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Uvolňovač šroubů - rozpouští rez, maže, čistí, odpuzuje vlhkost, chrání elektrokontakty, zabrňuje následné korozi. Charakteristika: Velmi rychle,
efektivně a dlouhodobě působící přípravek. Má vynikající vzlínavé a mazací vlastnosti. Trvale odstraní
vrzání a opětovné zreznutí šroubových spojů, dílů.
Zabraňuje tvorbě povrchových proudů na elektrických kontaktech. Vysoká penetrace účinných látek
a MoS2, zaručuje proniknutí těchto látek do nejmenších tolerancí a dlouhodobě zamezí tvorbě nové rzi.
Použití: auto a elektro průmysl, demontáž závitových spojů, jako mazivo kluzných a závitových spojů.
Silikonový olej - jednosložkový mazací přípravek připravený k okamžitému použití, vytváří antistatický mastný film s vysokou tepelnou odolností.
Použití: promázává posuvné plochy, ošetřuje plastové a gumové plochy, chrání před vlhkostí, zabraňuje
namrzání. Působí jako separační činidlo forem při
zpracování plastů, kaučuků, kovů při stříkání, lisování, slévání, extruzi, odlévání. Vytvoří jemný film.
Zinek opravný sprej - je rychleschnoucí lak obsahující 70% zinkového podílu s výtečnou
krycí a otěru odolnou schopností, odolává teplotám
do +250°C. Má výtečnou barevnou shodu s pozinkovanými povrchy. Zinkový opravný sprej je rychleschnoucí nástřik s širokým uplatněním ve strojírenství, výroba lodí a karosérií apod. Má výtečnou
barevnou shodu s pozinkovanými povrchy. Dobrá
přilnavost a rychlé zasychání při ochraně svárů, rezavých míst, potrubí apod.
Hliníkový sprej - dlouhodobá ochranná vrstva pro všechny kovy s dobrou elektrickou vodivostí.
Je odolná vůči otěru, solím, kyselinám, louhům a teplotám do +800°C. Jedinečnou kombinací hliníkových
částic, laku a rozpouštědel zaručí velmi dobrou krycí schopnost a antikorozní ochranu. Je vhodný pro
ochranu svařovaných míst potrubí, ocelových konstrukcí, disků kol, výfukù, karosérií a pod. Je použitelný všude tam, kde jsou kladeny velké nároky na vyšší
odolnost vůči korozi, teplotám a chemikáliím.
Zinkový sprej - vysoká odolnost vůči vodě, slané vodě a otěru s přilnavostí bez základního nátěru,
je přetíratelný. Splňuje normy DIN50976- více jak
92% podílu zinku po vyschnutí, DIN63167 -1000hod.
test na odolnost vůči slané vodě, DIN53151 - mřížková zkouška přilnavosti GT 0-1, DIN53152 – zkouška
na ohyb 32 mm bez tvorby trhlin. Zinkový sprej je
rychleschnoucí matný antikorozní základ s vysokým
podílem zinkového prachu (92% po zaschnutí) pro
vysoké nároky v antikorozní ochraně. Je elektricky
vodivý a odolává vysokým teplotám +490°C. S použitím v průmyslu, kde je kladen velký důraz na antikorozní ochranu jako svařovaná místa, ocelové konstrukce, poškozené pozinkované povrchy.
MSwet 40 - čištění a konzervace zbraní, antistatický, odpuzuje vlhkost, proniká rzí, uvolňuje spoje
a zbytky vodního kamene, ošetření elektro kontaktů,
chrání před oxidací a korozi. MSWet 40 je univerzální
rychle působící přípravek pro čištění, mazání a uvolnění kovových spojů. Díky svému jedinečnému složení, téměř transparentní barvě neviditelně maže
a dlouhodobě odstraňuje vrzání, chrání před vlhkostí,
rozpouští rez a vodní kámen,odstraňuje zbytky usazenin karbónu od střelného prachu, dlouhodobě konzervuje, neobsahuje silikon, biologicky odbouratelný
(až 70%). Působí tak, že nečistotu a mastnotu infiltruje a vytvoří na povrchu izolační vrstvu, která je odolná
vůči korozi a povětrnostním vlivům. Rozpouští mastnotu, dehty, zbytky gumy, barev a lepicích látek.
Čistič brzd - je velmi účinný prostředek určený
především k čištění kovových povrchů znečištěných
oleji, prachem, mastnotou apod. Obsahuje 98% účinné látky zabezpečující dokonale čisté a odmaštěné
povrchy s intenzivním rychlým účinkem, čistí beze
zbytků. Čistič brzd je určen pro čištění a odmaštění
brzdových bubnů, kotoučů a obložení, hydraulické
a motorové části, lamelové spojky apod.. Odstraňuje
nepříjemné pískání systémů. Neobsahuje chlor, fluor,
olovo a cadmium. Nezpůsobuje korozi a nepoškozuje gumové a plastové části. Čistí i zapečená maziva.
Citrusový čistič - univerzální velmi účinný čistič na bázi citrusů. Ekologický. Speciální směs
nenarušuje čištěné povrchy včetně stálobarevných
povrchů, pH neutrální, nezpůsobuje korozi a velmi
dobře čistí od zbytků lepidel, pryskyřic, barev, atramentů, olejů apod. Citrusový čistič je velmi účinným čistícím prostředkem na znečištěnné povrchy
od zbytků lepidel, pryskyřic, olejů, barev apod...
Beze zbytků odstraňuje problematické nečistoty
na povrchu materiálů(kovy lakované i nelakované,
plasty, sklo, keramika,....) Čistič je možné používat
i v místech se špatným odvětráním.
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Vazelína - velmi odolné mazivo, splňující normy
DIN 51825. Vysoká přilnavost, dlouhodobý účinek,
teplotní odolnost -50°C až +170°C, chrání před oxidací a korozí. Vhodná pro ozubená kola. Obsahuje
teflon. Je určena pro dlouhodobou ochranu vůči vodě
a korozi v náročných podmínkách k profesionálnímu
použití. Široké použití v autoprůmyslu, stavebnictví,
zemědělství a řemeslné výrobě. Je určená na mazání válcových a kluzných ložisek, pantù, čepů, zámkù,
stavebních strojů apod.. Doporučuje se i jako impregnační prostředek na gumové těsnění a plasty.
Zabraňuje praskání, křehnutí a stárnutí plastů.
Univerzální lepidlo - je jednosložkové
rozpouštědlové lepidlo na bázi syntetických kaučuků určené k okamžitému použití. Speciální ventil
umožňuje rovnoměrný nástřik lepidla. Tepelná odolnost +80°C. Charakteristika: Univerzální lepidlo je
určené k plošnému lepení papíru, kartonů, plastů,
korku, dřeva, textilií, kovů apod., ve výrobě, opravnách a údržbě v autoprůmyslu, reklamě, čalounictví,
podlahářství... Není vhodné pro lepení polystyrenu.

