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Clear Mould Protective - ochrona form przed korozją i brudem, bezbarwny - nie pozostawia śladów
Clear Mould Protective jest specjalistycznym środkiem przeznaczonym do konserwacji form i innych narzędzi
metalowych w czasie ich przechowywania. Jego działanie polega na wypieraniu wody i całkowitym zabezpieczaniu antykorozyjnym pokrytych powierzchni. Preparat jest bezbarwny i nie pozostawia osadów, dlatego
zalecany jest szczególnie do konserwacji form przy przetwórstwie białych lub transparentnych tworzyw.
tworzy trwałą i nietłustą powłokę ochronną
bezbarwny, nie pozostawia śladów na wypraskach
wypiera wodę, chroni przed dostępem wilgoci
nie zawiera silikonu, nie utwardza się i nie pęka
łatwo usuwalny - samoczynnie przy wznowieniu produkcji lub rozpuszczalnikami Ambersil
specjalna formuła zapobiega wnikaniu w pory i spływaniu z powierzchni w wyższych temperaturach
chroni przed brudem i kurzem
Flaw Detector - system wykrywania szczelin i pęknięć spawów
Flaw Detector to zestaw trzech preparatów tworzących system do wykrywania i lokalizacji szczelin oraz pęknięć
w spoinach lub korpusach metalowych. W skład kompletu wchodzą: Cleaner Efektywny rozpuszczalnik służący
do przygotowania powierzchni poprzez dokładne jej oczyszczenie i odtłuszczenie. Penetrant Preparat barwiący
w kolorze czerwonym; dobrze widoczny; penetruje i oznacza nawet najmniejsze szczeliny i pęknięcia. Developer Środek w kolorze białym silnie kontrastujący z czerwonym barwnikiem preparatu Penetrant; Developer
pozwala precyzyjnie wyznaczyć miejsce i wielkość szczeliny/pęknięcia.
użyteczny przy różnych pracach produkcyjnych i naprawczych, szczególnie przy spawaniu
znajduje zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, stoczniowym, budowlanym, maszynowym i innych
umożliwia wykrycie wszelkich pęknięć lub szczelin bez badań ciśnieniowych lub specjalistycznej aparatury
prosty i ekonomiczny w użyciu, umożliwia szybką kontrolę bez konieczności demontażu urządzeń
Formula 1 - mocny, silikonowy środek rozdzielający efektywny w trudnych warunkach
Formula 1 to stosowany w przetwórstwie tworzyw sztucznych preparat należący do grupy uniwersalnych
środków rozdzielających. Produkowany jest na bazie silikonów dopuszczonych do stosowania na powierzchniach mających kontakt z żywnością (według FDA). Środek został opracowany z myślą o trudnych odformowaniach i jest odpowiedni dla większości tworzyw sztucznych. Produkt znajduje również szerokie zastosowanie w
innych branżach jako środek poślizgowy lub antyprzyczepny.
skuteczny przy dużych obciążeniach
tworzy solidny film ułatwiający odformowanie trudnych detali
nie odkłada się i nie tworzy narostów w formie
dopuszczone stosowanie przy wyrobach mających kontakt z żywnością
temperatura pracy do +230°C, (wersja 1/HT do +300°C)
zapewnia dobrą jakość powierzchni, redukuje liczbę braków
wydajny i łatwy do stosowania w postaci aerozolu

Freezer - błyskawicznie obniża temperaturę, wykrywanie wad w układach elektronicznych
Freezer jest szybko schładzającym środkiem do lokalizowania defektów w elemetach elektronicznych,
zimnych lutów i do schładzania termoczułych części w trakcie lutowania lub kalibracji. Produkt nie zawiera
freonów ani halogenowych pochodnych węglowodorów.
pozwala łatwo zlokalizować defekty elementów elektronicznych
ułatwia usuwanie np. gumy do żucia
nie zawiera rozpuszczalników chlorowych i wysoko lotnych

IPA (alkohol izopropylowy) - powszechnie stosowane środek do czyszczenia elektroniki
Preparat do czyszczenia i usuwania wilgoci z elementów elektronicznych, takich jak głowice drukarek i magnetyczne, napędy CD, bębny kopiarek, elementy optyczne, soczewki, elementy mechaniki precyzyjnej. Ambersil
IPA tworząc azeotropową mieszaninę izopropanolu i wody, powoduje szybkie odparowanie wody i efektywne
usunięcie wilgoci. Po użyciu odparowuje bez pozostawienia śladów. Odparowanie może być przyspieszone
przez przedmuchanie sprężonym powietrzem.
usuwa zanieczyszczenia i wilgoć z elementów elektronicznych
ekonomiczny, skuteczny i bezpieczny w użyciu

Label Remover - efektywny w usuwaniu naklejek i etykiet
Label Remover jest opartym na bazie olejków cytrusowych i rozpuszczalników preparatem do szybkiego
usuwania etykiet samoprzylepnych i nalepek. Neutralizuje działanie kleju umożliwiając całkowite i szybkie
usunięcie nalepki. Idealny do stosowania na różnych nieabsorbujących powierzchniach, w tym: maszyny
biurowe, faksy, kopiarki, drukarki, komputery, półki, gabloty, elementy urządzeń, rolki, wałki itp. Może być
również stosowany do usuwania tuszy i przebarwień po stosowaniu markerów.
przeznaczony do użycia na wszystkich nieabsorbujących powierzchniach
idealny do usuwania nalepek ze sprzętu biurowego i elementów elektronicznych
usuwa tusze i plamy po stosowaniu markerów

Leak Detector - wykrywacz nieszczelności w instalacjach gazowych i sprężonego powietrza
Leak Detector jest unikalnym środkiem na bazie wody. Nie zawierając niebezpiecznych rozpuszczalników,
silikonów lub olejów, bezpieczny w użyciu, pozwala wykryć przecieki gazu lub powietrza. Ujawnia wszelkie
wycieki gazu lub powietrza nawet pod bardzo niskim ciśnieniem. Znajduje zastosowanie w przemyśle gazowym,
grzewczym, samochodowym, spawalniczym itp. Idealny do testów jakościowych, konserwacyjnych i
bezpieczeństwa. Produkt jest żelem tiksotropowym, możliwym do użycia na pionowych lub podciętych powierzchniach. Środek jest całkowicie bezzapachowy, niepalny i bezpieczny w użyciu. Szybko i łatwo nanoszony
ręcznym atomizerem, może być usunięty ściereczką lub zmyty wodą.
bezpieczny, bezzapachowy - na bazie wody
niepalny
zawór do aplikacji pod dowolnym kątem
skuteczny również przy niskich ciśnieniach

