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Aerozole
Smarująco - Zabezpieczające
Vasiline Spray

#119703

Ean-code: 5411183090637 • Karton: 6x400ml • 360°
Bezbarwny preparat o właściwościach uszczelniających i smarujących na bazie wazeliny
bezkwasowej. Nie zawiera silikonu. Zapewnia doskonałą ochronę przed rdzą.
Chroni części z tworzyw sztucznych i gumy przed utratą elastyczności. Wypiera wilgoć.
Dzięki specjalnej konstrukcji zaworu może być stosowany w każdej pozycji (bez ryzyka
utraty gazu pędnego). Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
Zastosowanie:
Smarowanie części mechanicznych w celu zmniejszenia ich zużycia, np. w układach
drzwi przesuwnych, w szynach, prowadnicach szuflad, karniszach i innych elementach
wyposażenia domu, również wyposażonych w uszczelki z gumy. Smarowanie
i konserwacja zamków, zawiasów i innych ruchomych połączeń. Ochrona elementów
z gumy i tworzyw sztucznych przed wpływem warunków atmosferycznych.

PTFE Spray

#119705

Ean-code: 5411183090651 • Karton: 6x400ml • 360°
Preparat penetrująco-smarujący zawierający PTFE (Teflon®) do stosowania na
elementach metalowych i z tworzyw sztucznych. Działa odpychająco na wodę
i kurz, przedłużając żywotność obrabianych elementów. Przeznaczony do
zmniejszania tarcia przy pracy elementów narażonych na długotrwałe wysokie
obciążenia mechaniczne w szerokim zakresie temperatur (-50°C do +250°C). Dzięki
specjalnej konstrukcji zaworu może być stosowany w każdej pozycji (bez ryzyka utraty
gazu pędnego). Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
Zastosowanie:
Długoterminowa ochrona przed tarciem ruchomych układów mechanicznych:
łańcuchów, kół zębatych, rolek, przekładni, szyn ślizgowych, zawiasów, zamków itd.
Zabezpieczenie przed korozją, wilgocią, wieloma agresywnymi chemikaliami i brudem
elementów metalowych, plastikowych i gumowych. Likwidacja pisków, smarowanie
układów mechanicznych w miejscach, gdzie smary tradycyjne nie mogą być stosowane
ze względu na brudzenie powierzchni.

Multi Spray

#119707

Ean-code: 5411183090675 • Karton: 6x400ml • 360°
Nie zawierający silikonu bezbarwny preparat o szerokim zastosowaniu:
1. wiąże rdzę
5. penetruje
2. smaruje
6. zabezpiecza przed korozją
3. czyści
7. zmniejsza straty na stykach elektrycznych
4. odpycha wodę
8. odblokowuje połączenia.
Nie powoduje korozji metali. Tworzy ochronny film na spryskiwanych powierzchniach,
zabezpieczając przed korozją i ścieraniem. Dzięki specjalnej konstrukcji zaworu może
być stosowany w każdej pozycji (bez ryzyka utraty gazu pędnego). Do stosowania
wewnątrz i na zewnątrz.
Zastosowanie:
Odblokowuje i smaruje połączenia mechaniczne (śruby, zawiasy, zamki, łańcuchy).
Odpycha wodę i zabezpiecza przed korozją. Poprawia przewodność połączeń
elektrycznych.

Silicone Spray

#119704

Ean-code: 5411183090644 • Karton: 6x400ml • 360°
Bezbarwny preparat smarująco zabezpieczający na bazie olejów silikonowych.
Charakteryzuje się wysokim oporem elektrycznym. Po zastosowaniu tworzy cienki film
o właściwościach antyadhezyjnych, chroniący przed brudem i wilgocią oraz nadający połysk
powierzchniom plastikowym i gumowym. Preparat jest odporny na działanie wysokich
i niskich temperatur oraz wielu chemikaliów. Doskonale uelastycznia i natłuszcza
obrabiane powierzchnie. Odrzucając wilgoć, zabezpiecza przed korozją smarowane
powierzchnie. Odpowiedni do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych, a dzięki specjalnej
konstrukcji zaworu może być stosowany w każdej pozycji (bez ryzyka utraty gazu pędnego).
Zastosowanie:
Smarowanie, obniżanie tarcia i zmniejszanie zużycia części mechanicznych, np. w układach
drzwi przesuwnych, w szynach, prowadnicach szuflad, karniszach i innych
elementach wyposażenia domu, również wyposażonych w uszczelki z gumy.
Uelastycznianie i zabezpieczanie gumowych uszczelek drzwi i okien. Zabezpieczanie
powierzchni metalowych (broni, wiązań narciarskich, kołowrotków wędkarskich,
zamków itp.) przed brudem i wilgocią. Zabezpieczenie przed wilgocią instalacji
elektrycznych w samochodach i maszynach.

White Grease

# 119706

Ean-code: 5411183090668 • Karton: 6x400ml
Biały smar na bazie litu i PTFE (Teflon®) o właściwościach smarująco-zabezpieczających
i penetrujących. Chroni powierzchnie przed zużyciem, odrzuca wodę, chroni przed
korozją. Odpowiedni do aplikacji na powierzchniach pionowych, nie wyrasza się, nie
spływa i nie tworzy zacieków. Nadaje się do stosowania zewnętrznego i wewnętrznego.
Nie zawiera silikonu.
Zastosowanie:
Smarowanie i zabezpieczanie poruszających się części metalowych i plastikowych
poddawanych wysokim obciążeniom przy niskich prędkościach. Zabezpieczanie przed
korozją elementów metalowych.

Aerozole
Serwisowe
Zinc Spray (matowy)

#119713

Alu-Zinc Spray (połysk)

#119714

Ean-code: 5411183090736 • Karton: 6x400ml
Ekonomiczny, efektywny i niezawodny preparat, po wyschnięciu
tworzący odporną na uszkodzenia mechaniczne oraz korozję,
przewodzącą prąd warstwę cynku o wysokiej czystości (98%). Może
być stosowany bezpośrednio na skorodowane elementy. Ze względu
na swoje elektrostatyczne właściwości przy aplikacji skutecznie
pokrywa brzegi, krawędzie i inne niewielkie elementy. Odpowiedni do
zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Po wyschnięciu matowy.

Ean-code: 5411183090743 • Karton: 6x400ml
Ekonomiczny, efektywny i niezawodny preparat, po wyschnięciu
tworzący odporną na uszkodzenia mechaniczne oraz korozję,
przewodzącą prąd warstwę cynku. Może być stosowany bezpośrednio
na skorodowane elementy. Ze względu na swoje elektrostatyczne
właściwości przy aplikacji skutecznie pokrywa brzegi, krawędzie
i inne niewielkie elementy. Odpowiedni do zastosowań zewnętrznych
i wewnętrznych. Po wyschnięciu błyszczący.

Zastosowanie:
Zabezpieczanie przed korozją i renowacja powierzchni metalowych.
Naprawy nadwozi samochodowych, rynien i pokryć dachowych.
Zabezpieczanie antykorozyjne spawów, zgrzewów i miejsc cięcia
konstrukcji stalowych.

Zastosowanie:
Zabezpieczanie przed korozją i renowacja powierzchni metalowych.
Naprawy nadwozi samochodowych, rynien i pokryć dachowych.
Zabezpieczanie antykorozyjne spawów, zgrzewów i miejsc cięcia
konstrukcji stalowych.

Contact Spray

Degrip All

#119715

Ean-code: 5411183090750 • Karton: 6x400ml • 360°
Uniwersalny preparat do czyszczenia i konserwacji urządzeń
elektrycznych. Przeciwdziała utlenieniu, korozji i zawilgoceniu.
Zmniejsza straty na stykach elektrycznych. Dzięki specjalnej konstrukcji
zaworu może być stosowany w każdej pozycji (bez ryzyka utraty gazu
pędnego).
Zastosowanie:
Zabezpieczanie styków elektrycznych wyłączników, kontaktów, baterii,
mierników prądu itd. przed wilgocią i utlenianiem. Usuwania skutków
zawilgocenia przewodów elektrycznych instalacji samochodowej.

Cutting Oil

#119717

Ean-code: 5411183090774 • Karton: 6x400ml • 360°
Wysoko wydajny bezbarwny preparat smarująco-chłodzący narzędzia
i materiały przy obróbce metali (cięciu, wierceniu, szlifowaniu itd.).
Zmniejsza tarcie, chroni narzędzia przed nadmiernym zużyciem.
Dzięki specjalnej konsystencji nie tworzy mgiełki w czasie obróbki
mechanicznej i zapobiega rozpryskiwaniu drobin metalu. Specjalna
konstrukcja zaworu umożliwia aplikację w każdej pozycji (bez ryzyka
utraty gazu pędnego). Nie zawiera silikonu.
Zastosowanie:
Zabezpieczanie narzędzi i obrabianych metali przed przegrzewaniem.
Ograniczenie odprysków podczas obróbki mechanicznej aluminium,
wszelkich stopów stali oraz innych stopów metalowych. Wydłużenie
żywotności wierteł i narzędzi tnących.

#119716

Ean-code: 5411183090767 • Karton: 6x400ml • 360°
Doskonale penetrujący preparat o właściwościach antykorozyjnych
i smarujących przeznaczony do odblokowywania połączeń. Dzięki
niskiemu napięciu powierzchniowemu wnika w każdą szczelinę
odblokowując połączenia. Specjalna konstrukcja zaworu umożliwia
aplikację w każdej pozycji (bez ryzyka utraty gazu pędnego).
Nie zawiera kwasów ani zasad.
Zastosowanie:
Odblokowywanie zapieczonych i zniszczonych korozją połączeń
metalowych. Ochrona powierzchni przed rdzą i utlenieniem.
Smarowanie połączeń mechanicznych (śruby, zawiasy, zamki).

Aerozole
Czyszczące
Cleaner & Degreaser

#119708

Ean-code: 5411183090682 • Karton: 6x400ml • 360°
Preparat do skutecznego czyszczenia i odtłuszczania typowych podłoży
przed aplikacją mas uszczelniających. Nie pozostawia osadów, może
być stosowany na większości podłoży (metale, tworzywa sztuczne,
itd.). Dzięki specjalnej konstrukcji zaworu może być aplikowany
w każdej pozycji (bez ryzyka utraty gazu pędnego).
Zastosowanie:
Czyszczenie i odtłuszczanie części mechanicznych, przygotowanie
powierzchni przed aplikacją uszczelniaczy i klejów. Usuwanie
nieutwardzonych zabrudzeń z silikonów, poliuretanów, polimerów MS,
śladów smoły, tłuszczów, wosków, itd.

Adhesive Remover

#119710

Sealant Remover

#119709

Ean-code: 5411183090699 • Karton: 6x400ml
Skuteczny i szybki w działaniu spray na bazie terpenów do usuwania
fug silikonowych i MS polimerów. Może być stosowany na większości
podłoży takich jak: aluminium, ceramika, wiele laminatów i twardych
tworzyw sztucznych, szkło itp.
Zastosowanie:
Usuwanie resztek spoin silikonowych i z polimerów MS przed
powtórnym spoinowaniem. Usuwanie utwardzonych zabrudzeń
silikonowych i z polimerów MS z różnych podłoży. Usuwanie folii
zabezpieczającej z PCV (białych profili okiennych).

Multi Cleaner

#119711

Ean-code:5411183090705 • Karton: 6x400ml • 360°
Wysokowydajna mieszanina rozpuszczalników do usuwania świeżych
plam kleju, odtłuszczania i czyszczenia. Usuwa nawet najbardziej
agresywny klej. Nie pozostawia zacieków. Dzięki specjalnej konstrukcji
zaworu może być stosowany w każdej pozycji (bez ryzyka utraty gazu
pędnego).

Ean-code: 5411183090712 • Karton: 6x400ml
Wysokowydajny uniwersalny preparat czyszczący w postaci piany.
Nie spływa z powierzchni pionowych, nie pozostawia zacieków i plam.
Odpowiedni do czyszczenia szkła, ceramiki, luster, laminatów, tworzyw
sztucznych, tekstyliów, dywanów itd. w pomieszczeniach domowych,
biurach i wnętrzach samochodów.

Zastosowanie:
Usuwanie nieutwardzonych klejów z większości powierzchni.
Czyszczenie i odtłuszczanie narzędzi.

Zastosowanie:
Czyszczenie i nabłyszczanie okien, profili PCV, ceramiki, luster,
dywanów, urządzeń biurowych (drukarki, telefony, itd.). Czyszczenie
szyb, kokpitu, tapicerki, elementów lakierowanych w pracach
warsztatowych i motoryzacyjnych.

Brake Cleaner

#119712

Ean-code: 5411183090729 • Karton: 6x400ml • 360°
Wysokowydajny środek do czyszczenia układu hamulcowego. Czyści
i odtłuszcza eliminując piszczenie i ślizganie się klocków i okładzin.
Po zastosowaniu nie wyrasza się, nie tworzy zacieków i nie powoduje
korozji metali. Wygodny w aplikacji, dzięki specjalnej konstrukcji
zaworu może być stosowany w każdej pozycji (bez ryzyka utraty gazu
pędnego).
Zastosowanie:
Usuwanie zabrudzeń z płynu hamulcowego, wszystkich rodzajów
smarów i olejów. Czyszczenie układu hamulcowego. Konserwacja
układów ciernych maszyn przemysłowych.

