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Prijslijst SPITA ResQ-spray  2022 
 
SPITA ResQ-spray beschermt metalen voorwerpen, elektrische en elektronische componenten van 
machines en apparatuur tegen roest en schade door vochtinwerking tot één jaar na behandeling.  
Gewone contactspray en kruipolie emulgeren en lossen op in water, waardoor de bescherming tegen 
vocht vaak onvoldoende is of voor slechts een korte periode. 
SPITA ResQ-spray, daarentegen, emulgeert niet, maar vormt een vrijwel kruip vaste beschermings-
laag welke het vocht verdringt. Het kan zelfs gebruikt worden om eventueel al aanwezig vocht te 
verdrijven, omdat SPITA ResQ-spray in staat is om vocht te penetreren dat zich op metalen 
voorwerpen bevindt.  
 
SPITA ResQ-spray heeft een sterk vermogen om vocht te verdringen, is zeer kruip vast en werkt 
langdurig. Tegelijkertijd blijft het geleidingsvermogen van de behandelde onderdelen in tact dankzij 
de grote elektrische doorslagspanningsweerstand en de hoge slijtvastheid.  
SPITA ResQ-spray is niet te vergelijken met een ander soortgelijk product! 
De levensduur van behandelde onderdelen wordt verlengd en de functionele betrouwbaarheid van 
elektronische apparatuur , machines en componenten wordt verbeterd. 
SPITA ResQ-spray tast materialen waarop het wordt aangebracht niet aan. 
 

SPITA ResQ-spray  
ARTIKELNUMMER EAN CODE INHOUD VERPAKKING Prijs per stuk 

excl. BTW 
SPRAY-50 8718591410468 50 ml 12 spuitbussen / box € 12,55 

SPRAY-200 8718591410475 200 ml 12 spuitbussen / box € 28,75 

 
SPITA ResQ-spray voldoet aan de RoHS voorschriften en bevat geen schadelijke stoffen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle genoemde prijzen zijn netto per stuk, in Euro en exclusief BTW. 
 

Prijzen en omschrijvingen zijn onder voorbehoud. 
 

Deze prijslijst is geldig vanaf 1 januari 2022 tot nader order en vervangt alle voorgaande prijslijsten. 
 

Levering geschiedt franco huis bij een orderwaarde vanaf € 350,- excl. BTW in Nederland en België.  
 

In alle andere gevallen wordt een bijdrage van € 8,75 voor verzend- en administratiekosten berekend. 

 

WAARSCHUWING:   symbool voor "licht ontvlambaar" op de spuitbus? 
 

Door het gebruik van het milieuvriendelijke propaan gas ‘propaan-butaan’ als drijfgas in de spuit-
bus is SPITA ResQ-spray zeer brandbaar.  Het gevaar is echter binnen 5 minuten na toepassing 
verdwenen. Propaan-butaan is niet alleen milieuvriendelijker dan veel andere drijfgassen, maar 
het garandeert ook een gelijkmatige verdeling van de actieve stoffen in SPITA ResQ-spray. 


