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Tix All-In One Multispray is uiterst geschikt voor onderhoud van 
machines, motoren, kogellagers, kettingen, kabels, schakelaars, 
scharnieren en alle elektromechanische materialen. Naast 
industriële toepassingen is het een product dat een plaats 
verdient in elk huishouden. Verwijdert alle soorten vuil, beschermt 
en smeert tal van materialen.

Tix All-In One Multispray combineert 5 verschillende eigenschappen: 

• Verwijdert vet & olie 
• Smeert 
• Verdrijft en isoleert vocht 
• Beschermt tegen roest 
• Maakt los

TOEPASSINGEN

Onderhoud van machines, motoren, mechanische onderdelen & materialen. 
 
Algemene elektriciteit zoals tijdschakelaars, schakelkasten, stroomwisselaars, 
zekeringen, stroomverdelers, batterijen, liften, …  
 
Auto elektrische installaties: Bij slechtwerkende ontsteking alle contactpunten 
bespuiten met Tix All-In One Multispray. Tix All-In One multispray biedt na de 
behandeling een blijvende zuivere toestand van het ontstekingsmechanisme. 
Het product laten drogen en daarna de motor starten.  
 
Elektrische motoren: niet onder stroom aanbrengen. Na het inspuiten 10 min 
laten inwerken en met behulp van een doek afvegen. Heel geschikt voor moto-
ren van huishoudapparaten.  
 
(Brom)fietsen & Tuingerief: Eerst met water reinigen, vervolgens voldoende 
bespuiten met Tix All-In One Multispray. Het product waarborgt een grondige 
reiniging, bescherming van de contactpunten en bescherming tegen corrosie.  
 
Scharnieren, sloten en andere mechanische en bewegende delen. 
 
Huishoudapparaten en nog honderden verschillende toepassingen.  
De veelzijdige functionaliteit van dit product is niet te onderschatten. 

GEBRUIKSAANWIJZING

Tix All-In One Multispray rechtstreeks op de te ontvetten of te smeren stukken/
oppervlakken spuiten. Alle moeilijk bereikbare plaatsen worden met een mono-
moleculaire laag bedekt, welke waterafstotend en anticorrosief werkt. 

TIX ALL-IN ONE 
MULTISPRAY

CLEANERS - DEGREASERS

De gegevens over onze producten zijn geheel 
vrijblijvend. Daar de toepassing buiten onze 
controle staat, kunnen wij voor de resultaten 
geen verantwoording nemen.



De gegevens over onze producten zijn geheel 
vrijblijvend. Daar de toepassing buiten onze 
controle staat, kunnen wij voor de resultaten 
geen verantwoording nemen.

vecotix.be

VecoTix B.V.
Europole Center  /  Drève Gustave Fache 1  /  B-7700 Mouscron

T +32 56 85 25 29  /  F +32 56 85 25 59  /  info@vecotix.be

EIGENSCHAPPEN

• Drijfgas spuitbus is CO2  : Grotere gebruiksveiligheid en zeer economisch  
   (97% werkstof)

 
• Dichtheid (20°C)  : 0,789 g/cm3 

• Vlampunt (PMCC)  : 53°C 
• pH    : 7

AARD VAN DE GEVAREN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Beschikbaar in 300 ml aerosol. 

TIX ALL-IN ONE 
MULTISPRAY

CLEANERS - DEGREASERS


