
Kjemikalier, filler og absorbenter
Chemicals, rags and absorbents
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Tlf: +47 51 64 69 90   E-post: post@john-dahle.no   www.john-dahle.no  

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

LanoPro

Wiregrease - LanoPro  
Wire Grease ST2 EAL 
Steel wire rope grease  
- LanoPro Wire Grease ST2 EAL

Biologisk nedbrytbart smøremiddel spesielt utviklet  
for smøring og beskyttelse av ståltau / kabler.

Artikkel- 
nummer

Innhold 
kg

0545400 5

0545402 18

Wire olje - LanoPro Wire Oil 30 EAL 
Wire oil - LanoPro Wire Oil 30 EAL

Giftfritt oljeprodukt med gjennomtrengnings- 
og korrosjonsbestandige egenskaper. 
Produktet danner et beskyttende skjold og vil ved 
oppvarming trenge dypt inn i trådkjernen.

Artikkel- 
nummer

Innhold  
liter

0545406 20

Smørefett - LanoPro 
Grease - LanoPro

Artikkel- 
nummer

Type Beskrivelse Innhold  
kg

0545410 Marine multi-purpose grease EP0 EAL Biologisk nedbrytbart Marinegrease NLGI 0, spesielt egnet for 
marine applikasjoner, gir utmerket korrosjonsbeskyttelse, vedheft 

og vannbestandighet, selv ved lave temperaturer.

18

0545414 Marine multi-purpose grease EP2 EAL Biologisk nedbrytbart Marinegrease NLGI 2, spesielt egnet for 
marine applikasjoner, gir utmerket korrosjonsbeskyttelse, vedheft 

og vannbestandighet, selv ved lave temperaturer.

18

0545418 Open Grease HD0.5 EAL Biologisk nedbrytbart high-performance litium / kalsiumkompleks fortykket 
smørefett. «Suitable for Jack Up operations»

18

0545422 Offshore grease HD2 EAL Biologisk nedbrytbart kalsium / litiumkompleks fortykket smørefett. 
Kombinasjonen av oljeblanding og unik funksjonell såpe gir 

produktet utmerket bæreevne som gjør produktet til et perfekt valg 
for tungt belastede operasjoner

18

Våtservietter - LanoPro
Wipes - LanoPro

Artikkel- 
nummer

Type Beskrivelse Antall i pakken

0543493 LanoPro Heavy Duty Wipes Skrubbemønstret i kluten fjerner og absorberer problemskitt veldig effektivt. 
Formelen er uten petroleumsbaserte produkter og vil ikke tørke ut huden 

eller være skadelig for miljøet.

80 stk

0543492 LanoPro De-Wipes Våtservietter av alkoholfri antibakteriell formel  
som dreper 99,99% av bakterier og virus.

50 stk

459


