PRODUKTY CHEMICZNE

INDUSTRIA

BADANIA I INNOWACJE

Nasze
laboratoria
wykonują
kontrole
chemiczne i fizyczne surowców oraz gotowych
produktów zapewniając jakość materiałów i
bezpieczeństwo środowiska.

REKLAMA, TARGI, RALLY,
BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ .
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INSTALACJE AUTOMATYCZNE

PL

Niektóre oprzyrządowanie automatyczne do
konfekcjonowania produktów we flakony lub w
kanistry.
Pojemniki do przechowywania niektórych surowców.
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INSTALACJE AUTOMATYCZNE

PL
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NOWOCZESNE LINIE DO KONFEKCJONOWANIA
Napełniarki automatyczne produktów w aerosolu.
Fragment magazynu gotowych produktów.

SPIS TREŚCI
PL
BRANŻA SPOŻYWCZA
DETERGENTY DO USUWANIA ŻYWNOŚCI
(6-7-8-9-13)
DEZYNFEKCJA (6-7-8-9-10-11-13)
DO USUWANIA KAMIENIA (7-9-11)
SYSTEMY Clean In Place (6-9)
SZCZEGÓLNE PRODUKTY (11-29)
SPRAJE TECHNICZNE (32)
DEPURACJA (30-31)

PIELĘGNACJA POWIERZCHNI
DETERGENTY (10-11-13-14-15-18-19-23)
DEZYNFEKCJA (10-11-13)
DO USUWANIA KAMIENIA (11-16-17-23-28)
KONSERWACJA (11-12-13-14-15-16-20-21)

PRZEMYSŁ MECHANICZNY
DETERGENTY (14-18-19-26-27)
UTLENIACZE (17-28)
PRODUKTY DO DEKAPOWANIA (22-28)
ODTŁUSZCZACZE (18-19-20-21-24-25-26)
SZCZEGÓLNE PRODUKTY (16-23-29)
SPRAJE TECHNICZNE (32-33-34-35-36-37)
DEPURACJA (30-31)

HIGIENA RĄK
DETERGENTY DO MYCIA RĄK (38-39)
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DETERGENTY DO USUWANIA ŻYWNOŚCI

DETOSAN
Alkaliczny detergent tworzący piankę przeznaczony dla
przemysłu spożywczego. Rozpuszcza organiczne i
nieorganiczne pozostałości z płytek, podłóg, urządzeń i
wyposażeń, przy użyciu urządzeń tworzących pianę lub
zwykłego natrysku. Idealny do usuwania tłuszczów
zwierzęcych i roślinnych z powierzchni. Działanie
dezynfekcyjne.

DETOSAN 2 – DETOSAN CLOR

PL

Detergent alkaliczny nie pieniący się, używany do czyszczenia
pozostałości z żywności. Jest on stosowany w ubojniach, zakładach
mięsnych, gospodarstw rolnych, młynów, przemysłu mlecznego.
Bardzo skuteczny do usuwania kamienia z linii produkcyjnej do
winifikacji (młyny, zbiorników, etc.). Rodzaj DETOSAN CLOR jest
produkowany na bazie aktywnego chloru, posiada działania
wybielające i dezynfekujące do pojemników, filtrów winiarskich itp.

ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI I USUWANIA OSADU Z KAMIENIA

DETOSAN CLOR FOAM
Antybakteryjny i dobrze pieniący się środek do zmywania
żywności. Eliminuje nieprzyjemny zapach i nadaje się do
czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu, lodówek,
ścian, podłogi i tłustych zbiorników. Jego gęsta pianka
pozwala na długotrwały kontakt z powierzchnią. Sposób
użycia: rozcieńczyć z wodą w stosunku 1: 50-100.

SANICAL

PL

Usuwacz krost, pozostałości z żywności. Dezynfekujący kwas.
Nadaje się do przemysłu spożywczego, przemysłu piwnego
(okresowe odkamieniania) winiarskich linii (związki organiczne),
rzeźniach i delikatesów (odkamieniania nieorganiczny), przemyśle
mleczarskim (usuwanie kamienia mlecznego), eliminacji smogu i
betonu (wagony kolejowe, gotowane , gres).

DETERGENTY DO USUWANIA ŻYWNOŚCI

PL

SANIFOOD

SANIFOOD 2

IDROXID FOAM

Skoncentrowana mieszanka środka
czynnego
do
zwalczania
drobnoustrojów tj. bakterie, grzyby,
drożdże. Stosowany w przemyśle
spożywczym i gospodarstwie. Do
dezynfekcji ścian, podłóg, powierzchni
roboczych i sprzętu. Zastosowanie:
przed użyciem produktu do dezynfekcji,
wstępnie
wyczyścić
traktowaną
powierzchnię.

Skoncentrowana mieszanina środka
czynnego
o
działaniu
przeciwbakteryjnym. Chroni przed
bakteriami, grzybami, drożdżami.
Stosowany w przemyśle spożywczym i
gospodarstwie. Do dezynfekcji ścian,
podłòg, powierzchni roboczych i
sprzętu. Zastosowanie: przed użyciem
produktu
oczyścić
traktowaną
powierzchnię.

Środek odkażający, na bazie tlenu
aktywnego działający bakteriobójczo,
przeciwko bakterii, drożdży, pleśni,
grzybów,
nawet
w
niskich
temperaturach. Często używany w
przemyśle spożywczym. W postaci
piany czyści i odkaża stal, plastik,
aluminium, szkło, zbiorniki, mieszalniki,
ściany,
podłogi,
maszyny,
pasy transmisyjne itp.

DETERGENTY Clean In Place

IDROXID cip
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Środek odkażający na bazie kwasu
nadoctowego i aktywnego tlenu,
niepieniący
się.
Używany
do
systemów
CIP w przemyśle
spożywczym przeciw pleśni, bakterii,
drożdży, grzybom. Posiada właściwości
wybielające
już
przy
niskich
temperaturach,
pozostawiając
przyjemny zapach. Nadaje się do
wszystkich rodzajów stali nierdzewnej.

KITOGEN
Specjalny produkt do usuwania
zanieczyszczeń i osadòw w przemyśle
spożywczym.
Przeznaczony
do
sprzętów rozlewających napoje, w
celu usunięcia kamienia z urządzeń
dozujących piwo i w sektorze
mleczarskim.
Stosować
na
powierzchni kwasoodpornych.

BIOKIM
Koncentrat
surowców
pierwotnych
przeznaczony
do
mieszanki
z
wodorotlenkiem sodu lub potasu, ktòre
nadają mu silnych właściwości przy etapie
mycia. Nadaje się do mycia butelek, maszyn
pasteryzujących, cystern, sterylizatoròw itd.
Zastosowanie Biokim w wielu przypadkach
pozwala uniknąć mycia kwasami ponieważ
nie pozostawia śladòw wapiennych na
powierzchniach.

ŚRODKI DO ODKAŻANIA I DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI

KIM

KIM SANITIZZANTE

KIM PAVIMENTI

Detergent perfumowany, środek
dezynfekujący. Może być używany do
mycia ręcznego lub za pomocą
odpowiednich urządzeń czyszczących.
Sposób użycia: rozcieńczyć w stosunku
1: 30-100 z wodą.

Detergent, środek dezynfekujący,
bezwonny i bezbarwny. Może być
używany do mycia ręcznego lub za
pośrednictwem
odpowiednich
urządzeń
czyszczących.
Sposób
użycia: rozcieńczyć 1: 30- 100 z
wodą.

Silny skoncentrowany środek do
czyszczenia podłóg. Zarówno do
czyszczenia mechanicznego jak i
ręcznego. Rozcieńczyć produkt z wodą
w stosunku 1: 10-30 w zależności od
intensywności zabrudzenia i rodzaju
podłogi.
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SZCZEGÓLNE PRODUKTY

GLANZ

PL

LAVACASSONETTI
Specjalny detergent do czyszczenia,
dezynfekcji i perfumowaniu koszy
na śmieci i zbiorników na rożnego
rodzaju odpady. Produkt nie musi być
spłukiwany.

Detergent do usuwania osadu z
kamienia, polerujący, chroniący myte
powierzchnie.
Wskazany
dla
odkamieniania grzejników, kranów,
zbiorników ze stali nierdzewnej,
żelaza i plastiku, prysznice, baseny,
zbiorniki, kotły, itp. Pozostawia na
mytej powierzchni osłonę ochronną
antioxide.

GRANITE
Odnawia granitowe podłogi, kamionki i
matowy kamień. Idealny detergent, odnawia
i przywraca pierwotny wygląd kamiennych
podłóg i powierzchni narażonych na zużycie.
Usuwa kamień, rdzę i wszelkie krosty z
podłóg
granitowych, gresu, klinkieru i
porfiru. Nie jest konieczne przetarcie
szmatką,
wystarczy
rozpylać
lub
rozprowadzić produkt a potem spłukać.

OCHRONA PODŁÓG

SKUDO
Detergent, który chroni przed plamami z oleju do marmuru,
terakoty, kamienia, klinkieru. Idealny do marmurowych
podłóg kuchni i schodów. Zapobiega wchłanianiu wody i
oleju, powstawania pleśni, alg, plam i wykwitów. Nie
zmienia pierwotnego wyglądu obrabianego materiału.
Sposób użycia: Nałożyć produkt nierozcieńczony gąbką lub
ściereczką i pozostawić do wyschnięcia.

RESINA 2000
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Samopolerujący
i samopoziomujący detergent do
posadzek betonowych. Tworząc twardą powłokę, która
wnika w beton i chroni je przed czynnikami chemicznymi,
ścieraniem, itp. Nie wytwarza kurzu i eliminuje tarcie
opon wózka. Nadaje się również do cegieł z terakoty,
kamieni itp. Sposób użycia: rozpylać równomiernie.

KUCHNIA: HIGIENA I CZYSZCZENIE

HYGIENE - K
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Wysoce skoncentrowany detergent do
mycia
i
dezynfekcji
powierzchni
zmywalnych w przemyśle spożywczym,
kuchniach przemysłowych i urządzeń ze
stali
nierdzewnej.
Eliminuje
nieprzyjemne zapachy i pozostawia
przyjemny zapach czystości.

MASTER

MASTER GRILL

Bardzo silny detergent do zmywania
do okapów, piekarników, płyt
kuchennych, grill. Działa silnie,
odtłuszczając
powierzchnię,
pozostawiając ją idealnie czystą. Nie
zawiera fosforanów

Silny zmywaczy do pieców, kraty,
palników, palarni itp. Nadaje się do
mycia ręcznego, a także do nowych
profesjonalnych
pieców
z
zintegrowanego
systemu
myjni.
Gotowy do użycia.

ŚRODKI CZYSZCZĄCE I ODTŁUSZCZAJĄCE

POLINET

KILAV PULISCAY
Mocny środek czyszczący wskazany do czyszczenia foteli ze
skaju, skóry, materiału, powierzchni z mozaiki kamiennej,
narzędzi, kafelek, podłóg, metali i wszystkich powierzchni
do mycia. Rozpuścić produkt w wodzie w stosunku 1:5-10.
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Środek czyszczący w płynie o dużej wydajności. Używany
do powierzchni z mozaiki kamiennej, kuchni, ceramiki,
podłóg, powierzchni lakierowanych i chromowanych,
narzędzi, przyczep kempingowych, foteli ze skaju,
materiału. Ma właściwości higienizujace.

CZYSZCZENIE WNĘTRZ

KILAV DRAP
Środek czyszczący do materiału, aksamitu, wykładzin,
dywanów. Szybko działa na każdy rodzaj brudu, przy
zastosowaniu ręcznym jak i mechanicznym. Eliminuje
elektryczność statyczną, przywraca żywe kolory.

KILAV DRAP foam
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Środek czyszczący tworzący pianę do materiału, aksamitu,
wykładzin, dywanów. Szybko działa na każdy rodzaj brudu, przy
zastosowaniu ręcznym jak i mechanicznym. Eliminuje
elektryczność statyczną, przywraca żywe kolory.

SZCZEGÓLNE PRODUKTY

D.B.L.

PL

Detergent rozpuszczający pozostałości
po płynach akrylowych lub lateksu
przewożonych w cysternach. Sposób
użycia: rozcieńczyć produkt w stosunku
10-30%
z
wodą,
spryskać
na
powierzchni, pozostawić na 3-4 minuty i
spłukać wodą pod ciśnieniem, najlepiej
ciepłą.

ODOR CONTROL EXTRA
Detergent o wysokiej wydajności
odkażającej
i
dezynfekującej.
Odpowiedni do neutralizacji zapachów
po myciu, zwłaszcza cystern do
przewozu ròżnego rodzaju płynów.
Zastosowanie: dodawać bezpośrednio
nierozcieńczony produkt w zbiornikach
recyklingu lub spryskać po umyciu
zbiornika.

RADIAKAL
Produkt czyszczący i usuwający osad z
kamienia w wewnątrz chłodnic pojazdów
ciężarowych, samochodowych, autobusów,
spychaczy, koparek itp. Usuwa osad
wapienny w systemach grzewczych
budynków mieszkalnych i grzejników do
ciepłej wody. Jest również stosowany do
czyszczenia układów chłodzących w
przetwórstwie tworzyw sztucznych

UTLENIACZE

LASER
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Energiczny środek czyszczący do auto-cystern, przyczep.
Mocny detergent o sile dekaptacyjnej, usuwający osady do
cystern ze stali nierdzewnej, samochodów ciężarowych,
kontenerów przede wszystkim po długim postoju w branży
kolejowej. Nadaje się również do ścianek aluminiowych,
kamienia, płytek i metali. Niezbędny do pełnej odnowy
instalacji myjących i torów w tunelach.

SKONCENTROWANE DETERGENTY

KILAV EXTRA

KILAV SUPERCONCENTRATO 2

Wyjątkowy detergent do szybkiego mycia aut i
samochodów ciężarowych. Nie wymaga użycia gąbki lub
szczotek, wystarczy rozpryskać produkt rozpuszczony z
wodą, spłukać na zimno przy pomocy hydro-myjni.
Stosowany również do plandek, cystern, autobusów,
maszyn obrabiających, silników, łodzi ,w rzeźniach itp. Nie
zawiera fosforanów.

Wyjątkowy detergent do szybkiego mycia aut i
samochodów ciężarowych. Nie wymaga użycia gąbki lub
szczotek, wystarczy rozpryskać produkt rozpuszczony z
wodą, spłukać na zimno przy pomocy hydro-myjni.
Stosowany również do plandek, cystern, autobusów,
maszyn obrabiających, silników, łodzi ,w rzeźniach itp. Nie
zawiera fosforanów.
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SKONCENTROWANE DETERGENTY

POLIVAP EXTRA - POLIVAP
Wyjątkowy detergent do obszaru samoobsługowe, hydrooczyszczarek, do stosowania na zimno i na ciepło. Używany
do aut, samochodów ciężarowych, cystern, traktorów,
plandek, maszyn używanych w portach morskich itp. Nie
wymaga stosowania gąbek ani szczotek.
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POLIVAP polvere (proszek)
Wyjątkowy detergent do obszaru samoobsługowe, hydrooczyszczarek, do stosowania na zimno i na ciepło. Używany
do aut, samochodów ciężarowych, cystern, traktorów,
plandek, maszyn używanych w portach morskich itp. Nie
wymaga stosowania gąbek ani szczotek.

PRODUKTY DO USUWANIA FARB
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SVG

SCIOGLI PENNARELLO

SOLVENTE PER RESINA

Produkt opracowany do usuwania
plam z lakieru, graffiti, atramentu z
powierzchni zmywalnych na: murach,
wagonach kolejowych, autobusach,
biurkach, kamieniach budowlanych,
podłogach ceramicznych, na materiale
plastifikowanym.

Środek rozpuszczający plamy z
atramentu,
piasków
i
farb
powierzchniowych zmywalnych. Szybki
w działaniu i łatwo się spłukuje, gdyż
skład
produktu
jest w
pełni
hydrorozpuszczalny.

Produkt stworzony do rozpuszczenia i
usuwania
żywicy
z
powierzchni
metalowych.
O
właściwościach
emulsyjnuch i łatwy do zmywania.

PRZEMYSŁOWE PRODUKTY CHEMICZNE

PL

S.96 - S.96 R

AGRUMIX

GRAFIC

Nietoksyczny
rozpuszczalnik
przemysłowy do obróbki powierzchni
lub jako adjuwant ( wzmacniacz) w
wytwarzaniu mieszanin, w których
rozpuszczalnik nie pozostawia żadnych
śladów po odparowaniu. Sposób użycia:
użyć czystego produktu, zmienić tryb
stosowania
w
zależności
od przeprowadzanych czynności.

Nietoksyczny
rozpuszczalnik
przemysłowy ze składnikòw roślinnych
do obróbki powierzchni lub jako
adjuwant w wytwarzaniu mieszanin, w
których rozpuszczalnik nie pozostawia
żadnych śladów po spłukaniu. Idealny
dla blacharzy, lakiernikòw; rozpuszcza
pozostałości z kleju i smarów.

Specjalna mieszanina rozpuszczalników
i dodatków do czyszczenia farb i
atramentu z
powłok walców
używanych w przemyśle drukarskim;
typografii i sitodruku. Zastosowanie:
przetrzeć gąbką, szmatką lub pędzlem
traktowaną
powierzchnię
i
wysuszyć
szmatką lub ręcznikiem
papierowym.

PRODUKTY DLA BUDOWNICTWA
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FOSFAN

CEMENTIX

CEMENTIX

Produkt do odtłuszczania i gruntowania
metalu, stosowany na wszystkich
rodzajach
metalu,
nawet
tych
wykonanych z lekkiego stopu, przed
malowaniem. Dzięki zastosowaniu
specjalnych
dodatków
zapewnia
doskonałe wypoziomowanie farby jak i
zmniejsza jej zużycie. Chroni przed
korozją i innymi uszkodzeniami metalu.

Ułatwia
usuwanie
cementu
z
drewnianych ram ( form ) używanych
w budownictwie. Specjalne dodatki
zawarte w Cementix zapewniają silne
działanie nawet po kilku dniach po
napełnieniu formy.

Środek przemysłowy wyprodukowany
na bazie olejów syntetycznych, idealny
do usuwania betonu stężonego nawet z
form,
betoniarek
i
urządzeń
budowlanych. Nietoksyczny, chroni
powierzchnie przed korozją.
Bezwonne, nie zawiera węglowodorów
aromatycznych.

SZCZEGÓLNE PRODUKTY
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DECATRAMANTE

DECEMENTANTE

Środek do rozpuszczania smoły na
wszystkich powierzchniach a w
szczególności
na
lakierowanych
częściach pojazdòw mechanicznych i
ciężarowych.

Środek do usuwania cementu z
maszyn przemysłowych i podłóg.
Zawiera
inhibitory
koryzyjne
i
fosfanowe.

PANEL CLEANER
Mocny, skoncentrowany środek do
czyszczenia paneli słonecznych i
fotowoltaicznych. Rozpuścić w wodzie w
stosunku 1:2-3, rozpylić na powierzchni i
rozprowadzić szczotką lub gąbką,
następnie spłukać.

ODTŁUSZCZACZE DO SILNIKÓW

DELTA MOTOR
Detergent do mycia silników, do usuwania smaru z pokryw
silnika, komory silnika, zespołów napędowych, nadwozi
pojazdów mechanicznych, maszyn drogowych. Nie zawiera
rozpuszczalników, nie jest toksyczny, niepalny.

KILAV LAVAMOTORI
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Opracowany do stosowania na zewnętrzne części silnika,
do części mechanicznych w celu rozpuszczenia smaru i
tłuszczów. Nadaje połysk nie naruszając powierzchni.

ODTŁUSZCZACZE PRZEMYSŁOWE

KAPPA DISINCROSTANTE MOTORI
(proszek)
Produkt przeznaczony do czyszczenia części metalowych
silnika. Stosowany w pojemnikach obrotowych na ciepło
lub w hydro-myjni przy temperaturze 70/80°C. Jest nie
toksyczny o przyjemnym zapachu.
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KAPPA DISINCROSTANTE MOTORI
( płyn )
Rozpuszczalnik usuwający osady oleiste i pozostałości
węglowe obecne na częściach metalowych silnika.
Dostępny również Kappa Disinc. Motori E do urządzeń
elektronicznych samochodów.

PRODUKTY DO WNĘTRZ CYSTERN I METALI

METAL INOX B
Skoncentrowany środek czyszczący do metali. Wskazany do
czyszczenia elementów metalowych przez malowaniem.
Zapobiega utlenianiu na żelazie i stopach. Może być
stosowany jako środek do odtłuszczania metali. Nie
toksyczny, nie palny, podlega biodegradacji.

METAL INOX C
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Rozpuszcza tłuszcze, olej mineralny. Odpowiedni do
stosowania we wnętrzach cystern, pojazdów ciężarowych
i w miejscach, które wymagają szybkiego usunięcia olei i
innych osadòw. Rozpryskać produkt, spłukać pod
ciśnieniem najlepiej na ciepło.

PRODUKTY DO WNĘTRZ CYSTERN I METALI

METAL INOX proszek
Skoncentrowany środek czyszczący do metali. Do
czyszczenia cystern nierdzewnych przy pomocy instalacji z
obrotowymi
głowicami, do czyszczenia elementów
metalowych przed malowaniem i instalacji do transportu
mleka.
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METAL INOX – METAL INOX A
Skoncentrowany środek czyszczący do metali. Do
czyszczenia cystern nierdzewnych przy pomocy instalacji z
obrotowymi
głowicami, do czyszczenia elementów
metalowych przed malowaniem i instalacji do transportu
mleka. Metal Inox A do aluminium i stopów.

PRODUKTY DO DEKAPOWANIA

DECAP
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Środek do dekapowania i rozjaśniania
stali nierdzewnej. Odpowiedni do
odświeżania wewnątrz i na zewnątrz
cystern, pojazdów transportowych.
Rozdziela
tlenki
na
metalach
żelaznych, stopach, miedzi i cynku.

KAPPA DISINCROSTANTE KAPPA LEVARUGGINE
Usuwa utlenienia z metali stopów.
SERPENTINE
Rozpuszcza
wszystkie
substancje
Rozpuszcza kamień, który powstaje w
przewodach hydro-myjni, w piecykach i
instalacjach grzewczych. Z dodatkiem
substancji powstrzymujących korozję.
Nie narusza metali i spawań.

nieorganiczne obecne na metalach i
powierzchniach
chromowanych.
Stosowany do usuwania czarnych
pozostałości z pastylek hamulcowych na
felgach samochodowych.

PRODUKTY SPECYFICZNE

ARCTIC FLÙ PURO

PL

Środek stosowany do chłodnic pojazdów
przeciw
zamarzaniu.
Specjalne
katalizatory
utrzymują
czystość
grzejnika, zapobiega korozji, pienieniu
się i parowaniu.

LUBRISTAT
Smar antystatyczny, stosowany aby
zapobiec gromadzeniu się ładunków
elektrostatycznych
na
tkaninach
syntetycznych. Efektywny również jako
smar do łańcuchów, nawet dużych.

MAGIC ANTICALCARE
Zapobiega gromadzeniu się osadu z
kamienia
w
przewodach
hydrooczyszczarek.
Umieszczony
w
odpowiednim
zbiorniku,
zapobiega
zatykaniu rur, gwarantując oszczędność
spalania.

DEPURACJA ŚCIEKÓW

ODOR CONTROL

PL

Odświeżacz i środek bakteriobójczy.
Produkt stabilny o dużej wydajności,
działaniu
dezynfekującym
i
antybakteryjnym.
Może
być
stosowany
w
oczyszczaczach,
toaletach publicznych, w cysternach
transpostujacych wody odpływowe.

ANTIBATTERICIDA 80
Zapobiega powstawaniu bakterii w
wodach
przemysłowych.
Jest
wyjątkowo wydajny w stosunku do
innych konserwantów i nie zawiera
formaldehydów.

NO FOAM
NO FOAM EXTRA
Koncentrat zapobiegający tworzeniu
się
piany, który całkowicie i
natychmiast blokuje jej powstawanie
we wszystkich rodzajach detergentów.
Dostępny w wersji Extra.

PRODUKTY DO DEPURACJI ŚCIEKÓW

PH CONTROL A

PL

Regulator
PH.
Koncentrat
do
optymalnej
koagualcji
PH
w
oczyszczaczach jakiegokolwiek rodzaju.

PH CONTROL B

FLOCULIT

Regulator
PH.
Koncentrat
do
optymalnej
koagualcji
PH
w
oczyszczaczach
jakiegokolwiek
rodzaju.

Separator i flokulant. Mieszanka
komponentów
ze
szczególnymi
odczynnikami,
które
umożliwiają
oddzielenie i flokulację hydrowęglanów,
środków czynnych powierzchniowo,
substancji bezwładnych w ściekach.

SPRAJE TECHNICZNE

ALL - INOX

PL

Odnawia
i
poleruje
wszystkie
powierzchnie stalowe, aluminiowe,
chromowany
metal,
eliminując
wszelkiego rodzaju brud i tworząc
barierę ochronną, która ułatwia
późniejsze mycie.

OLEFIN

DIELETTRONIK

Olej smarowy na bazie białej
wazeliny.
Wskazany
do
smarowania
wałków
transportowych, maszyny pakujących i
różnych innych urządzeń. Używany także
w
przemyśle
spożywczym
gdyż
doskonale poleruje powierzchnie.

Topnik do komponentów elektrycznych i
elektronicznych.
Przeznaczony:
dla
komputerów, kserokopiarek, klawiatury,
potencjometrów, latarkielektrycznych,
przełączników, transformatorów, lampy,
klimatyzatory, alarmy itp.

TECHNICZNE PRODUKTY KONSERWACYJNE

PL

KAPPA SBLOCCANTE

LUBRIKIM

Jest używany do odblokowania i
nawilżania: śrub, zamków, prowadnic
zablokowanych przez rdzę i brud części
mechanicznych. Chroni przed wilgocią
części
elektryczne
i
zaciski
akumulatorów.

Smar ze silikonem, nie tłusty.
Wspaniały jako oddzielacz i ślizgacz.

D.L. 27
Płyn myjący silniki, usuwający smołę i
wosk parafinowy z lakierów. Wskazany
do rozpuszczania smarów i brudu na
częściach
mechanicznych
silnika
samochodów i motocykli.

TECHNICZNE PRODUKTY KONSERWACYJNE

REMOVER
Środek czyszczący do hamulców i kleji. Rozpuszcza smary,
oleje, klej przylepny na szyby, czyści tarcze hamulcowe,
części elektryczne silników, gaźniki. Poza tym usuwa
każdego typu uszczelki. Opakowanie 400 ml i 600 ml.

MONOJET

PL

Rozpuszcza nagromadzone pozostałości na korpusach
przepustnicy, gaźnika i kolektora aspiracyjnego bez
konieczności rozmontowania części. Przywraca normale
wartości konstruktora poprawiając spalanie nie
naruszając katalizatora ani sondy lambda.

TECHNICZNE PRODUKTY KONSERWACYJNE

ZINC

Tworzy barierę galwaniczną na
metalach, mocno przylega do powierzchni
i chroni przed korozją. Po aplikacji
produktu można przejść bezpośrednio do
malowania, spawania lub spoinowania
obrabianych części metalu.

OIL CUT
Zapewnia odporność na wysokie
ciśnienie, wspomaga odprowadzanie
wiórów metalowych i zwiększa
szybkość cięcia. Niezbędny przy cięciu
gwintów rurowych itp.

ANTI-SKIT
Zapobiega przyleganiu odpryskòw
metali i żużla na częściach pojazdòw
lub maszyn przemysłowych. Wystarczy
przetrzeć
szmatką
i
wszelkie
zanieczyszczenia zostaną usunięte.

PL

TECHNICZNE PRODUKTY KONSERWACYJNE

PL

LU – 1

GR – 1

GREASE

Smar penetrującu. Smar ekstra
przylegający o długiej trwałości do
odkrytych
przekładni
zębatych,
zamków, łańcuchów itd. Nie cieknie.

Smar nawilżający z litem, powstał by
chronić i nawilżać wszystkie części z
napędem i poślizgiem mechanicznym.
Zalecany do form i kół zębatych.

Smar ekstra przylegający czarny di wysokich
temperatur. Ma właściwości rozpuszczający
przy kamieniach osadowych już istniejących.
Reaguje jako uszczelniacz między ścianami
mechanicznymi.

TECHNICZNE PRODUKTY KONSERWACYJNE

TO DRY
Idealny do urządzeń elektrycznych, w obecności wody
albo pary wodnej. Zapobiega rozpraszaniu się prądu i
iskrzenia izolatorów.

SLID

PL

Produkt natłuszczający, zaprojektowany w celu ułatwienia
lepszego przemieszczania się przewodów elektrycznych,
doskonały jako nabłyszczacz do opon i dobry
środek
zapobiegający przywieraniu do tworzyw
sztucznych ( plastiku ).

DEZYNFEKUJĄCE DETERGENTY DO MYCIA RĄK

MANIGEL BIANCO PASTA

MAGIC LAVAMANI R
Płyn do mycia rąk o wysokim stężeniu, pozwala na
szybkie zmycie różnego rodzaju brudu. Posiada
właściwości ochronne i bakteriobójcze.

PL

Jest to bardzo lekka pasta o dużych właściwościach
odtłuszczających. Posiada cząstki trące aby szybciej usunąć
lakiery i smołę. Nadaje się do stosowania przez blacharzy,
mechaników, cieśli, ślusarzy itd. Używany również w branży
spożywczej.

DO MYCIA RĄK O DZIAŁANIU MIKROBIOTYCZNYM

MANIGEL ORANGE
Żel do mycia rąk z lanoliną. Jest to żel skondensowany i
połączony z lekkim środkiem trącym powstały aby
rozwiązać jakikolwiek problem związany z brudem: smar,
lakier, smoła itd. Dozownik pozwala ma utrzymanie
produktu w czystości i właściwego dozowania.

MANIGEL BIANCO GEL

PL

Bardzo delikatny żel o wysokich właściwościach
odtłuszczających. Dodatek środków ochronnych i protein
sprawia, że produkt jest delikatny dla rąk, nie powoduje
pęknięć skóry i utrzymuje ją delikatną również przy
częstym myciu. Używany również w branży spożywczej.

AKCESORIA

KIMICAR POLSKA

Email: info@kimicarpolska.pl
Web: www.kimicarpolska.pl

