 °C 
BARVA  prozorno rjavo-zelena 
GOSTOTA HLAPOV (zrak=1) težje od zraka 
pH 7 
 
 
EMBALAŽA IN PAKIRANJE 

 
 
Sprej 250 ml, pakiranje po 12 sprejev v kartonu. 
Sprej 500 ml, pakiranje po 12 sprejev v kartonu. 

 

SKLADIŠČENJE IN ROK 

TRAJANJA 

 
Priporočena temperatura skladiščenja sprejev KROWN KL 73 pred 
uporabo je med 5 °C in 30 °C. Pri nižji temperaturi je material manj 
viskozen (gostejši) in posledično sprej slabše prši. 
 
Pločevinka je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem in ne 
izpostavljajte temperaturam nad 50 °C.  
 
Datum polnjenja in serija sta na dnu pločevinke. Rok uporabe ni 
omejen.  
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NAVODILA ZA UPORABO 

 

 

 

 

PODLAGA 

 

 

 

PORABA 

 
Pred prvo uporabo spreja odlomite varovalko (rdeče barve, na 
vrhu kape, na njej je napis „tear off tab“). Pri nanosu oziroma 
uporabi večjih količin sprejev priporočamo uporabo v dobro 
zračenih prostorih. 
 
Material se lahko brez težav nanaša tudi na vlažno ali mokro 
površino, s katere izpodriva vlago. Po nanosu nima barve in je brez 
izrazitega vonja. 
 
Predvidena poraba materiala 0,1-0,2 l tekoče mešanice/m2, 
odvisno od površine ter namena uporabe za en nanos. 1 l olja 
KROWN tako zadostuje za predvidoma 6-10 m2 površine (en 
nanos). 
 

POMEMBNA OPOZORILA  Preprečiti stik z očmi in v večji količini s kožo. Zaradi viskoznosti 
olja KROWN KL 73, je priporočena minimalna temperatura okolice 
ali prostora, kjer se sprej uporablja, 15 °C. 
 

VARNOSTNA OPOZORILA  
 

Vnetljiva vsebina! Pločevinka je pod tlakom: zaščitite jo pred 
soncem in ne izpostavljajte temperaturam nad 50 °C. Ne luknjajte 
je in ne sežigajte niti ko je prazna. Ne pršite v odprt plamen ali v 
žareče telo. Hraniti ločeno od virov vžiga. Ne kaditi. Hraniti izven 
dosega otrok. Zelo lahko vnetljivo. Vsebuje propan – butan.  
 
Več informacij o varnosti izdelkov in ravnanju z njimi najdete na 
oznaki izdelka ali v varnostnem listu, katerega dostavimo na 
zahtevo.  

 

 

 

 

 

 

 

Informacije in priporočila, ki se nanašajo na rabo in končno uporabo proizvodov KROWN, so dani v dobri veri, ki temelji na 

našem dosedanjem znanju in izkušnjah v zvezi s proizvodi, če so pravilno skladiščeni, če se z njimi pravilno ravna in če so 

uporabljeni v normalnih pogojih. V praksi so razlike v podlagah in dejanskih pogojih oziroma okoliščinah uporabe 

posameznega izdelka take, da iz te informacije ali katerihkoli pisnih priporočil ali iz katerihkoli drugih podanih nasvetov ne 

moremo jamčiti primernosti za nek poseben namen, niti ne moremo prevzeti nobene odgovornosti, ki izvira iz kateregakoli 

zakonitega odnosa. 


