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LASER

AER
COMPRIMAT

Deblocant, rezistent la apă,
lubrifiant ,antioxidant
LASER este un fluid cu putere
penetrantă ridicată ce dizolvă
rugina, depunerile, sărurile,
deblocând în câteva secunde
şuruburile, piuliţele, buloanele,
racordurile, cuzineţii,
încuietorile, cuplajele mecanice.
LASER nu atacă metalele, emailul
şi cauciucul.
LASER elimină umiditatea din
circuitele electrice, lubrifiază şi
protejează împotriva coroziunii şi a
oxidării.
Valva “All Positions” permite
folosirea în orice poziţie.

AERUL COMPRIMAT înlocuieşte
compresorul producând un
suflu de înaltă presiune.
Cu efuzor reglabil în orice direcţie

AERUL COMPRIMAT este
indispensabil pentru a înlătura
murdăria şi corpurile străine din
locurile greu accesibile în mod
obişnuit.
AERUL COMPRIMAT este
util pentru curăţarea ceasurilor, a
micilor produse electro-casnice, a
micilor mecanisme, pentru
grupurile optice, filtrelor şi
radiatoarelor pentru maşini,
instalaţii de aer condiţionat, etc.
Descriere

Conținut

Cod produs

Ambalaj
bucăți

Cod EAN

Spray în
Display

400 ml

54.303.003

15

8 005860 543034

Descriere
Flacon
Spray
Spray
Spray 400 ml în
Display-Box

Conţinut
75 ml
200 ml
400 ml

Cod produs
54.120.001
54.123.001
54.125.001

Ambalaj bucăţi
36
24
24

Cod EAN
8 005860 541207
8 005860 541238
8 005860 541252

72 buc

54.131.001

1

8 005860 541252

G.F.O GOLD FLUID
ONE

SILICON SPRAY U
SILICON SPRAY U este un produs
siliconic lubrifiant şi protector universal.
SILICON SPRAY U protejează
împotriva învechirii şi a oxidării,
impermeabilizează, lubrifiază părţile
mobile sau dezasamblabile, lustruieşte
suprafeţele din material plastic,
lăcuite, din lemn, metal, piatră; la
temperaturi scăzute, împiedică
formarea gheţii pe mecanisme şi
închizători.
Descriere
Spray în Display

Conținut

Cod produs

Ambalaj bucăți

Cod EAN

300 ml

85.320.001

12

8 005860 853201

Lubrifiant, deblocant,
protector,detergent ,antioxidant,
rezistent la apă
G.F.O este un lichid lubrifiant care
nu atacă metalele, emailul, cauciucul
iar datorită formulei sale inovatoare,
îndeplineşte mai multe funcţii:
- penetrează şi dizolvă rugina,
depunerile, sărurile ,
- deblochează şuruburile, piuliţele,
buloanele şi mecanismele ruginite,
blocate sau îngheţate.
- lubrifiază pe termen lung, elimină
scârţâitul şi previne blocajele
- elimină umiditatea din circuite şi
din instalaţiile electrice
- protejeajă împotriva coroziunii, a
ruginii şi oxidării.
- curăţă mecanismele şi ustensilele
- elimină urmele de grăsime,
reziduuri, lipici.
Valva „ All Positions” permite
folosirea în orice poziţie.

ULEI pentru
DEŞURUBARE
SUPERDEBLOCANT ULEIUL
pentru DEŞURUBARE deblochează
instantaneu şuruburi, piuliţe, buloane, cuplaje
mecanice, cuzineţi şi încuietori blocate de
rugină, oxidare, depuneri, email. Inhibă
factorii corozivi şi oxidanţi şi are o putere
lubrifiantă sporită.
Elimină orice urmă de umiditate din circuitele şi
instalaţiile electrice; poate fi utilizat ca uleide tăiere
pentru înfiletări. Este neutru asupra metalelor,
emailului, cauciucului. Butelia, prevăzută cu o
valvă “All Positions”, permite utilizarea
produsului în orice poziţie; ambalat sub formă de
flacon, efuzorul alungit permite să se ajungă şi în
locuri greu accesibile.
ULEIUL PENTRU DEŞURUBARE este pe
bază de Orangene ® şi este special
conceput pentru mecanici, ateliere şi
întreţineri industriale.

Descriere
Spray
Spray în Tot.exp
Cutie

Conţinut

Cod produs

400 ml
p. 72
125 ml

54.127.001
54.133.001
54.128.001

Ambalaj
bucăţi
30
1
16

Cod EAN
8041 8726
8041 8726
8 005860 541283

Descriere
Spray în Display
Spray în Display
Spray în Display
Ass.200+400 ml. în exp
Spray 400 ml. în exp

Conţinut

Cod produs

400 ml
400 ml
200 ml
24+24 buc
p.72

54.124.001
54.124.003
54.122.001.
54.119.001
54.129.001

Ambalaj
bucăţi
24
24+24
24
1
1

Cod EAN
8 005860 541245
8 005860 541245
8 005860 541221
8 005860 541245

ULEI DE VASELINĂ PUR

LASER GER

PROTEJEAZĂ LUBRIFIAZĂ
ULEIUL DE VASELINĂ PUR este un lubrifiant şi un
protector cu acţiune universală, pe bază de ulei de
vaselină farmaceutică. Este inodor, incolor, nu pătează,
protejează şi lubrifiază timp îndelungat. Pulverizat pe
garniturile din cauciuc, ULEIUL DE VASELINĂ PUR le
menţine moi, evitând fisurile sau rupturile.
ULEI DE VASELINĂ PUR protejează metalele
împotriva coroziunii, hrăneşte şi protejează lemnul,
făcându-l impermeabil. Este ideal pentru maşinile de cusut,
maşinile de tricotat, mecanismele de precizie, ceasuri,
racorduri, aparatele de birotică, garniturile din cauciuc,
glisierele perdelelor, încuietori, mulinete, maşinile pentru
grădinărit, foarfece şi lame pentru garduri vii, borne de
baterie. Valva „All Positions” permite folosirea Sprayi
în orice poziţie.

DEBLOCARE RAPIDĂ
LASER GER deblochează rapid datorită unui şoc
termic extraordinar (-43° C) obţinut prin
turnarea produsului, provocând o contracţie
termică a pieselor blocate, înţepenite sau ruginite.
Această acţiune produce crepuri microscopice în
stratul oxidat, cauza blocajului pieselor,şi permite
deblocarea rapidă a acestora. În acelaşi timp,
produsul pătrunde în profunzime, lubrifiază în
amănunt piesele şi le protejează de coroziune.

Descriere
Spray în Display

Descriere
Spray

Conţinut
500 ml

Cod produs
54.135.001

Ambalaj bucăţi
24

Cod EAN
8 005860 541351

Descriere
Spray

Conţinut
400 ml

Cod EAN
8 005860 541481

SILICON
LUBRIFIANT

SPRAY ULEI PENTRU TĂIERE este un produs special
pentru operaţiunile de găurire, filetare şi tăiere a
tuturor tipurilor de metale.
SPRAY ULEI PENTRU TĂIERE e compus din ulei
brut şi aditivi cloro-sulfuraţi inactivi, este recomandat pentru
oţel simplu şi oţel aliat cu un grad de prelucrabilitate
mediu şi redus, aliaje galbene, aliaje de aluminiu.
SPRAY ULEI PENTRU TĂIERE are caracteristici
gresante şi antiuzură ce asigură o viaţă lungă
ustensilelor, putere de lubrifiere şi răcire, ceea ce
înseamnă o un nivel redus de supraîncălzire şi consum
al maşinilor - ustensile , burghie, filiere, maşini de
retezat şi găurit, etc.

SILICON LUBRIFIANT este un produs cu o
concentraţie ridicată de ulei de silicon, ce
asigură un strat care previne lipirea, elimină
scârţâitul, reduce frecarea şi uzura.
SILICON LUBRIFIANT este un
lubrifiant prin excelenţă, pentru orice
întrebuinţare.
SILICON LUBRIFIANT este
indispensabil acolo unde uleiurile minerale
nu pot fi folosite, ca de exemplu pe
maşinile întreprinderilor alimentare. Este
recomandat în mod special pentru lubrifierea
angrenajelor, cilindrilor, racordurilor,
fermoarelor, etc. din material plastic.
Împrospătează garniturile din cauciuc,
impermeabilizează pielea şi mănuşile de
lucru.
SILICON LUBRIFIANT este incolor şi
inodor. Este eficient la o temperatură de la 40 °C la +250° C.

Conținut

Cod produs

Ambalaj bucăți

Cod EAN

400 ml

54.263.001

12

8 005860 542631

LUBRIFIANT PE BAZĂ DE PTFE este lubrifiantul care
nu lipeşte, nu pătează şi nu reacţionează chimic, poate
suporta temperaturi între -40 ° C şi
+300°C. Aplicat pe orice tip de suprafaţă, oferă un
coeficient de frecare statică extrem de redus, asigurând o
excelentă lubrifiere. Este ideal pentru îmbinări, angrenaje,
legături din piele, plastic sau cauciuc;pentru curele sau
cabluri din fibre naturale, sintetice sau din metal; pentru
maşini-textile, materiale electrice, aparate de birotică,
pentru instrumente muzicale şi de precizie, aparate foto,
obturatoare cinematografice; pentru racorduri, glisiere
perdele şi sertare, fermoare, etc. LUBRIFIANT PE
BAZĂ DE PTFE este transparent, nu pătează, nu lipeşte,
este impermeabil.

Spray

Ambalaj bucăţi
12

SPRAY ULEI PENTRU
TĂIERE

LUBRIFIANT PE BAZĂ DE
PTFE

Descriere

Cod produs
54.148.001

Conţinut

Cod produs

150 ml

54.285.001

Ambalaj
bucăţi
12

Cod EAN
8 005860 542853

Descriere
Spray

Conținut
200 ml

Cod produs
54.250.001

Ambalaj bucăți
6

Cod EAN
8 005860 542501

LUBRIFIANT PENTRU
ARME LUBRIFIANTUL PENTRU
ARME este un produs destinat în mod
special pentru întreţinerea tuturor tipurilor de
arme: puşti, pistoale şi puşti subacvatice.
LUBRIFIANTUL PENTRU ARME
formează pe suprafeţe o barieră
protectoare împotriva apei, umidităţii şi
acelor substanţe corozive care se formează
în urma arderii pulberilor explozive.
Descriere
Spray

Conţinut

Cod produs

150 ml

54.262.001

Ambalaj
bucăţi
12

Cod EAN
8 005860 542624

Descriere
Spray

SPRAY VASELINĂ CU CUPRU

SPRAY VASELINĂ
LUBRIFIANT

SPRAY VASELINĂ CU CUPRU este un lubrifiant împotriva
blocării care rezistă la temperaturi ridicate, de până la 1000°C.
SPRAYl VASELINĂ CU CUPRU îşi găseşte
întrebuinţare în diverse sectoare precum: oţelăria, turnătoriile,
atelierele mecanice, societăţile de construcţii, etc. Este
indispensabil mai ales pentru piuliţe, şuruburi, cârlige, bolturi,
ejectori, îmbinări, racorduri cu rulmenţi, valve pentru aburi,
bride, etc. supuse la temperaturi ridicate.
SPRAY VASELINĂ CU CUPRU este indispensabil în
faza de montaj sau de revizie a boilerelor, pentru lubrifierea
plăcilor, cuptoarelor sau a părţilor filetate. În sectorul
automobilistic, este în special recomandat pentru şuruburile ţevii
de eşapament, cârlige, îmbinări şi arcuri,
în general pentru toate componentele care sunt expuse
agenţilor atmosferici.

SPRAY VASELINĂ LUBRIFIANT este un
lubrifiant gras pe bază de litiu, de lungă
durată, cu proprietăţi însemnate anticorozive şi
antiuzură.
SPRAY VASELINĂ LUBRIFIANT este
optim pentru lubrifierea rulmenţilor, lanţurilor şi
angrenajelor.
SPRAY VASELINĂ LUBRIFIANT aderă la
suprafeţe aflate inclusiv în mişcare. Date fiind
caracteristicile sale de impermeabilitate, poate fi
aplicat chiar şi pe suprafeţe umede.
SPRAY VASELINĂ LUBRIFIANT este util
în toatelubrifierile industriale, pentru maşini
agricole, în nautică, pentru întreţinere domestică
şi a maşinii,în modelism,etc.

Conţinut
300 ml

Cod produs
54.275.001

Ambalaj bucăţi
12

Cod EAN
8 005860 542754

Descriere
Spray

SPRAY VASELINĂ LANŢURI

SPRAY
VASELINĂ LANŢURI este realizat din bisulfat de molibden.
SPRAY VASELINĂ LANŢURI este un produs special
creat pentru lubrifierea de lungă durată a lanţurilor
supuse la viteze de rotaţie extreme.
SPRAY VASELINĂ LANŢURI este recomandat în
special pentru lanţurile motocicletelor.

Descriere
Spray

Conținut
300 ml

Cod produs

Ambalaj bucăți

54.277.001

12

Cod EAN
8 005860 542778

ELETTRONICA
DETERGENT PENTRU
CONTACTE

Spray

Cod produs
54.270.001

Ambalaj bucăţi
12

Cod EAN
8 005860 542709

ANTIALUNECARE
CURELE
ANTIALUNECARE CURELE permite o mişcare
perfectă, menţinând constant sincronismul
mişcărilor de tracţiune. Prelungeşte durata
deoarece penetrează în porozităţile curelelor,
prevenind tăierea şi ruperea.
ANTIALUNECARE CURELE suportă
suprasarcini de tracţiuni până la 150%. Este
destinat curelelor trapezoidale sau plate, din
cauciuc, piele, pânză sau nylon.
Denumire

Conținut

Cod produs

Ambalaj
bucăți

Cod EAN

200 ml

54.282.001

6

8 005860
542822

Spray

SPUMĂ ALUNECARE
CABLURI
SPUMA ALUNECARE CABLURI posedă o
însemnată putere lubrifiantă care reduce atât
efortul necesar tragerii firelor electrice prin
conducte, cât şi timpul de lucru.
Reduce coeficientul de frecare, care în mod
obişnuit încetineşte trecerea cablurilor,
garantează o putere de alunecare optimă ce
durează ani, facilitând astfel mişcările şi
repoziţionările, protejează pe termen lung
cablurile de învechire.
SPUMA ALUNECARE CABLURI este
stabilă la temperaturile cuprinse între -20 şi
+65°C. Incoloră şi inodoră, inertă, netoxică şi
biodegradabilă. Este indicată mai ales pentru
lucrările la instalaţiile din locuinţe, birouri,
laboratoare şi ateliere. Paiul din dotare permite
produsului să ajungă cu uşurinţă şi în puncte
greu accesibile. Valva „ All Positions” permite
utilizarea Sprayi în orice poziţie.

ELETTRONICA îndepărtează rapid şi complet
praful, grăsimile, uleiul, reziduurile, ceara şi
adezivii din aparatele electronice şi electrice
aflate inclusiv în funcţiune, lăsând
suprafeţele perfect curate.
ELETTRONICA nu atacă metalele şi
cauciucurile şi poate fi utilizat pe
majoritatea componentelor din plastic şi
email. Se evaporă rapid, fără a lăsa reziduri,
nu alterează conductibilitatea. Este ideal
pentru aparatele electrice şi electronice,
motoarele electrice, panourile şi circuitele
imprimate , computere, HI-FI,
micromecanisme în general, instrumente
optice de precizie, video-camere, compact
discuri şi altele asemănătoare.

Descriere

Conţinut
300 ml

Conținut

Cod produs

Ambalaj
bucăți

Cod EAN

200 ml

54.245.001

6

8 005860 542457

Descriere
Spray

Conţinut

Cod produs

400 ml

54.147.001

Ambalaj
bucăţi
12

Cod EAN
8 005860 541474

Descriere
Spray în Display

SPRAY ANTIALUNECARE

SILICON DEZLIPIRE SILICONUL

SPRAY ANTIALUNECARE fixează, fără a lipi permanent,
carpetele şi covoarele, pe toate tipurile de suprafeţe şi
pardoseli, evitându-se astfel posibilele căderi datorate
alunecărilor lor accidentale.
Carpetele şi covoarele tratate cu SPRAY
ANTIALUNECARE pot fi cu uşurinţă îndepărtate şi
repoziţionate.
SPRAY ANTIALUNECARE se aplică uşor, rapid şi
nu pătează ţesăturile.

pentru DEZLIPIRE este un produs antiadeziv,
antistatic, lubrifiant, inodor, incolor, indispensabil în
următoarele sectoare:
-Industria materialelor plastice şi din cauciuc
produs pentru dezlipirea materiale termoplastice,
conductoarelor termice metacrilate, cauciucurilor.
- Industria textilelor pentru lubrifierea fără pătare;
indispensabil pentru lubrifierea acelor, mai ales în
fazele de coasere la maşină a produselor din piele sau
scai.
-Tipografie ca lubrifiant antiadeziv şi antistatic pentru
maşinile de îndoit şi de tăiat. Utilizat pentru tratarea
suprafeţelor care pot veni în contact cu cerneala sau lipiciul,
facilitând curăţarea.
- Industria alimentară pentru tratarea suprafeţelor de
lucru, ale benzilor de gătit, plitele şi pereţii
cuptoarelor, roţilor atelajelor, maşinilor pentru
prelucrarea cărnurilor şi oaselor; oriunde ar fi
necesară o lubrifiere netoxică.
-Tâmplărie, industria lemnului, mobilă capitonată
pentru lubrifierea etajerelor glisante, lamelor de tăiere,
ustensilelor de lucru, fierăstraielor, preselor şi rindelelor. Evită
lipirea adezivului sau a răşinii. Favorizează şi ameliorează
tăierea bureţilor cu fierăstraie circulare. Curăţă şi lustruieşte
suprafeţele din răşini ureo formaldehidice şi materiale
sintetice.
-Industria mecanică pentru lubrifierea garniturilor,
rulmenţi sferici, axuri motoare, etajere glisante.
Protejează micile detalii lucrate şi suprafeţele rectificate
sau finisate. Protejează emailul maşinilor unelte după
curăţările periodice. Optim împotriva stropirii şi lubrifiant în
cazul sudurii continue. Protejează pistolul de sudură şi
împiedică lipirea stropilor.
SILICONUL pentru DEZLIPIRE este stabil la o
temperatură între -40 şi +250° C; nu este gumat şi nu lasă
reziduuri.

Conținut

Cod produs

Ambalaj bucăți

Cod EAN

400 ml

54.256.001

6

8 005860 542563

SVAP
ÎNDEPĂRTEAZĂ ETICHETELE ŞI LIPICIUL
in scurt timp, cu uşurinţă şi fără să obosiţi, SVAP
elimină de pe orice tip de suport etichetele de hârtie
lipite sau plastic şi resturile de lipici.
SVAP este ideal inclusiv pentru îndepărtarea
vechilor benzi adezive, resturi de masticuri,
garnituri, silicon neîntărit, markere. Nu atacă
suprafeţele, inclusiv cele lăcuit e.

Descriere
Spray în
Display-Box

Conținut

Cod produs

Ambalaj bucăți

200 ml

54.145.001

12

Cod EAN
8 005860 541450

Descriere
Spray

SILICON IMPERMEABILIZANT

Spray

Conținut

400 ml

Cod produs

54.255.001

Ambalaj bucăți

12

Cod EAN

8005860542556

Cod produs
54.265.001

Ambalaj bucăţi
12

Cod EAN
8 005860 542655

DETECTOR EMANAŢII
GAZ

SILICONUL IMPERMEABILIZANT are o putere impermeabilă
şi antipată excepţională.
SILICONUL IMPERMEABILIZANT păstrează
caracteristicile originale ale ţesutului în ceea ce priveşte
transpiraţia şi permeabilitatea la vaporii de apă. SILICONUL
IMPERMEABILIZANT este foarte eficace pentru orice tip
de ţesut şi în special pentru perdele sau pentru corturi de
campat şi pentru capote de maşini. SILICONUL
IMPERMEABILIZANT este recomandat şi pentru
impermeabilizarea articolelor din velur.

Descriere

Conţinut
400 ml

DETECTOR EMANAŢII GAZ este un produs
indispensabil pentru testarea stării instalaţiilor şi
conexiunilor de butelii de GPL şi gaz metan din casă,
maşină, camping, nautică; pentru controlul
rezervoarelor şi instalaţiilor de aer comprimat.
DETECTORUL EMANAŢII GAZ poate fi folosit inclusiv
pe liniile de gaz medicale, criogenice şi industriale:
acetilenă, hidrogen, argon, protoxid de azot, azot,
amoniac şi propan.

Descriere

Conținut

Cod produs

Spray

400 ml

54.144.001

Ambalaj
bucăți
12

8 005860 541443

Spray în
Display Box

75 ml

54.143.001

24

8 005860 541436

Cod EAN

VASELINĂ NAUTICA

VASELINĂ PERFORMANŢE
ÎNALTE

VASELINĂ NAUTICA are o excelentă rezistenţă la spălare,
optime proprietăţi anticorozive şi antioxidante, pentru a
asigura componentelor tratate o protecţie şi lubrifiere
maxime, inclusiv în cele mai critice condiţii de utilizare.
VASELINĂ NAUTICA poate fi utilizată pentru motoare
maritime, timonerii, buloane, pârghii, tiranţi, cabluri,
învelişuri şi în general pentru toate mecanismele în
imersiune sau pentru componentele expuse la apă, chiar şi
batanţi.
VASELINA NAUTICA este pe bază de hidroxistearat
de aluminiu complex, ce conferă o rezistenţă optimă la sarcini
şi la temperaturi de exercitare complexe între 30 şi +170°C.
Consitenţă NLGI: clasa 2.

VASELINĂ PERFORMANŢE ÎNALTE, datorită
caracteristicilor sale de rezistenţă la căldură extremă, la
uzură şi la sarcini, poate rezolva toate
problemele de lubrifiere şi protecţie, chiar şi cele mai
critice.
Poate fi utilizată pentru toate tipurile de cuzineţi sferici ,
inclusiv de mari dimensiuni şi care funcţionează la viteză
ridicată; este destinat componentelor aflate în mişcare
ale maşinilor, cablurilor dirijate, atelajelor, îmbinărilor,
mandrinelor filetate, trunchiuri canelate,lanţuri de
transmisie, angrenaje, este recomandat pentru lubrifieri
industriale, maşini ( construcţii, grădinărit, agricole, etc)
VASELINĂ PERFORMANŢE ÎNALTE, formulată pe
bază de hidroxistearat de litiu complex şi PTFE, este
utilizabilă la temperaturi cuprinse între -40 şi
+300 °C. Garantează o rezistenţă maximă la sarcini
ridicate (EP) şi proprietăţi ridicate anticorozive şi
antiuzură (AW)
Consistenţă NLGI: clasa 2.
Descriere
Tub

Conţinut
100 ml

Cod produs
54.307.001

Ambalaj bucăţi
12

Cod EAN
8 005860 543072

Descriere
Tub

Conţinut
100 ml

VASELINĂ
TRANSPARENTĂ PE BAZĂ DE
SILICON
VASELINA TRANSPARENTĂ PE BAZA DE SILICON,
datorită caracteristicilor sale de impermeabilitate,
rezistenţă la spălare, lipire, durabilitate şi
transparenţă, este cel mai indicat produs pentru
toate acele utilizări ce necesită o grăsime extrem de
„fină”
VASELINA TRANSPARENTĂ PE BAZA DE
SILICON nu atacă materialele, fiind astfel singurul produs
ce poate fi aplicat pe garnituri din cauciuc şi plastic, pentru
a mări viaţa şi etanşarea, precum pe robineţi, cricuri
maritime, mecanisme de precizie, aparate pentru birou şi
imprimante, electro-casnice, bornele bateriilor, sisteme
de irigare, aparate electromedicale, industrie (electronică,
alimentară,vidare), lubrifiant pentru sticlărie şi multe
altele.
VASELINA TRANSPARENTĂ PE BAZA DE
SILICON este o pastă lubrifiantă, translucidă, clară, care
nu atacă şi care rezistă la temperaturi de la -35 la
+300°C.
Consistenţă NLGI: clasa 2.

Cod produs
54.308.001

Ambalaj bucăţi
12

Cod EAN
8 005860 543089

VASELINĂ
MULTIFUNCŢIONALĂ
VASELINĂ MULTIFUNCŢIONALĂ are o
putere ridicată de lubrifiere şi o adezivitate
optimă, care fac din aceasta un produs ideal
pentru orice întrebuinţare generică.
VASELINA MULTIFUNCŢIONALĂ este
indispensabilă pentru casă, maşină,
muncă şi timp liber; având un aspect alb,
cremos, se aplică pe fermoare, mecanismele în
mişcare, ustensile,patine, role, skateboard,
biciclete, şine glisante cort,storuri,
balamale,obloane şi pentru toate utilizările care
nu necesită folosirea unui produs anume.
VASELINA MULTIFUNCŢIONALĂ se
aplică uşor; este rezistă la temperaturi intre
-30 şi +120°C. Are o rezistenţă optimă la
apă şi sarcini; protejează împotriva ruginii
şi a oxidării. Consistenţă NLGI: clasa 2.

Descriere

54300001

Ambalaj
bucati
24

8005860543003

54306001

12

8005860543065

Continut

Cod produs

Cutie

125ml

Tub

100ml

Cod EAN

Gama completă de
grăsimi lubrifiante
Sarantoga în tub este
disponibilă în elegantul
ezpozor de tejghea ce
conţine 6 tuburi din
fiecare dintre cele 4
tipuri de produse.
Descriere
Tub

Conţinut

Cod produs

100 ml

54.309.001

Ambalaj
bucăţi
12

Cod EAN
8 005860 543096

Descriere
Cutie în Display

Conţinut

Cod produs

p.24

54.311.001

Ambalaj bucăţi
1

VASELINĂ ER
MULTIFUNCŢIONALĂ

DEBLOCANT ER
MULTIFUNCŢIONAL

VASELINA ER MULTIFUNCŢIONALĂ este
grăsimea lubrifiantă pe bază de litiu de lungă
durată, cu proprietăţi ridicate anticorozive şi
antiuzură.
Este optimă pentru lubrifierea cuzineţilor,
fermoarelor şi angrenajelor, este impermeabilă
şi poate fi aplicată inclusiv pe suprafeţele
umede.
Este aderentă inclusiv pe suprafeţele
aflate în mişcare.

DEBLOCANTUL ER
MULTIFUNCŢIONAL este fluidul lubrifiant
care nu atacă metalele, emailurile,
cauciucul şi care îndeplineşte numeroase
funcţii: dizolvă rugina, depunerile,
resturile, deblochează şuruburile, piuliţele,
buloanele, racordurile, cuzineţii, încuietorile;
elimină umiditatea din
circuite şi instalaţiile electrice, lubrifiază pe
termen lung; protejează împotriva coroziunii
şi oxidării.
Descriere

Conţinut

Cod produs

Spray în Display
75 ml
54.140.001
Descriere
DEBLOCANT ER+VASELINĂ ER Diplay-Box

Ambalaj
bucăţi
24

Cod EAN

Descriere

8 005860 541405
Conţinut
24+24buc

Conţinut

Cod produs

75 ml

54.141.001

Spray în Display
Cod produs
54.142.001

Ambalaj
Cod EAN
bucăţi
24
8 005860 541412
Ambalaj bucăţi
1

ULEI 1000 UTILIZĂRI
ULEI 1000 UTILIZĂRI este un produs creat în special pentru rezolvarea tuturor
acelor mici probleme de lubrifiere existente zilnic în casă, la birou sau în timpul liber.
ULEI 1000 UTILIZĂRI, datorită calităţii sale ridicate, lubrifiază pe
termen lung, eliminând astfel orice formă de frecare.
ULEI 1000 UTILIZĂRI conţine anumite substanţe, care îi conferă o ridicată putere
anti-rugină, anticoroziune şi împotriva oxidării.
ULEI 1000 UTILIZĂRI furnizează, în afara unei ridicate puteri
lubrifiante , o reală protecţie a tuturor componentelor în continuă mişcare, precum şi
celor care sunt utilizate neregulat. Este indispensabil pentru: maşini de cusut, de
scris, încuietori auto/casă, balamale,fermoare, jucării, mulinete, mecanisme de
precizie, arme, etc.
Descriere
Flacon
Blister

Conţinut

Cod produs

125 ml
125 ml

54.301.001
57.058.001

Ambalaj
bucăţi
24
12

Cod EAN
8 005860 543010
8 005860 570580

PULCON®
SOLUŢIE DE CURĂŢARE SUPER CONCENTRATĂ
PULCON® este un produs pentru o curăţare puternică a mizeriei greu de îndepărtat,
potrivit pentru orice tip de suprafaţă; ideal pentru o curăţare sau degresare completă
şi rapidă; poate fi diluat cu apă, în funcţie de tipul de mizerie asupra căreia
acţionează:
- Diluare 1/100: pentru curăţarea ferestrelor şi oglinzilor, pentru
curăţarea uşoară în general.
- Diluare 1/20: pentru caroseria maşinii, motociletelor, bicicletelor, rulotelor, bărcilor,
mijloacelor grele; pentru pneuri, garnituri din cauciuc şi plastic;mulinete, schiuri,
pardosele, tâmplărie, tapiţerie.
- Diluare 1/5: pentru benzi de producţie, magazine, instalaţii de
încălzire, pivniţe, cutii, mobilier grădină, tapiţerii auto, capote, corturi, piese, etc.
- Utilizare în stare pură: pentru ustensile, motoare, echipamente,
pete de ulei, calele bărcilor, coase, sape, drujbe, storuri, containere ptr. deşeuri,
grătare.
Descriere
Flacon cu
Pulverizator
Flacon

Conţinut

Cod produs

Ambalaj
bucăți

Cod EAN

500 ml

54.320.001

16

8 005860 543201

1000 ml
5 litri

54.321.001
54.322.001

16
4

8 005860 543218
8 005860 543225

METAL CLEAN®
SPRAY SOLUTIE DE CURATAT METAL
METAL CLEAN e solutia de curatat si degresat universala cu actiune rápida ce
rezolva cele mai dificile problema de curatare. Pe baza de compusi oxigenati si
agenti speciali de curatare, elimina in cateva secunde uleiuri, grasimi, bitum, pete,
depozite carbonice, praf si alte impuritati. E incolor, NU ataca aproape nici un tip de
plastic, nici vopselele sau cauciucurile (se recomanda un test pe o suprafata mai
putin vizibila a suprafetei de curatat). E ideal pentru sectorul industrial, artizanat,
hobby. Indinspensabil la intretinerea mecánica. Recomandat la curatarea
componentelor sistemelor de franare si de frictiune, arborilor, pentru
motocultivatoare, masini de taiat iarba, cilindi moroarelor diesel sau cu benzina,
pompe de caldura, frididere, aparate de aer conditionat, balamale de masina,
balamale si incuietori de usi, ghidaje, mecanisme mecanice, rulmenti, lanturi,
coroane, pinioane, etc. Valva “ALL POSITIONS” permite utilizarea tubului in orice
pozitie. Pulverizati direct pe suprafata de curatat, de la 5-10 cm. Mizeria fa fi
dezagregata si curatata

Descriere
Spray

Continut
400 ml

Cod Produs
54139001

Ambalare
(buc/bax)
12

Cod EAN
8 005860 541399

