ALUCYNK SREBRNY
Alucynk EU SREBRNY w sprayu jest szybko schnącym środkiem stanowiącym
doskonałe zabezpieczenie przed korozją wszelkich metalowych części i konstrukcji.
Mieszanka cynku z aluminium o dużej zawartości (99%) zapewnia wysoką trwałość i
odpowiedni odcień do wykonywania napraw i retuszu na metalicznych powłokach.
Może być stosowy do ochrony i naprawy uszkodzonych elementów ocynkowanych,
miejsc zgrzewanych lub ciętych, na odlewy stalowe i inne powierzchnie metalowe bramy, drzwi, rury, itp., a także inne materiały. Charakteryzuje się doskonałą
przyczepnością do większości powierzchni metalowych, odpornością na ścieranie jak
i na wysokie temperatury.

Zalety produktu:
- długotrwała ochrona przed korozją
- przewodzi prąd elektryczny
- bardzo wydajny i łatwy w użyciu
- tworzy jednorodną estetyczną, srebrną powłokę odporną na ścieranie

- szybkoschnący możliwy do polakierowania już po 20-30 minutach
- odporny na czynniki atmosferyczne oraz wysoką temperaturę
- kolor jasno-srebrny
Zastosowanie:
- ochrona cynkowa powierzchni metalowych przed korozją
- punktowa naprawa powłoki ochronnej na elementach cynkowanych ogniowo
- punktowa naprawa powłoki cynkowej po obróbce lub spawaniu
- naprawa elementów ciętych oraz zgrzewanych
- nadaje się do ochrony spawów podczas spawania punktowego
Sposób użycia:
Oczyścić i odtłuścić a następnie gładko przeszlifować powierzchnię metalu. Przed
użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnik przez ok. 3 minuty a następnie rozpylać z
odległości 25-30 cm. dokłsadnie pokrywając element. Poi 15-20 minutach warstwa
jest odporna na dotyk. Całkowity czas schnięcia to 24 godziny. Optymalna
temperatura to 16-25oC. Po użyciu odwrócić pojemnik i rozpylać aż zawór będzie
pusty.
Pojemność 500 ml
Opakowanie zbiorcze 12 szt.
Paleta 1008 sztuk

ŚRODEK CZYSZCZĄCY FORMY WTRYSKOWE
Środek czyszczący formy wtryskowe jest produktem stosowanym w przetwórstwie
tworzyw sztucznych. Preparat został opracowany specjalnie na potrzeby tej
dziedziny przemysłu w celu dokładnego czyszczenia powierzchni form, narzędzi i
innych elementów metalowych wtryskarek. Nadaje się też do oczyszczania
przewodów odpowietrzających oraz prowadnic głowic wtryskarek.

Preparat czyszczący błyskawicznie eliminuje resztki tworzyw pozostałych
na powierzchni formy. Usuwa wszelkie osady oraz pozostałości reakcji utleniania, nie
wywołując przy tym korozji. Całkowicie odparowuje pozostawiając czystą i suchą
powierzchnię. Znakomicie się sprawdza przy usuwaniu wszelkich pozostałości
środków rozdzielających orazresztek tworzyw osadzonych na powierzchni form w
procesie technologicznym, w tym zabrudzeń, takich jak estry, oleje, smary, silikony,
woski, a także stearyniany.

Zalety produktu:
rozpuszczalnik o dużej sile działania
wygodny i łatwy w użyciu dzięki postaci aerozolu
usuwa zabrudzenia pochodzące od estrów, olejów, smarów, wosków i
silikonów
umiarkowana szybkość odparowania pozwala na lepszą penetrację
zabrudze
zalecane się stosowanie preparatu przed pokryciem formy środkiem
ochronnym
pozostawia czystą i suchą powierzchnię bez osadów








Zastosowanie:



przetwórstwo wtryskowe
formowanie próżniowe

Pojemność 500 ml
Opakowanie zbiorcze 12 sztuk
Paleta 1008 sztuk

KONSERWACJA FORM WTRYSKOWYCH
Środek do konserwacji form wtryskowych jest specjalnie dobraną mieszanką olejów
wraz z dodatkami antykorozyjnymi i antyutleniającymi, jest produktem stosowanym w
przetwórstwie tworzyw sztucznych. Doskonale wypiera wilgoć oraz tworzy trwałą
barierę ochronną, która zabezpiecza formy na długi czas.
Produkt nie zawiera silikonu, po wznowieniu pracy na maszynie jest samousuwalny z
powierzchni formujących po kilku cyklach. Specjalne zabarwienie preparatu informuje
oraz ukazuje powierzchnię zabezpieczoną. Pozostawiony barwny film, pozwala
szybko i równomierne rozprowadzić preparat w miejscach niezabezpieczonych.

Zalety:





skutecznie wypiera wilgoć
jest bardzo wydajny i oszczędny w użyciu
zabezpiecza formę przed korozją
tworzy charakterystyczny barwny film



produkt samousuwalny

Zastosowanie:





przetwórstwo wtryskowe
wtrysk z rozdmuchem
wytłaczanie
formowanie próżniowe

Pojemność 400 ml
Opakowanie zbiorcze 12 sztuk
Paleta 1008 sztuk

USUWANIE FARB I USZCZELEK
Środek do usuwania farb i uszczelek doskonale sprawdza się przy usuwaniu powłok
farb, lakierów, olejów, żywic, a także smoły oraz resztek wyschniętego kleju, gumy,
silikonu i uszczelek. Preparat zastępuje konwencjonalne, mechaniczne usuwanie
pozostałości, które może powodować uszkodzenia powierzchni.
Preparat sprawdza się również przy usuwaniu trudno zmywalnego nagaru
silnikowego spotykanego przy rozszczelnieniu wtryskiwaczy i głowicy, doskonale
usuwa nagary z zaworów egr i inne zanieczyszczenia, które nie dadzą się wybawić
tradycyjnymi środkami. Po zastosowaniu środka powierzchnia pozostaje metalicznie
czysta. Bazuje na kombinacji cześciowo biodegradowalnych rozpuszczalników, które
nie są toksyczne oraz drażniące. Środek nadaje się do usuwania wszelkich powłok
na bazie na spoiw organicznych.
Zalety produktu:
- może być stosowany na pionowych powierzchniach
- oszczędza narzędzia i czas
- bardzo skuteczny
- obniża koszty zakupu wielu preparatów czyszczących
- aktywne substancje zawarte w produkcie zapewniają doskonałe właściwości
czyszczące

Zastosowanie:
Preparat znajduje zastosowanie zarówno w zakładach przemysłowych, w
warsztatach samochodowych jak i warunkach domowych. Preparat służy szybkiemu i
łatwemu usuwaniu olejów, żywic, smoły, wyschniętego kleju i uszczelek, jak również
stwardniałych mas uszczelniających z części samochodowych np. pozostałości
uszczelek pod głowicowych oraz innych maszyn.

Środek działa szczególnie efektywnie w przypadku farb jednoskładnikowych, w tym:
farb chlorokauczukowych, farb proszkowych, farb akrylowych, farb olejnych oraz
elastomerów.

UWAGA!!! Środek silnie aktywny. Nie należy nanosić go na powierzchnie
lakierowane oraz plastikowe profile okien, gdyż mogą zostać uszkodzone.
Pojemność 400 ml
Opakowanie zbiorcze 12 sztuk
Paleta 1008 sztuk

Środek do czyszczenia klimatyzacji
Preparat to znakomity środek do czyszczenia i odświeżania klimatyzacji
samochodowych, biurowych oraz mieszkalnych. Substancja w nim zawarta posiada
właściwości antybakteryjne. Zabija bakterie, grzyby i wirusy, a nieprzyjemne zapachy
zastępuje świeżym cytrusowym zapachem. Preparat jest bezpieczny i łatwy w użyciu,
może być stosowany także we wnętrzach samochodów ciężarowych, dostawczych,
kempingowych oraz łodzi. Szybko eliminuje nieprzyjemne zapachy wywoływane nie
tylko zanieczyszczoną klimatyzacją, ale i paleniem papierosów bądz obecnością
zwierząt.
Zastosowanie:
Można stosować we wszystkich typach samochodów zarówno przy czyszczeniu ich
wnętrz jak i ich systemów klimatyzacji oraz w budynkach. Środek ten skutecznie
eliminuje z układu nawiewów oraz z parownika wszelkie szkodliwe mikroorganizmy,
w tym:
a). bakterie
b). grzyby
c). roztocza
Sposób użycia:
Wyłączyć klimatyzacje, nawiew postawić w pozycji cyrkulacji wewnętrznej. Wyłączyć
dmuchawy nawiewu. Umieścić wylot rurki głęboko w głównym kanale klimatyzacji (do
preparatu dodawany jest odpowiedniej długosci przewód). Przez kilka sekund
dozować preparat tak, aby piana znalazła się wzdłuż całego kanału dolotowego.
Odczekać 15 min na zewnątrz samochodu bądź pomieszczenia z klimatyzacją.
Następnie włączyć wentylacje zapewniając jednocześnie dobre wietrzenie
samochodu/pomieszczenia. Wskazane jest również spryskanie miejsca usadowienia
filtra klimatyzacji - przeciwpyłkowego. Po tym zabiegu można już normalnie
uruchomić klimatyzację.

Pojemność 600 ml
Opakowanie zbiorcze zawiera 12 sztuk|

KONSERWACJA STALI NIERDZEWNEJ

Środek do czyszczenia i konserwacji stali nierdzewnej marki Normatek, to bardzo
wydajny i skuteczny preparat pielęgnująco - odtłuszczający. W mgnieniu oka usuwa
brud, śladach po palcach, czy pozostałości po innych środkach konserwujących, w
dodatku bez rysowania materiału. Tworzy na powierzchni metalu równomierną,
nabłyszczjącą warstwę ochronną, która skutecznie zabezpiecza metal przed
nadmiernym utlenianiem i ponowym zabrudzeniem. Preparat posiada doskonałe
właściwości antystatyczne. Środek nie pozostawia żadnego nalotu, tłustych plam, ani
charakterystycznych smug pojawiających się po czyszczeniu zwykłymi detergentami
lub wodą z mydłem.

Zalety produktu:
- usuwa większość typów zanieczyszczeń
- pozostawia gładką powierzchnię, bez smug
- nie rysuje powierzchni
- krótki czas parowania
- tworzy antystatyczny i antykorozyjny film ochronny
Zastosowanie:
Środek zalecany jest do czyszczenia i konserwacji wszystkich elementów ze stali
nierdzewnej matowej oraz błyszczącej w tym: mebli kuchenych, okapów,
zlewozmywaków, sprzętu AGD, czy też armatury łazienkowej. Może być śmiało
stosowany do zewnętrznej oraz wewnętrznej zabudowy obiektów narażonych na
niekorzystne czynniki atmosferyczne, jak: balustrady, klamki, parapety oraz
wszelkiego typu obicia i listwy ochronne.
Sposób użycia:
Przed użyciem należy wstrząsnąć. Po czym równomiernie rozpylić niewielką ilość
środka na czyszczoną powierzchnię i pozostawić ją na parę minut. Następnie
przetrzeć suchą i miękką ściereczką do uzyskania naturalnego połysku.
Pojemność 500ml

KONTAKT SPRAY
KONTAKT SPRAY TO NAJSKUTECZNIEJSZY ŚRODEK DO KONSERWACJI
ORAZ LIKWIDACJI PRZEBIĆ URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH. OCZYSZCZA
INSTALACJE. ZABEZPIECZA PRZED UTLENIENIEM (CZYŚCI STYKI
ROZPUSZCZAJĄC TLENKI). CHRONI PRZED WODĄ NAWET W TRUDNO
DOSTĘPNYCH MIEJSCACH. ZAPEWNIA ELEKTRYCZNĄ
PRZEWODNOŚĆ.TWORZY OCHRONNĄ WARSTWĘ SMARUJĄCĄ I
ANTYPRZEBICIOWĄ. PRZYWRACA PARAMETRY ELEKTRYCZNE. JEST
SZCZEGÓLNIE POLECANY DO REGENERACJI SKORODOWANYCH, ZUŻYTYCH
I ZABRUDZONYCH STYKÓW. PO JEGO UŻYCIU PRZYWRACANA JEST NISKA
REZYSTANCJA STYKU GWARANTUJĄCA ZNIKOMY SPADEK NAPIĘCIA.
ŚRODEK NIE WCHODZI W REAKCJE Z METALAMI, GRAFITAMI, MATERIAŁAMI
TERMOPLASTYCZNYMI, MATERIAŁAMI POCHODZENIA WĘGLOWEGO,
ŻYWICAMI TERMO-UTWARDZANYMI I IZOLATORAMI. DZIĘKI WŁASNOŚCIĄ
DIELEKTRYCZNYM ZAPOBIEGA TAKŻE POWSTANIU PRĄDÓW BŁĄDZĄCYCH.
ZASTOSOWANIE:








ruchome części włączników, przełączników,
uchwyty jarzeniówek i automatyczne anteny samochodowe,
układy elektroniczne pracujące w środowisku wilgotnym,
urządzenia wentylacyjne, wentylatory,
wtyczki i przyłącza kablowe,
oprawy żarówek w pojazdach i maszynach,
Kosiarki ogrodowe, silniki łodzi motorowych, piły spalinowe itd.

Pojemność 400 ml
Opakowanie zbiorcze 12 sztuk
Paleta 1008 sztuk

NEUTRALIZATOR ZAPACHÓW ONE SHOT- (CYTRYNOWY,
KAWOWY, ORIENTALNY, WANILIOWY)

"One Shot" środek o podwójnym działaniu, odświeżacza powietrza i neutralizatora
nieprzyjemnych zapachów. Określenie "One Shot" oznacza, iż wystarczy jedno
przyciśnięcie „spustu”, aby świeży zapach rozszedł się po całym pomieszczeniu. Jest
to silnie skoncentrowany aerozol, więc znakomicie nadaje się wszędzie tam, gdzie
mamy do czynienia z większą powierzchnią użytkową, której przeznaczenie na ogół
przyczynia się do powstawania nieprzyjemnych zapachów (np. siłownie,
przebieralnie, sanitariaty itp.).
Dzięki swej unikalnej formule i zwiększonej pojemności nasz preparat jest bardzo
wydajny, przez co wystarcza zwykle na dłużej niż tradycyjny środek tego typu. Nawet
przy jednokrotnym użyciu, zapach utrzymuje się do kilku dni. Dodatkowo działa
błyskawicznie, w przeciągu kilku sekund skutecznie wiąże i neutralizuje wszelkie
przykre zapachy z otoczenia.

Zalety produktu:
- ma dużą pojemność 600 ml
- silnie skoncentrowany, jedno naciśnięcie wystarcza na 200 m 3

- posiada specjalne substancje czynne do zwalczania zapachu
- bardzo wydajny dzięki unikalnej formule
- długo utrzymuje się w powietrzu
- szybki i łatwy w użyciu dzięki specjalnemu wentylowi
- ekologiczny - substancje czynne nie zawierają metali ciężkich i składników
szkodliwych dla warstwy ozonowej
- cztery różne warianty zapachowe
Zastosowanie:
Środek doskonale sprawdza się w eliminacji nieprzyjemnych zapachów zarówno na
klatkach schodowych, halach produkcyjnych, w magazynach, jaki i w siłowniach,
domach opieki, w szpitalach, czy w spalarniach śmieci, kompostowniach oraz
hodowlach bydła. Wszędzie tam, gdzie uciążliwa woń może dawać się we znaki.
"One Shot" jest najprostszym i najbardziej skutecznym sposobem odświeżania
dużych pomieszczeń.

KONSERWACJA I PIĘLEGNACJA OPON
Nabłyszcz do opon jest to skuteczny preparat na bazie silikonu i polimerów do
odnawiania, konserwacji i zabezpieczania opon oraz wszelkich elementów
gumowych w samochodzie, motocyklu, rowerze czy sprzęcie sportowym. Odnawia
zmatowioną powierzchnie gumy, nadaje jej naturalną barwę i pogłębia czerń.
Przywraca świeżość i atrakcyjny wygląd nawet mocno zużytym i bieżnikowanym
oponom. Preparat nie tylko konserwuje gumę i spowalnia jej starzenie, ale również
uelastycznia, skutecznie chroni przed pękaniem i przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (mróz, upał, promienie UV). Tworzy swoistą warstwę ochronną
zabezpieczającą przed blaknięciem i ponownym osiadaniem zanieczyszczeń.
Zalety produktu:
- pielęgnuje i konserwuje gumę oraz tworzywa sztuczne
- odświeża kolor i nadaje widoczny połysk
- zapobiega przymarzaniu uszczelek
- przedłuża żywotność gumowych elementów
- błyskawicznie schnie i jest odporny na zmywanie
- zawiera silikony i polimery
- uelastycznia gumę i zapobiega jej pękaniu i starzeniu
- tworzy bardzo głęboką czerń i półmokry wygląd opony

Zastosowanie:
Preparat przeznaczony do czyszczenia oraz konserwacji elementów z gumy i
tworzyw sztucznych, wewnątrz i na zewnątrz pojazdów takich jak: opony, spojlery,
uszczelki gumowe, zderzaki, listwy progowe, listwy boczne, odbijacze oraz
wachlarze. Może być wykorzystywany także do odświeżania i konserwacji innych
przedmiotów z gumy oraz tworzyw sztucznych jak: osłony przeciw błotne ciągników i
przyczep, pontony, młotki do bruku oraz płytek, lemiesze i amortyzatory gumowe, itp.
Sposób użycia:
Przed użyciem należy dokładnie przeczyścić elementy, na które środek zostanie
naniesiony. W miarę możliwości wymyć je i wysuszyć (przy doraźnym stosowaniu
kosmetycznym można stosować preparat bez pośrednio na mokre powierzchnie). Po
czym kilkukrotnie wstrząsnąć puszką i spryskać daną powierzchnię. Dla pewności
można zabieg powtórzyć. Następnie poczekać aż warstwa konserwująca przyschnie.
Uwaga! Nie stosować na pedały gazu, sprzęgła, hamulce nożne i ręczne lub uchwyty
wioseł.
Pojemność 600 ml
Opakowanie zbiorcze 12 szt.
Paleta 1008 szt.

AKTYWNA PIANA DO TAPICERKI
Aktywna Piana to uniwersalny i skuteczny środek do mycia i prania tapicerki. Srodek
z łatwością usuwa trudno schodzące zabrudzenia i plamy ze smaru, oleju, osady
spowodowane tłuszczem, woskiem, martwe insekty, resztki gumy oraz kleju. Jest
przeznaczony głównie do czyszczenia tapicerki, mimo to może być także stosowany
na innych powierzchniach, w tym: metalowych, drewnianych oraz z tworzyw
sztucznych. Preparat znakomicie się sprawdza do mycia tapicerki samochodowej,
dywaników, pokrowców materiałowych oraz innych tekstyliów, w tym zwykłych
dywanów i foteli pokojowych. Pianka w sprayu nie cieknie z pionowych powierzchni,
nie pozostawia smug, plam, a co najważniejsze jest szybka w użyciu i błyskawicznie
się wchłania. Preparat nie zawiera substancji żrących i ma przyjemny zapach.
Ponadto nadaje świeży wygląd matowym, zwietrzałym tworzywom sztucznym.
Zalety produktu:
- usuwa większość typów zanieczyszczeń
- pozostawia czystą powierzchnię, bez smug i plam
- ma krótki czas parowania
- posiada trwały i przyjemny zapach
- antystatyczny
Zastosowanie:
Środek może być śmiało używany w motoryzacji: podsufitki, dywaniki, fotele z tkanin
obiciowych, weluru, obicia drzwi, przy sprzęcie turystycznym: wnętrza przyczep
kempingowych, torby, pokrowce, kokpity w łodziach, jak i w warunkach domowych:
dywany, wykładziny. Obicia tapicerskie mebli i ścian. Preparat choć przeznaczony
głównie do tapicerki oraz wszelkiej maści powierzchni materiałowych, może być
wykorzystywany także do czyszczenia metalu, ceramiki, drewna, czy też tworzyw
sztucznych.
Sposób użycia:
Przed użyciem kilkukrotnie wstrząsnąć, spryskać elementy do czyszczenia, odczekać
kilka sekund aż środek wejdzie w reakcję z brudną powierzchnią. Następnie należy
intensywnie wycierać frotką lub miękką szczotką do sucha, aż do uzyskania
naturalnego wyglądu. Czynność można śmiało powtórzyć w przypadku mocnego
zabrudzenia. Nie wycierać na mokro.

Pojemność 600 ml
Opakowanie zbiorcze 12 szt.
Paleta 1008 szt.

AKTYWNA PIANA DO SZKŁA
Aktywna piana to uniwersalny i skuteczny środek czyszczący do wielu powierzchni.
Posiada wielorakie zastosowanie zarówno w motoryzacji, pracach domowych, jak i
zakładach przemysłowych.Pianka z łatwością usuwa trudno schodzące zabrudzenia
w tym: osady spowodowane dymem, tłuszcz, wosk, martwe insekty, resztki gumy
oraz kleju. Można ją stosować na powierzchniach metalowych, szklanych,
drewnianych oraz z tworzyw sztucznych. Czyści plamy z dywanów, tapicerki,
tapicerki samochodowej, sprzętu sportowego nie niszcząc ich.
Aktywna piana znakomicie się sprawdza do mycia szyb samochodowych, jak i szyb
okiennych, powierzchni ze stali nierdzewnej, zwłaszcza w gastronomii i
pomieszczeniach sanitarnych oraz wszelkiego typu ceramiki. Pianka w sprayu nie
cieknie z pionowych powierzchni, nie pozostawia smug, plam i poświaty, a co
najważniejsze jest szybka w użyciu. Preparat nie zawiera substancji żrących i ma
przyjemny zapach. Ponadto nadaje świeży wygląd matowym i zwietrzałym
tworzywom sztucznych.
Zalety:








produkt ekologiczny - substancja czynna nie zawiera składników szkodliwych
dla warstwy ozonowej
środek jest uniwersalny
posiada trwały i przyjemny zapach
ma uniwersalne zastosowania
pozostawia lśniącą powierzchnię, bez smug oraz plam
można stosować zarówno wewnątrz jak na zewnątrz pomieszczeń/pojazdu
preparat bardzo skuteczny i szybki w użyciu
Zastosowanie:








Środek uniwersalny może być stosowany zarówno do powierzchniach
metalowych, szklanych, ceramicznych, drewnianych jak i tapicerki oraz
tworzyw sztucznych.
Sposób użycia:
Przed użyciem kilkukrotnie wstrząsnąć, spryskać elementy do czyszczenia,
odczekać kilka sekund aż środek wejdze w reakcje z brudną powierzchnią i
wytrzeć do sucha ściereczką lub papierem. Czynność powtórzyć w przypadku
mocnego zabrudzenia.
W przypadku czyszczenia dywanów oraz tapicerki; po naniesieniu piany na
zabrudzone miejsca i odczekaniu kilka sekund powierzchnie należy wcierać
sucha szmatką lub miękką szczotką.

Pojemność 600 ml

ODRDZEWIACZ Z EFEKTEM ZAMRAŻANIA
Odrdzewiacz z efektem zamrażania jest produktem uwalniającym skorodowane
połączenia, z efektem zamrażania co powoduje chłodzenie do -40 oC. Sprawia iż rdza
pęka i tworzy szczeliny w których powstają mikroskopijne pęknięcia powodujące
rozpadanie się rdzy za czym idzie lepsza penetracja składnikami odrdzewiacza.
Odrdzewiacz uwalnia wszystkie typy połączeń gwintowanych, zawiasów i prowadnic,
może być stosowany w przemyśle motoryzacyjnym, hutniczym, wydobywczym.
Produkt nie zawiera silikonu oraz ke\wasów, nie reaguje z gumą.

Zalety produktu:
- obniża koszty utrzymania ruchu
- nie zawiera silikonu, kwasów oraz żywic
- preparat o właściwościach penetrujących
- można stosować do metali, tworzyw sztucznych oraz gum
Zastosowanie:
- odblokowywanie zardzewiałych części
- demontaż nakrętek oraz śrób, osi oraz trzpieni
- luzowanie połączeń gwintowych
- zamków, zatrzasków, zamków błyskawicznych
- łańcuchów i przenośników
- maszyny budowlane, maszyny rolnicze, części samochodów, konstrukcje stalowe
itp.
Sposób użycia:
Preparat należy wstrząsnąć a następnie nanosić w odległości około 15-20 cm od
elementu, czynność powtarzać w zależności od nasileniazapieczenia. Po

spenetrowaniu należy usunąć preparat szczoteczką bądź ściereczką. Preparat
stosuje się w wentylowanych pomieszczeniach.
Pojemność 500 ml
Opakowanie zbiorcze 12 szt.
Paleta 1008 szt.

SMAR TEFLONOWY PTFE
Smar Teflonowy PTFE jest to wysoko gatunkowy odporny na wysoką temperaturę
środek smarny. Produkt służy do suchego smarowania miejsc wymagających
poślizgu, szczególnie elementów pracujących w środowisku narażonym na
zanieczyszczenie przez oleje, tłuszcze oraz w pomieszczeniach o dużym zapyleniu.
Stosuje się go wszędzie tam gdzie elementy wymagają smarowania ale nie może
ono być realizowanie za pomocą tłustych substancji. Środek służy do smarowania
m.in. linek w pancerzu, łańcuchów napędowych, kół łańcuchowych oraz elementów
współpracujących jak prowadnice szuflad, zawiasy, czy elementy mechanizmów
precyzyjnych.
Skutecznie zapobiega przyleganiu zanieczyszczeń i kurzu, jest szczególnie
przydatny przy przetwarzaniu tworzyw sztucznych. Preparat zachowuje swoje
własności w przedziale temperaturowym od -60°C do +250°C. Smar jest funkcjonalny
po odparowaniu rozpuszczalnika.
Zalety produktu:
- skuteczne smarowanie
- odporność na wysokie temperatury
- nie spływa z pionowych powierzchni
- odporny na zanieczyszczenia
- poprawia wlaściwości ślizgowe
- chroni powierzchnię
Zastosowanie:
Preparat znajduje zastosowanie zarówno w zakładach przemysłowych, warsztatach
samochodowych jak i w warunkach domowych. Może być używany do smarowania
szyberdachów, prowadnic siedzeń, drzwi przesuwnych, zawiasów drzwiowych i
okiennych, mechanizmów samoblokujących się, szuflad, łożysk kulkowych,
przełączników elektrycznych, itd.

Pojemność 400 ml
Opakowanie zbiorcze 12 szt.
Paleta 1008 sztuk

ROZDZIELACZ BEZSILIKONOWY
Rozdzielacz bezsilikonowy jest to produkt stosowany w przetwórstwie tworzyw
sztucznych. Produkowany na bazie selektywnie dobranych olejów roślinnych w
mieszaninie rozpuszczalników oraz nie zawiera silikonu. Może być stosowany przy
produkcji wyrobów wymagających dalszej obróbki powierzchniowej. Preparat
charakteryzuje się uniwersalnym zastosowaniem i nadaje się do większości
tworzyw sztucznych. Może być stosowany jako środek poślizgowy lub anty
przyczepny. Nie odkłada się w formie i nie tworzy narostów pozwalając uzyskać
dobrą jakość powierzchni aż zmniejszając ilość braków i podnosząc wydajność.

Zalety produktu:







tworzy bezbarwny solidny film ułatwiający oddzielenie najbardziej
skomplikowanych detali
umożliwia późniejsze malowanie, klejenie, sitodruk, metalizację itp. bez
konieczności odtłuszczania
pracuje w temperaturze do 170 °C
sprawdza się przy większości tworzyw sztucznych oraz gumy
nie odkłada się w formie oraz nie tworzy narostów
wydajny i łatwy w użyciu

Zastosowanie:





przetwórstwo wtryskowe
wtrysk z rozdmuchem
wytłaczanie
formowanie próżniowe

Pojemność 400ml
Opakowanie zbiorcze 12 sztuk
Paleta 1008 sztuk

SMAR CERAMICZNY
Smar ceramiczny został stworzony z myślą o zastosowaniach, gdzie wymagana jest
bardzo duża odporność na wysoką temperaturę oraz nacisk. Nadaje się do ochrony
metalowych elementów pracujących w temperaturze od -40°C do 1400°C, pod
dużym obciążeniem 250-300 kg. Znajduje zastosowanie również w układach
hamulcowych oraz wydechowych. W odróżnieniu do innych smarów ceramicznych
nasz preparat nie zawiera związków metali dlatego może być stosowany również w
przypadku systemów hamulcowych z ABS'em.
Środek idealnie nadaje się do smarowania śrub podczas demontażu, zapobiega
zapiekaniu się elementów ze stali nierdzewnej. Preparat jest odporny na działanie
wszelakich kwasów i wody oraz bardzo dobrze chroni przed korozją. Tuż po użyciu
tworzy idealny film smarny, dając tym samym optymalny efekt smarowania nawet w
trudnych warunkach.
Zalety:
Produkt jest odporny na działanie kwasów i wody oraz bardzo dobrze chroni przed
korozją. Smar jest przystosowanym także do układów hamulcowych z systemem
ABS i ESP. Służy nie tylko do konserwacji ale i eliminowania efektu piszczenia.

Zastosowanie:





zwykłe układy hamulcowe, układy z ABS,
śruby montażowe kolektorów,
śruby montażowe głowic,
śruby montażowe piast.

Pojemność 400 ml
Opakowanie zbiorcze zawiera 12 sztuk
Paleta zawiera 1008 sztuk

SMAR DO LIN I ŁAŃCUCHÓW
Środek jest to smar do lin i łańcuchów o dużej odporności na wysokie naciski
powierzchniowe oraz o dużej lepkości. Zapobiega zbyt szybkiemu zużyciu
pracujących elementów oraz redukuję hałas. Produkt tworzy szybkoschnącą,
elastyczną oraz ciągliwą powłokę smarująco – ochronną, która jest odporna na
zużycie, utlenianie, korozję oraz na działanie słonej wody i promieni słonecznych.
Produkt umożliwia smarowanie połączeń w zakresie temperatur od -30°C do +200°C.
Preparat jest neutralną, migrującą i bardzo dobrze przylegającą substancją smarną
do różnych zastosowań, zwłaszcza tam, gdzie smarowne elementy są narażone
na drgania, wysokie ciśnienia i uderzenia. Polecany jest do wszystkich rodzajów
łańcuchów rowerowych jak i motocyklowych, do prowadnic i transporterów, linek
naciągowych, a także do łożysk wolnoobrotowych.

Zalety produktu:
- dobrze przyczepny, odpowiedni do szybko obiegowych łańcuchów oraz konstrukcji
linowych
- wnika do wnętrza łańcuchów oraz linek drucianych
- zapewnia długotrwałe smarowanie i ochronę
- nie przyciąga brudu i kurzu
- nie spływa z pionowych powierzchni i nie kapie
Zastosowanie:
Do konserwacji i smarowania: łańcuchów drabinkowych, przekładni łańcuchowych w
motocyklach i rowerach, łańcuchów wózków widłowych i podestów ruchomych,
otwartych kół zębatych, zębatek oraz prowadnic narażonych na działanie wody,
pary wodnej lub kwasów niestężonych. Znakomicie sprawdza się także przy
konserwacji lin metalowych do wszelkiego typu wciągarek, wind i wyciągów.
Pojemność 500 ml
Opakowanie zbiorcze 12 szt.
Paleta 1008 szt.

SMAR MIEDZIANY
Smar miedziany jest niezwykle odporny na działanie słonej wody oraz wysokich
temperatur w zakresie od -30°C do 200°C (chwilowo do 1100°C). Posiada doskonałe
właściwości smarne, wypiera wodę zapobiegając przy tym przed korozją materiałów
na których środek został zastosowany. Świetnie zapobiega zapieczeniu i
przyrdzewieniu. Redukuje liczbę awarii oraz napraw, dzięki doskonałym
właściwościom smarnym zapewnia pewne funkcjonowanie drogich urządzeń i
maszyn.
Środek gwarantuje szybki montaż i demontaż, dzięki eliminacji naprężeń miedzy
powierzchniowych. Zapewnia precyzyjny moment dociągania. Zapobiega
uszkodzeniom podczas demontażu.
Nadaje się do układów hamulcowych. Forma areozolu ułatwia osiągnąć trudno
dostępne miejsca oraz usprawnia nakładanie. Na stałe montowana rurka kapilarna
zwiększa precyzyjność i oszczędność dozowania.
Zalety produktu:
- skuteczne smarowanie,
- odporność na wysokie temperatury do 2000C,
- nie spływa z pionowych powierzchni,
- zmniejsza liczba awarii i napraw,
- wypiera wodę i zapewnia ochronę przed korozją.

Zastosowanie:
- smarowanie połączeń gwintowych oraz śrubowych narażonych na działanie
wyższych temperatur,
- długotrwałe smarowanie elementów ruchomych i powierzchni ślizgowych
- smarowanie śrub i nakrętek oraz wszelkich powierzchni dopasowanych,
- smarowanie łączników rurowych.
Pojemność 400 ml
Opakowanie zbiorcze zawiera 12 sztuk
Paleta zawiera 1008 sztuk

ST-2000 SMAR PENETRUJĄCY
Smar penetrujący tworzy ponadprzeciętny, odporny na zatarcie film, wytrzymały na
działanie wysokich nacisków, obrotów i uderzeń. Produkt posiada właściwości
smarujące bez konieczności demontażu elementów. Zapobiega powstawaniu
zjawiska korozji. Silnie przywiera do elementów będących w ruchu. Odporny na
temperatury w przedziale od -35°C do +180 °C, krótkotrwale do +200 °C. Załączona
rurka kapilarna ułatwia dozowanie preparatu i ułatwia pracę w trudno dostępnych
miejscach. Smar penetrujący ST-2000 znajduje zastosowanie zarówno w przemyśle
ciężkim, przetwórstwie tworzyw sztucznych jak i pracach warszatowych.

Zalety produktu:
- nie zawiera silikonu, żywic i kwasów
- środek dobrze przyczepny, nie kapie
- zapewnia długotrwałe smarowanie
- środek w pełni syntetyczny, transparentny smar łańcuchowy o wysokim stopniu
wnikania (natychmiast przenika do wnętrza łańcuchów oraz linek drucianych)
- usuwa olejowe i tłuste zanieczyszczenia z powierzchni nadwozia samochodu
- rozmraża zamki drzwi, przeciwdziała ich zamarzaniu
- odporny na działanie strumienia wody oraz wielu kwasów i zasad
- zabezpiecza smarowane elementy przed utlenianiem i korozją
- odporny na temperatury od -35°C do +180 °C, krótkotrwale do +200 °C
- nie przyciąga brudu i kurzu
Zastosowanie:
- można go stosować w przetwórstwie tworzyw sztucznych np. do smarowania
wypychaczy
- znajduje zastosowanie w przemyśle do smarowania szybko obiegowych łańcuchów
oraz konstrukcji linowych, wewnętrznych łożysk łańcuchowych i ślizgowych,
łańcuchów przemysłowych itd.
-służy do konserwacji samochodów ciężarowych, motocykli, skuterów, maszyn.
Pojemnośc 500 ml
Opakowanie zbiorcze 12 szt.
Paleta 1008 szt.

SILIKON SPRAY
Środek to płynny silikon w aerozolu, który posiada doskonałe właściwości
konserwujące, pielęgnujące oraz izolujące elementy z tworzyw sztucznych, gumy
oraz metalu. Preparat może służyć także do delikatnych smarowań, zabezpieczeń
antykorozyjnych i antyadhezyjnych w przypadku form wtryskowych. Nadaje połysk,
czyści i chroni przed wilgocią sprawia, że materiał nie kruszeje oraz nie przykleja się.
Jest idealny do wyrobów gumowych, a zwłaszcza uszczelek samochodowych,
zapobiega ich twardnieniu i przymarzaniu w okresie zimowym. Środek ponadto
posiada właściwości antystatyczne i chroni przed osadzaniem się brudu. Bywa
niezastąpiony jako smar do żaluzji, zawiasów drzwi, szuflad i zamków -zapobiega ich
skrzypieniu.
Zalety produktu:
- doskonale konserwuje elementy z tworzyw sztucznych oraz gumy
- zapobiega przyklejaniu się i przymarzaniu przedmiotów
- wydłuża żywotność ruchomych elementów
- antyprzyczepny i antystatyczny - zapobiega osiadaniu brudu oraz kurzu
- nadaje połysk smarownym elementom i nie plami
- wypiera wilgoć z otocznia - sprawdza się jako warstwa ochronna dla styków
elektrycznych
- zapobiega skrzypieniu

Zastosowanie:
Preparat znajduje zastosowanie zarówno w samochodzie, domu, jak i zakładach
przemysłowych. Skutecznie konserwuje, chroni oraz pielęgnuje wszelkie elementy z
tworzyw sztucznych gumy oraz skóry, dzięki czemu wydłuża ich żywotność i
zapewnia bezproblemową eksploatacje na długi czas. Może być stosowany
wewnątrz i na zewnątrz budynku lub pojazdu.
Pojemność 400 ml
Opakowanie zbiorcze 12 szt.
Paleta 1008 szt.

SPRAY SPAWALNICZY ANTYODPRYSKOWY

Spray spawalniczy antyodpryskowy to środek, który doskonale chroni przedmioty
spawane oraz dysze urządzeń przed przywieraniem odprysków spawalniczych do
powierzchni. Znakomite własności chłodzące pozwalają na pozostawienie w
nienaruszonym stanie farby w otoczeniu miejsca spawanego.

Nowoczesna formuła preparatu pozwala poddawać zespawane elementy dalszej
obróbce np. oksydowaniu, galwanizacji, czy lakierowaniu bez dodatkowego
oczyszczania. Dodatkowo cienki film, który pozostaje na spryskanym elemencie
skutecznie zabezpiecza go przed korozją. W efekcie, dzięki swoim unikalnym
właściwością środek stanowi kompleksową ochronę w trakcie spawania, wydłużając
tym samym żywotność dysz gazowych i kontaktowych.

Zalety produktu:









stosowanie prepratu nie zmniejsza jakości spoin
produkt jest łatwo zmywalny i wydajny w użyciu
środek znacznie zwiększa trwałość palnika
preparat sprawia, że rozpryski spoiny nie przywierają do dyszy wylotowej i
powierzchni spawnej
zespawane elementy można poddawać dalszej obróbce (np. lakierowaniu)
bez dodatkowego oczyszczania
substancja natychmiast przylega do każdej metalowej powierzchni, tworząc
trwałą warstwę chroniącą metal przed utlenianiem się i korozją
produkt zapobiega powstawaniu porów

Zastosowanie:



wszelkie narzędzia spawalnicze w zakładach przemysłowych oraz
mechanicznych
nadaje się do ochrony i smarowania dyszy palników i końcówek elektrod przy
spawaniu elektrodami i w gazie ochronnym

Pojemność 400 ml
Opakowanie zbiorcze 12 sztuk
Paleta 1008 sztuk

PREPARAT WIELOFUNKCYJNY
Preparat wielofunkcyjny (odpowiednk uznanego środka WD-40) posiada doskonałe
właściwości odrdzewiające, smarujące oraz konserwujące. Dzięki unikalnemu
składowi, szybko penetruje spryskane nim elementy bez wględu na to czy to
zapieczone połączenia śrub czy ruchome części metalowe. Silne właściwości
pełzające substancji sprawiają, iż znakomicie przywiera do metali w pełni pokrywając
daną powierzchnie łącznie z mikroskopijnymi zagłębieniami. Cienki film, który
pozostaje na spryskanym elemencie, wypiera brud oraz wilgoć zabezpieczając go
jednocześnie przed korozją. W chwili użycia przenika pod warstwę wilgoci tworząc
barierę ochronną pomiędzy wodą a metalem.
Preparat może służyć także jako skuteczny środek czyszczący, po użyciu usuwa
bowiem dodatkowo wszelkie osady z brudu, tłuczczu, oleju i smaru. Ponadto
czyszcząc spryskaną powierzchnię, rozpuszcza większość materiałów
samoprzylepnych, ułatwiając usuwanie nalepek i innych klejących zabrudzeń.
Zalety produktu:
- luzuje zapieczone połączenia każdego typu i zapobiega skrzypieniu,
- jest bardzo skutecznym środkiem penetrującym
- dostaje się pod warstwę brudu, tłuszczu i oleju, wypierając je,
- czyści i konserwuje elementy z metali oraz tworzyw
- obniża koszty zakupu wielu preparatów,
- eliminuje zagrożenie wilgocią i innymi czynnikami korozjotwórczymi,
- działa jak izolator i szybko eliminuje spięcia spowodowane wilgocią,

Zastosowanie:
Preparat niezastąpiony w każdym samochodzie, mieszkaniu oraz warsztacie.
Znajduje zastosowanie, wszędzie tam, gdzie występuje konieczność poluzowania i
przesmarowania połączenia zawiasu, konserwacji powierzchni metalowych przed
rdzą oraz oczyszczenia elementów z brudnego osadu itp.
Pojemność 400 ml
Opakowanie zbiorcze 12 sztuk
Paleta 1008 sztuk

TESTER SZCZELNOŚCI

Jest to profesjonalny środek umożliwiający szybkie oraz precyzyjne lokalizowanie
miejsc nieszczelności w instalacjach gazowych, a zwłaszcza samochodowych LPG i
CNG. Nadaje się do wszystkich typów instalacji pracujących pod ciśnieniem.
Pojemnik zawiera specjalną substancję która, po naniesieniu na złącza instalacji lub
inne element, które mogą ulec rozhermetyzowaniu, pokrywa je jednolitą masą. W
przypadku zaistnienia nieszczelności na tej masie pojawiają się charakterystyczne
"pęcherzyki".

Zalety produktu:
- nadaje się do wszystkich typów instalacji gazowych
- nie tworzy niebezpiecznych związków z dwutlenkiem węgla, propanem, butanem,
acetylenem, tlenem, gazem ziemnym i miejskim, azotem i jego tlenkiem
- znacznie obniża koszty, niweluje konieczność odwiedzenia warsztatu lub wzywania
specjalisty
- można użytkować w każdej pozycji pojemnika
Zastosowania:

Głównie samochodowe instalacje LPG oraz CNG. Można go stosować do
sprawdzenia szczelności różnego typu piecyków i kuchenek gazowych, zaworów
powietrznych, w tym wentyli w oponach oraz wszelkich innych urządzeń i
przedmiotów, w jakich znajduje się sprężone powietrze lub gaz. Może być używany
na powierzchni metalowych oraz wykonanych z tworzyw sztucznych.
Sposób użycia:
Przed zastosowanie dobrze wymieszać produkt poprzez potrząsanie pojemnikiem
przez kilkanaście sekund. Preparat należy nanieść na testowane złącze przy pomocy
dołączonej rurki w odległości 3 lub 4 cm. Jeżeli instalacja wykazuje nieszczelność
powstaną charakterystyczne bańki. Można stosować na nieoczyszczoną
powierzchnię. Po użyciu nie wymaga zmywania. Środek można użytkować w każdej
pozycji pojemnika.
Pojemność 400 ml
Opakowanie zbiorcze 12 szt.
Paleta 1008 szt.

ZMYWACZ DO CZYSZCZENIA GAŹNIKÓW
Zmywacz do gaźników można stosować do poszczególnych jego elementów w tym
przepustnicy, dyszy i zaworów, dzięki zastosowaniu najnowszej technologii produkcji
i najwyższej jakości składników doskonale oczyszcza wspomniane części z resztek
paliwa, zużytego smaru i oleju. Sprawia jednocześnie, że przeczyszczone elementy
ruchome są odpowiednio nasmarowane. Regularnie stosowany zapewnia optymalne
osiągi silnika. Szybko odparowuje i odtłuszcza. Preparat stosowany jest przy
montażu i wszelkiego rodzaju naprawach serwisowych.
Zalety:
Oczyszcza elementy gaźników (przepustnice, zawory, dysze, kanały). Dzięki czemu
przywraca jego charakterystyki fabryczne. Usuwa zabrudzenia z wlotowej magistrali
dopływu powietrza i systemu paliwowego. Sprzyja powiększeniu zdolności
napędowych silnika i jego mocy. Wpływa na obniżenie zużycia paliwa i zmniejszenie
wydzielania spalin.
Zastosowanie:
Czyści przepustnice, gaźniki, układy dolotowe, dysze, mierniki przepływu powietrza,
wtryski, poprawia wydajność silnika, nadaje się do pojazdów z katalizatorem.
Sposób użycia:
Przed użyciem należy przez ok. 2 minuty wstrząsać pojemnikiem. Po czym
rozpylając mieszankę z odległości 20 cm trzeba ją nanieść na zanieczyszczony
element. Odczekać parę minut aż środek się rozpłynie, pozostawiając element do
wyschnięcia. W przypadku większych zanieczyszczeń czynność powtórzyć.

Pojemność 400 ml
Opakowanie zbiorcze 12 sztuk
Paleta 1008 sztuk

Pielęgnacja i ochrona klem akumulatorowych

Środek służący do zabezpieczania klem akumulatorów. Zapewnia długotrwałą
ochronę przewodów przed wilgocią, olejami i benzyną, jest kompatybilny z
większością materiałów uszczelniających nie powodując ich niszczenia. Preparat
zapobiega powstawaniu śniedzi w trakcie eksploatacji oraz przechowywania poza
pojazdem. Zabarwienie w kolorze niebieskim sprawia, że łatwo kontrolować punkty
aplikacji.

Zalety:
- zwiększa przewodnictwo prądu
- pozostawia trwały film smarny
- utrudnia osiadania brudu oraz kurzu
- zapobiega rozładowaniu akumulatora
- zabezpiecza przewody elektryczne
- wydłuża żywotność akumulatora
- jest szybkoschnący.
Zastosowanie:
- klemy akumulatorów samochodowych
- klemy akumulatorów pojazdów rolnych
- klemy akumulatorów motocykli
- klemy akumulatorów łodzi motorowych
Sposób Użycia:
Kilkukrotnie mocna wstrząsnąć pojemnik, aby kulka umieszczona w środku poruszała
się płynnie. Oczyścić miejsce w które będzie aplikowany preparat, Następnie
oczyszczoną już powierzchnię pokryć z odległości 8 – 10 cm cienką warstwą
preparatu. W celu uzyskania lepszego efektu można czynność powtórzyć.
Pojemność 400 ml
Opakowanie zbiorcze 12 szt.
Paleta 1008 szt.

Odrdzewiacz z dwusiarczkiem milibdenu
Odrdzewiacz z dwusiarczkiem molibdenu jest doskonałym odrdzewiaczem oraz
niezawodnym smarem. Dzięki wysokiej
zawartości mikrocząsteczek MoS2 (dwusiarczku molibdenu) zapewnia doskonałe
właściwości smarne, redukując do minimum proces tarcia, co w konsekwencji
zmniejsza zużycie powierzchni, które bezpośrednio do siebie przylegają. Już
jednorazowe użycie prepratu zapewnia osadzanie się bardzo trwałej warstwy
ochronnej na wszystkich współpracujących elementach. Dodatkowo dzięki
właściwością penetrującym, środek luzuje i rozłącza nawet najbardziej zapieczone
śruby, prowadnice, zawiasy i sworznie, chroniąc je przy tym przed korozją.
Zalety produktu:
- rozpuszcza rdzę i luzuje najbardziej zapieczone połączenia

- likwiduje zgrzyty i skrzypienia, smarując powierzchnie ślizgowe
- efektywnie wypiera wilgoć i wodę ma właściwości antykorozyjne
- posiada dobre własności penetrujące i dociera do trudno dostępnych miejsc
- forma areozolu i praktyczny zawór, umożliwiają łatwe i wygodne stosowanie

- dzięki dużej zawartości cząstek dwusiarczku molibdenu MoS 2 zapewnia doskonałe
właściwości smarne
- jest bardzo wydajny w użyciu
Zastosowanie:
- rozłączanie starych skorodowanych połączeń śrubowych w trakcie napraw lub
konserwacji.
- luzowanie zardzewiałych sworzni, dźwigni, zawiasów, narzędzi, trzpieni itp.
- smarowanie zamków, mniejszych łożysk, osi, dźwigni, linek, manetek, itd.
- profilaktyka ochronna dla elementów metalowych chroniąca przed korozją i
zamarzaniem

Sposób użycia:
Środek należy kilkukrotnie mocno wstrząsnąć. Po czym, w odległości 15-20 cm
rozpylić na skorodowane części, pozostawiając ja na krótko celem rozpuszczania
rdzy i utworzenia ochronnej warstwy smarnej. W przypadku bardzo skorodowanych
elementów czynność należy powtórzyć.
Pojemność 400 ml
Opakowanie zbiorcze 12 szt.
Paleta 1008 szt.

Zmywacz do hamulców
Zmywacz do hamulców posiada doskonałe właściwości czyszczące, odtłuszczające i
myjące. Działa bardzo skutecznie, szybko odparowuje czyniąc powierzchnię suchą i
czystą, nie pozostawiając przy tym filmu olejowego, co pozwala na dalszą obróbkę
bez tracenia cennego czasu.
Środek znakomicie się sprawdza przy czyszczeniu i odtłuszczaniu tarcz
hamulcowych, tarcz sprzęgłowych, klocków hamulcowych, bębnów i innych
powierzchni metalowych.
Preparat znajduje zastosowanie zarówno w zakładach przemysłowych jak i w
warsztatach samochodowych. Skutecznie czyści części silników, sprzęgieł,
rozruszników, sprężyn, prowadnic, tarcz hamulcowych, form wtryskowych, usuwa
uporczywy brud odkładający się na maszynach. Może być stosowany do czyszczenia
powierzchni przed klejeniem.

Pojemność 600 ml lub karnister 30L
Opakowanie zbiorcze 12 szt.
Paleta 1008 szt.

Środek do wiercenia i gwintowania
Środek do wiercenia i gwintowania jest to wysoce wydajny, gatunkowy olej do
obróbki skrawaniem. Znakomicie nadaję się do wszelkich prac związanych z obróbką
metali takich jak wiercenie, gwintowanie, cięcie, szlifowanie, piłowanie i wytłaczanie.
Produkt ten doskonale chłodzi i smaruje przy wysokich prędkościach skrawania
przez co przedłuża trwałość narzędzi, polepsza parametry obróbki, zapobiega
przyklejaniu się wiórów oraz obniża temperaturę. Smar jest odporny na chemikalia i
posiada doskonałe przewodnictwo cieplne. Ultra cienka warstwa zapewnia
długotrwałe smarowanie i ochronę.

Zalety produktu:
• zapewnia szybkie i skuteczne smarowanie
• posiada dobrą przyczepność i nie wycieka,
• jest bardzo wydajny i oszczędny w użyciu

chłodzi i chroni narzędzia oraz materiały podczas obróbki
znacznie przyśpiesza proces obróbki
zapobiega przyklejaniu się wiórów
przedłuża żywotność narzędzi, zmniejszając liczbę awarii i napraw
wypiera wodę i zapewnia ochronę przed korozją
zawiera dodatki, które pomagają, zapobiegać uszkodzeniom obrabianych
powierzchni, np. zadzieraniu powierzchni gwintu, czy zatarciom
• gwarantuje lepsze wykończenie powierzchni
•
•
•
•
•
•

Zastosowanie:
• wszelkie procesy obróbki mechanicznej, gdzie wymagana jest wysoka jakość
środków chłodząco-smarujących, jak skrawanie, gwintowanie, wiercenie,
cięcie, piłowanie, czy tłoczenie
• środek nadaje się do wszystkich typów stali oraz metali kolorowych
jak aluminium, miedź, mosiądz i ich stopy
Pojemność 400 ml
Opakowanie zbiorcze 12 sztuk
Paleta 1008 sztuk

