
AVL 

Pro špičkový letecký výkon 

MEDIUM 

 Penetruje a pomáhá uvolnit zkorodované části 

 Rychle penetruje a odstraňuje vlhkost 

 Pokryje povrch po dobu až jednoho roku  

 Mastný povrch, který nevyschne 

 Neobsahuje CFC (freony) ani chlorovaná rozpouštědla 

 Možno nastříkat ve svislé i obrácené pozici 

 

PART NO. AVL-MW16 

NEBEZPEČÍ: OBSAH JE POD STÁLÝM TLAKEM. ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ NEBO SMRTELNÝ PŘI 

SPOLKNUTÍ. PŘEČTĚTE SI UPOZORNĚNÍ NA ZADNÍ STRANĚ.  

Hmotnost obsahu: 312 g (11 oz) 

 

Zadní strana  

AVL MEDIUM 

 

Střední prémiový lubrikant a ochrana před korozí. Je vyroben pro rychlou penetraci a 

odstranění vlhkosti. Zanechává středně silnou olejovou svrchní vrstvu pro dlouhodobou 

lubrikaci a prevenci koroze. Lze použít ve svislé či obrácené poloze (ventilkem dole). 

 

Návod k použití: Dobře protřepejte a aplikujte na čistý povrch. V případě potřeby aplikaci 

opakujte. Odstraňujte odmašťovacími prostředky AVL. Použijte přiloženou prodlužovací 

hadičku pro obtížně dosažitelná místa. Pro silnou lubrikaci a ochranu před korozí použijte 

AVL THICK. Pro lehký nástřik a ochranu před korozí na jemnou techniku použijte AVL 

LIGHT. 

Použití:  

Kladky a hřídele  Vnější vybavení 

Čerpadla a svěrky  Panty a zámky 

Základní materiál   Zamrzlé díly 

Řetězy a kabely  Antény 

Vrtáky    Ruční nářadí 

Elektromotory   Šrouby a matice 

Dveře a spojovací prvky Nářadí pro venkovní použití 



Přátelský k životnímu prostředí 

 Neobsahuje CFC (freony) 

 Použití přímo na pracovišti 

 Nevodivý 

 Nehořlavý hnací plyn 

 

AVL Medium bylo vyvinuto pro odstranění vlhkosti, lubrikaci a ochraně proti korozi. 

Penetruje, odstraní vlhkost a zabrání šíření koroze, aby poskytl dlouhotrvající středně silný 

mastný film.  

 

NEBEZPEČÍ: HOŘLAVÝ. UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. Obsahuje ropné 

destiláty, obal nepropichujte, nevhazujte do ohně nebo neskladujte nad 50 °C. Uchovávejte 

v bezpečné vzdálenosti od otevřeného ohně a jisker. Neskladujte v blízkosti zdroje tepla a 

přímého slunečního světla. Vystavení vysokým teplotám může způsobit explozi. Vyhněte se 

kontaktu s kůží a očima a vdechnutí výparů. Používejte při možnosti větrání. PŘI 

SPOLKNUTÍ ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ NEBO SMRTELNÝ. NEVYVOLÁVEJTE 

ZVRACENÍ. PŘI SPOLKNUTÍ PŘIVOLEJTE LÉKAŘSKOU POMOC.  

Používejte podle návodu k použití. V případě kontaktu s očima nebo kůži oplachujte vodou po 

dobu 15 minut. Zneužití koncentrací nebo inhalací obsahu může být zdraví škodlivé nebo 

smrtelné.  

 

Důležité informace: alifatický uhlovodík 6472-88-7, ropný olej 6472-53-6, ropný olej 6472-

52-5, pohonná plyn oxid uhličitý 124-38-9. 

 

Výrobek Aviation Laboratories, Houston, TX 77092 

Tel.: 1-800-256-6876 volání zdarma 

Nouzové telefonní číslo: CHEMTREC 1-800-424-9300 

Navštivte náš web www.AVLAB.com  

1993 AVL je ochrannou známkou Aviation Laboratories, Inc. 

http://www.avlab.com/

