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Концентрат за почистване
на гаражи

Грес спрей

Медна паста спрей

Арт № 60100

Арт № 70250

Арт № 70350

Универсално средство приложимо за
почистване на гаражи, много
ефективно за премахване на греси,
мазнини, масла и замърсявания
натрупани върху подовете на
ремонтни цехове, превозни средства,
машини и съоръжения.
• може да се използва като
концентрат за миене на детайли и
почистване с високо налягане
• съотношение на смесване:
- за измиване на двигателя 1: 5
- за измиване на пластмаси 1:20
- за нормално замърсяване до 1:30
- за почистващ препарат с високо
налягане до 1: 200

За дългосрочно смазване на силно
натоварени обикновени, ролкови
и сферични лагери, шпиндели и
водачи,за двигатели и части на
машини, за панти и заключващи
системи, за цилиндри втулки и др.
• смазва движещи се части и
плъзгащи се повърхности
• дълготрайно смазване
• защита от корозия
• много добро прилепване към
детайлите

За дълготрайно смазване на резбови
съединения (при тръбни, фланцови
и фитингови връзки), които са
изложени на високи температури
и корозивни влияния - колектори,
изпускателни тръби,ауспуси, цилиндри
на двигатели и горивни камери.
• позволява лесно развиване и
отделяне на частите, дори и след
като са били работили дълго време
• водоустойчив и устойчив на солена
вода
• при монтаж обезпечава за дълъг
срок развиването и разделянето на
детайлите, защитава от корозия,
улеснява монтажа.
• паста топлоустойчива до + 1100°C
• въртящя се на 360 ° дюза

Разтворител за ръжда с
молибденов бисулфид /
MoS2/

Спрей за почистване
на спирачки

Спрей за вериги

Почистващо средство
за силикон

Арт № 70050

Арт № 70060

Арт № 70550

Арт № 70950

За бързо развиване и
освобождаване на кородирали или
заяли връзки, винтове, гайки, болтове,
шлици,шпонкови съединения.
Разтворителят на ръжда може да се
използва и в екстремни условия при високи температури и системи
под налягане.
• бързо разтваря ръждата
• добри проникващи свойства
• добри смазочни свойства
• предпазва от корозия
• въртящя се на 360 ° дюза

За бързо почистване и
обезмасляване на барабанни
и дискови спирачки, спирачни
принадлежности,съединители
и части. Може да се използва
и за почистване на омаслени и
замърсени двигатели и детайли.
• без ацетон
• много ефикасно почистване,
пълно обезмасляване, действа и
изсъхва бързо
• многофункционален
• въртяща се на 360 ° дюза

За дълготрайно смазване на всички
видове задвижващи, скоростни
и силно натоварени верижни
задвижвания. Изключително
подходящ за мотоциклети,
велосипеди, вериги за мотокари,
селскостопански машини и др.
• съвместим с O-/X/ и
Z-уплътняващи пръстени
• отлична способност на
проникване в процепи
• дълготрайно смазване
• висока устойчивост на вода и
солена вода
• температуроустойчив от -30°C до
+150°C

За бързо почистване и
обезмасляване на натрупани
замърсявания (силикон, масло,
мазнини) по метални части, лети
детайли, леки метали, керамика,
стъкло, каучук и пластмаса.
• много добро почистване и бързо
изсушаване
• за универсална употреба
• не е корозивен
• бързо и ефективно отстранява
остатъци съдържащи силикон
• въртящя се на 360 ° дюза
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Цинк– алуминиев спрей

Мултифункционален
универсален спрей

Студен чистител
за двигатели

Силно охлаждащ спрей

Арт № 71050

Арт № 71250

Арт № 71850

Арт № 71950

Подходящ за дълготрайна защита
от корозия за всички метали, които
са изложени на неблагоприятни
въздействия. Ефективен за защита
на ауспухови тръби, изпускателни
системи и джанти, както и на метални
детайли нуждаещи се от покритие.
Може да се използва за грундиране
преди нанасяне на последващо
покритие при машини и корпуси.
• бързосъхнещ
• създава гладък, матов, непорест
филм
• добра адхезия към всички метали
• може да бъде боядисван
• покритите детайли могат да бъдат
заварявани
• създава дългосрочна
антикорозионна защита

Универсален продукт за почистване,
раздвижване, смазване, защита и
поддръжка на детайлите.
• универсално приложим с много
добри свойства на проникване
• разхлабва ръждясали и клеясали
части
• обезпечава дълготрайна защита от
корозия
• цвят:прозрачен
• въртящя се на 360 ° дюза с
променлива струя на пръскане
• температурна устойчивост -30 °C
до +90°C
• устойчив на вода,морска вода, леки
киселини и основи

Високо активен специализиран
почистващ препарат за интензивно
отстраняване на масла и греси от
двигатели и машинни части.
• интензивно почистване на
повърхности
• въртящя се на 360 ° дюза

Монтажна грес с висока
прилепчивост

Експресен индустриален
чистител

Спрей против заваръчни
пръски с CO2

Високоефективен
тефлонов спрей

Арт № 71550

Арт № 71750

Арт № 72050

Арт № 74050

За повърхности изложени на
повишено износване, за дълготрайно
смазване в резултат на много добро
прилепване към детайлите, дори при
високо натоварване. За постоянно
смазване на всички части, които
са подложени на силно износване,
удари и вибрации.
• дълготрайно смазване
• за високи натоварвания
• прозрачна
• екстремна адхезия
• огромна проникваща способност
• висока температуроустойчивост
• силно вискозна грес с отлично
качество и висока абсорбция
• устойчиви на пръски и солена вода
• въртящя се на 360 ° дюза с
променлива струя за пръскане

За отстраняване на остатъци
от масла, грес, смоли и лепила,
при техническото обслужване и
монтажни работи по двигателни и
машинни части, пружини, приставки,
стартери, лагери, тръби и др.
• екстремна почистваща сила
благодарение на съдържащият се
ацетон
• обезмаслява и отстранява смоли
• изпарение без остатък
• за универсална употреба
• много добри свойства на проникване
• обезмаслява напълно, работи
ефективно и бързо изсъхва
• въртящя се на 360 ° дюза

Създава защитен слой, които
предотвратява прилепването на
заваръчни пръски или заваръчни
зърна върху повърхностите.
• предпазва части и дюзи на
заваръчни апарати
• за всякакви повърхности
• невъзпламеним
• защита за целия цикъл на
заваряване
• елиминира механичното
отстраняване на пръските
• няма неблагоприятен ефект върху
заваръчната връзка
• удължава живота на дюзите за
заваряване

Смазващ, разделящ и улесняващ
плъзгането агент, синтезиран
специално за смазване на детайли
като направляващи релси,
транспортни линии, уплътняващи
ленти на вратите, заключващи
механизми, плъзгащи се прозорци,
каучукови врати и др.
• бяло сухо смазване
• улеснява плъзгането
• неутрална миризма
• подходящ за всички материали
• много добра адхезия
• не провежда електричество
• обезшумяващо действие
• удължава експлоатационния
живот на частите
• топлоустойчив до + 260 ° C
• въртяща се на 360 ° дюза

За охлаждане на машинни части
като лагери,валове, втулки,
връзки, карбуратори и агрегати за
впръскване на гориво, транзистори,
резистори, електронни елементи,
превключватели. Може да се използва
и за охлаждане на силно нагряти
части, както и за изстудяване при
монтаж и демонтаж на лагери, втулки,
оси. За автомобилната индустрия,
строителни и селскостопански
машини, както и за промишлеността и
занаятите.
• изстудява детайлите в рамките на
няколко секунди
• охлажда до -45 ° C
• без замърсяване на охлажданата
повърхност
• без силикон и масла
• за сервизни и монтажни работи
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Осигурители за резбови съединения

Комплект

Средна якост

За осигуряване срещу развиване и запечатване
на резбови връзки при винтове, гайки, болтове,
букси, шлицеви и фланцеви съединения.
• Бързо анаеробно втвърдяване.
• Устойчив на корозия, вибрации, вода, 		
солена вода.
•Устойчив на маслa, горивa, охлаждащи 		
течности и други химикали.
Показател
Вискозитет
Първоначална якост до
Пълна якост до
Функционално усилие
Способност за запълване
Разрушаващо усилие
За резби до
Температурна устойчивост
Трайност

Средна якост

Висока якост

Супер якост

2,000 – 7,500 mPa•s

500 mPa•s

500 mPa•s

10 – 20 мин

10 -20 мин

2-5 мин

1-3 часа

1-3 часа

1-3 часа

9 – 13 N/мм2

15 – 20 N/мм2

20 – 30 N/мм2

0.25 мм

0.15 мм

0.15 мм

17 – 22 N/м

28 – 35 N/м

30 – 35 N/м

М 36

М 20

М 20

-550С..+1500С

-550С..+1500С

-550С..+1500С

Арт №

Разфасовка
95010

Арт №

Комплект от 30 бр.
10 бр. от всеки вид.
Разфасовка 10 гр. / бр.

Разфасовка
91005

5 гр.

91010

10 гр.

91050

50 гр.

910250

250 гр

24 месеца при съхранение на хладно и сухо място
необходимост от запълване на големи луфтове или температури по-ниски от 5 С
! При
е препоръчително използването на PETEC Активатор за анаеробно втвърдяване.
0

Висока якост

Супер якост

Арт №

Разфасовка
92005

Арт №
5 гр.

Разфасовка
93005

5 гр.

92010

10 гр.

93010

10 гр.

92050

50 гр.

93050

50 гр.

920250

250 гр

930250

250 гр
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