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PRODUSE DE ÎNALTĂ CALITATE ,
REZULTATUL UNOR CERCETĂRI CONTINUE
SATISFAC TOATE EXIGENŢELE PROFESIONIŞTILOR

LASER
Deblocant Lubrifiant Antioxidant

LASER este fluidul cu o mare putere de pătrundere care descompun e
rugina, crustele şi depunerile, deblocând în câteva clipe şuruburi, piuliţe,
buloane, rulmenţi, fermoare, încuietori, îmbinări mecanice.
LASER nu atacă metalele, vopseaua sau cauciucul.
LASER elimină umiditatea din instalaţiile electrice, lubrifică şi protejează
împotriva coroziunii şi oxidării.
Supapa “All positions” permite utilizarea produsului în orice poziţie.
DESCRIERE
Flacon
Spray
Spray

CONŢINUT
75 ml
200 ml
400 ml

AMBALARE – BUC.
36
24
24

G.F.O. GOLD FLUID ONE
Fluid lubrifiant, 6 funcţii într -un singur produs
GOLD FLUID ONE este fluidul lubrifiant care:







Penetrează şi dizolvă rugina.
Descompune şi îndepărtează crustele.
Deblochează şuruburi şi buloane.
Lubrifică pe timp îndelungat.
Elimină umiditatea din circuitele şi instalaţiile electrice.
Protejează împotriva coroziunii.

DESCRIERE
Spray
Spray

CONŢINUT
200 ml
400 ml

AMBALARE – BUC.
24
24

ER SBLOCCANTE MULTIUSO
ER DEBLOCANT CU ÎNTREBUINŢĂRI MULTIPLE
Casă • Maşină • Birou • Do it yourself • Camping • Nautică

ER SBLOCCANTE MULTIUSO este un fluid lubrifiant care nu atacă metalul, vopseaua,
cauciucul.
ER SBLOCCANTE MULTIUSO are o multitudine de funcţii:
 descompune rugina, crustele şi depunerile;
 deblochează şuruburi, piuliţe, buloane, balamale, cuzineţi, rulmenţi, încuietori;
 elimină umiditatea din circuitele şi instalaţiile electrice;
 lubrifică pe timp îndelungat;
 protejează împotriva coroziunii şi oxidării.

ER GRASSO MULTIUSO
ER UNSOARE CU ÎNTREBUINŢĂRI MULTIPLE

Casă • Maşină • Birou • Do it yourself • Camping • Nautică

ER GRASSO MULTIUSO este o unsoare lubrifiantă pe bază de litiu cu acţiune
îndelungată.
ER GRASSO MULTIUSO are înalte proprietăţi anticorosive şi antiuzură.
ER GRASSO MULTIUSO este ideală pentru lubrierea cuzineţilor, rulmenţilor,
balamalelor şi angrenajelor. Datorită acţiunii sale de respingere a apei, poate fi aplicată
chiar şi pe suprafeţele umede.
ER GRASSO MULTIUSO aderă chiar şi pe suprafeţele în mişcare.

DESCRIERE
Spray ER deblocant în expozitor
Spray ER unsoare în expozitor

CONŢINUT
75 ml
75 ml

AMBALARE – BUC.
24
24

ELETTRONICA
ELECTRONICA
Detergent pentru contacte
ELETTRONICA îndepărtează complet şi repede praful, grăsimea, uleiul, reziduurile
rezultate din lipire şi sudură, ceara şi adezivii de pe apara turile electronice şi
electrice, lăsând suprafeţele perfect curate.
Poate fi aplicat chiar şi în timpul funcţionării.
ELETTRONICA nu atacă metalele şi cauciucul şi poate fi utilizat pe majoritatea
materialelor plastice şi vopsite.
ELETTRONICA se evaporă imediat fără a lăsa reziduur i şi nu modifică
conductibilitatea.
ELETTRONICA este ideală pentru aparaturi electrice şi electronice, motoare
electrice, panouri şi circuite matriţate, computere, HI -FI, micromecanisme în general,
instrumente optice de precizie, camere video şi altele.
DESCRIERE
Spray

CONŢINUT
200 ml

AMBALARE – BUC.
6

SCHIUMA SCORRICAVO
SPUMĂ CULISARE CABLURI
SCHIUMA SCORRICAVO are o mare putere de lubrifiere, care reduce atât
efortul necesar trecerii firelor elect rice prin conducte cât şi durata muncii. Prin
scăderea coeficientului de frecare (frecare ce în mod obişnuit încetineşte
trecerea cablurilor), produsul garantează o putere de alunecare optimă .
Acţiunea produsului persistă în timp, facilitând astfel scoater ea sau
repoziţionarea cablurilor şi protejându -le împotriva învechirii.
SCHIUMA SCORRICAVO
 este stabilă la temperaturi cuprinse între -20 şi +65 °C;
 este inodoră, inertă, netoxică şi biodegradabilă .
SCHIUMA SCORRICAVO este indicată în special pentru l ucrări de instalaţii
electrice în locuinţe, birouri, laboratoare, ateliere, etc.
Erogatorul cu pipă lungă din dotare permite accesul şi în punctele cele mai
dificile.
Supapa “All Positions” oferă posibilitatea utilizării spray -ului în orice poziţie.

DESCRIERE
Spray

CONŢINUT
400 ml

AMBALARE – BUC.
12

RIVELATORE FUGHE GAS
DETECTOR SCURGERI GAZ
RIVELATORE FUGHE GAS este produsul indispensabil în verificarea etanşeităţii
instalaţiilor şi legăturilor de la buteliile de gaz metan sau GPL din casă, maşină,
barcă, camper etc.
Util pentru controlul rezervoarelor şi instalaţiilor de aer comprimat.
RIVELATORE FUGHE GAS îşi găseşte utilitatea şi în cazul instalaţiilor de gaze
medicinale, criogenice sau industriale: acetilenă, hidrogen, argon, protoxid de azot,
azot, amoniac şi propan.
RIVELATORE FUGHE GAS , când este aplicat prin pulverizare pe îmbinări,
racorduri sau zone sudate, pune în evidenţă pierderea de gaz prin formarea unor
mici bule.
DESCRIERE
Spray
Spray

CONŢINUT
400 ml
75 ml

AMBALARE – BUC.
12
24

SVAP
Îndepărtează etichetele şi substanţele adezive
SVAP elimină în scurt timp, cu uşurinţă şi fără efort , de pe orice tip de suprafaţă,
etichetele autocolante din hârtie sau plastic şi orice urmă de adeziv.
SVAP este ideal chiar şi pentru îndepărtarea benzilor adezive vechi, reziduurilor de
mastic, silicon neîntărit, marker, etc.
SVAP nu atacă suprafeţele, chiar dacă sunt vopsite.
Cum funcţionează:
 Se utilizează de la o distanţă maximă de 10 cm.
 Pentru etichete din hârtie: se pulverizează direct pe etichetă, se aşteaptă
2-3 minute şi apoi se îndepărtează cu o cârpă.
 Pentru etichete din plastic: mai întâi se îndepărtează eticheta şi apoi se
procedează ca la etichetele din hâr tie.
 În cazul etichetelor mai rezistente, se repetă operaţiunea.

ADEZIV

DESCRIERE
Spray în expozitor

CONŢINUT
200 ml

AMBALARE – BUC.
12

