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Tisztítás

Fék tisztító #119712
Ean-kód: 5411183090729 • 1 doboz tartalma: 6x400ml • 360°

Rendkívül hatékony, gyorsan száradó tisztító, fék és kuplung  
alkatrészek tisztítására. Eltávolítja a fékolajat, és más olajos 
szennyeződéseket, lerakódásokat. Megszünteti a fék csikorgását  
és a kuplung csúszását. Mindenféle pozícióban kifújható, a fémeket 
nem korrodálja.
Alkalmazási terület: Fék és kuplung alkatrészek.

Univerzális tisztítóhab #119711
Ean-kód: 5411183090712 • 1 doboz tartalma: 6x400ml

Univerzálisan alkalmazható tisztító spray hab formában, amely így nem 
csepeg és lehetővé teszi a függőleges felületek hatékony tisztítását is. 
Alkalmazási terület: üveg, kerámia burkolatok, tükör, laminált felületek, 
pvc, konyhai berendezések, autóbelső, szőnyeg, irodai eszközök stb.

Ipari tisztítóspray #119708
Ean-kód: 5411183090682 • 1 doboz tartalma: 6x400ml • 360°  

Rendkívül hatékony, gyorsan száradó tisztító és zsírtalanító spray széles 
körű felhasználásra. Alkalmas még ragasztó és tömítő anyag felhordása 
előtti felülettisztításra.  Ideális a még friss MS- Polimer, PU vagy szilikon 
tömítő felesleg, kátrány, zsír és viasz eltávolítására. Nem hagy nyomot.
Alkalmazási terület: a legtöbb tömör felület (fémek, műanyagok,  
pvc stb.)

Ragasztó eltávolító #119710
Ean-kód:5411183090705 • 1 doboz tartalma: 6x400ml • 360°

Színtelen oldószerkeverék friss ragasztómaradványok eltávolítására, 
ecsetek, ragasztó spatulák, kenőlapátok tisztítására. Eltávolítja  
a megkötött kontakt ragasztó maradványokat. Nem alkalmas  
polisztirén és Plexi esetén. Egyes műanyag felületeket károsíthatja.

Tömítő eltávolító #119709
Ean-kód: 5411183090699 • 1 doboz tartalma: 6x400ml 

Felhasználásra kész, hatását gyorsan kifejtő spray megkötött szilikon  
és MS-Polimer eltávolítására.
Alkalmazási terület: a legtöbb felületen pl. alumínium, bevonatok,  
laminált felületek, festékek és egyes műanyagok.



Zsírzás  
és felületvédelem

Multi spray #119707
Ean-kód: 5411183090675 • 1 doboz tartalma: 6x400ml • 360°

Magas minőségű, univerzálisan alkalmazható spray 8-féle hatással: használható 
rozsdaoldóként és eltávolítóként, rozsda elleni védelemként, zsírzóként, olajozóként, 
tisztítóként. Víztaszító hatású, és kontakt sprayként is működik. A tisztítás után védő 
filmbevonatot képez. A fémeket és műanyagokat nem támadja meg. A gumi anyagú 
alkatrészek élettartamát meghosszabbítja.
Alkalmazási terület: csavarok, mozgó alkatrészek, tengelyek, pántok, láncok, kerti 
szerszámok, stb.

Fehér zsír # 119706
Ean-kód: 5411183090668 • 1 doboz tartalma: 6x400ml

Magas minőségű, teflont tartalmazó, fehér lítium szappan alapú zsírzó ipari  
felhasználásra. Kettős hatással rendelkezik: képes behatolni a hézagokba,  
ugyanakkor jól megtapad a felületen és ellenáll a nyomásnak. Alkalmazható  
max. 120 ºC hőmérsékletig. Vízálló és véd a korrózió hatásai ellen.
Alkalmazási terület: gépek, csapágyak, tengelyek, fogaskerekek, szállító szalagok,  
gumi szigetelő profilok, stb.

Vazelin spray #119703
Ean-kód: 5411183090637 • 1 doboz tartalma: 6x400ml • 360°  

Áttetsző, zsírzó és felületvédelmet biztosító spray. Zsírzó, kenő hatással rendelkezik 
fémeken és műanyagokon. Védelmet nyújt a víz, az időjárás, higított savak és lúgok  
ellen, valamint meghosszabbítja az alkatrészek élettartamát. Alacsony nyomás alatt  
kell használni. Alkalmazható max. 150 ºC hőmérsékletig. Szilikont nem tartalmaz.
Alkalmazási terület: nyílászárók pántjainál, csavaroknál, kerti szerszámoknál, csúszó  
és gördülő árnyékolóknál stb.

Szilikon spray #119704
Ean-kód: 5411183090644 • 1 doboz tartalma: 6x400ml • 360°  

Áttetsző, magas minőségű szilikon olajat tartalmazó spray zsírzó és formaleválasztó  
hatással. Csökkenti a súrlódást és a mozgó alkatrészek kopását, valamint alkalmas  
a műanyagok és gumi kezelésére. Víztaszító réteget képez, véd a pára hatásaitól.  
Alkalmazható max. 200 ºC hőmérsékletig. 
Alkalmazási terület: tolóajtók és szigetelő gumik, csúszósínek, autók elektromos vezetékei, 
motorok, fűnyírók stb.

Teflon spray #119705
Ean-kód: 5411183090651 • 1 doboz tartalma: 6x400ml • 360°

Magas minőségű, teflon (PTFE) alapú zsírzó, fém és műanyag alkatrészek  
kezelésére. Könnyen behatol a hézagokba. Tartós vagy nagy nyomásnak, valamint  
magas hőmérsékletnek kitett alkatrészekhez. A vizet és szennyeződéseket taszítja. 
A teflon hosszantartó védelmet nyújt a súrlódással és az  idő előtti elhasználódással 
szemben. Nagyon jó mechanikai és hőmérsékleti stabilitással rendelkezik.
Alkalmazási terület: gépek, csigák, (kerékpár) láncok, váltók, csapágyak, szállító  
szalagok, stb.

Ipari  
alkalmazások

Spray Zinc Mat #119713
Ean-kód: 5411183090736 • 1 doboz tartalma: 6x400ml 

Magas minőségű cink spray (98 % cink) hideg galvanizáláshoz. A cink 
és vas, valamint az acél felületeket megóvja a korróziótól. A katódos 
hatásának köszönhetően rendkívüli védelmet  biztosít és gazdaságos.

Alu-Cink spray (fényes) #119714
Ean-kód: 5411183090743 • 1 doboz tartalma: 6x400ml 

Magas minőségű, Alu-Zinc spray hideg galvanizáláshoz. Megvédi  
a cinket, a még megmunkálatlan vasat, és az acélt a korróziótól.  
A katódos hatásának köszönhetően rendkívüli védelmet biztosít  
és gazdaságos. Sima és fényes felületet eredményez.
Alkalmazási terület: karosszéria munkák, csatorna pánt, hegesztési 
varratok stb.

Kontakt spray  #119715
Ean-kód: 5411183090750 • 1 doboz tartalma: 6x400ml • 360°

Elektromos érintkezések tisztítására és karbantartására. Feloldja  
a szennyeződéseket és az oxidációt, helyreállítja a megfelelő érintkezést. 
Megakadályozza a páralecsapódásból eredő elektromos interferenciát 
és a zárlat kialakulását.
Alkalmazási terület: csúszó-, váltó- és egyéb kapcsolók, elemek,  
akkumulátorok, potenciométerek  stb.

Csavar lazító #119716
Ean-kód: 5411183090767 • 1 doboz tartalma: 6x400ml • 360°

Rendkívül hatékony termék a korrodált csavarok és alkatrészek  
meglazítására. Az alacsony felületi feszültséggel rendelkező olaj 
könnyen behatol az egészen finom hézagokba is.
Alkalmazási terület: gépek alkatrészei, csavarok, gallérok, karimák stb.

Vágó és üregelő spray #119717
Ean-kód: 5411183090774 • 1 doboz tartalma: 6x400ml • 360°

Magas minőségű olaj, amely megakadályozza a fém túlhevülését  
vágás és fúrás során. Csökkenti a munkadarab anyagának ellenállását 
és a vágószerszámon jelentkező feszültségeket.
Alkalmazási terület: fúrás, marás, fűrészelés, lyukasztás stb. acél  
és a legtöbb színesfém esetén.


