
Trailer behandling.

Af Niels Bilde Prolan Specialist Danmark Tlf. +45 51 24 8188 



Adskil dele
hjul og bremsetromler afmonteres 

bremser og kabler afmonteres ved anker plade.

Før behandling Efter 3 lag Heavy

Metal bliver beskyttet
Med 3 gange heavy

Det er vigtigt at der ikke kommer Prolan på bremse 
belægning.. Hvis det sker kan det fjernes med det 
samme med lugtfri petroleum 
Inden kørsel skal Prolan være tørt ellers kan det 
slynges ud i bremser.  Når du kan mærke det hæfter 
i overfladen er det tørt nok.
Put maler tape på belægning inden behandling



Løse dele Prolan Behandles
Med Prolan Heavy mindst 3 lag



Ankerplade og bære arm 
3 lag Prolan tørre tid i mellem ca 1 time

Færdigt klar til tromle 
har fået 3 lag Heavy

Klar til første lag Prolan 
Heavy, 3 lag i alt.

Tørre tid inden sidste 
lag

Til Bremsekabel må der kun bruges 
Prolan Medium Vigtigt.. Husk dette.
Fyld medium i og lad det lige så 
langsomt flyde igennem kablet. Fyld 
i af flere omgange i mens du laver 
de andre ting.. Ved nye kabler stadig 
medium og samme måde 



Bremse tromle 

Mæt den godt Med Prolan Heavy 
Og hvis den er meget rusten så få 
den gjort rent først inden den får 3 
lag.

Tromle er nu monteret igen og får 
nu sidste lag Prolan Heavy inden 
hjul monteres.



Hjul / Fælg

På nye fælge kan der bruges Medium 
eller Heavy. Heavy holder længst

Rustne fælge rengøres og 
behandles med 3 lag Heavy



Kan Prolan stoppe rust ?
JA, selv på en trailer fra 1972.

Trailer blev behandlet med Heavy og sidste billede er taget 3 år efter



Kølruller og bøsninger + bolte gevind

Afmonter dine ruller og Brug Prolan Grease/Fedt til at smøre din bolt bøsning aksel ind i 
Grease Fedt og samle det igen.. Sørg for at alt metal har fået også inde i rulle
Husk også dine ruller og bolte til trailer hele vejen rundt



Elstik.

Brug prolan medium til lygter og kun der 
hvor ledninger er monteret, på bagsiden 
af anhænger stik kan du bruge Prolan 
Grease som på billede og Prolan 
Medium på forsiden af stik..

Prolan kan beskytte ved krybestrøm op 
til 70 000 volt ved 14 my. 



Gode råd.
• Tag den tid det tager og gør tingene omhyggeligt . 
• Husk at inden trailer skal køre, skal Prolan have sat sig i 

overfladen og det vil sige den ikke virker våd men mere 
klæber.. Tørre tid er forskelligt da det er afhængig af 
temperatur, men det vil ikke tørre i kulde og vil under 
normale omstændigheder være klar på 24 timer.

• Men mærk, at den må ikke være våd i overfladen, jo 
mere Prolan der er på, jo længere tørre tid. 

• Prolan vil over tid tørre mere op og hvis der kommer 
rust igen skal det have mere produkt, da det er suget 
op af den rust der måtte være. Prolan vil over tid 
trænge igennem rust og ind i selve metallet og stoppe 
rusten.. Hvis Prolan bliver suget helt op skal man give 
mere og det viser sig gerne den første måned..



Forventet forbrug til en trailer
Efterbehandles hver 3 år eller efter behov
• Til en 1 aksel 
• 3stk. dåser Prolan Heavy 
• 1 stk. dåse Prolan Medium 
• 1 stk. 0,5 kg Grease Fedt

• Til en 2 akslet
• 5stk. dåser Prolan Heavy 
• 1 stk. dåse Prolan Medium
• 1 stk. 0,5 kg Grease Fedt
•


