ZESTAW WARSZTATOWY
ZESTAW 1

400ML

500ML

400ML

400ML

500ML

400ML

Rust Shock - Wysokiej jakości produkt, który umożliwia demontaż skorodowanych, zatartych lub zapieczonych połączeń
11151400
gwintowych w nawet najbardziej ekstremalnych przypadkach.
Cleaner Spray S - Środek do zmywania i odtłuszczania powierzchni. Odtłuszcza i czyści wszystkie metale, szkło, ceramikę i prawie wszystkie tworzywa sztuczne. Przeznaczony jest do czyszczenia powierzchni które będą poddane klejeniu, obróbce, uszczelnianiu, a także stosuje się go przed nakładaniem primerów, farb i powłok antykorozyjnych. Więcej
piszemy w tekście na temat odtłuszczania.

11202500

ASW 400 - Zapewnia ochronę przed korozją, zacieraniem się i "zimnym spawaniem" - szczególnie stali nierdzewnej i
innych stopów metali.

27050400

Rust Converter- Konwerter rdzy i podkład w jednej aplikacji. Służy do neutralizacji rdzy na powierzchniach z żeliwa i
stali. Zabezpiecza przed korozją.

11155400

W 44 T® Multi Spray - Środek smarującym w opakowaniu typu spray, ale może być dozowany w płynie przez wężyk.
Produkt ma bardzo wysoką wydajność. Polecany jest w pracach serwisowych i konserwatorskich w zakresie temperatur
11251550
od -50°C do +210°C. Posiada doskonałe właściwości penetrujące (efekt włoskowatości) preparat wypiera wilgoć i
przedostaje się do korozji podpowierzchniowej.
Zinc Spray bright grade - jasny - Produkt stanowi długotrwałą i solidną ochronę antykorozyjną, idealną dla metalowych
powierzchni oraz dla części galwanizowanych.Preparat tworzy świetnie przylegającą powłokę ochronną, która jest
szybkoschnąca i składa się z mikrocząstek cynku, mających postać płatków. Taka forma elementów zastępuje tradycyj- 11001400
ne pigmenty sferyczne i zapewnia wyższą odporność warstwy ochronnej na trudne warunki środowiskowe i pogodowe.

ZESTAW WARSZTATOWY
ZESTAW 2

400ML

500ML

400ML

400ML

500ML

400ML

Chain And Rope Lube Spray - Przezroczysty smar do smarowania zewnętrznego i wewnętrznego mocno obciążonych
łańcuchów i lin.Zastosowany na łańcuch lub linę wypiera wodę, zapobiega rozciąganiu, tarciu i zużyciu materiału.
Dodatkowo wycisza pracę podzespołów.

11500400

Cleaner Spray S - Środek do zmywania i odtłuszczania powierzchni. Odtłuszcza i czyści wszystkie metale, szkło, ceramikę i prawie wszystkie tworzywa sztuczne. Przeznaczony jest do czyszczenia powierzchni które będą poddane klejeniu,
11202500
obróbce, uszczelnianiu, a także stosuje się go przed nakładaniem primerów, farb i powłok antykorozyjnych. Więcej
piszemy w tekście na temat odtłuszczania.
ASW 400 - Zapewnia ochronę przed korozją, zacieraniem się i "zimnym spawaniem" - szczególnie stali nierdzewnej i
innych stopów metali.

27050400

Rust Converter- Konwerter rdzy i podkład w jednej aplikacji. Służy do neutralizacji rdzy na powierzchniach z żeliwa i stali.
11155400
Zabezpiecza przed korozją.
W 44 T® Multi Spray - Środek smarującym w opakowaniu typu spray, ale może być dozowany w płynie przez wężyk.
Produkt ma bardzo wysoką wydajność. Polecany jest w pracach serwisowych i konserwatorskich w zakresie temperatur
11251550
od -50°C do +210°C. Posiada doskonałe właściwości penetrujące (efekt włoskowatości) preparat wypiera wilgoć i
przedostaje się do korozji podpowierzchniowej.
Zinc Spray bright grade - jasny - Produkt stanowi długotrwałą i solidną ochronę antykorozyjną, idealną dla metalowych
powierzchni oraz dla części galwanizowanych.Preparat tworzy świetnie przylegającą powłokę ochronną, która jest
szybkoschnąca i składa się z mikrocząstek cynku, mających postać płatków. Taka forma elementów zastępuje tradycyj- 11001400
ne pigmenty sferyczne i zapewnia wyższą odporność warstwy ochronnej na trudne warunki środowiskowe i pogodowe.

