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Spångs Informationsblad
Vi uppgraderar alla typer av utrustningar, nya som befintliga.
Med tyngdpunkt på driftsäkerhet, läckage, diffusa utsläpp, energibesparingar och reservdelsoptimering, allt för en bättre ekonomi & miljö.

Stockholm,
Uppsala &
Gävleborgs län

Detta blad är avsett för bl a chefer och personer inom drift- och underhåll, verkstad samt arbetsgrupper inriktade på att spara energi, vatten, miljö etc.

Detta informationsblad från Spångs ProcessTeknik riktas till våra kunder, befintliga som nya.
Här väljer vi att presentera nya och förbättrade produkter inom tätningstekniken och/eller
kompositbeläggning, speciella uppdrag och liknande. Vi hoppas att ni finner detta intressant och
uppmanar er att ta kontakt med oss för ytterligare information.

Chestertons smörjmedel är extremt underhållande!
Spångs har i 13 års tid levererat smörjmedel till Gröna Lunds
åkattraktion Vilda Musen. De är väldigt nöjda med resultatet
och har den gågna säsongen utökat beställningen för att kunna
använda Chestertons smörjolja även till Jetline och Twister.
Kedjeoljan CHE601 har en unik sammansättning och låg
viskositet som penetrerar låstappar, bussningar och hylsor och
ger optimal smörjning och nötningsbeständighet över tiden.
Vi skulle även vilja passa på att omnämna CHE860, även kallat
MPG, som är en formbar polymerpackning i 400 g tub. MPG kan
lätt formas i enkla eller komplicerade former, förblir elastisk ingen åldring och enkel borttagning utan att klistra fast på
utrustningen samt ekonomisk då det inte förekommer något spill.
Sprasolvo, CHE723, är en snabbverkande penetrerande olja av
hög kvalité som tränger in djupt och löser upp fastrostade
muttrar, skruvar och kopplingar utan att skada omkringliggande
gods. Tack vare den utmärkta kapillärverkan kommer Sprasolvo
att nå oåtkomliga ställen som andra medel inte kommer åt.
Läs mer om dessa och fler produkter på spangs.se eller fråga oss!

Öppet hus 24 november kl 10-15!
Nu är det dags att återupprepa succén! Spångs kommer att hålla
ett öppet hus den 24 november mellan kl. 10-15 i vår serviceverkstad i Tullinge! Det var mycket uppskattat bland besökarna
förra gången och vi hoppas att det blir stor uppslutning även
denna gång. Vi har en hel del nyheter som vi vill visa och
informera er. Det kommer att bjudas på mat och dryck och vi
önskar därför en enkel anmälan till info@spangs.se med hur
många från ert företag/avdelning som kommer till oss! Vi ser
fram emot att få träffa er. Varmt välkomna med er anmälan!
Alla utgivna informationsblad återfinns på hemsidan under fliken ”Referenser”.
Författare: Jonas Fors, Spångs ProcessTeknik AB.

Spångs ProcessTeknik AB
Mekanikervägen 13 Fyrisvallsgatan 26
146 33 TULLINGE 752 28 UPPSALA

Tel: 08-608 11 90
Fax: 08-608 11 91
Mail: info@spangs.se

I tur och ordning med början överst:
Vilda musen, Sprasolvo 723 och MPG.
VÅR HELHET - ER LÖNSAMHET!

Vänligen meddela oss om du önskar att inte erhålla detta utskick i framtiden.

Organisationsnr: 55 65 47 86 40
www.spangs.se

