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og længere levetid

 DANMARK
PROTECTIVE LANOLIN



ProLan Danmark er et yderst alsidigt naturprodukt, 
der beskytter, smører og konserverer, og har utroligt 
mange anvendelsesområder, bl.a.:

• Alle metaloverflader - både over og under vand
• Marineudstyr - over og under vand
• Isolering af elektriske systemer
• Industrielle maskiner og udstyr
• Landbrugsmaskiner og udstyr
• Sports-, jagt- og fiskeriudstyr

ProLan giver en dækkende overfladebeskyttelse, der 
forhindrer fugt og ilt i at starte korrosion og modvirker 
elektrolyse ved anvendelse af forskellige typer me-
taller.
ProLan modvirker iltning og saltkrystallisering og for-
bliver aktiv, og fordamper eller afvaskes derfor ikke.
ProLan er modstandsdygtigt over for visse mineralske 
syrer, salte og sulfoprodukter.

EgEnskABEr
Tydelige fordele ved anvendelse af ProLan Danmark 
er, at produktet trænger igennem rust og beskytter 

metal og metallegeringer mod eventuel fortsat korro-
sion. 

Produkterne fordamper ikke, udvaskes ikke og kan 
ikke umiddelbart vaskes af en overflade, hvilket for-
længer levetiden for beskyttelsen betydeligt.
ProLan kan også anvendes på læder, gummi og andre 
syntetiske materialer m.v. 

Samtidig er produktet, grundet sin alsidighed, med til 
at reducere antallet af nødvendige midler for beskyt-
telse samt sænke vedligeholdelsesomkostningerne.

Hvorfor BrugE?
I kraft af den stigende opmærksomhed, der er på an-
vendelsen af miljøvenlige produkter i industrielle såvel 
som private sammenhænge, er der en række skrappe 
standarder, som produkterne skal opfylde.

Produkterne skal leve op til de ændrede vilkår og sta-
dig være konkurrencedygtige, når de sammenlignes 
med traditionelle, petrokemiske smøremidler og kor-
rosionsbeskyttende midler.

Et miljøvenligt naturprodukt...



HvAd Er LAnoLin?
Lanolin, der er den vigtigste bestanddel i ProLan, er en helt naturlig renset uldfedt. Lanolin stammer fra den 
naturlige afsondring, som fårene udskiller fra deres fedtkirtler for at danne en beskyttende overflade på deres 
uldfibre. Lanolin er et ekstremt alsidigt materiale, og produkterne fra Prolan Danmark er dermed i stand til at 
opfylde de høje krav, der stilles fra industri og offentlighed i henhold til miljøvenlige produkter. 

Dette unikke, naturlige produkt har vist sig at være et fantastisk, effektiv middel, der yder forskellige 
emner og maskindele beskyttelse mod nedbrydende elementer.

Category H1, H2 and R2

ProLAns anvendelsesområder
MArinE

ProLan modvirker korrosion og holder alle skibsdele 
velsmurte. ProLan kan sprayes eller smøres på de 
fleste emner. ProLan reducerer friktion.

LAndBrug og trAnsPort

ProLan er yderst velegnet til bl.a. smøring og korro-
sionsbeskyttelse af traktorer, mejetærskere, foder-
maskiner, sprøjte-udstyr, kæder og lejer. ProLan an-
vendes også til smøring og beskyttelse af lastvogne, 
biler, tog, busser m.v.

BoLig

Smøring og korrosionsbeskyttelse af græsslåmaski-
ner, biler, cykler og motorcykler, haveredskaber, have-
maskiner og værktøj.

industri

ProLan modvirker korrosion og deraf følgende dårlige 
forbindelser i elektriske installationer. Produktet er 
perfekt til brug på generatorer, omskifteanlæg, aircon-
ditionanlæg m.v. Prolan er ikke elektrisk ledende op til 
70 kV.  Anvendes også på cementanlæg for at forhin-
dre cementen i at hæfte sig på overfladen.



Er den perfekte løsning til at modvirke korrosion og generel beskyttelse af dele og maskiner, der opbevares in-
dendørs. ProLan Danmark Medium er formentlig den bedste rustløsner, der findes. Produktet kan anvendes til de 
fleste elektriske installationer, så som generatorer og tændingssystemer.

Derudover er produktet fantastisk til beskyttelse af sportsudstyr, fiskegrej og tilbehør, og er særdeles velegnet til 
jagtudstyr, da det giver en langtidsbeskyttelse udvendigt på rifler, geværer, pistoler m.v.

Anbefales til alle områder, hvor der er stor risiko for korrosion. Det er en perfekt løsning til beskyttelse og smøring 
af store maskiner, som eksempelvis gravemaskiner, kraner, bobcats, trucks og betonbiler, hvor produktet bevirker, 
at betonen ikke hæfter på metallet. Dette er samtidig med til at gøre rengøringen lettere.

Desuden er ProLan Danmark Heavy meget anvendelig i korrosive miljøer, som ved udmugningsanlæg, køretøjer 
til græsklipning, saltspredere o. lign, hvor der er mange bevægelige dele, det være sig wirer, fjedre, kæder m.v., 
der skal smøres.

På grund af Lanolinens egenskaber, har produktet en fantastisk vedhæftningsevne og yder beskyttelse mod kor-
rosion og sammenbrænding af bevægelige dele. Produktet er udviklet til at modstå barske omgivelser, og kan 
umiddelbart ikke vaskes af.

ProLan Danmark Grease er let at anvende, og grundet vores unikke behandling af produktet, let at påføre. Brug 
produktet til smøring generelt og til en mængde forskellige montageopgaver.

Prolan Danmark Grease er også særdeles effektiv, som smøremiddel ved gevindskæring og boring.
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Hos DeNrex ApS markedsfører vi Prolan produkt-programmet,
der består af en række fantastiske kvalitets-produkter.

Samtidig yder vi en høj grad af service og support overfor vores kunder. 
leder du efter et alternativt produkt inden for smøring og korrosionsbeskyttelse,
er Prolan Danmark et produkt, der vil give dig overraskende positive resultater.

ProLAns ProduktProgrAM

ProLAn dAnMArk - grEAsE

ProLAn dAnMArk - MEdiuM

ProLAn dAnMArk - HEAvY


