4.8. Prostriedky na odstraňovanie hrdze
Názov

ROST-KILLER
75-26

Popis – využitie – vlastnosti
• veľmi silno pôsobiaci, leptavý čistič na odstraňovanie ľahkých a stredných
povlakov hrdze pomocou zmäkčovania
• odstraňuje taktiež oleje, mastivá a bielkovinové usadeniny z kovových povrchov
• možnosť používania pomocou ponorenia v preparáte
• nehorľavý

Katalógové
číslo
84 22 752610
84 22 752620
84 22 752630
84 22 752612

Balenie
10 l
20 l
30 l
120 l

5. VŠEOBECNOTECHNICKÉ PROSTRIEDKY
Názov

Popis – využitie – vlastnosti

LECKSUCHER
SPRAY

• prostriedok v spreji na zistenie netesností inštalácie: uzatvárajúce ventily, brzdné
zariadenie, zariadenie na plynové zváranie, tlakové nádoby, spojenia a pripojenia
tlakové, hasiace prístroje, plynové pripojenia, plynové pece, plynové ohrievacie
zariadenia, klimatizačné systémy, kompresory, chladiace zariadenia, potrubia,
spoje hadíc
• je vhodný na kontrolovanie tesnosti inštalácii so všetkými medickými a
technickými plynmi, horľavými (acetylén, propán, bután, vodík)
• nespôsobuje koróziu

Prostriedky technickej chémie

SILIKON SPRAY

KONTAKT SPRAY

TORSION SPRAY
70-05

METAPLAST
70-60

KNETHARZ
70-21

MULTI SPRAY

WD-40

VI-14

• čistý silikón v spreji
• zmenšuje trenie, má konzervačno-impregnačné vlastnosti, ako aj
antielektrostatické a antikorózne
• používa sa ako separačný prostriedok, ako aj konzervačno-ošetrujúci pre umelé
hmoty chemicko a tepelne tvrdené, kaučuk (okrem silikónového kaučuku), do
vstrekovacích lisov, v tlačiarniach a vodorovnej preprave balení, v zváračskej
technike (separátor), ako aj pre také materiály ako drevo, guma, papier, pena,
textill
• je možné použiť v rozsahu teplôt od –50°C do 250°C
• slúži na zabezpečenie nerušenej práce prijímačov a elektrických zariadení
vystavených na pôsobenie vlhka, na odstraňovanie bludných prúdov
• vyháňa vlhkosť, vytvára tenkú priesvitnú ochrannú vrstvu bez vplyvu na
schopnosť vedenia prúdu
• odstraňuje a rozpúšťa okysličené vrstvy a chráni pred ďalším okysličovaním;
pôsobí proti narúšaniu elektrických obvodov, odstraňuje bludné prúdy, a to taktiež
z vákuových sústav a elektrických zvitkov
• je neutrálny, nepôsobí na keramické povrchy, kovové, izolačné, sklenné
a umelohmotné materiály
• ekologicky bezpečný, neobsahuje fluoro-uhľovodíkové zlúčeniny
• „kľúč v spreji” na uvoľnenie každého druhu skrutkových spojení pomocou
kombinácie vysoko penetrujúcich aktívnych zložiek
• neobsahuje kyseliny ani mastivo
• nezanecháva stopy
• povrchy, na ktorých sa použil preparát, je možné lakovať za 10-15 min.
• používať spolu s 70-81 GLEITMETALL SPRAY alebo 70-85 GLEITMETALL
PASTE, aby ste predišli ďalšiemu zakliesneniu spojení
• plastická hmota; univerzálny prostriedok s dokonalou priľnavosťou na vytvrdenie
a hlboké tesnenie povrchov z kovu, dreva, skla a plastickej hmoty
• schopnosť na spracovanie pri nízkych teplotách (pri –5°C)
• uschovávaný na chladnom mieste si zachováva plastickosť minimálne jeden rok
• nezmrašťuje sa, nevytvára ryhy, odolný na vibrácie počas rozťahovania, odolný
voči oleju, benzínu, zriedeným kyselinám, nízkym teplotám

• epoxidová živica na rýchle opravy prvkov v zariadeniach
• utesňovanie potrubí a nádob, pripevňovanie skrutiek a hákov, renovácia
chybných závitových spojov, vyrovnávanie nerovných povrchov, upchávanie dier
a otvorov atď.
• veľmi dobre sa drží na kovových, drevených, kamenných a keramických
povrchoch
• jednoduchý na použitie; na používanie taktiež pod vodou
• tvrdne v priebehu 3 hodín, a potom povrchy pokryté živicou sa môžu obrábať
typom: brúsenie, vŕtanie, pílenie atď.
• odolnosť na vysokú teplotu: do 200°C
• tlaková pevnosť: 7800 N/cm2
• pevnosť na rozťahovanie: 2900 N/cm2
• tvrdnutie: 3 hod. v 20°C
• čas zachovania plastického stavu: 15 min.
• univerzálny výrobok najvyššej kvality na používanie v priemysle
• vytláča vodu a vlhkosť – chráni kovy pred koróziou a oxidáciou
• odstraňovač hrdze – odstraňuje hrdzu a chráni v závitových spojoch, uľahčuje
demontáž, trvalo chráni pred koróziou
• má vynikajúce penetračné vlastnosti
• významne zmenšuje trenie – mastí trecie plochy, odstraňuje piskot a škripot v
pružinách, zámkoch, pántoch
• odstraňuje nečistoty: smlou, mazivá a pod.
• udržuje a ošetruje kovové plochy – predchádza vzniku korózie, zapečeniu a
zadreniu.
• univerzálny konzervačno-mastiaci prostriedok v spreji a rozprašovači; odblokuje a
mastí zámky vo dverách, závesy a iné mechanizmy, dokonale penetruje a
uvoľnuje zhrdzavené a zabezpečené elementy (skrutky, regulátory, svorky a iné
spoje)
• očisťuje od mastiva, žuvačky, lepidla a zmäkčuje usadeniny z tvrdej vody
• zanecháva ochrannú vrstvu proti hrdzi
• odstraňuje vodu z kovových povrchov, elektrických kontaktov, zapaľovacích
systémov, náradí a motorov: nepriťahuje špinu a prach

5. Všeobecnotechnické prostriedky

Katalógové
číslo

Balenie

84 25 762010

400 ml

84 44 151915

400 ml

84 21 001400

400 ml

84 23 700500

400 ml

84 23 706010

1 kg

84 23 702100
84 23 702400
84 23 702401

100 g
400 g
1 kg

84 21 810000

400 ml

84 21 900100
84 21 900200
84 21 900400
84 21 910005
84 21 910025
84 21 920005

100 ml
200 ml
400 ml
5l
25 l
rozptylovač
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