
Stt Hình ảnh Mã đặt hàng Thông tin sản phẩm Quy cách đóng gói

1 21097 Dầu chống gỉ sét RP7 Selleys 150g 1 thùng 12 chai

2 8387 Dầu chống gỉ sét RP7 Selleys 300g 1 thùng 12 chai

3 22167 Dầu chống gỉ sét RP7 Selleys 350g 1 thùng 12 chai

C. Lưu ý khi sử dụng sản phẩm dầu chống rỉ sét RP7:
- Chỉ nên sử dụng dầu chống rỉ sét RP7 ở những nơi thông thoáng.
- Dung môi và những thành phần có chứa trong bình xịt RP7 rất dễ bắt lửa. Vì thế, nên để vài phút cho hơi gas phân tán bay hơi trước 
khi khởi động những dụng cụ có phát tia lửa.
- Lưu trữ dầu chống rỉ RP7 nơi thoáng mát, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.
- Không nên đốt cháy hay châm thủng bình ngay cả khi đã sử dụng hết.
- Hãy đến ngay bệnh viện nếu hít phải hoặc mắt tiếp xúc với dầu phá sét RP7.

DẦU CHỐNG GỈ SÉT RP7 SELLEYS
Miền Bắc: 085 312 5555 - Email: mienbac@thegioicongnghiep.com

Miền Trung: 084 943 6666 - Email: mientrung@thegioicongnghiep.com
Miền Nam: 085 361 7777 - Email: miennam@thegioicongnghiep.com

Ứng dụng: Là loại bình xịt bôi trơn đa năng và bảo vệ chống rỉ sét cho khả năng dễ thâm nhập vào các chi tiết kim loại của máy móc. 

A. Ứng dụng của dầu chống rỉ sét RP7 
1. Khởi động lại động cơ bị thấm ướt. Làm dạt nước ra khỏi:
– Bộ phận phối tia lửa điện – Rơ le
– Bu-gi xe máy – Động cơ bị thấm ướt.
2. Làm ngưng hẳn tiếng kêu phát ra do vật liệu bị rỉ sét. Loại bỏ tiếng kêu phát ra từ:
– Cửa đi – Chi tiết chuyển động
– Bản lề – Bánh xe – Đồ chơi – Ghế
– Đồ chơi – Ghế – Xích xe đạp
3. Chất bôi trơn với công thức được cải tiến giúp nới lỏng dễ dàng các bộ phận đã rỉ sét. Thấm sâu và bôi trơn:
– Những bộ phận kim loại đã rỉ sét – Bu loong và đai ốc
– Các bộ phận bị rít – Ổ khóa – khóa kéo
– Dụng cụ – bánh răng
4. Công thức được cải tiến giúp bảo vệ kim loại chống rỉ sét và ăn mòn:
– Thiết bị và chi tiết máy – Dây dẫn và lõi dây
– Dụng cụ đồ nghề – Vật liệu kim loại
– Xe máy , xe đạp – Dụng cụ làm vườn

B. Hướng dẫn sử dụng dầu chống rỉ sét xe máy RP7:
Bước 1: Xịt dầu RP7 vào chổ bị rỉ sét, đợi 1 vài phút rồi dùng khăn dầy hoặc cước để chùi các vết rỉ sét đó
Bước 2: Sau đó bôi trơn các khớp nối, mở ra đóng vào vài lần cho tới khi các khớp hoạt động êm và nhẹ nhàng
Bước 3: Lau lại cho sạch, rồi lắp ráp lại các bộ phận
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