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Hliníkový sprej 
- Vysoký stupeň ochrany 
- Možno přetírat barvou 
- Rychleschnoucí 
- Jasná barva 
- Nestékavá barva 
 
 
 
400 ml

 

Nerezový sprej 
- Vysoký stupeň ochrany 
- Možno přetírat barvou 
- Rychleschnoucí 
- Nestékavá barva 
 
 
 
 
400 ml

                 ALUSIL                  INOXSIL                  ZINCOSIL 400
 

Zinkový sprej 
- Vysoký stupeň ochrany 
- Možno přetírat barvou 
- Rychleschnoucí 
- Nestékavá barva 
- Elastický povlak 
 
 
 
400 ml

                 OROSIL
 

Zlatý zinkový sprej 
- Vysoký stupeň ochrany 
- Možno přetírat barvou 
- Rychleschnoucí 
 
 
 
 
 
400 ml

                 PK smart nozzle                  MULTIGREASE

                 PENTRIX 100                  RIVELEX 200                  METACLEAN

 

Ochranný, mazací, kon-
zervační a antikorozní 
prostředek 
- Obsahuje dehydratační činidlo 
- Uvolňuje zarezlé spoje  
- Odmrazuje do teplot  -40oC 
- Maže elektrické komponenty 
- 7 funkcí v 1 balení 
400 ml

 

Lubrikační sprej  
- Mazání mechanických částí 
- Vysoká přilnavost 
- Odolnost proti silnému tření 
- Vysoká penetrační schopnost 
- Pracovní teplota od -10°C do    
 +210°C 
 
 
400 ml

 

Zjišťování vad a trhlin 
- Červené barvivo 
- Proniká do obtížných míst 
- Detekuje trhliny a vady po     
  svařování 
- V kombinaci se sprejem RIVEL-
EX 200
 
 
400 ml

 

Zjišťování vad a trhlin 
- Bílý detekční sprej
- Rychle k použití díky rychlému  
  odpařování
- Detekuje trhliny a vady po  
  svařování
- V kombinaci se sprejem PEN-
TRIX 100
 
400 ml

 

Čistič a odmašťovač 
- Čistící sprej na kovy 
- Rychleschnoucí 
- Vhodný i pro nerezovou ocel   
   a hliník 
-Vhodný k očištění ploch před  
  použitím PENTRIX 100 
 
 
400 ml

                 ROCUT
 

Výkonný řezný olej 
- Dosažení vyšší  řezné rychlosti 
- Použití při frézování, řezání,   
  vrtání 
- I pro nikl a jeho slitiny 
- Zanechává elastický film s  
  antikorozní ochranou 
 
 
400 ml

 

Čistící a ochranný sprej  
- Vynikající antikorozní vlastnosti 
- Vytěsňuje a odstraňuje vodu 
- Chrání skladované částečně  
  rozpracované a hotové kusy  
  před korozí i na vlhkých místech 
 
 
 
500 ml

 

Silikonová vazelína  
s PTFE 
- Odolává teplotám až do 300°C  
- Vysoká mazací schopnost 
- Zabraňuje přehřátí a oděru  
  třecích ploch 
- Mazání ploch umístěných pod  
  vodou
 
400 ml

                 ANTIRUGGINE                  SPECIAL LUBE
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                 ANTITEK
 

Sprej proti ulpívání 
kuliček 
- Bez silikonu
- Vodní báze
- Bez zápachu 
- Biodegradabilní 
 
 
 
500 ml

                 DISTAC WELD                  SUPER STAK
 

Sprej proti ulpívání 
kuliček 
- Bez silikonu
- Bez chloridů a Freonů
- NEHOŘLAVÝ
- Teplotní odolnost do 250oC
- Biodegradabilita 85%
 
 
400 ml

 

Sprej proti ulpívání 
kuliček 
- Bez silikonu
- NEHOŘLAVÝ
- Vysoký účinek
- Biodegradabilita min. 85%
 
 
 
400 ml

 

Ochranný keramický 
sprej  
- Keramická báze, bez silikonu
- Odolný vysokým teplotám
- Separační vlastnost do teplot  
  1500°C
 
 
 
500 ml

 

Sprej na ochranu hořáků 
- Neobsahuje silikon
- MoS2 a grafit v syntetických  
  pryskyřicích
- Odolný do 700°C
 
 
 
 
500 ml

 

Kapalina proti ulpívání 
kuliček 
- Rozpustný ve vodě
- NEHOŘLAVÝ
- Bez silikonu
 
 
 
 
5 l, 25 l,

                 MOLISIL                  PROTECT 700                 CERAMSTAK

 

Indikátor úniku plynů 
- Sprej pro zjišťování netěsností
- Rychlé a jednoduché zjištění  
  netěsností
- Vhodný pro různé typy plynů
- Nehořlavý, nezpůsobuje korozi
- Ekologicky nezávadný
 
 
500 ml

 

Mazivo s přídavkem 
Lithia 
- Odolnost proti slané vodě  
- Ochrana mechanických dílů lodí 
- Teplotní odolnost do 250°C 
- Neobsahuje CFC 
 
 
 
400 ml

 

Sprej s MoS2 
- Tixotropní šedá barva 
- Směs syntetického maziva, od-  
  mašťovače a MoS2 
- Odolává teplotám do 700°C 
- Odolává vodě a zabraňuje  
  oxidaci 
 
 
400 ml

                 SUPER BALL                  WHITE LUBE                  MOB LUBE

 

Sprej s částicemi mědi  
- Použití při teplotách 700 -  
  1000°C 
- Odolný kyselinám, solím i  
  zásadám 
- Teplotní odolnost od -50°C do  
  +1100°C. 
 
 
400 ml

 

Lubrikační sprej s PTFE 
- Neobsahuje olejovité látky.  
- Vhodné pro vysoké tření
- Odolává teplotám až do 300°C
- Nelepí se na plast 
 
 
 
 
400 ml

 

Čistící a odmašťovací 
sprej 
- Transparentní roztok
- Pomerančová vůně
- Teplotní odolnost: -20 +150°C 
- Nezanechává mastný film 
- Víceúčelový výrobek i pro  
  domácí použití 
 
400 ml

                 RAME LUB                  LUBRITEF                  DETER 100

 

Mazací prostředek s 
PTFE pro řetězy kol  
- Odolává oxidaci a vodě 
- Použití při teplotách od -20 do   
  + 150oC 
- Vysoká mazací schopnost 
- Voděodolné vlastnosti 
 
 
200 ml

 

Leštící a ochranný sprej 
pro rámy jízdních kol 
- Použití při teplotách od  -20 do  
  + 150°C. 
- Chrání proti oxidaci atmosféric-  
  kými vlivy 
- Lze použít k ochraně plastových  
  dílů 
 
200 ml

 

Odmašťovací a čistící 
sprej pro rámy jízdních 
kol 
- Chrání povrchy proti oxidaci  
- Odpuzuje vodu 
- Odstraňuje: dehet, olej, mastno- 
  tu, zaschlou nečistotu, lepidla 
 
400 ml

                 LUBRICAT                  SILTEL                  PULITEL


