OFERTA 3/3

Polyester Mould Cleaner - skutecznie usuwa pozostałości półtrwałych środków rozdzielających i
wosków z form do laminowania
Polyester Mould Cleaner jest mieszaniną rozpuszczalników specjalnie dobranych w celu efektywnego
usuwania półtrwałych środków rozdzielających oraz wosków z powierzchni różnorodnych form stosowanych
przy produkcji laminatów. Środek może być używany między innymi na formach pokrytych żelkotem. Preparat
jest szczególnie zalecany do czyszczenia form wykonanych z żywic poliestrowych.
skutecznie usuwa półtrwałe środki rozdzielające, silikony oraz woski
bezpieczny – nie zmiękcza powierzchni
uniwersalne zastosowanie do form z różnych materiałów
całkowicie odparowuje pozostawiając czystą i suchą powierzchnię

Polymer Remover - silny rozpuszczalnik do czyszczenia form; usuwa osady po tworzywach, gumach,
żywicach i barwnikach
Polymer Remover to specjalistyczny preparat stanowiący mieszaninę odpowiednio dobranych, niezwykle
silnych i efektywnie działających rozpuszczalników. Środek został opracowany z myślą o skutecznym czyszczeniu mocnych zabrudzeń i osadów powstających przy przetwórstwie tworzyw sztucznych na powierzchni
form. Środek jest szczególnie efektywny przy usuwaniu resztek tworzyw, gum i żywic. Zalecany do czyszczenia
wszelkich powierzchni metalowych. Produkt charakteryzuje się umiarkowaną szybkością odparowywania
celem uzyskania maksimum skuteczności.
mieszanina rozpuszczalników o dużej sile działania
skutecznie usuwa osady tworzyw sztucznych, gum, żywic, barwników
skutecznie działa na gorącej powierzchni formy
Servisol Anti Static Screen Wipes - nawilżane chusteczki do czyszczenia ekranów TFT i LCD
Chusteczki nawilżone są łagodnym ale bardzo skutecznym środkiem czyszczącym, który przeznaczony jest
efektywnego i szybkiego do mycia wszelkiego typu wyświetlaczy. Bezpiecznie i skutecznie czyści
wyświetlacze TFT, LCD, monitory komputerowe, powierzchnie szklane skanerów i kopiarek.
wilgotne, antystatyczne chusteczki do wszystkich typów wyświetlaczy
pomagają zmniejszyć zmęczenie oczu
bez alkoholu, nie zostawiają smug
100 chusteczek (130mm x 180mm)
poręczna, szczelnie zamykana tuba

Servisol Screen Cleaner pianka do czyszczenia ekranów TFT i LCD
Screen Cleaner należy do nowej generacji preparatów czyszczących. Został stworzony specjalnie do bezpiecznego i efektywnego czyszczenia monitorów TFT i LCD. Tworzy sztywną pianę, nie zawiera rozpuszczalników,
alkoholi i amoniaku.
czyści delikatne monitory TFT i LCD pozostawiając czystą powierzchnię bez smug
usuwa odciski palców, zabrudzenia i nikotynę
aktywna, sztywna pianka nie ścieka z pionowych powierzchni
przeznaczona do czyszczenia wyświetlaczy TFT i LCD stosowanych w komputerach, notebookach, laptopach,
telefonach komórkowych, kamerach, urządzeniach GPS itp.
ekonomiczne opakowania 400 ml
niepalna, bezpieczna w użyciu
Wstrząsnąć przed użyciem. Nanieść preparat na czyszczoną powierzchnię, a następnie przetrzeć czystą,
absorbującą i niepylącą szmatką do uzyskania błyszczącej powierzchni. Nie stosować do elementów elektronicznych. Nie stosować bezpośrednio na ekrany LCD, nanieść na ściereczkę i wytrzeć ekran.

Silicone Lubricant silikonowy środek zmniejszający tarcie do uniwesalnego stosowania
Silicone Lubricant jest doskonałym rozwiązaniem eliminującym tarcie i opory materiału. Środek znajduje
zastosowanie w wielu dziedzinach np.: maszyny do szycia, stoły do cięcia bel materiału, gilotyny, noże, ostrza
tnące, cięcie pianki oraz wszędzie tam gdzie występują problemy z przyczepnością lub dużym tarciem.
doskonały środek nadający poślizg
nieagresywny
bezbarwny, nie pozostawia śladów
szeroki zakres temperatury pracy (od –50°C do +200°C)
wygodny do stosowania w postaci aerozolu
uniwersalne zastosowanie przy cięciu, szyciu, przesuwaniu itd.

Spatter Release jest tradycyjnym środkiem zabezpieczającym przed
przywieraniem odprysków spawalniczych. Środek nie zawiera
żadnych silikonów lub palnych rozpuszczalników. Spatter Release
jest środkiem nie palnym i ekonomicznym w użyciu. Znajduje
zastosowanie w takich dziedzinach jak: produkcja i naprawa samochodów, stocznie, zakłady przemysłu ciężkiego, produkcja maszyn
rolniczych, narzędzi, budowy, itp. Chroni narzędzia spawalnicze,
miejsca pracy, powierzchnie i otoczenie przed odpryskami spawalniczymi.
-niepalny
-ekonomiczny w użyciu
-skutecznie chroni przed przywieraniem odprysków spawalniczych

Tufcut to specjalny środek będący mieszaniną estrów glikolu,
środków smarnych oraz antyutleniaczy w rozpuszczalnikach.
Preparat jest przeznaczony do poprawy warunków skrawania
metali i jest odporny na ekstremalne obciążenia.
-tworzy niezwykle mocny film smarujący pomiędzy ostrzem
tnącym a obrabianym materiałem wspomaga chłodzenie podczas obróbki skrawaniem
-wydłużenia żywotność narzędzia skrawającego
-poprawia jakość obrabianej powierzchni i tolerancję
wymiarową
-redukuje ilość braków, pozwala zwiększyć wydajność
-dostępny w postaci aerozolu, pasty oraz płynu
Środek jest stosowany w procesach obróbki skrawaniem jak
wiercenie, gwintowanie, frezowanie, wykrawanie, przeciąganie,
toczenie, cięcie. Preparat przeznaczony jest do obróbki twardych
metali, takich jak stale szybkotnące, wysokowęglowe, nierdzewne itp. Środek jest wyjątkowo użyteczny w narzędziowniach
przy produkcji form, matryc i innych części metalowych a także
w stoczniach, zakładach remontowych oraz wielu zakładach w
przemyśle ciężkim i lekkim.

