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Χηµικά - Συνεργείων

1/100080

ΠΑΡΜΠΡΙΖΟΚΟΛΛΑ
ΑΜΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΡΟΣ, ΠΙΣΩ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΕΥΡΙΚΑ
ΠΑΡΑΘΥΡΑ
Παρµπριζόκολλα ASK K113 5*
• Υψηλού ιξώδες 1συστ. πολυουρεθανική παρµπριζόκολλα και

στεγανοποιητικό µάζας Υψηλής διαµόρφωσης “Μη αγώγιµη” (10-8

Siemens)
• Σταθερότητα τον χειµώνα µε αύξηση της αρχικής σταθερότητας

“Υψηλή κολλητική δράση”)
• Ψυχρή επεξεργασία
• Μέγιστος χρόνος υαλοποίησης 15 λεπτά
• Πληροί τις απαιτήσεις ορισµένων κατασκευαστών
• Πιστοποίηση TÜV από δοκιµές πρόσκρουσης
• Χρόνος µετακίνισης χωρίς διπλό αερόσακο σε 45 λεπτά, µε διπλό

αερόσακο σε 60 λεπτά (θερµοκρασία µέχρι -17°C)
• Σπείρωµα φυσίγγας Μ20Χ1,5

Περιεχόµενα κωδικού 6600 6402:
1x ASK-Φυσίγγα K113 310 ml, 1x ASK-Αστάρι K110 10 ml, 1x ASK-
Καθαριστικό R540 20 ml, 1x Ακροφύσιο, 2x ξύλινοι τάκοι, 1x πανί
καθαρισµού
Περιεχόµενο κωδικού 6600 40:
12x ASK-Φυσίγγες K113 310 ml, 12x ASK-Αστάρι K110 10 ml, 1x
ASK-Καθαριστικό R540 500 ml, 12x Ακροφύσια
Περιεχόµενα κωδικού 6600 6403:
1x ASK-Σακκούλα, σαλάµι K113 400 ml, 1x ASK-Αστάρι K110 10 ml,
1x ASK-Καθαριστικό R540 20 ml, 1x Ακροφύσιο, 2x ξύλινοι τάκοι, 1x
πανί καθαρισµού
Περιεχόµενα κωδικού 6600 41:
15x ASK-Σακκούλες, σαλάµια K113 400 ml, 15x ASK-Αστάρι K110
10ml, 1x ASK-Καθαριστικό R540 500 ml, 15x Ακροφύσια

ΣΕΤ-ΠΑΡ.ASK Ο.Τ.ΕΠ.K113(310ML)
Π-ΠΑΡ.ASK Ο.Τ.ΕΠ.Φ.K113(310ML)
ΠΑΡΜ.ASK ΟΛ.Τ.ΕΠ.Σ.K113(310ML)
ΣΕΤ-ΠΑΡ.ASK Ο.Τ.ΕΠ.K113(400ML)
ΠΑ-ΠΑΡ.ASK Ο.Τ.ΕΠ.K113(400ML)

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6600 6402
6600 40
6600 6401
6600 6403
6600 41
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Χηµικά - Συνεργείων

1/101080

ΠΑΡΜΠΡΙΖΟΚΟΛΛΑ
ΑΜΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΡΟΣ, ΠΙΣΩ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΕΥΡΙΚΑ
ΠΑΡΑΘΥΡΑ
Παρµπριζόκολλα ASK 103
• Υψηλού ιξώδες 1συστ. πολυουρεθανική παρµπριζόκολλα και

στεγανοποιητικό µάζας
• Υψηλής διαµόρφωσης, “µή αγώγιµη” (10-8 Siemens)
• Σταθερότητα στον χειµώνα , µε αύξηση της αρχικής σταθερότητας

(“υψηλής δράσης αποτελέσµατα”)
• Ψυχρή επεξεργασία
• Μέγιστος χρόνος υαλοποίησης 15 λεπτά
• Πληρεί τις απαιτήσεις ορισµένων κατασκευαστών
• Πιστοποίηση TÜV από δοκιµές πρόσκρουσης
• Κατάσταση ετοιµότητας χωρίς διπλό αερόσακο µετά από 1ώρα, µε

διπλό αερόσακο µετά από 2 ώρες (Θερµοκρασία µέχρι -17°C)
• Σπείρωµα φυσίγγας Μ20Χ1,5

Περιεχόµενα κωδικού 6600 6412:
1x ASK- Φύσιγγα K103 310 ml, 1x ASK-αστάρι K110 10 ml, 1x ASK-
καθαριστικό R540 20 ml, 1x ακροφύσιο, 2x αποστάτες ξύλινοι, 1x
πανί καθαρισµού
Περιεχόµενα κωδικού 6600 42:
12x ASK-Φύσιγγες K103 310 ml, 12x ASK-αστάρι K110 10 ml, 1x
ASK-Καθαριστικό R540 500 ml, 12x ακροφύσια
Περιεχόµενα κωδικού 6600 6413:
1x ASK-σαλάµι K103 400 ml, 1x ASK-αστάρι K110 10 ml, 1x ASK-
καθαριστικό R540 20 ml, 1x ακροφύσιο, 2x αποστάτες ξύλινους, 1x
Πανί καθαρισµού
Περιεχόµενα κωδικού 6600 43:
15x ASK-σακούλες, σαλάµι K103 400 ml, 15x ASK-αστάρι K110 10ml,
1x ASK-καθαριστικό R540 500 ml, 15x ακροφύσια

ΠΑ.ASK Ο.Τ.ΕΠ.ΕΞ.Φ.K103(310ML)
ΣΕΤ-ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ(310ΜL)K103
ΠΑ-Π.ASK Ο.Τ.Ε.ΕΞ.K103(310ML)
ΠΑ.ASK Ο.Τ.ΕΠ.ΕΞ.Σ.K103(400ML)
ΣΕΤ-ΠΑ.ASK Ο.Τ.Ε.Σ.K103(400ML)
ΠΑ.ASK ΟΛ.Τ.ΕΠ.ΕΞ.Σ K1Ο3 400ML

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6600 6410
6600 6412
6600 42
6600 6411
6600 6413
6600 43
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Χηµικά - Συνεργείων

1/106080

ΠΑΡΜΠΡΙΖΟΚΟΛΛΑ
ΑΜΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΡΟΣ, ΠΙΣΩ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΕΥΡΙΚΑ
ΠΑΡΑΘΥΡΑ
Παρµπριζόκολλα ASK K105 ECO
• Κόλλα για παρµπρίζ
• Υψηλής διαµόρφωσης “µή αγώγιµη” (10-6 Siemens)
• Ψυχρή επεξεργασία
• Μέγιστος χρόνος υαλοποίησης 15 λεπτά
• Πληροί τις απαιτήσεςι ορισµένων κατασκευαστών
• Πιστοποίηση TÜV από δοκιµές πρόσκρουσης
• Χρόνος µετακίνησης χωρίς διπλό αερόσακκο σε 1 ώρα, µε διπλό

αερόσακκο σε 4 ώρες
• Σπείρωµα φυσίγγας M15x1,5

Περιεχόµαν κωδικού 6600 6422:
1x ASK-φυσίγγα K105 310 ml, 1x ASK-αστάρι K110 10 ml, 1x ASK-
καθαριστικό R540 20 ml, 1x ακροφύσιο , 2x ξύλινοι τάκοι , 1x πανί
καθαρισµού

Περιεχόµενα κωδικού 6600 44:
12x ASK-φύσιγγες K105 310 ml, 12x ASK-αστάρι K110 10 ml, 1x
ASK-καθαριστικό R540 500 ml, 12x ακροφύσια

Περιεχόµενα κωδικού 6600 6423:
1x ASK-σακκούλα, σαλάµι K105 400 ml, ASK-αστάρι K110 10 ml,
1x ASK-καθαριστικό R540 20 ml, 1x ακροφύσιο, 2x ξύλινους τάκους,
1x πανί καθαρισµού

Περιεχόµενα κωδικού 6600 45:
15x ASK-σακκούλες, σαλάµι K105 400 ml, 15x ASK-αστάρι K110 10
ml, 1x ASK-καθαριστικό R540 500 ml, 15x ακροφύσια

ΠΑΡΜ.-ASK ΣΤ.ΦΥ(310ML)K105
ΣET-ΠΑΡ.-ASK ΣΤΑ.ΦΥ(310ML)K105
ΠΑΚ.ΠΑΡΜ.-ASK ΣΤ.ΦΥ(310ML)K105
ΠΑΡ.-ASK ΣΤ.ΣΑ(400ML)K105
ΠΑΚ.ΠΑΡΜ.-ASK ΣΤ.Σ(310ML)K105
ΠΑΚ.ΠΑ.-ASK ΣΤΑΝ.ΣΑ(400ML)K105

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6600 6420
6600 6422
6600 44
6600 6421
6600 6423
6600 45
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Χηµικά - Συνεργείων

1/107080

ASK-Επισκόπηση δεδοµένων
Ολών των Εποχών

ταχύτης Κ113
Ολών των Εποχών

ευφυής Κ103
Πρότυπο

Κ105
Truckline

K107
Βασικό προϊόν 1K-PUR 1K-PUR 1K-PUR 1K-PUR
Μεταποίηση κρύο κρύο κρύο κρύο
Χρόνος στεγνώµατος στην
ατµόσφαιρα max. 15 λεπτά max. 15 λεπτά max. 20 λεπτά max. 25 λεπτά

Ειδική Αντίσταση ≥ 108 Ω cm ≥ 108 Ω cm ca. 106 Ω cm ca. 106 Ω cm
Βέλτιστη συµπεριφορά
υψηλής συχνότητας Ναι Ναι Ναι Ναι

Αντοχή σε διάτµηση από
εφελυσµό ≥ 2.0 MPa ≥ 2.0 MPa ≥ 2.5 MPa ca. 2 MPa

Σταθερότητα καλά καλά πολύ καλά πολύ καλά

Αυτοκίνητο υπηρεσία σύµ-
φωνα µε τις US-Πρότυπο 50
χλµ/ώρα µετωπικής πρό-
σκρουση χωρίς να διαθέ-
τουν διπλούς αερόσακους

45 λεπ. 1 ώρα 1 ώρα από περίπου
6 ώρες

Με διπλούς αερόσακους 1 ώρα 2 ώρα 4 ώρα από περίπου
6 ώρες

Συνηστώµενη θερµοκρασία
κατεργασίας ≥ +5°C ≥ +5°C ≥ +15°C ≥ +15°C

Παρµπριζόκολλα TRUCKLINE Κ107

Περιεχόµενα Κωδικού 6600 6136: 2 x ΑSK-Φύσιγγες K107 310ml ,
1 x ΑSK-Αστάρι 10ml, 1 x Καθαριστικό τζαµιών R540 20ml, 2 x Μύτες
(εγχυτήρες), 1 x Πανί καθαρισµού
Περιεχόµενα κωδικού 6600 18: 12 x ΑSK-Φύσιγγες K107 310ml,
12 x ΑSK-Αστάρι Κ110 10ml, 1 x Καθαριστικό τζαµιών, 12 x Μύτες
(εγχυτήρες)

Π.ΠΑΡ.ASK TRUCKL.ΦΥ(310ML)K107
ΠΑΡΜΠ.ASK TRUCKL.ΦΥ(310ML)K107
ΣΕΤ-Π.ASK TRUCKL.ΦΥ(310ML)K107

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6600 18
6600 6135
6600 6136

ΠΑΡΜΠΡΙΖΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ
ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

• Για κατευθείαν τοποθέτηση παρµπρίζ σε φορτηγά, λεωφορεία,
τραµ, µηχανήµατα οικοδοµής και γεωργικά µηχανήµατα

• NFZ Παρµπριζόκολλα ASK Truckline K107. Αντιστοιχεί στις
απαιτήσεις των κατασκευαστών οχηµάτων OEM

• Ψυχρή επεξεργασία.
• Κατάλληλο για αυτοκίνητα µε ανοιχτούς αρµούς παρµπρίζ.
• Σταθερό στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και την επίδραση των

καιρικών συνθηκών.
• Αξιόλογη ολισθηρότητα µε ακραία υψηλή σταθερότητα στην τριβή.

Ο µεγάλος χρόνος δηµιουργίας φίλµ διευκολύνει την ασφάλή
τοποθέτηση µεγάλων παρµπρίζ.

• Χρόνος στεγνώµατος στην ατµόσφαιρα 20-25 λεπτά
• Χρόνος µετακίνησης µετά από έξι (6) ώρες
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Χηµικά - Συνεργείων

1/112080

Αστάρι µαύρο K110
Μαύρο αστάρι, σταθερό στην υπεριώδη ακτινοβολία. Κατάλληλο για
όλες τις παρµπριζόκολλες FORCH. Εφαρµόζεται σε γυαλί, κεραµικά
και βερνικωµένες επιφάνειες.

Καθαριστικό πρόσφυσης K111
• Καθαριστικό διάλυµα για την προετοιµασία των επιφανειών για την

κατευθείαν υαλοποίηση παρµρπίζ µε παρµπριζόκολλες FÖRCH,
όταν η κεραµική άκρη δεν διαπερνάται από υπεριώδεις
ακτινοβολίες (UV) ή η περιοχή κόλλησης µε κατασκευαστικά µέτρα
(διακόσµηση) καλύπτεται

• Εφαρµόζεται σε γυαλί και κεραµική προεπίστρωση
• Καθαρισµός και αστάρωµα ταυτόχρονα

Ενεργοποιητής K112
∆ιαφανές,άχρωµο υλικό για όλες τις παρµπριζόκολλες του
οίκου FÖRCH.
Κωδικός 6600 6153, 6600 6154, 6600 6152:
• Eφαρµογή για όλα τα παρµπρίζ µε επίστρωση PUR (

PUR=πολυουρεθάνη)
• Για σπείρωµα φύσιγγας M20x1,5 (“Μεγάλο στόµιο”)
Κωδικός 6600 6149, 6600 6148, 6010 0008:
• Eφαρµογή για όλα τα παρµπρίζ µε επίστρωση
• Για σπείρωµα φύσιγγας M15x1,5

Πινέλο επίστρωσης
• Πινέλο εφαρµογής ειδικά κατάλληλο για την επίστρωση

ασταριού και ενεργοποιητή για όλα τα προϊόντα ASK

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΡΜΠΡΙΖΟΚΟΛΛΑΣ

ΑΣΤΑΡΙ ΜΑΥΡΟ (10ML) K110
ΑΣΤΑΡΙ ΜΑΥΡΟ ΠΑΡΜ. (300ML)K11O
ΑΣΤΑΡΙ ΜΑΥΡΟ ΠΑΡΜ. (125ML)K112

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6600 6104
6600 6105
6600 6106

ΚΑΘ/ΚΟ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ (30ML) K111
ΚΑΘ/ΚΟ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ (250ML) K112

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6600 6107
6600 6108

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ K112 (30ML)
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6600 6110

ΠΙΝΕΛΟ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΤΑΡΙ
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6600 6112
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Χηµικά - Συνεργείων

1/113080

Ακροφύσια-µύτες για συσκευασία φυσιγγιών
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

• Eπαλειφώµενο
• -Χρώµα:µαύρο

Ειδικό υγρό για ξεµοντάρισµα παρµπρίζ
αυτοκινήτου
• Ειδικό επιφανειοδραστικό για γρήγορη και απλή υαλοποίηση παρµπρίζ

αυτοκινήτων
• Η φθορά απο τα κοπτικά µειώνεται µε ελάχιστη ανάπτυξη θερµοκρασίας

και λίγη τριβή κατα το δυνατόν µικρότερη ασκούµενη δύναµη κατά την
υαλοποίηση και έτσι µειώνεται ο κίνδυνος φθορών και λιγότερη υγρασία

• Παρέχει αντιδιαβρωτική προστασία
Εφαρµογη:
• Υπάρχουσα παρµπριζόκολλα προς αντικατάσταση παρµπρίζ απο µέσα

προς τα εξω καλή διαβροχή µε το διάλυµα του επιφανειοδραστικού και
χωρίζεται µε το κοπτικό. Κατα τη διάρκεια της κοπής γίνεται
επαναπρόσθεση µετά την αποµάκρυνση του παλαιού παρµπρίζ

• Αποµάκρυνση των υπολειµάτων της δραστικής ουσίας του βοηθητικού
υαλοποίησης απο την επωµίδα µε 1Κ-ΡUR/ASK -καθαριστικό τζαµιών R
540 συστατικού πολυουρεθανικό/ ΑSK καθαριστικό τζαµιών R 540
Κωδικός: 6110 1000

• Η επωµίδα ενεργοποιήτε ξανά µε ASK-Ενεργοποιητή K112 , Κωδικός:
6600 6110

ΠΑΠΡΙΖΟΚΟΛ.ΑΥΤΟΚΑΘ.Γ.ΤΖ.Μ.ΛΑ.
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6600 6150

ΕΙ∆ΙΚΟ ΥΓΡΟ Γ.ΞΕΜΟΝΤ.ΠΑΡ.ΑΥΤ.
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6600 6168

Κωδικός 6600 6153, 6600 6154, 6600 6152:
• Eφαρµογή για όλα τα παρµπρίζ µε επίστρωση
• Για σπείρωµα φύσιγγας M20x1,5 (“Μεγάλο στόµιο”)
Κωδικός 6600 6149, 6600 6148, 6010 0008:
• Eφαρµογή για όλα τα παρµπρίζ µε επίστρωση
• Για σπείρωµα φύσιγγας M15x1,5

Ακροφύσια-µύτες για συσκευασία σακκούλα
ΑΝΤΑΛ.ΑΚΡΟΦ.ΜΕ V-ΣΧΙ.ΓΙΑ ΣΑΛ.
ASK - ANT/KA ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ
ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ-ΠΡΟΣΑΡΜΟ.ΓΙΑ ΣΑΛΑΜΙ

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6600 6144
6600 6147
6600 6146

• Για εργασίες ASK (σαλάµι) συσκευασίας

ΑΚΡΟΦ. ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΟΧΕΣ V-ΣΧΙ.
ΑΚΡΟΦ. ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΟΧΕΣ V-ΣΧΙ.
ΑΚΡΟΦ. ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΟΧΕΣ
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΜΕ V-ΣΧΙ.ΠΛΑΤΙ
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΜΕ V-ΣΧΙ.
ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΕΣ

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6600 6153
6600 6154
6600 6152
6600 6149
6600 6148
6010 0008

Παρµπριζόκολλα αυτοκαθαριζόµ.(για τζάµ.µε
λάστιχο)
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Χηµικά - Συνεργείων

1/118080

Καθαριστικό τζαµιού και χρώµατος 1σ.R540
FÖRCH 5*
• Για καθαρισµό τζαµιών και βαµένες επιφάνειες προτού την

τοποθέτηση
• Αποµακρύνει χωρίς πρόβληµα υπολείµµατα κόλλας
• ∆εν περιέχει AOX

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΡΜΠΡΙΖΟΚΟΛΛΑΣ

∆ιωρθωτικό αστάρι µε πινέλο L224
• Για διόρθωση καταστροφών στην βαφή πριν από την κατευθείαν

υαλοποίηση
• Ταχυστέγνωτο µολύβι προστασίας από την διάβρωση, στην

πρακτική συσκευασία φιάλη µε πινέλο
• Προλαβαίνει το ξανασκούριασµα
• Χρώµα: Γκρι (RAL 7016)

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων

∆ΙΩΡΘΩΤΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΜΕ ΠΙΝΕΛΟ
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6600 6103

ΚΑΘΑΡΙ. ΤΖΑΜΙ.ΧΡΩΜ.(20ML) R540
ΚΑΘ/ΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ. 500ML R540
ΚΑΘ/ΚΟ ΠΑΡΜΠΙΖ.(1000ML) R540

6600 6109
6110 1000
6110 1001

Κορδόνι παρµπρίζ
• Αυτοκόλλητο, λεπτόπορο πολυαιθυλενίου(ΡΕ-) αφρώδες κορδόνι

µε λεία επιφάνεια
• Λειτουργεί σαν διάστηµα µεταξύ παρµπρίζ και αµαξώµατος
• Εξουδετερώνει τις ταλαντώσεις του παρµπρίζ
• Εµποδίζει την διείσδυση παρµπριζόκολλας στον εσωτερικό χώρο
• Αποφεύγεται το λέρωµα στον ουρανό και το ταµπλό
• Βελτιώνει την εµφάνιση του εσωτερικού χώρου
• Χρώµα: ανθρακί
• Πλάτος x Ύψος: 5 x 6 mm

ΠΑ.ΚΟΡ∆ΟΝΙ ΠΑΡΜ.(5RO) 5ΜΜΧ10Μ
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6600 5

Συσκευασία:
5 ρολλά των 10 m
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Χηµικά - Συνεργείων

1/119080

Ασηµοκόλληση (υγρό ασήµι επαγωγής) K109
• Για θερµαινόµενα παρµπρίζ, κεραίες αυτοκινήτων και εγκατάσταση

συναγερµού κ.τ.λ

Σετ κόλλα καθρέπτη
• Για εντός δευτερολέπτων διαρκής σύνδεση του πίσω καθρέπτη στο

παρµπρίζ προστασίας αέρος
Εφαρµογή:
Τα µέρη που θα κολληθούν πρέπει να είναι καθαρά, στεγνά και χωρίς
λίπη( τα σηµεία µπορούν να καθαριστούν µε 1Κ-PUR/ASK-
καθαριστικό Κωδικός 6100 1000). Σηµαδέψτε τον καθρέπτη στην
εξωτερική πλευρά του παρµπρίζ προστασίας αέρα. Κόψτε βρόχους
στο µέγεθος των ποδιών του καθρέπτη. Ψιλή επίστρωση κόλας στα
πόδια,τοποθέτηση βρόχου και λεπτή διαβροχή και εν συνεχεία
πιέστε τα πόδια προς την σηµαδεµένη θέση του παρµπρίζ (περίπου
1,5 - 2 λεπτά)

ΣΕΤ ΚΟΛΛΑΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗ 1G K135
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6410 4117

ΑΣΗΜΟΚΟΛΛΗΣΗ(ΥΓΡΟ ΑΣΗΜΙ ΕΠΑΓ.)
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6600 3
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Χηµικά - Συνεργείων

Σετ επισκευής παρµπρίζ
• Με το Σετ επισκευής παρµπρίζ µπορούν να επισκευαστούν

κατεστρεµµένα παρµπρίζ γρήγορα και οικονοµικά
• Κατάλληλο για την επισκευή φθορών από κτυπήµατα πέτρας στο

συνδεδεµένο γυαλί ασφαλείας είτε είναι διαφανές είτε
χρωµατισµένο

• Με την επισκευή εµποδίζεται ο σχηµατισµός ρωγµών από
κτυπήµατα πέτρας

• Η άδεια της επιχειρήσης του αυτοκινήτου ισχύει µετά την
τοποθέτηση του παρµπρίζ

Σετ- επισκευής
παρµπρίζ- αξεσουάρ

*Ειδικά αξεσουάρ τα οποία δεν συµπεριλαµβάνονται στο σετ
**Ανταλλακτικό Ο - ∆ακτύλιο για τον αντάπτορα για την
τρόµπα όγκου (66006184) Κωδικός 2651178369

ΓΕΦΥΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΡΗΤΙΝΗ ΚΑΛΥΨΗΣ (3ML)
ΜΕΣΟΝ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ (10ML)
ΠΡΟΧΟΙ∆Α BTL(10)
ΦΙΛΜ ΞΕΣΚΕΠΑΣΜΑΤΟΣ DS(15)
ΛΑΜΠΑ UV 4WATT
ΒΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΕΝΕΣΙΜΟΥ
ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΜΕ ΓΑΝΤΖΑΚΙ
ΒΙ∆Α ΓΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΩΛΗΝΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΑΜΠΕΣ UV
ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ
ΦΡΕΖΑ ΤΖΑΜΙΟΥ 2TEM. 0,8MM
ΜΟΛΥΒΙ ΣΤΥΛΒΩΣΗΣ
ΚΑΘ/ΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ. 500ML R540
ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΞΥΣΤΡΑ ΠΑΡΜΠΡΙΖ 150X43MM
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΒΑΣΗ ΕΝΕΣΙΜΟΥ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ
ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΛΑΣΤΙΧΟ
ΡΗΤΙΝΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (5ML)

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6600 6176
6600 6172
6600 6173
6600 6175
6600 6174
6600 6189
6600 6182
6600 6181
6600 6187
6600 6178
6600 6190
6600 6183
6600 6191
6600 6192
6110 1000
6600 6186
6600 6185
6600 6179
6600 6180
6600 6184
6600 6177
6600 6171

ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΜΠΡΙΖ
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6600 6170

6110 1000
6600 6171
6600 6172
6600 6173
6600 6174
6600 6175
6600 6176
6600 6179
6600 6180
6600 6181
6600 6182
6600 6183
6600 6184
6600 6185
6600 6186
6600 6187
6600 6189

ΚΑΘ/ΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ. 500ML R540
ΡΗΤΙΝΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (5ML)
ΡΗΤΙΝΗ ΚΑΛΥΨΗΣ (3ML)
ΜΕΣΟΝ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ (10ML)
ΦΙΛΜ ΞΕΣΚΕΠΑΣΜΑΤΟΣ DS(15)
ΠΡΟΧΟΙ∆Α BTL(10)
ΓΕΦΥΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΒΑΣΗ ΕΝΕΣΙΜΟΥ
ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΕΝΕΣΙΜΟΥ
ΒΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ
ΞΥΣΤΡΑ ΠΑΡΜΠΡΙΖ 150X43MM
ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΜΕ ΓΑΝΤΖΑΚΙ
ΛΑΜΠΑ UV 4WATT

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Περιεχόµενο
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων Συσκευασία

1/122080
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Χηµικά - Συνεργείων

1/123080
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Χηµικά - Συνεργείων

1/124080

Σετ επιδιόρθωσης παρµπρίζ επαγ.
• Επισκευή απο χτύπηµα πέτρας στο παρµπρίζ προστασίας απο

αέρα χωρίς αλλαγή του παρµπρίζ

Σετ- επιδιόρθωσης
παρµπρίζ επαγ.-
αξεσουάρ

Περιεχόµενο Κωδικού 66006287:
1x Κωδικός 66006283 Τρυπάνι 12V
1x Κωδικός 66006284 Σετ - (2) φρεζάκι για τρυπάνι γυαλιού 1,2mm
1x Κωδικός 66006286 Καλώδιο για ανάµα τσιγάρου
Περιεχόµενο Κωδικού 66006288:
1x Κωδικός 66006283 Τρυπάνι 12V
1x Κωδικός 66006284 Σετ - (2) φρεζάκι για τρυπάνι γυαλιού 1,2mm
1x Κωδικός 66006286 Μετασχηµατιστής 12V/230V

ΣΤΕΓ.ΕΠΙΣΚ.ΑΚΡΟΦ.(1,5ML) K173
ΣΤΕΓΑ.ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡ.(2ML)K174
ΥΓΡΟ ΟΛΙΣΘΗΣΗ (30ML)
ΒΕΡΝΙΚΙ 30ML
ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΣΟ.(45M)
ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡ.ΕΡΓΑΛ.ΠΑΡΜΠΡΙΖ
ΞΥΣΤΡΑ ΠΑΡΜΠΡΙΖ
ΛΑΜΑ ΞΥΣΤΡΑΣ ΠΑΡΜΠΡΙΖ 39MM
ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΣΠΑΣΤΟΣ
ΛΑΜΠΑ UV 220V
ΛΑΜΠΑ UV 12V
ΒΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
∆ΡΑΠΑΝΟ 12V
ΣΕT(2)ΤΡΥ.ΦΑΓΩΜΑΤΟΣ ΓΥΑΛ 1,0ΜΜ
ΣΕΤ-ΦΡΕΖΑ ΤΖΑΜΙΟΥ 2ΤΕΜ.1,2MM
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 12V/230V
ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ
ΣΕΤ-∆ΡΑΠΑΝΟ 12V
∆ΡΑΠΑΝΟΣ ΣΕΤ 220V

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6600 6271
6600 6272
6600 6273
6600 6274
6600 6275
6600 6276
6600 6277
6600 6278
4751 4 1
6600 6279
6600 6280
6600 6281
6600 6182
6600 6283
6600 6289
6600 6284
6600 6285
6600 6286
6600 6287
6600 6288

ΣΕΤ ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΕΠ.
ΣΕΤ ΕΠΙΣΚ.ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΜΕ ∆ΡΑΠ.

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6600 6270
6600 6370

Περιεχόµενο κωδικού: 6600 6270:
• 10x Κωδικός 4751 4 1 λεπίδες για αφαίρεση ετικετών 39 mm
• 1x Κωδικός 6600 6182 Βελόνι εργασίας
• 2x Κωδικός 6600 6271 Ρητίνη επισκευής K173 1,5 ml
• 1x Κωδικός 6600 6272 Ρητίνη τελειώµατος K174 2 ml
• 1x Κωδικός 6600 6273 Ζελέ κενού 30 ml
• 1x Κωδικός 6600 6274 Στιλβωτικό P348 30 ml
• 1x Κωδικός 6600 6275 Σκληρό λάδι 45 m
• 1x Κωδικός 6600 6276 Σφουγγαράκι τριβής
• 1x Κωδικός 6600 6277 Σετ συνδετήρας εργαλείων
• 1x Κωδικός 6600 6278 Ξύστρα
• 1x Κωδικός 6600 6279 Σπαστός καθρέπτης
• 1x Κωδικός 600 6281 UV-Λάµπα 12 V
Περιεχόµενο κωδικού 6600 6370 Είναι ίδιο µε τον κωδικό 6600
6270 το απλό σετ αλλά περιέχει και :
• 1x Κωδικό 6600 6287 Σετ τρυπάνι 12 V
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Χηµικά - Συνεργείων

1/125080
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Χηµικά - Συνεργείων

1/130080

Σετ επισκευής υφασµάτων
Επισκευή ταπετσαρία των χαλιών, καθίσµατα αυτοκινήτων,
βελουτέ υφασµάτων και υφασµάτινα καλύµµατα
• Μπορεί να επιδιορθώσει και να επισκευάσει εύκολα και µόνιµα

επισκευάζει σχισίµατα ή τρύπες καψίµατος από τσιγάρο στα
καλύµµατα αυτοκινήτου των καθισµάτων, τα χαλιά ή βλάβες στην
οροφή τις ταπετσαρίας

• Σχεδόν ανιχνεύσιµο αποτελέσµατα επισκευής, δεν απαιτούν µια
δαπανηρή ανταλλαγή καλύµµατα καθισµάτων

Περιλαµβάνονται :
• 1x Κωδικός 6770 0612 Μοντέλο σιδήρου κλωστοϋφαντουργίας +

λαβή
• 1x Κωδικός 6770 0613 Λαβίδα
• 1x Κωδικός 6770 0614 Σπάτουλα
• 1x Κωδικός 6770 0615 Ψαλίδι
• 1x Κωδικός 6770 0616 Πινέλο
• 1x Κωδικός 6770 0617 Κλωστοϋφαντουργίας ασηµόσκονη
• 1x Κωδικός 6770 0618 Αντλία ψεκασµού κλωστοϋφαντουργίας
• 1x Κωδικός 6770 0619 Βάση υφάσµατος 150 x 150 mm
• 1x Κωδικός 6770 0620 µεµβράνη από τεφλόν 100 x 120 mm
• 1x Κωδικός 6770 0621 Κόλλα ψεκασµού κλωστοϋφαντουργίας

K143 400 ml
• 1x Κωδικός 6770 0622 Κόλλα επισκευής κλωστοϋφαντουργίας

K136 120 ml
• 1x Κωδικός 6770 0623 Κόλλα κλωστοϋφαντουργίας σε σκόνη

K180 20 g
• 1x Κωδικός 9894 39 Μακριοί µαρκαδόροι 12 τεµαχίων
• Ανά 20 ml υφαντικές ίνες :

- Κωδικός 6770 0044 Σκούρο κόκκινο - καφέ
- Κωδικός 6770 0500 Γκρι ασηµί
- Κωδικός 6770 0702 Χρυσό
- Κωδικός 6770 1000 Καθαρό άσπρο
- Κωδικός 6770 2160 Καθαρό κόκκινο
- Κωδικός 6770 2200 Μπλε
- Κωδικός 6770 2300 Πράσινο
- Κωδικός 6770 2900 Μαύρο
- Κωδικός 6770 4347 Σκούρο γκρι
- Κωδικός 6770 4520 Regattablau
- Κωδικός 6770 4567 απόχρωση άµµου
- Κωδικός 6770 4591 πράσινο σµαραγδιού
- Κωδικός 6770 4610 µπλε ρουά
- Κωδικός 6770 4651 γκρι ποντική
- Κωδικός 6770 4717 µπεζ
- Κωδικός 6770 4769 µεσαίο µπεζ
- Κωδικός 6770 4772 Βαθύ βουργουνδίας
- Κωδικός 6770 4802 Chrysler κυπαρισσί
- Κωδικός 6770 4831 Πορσελάνη
- Κωδικός 6770 4841 Σχιστόλιθος µπλε
- Κωδικός 6770 4882 Οπάλιο γκρι
- Κωδικός 6770 4887 Πράσινο αειθαλής
- Κωδικός 6770 7461 Καφέ σκουριάς
- Κωδικός 6770 7520 Γραφίτη

ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6770 6
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Χηµικά - Συνεργείων

1/131080

Στεγανωτικό µε πολυµερή µάζα ψεκάζεται K128
• Υψηλή σταθερότητα, διευκολύνει την τοποθέτηση της ερπύστριας
• Ιδανικό σαν υλικό πρώτης τοποθέτησης για το γεφύρωµα φαρδιών

ραφών και σαν στεγανωτικό µάζας
• Υγρό σε υγρό βάψιµο: Αµέσως µέχρι τουλάχιστον 3 ηµέρες

παραµένει µαι αξιόλογη πρόσφυση κατά το βάψιµο µε χρώµατα
βάσης νερού που περιέχουν διαλύτες, χωρίς καµιά
επανεπεξεργασία, Ψευδάργυρος, αλουµίνιο, συγγκολήσιµος.

• Σταθερό σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV) - ελεύθερο φύρας και
άοσµο.

• Ελεύθερο σιλικόνης
Τοµείς εφαρµογής :
• Στεγανές ραφές, επιφανειακή επίστρωση σε αντικατάσταση

τµηµάτων σε οµάδες εδάφους , χώρος βαλίτσας.
• Ραφές στον χώρο του κινητήρα, χώρο βαλίτσας, οµάδα εδάφους,

κάδρα κ.λ.π.

Στεγανωτικό µε πολυµερή µάζα “µαλακο” Κ125
• 1K-Συστατικού στεγανωτικό, βάσης POP-µείγµα πολυµερών, για

αµαξώµατα, εµπορευµατοκιβώτια (container) και κατασκευή
αυτοκινήτου.

• Υψηλή σταθερότητα, διευκολύνει την τοποθέτηση ερπύστριας
• Ιδανικό σαν υλικό πρώτης τοποθέτησης για το γεφύρωµα φαρδιών

ραφών και σαν στεγανωτικό µάζας
• Ψεκάζεται ή επιστρώνεται µε πινέλο, διευκολύνει χωρίς πρόβληµα

την επίτευξη γνήσιων µορφών. “Υγρό σε Υγρό” βάψιµο, αµέσως
µέχρι τουλάχιστον 5 ηµέρες παραµένει αξιόλογη πρόσφυση
κατά το βάψιµο µε χρώµατα βάσης νερού που περιέχουν διαλύτες.

• Χωρίς καµία επανεπεξεργασία σε πολλά µέταλλα όπως
Ψευδάργυρος, Αλουµίνιο, Ανοξείδωτος χάλυβας, βαµµένα καθώς
και γυµνές λαµαρίνες κ.τ.λ.

• Συγκολλήσιµος, σταθερό σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV)- ελεύθερο
φύρας και άοσµο.

• Ελεύθερο σιλικόνης και ισοκυανικών
• Υψηλή κολλητική δύναµη
Τοµείς εφαρµογής:
• Στεγανές ραφές, επιφανειακή επίστρωση σε αντικατάσταση

τµηµάτων σε οµάδες εδάφους, χώρο βαλίτσας
• Ραφές στον χώρο του κινητήρα, χώρο βαλίτσας, οµάδα εδάφους

κ.τ.λ.

Ανταλλάξιµος Ενγχυτήρας:
Κωδικός 6010 6365 (Κωδικός 6015 8270)

Ανταλλάξιµος εγχυτήρας:
Κωδικός : 6000 63 65 (κωδικός : 6015 8270)

ΑΡΜ.ΨΕΚ.MSD MA.ΓΚ.K(310ML)K125
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6630 6353

ΑΡΜ.ΨΕΚΑΖ.MSD ΓΚ.K(310ML) K128
ΑΡΜ.ΨΕΚΑΖ.MSD ΜΑΥ.K(310ML)K128

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6630 6350
6630 6355
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Κόλλα-στεγανωτικό µε MS-πολυµερή µάζα K127
• Ισχυρής πρόσφυσης σε καρότσα Κόλλα- Στεγανωτικό σε όλα

σχεδόν τα µεταλλικά και βαµµένα υποστρώµατα καθώς και σε
πολλά πλαστικά.

• Αµέσως “υγρό σε υγρό “ βάφεται επίσης µε χρώµατα που
περιέχουν αλκοόλη καθώς και υδατοδιάλυτα χρώµατα

• ∆εν περιέχει διαλύτες, σταθερό σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV),
χωρίς φύρα, άοσµο.

• Χωρίς σιλικόνη
Εφαρµογή :
• Στρωµένες και στεγανές ραφές στην µετωπική και πρόσθια ποδιά,

πισινούς τοίχους, χώρο κινητήρα, χώρος βαλίτσας, δάπεδο
αυτοκινήτου, πλευρικούς τοίχους, στυλώµατα δοχείου, φτερά
κ.λ.π.

Ανταλλάξιµος Εγχυτήρας:
Κωδικός 6015 8270

Κόλλα-στεγανωτικό µε πολυµερή µάζα “µαλακό”
K138
• Ισχυρή πρόσφυση, ελαστικά ραφής και αρµών στεγανωτικά µάζας
• Χωρίς φύρα, σταθερό στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV), καιρικές

συνθήκες. ∆εν περιέχει διαλύτες
• “Υγρό σε υγρό” και µπορεί να βαφεί µέχρι 5 ηµέρες.
• ∆ε περιέχει σιλικόνη.
Εφαρµογή :
• Πολύ καλή πρόσφυση σε λαµαρίνες (γυµνές, ασταρωµένες,

επιψευδαργυρωµένες, βαµµένες). Ανοξείδωτο χάλυβα, µαντέµι,
αλουµίνιο (ακατέργαστο, ελοξαρισµένο, βαµµένο), στα
περισσότερα πλαστικά (κάντε δοκιµές) γυαλί (όχι για συγκόλληση
γυαλιού µε διαρκή επίδραση υπεριώδης ακτινοβολίας (UV) στην
κολληµένη επιφάνεια, ξύλο και πλακάκια.

• Τα υποστρώµατα πρέπει να είναι καθαρά, στεγνά και χωρίς λάδια ή
λίπη

• Βάφεται αµέσως µετά τον σχηµατισµό φίλµ (10-15 λεπτά)
• Κατά το βάψιµο µετά από 5 ηµέρες γίνεται προετοιµασία όπως στο

βάψιµο πλαστικών.

Ανταλλάξιµος Εγχυτήρας:
κωδικός 6015 8270

ΣΤΕΓ.ΜΑΖ.MS MAΛ.SZ K138(310ML)
ΣΤΕΓ.ΜΑΖ.MS MAΛ.GR K138(310ML)
ΣΤΕΓ.ΜΑΖ.MS MAΛ.WS K138(310ML)

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6630 6555
6630 6556
6630 6557

ΣΤΕΓ.ΜΑΖΑΣ MS ΜΑΥΡΟ(290ΜL)K127
ΣΤΕΓ.ΜΑΖ.MS ΛΕΥΚΟ (290ML) K127
ΣΤΕΓ.ΜΑΖΑΣ MS ΓΚΡΙ (290ML)K127

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6630 6550
6630 6551
6630 6552
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Ανταλλάξιµος Εγχυτήρας:
Κωδικός 6480 4558

Ανταλλάξιµος Εγχυτήρας:
Κωδικός 6015 8270

∆υνατή κόλλα 1K-MS λευκή K137
• Ελαστική ,ισχυρής πρόσφυσης κολλάει και στεγανοποιεί όλα.
• Κολλά σχεδόν όλα τα υλικά όµοια µεταξύ τους και διαφορετικά

όπως γυαλί, µέταλλο, πολλά πλαστικά, κεραµικά, αλουµίνιο, ξύλο,
µπετόν κ.λ.π.

• Βάφεται
• Ελεύθερο ισοκυανικών και διαλυτών
• Ελεύθερο σιλικόνης και αλογόνων
Εφαρµογή :
• Το υπόστρωµα πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό και χωρίς λίπη
• Τα κοµµάτια που θα κολληθούν πρέπει µέσα σε 10 λεπτά να

συναρµολογηθούν και να σταθεροποιηθούν µηχανικά.
• Γενικός αρµός µε πολύ καλή πρόσφυση σε όλα τα υλικά στην

κατασκευή µετάλλων, καρότσες, αυτοκίνητα και κατασκευή
εµπορευµατοκιβώτιον, εξαερισµός και συστήµατα κλιµατισµού.

Κόλλα-Στεγ.µάζας 1K-Πολυουρεθάνη K126
• Ισχυρής πρόσφυσης Κόλλα/ Στεγανωτικό µάζας πολυουρεθανικής

βάσης.
• Για κόλληµα διαρκής ελαστικότητας και στεγανοποίηση.
• Βάφεται µετά από 45 λεπτά περίπου.
• Στοκάρεται.
• Σταθερό σε θερµοκρασίες από -40°C µέχρι +90°C, βραχυχρόνια

µέχρι +120°C

∆ΥΝΑ.ΚΟΛ.1K-MS ΛΕΥ.K137(200ΜL)
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6630 6560

ΚΟΛΛΑ ΠΟΛ.MAΥΡΗ (310ML) K126
ΚΟΛΛΑ ΠΟΛ.ΛΕΥΚΗ (310ML) K126
ΚΟΛΛΑ ΠΟΛ.ΓΚΡΙ (310ML) K126

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6630 6500
6630 6501
6630 6502
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Ανοιχτήρι αλουµινίου για φύσιγγες

Μύτες για φύσιγγες
• Στεγανωτικό µάζας και κόλλας για φύσιγγες των 310ml

Αρµόκολλα πινέλου K129
• Αλοιφόµενη στεγανοποίητική µάζα αµαξόµατος µε πινέλο
• Εύκολο δούλεµα
• Ταχυστέγνωτο
• Βάφεται µετά το στέγνωµα στην µάζα
• ∆ιαρκής ελαστικότητα
• Σταθερό σε θερµοκρασία από -25°C µέχρι +80°C
• Βάση: Νιτριλοκαουτσούκ, καθαρισµός χωρίς πρόβληµα µε το

αραιωτικό

Ταινία στεγανοποίησης, επιπέδου προφίλ
• Ταινία στεγανοποίησης βάσης συνθετικού καουτσούκ.
• Για την στεγάνωση µεταχειρισµένων φτερών, κρατητές

αποστάσεων, µειωτές θορύβων και στεγάνωση από επεκταµένα
κοµµάτια, προβολείς και πισινά φώτα.

Βουτυλικό στρογγυλό σχοινί
• Ελαστική, ισχυρής συγκόλλησης ταινία στεγάνωσης για

στεγάνωµα λαβών
• Σταθερό στη γήρανση, καιρικές συνθήκες και υπεριώδη

ακτινοβολία.
• Σταθερό σε θερµοκρασίες από -50°C µέχρι +100°C
• Χρησιµοποιείται σε µεταλλικά και µη µεταλλικά υποστρώµατα.
• Αξιόλογη πρόσφυση σε καθαρές επιφάνειες.
• Κατάλληλο για την σταθεροποίηση φίλµ εσωτερικής επένδυσης

θυρών(VW, Audi, ιαπωνικά αυτοκίνητα)
• Εµποδίζει τις δονήσεις κατά την επένδυση.
• Στεγάνωση επεκταµένων κοµµατιών, προστικά φώτα κ.λ.π.

• Ανοίγει την φύσιγγα χωρίς να πιεσθούν οι άκρες της
• Κανένα πασαλειµµένο κλειδί για βίδες

ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ ΠΙΝΕΛΟΥ
NAILON ΠΙΝΕΛΟ 30MM

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6630 6300
6630 6301

ΑΝΟΙΧΤΗΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΦΥΣ.
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6010 6370

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων

ΒΟΥΤΥ.ΣΤΡΟΓ.ΣΧΟΙΝΙ(60Μ) 4ΜΜ
ΒΟΥΤΥΛΙΚΟ ΣΤΡ.ΣΧΟΙΝΙ 6MM(32M)
ΒΟΥΤΥΛΙΚΟ ΣΤΡ.ΣΧΟΙΝΙ 8MM(28M)
ΒΟΥΤΥΛΙΚΟ ΣΤΡ.ΣΧΟΙΝΙ 10MM(15M)

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6630 6202
6630 6203
6630 6204
6630 6205

ΤΑΙ.ΣΤΕΓΑ.ΠΛ.ΕΠΙΠ.(40Μ) 20ΜΜ
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6630 6200

ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΕΣ
Τ. ΠΟΛ. ΛΕΙΤ. Π. - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΑΝΤ/ΚΟ ΜΥΤΗΣ KS-ΠΩΜ.ΣΩΛΗΝ.

6010 0008
6010 6365
6015 8271
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Σύστηµα επισκευής κολλήµατος πλαστικών
2KS K151

Σετ επισκευής - κόλλησης πλαστικών Speed K151

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΚΟΛΛΑΣ-ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ

Προβολείς

Ουρά λαµπτή-
ρες

Εσωτερική
Επένδυση Πόρ-

τας

Περιεχόµενα κωδικού : 6660P 1:
2x 2 συστατικών γρήγορη κόλλα K151 50 ml, 5x εγχυτήρες, 1x
πιστόλι για 2 συστατικών γρήγορη κόλλα
Περιεχόµενα κωδικού: 6660P 3:
6x 2 συστατικών γρήγορη κόλλα K151 50 ml, 20x εγχυτήρες
στατικού αναµείκτη, 1x πιστόλι για 2 συστατικών γρήγορη κόλλα
Περιεχόµενα κωδικού: 6660P 2:
3x 2 συστατικών γρήγορη κόλλα K151 50 ml, 10x εγχυτήρες
στατικού αναµείκτη
Περιεχόµαν κωδικού: 6660P 4:
5x 2 συστατικών γρήγορη κόλλα K151 50 ml, 15x εγχυτήρες
στατικού αναµείκτη

• 2-συστατικών Πολυουρεθανική κόλλα πλαστικών µαύρη.
• Σχεδόν για όλους τους τύπους πλαστικών. Εύκολη στην χρήση.

Εφαρµόζεται µε και χωρίς αστάρι. Ακραίος γρήγορος χρόνος
στεγνώµατος περίπου 2-3 λεπτά. Τρίβεται µετά από 10-15 λεπτά.

• Παραµένει µετά την σκλήρυνση ελαστική. Βάφεται µε όλες τις
συνηθισµένες λάκες µετά από 45 µε 60 λεπτά.

• Σηµείο ανάφλεξης: µεγαλύτερο 150° C ∆ιαρκή σταθερότητα σε
θερµοκρασία µέχρι +90° C

• Μικρός στατικός εγχυτήρας για µικρή απώλεια υλικού
Ξαναχρησιµοποιείται µετά από εβδοµάδες µε απλό πλύσιµο του
εγχυτήρα στατικού αναµείκτη.

Τοµείς εφαρµογής :
• Σχεδόν σε όλα τα πλαστικά, GFK κ.λ.π. όπως γύψο και βάσεις σε

επενδύσεις θυρών, ουρανού εσωτερικές επενδύσεις, περίβληµα
καθρέπτη, ψυγείο, σπόϊλερ, περίβληµα προβολέων κ.λ.π.

ΠΙΣΤ.∆Υ.ΚΟΛ.ΠΛ.2ΣΥΣΤ.Φ.37/50ΜL
ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΑΝΑΜ.ΚΟΛΛΑΣ 2ΣΥΣΤ.
∆ΥΝ.ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΣΤΙ.2ΚS K150 50ML

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6660 4201
6660 4204
6660 4251

2K-ΤΑΧΥΤ-PAK1 ΣΕΤ ΕΚΚΙΝΗΤΗΡ K1
2K-ΤΑΧ-PAK2 ΠΕΡΙΖ-ΣΕΤ K151
2K-ΤΑΧΥΤ-PAK3 ΕΠΑΓΓΛ ΕΚΚΙΝΗΤΗΡ
2K-ΤΑΧ-PAK4 ΠΕΡΙΖ-ΕΠΑΓΓΕΛ K151

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6660P 1
6660P 2
6660P 3
6660P 4
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Σύστηµα επισκευής πλαστικών
• Απλή επισκευή σχισµών, οπών σε όλα σχεδόν τα κοµµάτια από

πλαστικό (2Χ2 συστ.πολυουρεθανική (PU) κόλλα πλαστικών)
• Γρήγορη επισκευή σπασµένων πλαστικών κοµµατιών / βάσεις

συστατικών (2K(συστατικών)-γρήγορη)

Περιεχόµενα κωδικού: 6660 4276:
2Χ2 συστ.πολυουρεθανική (PU) κόλλα K150 50 ml, 2Χ2
συστ.πολυουρεθανική (PU) κόλλα πλαστικών K151 50 ml, 1x Αστάρι
K148 150 ml, 1x ASK-Καθαριστικό R540 500 ml, 5x εγχυτήρες
στατικού αναµείκτη, 5x Εγχυτήρες στατικού αναµείκτη γρήγορης
κόλλας, 1x Πιστόλι για την 2συστ.-Φύσιγγες, 1x Ταινία επισκευής
πλαστικών 50 mm, 1x Ταινία επισκευής πλαστικών 100
mm, 25x Λωρίδες ενίσχυσης, 1x Ύφασµα, 1x Οδηγίες χρήσεως

Κόλλα πλαστικών 2K-πολυουρεθανική K150
• Για όλα τα µαλακά, µεσαία και σκληρά πλαστικά.

Αστάρι για κόλλα πλαστικών K148
• Για τη βελτίωση της πρόσφυσης στο κόλληµα πλαστικών
• ∆εν περιέχει AOX

Υφαντό υλικό γυάλινου µεταξιού
ΥΦΑ.ΥΛΙΚΟ ΓΥΑΛ.ΜΕΤΑΞΙΟΥ 0,5QM
ΨΑΘΑ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ 1,0QM

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6660 4259
6660 4261

Μεταλλικές λωρίδες ενίσχυσης

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΛΩΡΙ∆ΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6660 4258

Ταινία επισκευής για κόλληµα πλαστικών
• Μονής όψης κολλητική ταινία ενίσχυσης
• Εφαρµόζεται στην επισκευή ρωγµών και µεγαλύτερων οπών σε

πλαστικά κοµµάτια
• Ιδανική βάση για επισκευή πλαστικών µε 2Κ (συστατικών) κόλλα

πλαστικών

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6660 4276

ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΑΝΑΜ.ΚΟΛΛΑΣ 2ΣΥΣΤ.
ΣΤΑΤ.ΑΝΑΜ.QUATRO ΓΙΑ 2ΣΥΣΤ.
ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 2K K150 50ML

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6660 4202
6660 4206
6660 4250

ΑΣΤΑ.Γ.ΚΟΛ.ΠΛΑΣΤ.K148 150ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6660 4255

ΤΑΙΝΙΑ ΕΠΙΣΚ.ΡΟΛΟ 20Μ 50ΜΜ
ΤΑΙΝΙΑ ΕΠΙΣΚ.ΡΟΛΟ 45Μ 100ΜΜ

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6660 4256
6660 4257
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∆υνατή κόλλα 2 συστ. K140
• 2-συστατικών γενικής χρήσης κόλλα για γρήγορο και απλό

κόλληµα σχεδόν όλων των υλικών µεταξύ τους εκτός από
καουτσούκ και ολίγα πλαστικά.

• Οι επιφάνειες που θα κολληθούν πρέπει να είναι καθαρές και
χωρίς λίπος

• Αποθηκεύεται σε ξηρό και ψυχρό χώρο
• Μικρός στατικός εγχυτήρας για µικρή απώλεια υλικού
• Ξαναχρησιµοποιείται µετά από εβδοµάδες µε απλό πλύσιµο του

εγχυτήρα στατικού αναµείκτη
• Σταθερότητα σε θερµοκρασίες από -55°C µέχρι +120°C
• Σταθερό στην βενζίνη
Στέγνωµα:
• Χρόνος ελεύθερο κολλήµατος περίπου 5 λεπτά.
• Χρόνος σταθεροποίησης περίπου 10 λεπτά.
• Επεξεργάζεται ξανά µετά από 45 λεπτά, τρίψιµο και έτοιµο για

βάψιµο
• Πλήρη σκλήρυνση µετά από 24 ώρες

Τοµείς εφαρµογής:
• Σε όλη την βιοµηχανία π.χ. αυτοκινητοβιοµηχανία, βιοµηχανία

ξύλου, βιοµηχανία πλαστικών, µεταλλικές κατασκευές, βιοµηχανία
φωτιστικών, ηλεκτρικά, κατασκευή µηχανών, τεχνική
σταθεροποίησης, κατασκευή περιεκτών(δοχείων), κατασκευή
θέρµανσης και κλιµατισµού, συναρµολόγηση κ.λ.π.

Πακέτο δυνατή κόλλα 2συστ. K140

Περιεχόµενα κωδικού: 6660P 10:
3x 2 συστατικών δυνατή κόλλα K140 50 ml, 6x εγχυτήρες, 1x πιστόλι
για 2 συστατικών κόλλα
Περιεχόµενα κωδικού: 6660P 11:
3x 2 συστατικών δυνατή κόλλα K140 50 ml, 6x εγχυτήρες
Περιεχόµενα κωδικού: 6660P 12:
4x 2 συστατικών δυνατή κόλλα K140 50 ml, 8x εγχυτήρες, 1x πιστόλι
για 2 συστατικών κόλλα
Περιεχόµενα κωδικού: 6660P 13:
5x 2 συστατικών δυνατή κόλλα K140 50 ml, 10x εγχυτήρες

ΠΙΣΤ.∆Υ.ΚΟΛ.ΠΛ.2ΣΥΣΤ.Φ.37/50ΜL
ΑΝΑΜΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΤ.ΓΙΑ 2Σ.ΕΠΟΞΙ∆.
∆ΥΝΑ.ΚΟΛΛΑ 2 ΣΥΣΤ. K140 50ML

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6660 4201
6660 4203
6660 4240

ΠΑΚΕΤΟ ∆ΥΝ. ΚΟΛΛΑ 2ΣΥΣΤ. K140
ΣΕΤ ∆ΥΝΑΤΗ ΚΟΛΛΑ Π.2 2K 140
ΣΕΤ ∆ΥΝΑΤΗ ΚΟΛΛΑ Π.1 3K 140
ΣΕΤ ∆ΥΝΑΤΗ ΚΟΛΛΑ Π.1 4K 140

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6660P 10
6660P 11
6660P 12
6660P 13
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Υβριδική ακρυλική κόλλα για πολυολεφίνες K152

ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΑΝΑΜ.ΓΙΑ 2ΣΥΣΤ.ΗΑ
ΠΙΣΤΟΛΙ 10:1 ΓΙΑ 2Σ.ΦΥΣ.37ML
ΥΒΡΙ∆ΙΚΗ ΑΚΡΥ.ΚΟΛΛΑ K152 37ML

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6660 4207
6660 4210
6660 4245

• Υβριδική ακρυλική κόλλα ειδική για πολυολεφίνες
• Κόλλα πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου (PP & PE)
• Για κόλληµα, έγχυση και στεγανώσεις
• Επίσης κατάλληλη για κόλληµα:

Μετάλλων : Αλουµίνιο,χυτοσίδηρος, βαµµένα µέταλλα, γυµνά
µέταλλα, ανοξείδωτος χάλυβας κ.λ.π.
Πλαστικά: ABS, PMMA, Φιµπεργκλάς, εποξειδικά,
πολυουρεθάνη, SMC, πολυστερόλι , πολυεστέρα (PET, PBT),
Τεφλόν, Viton κ.λ.π.

• Ξύλο: Σκληρό ξύλο, µαλακό ξύλο, φραγµένο ξύλο κ.λ.π.
Άλλα : Τούβλα, µπετόν, κεραµικά, γυαλί κ.λ.π.

• HA-κόλλα είναι ελαστική στα χτυπήµατα και κατέχει µια πολύ καλή
πρόσφυση σε επιφάνειες που κολλούνται δύσκολα π.χ. µικρο-
ενεργητικά πλαστικά.

• Χρόνος επεξεργασίας: 5 λεπτά στους +20°C
• Σταθερότητα χειρός µετά από 2 ώρες
• Τελική σταθερότητα µετά από 8 ώρες.
• Οι επιφάνειες που θα κολληθούν πρέπει να είναι καθαρές και

χωρίς λίπος
• ∆ουλεύεται µε 2K-Πιστόλι πίεσης χειρός 10:1 κωδικός : 6660 4210
• Ιδανική θερµοκρασία επεξεργασίας +20ο C µέχρι +25°C
• Προσοχή: Το µείγµα της κόλλας επιστρώνεται το ταχύτερο

δυνατόν στα συναρµολογούµενα κοµµάτια, για να επιτευχθεί µια
καλή διαβροχή.

Πακέτο κόλλα µείγµ.2συστ.-HA K152

ΠΑΚΕΤΟ ΚΟΛΛΑ Μ. 2ΣΥΣΤ.-HA K152
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6660P 40
Περιεχόµενα κωδικού 6660P 40:
3x µείγµα κόλλας 2 συστατικών K152 37 ml, 10x Ακροφύσια µείκτη,
1x Πιστόλι για κόλλα µείγµατος 2συστατικών K152
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∆υνατή κόλλα 2συστ.-ΑΝΟΞ/ΑΛΟΥΜ K156
• Υποδοχή κόλλας σε ακρυλική βάση για µέταλλα που

επισκευάζονται και είναι Ανοξείδωτο, Αλουµίνιο, Γυαλί, κεραµικά,
µπετόν και τεχνικά πλαστικά

• Αντικαθιστά διάφορες µηχανικές ή τεχνικές ενώσεις όπως
περτσίνια, συγγκόλληση και κόλληση

• Μέταλλα που µπορεί να χρησιµοποιηθεί: Αλουµίνιο, Ανοξείδωτο,
Τιτάνιο, Μαγνήσιο, Ατσάλι , Ορείχαλκος, Γαλβανιζέ σίδερα, Χαλκός,
Μπρούτζος και άλλα διάφορα µέταλλα βαφής

• Πλαστικά που µπορεί να χρησιµοποιηθεί: SMC/RTM, Πολυεστερικά
και Εποξικά, Λαµινέιτ, Φαινόλη, Ρητίνες, ABS,∆υνατά PVC,
Πολυστρόλιο, PBT, PC, PMMA

• UV-Ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία
• Ανθεκτικό σε θερµοκρασίες από -40°C ως +149°C, βραχυχρόνια

ως +170°C
• Υψηλά χτυπήµατα και απορροφητικότητα
• Χρόνος αναµονής: 6 ως 8 λεπτά στους +23°C
• Μην το δουλεύετε σε θερµοκρασίες κάτω των 0°C
• Έχει ανθεκτικότητα σε διαλυτικά οξέα, σε αλκαλικές ουσίες,

διαλυτικά γράσα, λάδια και υγρασία
• Για κόλληµα µε διάκενο από 0,1 ως 2 mm
Οδηγίες χρήσης:
• Τα κοµµάτια που θα κολληθούν πρέπει να είναι καθαρά, χωρίς

λίπος. Επίσης τα πλατικά πρέπει να τρίβονται
• Αφαιρούµε το πώµα και βιδώνουµε το ακροφύσιο(µείκτης) και την

τοποθετούµε σε κανονικό πιστόλι σιλικόνης. Ενώνουµε τα
κοµµάτια βάζοντας κόλλα, βγάζουµε τον µείκτη αφού τελειώσουµε
και κλείνουµε µε το πώµα ξανά την κόλλα. ∆εν ακουµπάµε τα
κοµµάτια που χρησιµοποιούµε!

∆ΥΝ.ΚΟΛΛΑ 2ΣΥΣ.Α/Α K156 150ML
2Σ.∆ΥΝΑΜ.ΚΟΛΛΑ K156 150ML
ΑΚΡΟΦ.ΚΟΛΛΑΣ 2ΣΥΣΤ. K156 150ML
ΛΑΒΗ ΩΘΗΣΗΣ ΚΟΛΛΑ 2ΣΥΣΤ.

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6660 4283
6660 4280
6660 4281
6660 4282
Περιεχόµενα κωδικού 6660 4283:
1x Κωδικός 6660 4280 2συστ.-ΑΝΟΞ/ΑΛΟΥΜ δυνατή κόλλα K156,
150 ml
1x Κωδικός 6660 4281 Μείκτης
1x Κωδικός 6660 4282 Αποστάτης
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Υγρή 2 συστ. εποξειδική κόλλα µετάλλων K154

ΥΓΡΗ 2 ΣΥΤ. ΚΟΛΛΑ ΜΕΤ. K154
2Σ.ΕΠΟΞ-∆ΙΑΦ.ΚΟΛΛΑ 50ML K154
2Σ.EΠΟΞ-ΚΟΛΛΑ ΓΚΡΙ 24ML K154
2Σ.EΠΟ∆-ΓΚΡΙ ΚΟΛΛΑ 50ML K154
ΑΝΑΜΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΤ.ΓΙΑ 2Σ.ΕΠΟΞΙ∆.

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6430 4180
6430 4181
6430 4185
6430 4186
6660 4203

• Για το κόλληµα µετάλλων, σκληρά πλαστικά, κεραµικά, πέτρες,
ξύλο κ.λ.π.

• Ιδανικό για διόρθωση λανθασµένα τρυπήµατα και ρωγµές
• Μετά την σκλήρυνση µπορεί να τρυπηθεί, κοπή σπειρωµάτων,

πριόνισµα, τρίψιµο
• Σταθερό σε θερµοκρασία µέχρι +120°C

Εποξικός στόκος µετάλλων σε στίκ K123

EI∆.ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6430 4190

• Εποξική κόλλα δύο συστατικών που πλάθεται
• Ιδανική για γρήγορες αλλά ταυτοχρονα και διαχρονικές επισκευές

άµεσης ανάγκης. Επισκευάζει, στεγανοποιεί και ανακατασκευάζει
µικρές οπές, ρωγµές και δοµικές ατέλειες σε µεταλλικές επιφάνιες
κλπ.

• Κολλάει σε υγρές επιφάνιες και σκληραίνει ακόµη και κάτω από το
νερό

Πιστόλια για δυνατή κόλλα πλαστικών 37 ml/50ml

ΠΙΣΤ.∆Υ.ΚΟΛ.ΠΛ.2ΣΥΣΤ.Φ.37/50ΜL
ΕΠΑΓ.ΠΙΣΤΟΛΙ 1:1ΓΙΑ 2Σ.ΦΥΣ.50M
ΠΙΣΤΟΛΙ 10:1 ΓΙΑ 2Σ.ΦΥΣ.37ML
ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΑΝΑΜ.ΚΟΛΛΑΣ 2ΣΥΣΤ.

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6660 4201
6660 4209
6660 4210
6660 4202

Χηµικά - Συνεργείων

01_GRE_Werkstattchemie 04.10.2010 13:42 Seite 28



Χηµικά - Συνεργείων

1/161080

∆ιαβρωτικό φλαντζών R580

∆ΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΦΛΑΝΤΖΩΝ
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6490 4600

• Αποµακρύνει υπολείµµατα σταγνωτικών, στεγανωτικό µάζας
περιβλήµατος κινητήρα, υπολείµµατα κόλλας, ρητίνη, άσφαλτο,
πίσσα, χρώµατα κ.λ.π.

Αποµακρυντής ετικετών & υπολ.κόλλας R581

ΑΠΟΜ.ΕΤΙΚ.&ΥΠΟ.Κ.R581 300ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6490 4610

• Αποµακρύνει γρήγορα χάρτινες ετικέτες, αυτοκόλλητες,
υπολείµµατα από κόλλες αντίβαρων, κόλλα παρυφών κ.λ.π.

• ∆εν περιέχει AOX

Κόλλα ψεκαζόµενη φανοποιού K146 / K147
Κωδικός : 6400 4000 κόλλα ψεκαζόµενη φανοποιού K146:
• ∆υνατή κόλλα µε ακραία υψηλή άµεση κολλητική δύναµη ιδανική

για την εφαρµογή στον τοµέα της καρότσας όπως σκεπή ουρανού,
επικαλύψεως, πλάκες µόνωσης

• Εξαπλάσια ρυθµιζόµενη βεντάλια ψεκασµού από σηµείου µέχρι
διεύρυνσης, κολλά άριστα υλικά ουρανού, συνθετικό
δέρµα, χαρτόνι χαρτί, βυνήλιο, ξύλο, γυαλί, καουτσούκ και
µέταλλα µεταξύ τους καθώς και σε βαµµένες επιφάνειες.

• ∆εν είναι κατάλληλο για διογκωµένη πολυστερίνη
• Χρώµµα: λευκό
Κωδικός : 6400 4010 κόλλα ψεκαζόµενη φανοποιού K147:
• ∆υνατή κόλλα µε ακραία υψηλή άµεση δύναµη κόλλησης
• Κολλά χωρίς πρόβληµα υλικά ουρανού, επικαλύψεις από

συνθετικό δέρµα/ υλικά , µονωτική ψάθα, υφαντά, αφρώδες
καουστούκ, δέρµα, χαρτόνι, διογκωµένη πολυστερίνη, βυνήλιο,
καουτσούκ κ.λ.π.

• Εξαπλάσια ρυθµιζόµενη βεντάλια
• Κατάλληλο για διογκωµένη πολυστερίνη
• Χρώµµα: κιτρινωπό

KOΛΛΑ ΨΕΚΑΖ.ΦΑΝΟΠ.(400ML)K146
ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΗ ΚΟΛΛΑ(400ML)K147

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6400 4000
6400 4010
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Ιξώδες (25°C):
Ανθεκτικό σε θερµοκρασία:
Για όλες τις βίδες µε κανονικό σπείρωµα M30
Κόλληµα:
Μέηιστο γέµισµα:
Ξέσφιγµα:
Για σφίξιµο:
Έτοιµη για χρήση:

Ιξώδες 8000-15000 Pa.s
από -55°C εώς +230°C

20-30 λεπτά
0,30 mm

20-35 Nm
15-25 N/mm²

3-6 ώρες

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τζέλ ασφάλειας HV υψηλής σταθερ. κόκκινο K119
• Τζέλ υψηλής σταθερότητας ασφάλειας βιδών και στεγάνωσης

σπειρωµάτων
• Σταθερό στις δονήσεις
• ∆εν στάζει, παχύρευστο
• Αποσυναρµολογείται εύκολα
• Για γρήγορη σταθεροποίηση και στεγάνωση, βίδες, παξιµάδια,

µπουλόνια, πρόσθετα σπειρωµάτων και υδραυλικές συνδέσεις

υψιλή σταθετότητα 2000-
7500 Pa.s

από -55Cεώς 150C

10-15 λεπτά
0,25 mm

17-22 Nm
9-13 N/mm²

3 ώρες

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τζέλ ασφάλειας HV µεσαίας σταθερ. µπλε K118
• Τζέλ υψηλής σταθερότητας ασφάλεια βιδών και στεγάνωσης

σπειρών
• Σταθερό στις δονήσεις
• ∆εν στάζει, παχύρευστο
• Αποσυναρµολογείται
• Για ασφάλεια και στεγάνωση βιδωτών συνδέσεων

HV-ΤΖΕΛ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΒΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΣΠΕΙΡΩΝ

ΖΕΛΕ ΑΣΦ.ΥΨ.ΣΤ.ΚΟΚ.K119 50ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6420 4158

ΤΖΕΛ ΑΣΦ.HV Μ.ΣΤ.ΜΠΛ.K118 50ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6420 4153

Σταθετότητα (25C):
Θερµοκρασία αντοχής:
Για όλες τις βίδες µε xονδροειδείς νήµα έως M36
Αντοχή χειρός:
max. Συµπλήρωση κενών:
Ξεκίνηµα στιγµή ροπής:
Αντοχή τροχισµού:
Αντοχή λειτουργίας:
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Ασφαλιστικό σφραγιστικό για βίδες - δυνατό K121
• Εξαιρετικά γρήγορο υψηλό ασφαλιστικό για βίδες και στεγάνωση

σπειρωµάτων κόκκινη
• Σταθερή στις δονήσεις
• Υψηλής σταθερότητας,αποσυναρµολογείται µόνον σε

θερµοκρασίες µεταξύ +150°C µέχρι +200°C
• ∆υνατότητα γεµίσµατος σχισµών 0,25 mm
• Σταθερό έναντι λαδιών, βενζίνης, ντίζελ, υδραυλικά υγρά,

αντιψυκτικά κ.λ.π.
• Σταθερότητα σε θερµοκρασίες από -55°C µέχρι +160°C

Ασφαλιστικό σφραγιστικό για βίδες - µεσαία K120
• Εξαιρετικά γρήγορο υψηλό ασφαλιστικό για βίδες και στεγάνωση

σπειρωµάτων κόκκινη
• Σταθερή στις δονήσεις
• Μεσαίας σταθερότητας, αποσυναρµολογείται µε εργαλεία
• ∆υνατότητα γεµίσµατος σχισµών µέχρι 0,25 mm
• Σταθερό έναντι λαδιών, βενζίνης, ντίζελ, υδραυλικά υγρά,

αντιψυκτικά κ.λ.π.
• Σταθερότητα σε θερµοκρασίες -55°C µέχρι +160°C

Κόλλα για σφράγιση ρουλεµάν-υψιλής αντοχής
K122
• Ταχυστέγνωτη, υψηλής σταθερότητας φύσα θηλυκή, πράσινη, για

γρήγορη στεγάνωση καθώς και σταθεροποίηση, κουζινέτα, άξονες,
περιβλήµατα, δακτύλιο στεγάνωσης κ.λ.π.

• ∆ύσκολη αποσυναρµολόγηση
• Εµποδίζει τη διάβρωση και το σκούριασµα στα πάσα
• Λεπτόρρευστη
• ∆υνατότητα γεµίσµατος σχισµών µέχρι 0,1 mm
• Σταθερό έναντι λαδιών, βενζίνης, ντίζελ, υδραυλικά υγρά,

αντιψυκτικά κ.λ.π.
• Σταθερό σε θερµοκρασίες από -55°C µέχρι +150°C

ΑΣΦ.ΣΦΡΑΓ.Γ.ΒΙ∆.–∆ΥΝ.K121 50ML
ΑΣΦ.ΣΦΡ.Γ.ΒΙ∆.–∆ΥΝ.HF10ML K121

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6420 4155
6420 4156

ΑΣΦ.ΣΦΡΑΓ.Γ.ΒΙ∆.–ΜΕΣ.K120 50ML
ΑΣΦ.ΣΦΡ.Γ.ΒΙ∆.–ΜΕΣ.ΜF10ML K120

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6420 4150
6420 4151

ΚΟΛ.Γ.ΣΦΡ.ΡΟΥ.ΥΨ.ΑΝΤ.K122 50ML
ΚΟΛ.Γ.ΣΦΡ.ΡΟΥ.ΥΨ.ΑΝΤ.K122 10ML

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6420 4160
6420 4161
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Ειδικό ασφαλιστικό σφραγ. υλικό σωληνώσεων
Κ123
• Για όργανα αερίου και πίνακες
• DIN-DVGW-Αριθµός καταχώρησης 8601 e 632 κατά DIN 30661
• Κατηγορία σταθερότητας 3
• ∆υνατότητα γεµίσµατος σχισµών µέχρι 0,3 mm
• Σταθερό σε θερµοκρασίες από -55°C µέχρι +200°C

Χηµικά - Συνεργείων

ΕΙ∆.ΑΣΦ.ΣΦΡ.ΥΛ.ΣΩΛ.(3G)K133
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6420 4165

Στεγανοποιητικό υλικό σωλήνων K114
• Ενδείκνυται εώς M20 σωληνώσεις µε δυνατότητα κάλυψης εώς

0,15mm
• Αντικαθιστά το κάναβι (τεφλόν) και άλλα στεγανοποιητικά
• Τα κοµµάτια µπορούν ενδιάµεσα µετά την επάλειψή τους να

χρησιµοποιηθούν
• ανθεκτικό σε θερµοκρασίες από -55 ως +150°C
• Ειδική προστασία από διάβρωση
• ∆εν συνίσταται για την εγκατάσταση υγραερίου σύµφωνα µε την

TRGI 86/96
Τοµείς εφαρµογής:
• Κινητήρες και ηλεκτροβιοµηχανίες,βιοµηχανικές µηχανές,

κινητήρες τρακτέρ, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ιστιοπλοικά,
βιοµηχανία κ.τ.λ.

ΣΤΕΓΑΝΟΠ.ΥΛΙ.ΣΩΛΗΝΩΝ K114 50ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6420 4167
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Κυανοακρυλική κόλλα σε τζέλ Κ130/Κ133
• Εξαιρετικά γρήγορη, υψηλής σταθερότητας κυανο-ακρυλική κόλλα
• Υψηλής σταθερότητας κόλληµα καουτσούκ, πλαστικών, µετάλλων
• ∆υνατότητα γεµίσµατος σχισµών µέχρι 0,05 mm
• Σταθερότητα σε θερµοκρασίες από -60°C µέχρι +80°C

Κόλλα δευτερολέπτων υψηλής σταθερότητας
K131
• Ταχυστέγνωτη, υψηλής σταθερότητας κυανο-ακρυλική κόλλα
• Κολλά γρήγορα (λιγότερο από 1’’) καουτσούκ, πλαστικά, µέταλλα
• ∆υνατότητα γεµίσµατος σχισµών µέχρι 0,03 mm
• Σταθερή σε θερµοκρασίες από -60°C µέχρι +80°C

Σούπερ κόλ. στιγµής µε ανθεκτικότητα στη
θερµ.K132
• Ταχυστέγνωτη, υψηλής σταθερότητας ειδική κυανοακρυλική

κόλλα
• Υψηλής σταθερότητας κόλληµα καουτσούκ, πλαστικών, µετάλλων
• ∆υνατότητα γεµίσµατος σχισµών µέχρι 0,35 mm
• Σταθερή σε θερµοκρασίες από -60°C µέχρι +150°C

ΚΟΛ.∆ΕΥΤ.ΥΨΗΛ.ΣΤΑΘ.K131(20G)
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6410 4130

ΣΟΥΠ.KO.ΣΤ.Μ.ΑΝ.Σ.ΘΕ.K132(20G)
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6410 4135

ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ (20G)K130
ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ (5G)K130
ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛ.ΚΟΛ.ΣΕ ΤΖΕΛ(3G)K133

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6410 4100
6410 4105
6410 4110
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Επιταχυντής για κυανοακρυλική κόλλα K145
• Επιταχυντής µε εξαιρετικά γρήγορο κόλληµα της κυανο-ακρυλικής

κόλλας
Εφαρµογή :
• Οι συναρµολογούµενες θέσεις ψεκάζονται µε την κυανο-ακρυλική

κόλλα. Το κόλληµα γίνεται πάρα πολύ γρήγορα

CA-Επιταχυντής K145
• Επιταχυντής για εξαιρετικά γρήγορο κόλληµα της κυανο-

ακρυλικής κόλλας
Υπερ ζελέ -∆ευτερολέπτων K133
• Εξαιρετικά γρήγορη υψηλής σταθερότητας κυανο-ακρυλική κόλλα
• ΥΨηλής σταθερότητας κόλληµα καουτσούκ, πλαστικά, µέταλλα
• ∆υνατότητα γεµίσµατος σχισµών µέχρι 0,05 mm
• Σταθερή σε θερµοκρασίες από -60°C µέχρι +80°C

Σύστηµα κυανοακρυλικής κόλλας

Περιεχόµενα:
• 6 x Κωδικός 6410 4110 Υπέρ ζελέ κόλλα δευτερολέπτων K133 3 g
• 1 x Κωδικός 6410 4145 CA-Επιτχυντής K145 50 ml

ΕΠΙΤΑΧΥΝ.ΚΥΑΝΟΑΚΡ.Κ.K145 50ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6410 4145

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΚΟΛΛΑΣ
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6410 4147
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Σιλικόνη υψιλής ποιότ.γ.συγκ.-
στεγα.K165/K166/K167
• Με αυτόµατο δοσοµετρητή
• Πολύ υψηλή χηµική σταθερότητα και αντοχή
• Ισχυρή πρόσφυση, διαρκή ελαστικότητα, σκληραίνει στην

θερµοκρασία του χώρου
• Υψηλή ικανότητα γεµίσµατος σχισµών
• Βάσης : Ακετόξυ σιλικόνη
• Εφαρµόζεται σε περιβλήµατα µηχανισµών, κυλίνδρους, αντλίες

νερού, λουτήρες κ.λ.π.
• ∆εν είναι κατάλληλο για στεγάνωση δοχείων
• Σταθερό σε θερµοκρασίες :

K165: -50°C µέχρι +300°C
K166: -50°C µέχρι +230°C
K167: -50°C µέχρι +230°C

Σιλικονούχο κινητήρα-στεγανωτικό µάζας K165

Σιλικόνη-Κινητήρα & στεγανωτικό µάζας RTV K164
• Με αυτόµατο δοσοµετρητή
• Πολύ υψηλή χηµική σταθερότητα και αντοχή
• Ισχυρή πρόσφυση,διαρκή ελαστικότητα, σκληραίνει στην θερµοκρασία του χώρου
• Βάσης: Τροποποιηµένη σιλικόνη (Μη όξινο σύστηµα σκλήρυνσης)
• Για προστασία και ασφάλεια συνδέσµων µε βίδες και σχετική ασφάλεια συστατικών
• Εφαρµόζεται σε περιβλήµατα µηχανισµών, κυλίνδρους, αντλίες νερού, λουτήρες κ.λ.π.
• ∆εν είναι κατάλληλο για στεγάνωση δοχείων
• Σταθερό σε θερµοκρασίες: από -60°C µέχρι +260°C, βραχυχρόνια µέχρι +315°C

RTV-ΣΙΛΙΚΟΝΗ-DM ΜΑ.200ML K164
ΣΙ-ΚΙΝ.ΣΤΕ.ΜΑ. RTV K164ΓΚ200ML

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6480 4553
6480 4554

ΣΙΛ.Υ.ΠΟΙ.ΣΥ.&ΣΤΕ.Κ.200ML K165
ΣΙΛ.Υ.ΠΟΙ.ΣΥ.&ΣΤΕ.Μ.200ML K166
ΣΙΛ.Υ.ΠΟΙ.ΣΥ.&ΣΤΕ.∆.200ML K167

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6480 4555
6480 4556
6480 4557

ΣΙ.ΚΙΝ.-ΣΤΕΓ.ΜΑΖ.(90G)K165KOK.
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6480 4550

Κωδικός Χρώµα Θερµοκρασία Πεδίο Εφαρµογής Χρρησιµοποίηση µεταξύ άλλωνσε
6480 4555
6480 4550

κόκκινο -50C έως +300C Καπάκια και φιάλες των κινητήρων

6480 4556 µαύρο -50C έως +230C αντλίες νερού, αντλίες πετρελαίου,µπροστινό
κάλυµµα, εκκεντροφόρου κάλυµµα, θερµο-
στάτη περιβλήµατα, τηγάνια πετρελαίου, κάλ-
λυµµα κινητήρα, κάλυµµα αξόνου κινητήρια,
ηλιοροφή, πόρτες

GM, Fiat, Ford, Chrysler

6480 4557 διαφανής -50C έως +230C Κουβούκλιο λάµπας, στεγανοποίηση και καψα-
λιστές ηλεκτρικές συνδέσεις, στεγανοποίηση
µέρη αµαξωµάτων

Κωδικός Χρώµα Θερµοκρασία Πεδίο Εφαρµογής Χρρησιµοποίηση µεταξύ άλλωνσε
6480 4554 γκρί -60C έως +260C

βραχυπρόθεσµο
µέχρι +315C

αντλίες νερού, αντλίες πετρελαίου,µπροστινό κά-
λυµµα, εκκεντροφόρου κάλυµµα, θερµοστάτη περι-
βλήµατα, τηγάνια πετρελαίου, κάλλυµµα κινητήρα,
κάλυµµα αξόνου κινητήρια

Toyota, Mitsubishi, Nissan, Honda,
Hyndai

6480 4553 µαύρο -60C έως +260C
βραχυπρόθεσµο
µέχρι +315C

αντλίες νερού, αντλίες πετρελαίου,µπροστινό κά-
λυµµα, εκκεντροφόρου κάλυµµα, θερµοστάτη περι-
βλήµατα, τηγάνια πετρελαίου, κάλλυµµα κινητήρα,
κάλυµµα αξόνου κινητήρια, ηλιοροφή, πόρτες

GM, Fiat, Ford, Chrysler
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Κόλλα σπειρωµάτων κόκκινη
• Για προστασία και ασφάλεια συνδέσµων µε βίδες και σχετική

ασφάλεια συστατικών

Ντουροπλαστικό υλικό στεγανοποίησης κηνητήρων και
περιβληµάτων υψηλής θερµικής αντοχής
• ∆ιαρκής ελαστικό
• Σταθερό έναντι προωθητικών υλών, λάδια, νερό αντιψυκτικά κ.λ.π.
• Σταθερό σε θερµοκρασίες από -50°C µέχρι +250°C, βραχυχρόνια

µέχρι +300°C
• Εύκολο δούλεµα χωρίς σχηµατισµό ινών και στάξιµο
• Χωρίς σιλικόνη
• Ικανότητα γεµίσµατος σχισµών K159: 0,15 mm
• Πλήρη την ποιότητα των BMW, MB, VW, BASF, Bosch, Siemens,

Στρατό κ.λ.π.

Στεγανοποίησης κινητ. & περιβληµ. υψηλής θερµικής

ΚΟΛΛΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΚΟΚ.(100ML)
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6490 4199

ΝΤΟΥ.Υ.ΣΤ.Κ.&Π.Υ.Θ.Α.K159 80ML
Η ΜΠΛΕ GASKET 200ML K159

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6480 4500
6480 4501
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• Ιδανικό για την στεγάνωση µικρών φλαντζών και στεγανών
επιφανειών µε µικρά ανοίγµατα εξόδου και κανάλια υγρών

• Σταθερό σε θερµοκρασίες από -55°C µέχρι +150°C
• ∆εν περιέχει σιλικόνη
• Σταθερό σε πίεση µέχρι 350 bar
• Αξιόλογη σταθερότητα στα χηµικά
• Ικανότητα γεµίσµατος σχισµών: 0,3 mm

• Ιδανικό για την στεγάνωση µικρών φλαντζών καθώς και στεγανών
επιφανειών µε µικρά ανοίγµατα εξόδου και κανάλια υγρών

• Σταθερό σε θερµοκρασίες από -55°C µέχρι +150°C
• ∆εν περιέχει σιλικόνη
• Σταθερό σε πίεση µέχρι 350 bar
• Αξιόλογη σταθερότητα στα χηµικά
• Ικανότητα γεµίσµατος σχισµών µέχρι: 0,5 mm

Αναερόβια κόλλα στεγανοποίησης-πράσινη
K161

Αναερόβια κόλλα στεγανοποίησης-πορτοκαλί
K162

ΑΝΑΕΡΟΒ.ΚΟΛ.ΣΤΕ.-ΠΡΑ.Κ161 50G
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6480 4510

ΣΤΕΓ.ΚΙΝ.ΠΕΡ.ΠΟΡΤΟΚ. K162 50G
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6480 4515
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∆υνατή κολλητική ταινία διπλής όψεως
• Υψηλής επιβάρυνσης διπλής όψεως κολλητική ταινία

πολυουρεθάνης για Σχηµατοποιήσεις I, θαµβωτική τραβέρσα,
κονδήλια, σύµβολα κ.λ.π.

• Ικανότητα διόρθωσης µετά το κόλληµα περίπου εντός 5 λεπτών
• Αφαιρείται χωρίς ξεφλουδίσµατα
• Σταθερό σε θερµοκρασίες από -40°C µέχρι +125°C
• Σταθερό σε καιρικές συνθήκες, υπεριώδη ακτινοβολία (UV), χηµικά

Κολλητική ταινία διακοσµητικής παρυφής
• ∆ιπλής όψεως κολλητική ταινία για διάφορες χρήσης
• Σταθερό σε θερµοκρασίες από -40°C µέχρι +125°C
Κωδικός 6450 5975:
• Χρησιµοποιείται και σαν κολλητική ταινία εσωτερικών καθρεπτών

Βεντούζες σταθεροποίησης & συναρµολόγησης
• Για την πίεση φρέσκων κολληµένων διακοσµητικών παρυφών,

πλαίσια δίσκων, έµβολα, κονδήλια κ.λ.π.

Ρολλό πιέσεως µε φαρδιά ταινία
• Με διπλό βραχίονα ρολλό πίεσης από καουτσούκ διαµέτρου 40 mm
• Μη κυµατοειδή, δυναµική πίεση
• Πλάτος: 47 mm

ΒΕΝΤ.ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗ.&ΣΥΝΑΡΜΟΛΙΓΗ.
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
4915 30

ΡΟΛΛΟ ΠΙΕΣΕ.ΜΕ ΦΑΡ.ΤΑΙΝΙΑ 40ΜΜ
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
3407 8

ΙΣΧΥ.ΚΟΛΗΤ.ΤΑΙ.2 ΟΨ.Β 6MM(10M)
ΙΣΧΥ.ΚΟΛΗΤ.ΤΑΙ.2 ΟΨ.Β 9MM(10M)
ΙΣΧΥ.ΚΟΛ.ΤΑΙΝ.2 ΟΨ.Β 12MM(10M)
ΙΣΧΥ.ΚΟΛ.ΤΑΙΝ.2 ΟΨ.Β 19MM(10M)
ΙΣΧΥ.ΚΟΛ.ΤΑΙΝ.2 ΟΨ.Β 25MM(10M)

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6450 0806
6450 0809
6450 0812
6450 0819
6450 0825

ΣΧ. ΚΟΛ.ΤΑΙ.2 ΟΨ. Β 4MM (10M)
ΣΧ. ΚΟΛ.ΤΑΙ. 2 ΟΨ.Β 6MM (10M)
ΣΧ. ΚΟΛ.ΤΑΙ 2 ΟΨ. Β 9MM (10M)
ΣΧ.ΚΟΛ.ΤΑΙ. 2 ΟΨ. Β 12MM (10M)
ΣΧ. ΚΟΛ.ΤΑΙ.2 ΟΨ. Β 19MM (10M)
ΣΧ. ΚΟΛ.ΤΑΙ.2 ΟΨ. Β 25MM (10M)
ΣΧ. ΚΟΛ.ΤΑΙ.2 ΟΨ. Β 38MM (10M)

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6450 5935
6450 5940
6450 5945
6450 5950
6450 5960
6450 5970
6450 5975
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Κολλητική ταινία καθρέπτη
• Ιδανική για κόλληµα καθρεπτών και λείες επιφάνειες πλαστικών

σε γυαλί, ξύλο, µέταλλο, πέτρα, πλαστικό και πλέξι κλας
- Για την σταθεροποίηση καθρεπτών, χορηγών και σταθεροποίηση
βάσεων στον τοµέα υγιεινής για την σταθεροποίηση παρυφών
κ.λ.π.

• ∆ιπλής όψεως αξιόλογη ακρυλική κόλλα
- Υψηλή αρχική πρόσφυση και ασφαλή τελική σταθερότητα

• Υλικό φορέα από 1 mm πάχος αφρό συµπολυµερών
- Σταθερό σε γήρανση και φως
- Σταθερό σε θερµοκρασίες από -40°C µέχρι +80°C

Οδηγίες συναρµολόγησης :
• Κατά το κόλληµα καθρεπτών πρέπει να προσεχθεί ότι οι κορδέλες

κόλλας πρέπει να στρωθούν µόνον κάθετα και περισσότερες
κορδέλες µεταξύ τους

• Μειώνονται δυνάµεις τραβήγµατος και τριβής και µοιράζονται
οµοιόµορφα σε όλη την επιφάνεια κολλήµατος

Το καθορισµένο µήκος
παραγγελίας της ταινίας είναι στα 4 άκρα διαµερασµένα (κάθετα)

Ποσότητα παραγγελίας:
Επφάνεια καθρέπτη / cm²

100
200
500
1000
2000
5000
10000

Πάχος καθρέπτη
3 mm
1,5 cm
3,5 cm
9 cm

18 cm
36 cm
90 cm

180 cm

Πάχος καθρέπτη
4 mm
2 cm

4,5 cm
12 cm
24 cm
48 cm

120 cm
240 cm

Πάχος καθρέπτη
5 mm
2,5 cm
6 cm

15 cm
30 cm
60 cm

150 cm
300 cm

Πάχος καθρέπτη
6 mm
3 cm

7,5 cm
18 cm
36 cm
72 cm

180 cm
360 cm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΚΟΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΚΑΘΡ.(15Μ) Β25ΜΜ
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6450 5995
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∆ιπλής όψεως κολλητική ταινία λευκή
• Βοηθητικό σταθεροποίησης και κολλητική ταινία συναρµολόγησης

για διαρκείς στεγανές συνδέσεις διαφορετικών υλικών µαζί και
µεταξύ τους

• Υψηλή αρχική δύναµη κολλητικότητας
• Προεξέχουσα αντοχή στην γήρανση, επίδραση καιρικών συνθηκών

και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV)
• Αντέχει σε χηµικά και διαλύτες
• Ιδανική εφαρµογή σε ανώµαλα υποστρώµατα
• Σταθερό στην υγρασία
Τοµείς εφαρµογής :
• Αυτοκίνητο: Γυάλινος καθρέπτης, στο περίβληµα του

καθρέπτη, προφίλ από καουτσούκ κ.λ.π.
• Πινακίδες : Τυπικές, Οδηγιών και απαγορευτικές πινακίδες,

επιδείξεων εµβλήµατα κ.λ.π.
• Έπιπλα και εσωτερικές επεκτάσεις: Εξελασµένα πλαστικά και

διακοσµήσεις επίπλων µε φορµάϊκα, οφθαλµαπάτες, λαβές ,
τοιχοκολλήµατα και προφίλ από καουτσούκ, απαγωγούς σκόνης
κ.λ.π. Πλάκες µόνωσης από στυροπούρ καθώς ακατέργαστες
πλάκες έντασης

Ταινία διπλής όψεως διαφανής
• Φιλική στο περιβάλλον διπλής όψεως κολλητική ταινία για

σταθεροποίηση και σύνδεση
• Υψηλή αρχική δύναµη κολλητικότητας και καλή τελική

σταθερότητα
• Προεξέχουσα αντοχή στην γήρανση, επίδραση καιρικών συνθηκών

και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV)
• Ιδιαίτερα κατάλληλη για λείες και ελαφρώς άγριες επιφάνειες
• Αντέχει σε χηµικά και διαλύτες

Τοµείς εφαρµογής :
• Αυτοκίντο: Φιλµ επενδύσεων θυρών, δάπεδα, σκεπή ουρανού,

ταµπλό, φιλµ τόνωσης δίσκων κ.λ.π.
• Ηλεκτρικά : Κανάλια καλωδίων, κουδούνια, βάση καλωδίων κ.λ.π.

Κόλλα:
Αντοχή:
Ανθεκτικό σε θερµοκρασία:
Πάχος:

Ακρυλική, Τροποποίησηη
PVC-Μεµβράνη

από -40°C ως +80°C
περίπου 0,23 mm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Υλικό κόλλας:
Υποστήριγµα:
Ανθεκτικό σε θερµοκρασία :
Πάχος:

Ακρυλική διασπορά
Ειδικό χαρτί

-40°C ωςs +100°C
Περίπου 0,15 mm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αυτοκίνητο Επιγραφές

Έπιπλα

Ηλεκτρονικά Αυτοκίνητο

ΚΟΛΗΤ.ΤΑΙ.2 ΟΨ Β25MM 50M Β12ΜΜ
ΚΟΛΗΤ.ΤΑΙ.2 ΟΨ Β19MM 50M Β19ΜΜ
ΚΟΛΗΤ.ΤΑΙ.2 ΟΨ Β25MM 50M Β25ΜΜ
ΚΟΛΗΤ.ΤΑΙ.2 ΟΨ Β25MM 50M Β38ΜΜ

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6450 5900
6450 5905
6450 5910
6450 5915

ΤΑΙ.2 ΟΨ.∆ΙΑΦ. Β19MM 50M Β12ΜΜ
ΤΑΙ.2 ΟΨ.∆ΙΑΦ. Β19MM 50M Β19ΜΜ

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6450 5920
6450 5925
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Πισσόχαρτα για πόρτες και πλαϊνά K197
• Ηχοµονωτικές,αυτοκόλλητες πλάκες ασφάλτου µε επίστρωση

αλουµινίου.Κατάλληλες για πόρτες και πλαϊνά
• Μειώνει τις δονήσεις σε λεπτές λαµαρίνες και κατεβάζει αισθητά

την στάθµη θορύβου στο αυτοκίνητο
• Πάχος υλικού: 1,82 mm

Πισσόχαρτο δαπέδου-λαµαρίνας K198
• Πλάκες από άσφαλτο/ αντιβροντώδης , αυτοκόλλητες, ελαστικές

όταν θερµανθούν, µορφοποιούνται εύκολα
• Μειώνει τις δονήσεις στο εσωτερικό καθώς και στο χώρο

αποσκευών - περιοχή δαπέδου και κατεβάζει αισθητά την στάθµη
θορύβου στο αυτοκίνητο

• Αντοχή στον ψεκασµό νερού
• Σταθερό σε θερµοκρασίες µέχρι +80°C, βραχυχρόνια µέχρι +100°C
• Πάχος υλικού : 2,68 mm
• Επιφάνεια κηρύθρας
• Σταθερό σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV)

Πισσόχαρτο κυψελωτό K196
• Για πόρτες, πλευρικές γραµµές και λαµαρίνα εδάφους αυτοκινήτου
• Αυτοκόλλητο
• Επιφάνεια κηρύθρας
• Μορφοποιούνται εν ψυχρώ και εν θερµό
• Συµβατό µε τις λάκες
• Πάχος υλικού: 1,89 mm

Αφρώδες µον.υλικό K199
• Αυτοκόλλητα µατ αφρώδες ηχοµονωτικό υλικό µε πολυουρεθανικό

φιλµ προστασίας
• Μειώνει θορύβους κινητήρα καθώς και απηχήσεις στο χώρο

βαλιτσών και κατεβάζει την στάθµη του θορύβου στο αυτοκίνητο
• Επιφάνεια αντοχής σε καύσιµα, λάδια και νερό
• Σταθερό σε θερµοκρασίες µέχρι +100°C, βραχυχρόνια µέχρι

+120°C
• Εµποδίζει την ανάφλεξη κατά DIN 75200/MVSS302
• Πάχος υλικού: 6,69 mm

ΠΑ(6)ΗΧΟΜ.ΠΛ.ΠΟΡ.ΠΛΑΪ.50X25CM
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6680 6250

ΠΑ(4)ΗΧΟΜ.ΠΛ.ΛΑΜ.∆ΑΠΕ∆.50X25CM
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6680 6255

ΠΑ(10)ΑΝΤΙΒΡΟΝΤ.ΠΛΑΚΑ 50Χ50CM
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6680 6280

ΠΑ(2)ΗΧ.ΜΑΤ ΚΙ.Χ.ΑΠΟΣ.100X50CM
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6680 6260
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Υποδαπέδιο πίσσωµα Protection Plus - µαύρο L253
• Ταχυστέγνωτη προστασία καρότσας βάσης καουτσούκ
• ∆ιαρκής ελαστικότητα, σταθερή σε κτυπήµατα πέτρας και

αλατόνερο
• Μπορεί να βαφεί
• Προστατεύει σπόιλερ, στρωτήρες, σασί, φτερά, δάπεδο κ.λ.π.

από χτυπήµατα πέτρας και διάβρωση
• ∆εν περιέχει επικίνδυνα διαλυτικά. ∆εν προσβάλει PVC
• Με την πρόσθεση προσθετών ψευδαργύρου επιτυγχάνεται αύξηση

της αντισκουριακής προστάσίας. Τα ιόντα του ψευδαργύρου
εµποδίζουν ή επιβραδύνουν στα σηµεία που καταστράφηκε το
προστατευτικό φιλµ τον σχηµατισµό σκουριάς

Εφαρµογή:
• Ανακινήστε πριν την χρήση και ψεκάστε από απόσταση 25-30 cm

σε καθαρή και στεγνή επιφάνεια
• Μην ψεκάζεται στον κινητήρα, µηχανισµούς και µειωτήρες ώθησης

Πίσσωµα υποδαπέδιο για πέτρες&διαβρώσεις L260
• Προστασία καρότσας από χτυπήµατα πέτρας, βάσης καουτσούκ
• Προστατεύει σπόιλερ, στρωτήρες, σασί, φτερά, δάπεδα κ.λ.π.

από χτυπήµατα πέτρας και διάβρωση
• ∆εν στάζει και δεν σχηµατίζεται οµίχλη κατά την χρήση
• Ταχυστέγνωτη, υψηλή αντίσταση τριβής, διαρκή ελαστικότητα
• Μπορεί να βαφεί
• ∆εν περιέχει AOX

ΥΠΟ∆.ΠΙΣ.PR.PL.MAY L253 500ML
ΥΠΟ∆.ΠΙΣ.PR.PL.MAY L253 1000ML

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6610 6003
6610 6004

ΠI.ΥΠ.Γ.Π.&∆.Γ.L260 1000ML
ΠI.ΥΠ.Γ.Π.&∆.Μ.L260 500ML
ΠI.ΥΠ.Γ.Π.&∆.Μ.L260 1000ML
ΠI.ΥΠ.Γ.Π.&∆.Γ.L260 500ML

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6610 6000
6610 6001
6610 6010
6610 6011

01_GRE_Werkstattchemie 04.10.2010 13:43 Seite 44



Χηµικά - Συνεργείων

1/201080

Υποδαπέδια προστασία L250
• Αντιδιαβρωτική προστασία και αντιβροντώδη επίστρωση που

περέχει πισσάσφαλτο
• ∆εν µπορεί να δεχτεί βαφεί
• Κατά την χρήση της δεν στάζει και δεν σχηµατίζεται οµίχλη
• Για δάπεδα (σασί) αυτοκινήτων και φτερά
• Ισχυρής πρόσφυσης και διαρκής ελαστικότητας
• Ψεκάζονται οµοιόµορφα από απόσταση 20 – 30 cm σε καθαρές,

στεγνές και χωρίς σκουριά επιφάνειες
• Προσοχή: Μην ψεκάζεται στον κινητήρα, µηχανισµούς, άξονες,

εξατµίσεις, φρένα, άξονες αρθρώσεων κ.λ.π.

Υποδαπέδιο κερί προστασίας ( Κερόπισσα )L252
• Η κερόπισσα προστατεύει την καρότσα µε ένα ισχυρής πρόσφυσης

πλαστικό φιλµ από διάβρωση και από υγρασία
• Ιδανική πρόσφυση σε PVC, καουτσούκ, άσφαλτο επιστρωµένα

σασί µε κερί και µέρη καρότσας
• Ταχυστέγνωτο

ΥΠΟ∆ΑΠΕ∆ΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣ.L250 1000ML
ΥΠΟ∆ΑΠΕ∆ΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣ.L250 500ML

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6610 0956
6610 0959

ΥΠΟ∆ΑΠ.ΚΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑ.L252 1000ML
ΥΠΟ∆ΑΠ.ΚΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑ.L252 500ML

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6610 6015
6610 6016

Υποδαπέδιο κερί προστασίας-διαφανές L259
• Προστατεύει το αµάξωµα από συνεχή χτυπήµατα από πέτρες και

από διάβρωση
• Κρατάει καλά πάνω σε PVC-, Καουτσούκ-, Βιτένιο- και κοµµάτια

αµαξώµατος
Οδηγίες χρήσης:
• Ανακινήστε το δοχείο καλά πριν από την χρήση
• Ψεκάζουµε οµοιόµορφα σε καθαρή, στεγνή και χωρίς σκουριά

επιφάνεια από απόσταση 25-30 cm περίπου
• Προσοχή: Να µην ψεκάζεται πάνω σε µηχανή, σασµάν, άξονες,

φρένα, ηµιαξόνια κτλ

ΥΠΟ∆Α.ΚΕΡΙ ΠΡΟ.∆ΙΑ.L259 500ML
ΥΠΟ∆Α.ΚΕΡΙ ΠΡΟ.∆ΙΑ.L259 1000ML

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6610 6017
6610 6018
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Σπρέυ κεριού ανοιχτό καφέ L255
• Παχύρευστο
• ∆ιαρκή προστασία σε τραβέρσες, πόρτες και για όλες της

κοιλότητες της καρότσας από υγρασία και διάβρωση
• ∆ιεισδυτικό , αποθεί την υγρασία και διεισδύει στις σκουριές
• Χρώµα : Ανοιχτό καφέ

ΣΠΡ.ΚΕΡΙ ΚΑΦΕ ΑΝΟΙ.L255 1000ML
ΠΡΟΣΤ.Κ.ΧΩΡ.ΚΑΦΕ L255 500ML
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΠΡΕΙ ΚΕΡΙΟΥ

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6620 6050
6620 6051
6620 6052

Κερί για κοιλότητες - χρυσό L263
• Παχύρευστο
• Συντηριτικό υλικό για οχήµατα, γεωργικά µηχανήµατα και

µεταλλικές επιφάνειες
• Βάση φόρµουλας φυσικού λαδιού
• Ιδανικό κράτηµα και αντιδιαβρωτική προστασία. Φροντίδα για

µακράς διαρκείας συντήρηση µεταλλικών επιφανιών
• Για µασπιέδες, θόλους, στηρίγµατα, πόρτες και διάφορα κοίλα

µέρη αµαξώµαταος
• Χρώµα: χρυσό
Οδηγίες χρήσης:
• Αποµακρύνουµε την χοντρή σκουριά, την σκόνη και το λίπος.

Ξεµοντάρουµε τις επενδύσεις και τα διαφράγµατα
• Ανακινούµε καλά την φιάλη πριν από την χρήση. Ψεκάζουµε

οµοιόρφα τα προς επεξεργασία κοµµάτια
• Προσοχή: ∆εν ψεκάζουµε σε λαστιχένια µέρη και ηλεκτρικά

παράθυρα
• Τα υπολείµµατα ψεκασµού αποµακρύνονται µε βενζίνη

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΠΡΕΥ 60CM
ΚΕΡΙ Γ. ΚΟΙΛ.-ΧΡΥΣΟ L293 600ML
ΚΕΡΙ Γ. ΚΟΙΛ.-ΧΡΥΣΟ L293 1L

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6620 6091
6620 6092
6620 6093
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Σπρέυ κεριού διαφανές L254
• Ηµιπαχύρευστο
• ∆ιαρκής προστασία σε τραβέρσες, πόρτες και άλλους κενούς

χώρους της καρότσας από υγρασία και διάβρωση
• ∆ιεισδυτικό, απωθεί την υγρασία και διεισδύει στις σκουριές
• Χρώµα : ∆ιαφανές µπεζ

Σπρέυ προστ. κενού χώρου διαφ. L258
• Ηµιπαχύρευστο
• ∆ιαρκής προστασία σε τραβέρσες, πόρτες και άλλους κενούς

χώρους της καρότσας από υγρασία και διάβρωση
• ∆ιεισδυτικό, απωθεί την υγρασία και διεισδύει στις σκουριές
• Χρώµα : ∆ιαφανές λευκό

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΠΡΕΙ ΚΕΡΙΟΥ
∆ΙΑΦ.ΠΡΟΣΤ.ΚΕΝ.Χ.L258 1000ML
∆ΙΑΦ.ΠΡΟΣΤ.ΚΕΝΟΥ Χ.L258 500ML

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6620 6052
6620 6054
6620 6055

∆ΙΑΦ. ΠΡΟΣΤ. ΚΕΝΟΥ Χ. L254 1L
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6620 6058

Σπρέυ κεριού διαφανές L264
• Παχύρευστο
• Συντηριτικό υλικό για αυτοκίνητα, γεωργικά µηχανήµατα και

µεταλλικές επιφάνειες
• Βάση φόρµουλας φυσικού λαδιού
• Ιδανικό κράτηµα και αντιδιαβρωτική προστασία .Φροντίδα για

µεγαλύτερη διάρκεια ζωής στην συντήρηση των µεταλλικών
επιφανειών

• Για µασπιέδες, θόλους, στηρίγµατα, πόρτες και διάφορα κοίλα
µέρη αµαξώµατος

• Χρώµα: ∆ιαφανές-λευκό
Οδηγίες χρήσης:
• Αποµακρύνουµε την χοντρή σκουριά, την σκόνη και το λίπος και

ξεµοντάρουµε τις επενδύσεις και τα στηρίγµατα
• Ανακινούµε καλά την φιάλη πριν από την χρήση. Ψεκάζουµε

οµοιόµορφα στα προς επεξεργασία µέρη
• Προσοχή: Να µην ψεκάζεται σε λάστιχα και ηλεκτρικά παράθυρα
• Τα υπολείµµατα αποµακρύνονται αµέσως µε βενζίνη

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
∆ΙΑΦ.ΠΡΟ.ΚΕΝΟΥ Χ.PL.L258 600ML
∆ΙΑΦ.ΠΡΟΣΤ.ΚΕΝΟΥ Χ.PL.L258 1L
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΠΡΕΥ 60CM

6620 6094
6620 6095
6620 6091

01_GRE_Werkstattchemie 04.10.2010 13:43 Seite 47



Χηµικά - Συνεργείων

1/210080

∆ιαφανές κερί προστασίας L256
• Προστατεύει δίπλες, αρµούς και επιφάνειες στον χώρο του

κινητήρα και στον χώρο βαλιτσών από την υγρασία και διάβρωση
• Σχηµατίζεται γρήγορα µια σταθερή πρόσφυση προστατευτικού

φιλµ που απωθεί το νερό

Μετατροπέας & ενεργοποιητές σκουριάς L237
• Μετατρέπει την υπόλοιπη σκουριά σε αδιάλυτα σύµπλοκα σιδήρου

- ταννίνης = σταθερή, αδιάλυτη µπλε - µαύρη µεταλλο - οργανική
ένωση

• Γρήγορος χρόνος αντίδρασης µε επιπρόσθετη µόνωση και δράση
σφραγίσµατος

• Εµποδίζει την ακαριαία οξείδωση
• Βελτιώνει την πρόσφυση για µετέπειτα βαφή
• Βάφεται και στοκάρεται
• Χωρίς γραµµώσεις από πινέλο
• Ποσότητα επίστρωσης: περίπου 25m²/l
Εφαρµογή:
• Ξελασκάρισµα σκουριάς, βερνικιού, λαδιού ή υπολείµµατα κεριού

µε συρµατόβουρτσα και αποµακρύνονται από τα µέρη που
επεξεργάζονται

• Τυχόν υπάρχοντα άλατα ξεπλένονται
• Στο υγρό υπόστρωµα προστίθεται το σύµπλοκο µε πινέλο,

ψεκασµό ή µε ρολό (περίπου 12-15 µ)
• Θερµοκρασία εφαρµογής: +5°C µέχρι +40°C
• Μην το επιστρώνεται στον ήλιο
• Μετά από χρόνο αντίδρασης 3 ωρών σπατουλάρεται µε το

συνηθισµένο σύστηµα και βάφεται
• Χρησιµοποιούµενα εργαλεία πλένονται µε νερό µετά την χρήση

∆ΙΑΦ.ΚΕΡΙ ΠΡΟΣΤ.L256 300ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6620 6060

ΜΕΤΑΤ.&ΕΝΕΡΓΟ.ΣΚΟΥ.L297 1000ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6200 0600

Προστ.κερί διάφανο υψηλής ποιότητας L266
• Προστατεύει ενώσεις, αρµούς και άλλες επιφάνειες από σκουριές
• Για τον χώρο του κινητήρα όπως επίσης και για τον χώρο των

αποσκευών, εσωτερικό πόρτας, κολωνάκια κτλ.
• Σχηµατίζει ένα προστατευτικό φίλµ, που απωθεί την πρόσβαση

νερού
• Με βάση το κερί
Οδηγίες χρήσης:
• Προτού το χρησιµοποιήσετε ανακινήστε καλά
• Οι επιφάνειες που θα ψεκαστούν πρέπει να είναι καθαρές,στεγνές

και να µην έχουν σκουριές. Ψεκάστε οµοιόµορφα
• Σε περίπτωση ψεκασµού σε βαµµένη επιφάνεια καθαρίστε το

αµέσως µε βενζίνη ή καθαριστικό

ΠΡΟ.ΚΕΡΙ ∆ΙΑΦ.ΥΨ.Π.L266(400ML)
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6620 6061
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Αστάρι πολ.χρήσεων ταχ. 3 σε 1 L210
• Χρώµα: Γκρι και κόκκινο-καφέ
• Γέµισµα για επιψευδαργυρωµένες και γυµνές λαµαρίνες και

λαµαρίνες αλουµινίου
• Ταχυστέγνωτο σε 5 - 10 λεπτά.
• Βάφεται µε όλα τα γνωστά συστήµατα βαφής όπως 1K, 2K και

βερνίκια νερού
• ∆ηµιουργεί ένα ιδανικό υπόστρωµα για την επισκευή βαφής σε όλα

τα δυνατά υποστρώµατα όπως µέταλλο, αλουµίνιο, εργοστασιακά
υποστρώµατα, πλαστικά κ.λ.π.

• ∆εν περιέχει AOXi
• Μπορεί να συγκοληθεί

Αστάρι ταχυστέγνωτο ανοιχτό γκρι L238
• Αντιδιαβρωτική προστασία και βασική βαφή για µεταλλικές

επιφάνειες
• Σταθερό στις καιρικές συνθήκες
• Σταθερό στην τριβή

Αντισκ.εποξικό αστάρι κόκκινο-καφέ L239
• Ιδανικό σαν αντισκουριακό αστάρι για ανοξείδωτο και σίδηρο κατά

την επισκευή αυτοκινήτων
• Ειδικά εφαρµόζεται σε ελαφρώς σκουριασµένα υποστρώµατα
• ∆ηµιουργείτε λείο, χωρίς πόρους φίλµ
• Βάφεται µετά το στέγνωµα (περίπου 30 λεπτά µέχρι 5 ώρες)
• Μακράς διαρκείας σταθερότητα στην ζέστη µέχρι +80°C, µικρής

διαρκείας µέχρι +120°C
• Σταθερό στην επίδραση καιρικών συνθηκών τουλάχιστων 6 µήνες

Αντισκ.αστάρι πριµοδότηση κόκκινο-καφέ L236
• Ιδανικό σαν αντισκουριακό αστάρι σε µέταλλο (σίδηρο,

ανοξείδωτο)
• Ταχυστέγνωτο
• Αξιόλογη αντιδιαβρωτική προστασία
• Ισχυρή κάλυψη και πρόσφυση
• Εγγυηµένη οµοιόµορφη, γυαλιστερή, καλής πρόσφυσης βαµένη

επιφάνεια
• Βάφεται µετά από περίπου 1-2 ώρες

Χηµικά - Συνεργείων

ΑΣΤΑΡΙ ΠΟΛ.Β.ΓK.3/1L210(400ML)
ΑΣΤ. ΠΟΛΛ.Β.KO.3/1L210(400ML)

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6200 0550
6200 0555

ΒΑΣΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΚ.L238(400ML)
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6200 2505

ΑΝΤΙΣ.ΕΠ.ΑΣΤ.Κ.-ΚΑ.L239(400ML)
ΑΝΤΙΣΚΟΥΡ.ΒΑΣIKO L239 750ML
ΑΝΤΙΣΚΟΥΡ.ΒΑΣΙΚΟ L239 2500ML

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6200 0500
6200 0501
6200 0502

ΑΝΤΙΣ.ΑΣΤ.PR.Κ.-ΚΑ.L236(400ML)
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6200 0505
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Χηµικά - Συνεργείων

1/222080

Σπρέυ ψευδαργύρου γκρι L240/241
• Ενεργή αντιδιαβρωτική προστασία κατά DIN 50021
• Προστατεύει από σκουριά και αλάτι
• Κατάλληλο για την επιψευδαργύρωση συγκολληµένων και

κοµµένων θέσεων
• Λείο, χωρίς πόρους φίλµ
• ταχυστέγνωτο και βάφεται µετά από 15-30 λεπτά
• Μπορεί να συγκολληθεί επίσης στην στεγνή κατάσταση
Κωδικός 6200 2100 L240:
• Περιεκτικότητα ψευδαργύρου µεγαλύτερη του 98,5%
• Περιεκτικότητα ψευδαργύρου του ξηρού φίλµ

µεγαλύτερη του 92%
• Απόδοση 1,7qm² σε i 30 πάχους ξηρού στρώµατος
• ∆οκιµή ψεκασµού αλατιού στις 480 ώρες κατά DIN SS-50021
• Σταθερότητα σε θερµοκρασίες από +20°C µέχρι +600°C
Κωδικός 6200 2101 L241:
• Περιεκτικότητα ψευδαργύρους του ξηρού φίλµ µεγαλύτερη

του 90%
• Απόδοση 1,4 qm² σε 30 mm πάχους ξηρού στρώµατος
• Σταθερότητα σε θερµοκρασίες µέχρι +500°C

ΣΠΡΕΥ ΨΕΥ∆ΑΡΓ. ΓΚΡΙ L240/241
ΣΠΡΕΥ ΨΕΥ∆ΑΡ.PREM.L241 (400ML)

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6200 2100
6200 2101

Σπρέυ ψευδαργύρου ανοιχτό L244
• Για οπτική επανεκτίµηση, βελτίωση και προστασία από διάβρωση

µεταλλικών επιφανειών
• Ενεργή αντιδιαβρωτική προστασία κατά DIN 50021
• ∆οκιµή ψεκασµού αλατιού στις 528 ώρες κατά DIN 50021 SS
• Στρώµα ψευδαργύρου αντοχής στη διάβρωση σε απόχρωση

επιψευδαργύρωσης φούρνου
• Προστατεύει από την επίδραση των καιρικών συνθηκών, σκουριά

και αλάτι
• Για τη διόρθωση κατεστραµένων επιψευδαργυρωµένων φούρνου

αντικειµένων
• Ταχυστέγνωτο
• Μπορεί να συγκολληθεί
• Βάφεται µε τα συνηθισµένα χρώµατα συνθετικών ρητινών.

Συνίσταται δοκιµή
• Σταθερό σε θερµοκρασίες µέχρι +400°C
• Τα κοµµάτια που θα επεξεργασθούν πρέπει να είναι καθαρά,

στεγνά και ελεύθερα λίπους και σκουριάς
• Εάν ακούγεται η σφαίρα ανάµιξης, ανακινούµε την φιάλη δυνατά

για 2 λεπτά
• Ψεκάζουµε σταυρωτά από απόσταση 20 – 30 cm, σε πολλαπλές

στρώσεις αφήνουµε τουλάχιστον για 5 λεπτά να στεγνώσει από
στρώση σε στρώση

• ∆εν µπορεί να στοκαριστεί
• ∆εν είναι κατάλληλο για αστάρι για πολυουρεθάνη , MS - πολυµερή

και υβριδικά στεγανωτικές µάζες

ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΠ.ΨΕΥ∆ΑP.L244(400ML)
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6200 2104
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Χηµικά - Συνεργείων

1/226080

Σπρέυ αλουµινίου-ψευδαργύρου L242
• ∆ιαρκής αντιδιαβρωτική προστασία κατά DIN 50021
• Ανοιχτό γυαλιστερό χρώµα
• Κατάλληλο λόγω της απόχρωσης του και της αντιδιαβρωτικής

προστασίας για τη διόρθωση σε επιψευδαργυρωµένα και σε
φούρνους επιψευδραργυρωµένα µέρη

• Συνδιάζει τον ανοιχτό τόνο του αλουµινίου µε την αντιδιαβρωτική
προστασία κια την αντοχή στην τριβή του σπρέι ψευδαργύρου

• Ανοίγει το ηλεκτρικό ρεύµα και µένει σταθερό σε θερµοκρασίες
µέχρι +500°C

• Μπορεί να συγκολληθεί
• Βάφεται µετά από 15 - 30 λεπτά

ΣΠ. ΑΛΟΥ.-ΨΕΥ∆ΑΡ.L242(400ML)
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6200 2110

Σπρέυ αλουµινίου L243
• Για εργασίες καλωπισµού και διορθώσεις
• Λόγω της ακρυλικής στρώσης εµποδίζει µακροχρόνια τη διάβρωση
• Η στεγνή στρώση του χρώµατος αντέχει στην τριβή και σε

θερµοκρασίες µέχρι +600°C
• Βάφεται µετά από 15-30 λεπτά

ΣΠΡΕΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ L243 (400ML)
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6200 2105
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Χηµικά - Συνεργείων

1/227080

Αστάρι συγκόλλησης L208
• Προστατεύει από την διάβρωση κατά την συγκόλληση λαµαρινών

καρότσας
• Εγγυάται ελεύθερης διάβρωσης συγκολλήσεις
• Ιδανική αγωγιµότητα του ρεύµατος συγκόλλησης κατά την

ηλεκτροσυγκόλληση. Επιτυγχάνεται απόλυτα σταθερή
συγκόλληση.

• Μην ψεκάζεται κατά την συγκόλληση
• Προστατέψτε τους εγχυτήρες συγκόλλησης και τα αντικείµενα

από το κάψιµο
• Χρησιµοποιείται πινέλο στο καπάκι

ΑΣΤΑΡΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ L208(500ML)
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6730 0910

Σπρέυ χαλκού συγκόλλησης CU L233
• Χάλκινη προστασία συγκόλλησης για συγκόλληση σηµείου και

αέριο προστασίας
• Βελτιώνει την επαφή
• Προστατεύει συγκολλήσεις και λαµαρίνες από διάβρωση
• Περιέχει 50% µέταλλο χαλκού
• ∆υνατή ή ξηρή και υγρή επεξεργασία
• Εφαρµόζεται σε σχεδόν όλα συγκολληµένα υλικά σιδήρου

(χάλυβας , επιψευδαργυρωµένος χάλυβας κ.λ.π.)
• Πριν από την επίστρωση µε την λάκα κάλυψης τρίβονται και

καθαρίζονται οι συγκολλήσεις
• Κανονική η σταθερότητα στην θερµοκρασία του ξηρού φιλµ

ανέρχεται περίπου στους +60°C (αρχή κολλητικότητας) περίπου
στους + 450°C εξατµίζεται η συνθετική ρητίνη πλήρως και
παραµένει µόνον η επίστρωση χαλκού . Η σταθερότητα στην
θερµοκρασία ανέρχεται περίπου στους +600°C.

Τοµείς εφαρµογής:
• Καρότσες αυτοκινήτων. δοχεία, κάσες, καλύψεις, περιβλήµατα

κ.λ.π.
Εφαρµογή:
• Τρίψτε και καθαρίστε την επιφάνεια
• Ανακινήστε την φιάλη πριν από την χρήση και ψεκάστε στην

συγκόλληση
• Αφήστε το να στεγνώσει

Σηµείο συγκόλλησης

Τεχνητή ρετίνηΜεταλλικού χαλκού
ΣΠΡΕΥ ΣΥΓΚΟΛΛ.CU L233(400ML)

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6200 2200

Σπρέυ INOX L234
• Ταχυστέγνωτη και αξιόλογης πρόσφυσης επίστρωση επιφανειών

βάσης ακρυλικών ρητινών και άριστα µεταλλικά πιγκµέντα
(ανοξείδωτος χάλυβας)

• Καθολική αντιδιαβρωτική προστασία και ταυτόχρονη πλαστική
επίστρωση

• Προστασία συγκόλλησης και αντιδιαβρωτική προστασία µεταξύ
των λαµαρινών της καρότσας

• Άριστη κάλυψη, βάφεται
• Πολύ καλό γέµισµα και πολύ καλή σκληρότητα της επιφάνειας
• Σταθερό σε θερµοκρασίες µέχρι περίπου +110°C
• Γρήγορο στέγνωµα:

- Ελεύθερο σκόνης 3-5 λεπτά .
- Στέγνωµα στην µάζα περίπου 2 ώρες.

Εφαρµογή :
• Τρίψτε και καθαρίστε την επιφάνεια
• Ανακινήστε την φιάλη πριν από την χρήση και ψεκάστε σταυρωτά

πολλές λεπτές στρώσεις στην συγκόλληση
• Αφήστε το να στεγνώσει

ΣΠΡΕΥ ΙΝΟΧ L234 (500ML)
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6200 2205
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Χηµικά - Συνεργείων

1/230080

Σπρέυ µαύρο µατ πυράντοχο L230
• Γυαλιστερά,ταχυστέγνωτα
• Σταθερό σε θερµοκρασίες µέχρι περίπου +650°C
• Για την οπτική προβολή συσκευών εξατµήσεων, αγωγών φούρνου

κ.λ.π.
• Σταθερό σε καύσιµα και καιρικές επιδράσεις
• Σταθερό στην τριβή
• Χρώµα κωδικός: 6210 2515: όµοιo ΣΠΡΕΥ ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ RAL 9005

Χρωµατικές αποχρώσεις στανταρ
• Γυαλιστερά,Ταχυστέγνωτα
• Βάφεται µετά από 10 - 15 λεπτά µε 1 και 2 συστατικών λάκα
• Σταθερό σε θερµοκρασίες από -35°C µέχριs +100°C
• Πρόσφυση στα συνηθισµένα υποστρώµµατα
• Σταθερό στην βενζίνη, στις καιρικές συνθήκες και την διάβρωση

Σπρέυ βερνικιού για κινητήρες L257
• Σπρέυ βερνικιού για προστασίας για κινητήρες και τα γύρω

εξαρτήµατα
• Επικάλυψη προστασίας, άχρωµη, γυαλιστερή και σταθερή στις

θερµοκρασίες
• Σκληραίνει από την θερµοκρασία του κινητήρα σε ελαστικό φίλµ

βερνικού

HG=Πολύ γυαλιστερό, SG=Σατινέ

Σπρέυ χρώµατος ζαντών αλουµινίου L217
• Γυαλιστερά,Ταχυστέγνωτα
• ∆εν περιέχει µόλυβδο
• ∆ιαρκή γυαλάδα και άριστη πρόσφυση
• Πολύ καλή σταθερότητα χρώµατος (αντοχή στο φως)
Εφαρµογή:
• Επισκευή στην ακριβή απόχρωση µικρών και µεγάλων βλαβών

στην βαφή των αυτοκινήτων

ΣΠΡΕΥ ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ
ΛΑΚ.ΑΣΗΜΙ HF 650C L230(400ML)

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6210 2515
6210 2516

ΧΡΩ.ΑΛΟΥΜ.ΑΝΟΙΧΤΟ L225(400ML)
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6210 2575

ΣΠ.ΧΡ.ΖΑΝΤ.ΑΛΟΥΜ.L217(150ML)
ΣΠ.ΧΡ.ΖΑΝΤ.ARGENTO L217(150ML)
ΣΠ.ΧΡ.ΖΑΝΤ.ΑΡΚΤΙΚΟ L217(150ML)
ΣΠ.ΧΡ.ΖΑΝΤ. ΧΑΛΑ.L217 (150ML)

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6210 2800
6210 2801
6210 2802
6210 2803

ΣΠΡ.ΧΡΩ.ΑΠΟΧ.ΣΤΑΝΤ.L213(400ML)
ΣΠΡΕΥ ΜΑΥ.SG R9005 L214(400ML)
ΣΠΡΕΥ ΜΑΥ.HG R9005 L215(400ML)
ΣΠΡ.ΖΑΝΤ.ΑΡΓ.R9005 L216(400ML)
ΒΕΡΝ.ΠΡΟΣ.ΖΑΝΤ.∆ΙΑ.L249(400ML)
∆ΙΑΦΑΝ.ΒΕΡΝΙΚΙ HG L248 (400ML)

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6210 2500
6210 2501
6210 2502
6210 2510
6210 2511
6210 2530
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Χηµικά - Συνεργείων

1/231080

Χρωµατικές αποχρώσεις-RAL/ Πολύ γυαλιστερές
L219

ΣΠ.ΧΡ.ΚΑΘ.ΛΕΥ.HG R9010(400ML)
ΣΠ.Χ.ΚΟΚ.ΚΑΡΜ.HG 3002 (400ML)
ΣΠ.Χ.ΚΙΤΡ-ΠΟΡΤ HG R2000(400ML)
ΣΠ.Χ.ΒΑΘΥ ΠΟΡΤ.HG R2011(400ML)
ΣΠ.Χ.ΤΑΧ.ΕΛΕΦΑ.HG R1014(400ML)
ΣΠ.Χ.ΚΙΤΡ.ΓΕΝ. HG R1032(400ML)
ΣΠ.Χ.ΚΙΤΡ.ΝΑΡΖ.HGR1007 (400ML)
ΣΠ.Χ.ΠΟΡΤ.ΑΙΜ. HG R2002(400ML)
ΣΠ.Χ.ΚΑΘ.ΠΟΡΤ.HG R2004 (400ML)
ΣΠ.Χ.ΚΟΚ.ΦΩΤΙ.HG R3000 (400ML)
ΣΠ.Χ.ΚΟΚ.ΡΟΥΜ.HG R3004 (400ML)
ΣΠ.Χ.ΚΟΚ.ΣΥΓΚ.HG R3020(400ML)
ΣΠ.Χ.ΛΟΥΛΑΚΙ HG R5002 (400ML)
ΣΠ.Χ.ΜΠΛΕ ΖΑΦ.HG R5003 (400ML)
ΣΠ.Χ.ΜΠΛΕ ΣΙΝ.HG R5005(400ML)
ΣΠ.Χ.ΜΠΛΕ ΕΝΖΙΑΝ HG R5010 400M
ΣΠ.Χ.ΜΠΛΕ ΣΥΓΚ.HG R5017(400ML)
ΣΠ.Χ.ΠΡΑΣ.ΜΟΥΣ.G R6005(400ML)
ΣΠ.Χ.ΠΡΑΣ.ΡΕΣ.HG R6011 (400ML)
ΣΠ.Χ.ΠΡΑ.ΚΙΤ.HG R6018 (400ML)
ΣΠ.Χ.ΓΚΡΙ ΑΝΘΡ.HG R7016(400ML)
ΣΠ.Χ.ΓΚ.-ΜΑΥΡΟ HG R7021(400ML)
ΣΠ.Χ.ΓΚΡΙ ΦΩΤ.HG R7035 (400ML)
ΣΠ.Χ.ΛΕΥΚ-ΚΡΕΜ HG R9001(400ML)
ΣΠ.Χ.ΛΕΥΚΟ-ΓΚ.ΗG R9002 (400ML)
ΣΠ.Χ.ΛΕΥΚΟ ΑΛ.HG R9006 (400ML)
ΣΠ.Χ.ΜΑΥΡ ΓΡΑΦ.HG R9011(400ML)
ΣΠ.Χ.ΚΙΤΡΙΝΙΧΡΥΣΑΦΙHG R1004
ΣΠ.Χ.ΚΙΤΡ.ΨΕΥ∆. Ρ1018 (400ML)
ΣΠ.Χ.ΚΙ.ΡΕΒΑΣ HG R1021 (400ML)
ΣΠ.Χ.ΚΙΤΡ.ΣΥΓΚ.HG R1023(400ML)
ΣΠ.Χ.ΚΟ.ΣΙΝΙΑ.HG R3001 (400ML)
ΣΠ.Χ.ΜΠΛΕ ΧΑΛΚ.HG R5011(400ML)
ΣΠ.Χ.ΜΠΛΕ ΦΩΤ.HG R5012 (400ML)
ΣΠ.Χ.ΜΠΛΕ ΚΟΒ.HG R5013 (400ML)
ΣΠ.Χ.ΜΠΛΕ ΟΥΡ.HG R5014 (400ML)
ΛAKA ΠΡΑΣ.ΦΥΛ.HG R6002(400ML)
ΣΠ.Χ.ΠΡΑΣ.ΧΛΩΜ HG R6021(400ML)
ΣΠ.Χ.ΓΚ.ΑΣΗΜΙ HG R7001 (400ML)
ΣΠ.Χ.ΓΚΡΙ ΒΕΡΝ.HG R7043(400ML)
ΣΠ.Χ.ΛΕΥΚΟ ΣΙΝ.HG R9003(400ML)
ΣΠ.Χ.ΛΕΥΚΟ ΣΑΝ.HG R9016(400ML)
ΣΠ.Χ.ΜΑΥΡ ΣΥΓ.HG R9017 (400ML)
ΛΑ.RAL ΚΙΤΡ.ΣΙΝΙΑΛ.L219(400ML)
ΣΠ.Χ.ΧΡΥΣΑΦΙ HG R1006 (400ML)
ΣΠ.Χ.ΕΛΕΦΑΝΤ.HG R1014 (400ML)
ΣΠ.Χ.ΚΙΤΡ.ΘΕΙΟΥ HGR1016(400ML)
ΣΠ.Χ.ΚΙΤΡ.ΠΕΠ.HG R1028 (400ML)
ΣΠ.Χ.ΚΙΤΡ.∆ΙΑΛ.HG R1033(400ML)
ΣΠ.Χ.ΚΟΚ-ΠΟΡΤ HG R2001 (400ML)
ΣΠ.Χ.ΠΑΣΤ ΠΟΡΤ.HGR2003 (400ML)

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6210 2506
6210 2523
6210 2525
6210 2526
6210 2528
6210 2549
6210 2600
6210 2601
6210 2602
6210 2603
6210 2604
6210 2605
6210 2606
6210 2607
6210 2608
6210 2609
6210 2610
6210 2611
6210 2612
6210 2613
6210 2614
6210 2615
6210 2616
6210 2617
6210 2618
6210 2619
6210 2620
6210 2621
6210 2622
6210 2623
6210 2624
6210 2625
6210 2626
6210 2627
6210 2628
6210 2629
6210 2630
6210 2631
6210 2632
6210 2633
6210 2634
6210 2635
6210 2636
6210 2637
6210 2638
6210 2639
6210 2640
6210 2642
6210 2643
6210 2644
6210 2645

ΣΠ.Χ.ΑΝ.ΚΟΚ-ΠΟΡΤ R2008 (400ML)
ΣΠ.Χ.ΠΟΡ.ΣΥΓΚ.HG R2009 (400ML)
ΣΠ.Χ.ΠΟΡΤ.ΣΙΝΙΑΛ.HG R2010 400M
ΣΠ.Χ.ΚΟΚ.ΚΡΑΣ HG R3005 (400ML)
ΣΠ.Χ.ΜΑΥΡ-ΚΟΚ HG R3007 (400ML)
ΣΠ.Χ.ΚΟΚ.ΟΞΕΙ∆.HG R3009(400ML)
ΣΠ.Χ.ΚΟΚ.ΛΙΛΑ HG R4001 (400ML)
ΣΠ.Χ.ΜΠΟΡ.ΒΙΟΛ HG R4000(400ML)
ΣΠ.Χ.ΜΠΛΕ ΛΙΛΑ HG R4005(400M�
ΣΠ.Χ.ΠΟΡΦ.ΒΙΟΛ.HG R4007(400ML)
ΣΠ.Χ.ΒΙΟΛ.ΜΠΛΕ HG R5000(400ML)
ΣΠ.Χ.ΓΥΑΛ.ΜΠΛΕ HG R5007(400ML)
ΣΠ.Χ.ΓΚΡΙ-ΜΠΛΕ HG R5008(400ML)
ΣΠ.Χ.ΜΠΛΕ ΠΕΡ.HG R5014 (400ML)
ΣΠ.Χ.ΤΥΡΚΟΥΑΖ HG R5018 (400ML)
ΣΠ.Χ.ΜΠΛΕ ΚΑΠΡΙ HGR5019(400ML)
ΣΠ.Χ.ΜΠΛΕ ΝΥΧΤ HG R5022(400ML)
ΣΠ.Χ.ΠΡΑΣ.ΠΑΤ.HG R6000 (400ML)
ΣΠ.Χ.ΠΡΑΣ.ΕΛΑΤ HG R6009(400ML)
ΣΠ.Χ.ΠΡΑΣ.ΓΡΑΣ.HG R6010(400ML)
ΣΠ.Χ.ΠΡΑΣ.ΤΥΡΚ.HG R6016(400ML)
ΣΠ.Χ.ΠΡ.ΟΞΕΙ∆ HG R6020 (400ML)
ΣΠ.Χ.ΠΡΑΣ.ΣΥΓΚ.HG R6024(400ML)
ΣΠ.Χ.ΠΡΑΣ.ΟΠΑΛ HG R6026(400ML)
ΣΠ.Χ.ΠΡΑΣ.ΠΕΥΚ HG R6028(400ML)
ΣΠ.Χ.ΠΡ.∆ΥΟΣΜ HG R6029 (400ML)
ΣΠ.Χ.ΓΚΡΙ HG R7000 (400ML)
ΣΠ.Χ.ΓΚ.ΕΛΙΑΣ HG R7002 (400ML)
ΣΠ.Χ.ΓΚ.ΣΙΝΙΑΛ.HG R7004(400ML)
ΣΠ.Χ.ΓΚ.ΠΟΝΤ.HG R7005 (400ML)
ΣΠ.Χ.ΓΚΡΙ ΣΙ∆.HG R7011(400ML)
ΣΠ.Χ.ΓΚ.ΒΑΣΑΛ HG R7012 (400ML)
ΣΠ.Χ.ΓΚ.ΣΧΙΣΤ.HG R7015 (400ML)
ΣΠ.Χ.ΓΚΡΙ ΠΕΤΡ.HG R7030(400ML)
ΣΠ.Χ.ΓΚΡΙ ΜΠΛΕ HG R7031(400ML)
ΣΠ.Χ.ΓΚΡΙ ΒΟΤΣ.HG R7032(400ML)
ΣΠ.Χ.ΓΚΡΙ-ΚΙΤΡ.HG R7034(400ML)
ΣΠ.Χ.ΓΚ.ΑΧΑΤΗ HG R7038 (400ML)
ΣΠ.Χ.ΓΚΡΙ ΣΥΓΚ.HG R7042(400ML)
ΣΠ.Χ.ΓΚΡΙ ΤΕΛ.HG R7047 (400ML)
ΣΠ.Χ.ΚΑΦΕ ΧΑΛΚ.HG R8004(400ML)
ΣΠ.Χ.ΚΑΦΕ ΖΑΡΚ.HG R8012(400ML)
ΣΠ.Χ.ΚΟΚΚΙΝΚΑΦ.HG R8012(400ML)
ΣΠ.Χ.ΚΑΦ.ΜΑΟΝΙ HG R8016(400ML)
ΣΠ.Χ.ΚΑΦΕ ΣΟΚ.HG R8017 (400ML)
ΣΠ.Χ.ΚΑΦΕ-ΓΚΡΙ HG R8019(400ML)
ΣΠ.Χ.ΓΚ.ΑΛΟΥΜ.GR R9007 (400ML)
ΣΠ.Χ.ΛΕΥΚΟ PAP HG R9018(400ML)
ΣΠ.Χ.ΛΕΥ.ΠΕΡΛΑ HG R1013(400ML)
ΣΠ.Χ.ΓΚΡΙ ΜΠΕΖ HG R1019(400ML)

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6210 2646
6210 2647
6210 2648
6210 2649
6210 2650
6210 2651
6210 2652
6210 2653
6210 2654
6210 2655
6210 2656
6210 2657
6210 2658
6210 2659
6210 2660
6210 2661
6210 2662
6210 2663
6210 2664
6210 2665
6210 2666
6210 2667
6210 2668
6210 2669
6210 2670
6210 2671
6210 2672
6210 2673
6210 2674
6210 2675
6210 2676
6210 2677
6210 2678
6210 2679
6210 2680
6210 2681
6210 2682
6210 2683
6210 2684
6210 2685
6210 2686
6210 2687
6210 2688
6210 2691
6210 2692
6210 2693
6210 2694
6210 2695
6210 2696
6210 2697

• Γυαλιστερά, ταχυστέγνωτα
• Σταθερά σε καύσιµα και καιρικές

επιδράσεις
• Σταθερά σε θερµοκρασίες από -35°C

µέχρι +100°C
• Βάφεται
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• Ειδικά χρώµατα για µεταχειρισµένα αυτοκίνητα, οικοδοµικές
µηχανές και γεωργικές µηχανές

• Γυαλιστερά,ταχυστέγνωτα

Χρωµατικές αποχρώσεις RAL/Σατινέ L220
• Γυαλιστερά,Ταχυστέγνωτα
• Σταθερό σε καύσιµα και καιρικές επιδράσεις
• Σταθερό σε θερµοκρασίες από -35°C µέχρι +100°C
• Βάφεται

Σπρέυ χρώµατος ειδικού τύπου L221

ΛΑΚΑ ΚΑΘ.ΛΕΥΚΟ SG R9010(400ML)
ΧΡΩΜ.ΑΠΟΧΡΩ.RAL/ΣΑΤΙΝΕ L220
ΛΑΚΑ ΠΡΑΣ.ΣΜΑΡ.SG R6001(400ML)
ΛΑΚΑ ΛΕΥ.IVEC IC194 HG (400ML)
ΛΑΚΑ ΜΠΛΕ ΟΥΡ.SG R5015 (400ML)

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6210 2540
6210 2541
6210 2542
6210 2544
6210 2545

ΕΙ∆. ΧΡΩΜ. ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ L221
ΛΑΚΑ MB147ΑΡΚΤΙΚΟ HG (400ML)
ΛΑΚΑ DB GALINIT ΓΚΡΙ (400ML)
ΛΑΚΑ DB ΑΙΜΑ ΒΟ∆. (400ML)
ΛΑΚΑ DB ΑΝΑΓ.ΓΚΡΙ HG (400ML)
ΛAKA IVECO ΛΕΥ.IC194 HG(400ML)
ΛΑΚΑ ΚΟΚ.ΚΑΡΜ.R3002 (400ML)
ΛΑΚΑ ΠΡΑΣ.ΜΗΧ. SG R6011(400ML)
ΛΑΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ BM ΚΙΤΡ.(400ML)
ΛΑΚΑ ΚΙΤΡ./LIEBHRR-BAUM(400ML)
ΛΑΚΑ ΠΟΡΤ./ATLAS-BAUM (400ML)
ΛΑΚΑ ΚΙΤΡ./KOMAΤSU-BAUM(400ML)
ΛΑΚ ΝΑΤ-ΚΙΤΡ./KOMATSU (400ML)
ΛΑΚΑ ΓΚΡΙ ΠΕΤΡΑΣ/KOMATS(400ML)
ΛΑΚΑ ΛΕΥΚΟ VOLVO W1 (400ML)
ΛΑΚΑ ΠΡΑΣ/DEUTZ-FAH LM (400ML)
ΛΑΚΑ ΠΡΑΣ/FENDT-LANDM (400ML)
ΛΑΚΑ ΠΡΑΣ/J.DEER-LAND (400ML)
ΛΑΚΑ ΠΡΑΣ/CLAS-LANDM (400ML)
ΛΑΚΑ ΚΟΚΚ./CASE-LANDMA (400ML)
ΛΑΚΑ ΚΙΤΡ.ΝΕΟ ΟΛΑΝ.LM (400ML)

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6210 2517
6210 2519
6210 2520
6210 2521
6210 2522
6210 2524
6210 2529
6210 2543
6210 2580
6210 2581
6210 2582
6210 2583
6210 2584
6210 2585
6210 2588
6210 2590
6210 2591
6210 2592
6210 2593
6210 2594
6210 2596
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Αστάρι για σασί γκρι L221
• Αστάρι και βαφή
• Προστασία από σκουριά
• Ταχυστέγνωτο
• Ξαναβάφεται

Σπρέυ χρώµατος ειδικό L223
• Αντοχή σε βενζίνη και καιρικές συνθήκες
• Σταθερό στην τριβή
• Σταθερό σε θερµοκρασίεςαπό -35°C µέχρι +100°C
• Ταχυστέγνωτο, ξαναβάφεται

ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΑΣΙ ΓΚ.L221(400ML)
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6210 2518

ΣΠΡΕΥ ΧΡΩΜ.ΕΙ∆ΙΚΟ L223(400ML)
ΣΠ.ΧΡ.ΤΕΣΤΑΝΤΙΜ SR L223(400ML)

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6210 2598
6210 2599

Χρώµα αλουµινίου ανoιχτό L225
• Ταχυστέγνωτης ποιότητας επικαλυπτική βαφή
• Μη σταθερό στην τριβή
• Ξαναβάφεται

ΣΠΡΕΥ ΧΡΩΜ.ΕΙ∆ΙΚΟ L225(400ML)
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6210 2597
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Σπρέυ χρώµατος επιδιόρθωσης
πλαστικών L245
• Για την επανακατασκευή επισκευασµένων ή κατεστρεµµένων

επιφανειών πλαστικών σε πλαστικές ποδιές, προφυλακτήρες,
σπόιλερ κ.λ.π.

• Βάσης αλκυδική / πλαστικό
• Χρόνος στεγνώµατος: 10-25 λεπτά
• Χρώµα: µαύρο
Εφαρµογή:
• Καθαρίζεται η επιφάνεια µε τον διαλυτής σιλικόνης από τα

υπολείµµατα του µέσου διαχωρισµού, στιλπνότητες και µέσα
περιποίησης πλαστικών

• Στην στεγνή επιφάνεια ψεκάζουµε οµοιόµορφα σε λεπτό στρώµα
την κόλλα διαµόρφωσης

• Ανάλογα µε την απόσταση ψεκασµού επιτυγχάνεται µια λεπτή ή
άγρια µορφή

• Μετά το στέγνωµα (περίπου 15-25 λεπτά ) βάφεται µε κατάλληλη
λάκα ή χρώµα

Βήµατα εργασίας:
1. Προετοιµασία κολλήµατος
2. Επίστρωση πλαστικού-κόλλας
3. Τρίψιµο
4. Επανακατασκευή της µορφής επιφάνειας-πλαστικού
5. Βάψιµο

Σπρέυ χρώµατος για πλαστικά L246
• Ελαστικό σπρέυ χρώµατος για πλαστικά
• Ιδανική πρόσφυση σε συνδυασµό µε αστάρι

ΣΠ.ΧΡ.Γ.ΠΛΑΣΤ.ΑΝΘΡ.L246(400ML)
ΧΡΩΜΑ ΠΛΑΣ.ΜΑΥΡΟ L246 (400ML)
ΣΠΡΕΙ ΑΣΤΑΡΙ ∆ΙΑΦ.L246 (400ML)

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6220 2551
6220 2552
6220 2555

ΣΠ.ΧΡ.ΕΠ.ΠΛΑ.ΣΑΓΡΕ L246(400ML)
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6220 2560

χονδροειδείς δοµή λεπτή δοµή
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Χρώµα διαγράµµισης φθορίζων L299
• Φθορίζων φωτεινό χρώµα
• Περιέχει διαλύτες
• ∆εν είναι επικίνδυνο για το νερό
• Κουµπί επάνω - Βαλβίδα για διαγράµµηση δαπέδου
• Ακραία φωτεινότητα εξ αιτίας του φθορισµού
• Κατάλληλο για όλα τα υποστρώµατα

ΧΡΩΜΑ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΦΘΟΡ. L299
ΧΡΩΜΑ ∆ΙΑΓ.ΚΟΚΚΙΝΟ L299 500ML
ΧΡΩΜΑ ∆ΙΑΓ.ΜΠΛΕ L299 500ML
ΧΡΩΜΑ ∆ΙΑΓ.ΠΡΑΣΙΝΟ L299 500ML
ΧΡΩΜΑ ∆ΙΑΓ.ΛΕΥΚΟ L299 500ML

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6280 2020
6280 2021
6280 2022
6280 2023
6280 2024

Χρώµα διαγράµµισης φθορίζων L299
• Για διαγράµµιση σε τοίχους και δέντρα
• Με στάνταρ βαλβίδα ψεκασµού

ΧΡΩΜΑ ∆ΙΑΓ.ΚΙΤΡΙΝΟ L299 500ML
ΧΡΩΜΑ ∆ΙΑΓ.ΚΟΚΚΙΝΟ L299 500ML
ΧΡΩΜΑ ∆ΙΑΓ.ΜΠΛΕ L299 500ML

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6280 2012
6280 2013
6280 2014

Σπρέυ διαγράµµισης φωσφορίζων L297
• Φωσφορούχο χρώµα (neon)
• Με 360° σύστηµα ψεκασµού
• Ειδικό για σχεδόν όλα τα πατώµατα
• Με περιστρεφόµενη κεφαλή ψεκασµού

ΧΡΩΜΑ ∆ΙΑΓ.ΦΩΣΦ.ΚΙΤ.L299 500ML
ΧΡΩΜΑ ∆ΙΑΓ.ΦΩΣΦ.ΚΟΚ.L299 500ML
ΧΡΩΜΑ ∆ΙΑΓ.ΦΩΣΦ.ΜΠΛ.L299 500ML
ΧΡΩΜΑ ∆ΙΑΓ.ΦΩΣΦ.ΠΡΑ.L299 500ML
ΧΡΩΜΑ ∆ΙΑΓ.ΦΩΣΦ.ΛΕΥ.L299 500ML

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6280 2040
6280 2041
6280 2042
6280 2043
6280 2044
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Χρώµα διαγράµµισης premium L298
• Φωτεινότητα νέον
• Κουµπί επάνω - Βαλβίδα γαι διαγράµµιση δαπέδου
• ∆υνατός ο ψεκασµός υπεράνω της κεφαλής
• Κατάλληλο για όλα τα υποστρώµατα

ΧΡΩΜΑ ∆ΙΑΓ.ΚΙΤΡΙ.PR.L298 500ΜL
ΧΡΩΜΑ ∆ΙΑΓ.ΚΟΚ.PROF L298 500ML
ΧΡΩΜΑ ∆ΙΑΓ.ΜΠΛ.PROF L298 500ML
ΧΡΩΜΑ ∆ΙΑΓ.ΠΡΑΣ.PR L298 500ML
ΧΡΩΜΑ ∆ΙΑΓ.ΛΕΥΚΟ PR L298 500ML
ΧΡΩΜΑ ∆ΙΑΓ.ΠΟΡΤΟ.PR L298 500ML

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6280 2030
6280 2031
6280 2032
6280 2033
6280 2034
6280 2035
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Πολλαπλό σύστηµα στοκαρίσµατος L270
• Γενικής χρήσης πολυεστερικός στόκος
• Ταχυστέγνωτος, τρίβεται µετά από 20 λεπτά
• Χρώµα: Μπεζ
• Εγγυηµένη πρόσφυση σε όλα τα τριµµένα µεταλλικά

υποστρώµατα όπως αλουµίνιο, λαµαρίνα ψευδραργύρου,
ανοξείδωτο καθώς και επιψευδαργυρωµένες επιφάνειες και GFK

• Το κρεµώδη ιξώδες διευκολύνει πολύ καλό γέµισµα και χωρίς
πόρους σπατουλάρισµα

Τοµείς εφαρµογής:
• Χρησιµοποιείται σαν στόκος γεµίσµατος και λεπτός στόκος, σαν

στόκος βάσης και στόκος κάλυψης για το γέµισµα
πόρων και ανωµαλίων

Στόκος γεµίσµατος L271
• Βασικός στόκος και στόκος γεµίσµατος
• ∆ιευκολύνει το πολύ καλό στοκάρισµα
• Ταχυστέγνωτος, τρίβεται µετά από 25-30 λεπτά
• Χρώµα: γκρι
Τοµείς εφαρµογής:
• Για στοκάρισµα ανωµαλίων της καρότσας επιβατικών, φορτηγών

και τρένων. Κατάλληλος για ξύλο
• Τρίβεται η επιφάνεια

Στόκος µε ίνες L272
• Γενικής χρήσης στόκος µε ίνες υαλοβάµβακα
• Κολλά κατευθείαν σε τραχύ µεταλλικά υποστρώµατα
• Πολύ εύκολη επεξεργασία
• Ιδανικό, κατάλληλο για γέµισµα ανωµαλίων
• Ταχυστέγνωτο, βάφεται µετά από 15 - 20 λεπτά
Τοµείς εφαρµογής:
• Για στοκάρισµα ανωµαλίων σε καρότσες και σε πλαστικά , µε

ενισχυµένες ίνες υαλοβάµβακα (GFK)

DS(1000G)ΠΟΛ.ΣΥΣΤ.ΣΤΟΚOY L270
DS(2000G)ΠΟΛ.ΣΥΣΤ.ΣΤΟΚΟΥ L270

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6260 2700
6260 2705

DS(1000G)ΣΤΟΚΟΣ ΓΕΜΙΣΜΑ.L271
DS(2000G)ΣΤΟΚ.ΓΕΜΙΣΤΑΤΟΣ L271

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6260 2710
6260 2715

DS(1000G)ΣΤΟΚΟΣ ΜΕ ΙΝΕΣ L L272
DS(1800G)ΣΤΟΚΟΣ ΜΕ ΙΝΕΣ L272

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6260 2720
6260 2725

Στόκος γεµίσµατος L274
• Για γρήγορο και εύκολο γέµισµα (στοκάρισµα) σε επιφάνεις

αυτοκινήτων (λαµαρίνα)
• Αντικαθιστά την µολύβδωση και επικαστέρωση
• Μπορεί να απλωθεί σε οποιαδήποτε πάχος
• Ανθεκτικό σε κραδασµούς και δονίσεις
• Τρίβεται µετά από 20 -30 λεπτά (στους +20°C), γυαλόχαρτο P80 -

280
• Χρώµα: Ασηµί
Οδηγίες χρήσης:
• Για λείανση και στίλβωµα για όλα τα σηµεία του αυτοκινήτου, για

φτερά (κλασικά αυτοκίνητα), κολληµένη λαµαρίνα, βαθιά
βαθουλώµατα και εκεί που δεν µπορεί να επιγανωθεί

DS(1500G)ΣΤΟΚΟΣ ΓΕΜΙΣΜΑ. L274
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6260 2730
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Στόκος πρόσφυσης γεµίσµατος - Metallic l L273
• Ειδικό βάρος =1,44 g/cm3

• Πολύ καλό γέµισµα
• Μεγάλος όγκος
• Υπέροχη ικανότητα τραβήγµατος
• Στοκάρισµα χωρίς πόρους
• Καλές ιδιότητες πρόσφυσης
• Εύκολο δούλεµα
• Εύκολο τρίψιµο
• Εφαρµόζεται σε διάφορα πάχη στρώσεων
• Ταχυστέγνωτο, τρίβεται µετά από 15 - 20 λεπτά
• Χρώµα: Ασηµί
Τοµείς εφαρµογής :
• Πρόσφυση σε όλες τις τριµένες µεταλλικές επιφάνειες όπως

ψευδάργυρος, κασσίτερος, αλουµίνιο, επιφάνειες χάλυβα κ.λ.π.
• Για το στοκάρισµα µεγάλων ανωµαλίων στην καρότσα σε επιβατικά,

φορτηγά και βαγόνια

Λευκός ελαστικός λεπτός στόκος L201
• Κρεµώδη ιξώδες
• Χωρίς πόρους
• Ιδανικό για στοκάρισµα σε κλείσιµο πόρων, µικρές ανωµαλίες και

γρατζουνίσµατα
• Άριστο γέµισµα µεσαίων ανωµαλιών σε κάθετες επιφάνειες
• Ταχυστέγνωτο, τρίβεται µετά από 20-30 λεπτά
Τοµείς εφαρµογής :
• Βαφή αυτοκινήτων και καρότσας
• Εξ αιτίας της λεπτής κρεµώδης υφής εφαρµόζεται κυρίως για

τελείωµα της επεξεργασίας των επιφανειών

Στόκος πλαστικών περιγράµµησης
• 2K ειδικό υλικό πληρώσεως για τα πλαστικά υποστρώµατα
• Για της αντισταθµίσης των χτυπηµάτων, γρατσουνιών και τρυπών, για

πλαστικές επιδιορθώσης
• Πολύ καλός λεπτός στόκος σπάτουλας σε όλα τα υποστρώµατα, µη

πορώδες
• Στεγνώνουν γρήγορα, λείανση µετά 20-30 min
Εφαρµογές:
• πολύ καλή πρόσφυση µε τα πλαστικά, αµαξωµάτων,

επιψευδαργυρωµένες λαµαρίνες, µατ τροχισµένες 2K –λάκες,GFK
• δεν είναι κατάλληλο για: µαλακό PVC, καουτσούκ, θερµοπλαστικό

επιχρίσµατα, PE, PTFE, Viton, λάκες νιτρίου, πολυστυρένιο

Στόκος αλουµινίου L275
• ∆εν µπουκώνει το γυαλόχαρτο κατά το τρίψιµο
• Γενικής χρήσης καθώς και απλό δούλεµα
• ∆ουλεύεται σαν λεπτός και χοντρός στόκος
• Σκληραίνει µετά από 20-30 λεπτά
• Χρώµα: σκούρο γκρι
Τοµείς εφαρµογής:
• Κατασκευή αυτοκινήτων, µηχανών, βαφεία κ.λ.π.

DS(2000G)ΣΤ.ΠΡΟΣΦ.ΓΕΜ.MET.L273
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6260 2735

DS(500G)ΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΣΤ.ΠΕΡΙ.L205
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6260 2760

DS(250G)ΣΤΟΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ L275
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6260 2780

DS(1000G)ΛΕΥ.ΕΛ.ΛΕΠ.ΣΤΟΚ.L201
DS(2000G)ΣΤΟΚ.ΕΛ.ΛΕΠ.ΛΕΥΚ L201

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6260 2745
6260 2750
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Πολυεστερική ρητίνη επισκευής L278
• 2 Συστατικών ρητίνη επισκευής για την επισκευή οπών σκουριάς

και µέρη GFK σε συνδυασµό µε ίνες υαλοβάµβακα
• Χρώµα: διαφανές καφέ

Σκληρυντής στόκου L279
• Χρώµα : κόκκινο

DS(1000G)ΠΟΛΥΕΣ.ΡΗΤ.ΕΠΙΣΚ.L278
ΥΦΑ.ΥΛΙΚΟ ΓΥΑΛ.ΜΕΤΑΞΙΟΥ 0,5QM
ΨΑΘΑ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ 1,0QM

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6260 2740
6660 4259
6660 4261

TB(50G)ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ΣΤΟΚΟΥ L279
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6260 2790

Σπάτουλας διπλότυπο
• Για την ανάµιξη του στόκου
• 50 Φύλλα
• Μήκος x Πλάτος : 280 x 240 mm

KST-ΣΠΑΤΟΥΛΑ 120MM
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6260 2799

Σπάτουλας διπλότυπο
• Για την ανάµιξη του στόκου
• 50 Φύλλα
• Μήκος x Πλάτος : 280 x 240 mm

ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ∆ΙΠΛΟΤΥΠΟ 50ΦYΛΛA
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6260 2795
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PFA-Εργαλειοφόρος - Σέρβις επαγγελµατικός
Το συµπαγές επαγγελµατικό αυτοκίνητο-σύστηµα διαλογής για την
οπτική ετοιµασία νέων και µεταχειρισµένων αυτοκινήτων
• Κινητή παρεµβολή κατευθείαν στο αυτοκίνητο
• Κατευθείαν επαφή σε όλα τα αξιόλογα ποιοτικά προϊόντα
• Προσωπική προµήθεια
• 2 υπόβαθρα ρολλών 140 mm
• 2 υπόβαθρα ρολλών των 100 mm, 2 ρολλά οδήγησης των 100mm , ένα

από αυτά φρεναρισµένο
• Θήκη από καουτσούκ για την τοποθέτηση ευαίσθητων εργαλείων
• 1 µεγάλο συρτάρι H x B x T 145 x 460 x 345 mm για την αποθήκευση

εργαλείων όπως µηχανή στίλβωσης. Ικανότητα µεταφοράς βάρους
έως 20 kg

• Κάτω ελεύθερες επιφάνειες για την αποθήκευση π.χ. µπιτόνια
• Μεσαίο ράφι ρυθµιζόµενου ύψους για την αποθήκευση µπιτονιών
• Πλευρικές οπές στον τοίχο µε οπές τετραπλής ακµής για το κρέµασµα

εξαρτηµάτων όπως κάδους απορριµάτων. Χρώµα: γκρι (RAL 7035)
• Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης χρώµα: µπλε (RAL 5003)

Κωδικός 4990 790 περιέχει :
• 1x Εργαλειοφόρος Μ x Π x Ύ 900 x 410 x 830 mm
• 1x Κουτί χηµικών Ύ x Π x Β 100 x 400 x 295 mm µε 2 χερούλια έλξεως, 2 διαχωριστικά για παράλληλο χώρισµα, 8 κάθετα διαχωριστικά
• 1x Βάση στήριξης χαρτιού Μ x Π 270 x 410 mm
Περιεχόµενο κωδικού 4990 795:
• 1x Κωδικό 3945 10 Πιστόλι αέρος µε κάδο
• 1x Κωδικός 4990 790 FÖRCH επαγγελµατικό εργαλειοφόρος
• 1x Κωδικός 4990 792 Κάδος απορριµάτων για εργαλειοφόρο790
• 1x Κωδικός 5321 6040 Εργαλείο δίσκου τριβής BO6040
• 1x Κωδικός 5410 59 Σφουγγάρι αλοιφαδόρου µαύρο 175 x 120 x 50 mm
• 1x Κωδικός 5410 61 Σφουγγάρι πλυσίµατος για έντοµα 120 x 80 x 50 mm
• 1x Κωδικός 5410 63 Συνθετικό απαλό σφουγγάρι 190 x 80 x 55 mm
• 1x Κωδικός 5410 75 Πακέτο(5) Πανί από µικροϊνες µπλε 40 x 40 cm
• 2x Κωδικός 5410 82 Γνήσιο δέρµα σαµουά 43 x 68 cm
• 1x Κωδικός 5410 90 Βούρτσα πλυσίµατος χειρός PA/PP 9 x 4 cm
• 1x Κωδικός 5410 131 PFA-βούρτσα τροχών και ζαντών
• 1x Κωδικός 5410 140 Λάστιχο καθαρισµού παρµπρίζ L 35 cm
• 1x Κωδικός 5413 1 Ρολλό(500φύλλα) χαρτί καθαρισµού κλασικό 40 x 38
• 1x Κωδικός 5421 27 Χωνί 120/15 mm
• 1x Κωδικός 5938 5 Βάση για αυτοκόλλητα αλοιφαδόρου 25/150 mm
• 1x Κωδικός 5938 6 Βάση για αυτοκόλλητα αλοιφαδόρου µαλακή 50/150 mm
• 1x Κωδικός 5938 12 Βάση για αυτοκόλλητα αλοιφαδόρου διεθνή 25/150 mm
• 1x Κωδικός 5938 13 Βάση αντάπτορα αλοιφαδόρου µαλακή 14/150 mm
• 5x Κωδικός 5977 2 4000 Ειδικός δίσκος λείανσης χρωµάτων Abralon 6 x 150 mm P4000
• 1x Κωδικός 5977 6 3000 Τάκος τριβής 60X30X20MM P3000
• 1x Κωδικός 6000 0025 Μεταλλική κάνουλα 25/30/60L
• 1x Κωδικός 6000 0061 ∆οχείο χειρός ψεκασµού επαγ.ουδέτερο 1L
• 1x Κωδικός 6000 0065 ∆οχεί ψεκασµού Neutral 1L
• 1x Κωδικός 6100 0181 Αφρός καθαρισµού ταµπλώ P302, 300 ml
• 1x Κωδικός 6100 1550 Σπρέι περιποίησης πλαστικών P307, 400 ml
• 1x Κωδικός 6130 1571 Αφαιρετικό σιλικόνης R507, 500 ml
• 1x Κωδικός 6100 1600 Καθαριστικό παρµπρίζ R530, 400 ml
• 1x Κωδικός 6100 1650 Καθαριστικό καθισµάτων και πολυεστερικών R561, 400 ml
• 1x Κωδικός 6100 1660 Αφρός καθαρισµού plus 5 R560, 600 ml
• 1x Κωδικός 6100 1690 Καθαριστικό πίσσας R552, 300 ml
• 1x Κωδικός 6100 1700 Σαµπουάν αυτοκινήτου συµπυκνωµένο R527, 500 ml
• 1x Κωδικός 6100 1705 ∆οχείο (5 l) Σαµπουάν αυτοκινήτου συµπυκνωµένο R527
• 1x Κωδικός 6100 1706 Σβύστρα καθαρισµού R593, 200 g
• 1x Κωδικός 6100 1734 Αλοιφή Uni-Polish P336, 1000 ml
• 1x Κωδικός 6100 1736 ∆οχείο(5 l) Αλοιφή Uni-Polish P336
• 1x Κωδικός. 6100 1750 Καθαριστικό ζαντών R515, 500 ml
• 1x Κωδικός 6100 1755 ∆οχείο(5 l) Καθαριστικό ζαντών R515
• 1x Κωδικός 6100 1760 Καθαριστικό εντόµων R565, 500 ml
• 1x Κωδικός 6100 1765 ∆οχείο(5 l) Καθαριστικό εντόµων R565
• 1x Κωδικός 6100 1810 ∆οχείο(25 l) Καθαριστικό µηχανής συµπυκνωµένο R520
• 1x Κωδικός 6130 1880 Αφρός καθαρισµού δερµάτων R562, 300 ml
• 1x Κωδικός 6210 2575 Σπρέι µηχανής διαφανές L257, 300 ml

FÖRCHPFA-ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟ.ΣΕΡΒΙΣ ΕΠ.
FÖRCH ΕΠΑΓ.ΕΡΓΑΛΕΙΟΦ.BEST

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
4990 790
4990 795
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Γυαλιστικό ψεκασµού P346
• Για γρήγορη οπτική διαλογή για νέα και µεταχειρισµένα αυτοκίνητα

στον χώρο πώλησης
• Αποµακρύνει γρήγορα και απλά αποτυπώµατα δακτύλων και σκόνη

από βαµένα µέταλλα , χρώµιο, πλαστικά και γυάλινες επιφάνειες
• Περιέχει σιλικόνη

Μαγικό Κερί P331
• Καθαρίζει και προστατεύει χωρίς κόπο διάφορες επιφάνειες
• Κατάλληλο σαν σπρέι τελειώµατος για βαµµένες επιφάνειες
• ∆ιαρκής προστασία από βρωµιές και τις επιδράσεις των καιρικών

συνθηκών
• ∆εν περιέχει σιλικόνη
Εφαρµογή :
• Ανακινήστε καλά πριν από την χρήση
• Ψεκάζεται λεπτό στρώµα στην επιφάνεια
• Με τσόχα στίλβωσης µοιράζεται οµοιόµορφα, αφήνεται για λίγο να

στεγνώσει και στιλβώνεται µε τσόχα µικροινών

Κατάλληλη κάνουλα:
5 l: Κωδικός 6000 0020

ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟ ΨΕΚΑΣΜΟ P346
∆Ο(5L) ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΨΕΚΑΣ Ρ346

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6100 1791
6100 1796

ΜΑΓΙΚΟ ΚΕΡΙ P331
KA(5L)ΜΑΓΙΚΟ ΚΕΡΙ P331

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6100 1792
6100 1797
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Αλοιφή γυαλίσµατος - χοντρή P335
• Καθαριστικό βερνικιών για παλαιωµένα και ακόνιστα βερνίκια,

γρατζουνίσµατα και πιτσιλίµατα
• Ιδανικό συνδιασµός µε την πάστα τελειώµατος P337
• Υψηλής δραστικότητας πάστα τροχίσµατος για την προετοιµασία

παλαιοµένων καθώς και για νέες επισκευές βαφών . Καταπολεµά
ίχνη µεταχείρησης και οµίχλη ψεκασµόύ, γυαλίζει πιτσιλίµατα

• Χωρίς σιλικόνη
Εφαρµογή:
• Ανακινήστε πριν από την χρήση
• Προσθέστε µικρή ποσότητα πάστα τροχίσµατος στην επιφάνεια. Σε

ξηρό γυάλισµα προσθέστε περισσότερη στιλπνότητα
• Εργαζόµαστε µε την µηχανή γυαλίσµατος (1.500 - 2.000 U/min) και

µε ελαφρά πίεση .Μειώνουµε την πίεση όταν αρχίζει να στεγνώνει
η στιλπνότητα

• Συνήθως πιτσιλίµατα στα γύρω πλαστικά µέρη καταπολεµούνται
µε υγρή τσόχα

• Με πέπλο στιλπνότητας γυαλίζουµε µε την πάστα τελειώµατος
P337

• Την διαδικασία γυαλίσµατος την τελειώνουµε µε την πάστα
τελειώµατος P337

ΑΛΟΙΦΗ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ Ρ335 1000ΜL
∆Ο(5L) ΑΛΟΙΦΗ ΓΥΑΛ.ΧΟΝΤ.Ρ335

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6100 1712
6100 1713

Κατάλληλη κάνουλα:
5 l: Κωδικός 6000 0023

Ολόγραµµα λουστράρισµα

Πάστα Λείανση

Γενικής Χρήσης λουστράρισµα
Πάστα Φινιρίσµατος

Περιοχή εφαρµογής λούστρου

Κο
κκ

ώδ
ες

βαθµόςστιλπνότητας

Ματ στιλπνότητα Γυαλιστερό Νέο
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Αλοιφή γενικής χρήσης - µεσαία P336
• Κατάλληλο για όλα τα συστήµατα βαφής που αντέχουν στα

γρατζουνίσµατα
• Η υψηλής δράσης βαφή στιλπνότητας καθαρίζει βερνίκια και

αποµακρύνει γρατζουνίσµατα, ίχνη τροχίσµατος
κοκκοµετρίας 1.500 - 2.000 και δίνει στο βερνίκι µια διαρκής
γυαλάδα

• ∆εν περιέχει σιλικόνη
Εφαρµογή:
• Ανακινήστε πριν από την χρήση
• Προσθέστε µικρή ποσότητα πάστα τροχίσµατος στην επιφάνεια. Σε

ξηρό γυάλισµα περισσότερη στιλπνότητα.
• Εργαζόµαστε µε την µηχανή γυαλίσµατος (1.500 - 2.000 U/min) και

µε ελαφρά πίεση . Μειώνουµε την πίεση όταν αρχίζει να στεγνώσει
η στιλπνότητα

• Τα υπολείµµατα της στιλπνότητας αποµακρύνονται µε τσόχα από
µικροίνες

• Συνήθως πιτσιλίµατα στα γύρω πλαστικά µέρη καταπολεµούνται
µε υγρή τσόχα

• Με πέπλο στιλπνότητας γυαλίζουµε µε την πάστα τελειώµατος
P337 . Την διαδικασία γυαλίσµατος την τελειώνουµε µε πάστα
τελειώµατος P337

Αλοιφή Γυαλίσµατος Ολογραµµική P338
• Υψηλής γυαλάδας στιλπνότητα ιδανική για βερνίκια αντοχής στα

γρατζουνίσµατα
• Μικρής κοκκοµετρίας υψηλής γυαλάδας στιλπνότητα αποµακρύνει

τροχίσµατα κοκκοµετρίας 2.500 - 3.000 χωρίς χολόγραµµα και
µικρογρατζουνιές αφήνοντας µια διαρκή υψηλή στιλπνότητα

• ∆εν περιέχει σιλικόνη
Εφαρµογή:
• Ανακινήστε πριν από την χρήση
• Προσθέστε µικρή πόσότητα πάστα τροχίσµατος στην επιφάνεια. Σε

ξηρό γυάλισµα προσθέστε περισσότερη στιλπνότητα
• Εργαζόµαστε µε την µηχανή γυαλίσµατος (1.500 - 2.000 U/min) και

µε ελαφρά πίεση. Μειώνουµε την πίεσης όταν αρχίζει να
στεγνώνει η στιλπνότητα

• Τα υπολείµµατα της στιλπνότητας αποµακρύνονται µε τσόχα από
µικροίνες

• Συνήθως πιτσιλίσµατα στα γύρω πλαστικά µέρη καταπολεµούνται
µε υγρή τσόχα

ΑΛΟΙΦΗ ΓΕΝΙΚ.ΧΡΗΣ.P336 1000ML
∆Ο(5L)ΑΛΟΙΦΗ ΓΕΝΙΚ.ΧΡΗΣ.P336

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6100 1734
6100 1736

ΑΛΟΙΦΗ ΓΥΑΛ.ΟΛΟΓΡ. P338 1000ML
∆Ο(5L) ΑΛΟΙΦΗ ΓΥΑΛ.ΟΛΟΓΡ. P338

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6100 1746
6100 1747

Κατάλληλη κάνουλα:
5 l: Κωδικός 6000 0023

Κατάλληλη κάνουλα:
5 l: Κωδικός 6000 0023
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Πάστα γυαλίσµατος παλαιών χρωµάτων P340
• Καθαριστικό βερνικιών για ισχυρά διαβρωµένα, ακόνιστα και

θαµπά βερνίκια
• Οµίχλη βερνικιών, σκόνη, ισχυρά διαβρωµένα στρώµατα

βερνικιών, γρατζουνίσµατα και ελαττωµατικές επιφάνειες
διορθώνονται χωρίς πρόβληµα

• Αποµακρύνει χωρίς πρόβληµα έντοµα, πίσσα, οικοδοµική ρητίνη
και σκληρή βρωµιά

• Τέλος συντήρησης µε την πάστα τελειώµατος P337
• ∆εν περιέχει σιλικόνη

Αλοιφή χρώµατος µε κερί -Royal P349
• Αξιόλογη αλοιφή χρώµατος µε κερί για καθαρισµό, περιποίηση και

συντήρηση νέων και διαβρωµένων βερνικιών κάθε τύπου
• Για µακρά διαρκείας προστασία από όλες τις καιρικές επιδράσεις
• ∆ίνει σε σκοτεινά και µαλακά βερνίκια µια γυαλάδα σε βάθος
• Με σιλικόνη

ΑΛ.XΡΩ.Μ.ΚΕΡΙ-ROYAL R349 500ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6100 1722

ΠΑΣΤΑ ΓΥΑ.ΠΑΛΑΙ.ΧΡΩ.P340 500ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6100 1711

Στιλπνότητα παλαιών βαφών P350
• Καθαρίζει, προστατεύει και συντηρεί φθαρµένες βαφές µε µια

εργασία
• Παρέχει στις παλαιές βαφές µια αξιόλογη γυαλάδα
• Πολλοί χονδρόκοκκοι µε υψηλή δυνατότητα τριβής
• Με σιλικόνη

Κατάλληλη κάνουλα:
5 Λίτρα: Κωδικός 6000 0020

ΣΤΙΛΠ.ΠΑΛΑΙ.ΒΑΦ.P350 500ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6100 1710
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Σπρέυ καθαρισµού ΙΝΟΧ P361
• Κατάλληλη περιποίηση για ανοξείδωτο, αλουµίνιο και βαµµένες

επιφάνειες
• Καθαρίζει, περιποιείται και συντηρεί
• ∆εν περιέχει σιλικόνη, αντιστατικό
• Αποµακρύνει σκόνη, βρωµιά, αποτυπώµατα δακτύλων και φίλµ

λίπανσης
• ∆ιαρκής πρόσφυσης φίλµ προστασίας, αποµακρύνει το νερό και

εµποδίζει την οξείδωση και την διάβρωση
Εφαρµογή :
• Ψεκάζονται οι επιφάνειες. Αφήνεται να δράσει για λίγο και

σκουπίζεται µε µια στεγνή µαλακή τσόχα

ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣ.ΙΝΟΧ P361 400ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6130 1797

Αλοιφή καθαρισµού για ανοξείδωτα (ΙΝΟΧ) P360
• Καθαρισµός και περιποίηση για ανοξείδωτα, νίκελ, κεραµικές εστίες,

αιµατήτες, πλαστικά και άλλα µέταλλα
• Εµποδίζει την σκουριά, τις οξειδώσεις και τα άλατα
• Ενδίκνυται για µεγάλες επιφάνειες καθώς και για βιοµηχανική χρήση
• Αποµακρύνει υπολείµµατα νερού, αποτυπώµατα χεριών
• Οι επιφάνειες µετάλλων παραµένουν λείες και γυαλιστερές και

προστατεύονται κατά την χρήση τους
• Είναι ειδικό επίσης και για κεραµικές εστίες κουζίνας
• Χρησιµοποιείται επίσης και σε τµήµατα του τοµέα τροφίµων
Οδηγίες χρήσης:

• Βάζουµε λίγη αλοιφή INOX σε υγρό σφουγγάρι και το απλώνουµε µέχρι
να εξατµιστεί το νερό (προτιµότερο το κρύο νερό). Μετά µε ένα
δερµάτινο πανί το σκουπίζουµε και κατόπιν µε µαλακό ειδικό πανί
γυαλισµατος το γυαλίζουµε.

• Για δυνατές σκουριές και καµµένες επιφάνειες απλώστε (σκέτη) µόνον
την αλοιφή χωρίς νερό και τρίψτε περίπου 5 λεπτά. Κατόπιν σκουπίστε
το µε στεγνό χαρτί.

• Εάν το χρησιµοποιήσετε µε αλοιφαδώρο βάλτε µαλακό σφουγγάρι
• ∆ουλέψτε το υγρό

TB(150ML)ΑΛΟΙΦΗ ΚΑΘΑ.ΙΝΟΧ P360
DS(700ML)ΑΛΟΙΦΗ ΚΑΘΑ.ΙΝΟΧ P360

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6130 1790
6130 1795
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Σπρέυ περιποίησης πλαστικών P302
• Με σιλικόνη
• Μετά τον ψεκασµό δηµιουργείται µια ελαφρά γυαλάδα
• Εµποδίζει τον στατικό ηλεκτρισµό
• ∆εν αφήνει λεκέδες. ∆εν αφήνει λιπαρό υπόστρωµα
• Ευχάριστη οσµή
Τοµείς εφαρµογής :
• Για την περιποίηση του εσωτερικού χώρου του αυτοκινήτου
• Για πλαστικά και µέρη πλαστικών
• Για καουτσούκ
Εφαρµογή:
• Ψεκάζεται από απόσταση 20 cm
• Τρίβεται µε µια µαλακή τσόχα
• Μετά το στέγνωµα στιλβώνεται ελαφρά
• Κατά το ψεκαστµό προσέξτε ώστε να µην ψεκασθούν τα

µπροστινά και πλευρικά παράθυρα
• Μετά την επίστρωση του προϊόντος αερίστε για λίγο τον

εσωτερικό χώρο του αυτοκινήτου

Περιοποίηση πλαστικών και καουτσούκ P300
• ∆εν περιέχει σιλικόνη
• Σατινέ γυαλάδα
• Περιποιείται και προστατεύει πλαστικά και µέρη από καουτσούκ

στο αυτοκίνητο π.χ. επενδύσεις, µονώσεις θυρών κ.λ.π.
• Αντιστατική δράση
• Με ευχάριστο άρωµα λεµονιού

Κατάλληλη κάνουλα:
5 l: Κωδικός 6000 0022

Γυαλιστικό - Καθαριστικό τζαµιών P312
• Αξιόλογο γαλάκτωµα καθαρισµού γυάλινων επιφανειών για την

αποµάκρυνση σκληρής βρωµιάς όπως νικοτίνη, υπόλοιπα
παραφίνης, πολυµερή κ.τ.λ.

• Αποµακρύνει κάθε εναπόθεση στις γυάλινες επιφάνειες εσωτερικά
και εξωτερικά

• ∆εν περιέχει σιλικόνη
Εφαρµογή:
• Το προϊόν στιλβώνεται οµοιόµορφα µε µια τσόχα στην επιφάνεια

που πρέπει να καθαριστεί
• Αφήνεται για λίγα λεπτά να στεγνώσει και τέλος τρίβεται καλά µε

τσόχα

ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΚΑΘ.ΤΖ. P312 500ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6100 1724

ΣΠΡΕΥ ΠΕΡ.ΠΛΑΣΤΙΚ.Ρ302 300ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6100 0181

ΠΕΡ.ΠΛ.ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ P300 300ΜL
∆Ο(5L)ΠΕΡΙΠ.ΠΛΑΣΤ-ΚΑΟΥΤΣ P302

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6100 0182
6100 0185
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Γυαλιστικό για ταµπλό µε σιλικόνη P301
• Καθαρίζει και περιποιείται όλα τα πλαστικά µέρη στο αυτοκίνητο
• Με σιλικόνη
• Μεταφέρει σατινέ γυαλάδα και οσµή φρεσκάδας στο εσωτερικό

του αυτοκινήτου
• ∆ρά αντιστατικά και απωθεί την σκόνη
• Κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικές επιφάνειες του αυτοκινήτου

(λαβές ώθησης, µέρη καουτσούκ, µονώσεις θυρών)

Κατάλληλη κάνουλα:
5 l: Κωδικός 6000 0020

ΓΥΑΛ.Γ.ΤΑΜΠΛΩ Μ.ΣΙΛ.P301 500ML
∆Ο(5L)ΓΥΑΛ.Γ.ΤΑΜΠΛΩ Μ.ΣΙΛ.P301

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6100 1737
6100 1738

Σπρέυ περιποίησης ταµπλό P303 TRUCKline
• ∆εν περιέχει σιλικόνη
• Περιποιήται και προστατεύει διάφορα ελαστικά κια πλαστικά

κοµµάτια στο φορτηγό
• Αποτρέπει τα στατικά στοιχεία (σκόνη)
• Ελαφρύ (απαλό)γυάλισµα
• Με άρωµα λεµόνι

ΣΠΡΕΥ ΠΕΡΙΠ.TRUCK P303 500ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6100 0189
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Περιποίηση πλαστικών Ρ307
• Περιέχει σιλικόνη και κερί
• Ιδανικό για την πέριποίηση και συντήρηση αντικειµένων από

πλαστικό για βαθύ καθαρισµό
• Επιτυγχάνονται σατινέ επιφάνειες

Περιποίηση πλαστικών & καουτσούκ
P308/premium P309
Περιποίηση πλαστικών και καουτσούκ P308
• ∆εν περιέχει σιλικόνη, θαµπό
• Για την περιποίηση διαβρωµένων καουτσούκ και πλαστικών π.χ.

λαβές ώθησης, προστασία στύλων, ψυγείου, περίβληµα καθρέπτη
κ.α.

• Παρέχει διαρκής προστασία
• Απωθεί νερό και βρωµιά
Περιποίηση πλαστικών και καουτσούκ premium P309
• Για την περιποίηση καουτσούκ και πλαστικών - εξωτερικά µέρη

µετά το πλύσιµο του αυτοκινήτου π.χ. λαβές ώθησης, προστασία
στηλών, ψυγείου, περίβληµα καθρέπτη κ.λ.π.

• Παρέχει διαρκής προστασία
• Απωθεί νερό και βρωµιά
• Γυαλίζει , µε σιλικόνη
Εφαρµογή:
• Στρώνεται οµοιόµορφα ένα λεπτό στρώµα µε ένα σφουγγάρι στις

επιφάνειες από καουτσούκ και πλαστικό
• Μετά από 10 λεπτά στίλβωση
• Μην το επιστρώνεται στην επιφάνεια των λάστιχων που έρχεται σε

επαφή µε τον δρόµο

Κατάλληλη κάνουλα:
5 l: Κωδικός 6000 0023

Καθαριστικό πλαστικών αυτ/του P306
• Καθαρίζει και περιποιείται δέρµα, συνθετικό δέρµα, πλαστικά,

βινύλιο
• Μέρη από καουτσούκ καθώς και όλος ο χώρος του κινητήρα

γυαλίζουν διαρκώς όταν χρησιµοποιείται το καθαριστικό
πλαστικών αυτ/του P306

• Αντιστατική δράση
• Περιέχει σιλικόνη

Κατάλληλη κάνουλα:
5 l: Κωδικός 6000 0020

Κατάλληλη κάνουλα:
5 l: Κωδικός 6000 0020
10 l: -

ΚΑΘ. ΠΛΑΣΤ. ΑΥΤΟΚΙ.P306 500ML
∆Ο(5L)ΚΑΘ. ΠΛΑΣΤ.ΑΥΤΟΚ P306 5L

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6100 1731
6100 1732

ΠΕΡΙΠ. ΠΛΑΣΤ.ΣΕ ΒΑΘ.P307 400ML
∆Ο(5L)ΠΕΡΙ.ΠΛΑΣ.ΣΕ ΒΑΘ.P307 5L

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6100 1550
6100 1555

∆Ο(10L)ΠΕΡ.ΠΛΑ.-ΚΑΟΥΤ.PR P309
ΠΕΡΙΠ.ΠΛ.&Κ.P308/PR P309 500ML
∆Ο(5L)ΠΕΡ.ΠΛΑΣΤ-ΚΑΟΥΤ.PR P308

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6100 1728
6100 1730
6100 1735
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Ενεργό συνθετικό plus 4 P359
• Πλήρες συνθετικό µέσον περιποίησης επιφανειών µε

ηµιγυαλιστερό αποτέλεσµα
• Αντιστατικό, σταθερό στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV)
• Ολισθηρό
• Για αναγέννηση πλαστικών επιφανειών
• ∆εν περιέχει σιλικόνη
• Η φιάλη αεροζόλ µε σφαιρική βαλβίδα χρησιµοποιείται σε κάθε

θέση
• Κουµπί ασφαλείας ψεκασµού
Τοµείς εφαρµογής:
• Για χρήση σε όλο τον εσωτερικό χώρο του αυτοκινήτου, ζώνες

ασφαλείας, παράθυρα, λάστιχα θηρών, καουτσούκ, ράγες
καθισµάτων, πλαστικά κ.λ.π.

• Καταπολεµά θορύβους και τριψήµατα
• Ψεκάζεται οµοιόµορφα από απόσταση 20 cm στις επιφάνειες

Εµποτισµός δέρµατος P305
• Χωρίς σιλικόνη
• Καθαρίζει και προστετεύει διάφορες επιφάνειες
• ∆ιαρκής προσταστία από βρωµιές και επιδράσεις καιρικών

συνθηκών

Αποσµητικό P330
• ∆ρα απολλυµαντικά, εξουδετερώνει οργανικές οσµές όπως καπνού

κ.τ.λ.
• Χωρίς άρωµα
• Χρησιµοποιείται σε αυτοκίνητα και χώρους, επίσης και στον τοµέα

τροφίµων

ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΝΘΕ.PLUS 4 P359 300ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6100 0359

ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ P305 300ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6130 1885

ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ P330 (400ML)
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6130 1890
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Περιποιητικό γυαλιστικό ελαστικών Ρ320
• Ενεργός αφρός λαστιχών για καλύτερη οπτική εµφάνιση
• Παρέχει µαύρη ηµιγυαλιστερή γυαλάδα στην επιφάνεια
• Προφυλάσει από την πρόωρη γήρανση και ακαµψία

ΠΕΡΙΠ.ΓΥΑΛΙΣΤ.ΕΛΑΣΤ.Ρ320 400ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6100 1680

Σπρέυ προστασίας για δικόφρενα P321
• Προστατεύει τους δισκόφρενα από διάβρωση και οξείδωση σε

µακροχρόνια ακινησία του αυτοκινήτου
• Εξετάστηκε κατά TÜV
• Χωρίς σιλικόνη και ρητίνες
• Αντιδιαβρωτική προστασία, επιδρά:

- Κανένας επηρεασµός του φρεναρίσµατος από την σκουριά
- Κανένας κουραστικός θόρυβος φρεναρίσµατος από την σκουριά
- ∆ιατήρηση της οπτικής αισθητικής σε αξιόλογες ζάντες
αλουµινίου, διότι αυτές οι ζάντες αφήνουν µόνο µια µατιά στον
δίσκο των φρένων
- Κανένα κόλληµα των τάκων φρένων σε µεγάλης διάρκειας
ακινησία

• Το διαφανές προστατευτικό φίλµ δεν επειρεάζει το φρενάρισµα
όταν κινείται το αυτοκίνητο

• Πριν κινηθεί το αυτοκίνητο δεν πρέπει να αποµακρυνθεί το
προστατευτικό φίλµ, διότι κατά το φρενάρισµα αποµακρύνεται
αυτόνοµα

Εφαρµογή:
• Πριν από την συντήρηση καθαρίζεται ο δίσκος των φρένων µε

καθαριστικό φρένων FÖRCH και αφήνεται να στεγνώσει
• Ανακινήστε την φιάλη πριν από την χρήση
• Ψεκάστε τον δίσκο των φρένων οµοιόµορφα µέχρι τον σχηµατισµό

ενός κλειστού φίλµ προστασίας

ΣΠΡΕΥ ΠΡΟΣΤ.∆ΙΣΦΡ.P321(400ML)
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6100 1675
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Σπρέυ για ιµάντες P325
• Εµποδίζει τους θορύβους σε σφηνοειδή επίπεδα και οδοντωτά

λουριά
• Βελτιώνει την µεταφορά δύναµης και αποφεύγεται το γλίστρηµα

των λουριών
• Αποφεύγεται η πρόωρη φθορά

Προστασία χώρου κινητήρα P315
• Έτοιµος προς χρήση συντηρητής χώρους κινητήρα
• Προστατεύει τον κινητήρα και τον χώρο του κινητήρα από

οξείδωση και καιρικές επιδράσεις
• ∆εν προσβάλει καουτσούκ και ελοξαρισµένα µέρη
• Εγγυάται µια γρήγορη σταθερότητα στο νερό, καλή πρόσφυση,

υψηλό δυναµικό θερµότητας καθώς και εύκολη αποµάκρυνσή του
• Βάση κεριού –σχηµατίζει ένα µαλακό προστατευτικό στρώµα
Εφαρµογή:
• Ψεκάζεται σε κρύους κινητηρες και χώρους κινητήρες και

αφήνεται να στεγνώσει
• Προσοχή: Να µην ψεκάζεται σε θερµές και υγρές επιφάνειες

Κατάλληλη κάνουλα:
5 l: Κωδικός 6000 0020

Συντηρητικό χώρου κινητήρα P316
• Αποτελεσµατική και διαρκής προστασία και συντήρηση, για

περιποίηση των επιφανειών του ολικού χώρου κινητήρα και για
σταθερές σε ζέστη γυαλιστερές επιστρώσεις προστασίας µε
πλήρη αντιδιαβρωτική δράση

• Σκληραίνει µετά την επίστρωση και σχηµατίζεται ένα
ηµιγυαλιστερό φίλµ προστασίας το οποίο απωθεί το νερό και την
βρωµιά

• Βερνίκι – σχηµατίζεται ένα σκληρό στρώµα προστασίας
Εφαρµογή:
• Ανακινήστε την φιάλη πριν από την χρήση δυνατά
• Ψεκάστε στον χώρο του κινητήρα και στεγνώστε τον ή φυσήξτε µε

αέρα
• Ψεκάζεται οµοιόµορφα µέχρις ότου να σχηµατισθεί ένα κλειστό

γυαλιστερό φίλµ στον κρύο χώρο του κινητήρα, ταµπλό κινητήρα,
καλώδια, συνδέσεις, φίλτρα και στον περιβάλλον χώρο

ΣΥΝΤΗΡ.ΧΩΡΟΥ ΚΙΝΗΤ. P316 500ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6100 1781

ΠΡΟΣΤΑ.ΧΩΡΟΥ ΚΙΝΗΤ.P315 500ML
∆Ο(5L) ΠΡΟΣΤ.ΧΩΡΟΥ ΚΙΝΗΤ. P315

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6100 1780
6100 1785

ΑΝΤΙΠΙΖΙΚΟ ΣΦΗΝ. Λ.P325(400ML)
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6740 0400
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Σπρέυ προστ.& συντήρησης φρένων S427
• Ειδικό συνθετικό λιπαντικό
• Σταθερό σε ακραίες υψηλές πιέσεις και θερµοκρασίες

µέχρι +1.200°C µακροχρόνια δοκιµή, βραχυχρόνια µέχρι +1.500°C
• Κατάλληλο για ABS σύστηµα φρένων
• Ιδανική αντιδιαβρωτική προστασία µε µακρόχρονο αποτέλεσµα
• Ελεύθερο βαρέων µετάλλων, αλουµίνιο και χαλκό
• Εµποδίζει το φάγωµα και το κάψιµο
• Αποφεύγει τους θορύβους τριβής και τριγµών
• Χρώµα: ανοιχτό µπλε

Κεραµική πάστα S428
• Μακράς διαρκείας δράσης λιπαντικό κεραµικών
• Σταθερό σε δοκιµή διάρκειας σε θερµοκρασία µέχρι +1.400°C,

βραχυχρόνια µέχρι τους +1.600°C
• Ισχυρή πρόσφυση και ακραία σταθερότητα σε πιέσεις
• Ιδανικά κατάλληλο για θηλυκά φις και συνδέσεις µε βίδες σε όλη

την εγκατάσταση της εξάτµισης καθώς και σαν προστασία
φρένων, σαν µητρικό σπρέι τροχού κια για τα πάσα των µπουζί

• Ελεύθερο µετάλλων και βαρέων µετάλλων
• Εµποδίζει το φάγωµα και το κάψιµο και τους θορύβους τριγµών
• Αποφεύγει τις τριβές και την οξείδωση
• Χρώµα: λευκό

Σπρέυ πάστα χαλκού S425
• Εµποδίζει το φάγωµα, το κάψιµο,την ψυχρή συγκόλληση, τις

τριβές και το σκούριασµα
• Κεραµική πάστα σταθερή µέχρι τους +1.100°C
• Σπρέι χαλκού σταθερό µέχρι τους +800°C
• Ακραία πρόσφυση και σταθερότητα στις θερµοκρασίες
• Εµποδίζει τους θορύβους τριγµών
• Χρώµα: χαλκού
• ∆εν περιέχει AOX

ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΠΡΟΣΤ.ΦΡ.& ΣΠΡΕΙ Σ.S427(400ML)
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6510 5150

ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΠΑΣΤΑ S428 (400ML)
TB(4G)ΠΑΣΤΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ S428
DS(500G)ΠΑΣΤΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ S428

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6510 5100
6510 5104
6510 5110

ΣΠΡΕΥ ΠΑΣΤΑ ΧΑΛΚΟΥ S425 300ML
TB(100G)ΠΑΣΤΑ ΧΑΛΚΟΥ S425
DS(1000G)ΠΑΣΤΑ ΧΑΛΚΟΥ S425
TB(5G)ΠΑΣΤΑ ΧΑΛΚΟΥ S425

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6510 5000
6510 5001
6510 5002
6510 5010
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Σπρέυ λίπανσης αλουµινίου S426
• Αντοχής σε υψηλές πιέσεις λιπαντικό πρόσφυσης βάσης

αλουµινίου, σταθερό σε θεµοκρασίες µέχρι +1.100°C
• Εµποδίζει το φάγωµα, κάψιµο, ψυχρές συγκολλήσεις, φθορές και

διάβρωση
• Σταθερό σε αλµυρό νερό, βάσης και οξέα
• Ιδανική χρήση στα φρένα, µπαταρία, στεγανώσει, ενώσεις βιδών

(εξάτµιση) κ.λ.π. ,
• Χρώµα: αλουµινίου

Επαγγελµατικό λίπος επαφής αλουµινίου S424
• Εµποδίζει θορύβους στραβωµάτων, κάψιµο, φάγωµα, φθορές και

διάβρωση µέχρι τους +1.100°C.
Τοµείς εφαρµογής :
• Εµποδίζει στραβώµατα φρένων (χειρισµός πίσω πλευράς των

(τακάκια) φρένων καθώς και σταθεροποίηση κοµµατιών)
• Προστατεύει τους πόλους της µπαταρίας από διάβρωση και οξέα
• ∆εν φαγώνονται και δεν καίγονται ενώσεις βιδών στην κυρτότητα

της εξάτµισης, στα µπουζί, αρθρθώσεις, επιφάνειες ολίσθησης
κ.λ.π.

• Λίπανση των τρυπανιών στα κρουστικά τρύπανα και εργαλεία
Χρήση:
• Καθαρίζονται καλά τα προς χειρισµό κοµµάτια
• Επιστρώνεται ένα λεπτό φίλµ
• ∆εν επιστρώνεται σε βαµµένες επιφάνειες

ΕΠΑΓ.ΛΙΠΟΣ ΕΠ.ΑΛΟΥ.S424(200ML)
ΠΙΝΕΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6510 5005
6510 5006

ΣΠΡΕΥ ΛΙΠΑΝ.ΑΛΟΥΜ.S426 300ML
DS(250G)ΑΛΟΥ.ΠΑΣΤΑ ΛΙΠΑΝ.S426
ΠΑΣΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ S426 50ML

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6510 5020
6510 5021
6510 5023

Επισκόπηση προϊόντων-Φρένων Προστασίας
Επαγγελµατικό
Λίπος Επαφής

S424

Κωδικός 65105005

Πάστα
Χαλκού - Σπρέι

S425

Κωδικός 65105000

Αλουµινένια
Πάστα Λίπανσης

S426

Κωδικός 65105020

Σπρέι Προστ.&
Συντήρησης

Φρένων
S427

Κωδικός 65105150

Κεραµική
Πάστα
S428

Κωδικός 65105100

Βάση Αλουµίνιο Χαλκός Αλουµίνιο Ειδικό συνθετικό λι-
παντικό Κεραµικό

Χρώµα µεταλικό / γκρί χάλκινο µεταλικό / γκρί γαλάζιο άσπρο

Θερµοκρασία αντοχής -20C έως + 1100C
Σπρέι χαλκού -180C
έως + 800C Πάστα

χαλκού -30C
έως + 1100C

-40C έως + 1100C
έως +1200C βραχυ-

πρόθεσµος
έως + 1500C

-40C έως + 1400C
βραχυπρόθεσµος

έως + 1600C

Βαρέα µέταλλα Όχι Όχι Όχι Ναι Ναι
ABS- Εγκατάσταση
Φρένων
ASR-Κατάλληλα συ-
στήµατα

όρους όρους όρους Ναι Ναι

Προστασία
∆ιάβρωσης Ναι DIN 51802

Ναι > 500 ώρες δο-
κιµή ψεκασµού αλα-

τιού DIN 50021
SKF-Emoor-δοκιµή

DIN 51802

Ναι Ναι
Ναι > 500 ώρες δο-
κιµή ψεκασµού αλα-

τιού DIN 50021
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Αλοιφή για έµβολα φρένων S439
• Συνθετική ειδική πάστα φρένων για υδραυλικό σύστηµα φρένων
• Για λίπανση των οδηγών κυλίνδρων φρένων, για τους κυλίνδρους
• Για µεγαλύτερη διάρκεια ζωής κυλίνδρων φρένων
• Προστατεύει από την διάβρωση
• Συµβατή µε τα υγρά φρένων DOT 3, DOT 4 και DOT 5.1
• Κρατάει τις µανσέτες, φυσούνες ελαστικές
• Χρησιµοποιείται επίσης για την τοποθέτηση o-ring, ξύστρες,

τσιµούχες, φυσούνες και άλλα ελαστικά προϊόντα στεγανοποίησης
Οδηγίες χρήσεως:
• Απλώνεται την πάστα φρένων σε ψιλή µορφή οµοιόµορφα στα

σηµεία που πρέπει να λιπανθούν

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6540 5260
6540 5261

TB(180G)ΑΛ.Γ.ΕΜΒΟΛΑ ΦΡΕΝ.S439
ΠΑ(5G)ΠΑΣΤΑ Γ.ΕΜΒΟΛΑ ΦΡΕΝ.S439
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• Συνθετικός διαλύτης σκουριάς µε βάση τον γραφίτη
• Ενεργοποιείται ταχύτατα
• Άριστη αντοχή στις πιέσεις
• ∆ιεισδυτικό, αποµακρύνει την υγρασία. Προστατεύει τις ηλεκτρικές

συνδέσεις
• Άριστη λιπαντική δράση κατά την διάρκεια της

αποσυναρµολόγησης. Καταπολεµά τριγµούς και πιπιζήµατα
• ∆εν προσβάλει το καουτσούκ
• Περιποιείται και συντηρεί
• Φιάλη ψεκασµού µε σφαιρική βαλβίδα, µπορεί να χρησιµοποιηθεί

σε οποιαδήποτε θέση
• Ασφαλές κουµπί ψεκασµού
• Εφαρµόζεται (χρησιµοποιείται) σε αρθρώσεις, θηλυκά φις και

βίδες, µηχανισµούς αλυσίδας, εξατµίσεις, συρµατόσχοινα κ.λ.π.

∆ιαλυτής σκουριάς Black Magic S411
• Συνθετικός διαλύτης σκουριάς µε βάση τον γραφίτη
• Ενεργοποιεί ταχύτατα φθαρµένα πάσα και µπουλόνια
• Άριστη λιπαντική δράση κατά την διάρκεια της

αποσυναρµολόγησης. Καταπολεµά τριγµούς ταλάντωσης
• Άριστη αντοχή στις πιέσεις
• ∆ιεισδυτικό, αποµακρύνει την υγρασία. Προστατεύει τις ηλεκτρικές

συνδέσεις
• Περιποιείται και συντηρεί
• ∆εν προσβάλει το καουτσούκ
• Φιάλη ψεκασµού µε σφαιρική βαλβίδα, µπορεί να χρησιµοποιηθεί

σε οποιαδήποτε θέση
• Ασφαλές κουµπί ψεκασµού
Τοµείς εφαρµογής:
• Κατάλληλο για χρήσεις στις αναρτήσεις ελλατηρίων, µπουζί και

εγχυτήρες ψεκασµού, σε όλα τα φρακαρισµένα και
σταθεροποίησης εξαρτήµατα, εξατµίσεις, θηλυκά φις και βίδες,
ανυψωτικά, µηχανισµούς αλυσίδας, συρµατόσχοινα, συστήµατα
ελέγχου, µειωτήρες, τακάκια φρένων κ.λ.π.

Αντισκουριακός πάγος υψηλής ποιότητα S412
• Αντισκουριακό µε επίδραση ρωγµής που προκαλείται από τη

µεγάλη ψύξη µε εξαιρετικές ιδιότητες ερπυσµού
• Άριστη διεισδυτικότητα
• Ξελασκάρει φρακαρισµένα βιδώµατα, ρεζέδες, σύρτες, ανυψωτικά

κ.λ.π. µέσα σε λίγα λεπτά
• Αποµακρύνει την σκουριά, το καρβουνέλαιο και το λίπος µε υψηλή

τριχοειδή δράση
• Φιάλη ψεκασµού µε σφαιρική βαλβίδα, µπορεί να χρησιµοποιηθεί

σε οποιαδήποτε θέση
• Ασφαλές κουµπί ψεκασµού
Εφαρµογή:
• Αποµάκρυνση χονδρώδη ακαθαρσιών
• Ανακινήστε την φιάλη πριν από την χρήση
• Ψεκάζεται στην επιφάνεια από απόσταση 10 - 15 cm. Αφήνεται να

δράσει περίπου 1 - 2 λεπτά
• Με ισχυρή ψύξη µέχρι τους -40°C σχηµατίζονται µικρορωγµές

διαµέσου των οποίων διεισδύει και αποµακρύνει την σκουριά
• Σε δύσκολες περιπτώσεις επαναλαµβάνεται η όλη διαδικασία

∆ιαλυτής σκουριάς Truck Magic S413
∆ΙΑΛ.ΣΚΟΥΡ.BL MAG.S411(400ML)

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6700 0048

∆ΙΑΛΥ.ΣΚΟΥΡ.TR MAG. S413 500ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6700 0074

ΑΝΤΙΣΚ.ΠΑΓ.ΥΨ.ΠΟΙΟ.S412(400ML)
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6700 0080
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∆ιαλυτής σκουριάς turbokraft S409
• Υψηλής ποιότητας διαλύτης σκουριάς µε ταχύτατη δράση
• Ξελασκάρει ταχύτατα σκουριασµένα βιδώµατα
• ∆ιεισδύει σε πολύ στενά πάσα
• ∆εν επιτρέπει την περαιτέρω οξείδωση
• Απωθεί το νερό, µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σαν σπρέι επαφών
• Αξιόλογη λίπανση
• Αποµακρύνει χωρίς κόπο λεκέδες πίσσας
• Φιάλη ψεκασµού µε σφαιρική βαλβίδα, µπορεί να χρησιµοποιηθεί

σε οποιαδήποτε θέση

Κατάλληλη κάνουλα:
5 l: Κωδικός 6000 0022

∆ιαλυτής σκουριάς Super-Rapid S410
• ∆ιαλυτής σκουριάς µε θειούχο µολυβδαίνιο ( MOS2 )
• Ξελασκάρει σκουριασµένα βιδώµατα
• Καθαρίζει και περιποιείται τακάκια φρένων, ανυψωτικά και

αλυσίδες οχηµάτων
• ∆ιαλύει ρητινοποιήσεις και προστατεύει από περαιτέρω οξείδωση

Κατάλληλη κάνουλα:
5 l: Κωδικός 6000 0022
30 l: Κωδικός 6000 0025

∆ΙΑΛΥ.ΣΚΟΥΡ.TURBOK. S409 300ML
∆Ο(5L)ΑΝΤΙΣΚΟΥΡ. URBO S409

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6700 0055
6700 0056

∆ΙΑΛΥ.ΣΚΟΥΡ.S-RAPID S410 300ML
∆Ο(5L)ΑΝΤΙΣΚ.SUPER RAP.S410
∆Ο(30L)ΑΝΤΙΣ. SUPER RAP.S410

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6700 0026
6700 0029
6700 0049
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Λάδι συντηρήσεως S407
• ∆ιαρκής λίπανση κλειδαριών, ρεζέδες, κλάρκ, διατάξεις στάσεων

και τάσης
• Εγγυηµένο ελύθερο ρητινών παραφινέλαιο
• Άχρωµο, δεν αφήνει λεκέδες
• ∆ιαλύει ρητινοποιήσεις, διευκολύνει την λειτουργία των κινητών

κοµµατιών
• Εµποδίζει το πάγωµα κλειδαριών
• Χρησιµοποιείται σαν λιπαντικό κρουστικών τρυπανιών
• Χρησιµοποιείται και σαν λάδι όπλων
• Σταθερό σε θερµοκρασίες από -30°C µέχρι +150°C

Κατάλληλη κάνουλα:
5 l: Κωδικός 6000 0022

ΛΑ∆Ι ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ S407 300ML
∆Ο(5L) ΛΑ∆Ι ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ S407

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6520 5750
6520 5755

Σπρέυ γενικής χρήσης S400
• Καθαρίζει και προστατεύει
• Εµποδίζει στραβώµατα
• Λασκάρει σκουριασµένα κοµµάτια
• Λασκάρει φρακαρισµένα µηχανάκια
• ∆ιώχνει υγρασία
• ∆εν περιέχει σιλικόνη
• Σταθερό σε θερµοκρασίες από -50°C µέχρι +80°C
• Φιάλη αεροσόλ µε σφαιρική βαλβίδα, χρησιµοποιείται σε κάθε

θέση
• Κουµπί ψεκασµού ασφαλείας
Εφαρµογή:
• ∆ιαλύει λεκέδες χρωµάτων µαρκαδόρων, λίπος, πίσσα, καουτσούκ,

υπολείµµατα κόλλας και υπολείµµατα ασβέστη
• Αφήνει ένα προστατευικό φίλµ κατά της σκουριάς και διάβρωσης

σε ποδήλατα, παιδικά αµάξια, χρωµιοµένα κοµµάτια, µηχανάκια και
εργαλεία

• ∆ιεισδύει στα σπειρώµατα και λιπαίνει ρεζέδες, ρολά, ελατήρια,
κάνουλες νερού, λαβές παραθύρων και θυρών, πηδάλια,
πολυθρόνες γραφείων κ.λ.π.

• ∆ιεισδύει και λασκάρει σκουριασµένα, διαβρωµένα και φαγωµένα
θηλυκά, βίδες, διακόπτες, καλώδια κ.λ.π.

• ∆ιαλύει και λιπαίνει κολληµένες κλειδαριές, φερµουάρ, µηχανές
ραπτικής, πλήκτρα γραφοµηχανών, διακόπτες, καλώδια κ.λ.π.

• ∆ιώχνει το νερό από τις µεταλλικές επιφάνειες π.χ. ηλεκτρικές
επαφές, µπουζί αυτοκινήτων, εργαλεία, µηχανάκια, εξωλέµβιες
µηχανές κ.λ.π.

ΣΠΡΕΥ ΓΕΝΙΚ.ΧΡΗΣ.S400 (400ML)
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6520 5760
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Λάδι φορτηγών µε τεφλόν PTFE S416
• Υψηλής ποιότητας λιπαντικό µε τεφλόν PTFE
• Ακραία διείσδυση σε κάθε ρωγµή και πάσσο
• Υψηλή σταθερότητα στις πιέσεις και αναγκαία λίπανση
• Αντοχής στο νερό, αλάτι, αραιά οξέα και βάσεις
• Σταθερό σε θερµοκρασίες από -30°C µέχρι +250°C
• Ισχυρή πρόσφυση σε θέσεις λίπανσης. Αφήνει ένα φίλµ λίπανσης

ελεύθερο κολλητικότητας
• Φιάλη αεροσόλ µε σφαιρική βαλβίδα, χρησιµοποιείται σε κάθε

θέση
• Κουµπί ψεκασµού ασφαλείας
Τοµείες εφαρµογής:
• Για κάθε λίπανση στο αυτοκίνητο που εκτίθεται στις καιρικές

συνθήκες, µεταβολές θερµοκρασίας, πίεση και βρωµιά όπως
ταινιίες θυρών, αλυσίδες, κύλινδροι, ρεζέδες, ανυψωτικά
µηχανήµατα, ενώσεις βιδών, ράγες ολίσθησης κ.λ.π.

ΛΑ∆Ι ΦΟΡΤ.ΜΕ ΤΕΦΛΩΝ S416 500ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6520 5575

Λάδι φορτηγών υψηλής ισχύς µε τεφλόν PTFE
S416
• Υψηλής ποιότητας λιπαντικό µε τεφλόν PTFE
• Ακραία διείσδυση σε κάθε ρωγµή και πάσσο
• Υψηλή σταθερότητα στις πιέσεις και αναγκαία λίπανση
• Αντοχής στο νερό, αλάτι, αραιά οξέα και βάσεις
• Σταθερό σε θερµοκρασίες από -30°C µέχρι +250°C
• Ισχυρή πρόσφυση σε θέσεις λίπανσης. Αφήνει ένα φίλµ λίπανσης

ελεύθερο κολλητικότητας
• Φιάλη αεροσόλ µε σφαιρική βαλβίδα, χρησιµοποιείται σε κάθε

θέση
• Κουµπί ψεκασµού ασφαλείας
Τοµείες εφαρµογής:
• Για κάθε λίπανση στο αυτοκίνητο που εκτίθεται στις καιρικές

συνθήκες, µεταβολές θερµοκρασίας, πίεση και βρωµιά όπως
ταινιίες θυρών, αλυσίδες, κύλινδροι, ρεζέδες, ανυψωτικά
µηχανήµατα, ενώσεις βιδών, ράγες ολίσθησης κ.λ.π.

ΛΑ∆Ι ΦΟΡΤ.ΥΨ.ΙΣΧΥΣ S416 500ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6520 5578

PTFE - Λεπτό Λάδι
Το πολυτάλαντο είναι ιδανικό και κατάλληλο για οχήµατα, των
βιοτεχνιών και βιοµηχανιών
• υψηλής ποιότητας ψιλό συνθετικό λιπαντικό µε υψηλή PTFE -

µετοχή, για τη µόνιµη λίπανση
• Αφήνοντας µία σχεδόν στεγνή PTFE - λιπαντική ταινία
• διατηρεί, λιπαίνει και προστατεύει από τη διάβρωση, δεν

προσελκύει βρωµιά
• καλό αποτέλεσµα λίπανσης, ακόµα σε ακραίες συνθήκες

θερµοκρασίας και συνθήκες πίεσης
• αντοχή θερµοκρασίας από -50 C έως +160 C
• διαφανές
• δεν περιέχει σιλικόνη
• για όλα τα κινούµενα µέρη, για παράδειγµα κλειδαριές πόρτων,

µεντεσέδες, συρµένα κάγκελα και εξαρτηµάτων, σκέλη φρένων,
σκέλη του φυσικού αερίου, ηλεκτρονικό εξοπλισµό σκέλη και
επίγειων γραµµών, αλυσίδες και συνδέσεις µε βίδα, κλπ.

• Αεροζόλ µε βαλβίδα µπίλια µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε
οποιαδήποτε θέση

• Κεφαλή σπρέι µε ασφάλεια

PTFE-ΛΕΠΤΟ ΛΑ∆Ι S414 300ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6520 5576
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Σπρέυ σιλικόνης S420
• Άριστη διεισδυτικότητα
• Σταθερό σε θερµοκρασίες από -40°C µέχρι +240°C
• Σιλικονούχο µέσω ολίσθησης µε εξαιρετικά υψηλή περιεκτικότητα

σε σιλικόνη
• Περιποιείται, συντηρεί, εµποτίζει και εµποδίζει τον στατικό

ηλεκτρισµό (αντιστατικό)
• Για εσωτερική και εξωτερική χρήση στα οχήµατα
• Για την προετοιµασία πλαστικών και εξαρτηµάτων καουτσούκ
• Σε φιάλη ψεκασµού και δοχείο των 5 λίτρων

Πάστα λίπος σιλικόνης S421
• Μονώνει, προφυλλάσει, συντηρεί ηλεκτρικές επαφές
• Αξιόλογα σταθερό σε αλµυρό νερό, χηµικές επιδράσεις και

γήρανση
• Χρησιµοποιείται σαν ισχυρό προοθητικό µέσον ολίσθησης για

µέταλλα, πλαστικά κ.λ.π.
• Σταθερό σε θερµοκρασίες µέχρι +250°C

Κατάλληλη κάνουλα:
5 l: Κωδικός 6000 0022

ΣΠΡΕΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ -OL S420 500ML
∆Ο(5L)ΣΙΛΙΚΟΝΗ S420

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6530 1500
6530 1505

ΠΑΣΤΑ ΛΙΠΟΣ ΣΙΛΙΚ.S421 (400ML)
DS(250G)ΠΑΣΤΑ ΣΙΛΙΚ.S421 250G

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6500 5215
6500 5220
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Ξηρό φίλµ ολίσθησης µε τεφλόν S419
• Χωρίς λίπος απωθητικό βρωµιάς
• Άχρωµο, δεν αφήνει υπολείµµατα
• Ισχυρής πρόσφυσης ολισθηρό φίλµ- Τεφλόν για διαρκή λίπανση

ολισθηρών επιφανειών στο εσωτερικό του αυτοκινήτου
• Αφήνει ένα ξηρό, ελεύθερο βρωµιάς στρώµα (ιδανικό για ζώνες

ασφαλείας)
• Αντιδιαβρωτική προστασία για ηλεκτροµηχανές κια µηχανικές

µηχανές
• Σταθερό σε θερµοκρασία από -50°C µέχρι +250°C
Εφαρµογή:
• Ζώνες ασφαλείας, ωθούµενες οροφές, ράγες θέσεων, κάλυψη

χώρου πρύµνης, διακόπτες, στρόφαλοι, παράθυρα και µηχανισµοί
θυρών, ρεζέδες, έξοδος τηλεσκοπίου

ΞΗΡ.ΦΙΛ.ΟΛΙΣΘ.ΤΕΦΛ.S419(400ML)
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6530 5650

Πολλαπλό ολισθητικό S422
• ∆ιαφανές αποκολλητικό και ολισθηρό µέσον, δεν λιπαίνει
• Ιδανικό για την επαναλειτουργία ζωνών ασφαλείας (πρόβληµα

επαναφοράς) και για την αναµονή και περιποίηση στεγανώσεων
από καουτσούκ στην βιοµηχανία και αυτοκίνητα

• Προστατεύει, περιποιείται και εµποτίζει σταµατώντας την βρωµιά
• Επαναφέρει σε λειτουργία µαγκωµένα και στραβωµένα κοµµάτια
• Χρησιµοποιείται στην επεξεργασία υφασµάτων, δέρµατος και

χαρτιού
• Άριστο αποκολλητικό για φόρµες και χυτά
• Προστατεύει κατά της της σκουριάς και διάβρωσης
• Προστατεύει ηλεκτρικές επαφές από την υγρασία
• Καλή ικανότητα ηλεκτρικής αντίστασης
• Κατάλληλο βοηθητικό µονταρίσµατος σε συνδέσεις λαστιχών
• Αντιστατικό
• Ισχυρή τριχοειδή δράση, αυτοδιείσδυση µε µικρές ανοχές
• Μακροπρόθεσµη σταθερότητα χωρίς απώλειες ποιότητας
• Σταθερό σε θερµοκρασία από -60°C µέχρι +150°C
• Περιέχει σιλικόνη
Εφαρµογή:
• Η φιάλη να φυλάσετε σε θερµοκρασία δωµατίου. Ανακινήστε πριν

από την χρήση
• Ψεκάστε από απόσταση περίπου 20 - 30 cm µε λεπτές

οµοιόµορφες στρώσεις

ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ S422 500ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6530 1510
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Λιπαντικό πρόσφυσης µε τεφλόν® S404
• Υψηλής ποιότητας λιπαντικό πρόσφυσης µε τεφλόν
• Ακραία σταθερότητα σε θερµοκρασίες από -40°C µέχρι +250°C σε

διαρκή δοκιµή καθώς και ακραία σταθερότητα στις πιέσεις
• Λίπανση µε τα τεµάχια τεφλόν
• Ακραία και γρήγορη διείσδυση
• ∆ιαλύει µερικές συνδέσεις βιδών, επίσης σε ψυχρές συγκολλήσεις
• Προσφέρει ιδανική λίπανση και πολύ καλή αντιδιαβρωτική

προστασία των επεξεργασµένων κοµµατιών
• Σταθερό στην εκτόξευση, διαλύει ρητίνες

Λιπαντικό πρόσφυσης αλυσίδων µε τεφλόν S405
• Ακραίας πρόσφυσης λιπαντικό αλυσίδων µε τεφλόν
• Σταθερό σε θερµοκρασίες µέχρι +250°C
• ∆οκιµασµένο µε O-RING δακτύλους
• Σταθερό στην εκτόξευση
• Σταθερό στις καιρικές συνθήκες, απωθεί την υγρασία
• Μακροπρόθεσµη λίπανση για αλυσίδες σε µηχανάκια, πλατιά

ελαττήρια, ρεζέδες, αρθρώσεις, κουζινέτα κ.λ.π.
• ∆εν περιέχει σιλικόνη

Λευκό λιπαντικό ψεκασµού S406
• Λευκό λιπαντικό ψεκασµού µε αντιδιαβρωτικά πρόσθετα, δεν

στάζει
• Για εργασίες παρακολούθησης
• ∆ιαλύει ρητίνες
• Ακραίας πρόσφυσης
• Μη κολλητική επιφάνεια, εµπόδίζει την βρωµιά
• Για καθαρή λίπανση ταινιών θυρών, ράγες. ελαττήρια κ.λ.π.
• Σταθερό σε θερµοκρασίες µέχρι +150°C

ΛΙΠΑΝΤ.ΠΡΟΣΦΥ.ΤΕΦΛ.S404 500ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6500 5580

ΛΕΥΚΟ ΛΙΠ.ΨΕΚΑΣΜΟΥ �����
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6500 5600

ΛΙΠ.ΠΡΟΣΦΥ.ΑΛΥΣ.ΤΕΦ.S405 500ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6500 5500

Λιπαντικό φορτηγών υψηλής ισχύς µε τεφλόν
S417
• Σταθερή λίπανση και υψηλή σταθερότητα στις πιέσεις
• Σταθερό σε θερµοκρασίες από –30°C µέχρι +250°C
• Βιοαποικοδοµήσιµο
• Για πολύ επιβαρηµένα δοµικά κοµµάτια, αλυσίδες και τροχοί

αλυσίδων, µηχανισµούς θυρών και παραθύρων, ρεζέδες, ράγες,
συρµατόσχοινα, ανοιχτής ροής οδοντωτοί τροχοί κ.λ.π.

• Εµποδίζει φθορές, τριξίµατα και στραβώµατα
• Προστατεύει από διάβρωση
• Πάνω από 81% βιοαποικοδοµήσιµο σύµφωνα µε CEC-L-33-T-82
• Φιάλη αεροσόλ µε σφαιρική βαλβίδα χρησιµοποιείται σε κάθε θέση
• Κουµπί ψεκασµού ασφαλείας

ΛΙ.ΦΟ.ΥΨ.ΙΣΧ.Μ.ΤΕΦΛ.S417 500ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6500 5585
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Σπρέυ γράσσου S401
• Υψηλή σταθερότητα σε πιέσεις µε µαρκάς διαρκείας λίπανση
• Σταθερό σε θερµοκρασίες από -35°C µέχρι +200°C
• Άριστη σταθερότητα σε πίεση µε εξαιρετικές λιπαντικές ιδιότητες
• ∆ιεισδύει σε όλα τα πάσα και σχηµατίζει λιπαντικό στρώµα υψηλής

αντοχής σε πίεση
• Ξελασκάρει γρήγορα οξειδωµένες βίδες και µπουλόνια επίσης σε

χαλασµένα πάσα
• Εµποδίζει την ψυχρή συγκόλληση στα πάσα
• Σταθερό στο αλµυρό νερό, αραιά οξέα και σε άλλα πολλά
• Σταθερό σε εκσφενδονισµούς. ∆ιεισδύει στην εγκατάσταση

αλυσίδας µπουλονιών
• ∆ιαλύει ρητίνες
• Βιοαποικοδοµήσιµο >90% κατά CEC-L-33-T-82

Σπρέυ γράσσου Economic S402
• Σταθερό σε θερµοκρασία από -30°C µέχρι +180°C
• Απωθεί την υγρασία
• ∆ιαλύει την σκουριά και απωθεί το νερό
• Καλές διεισδυτικές και προσφυτικές ιδιότητες
• Ελεύθερο κολλητικότητας λιπαντικό στρώµα εµποδίζει το λέρωµα

σηµείων που λιπάνθηκαν
Εφαρµογή:
• Ρολλά, σφαίρες, οδοντωτούς τροχούς και κοχλιωτοί µηχανισµοί,

αρθρώσεις και συµπλέκτη

Σπρέυ γράσσο λευκό S403
• Μακράς διαρκείας λίπος για λίπανση όλων των εν δυνάµει

µηχανισµών
• Ελεύθερο, διαφανές στρώση λίπανσης
• Ελεύθερο κολλητικότητας και σχηµατισµού σταγόνας στρώση

λίπους
• Σταθερό σε θερµοκρασία από -30°C εως+150°C

ΣΠΡΕΙ ΓΡΑΣΣΟΥ S401 500ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6500 5550

ΣΠΡΕΥ ΓΡΑΣ.ECONOMIC S402 500ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6500 5570

ΣΠΡΕΥ ΓΡΑΣΣΟ ΛΕΥΚ.S403 (400ML)
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6500 5555
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Σπρέυ ελατηρίων / Λιπαντικό οδοντωτού τροχού
S452
• Χρώµα: Μαύρο µπέζ
• Ειδικά εξαιρετικά σταθερό στις πιέσεις, ιδανικής πρόσφυσης ειδικό

λιπαντικό
• Εµποδίζει τον θόρυβο των ελατηρίων
• Ασφαλή προστασία κατά της οξείδωσης
• Συντηρεί και προστατεύει από φθορές
• Εξαιρετικά µακράς διάρκειας, ξανά ανορθώνει το λιπαντικό φίλµ

αυτόνοµα
• Σταθερό σε θερµοκρασίες από -30°C µέχρι +150°C
• Απωθεί το νερό και σταθερό µέχρι πάνω των +90°C
• Για ακραίες καταπονήσεις στους περιστρεφόµενους γερανούς,

οδοντωτούς τροχούς, εχινούς, αλυσίδες, συρµατόσχοινα,
µηχανήµατα οικοδοµών

• Επίπεδη κεφαλή ψεκασµού: Λίπανση ελαττηρίων
Σηµειακή κεφαλή ψεκασµού: Λίπανση οδοντωτού τροχού /
συρµατόσχοινα

Πάστα λίπανσης &συντ. θειούχο µολυβδαίνιο
S486/487
• Υψηλής ισχύς λιπαντικό µε ιδιότητες αναγκαίας πορείας
• Λίπανση σε εργασίες συναρµολόγησης
• Προστατεύει κατά της ψυχρής συγκόλλησης και διάβρωσης
• Σταθερό σε θερµοκρασίες από -35°C µέχρι +400°C
• Κατάλληλο για τα µέρη που λιπαίνονται χειρονακτικά

Ο κωδικός 6540 5250 αντιστοιχεί στις προδιαγραφές των
κατασκευαστών αυτοκινήτων BMW, Ford, Löbro, Mercedes, Opel,
VW-Audi στην χρήση αρθρώσεων ιδίας πορείας

Λιπαντικό κυλινδροποίησης και ολίσθησης S485
• Σαπούνι λιθίου
• Μακράς διαρκείας λίπανση και προστασία από διάβρωση
• Σταθερό σε θερµοκρασίες από -35°C µέχρι +125°C
• Για κυλινδροποίηση, ολίσθηση και ποδήλατα, οδοντωτούς στύλους,

σπείρωµα ατράκτου, αρθρώσεις, γραµµές ολίσθησης κ.λ.π.
• Χρώµα: Κίτρινο διαφανές

ΣΠΡ.ΕΛΑΤΤ.ΛΙΠ.Ο.ΤΡ. S452 500ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6500 5775

DS(250G)ΠΑΣΤΑ Λ.& Σ.Θ.ΜΟΛ.S486
TB(90ML)ΓΡΑΣΟΓΡΑΦΙΤ. S487 90ML

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6540 5200
6540 5250

DS(850G)ΛΙ.ΚΥ.Κ.ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ S485
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6540 5210
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Λιπαντικό πολ.χρήσεων µε γραφίτη S491
• Σταθερό σε θερµοκρασίες από -35°C εως +130°C
• Περιέχει λίθιο
• Χρώµα: µαύρο

K(400G)ΠΟΛ.ΧΡ.ΓΡΑΣΣΟ.ΓΡΑΦ.S491
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6550 5785

Λιπαντικό πολλαπλών χρήσεων S490/S491
• Σταθερό σε θερµοκρασίες από -25°C µέχρι +120°C
• Γράσσοι λιθίου

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων

Λίπος µακράς διαρκείας S492
• ∆ιαυγές, σχεδόν διαφανές σταθερό στο θαλασσινό νερό ειδικής

υψηλής πίεσης λίπος µε υψηλές ιδιότητες πρόσφυσης το οποίο
επίσης σε ακραίες απιβαρύνσεις µειώνει τις φθορές και
αντιστέκεται κατά του ξεπλύµατος από την αποθήκευση και τις
θέσεις ολίσθησης

• EP 2 (ακραία πίεση)

K(400G)ΓΡΑΣ.ΜΑΚΡΑΣ ∆ΙΑΡΚ.S492
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6550 5790

Κ(400G)ΠΟΛ.ΧΡΗΣ.ΓΡΑΣΣΟ. S490
ΚΟΥ(25Γ)ΠΟΛ.ΧΡΗΣ.ΓΡΑΣΣΟ.S490
K(400G)ΠΟΛ.ΧΡ.ΓΡΑΣΣΟ.ΓΡΑΦ.S491

6550 5780
6550 5782
6550 5785
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Μακράς διαρκείας γράσσο S493 Φορτηγών
• Ειδικό λίπος υψηλής πίεσης
• Ανθεκτικό σε σκληρό νερό
• Πολύ γερή κράτηση
• Ειδικό για φορτηγά οχήµατα
• Έχει αντιδιαβρωτική προστασία και προστατεύει από τους χώρους

από την φθορά
• Ανθεκτικό σε θερµοκρασίες από -30°C εώς +120°C, βραχυχρόνια

εώς +130°C
• Χρώµα: κίτρινο-πράσινο

Υψηλών θερµ.-µακράς διαρκείας γράσ. S494 TRUCKline
• Ειδικό για επάλειψη υψηλών ολισθήσεων όπως ρουλεµάν αξόνων

και ρουλεµάν συµπλέκτη
• Ανθεκτικό στο νερό
• Ειδικό γράσο λιθίου για σταθερό ρουλεµάν άξονα
• Με αντιδιαβρωτική και αντιοξειδωτική προστασία
• Καλή προστασία από την φθορά
• Ανθεκτικό σε θερµοκρασίες από -35°C εώς +150°C
• Κατάλληλο, ειδικό για άξονες (ECO Li άξονες)
• Χρώµα: µπλε

K(500G)ΜΑΚΡ.∆ΙΑΡΚ.ΓΡΑ.S493 Φ.
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6550 5793

K(500G)ΥΨ.Θ.-ΜΑΚ.∆.ΓΡΑΣΣΟ S494
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6550 5791

Γράσσο λιθίου S429 TRUCKline
• Στέρεο γράσσο λιθίου το οποίο χρησιµοποιείται στους κεντρικούς

άξονες και τα σασµάν
• Ανθεκτικό στο νερό
• Ανθεκτικό σε αντιδιάβρωση και οξείδωση
• Συνίσταται κατά DIN 51502: GP 00 K-40
• Συνίσταται κατά ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XDCHB00
• Ενδείκνυται για µοντέλο Mercedes Benz 264.0 για MB-οχήµατα και

αγροτικά µηχανήµατα
• ∆εν περιέχει µόλυβδο, βάριο και χλώριο
• Εφάπτεται και δίνει µια τέλεια ολισθηρότητα
• Ανθεκτικό σε θερµοκρασίες από -40°C ως +120°C

KOY(15KG)ΓΡΑ.ΛΙΘ.S429Γ.ΦΟΡΤΗΓΑ
KOY(25KG)ΓΡΑ.ΛΙΘ.S429Γ.ΦΟΡΤΗΓΑ

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6550 5795
6550 5796
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Σπρέυ για κυλίνδρους κλειδαριών & συντηρήσης
• Λιπαίνει, διαλύει ρητινοποιήσεις και διατηρεί τα επεξεργασµένα

αντικείµενα λειτουργικά
• Εµποδίζει την τριβή, στρίµωγµα και τρίξιµο καθώς και το πάγωµα

κλειδαριών
• Προστατεύει από διάβρωση
Ιδανική διαφήµιση:
Επιφάνεια διαφήµισης µήκος: 130 mm x 34 mm ύψος
Το προϊόν χρησιµοποιείται για το service του αυτοκινήτου και την
υπόλοιπη ποσότητα την παραδίδεται στους πελάτες για πολλαπλές
χρήσεις για αυτοκίνητα, τροχούς, οικιακή χρήση, εργαλεία κήπου
Οικονοµική τιµή:
• Κατασκευή του φίλµ εκτύπωσης
• Κατασκευή τελάρου εκτύπωσης και λειτουργία
• Εκτύπωση ενός χρώµατος
• Ελεύθερη επιλογή χρώµατος γαι γραφή και πώµα κάλυψης

Στην προεκτυπωµένη περιοχή έχουν ληφθεί υπ’ όψιν όλες οι νοµικές
διατάξεις για την κατασκευή φιαλών αεροζόλ καθώς και το πράσινο
σηµείο
∆υνατοί χρωµατισµοί καπακιών:
(Παρακαλούµε παραδόστε τα µε το φύλλο παραγγελίας )
- άσπρο, µαύρο, κόκκινο, µπλε, κίτρινο, πράσινο
- Κωδικός: 6590 6595 παραδίδεται µόνο σε άσπρο καπάκι
• Κωδικός 6590 0504:

- Φιάλη κατά προτίµηση του πελάτη
• Κωδικός 6590 6595:

- Φιάλη µε πλήρη ένδειξη FÖRCH
“Για τέλεια εξυπηρέτηση”

• Κωδικός 9890 9:
- DIN A5- φύλλο παραρτήµατος Service- και λάδι εξυπηρέτησης
αναµονής

Για τα µεµονωµένα διαφηµιστικά έντυπα σας µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε αυτόν τον τοµέα των 130 mm µήκος x 34

mm ύψος για τη ελεύθερη χρήση.

ΣΠ.Γ.ΚΥΛΙΝ.ΚΛΕΙ∆.&ΣΥΝΤΗ.100ML
ΣΠ.Γ.ΚΥΛΙΝ.ΚΛΕΙ∆.&ΣΥΝΤΗ.100ML
DIN A5 ΣΠ.Γ.ΚΥΛ.ΚΛ.&ΣΥΝΤ.100ΜL

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6590 0504
6590 6595
9890 9
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ΑΣΦΑΛΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
ΠΡΟΪΟΝΤΡΟΦΙΜΩΝ
Λιπαντικό λάδι για τρόφιµα S470

ΛΙΠ.ΛΑ∆Ι Γ. ΤΡΟΦΙΜΑ S470 300ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6560 5677

• ∆ιεισδυτικπό, άχρωµο ειδικό λάδι
• Για όλους τους τοµείς της βιοµηχανίας τροφίµων
• Αναγνωρισµένο από FDA
• Αντιστοιχεί στους κωδικούς των ρυθµίσεων 21 CFR, 172.856
• Πολύ καλή συµβατότητα µε το δέρµα και το βλεννογόνο του µατιού
• Στοµατικά µη τοξικό
• Αξιόλογη λιπαντική δράση
• Μη διαλυτό σε νερό
• Σταθερό σε θερµοκρασίες από -35°C εώς +220°C

Λιπαντικό λάδι για τρόφιµα S470
• ∆ιεισδυτικό, άχρωµο ειδικό λάδι
• Για όλους τους τοµείς της βιοµηχανίας τροφίµων
• Αναγνωρισµένο από FDA
• Αντιστοιχεί στους κωδικούς των ρυθµίσεων 21 CFR, 172.856
• Πολύ καλή συµβατότητα µε το δέρµα και το βλενογόνο του µατιού
• Στοµατικά µη τοξικό
• Αξιόλογη λιπαντική δράση
• Μη διαλυτό σε νερό
• Σταθερό σε θερµοκρασίες από -35°C εώς +220°C

ΛΙΠ.ΛΑ∆Ι Γ. ΤΡΟΦΙΜΑ S470 300ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6560 5675
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Λιπαντικό πρόσφυσης τροφίµων S471
• Αναγνωρισµένο από την FDA - αριθµός έγκρισης FDA 178.3570
• Πολύ καλή συµβατότητα µε το δέρµα και τον βλενογόνο του µατιού
• Στοµατικά µη τοξικό
• Σταθερό σε θερµοκρασία από -20°C εώς +150°C

ΑΣΦΑΛΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
ΠΡΟΪΟΝΤΡΟΦΙΜΩΝ

Καθαριστικό µηχανών και οργάνων τροφίµων R509
• Καθαρίζει, περιποιείται και προστατεύει
• Ιδανικό για ανοξείδωτες επιφάνειες
• Αφήνει φίλµ που απωθεί το νερό
• ∆ρα αντιστατικά

ΛΙΠΑΝΤ.ΠΡΟΣΦΥ.ΤΡΟΦ.S471(400ML)
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6560 5680

ΚΑΘ.ΜΗΧ.&ΟΡΓΑ.ΤΡΟΦ.R509(400ML)
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6130 1860
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Καθαριστικό φρένων R500/R510
• Αποµακρύνει γρήγορα και σε βάθος τις ακαθαρσίες από τα

συστήµατα φρένου και συµπλέκτη
• Εµποδίζει την αναδίνη σκόνης από τα φρένα
• Με φιλικό προς το περιβάλλον αέριο
• Το καθαριστικό φρένων δεν περιέχει FCKW, CKW, κάδµιο,

καυστικές ουσίες
Κωδικός: 6110 0913
• Περιέχει Ασετόν R500
Κωδικός: 6110 0914:
• ∆εν περιέχει Ασετόν R510
• Με βαλβίδα ασφαλείας που δίνει την δυνατότητα ψεκασµού σε

οποιαδήποτε θέση

Καθαριστικό φρένων R500/R510
Συσκευασία δοχείου R500 επαγγελµατικό µε ασετόν και R510
premium χωρίς ασετόν
• Πλαστικό µπιτόνι, µεταλλικό βαρέλι /li>
• Παραδοτέω χωρίς κάνουλα
• Σηµείο ανάφλεξης ‹ 21°C
Κωδικός 6110 0915 και 6110 0930:
• Καθαριστικό φρένων R500 µε ασετόν
• Φιάλη ψεκασµού µε κωδικό 6000 0031
Κωδικός 6110 0951, 6110 0952 και 6110 0960:
• Καθαριστικό φρένων R510 χωρίς ασετόν

Κατάλληλες κάνουλες:
5 l: Κωδικός 6000 0020

30 l: Κωδικός 6000 0025/6000 0024
60 l: Κωδικός 6000 0024

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ R500 500ML
ΚΑΘ.ΦΡΕΝΩΝ ΕΠΑΓ.510 600ML

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6110 0913
6110 0914

∆Ο(5L)ΚΑΘ.ΦΡΕ.PR ΜΕ ΑΣΕΤ.R500
∆Ο(5L)ΚΑΘ.ΦΡΕ.PR ΜΕ ΑΣΕΤ.R500
∆Ο(5L)ΚΑΘ/ΚΟ ΦΡΕΝΩΝ PREM R510
∆Ο(30L)ΚΑΘ/ΚΟ ΦΡΕΝΩΝ PREM R510
FA(60L)ΚΑΘ/ΚΟ ΦΡΕΝΩΝ PREM R510

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6110 0915
6110 0930
6110 0951
6110 0952
6110 0960

Καθαριστικό φρένων ECO R511
• Αποµακρύνει γρήγορα και σε βάθος βρωµιά από τα φρένα και το

σύστηµα συµπλέκτη
• Αποφεύγεται ο στροβιλισµός της σκόνης των φρένων
• Περιέχει προωθητικό αέριο φιλικό για το περιβάλλον
• ∆εν περιέχει φθοριωµένους υδρογονάνθρακες, χλωριωµένους

υδρογονάνθρακες, κάδµιο, µόλυβδο και καυστικά συστατικά
• ∆εν περιέχει ασετόν
• Σηµείο ανάφλεξης ‹ 21°C
• Με σφαιροειδή βαλβίδα: Μπορεί να χρησιµοποιηθεί από κάθε θέση

ΚΑΘΑΡΙΣΤ.ΦΡΕΝΩΝ ECO R511 500ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6110 0912
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Καθαριστικό γενικής χρήσης R503
• Καθαριστικό συναρµολόγησης και εξαρτηµάτων
• Για καθαρισµό ακαθαρσιών, λάδια, λίπη, καρβουνίλες από

χρώµατα, µέταλλα, κεραµικά λαµβάνοντας τα µέτρα εργασίας
• Ψεκάζονται τα εξαρτήµατα που πρέπει να καθαριστούν. Αφήνεται

να δράσει. Εν συνεχεία αποµάκρυνση της βρωµιάς µε ψεκασµό ή
τρίβοντας µε ένα πανί και κατόπιν στέγνωµα µε πεπιεσµένο αέρα

• Προσοχή: Πριν από τον ψεκασµό σε χρώµατα , καουτσούκ,
πλαστικά γίνεται δοκιµή αντοχής σε ένα µη εµφανές σηµείο

• ∆εν περιέχει ακετόνη, AOX και σιλικόνη
Καθαριστικό συναρµολόγησης και εξαρτηµάτων για υψηλή
ασφάλεια κατά την εργασία:
• Σηµείο ανάφλεξης › 21°C και ‹ 55°C

- Πληροί τις απαιτήσεις της οµοσπονδίας επαγγελµατίων
- VbF-κλιµάκωση AII (VbF = κανονισµός για καύσιµα υλικά [δεν
ισχύει από 01.01.2003]; αντικαταστάθηκε από τον BetrSichV =
κανονισµός ασφάλειας στις επιχειρήσεις [από 03.10.2002])

• Μειώνει την επισήµανση των κινδύνων
- Εµφανή καλύτερο καθαρισµό και εξαέρωση έναντι του

Κωδικός 6110 0963:
• Περιέχει µη καυσιµο προωθητικό αέριο

-Υψηλή καθαριστική ισχύ

∆Ο(30L)ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝ.ΧΡ.R503
FA(60L)ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝ.ΧΡ.R503
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΓΕΝ.ΧΡΗ. R503 600ML

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6110 0961
6110 0962
6110 0963

1/501080

Κατάλληλη κάνουλα:
30 l: Κωδικός 6000 0025/6000 0027
60 l: Κωδικός 6000 0016/6000 0024
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Γρήγορο καθαριστικό συναρµολόγησης R501
• Σπρέυ απολίπανσης για καθαρισµό βρώµικων µετάλλων, γυαλιού,

κεραµικών κ.λ.π.
• Ιδανικό για τον καθαρισµό αντικειµένων συναρµολόγησης πρίν από

την συναρµολόγηση

Καθ/κο εξαρτ.κινητήρων-µηχ/σµων &εγκ.οδήγηση
R521
• Καθαριστικό
• Καθαρίζει γρήγορα και σε βάθος µέταλλα, βερνίκια και τα

περισσότερα συνθετικά από λάδια, λίπη, πίσσα, άσφαλτο, κερί ,
ρητίνη κ.λ.π.

• Ιδανικό σε συνδιασµό µε τα εργαλεία καθαρισµού FORCH
• Μη προβληµατική χειρονακτική χρήση και σε φιάλες ψεκασµού µε

αντλία
• ∆εν ενώνεται µε το νερό κια διαχωρίζεται κατά DIN 1999 σε

διαχωριστή λαδιού

Κατάλληλη κάνουλα:
30 l: -
60 l: Κωδικός 6000 0016

Καθαριστικό µονταρίσµατος R502
• Καθαρίζει γρήγορα και σε βάθος µονταρισµένα κοµµάτια, φρένα

και συµπλέκτη
• Σηµείο ανάφλεξης 55°C ∆εν αναφλέγεται προτερήµατα ασφάλειας

έναντι του καθαριστικού φρένων AI και καθαριστικού φρένων AII
• ∆εν περιέχει ακετόνη, βουτανόλη, οξεικοαιθύλιο κ.λ.π.
• Συνίσταται από τους πρωτοπόρους κατασκευαστές αυτοκινήτων

όπως B. Daimler Chrysler, VW, Audi, Renault, Opel κ.λ.π.
• Αποµακρύνει λάδια, λίπη, υγρά φρένων, τρίµατα φρένων και

βρωµιά. Καθαρίζει γυαλί, κεραµικά και µεταλλικά κοµµάτια
• Ψεκάζονται τα βρώµικα κοµµάτια µέχρι ότου η βρωµιά και λίπος

ξεπλυθούν και σκουπίζονται µε καθαρό πανί. Σε σκληρή βρωµιά
επαναλαµβάνεται ο καθαρισµός

• Προσοχή: πρίν τον ψεκασµό σε καουτσούκ και πλαστικά να γίνεται
δοκιµή αντοχής σε µη εµφανή µέρη. ∆ιαβρώνει τα βερνίκια

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΑΡ.R502 600ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6110 0965

∆(30L)ΚΑ.ΕΞ.ΚΙΝ.Μ.& ΕΓ.Ο∆.R521
FA(60L)ΚΑΘ.ΕΞΑΡ.ΚΙΝ-ΜΗΧΑ.R521
F(200ML)ΚΑ.ΕΞ.ΚΙ.Μ.&ΕΓ.Ο∆.R521

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6110 0970
6110 0975
6110 0976

ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΘ.ΣΥΝΑΡΜ. R501 500ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6110 0950
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Καθαριστικό καρµπυρατέρ & πεταλούδας R577
• ∆ιαλύει την βρωµιά και τις εναποθέσεις (ιζήµατα) στο

καρµπυρατέρ και το σύστηµα εισόδου χωρίς αποσυναρµολόγηση
(π.χ. κλείστρο της κίχλας)

• ∆ιευκολύνει την ρύθµιση των καυσαερίων, µονοξειδίου του
άνθρακα {CO} και υδρογονανθράκων {HC}

• Κατάλληλο για καταλυτικά
• Με σφαιρική βαλβίδα, µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε οποιαδήποτε
• Με ακετόνη
Εφαρµογή:
• Σε κινητήρες µε καρµπυρατέρ: Ψεκάστε την χοάνη αέρα, στους

εγχυτήρες αέρα. Στους αγωγούς αέρα, στην είσοδο αέρα και βίδες
ρύθµισης

• Στους κινητήρες ψεκασµού: στον σωλήνα αναρρόφησης αέρα και
στην ανοιχτή πλευρά του PVC - κλείστρου (εξαερωτής στροφάλου)

Συµπυκνωµένο καθαριστικό
κινητήρων R520
• Ιδανικό για καθαρισµό κινητήρων, χώρο κινητήρων, µηχανισµούς
• Σαν συµπύκνωµα είναι ιδανικό για χρήση σε καθαριστές υψηλές

πίεσης. Αναλογία ανάµιξης µε νερό 1:20 µέχρι 1:50
• Βιοαποικοδοµήσιµο
• Αλκαλικό

Κατάλληλη κάνουλα
25 l: Κωδικός 6000 0025

Καθαριστικό κινητήρων R519
• Για καθαρισµό κινητήρων, χώρου κινητήρων, µηχανισµούς,

εξαρτήµατα και µηχανές
• Αποµακρύνει γρήγορα και απλά λάδι, λίπη, πίσσα και άλλες

ακαθαρσίες
• Καλλωπίζει το υλικό
• ∆ιεισδύει σε πολύ δύσκολα σηµεία
Εφαρµογή:
• Καλύψτε τα µπουζί µε φίλµ από πλαστικό
• Τα αντικείµενα ψεκάζονται καλά από απόσταση 30 cm περίπου.

Αφήνεται να δράσει για 10 λεπτά και τέλος ξεπλένεται καλά µε
ισχυρή εκτόξευση νερού.

ΚΑΘΑΡΙΣΤ. ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ R519 300ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6100 1805

∆Ο(25L)ΣΥΜΠΥΚ.ΚΑΘ.ΚΙΝ.R520
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6100 1810

ΚΑΘ.ΚΑΡΜΠ.& ΠΕΤΑΛΟΥ.R577 300ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6110 1050
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Καθαριστικό σιλικόνης R507
• Για καθαρισµό σε εργασίες βαφής και κόλλησης
• Αποµακρύνει υπολείµµατα σιλικόνης, λάδια, λίπη και υπολείµµατα

κεριών από βαµένες επιφάνειες
• Ήπια οσµή

Κατάλληλη κάνουλα:
5 l: Κωδικός 6000 0022

Βιοµηχανικό καθαριστικό R551
• Υψηλής δράσης βιοµηχανικό καθαριστικό για την αποµάκρυνση

υπολειµµάτων κόλλας, ταινίες, ετικέτες, κολληµένα φίλµ και
συντήρηση προστασίας καθώς σκληρές βρωµιές όπως κεριά,
καουτσούκ, υπολείµµατα σιλικόνης, λάδια και λίπη

• ∆ρα γρήγορα και αποτελεσµατικά διαχέοντας µια ευχάριστη οσµή

∆Ο(5L)ΚΑΘΑΡ.ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ R507
ΚΑΘΑΡ.ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ R507 500ML

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6130 1570
6130 1571

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡ.R551 500ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6130 1577
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Αραιωτικό νίτρου R505
• ∆ιαλυτικό βαφής και αραιωτικό καθαρισµού
• Χρησιµοποιείται κατά την εργασία της βαφής για καθαρισµό και

αραίωση

Κατάλληλη κάνουλα:
5 l: Κωδικός 6000 0022
20 l: -
55 l: Κωδικός 6000 0016

∆Ο(5L)ΑΡΑΙΩΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ R505
∆Ο(20L)ΑΡΑΙΩΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ R505
FA(55L)ΑΡΑΙΩΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ R505

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6130 1580
6130 1582
6130 1586

∆Ο(5L)ΑΡΑΙΩΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ R505
∆Ο(20L)ΑΡΑΙΩΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ R505
FA(55L)ΑΡΑΙΩΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ R505

6130 1580
6130 1582
6130 1586

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
∆Ο(5L)∆ΙΑΛΥ.ΣΥΝΘ.ΡΗΤΙΝΗ R506

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6130 1590

∆ιαλυτική συνθετική ρητίνη R506
• Για το αραίωµα της πυκνότητας συνθετικών ρητινών και διαφόρων

χρωµµάτων

Κατάλληλη κάνουλα:
5 l: Κωδικός 6000 0022

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
∆Ο(5L)∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ R508

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6130 1595

Ακρυλικό- ∆ιαλυτικό R508
• Για το αραίωµα της πυκνότητας σε ακρυλικά χρώµµατα

Κατάλληλη κάνουλα:
5 l: Κωδικός 6000 0022
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Καθαριστικό γενικής χρήσης συµπυκνωµένο R550
• Υγρό καθαριστικό συµπύκνωµα για τον καθαρισµό των

αυτοκινήτων
• Η υψηλή διαλυτική του δράση το καθιστά κατάλληλο για φυτικά και

ζωικά λίπη
• ∆ιαλύονται όλα τα υπολείµµατα εντόµων
• Κατάλληλο για καθαρισµό ζάντας, πλύσιµο κινητήρων και

βιοµηχανικών χώρων
• Αποµακρύνει ελαφριές οξειδώσεις µετάλλων και δίνει στα

µέταλλα, γυαλί κ.λ.π. την αρχική τουςλάµψη
• Αλκαλικό
Εφαρµογή:
• Πλύσιµο επιβατικών αυτοκινήτων, βυτίων, σασί, φορτηγά,

αποθήκες, περιέκτες (container) πλαστικά και µέρη µηχανών
• Ανάλογα της βρωµιάς αραιώνεται 1:1 µέχρι 1:10 µε νερό
• Τέλος µε καθαριστές υψηλής πίεσης , επανακαθαρισµός

Ανταλλακτική κάνουλα:
5 l: Κωδικός 6000 0020
25 l: Κωδικός 6100 0025

Καθαριστικό τζαµιών R564
• Για γρήγορα και σε βάθος καθαρισµό επιφανειών από γυαλί και

καθρέπτες
• Εγγυηµένος καθαρισµός χωρίς ίχνη γραµµώσεων
• Αποµακρύνει σκληρή βρωµιά κια εναποθέσεις νικοτίνης
• Ρυθµίζεται µεταξύ διασκορπιστή και κουµπί ψεκασµού αφρού

- Κλειστό κλείστρο : κουµπί ψεκασµού αφρού
- Ανοιχτό κλείστρο : κουµπί ψεκασµού διασκόρπισης

Κατάλληλη κάνουλα:
5 l: Κωδικός 6000 0023
25l: Κωδικός 6000 0025

Αφρός καθαρισµού παρµπρίζ R530
• Αποµακρύνει γρήγορα και χωρίς κόπο υπολείµµατα εντόµων,

εναποθέσεις νικοτίνης, λίπη, σιλικόνη κ.λ.π Από γυάλινες από
βαµµένες και χρωµιοµένες επιφάνειες

• Ιδανικό για Plexiglas και πλαστικά παρµπρίζ.
• Ο αφρός κάθεται στις κάθετες επιφάνειες και δεν τρέχει προς τα

κάτω

∆Ο(5L)∆ΡΑΣΤ.ΥΓΡΟ Γ.ΛΕΚΕ∆.R559
∆Ο(5L)ΚΑΘ.ΓΕΝ.ΧΡΗΣ.ΣΥΜΠΥΚ.R550
∆Ο(25L)ΚΑΘ.ΓΕΝ.ΧΡΗΣ.ΣΥΜΠΥ.R550

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6100 1770
6100 1775
6100 1776

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ R564 500ML
∆Ο(25L)ΚΑΘ/ΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ R564
∆Ο(5L)ΚΑΘ/ΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ R564

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6100 1740
6100 1744
6100 1745

ΑΦΡΟΣ ΚΑΘΑΡ.ΠΑΡΜΠ.R530(400ML)
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6100 1600
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Ενεργός αφρός καθ/σµού Plus 5 R560
• Με σωστά επιλεγµένα συστατικά ικανότητας διάλυσης και

καθαρισµού, ο ενεργός αφρός καθαρισµού καταπολεµά σκληρή
βρωµιά από λάδια, λίπη και λεκέδες πίσσας

• Βιοαποικοδοµήσιµο
Τοµείς εφαρµογής :
Αυτοκίνητο:
• Καθαρίζει χωρίς κόπο όλες τις επιφάνειες από γυαλί, χρώµιο κια

πλαστικό
• Κατάλληλο για µοκέτες καθισµάτων, εσωτερικές επενδύσεις,

ουρανό κ.λ.π.
• Καταπολεµά σε βάθος έντοµα, λεκέδες λιπαντικών και στρώµατα

βρωµιάς από αµαξώµατα και παρµπρίζ
• Επίσης χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό κινητήρων και

εξαρτηµάτων
Οικιακή χρήση:
• Αφαιρεί λεκέδες από µοκέτες, χαλιά κ.λ.π.
• Αποµακρύνει στρώµα βρωµιάς από παράθυρα, παντζούρια,

ταµπλό, πλακάκια και βερνικωµένες επιφάνειες
Hobby/Αθλητισµός :
• Περιποιείται και καθαρίζει σανίδες του σέρφιγκ, άλλες πλαστικές

και βερνικωµένες επιφάνειες σε βάρκες, µηχανάκια, ποδήλατα
κ.λ.π.

Καθ/κο αυτ/των πολλαπλής εσωτ. χρήσης R529
• Αφρός καθαρισµού για γρήγορο και σε βάθος καθαρισµό

εσωτερικών χώρων αυτοκινήτων (επιβατικά και φορτηγά)
• Καθαρίζει γρήγορα και σε βάθος παρµπρίζ, ταµπλό, ουρανούς,

πλαστικά, µοκέτες, πατάκια
• Με αξιόλογα ευχάριστο άρωµα

Καθαριστικό µοκέτας και χαλιών R561
• Ενεργός αφρός καθαρισµού. ∆ρα σε βάθος. Καθαρίζει µοκέτες

καθισµάτων από ύφασµα και πλαστικό, χαλιά, επενδύσεις κ.λ.π.
• Επιφάνειες χωρίς υπολείµµατα

ΕΝΕΡΓ.ΑΦΡ. ΚΑΘ.+ 5 R560 600ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6100 1660

ΚΑΘ.ΑΥΤ.ΠΟΛΛ.ΕΣ.ΧΡ.R529 500ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6100 1620

ΚΑΘΑ.ΜΟΚ.&ΧΑΛΙΩΝ R561(400ML)
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6100 1650
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Αφρός καθαρισµού δέρµατος R562
• Ειδικός αφρός για τον καθαρισµό όλων των τύπων δερµάτων
• ∆ιεισδύει στο δέρµα και διαλύει την βρωµιά
• Ανανεώνει τα χρώµατα

∆ραστικό υγρό για λεκέδες R559
• Αποµακρύνει χωρίς κόπο λάδια, λίπος, πίσσα και λεκέδες

λιπαντικών
• Ταχυστέγνωτο καθαριστικό για µοκέτες και υφάσµατα

επενδύσεων, µεταλλικές επιφάνειες κ.λπ. (π.χ. λάδι)
• Με ακετόνη
Εφαρµογή :
• Προσθέστε το προϊόν σε καθαρό πανί και σφουγγαρίστε τον λεκέ

από έξω προς τα µέσα. Πριν τον καθαρισµό κάντε δοκιµή αντοχής
σε ένα µη εµφανές σηµείο

Κατάλληλη κάνουλα:
5 l: Κωδικός 6000 0022

ΑΦΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣ.∆ΕΡΜ.R562 300ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6130 1880

ΠΗΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΛΑ∆ΙΟΥ R596 500ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6100 1665

01_GRE_Werkstattchemie 04.10.2010 13:47 Seite 108



Χηµικά - Συνεργείων

1/519080

Καθ/κό ζαντών R515 /Καθ/κό ζαντών premium R516
Καθαριστικό ζαντών R515
• Καθαρίζει γρήγορα και σε βάθος ζάντες από ανοξείδωτο χάλυβα και

ελαφριά µέταλλα από βρωµιά, πίσσα και σκόνη φρένων
• Όξινο
Εφαρµογή :
• Το προϊόν ανάλογα µε την σκληρότητα της βρωµιάς αραιώνεται 1:3 µε

νερό και µε ένα πινέλο επιστρώνεται στη ζάντα
• Μην το αφήνεται να στεγνώσει. Αµέσως καλό ξέπλυµα µε πολύ νερό
Καθαριστικό ζαντών premium R516
• Υγρό καθαριστικό συµπύκνωµα για καθαρισµό πολύ βρώµικων από

ανοξείδωτο χάλυβα ζάντες και βαµµένες ζάντες αλουµινίου. ∆εν είναι
κατάλληλο για στιλβµένο και ελοξαρισµένο αλουµίνιο. Συνιστάται
δοκιµή καθαρισµού. Ακολουθείστε τις οδηγίες του κατασκευαστή

• Όξινο
• Εξετάσθηκε µε τις Ö-Norm B 5106
Εφαρµογή:
• Το προϊόν ανάλογα µε την σκληρότητα της βρωµιάς αραιώνεται 1:3 µε

νερό και µε ένα πινέλο επιστρώνεται στην ζάντα
• Μην το αφήνεται να στεγνώσει. Αµέσως καλό ξέπλυµα µε πολύ νερό.

Κατάλληλη κάνουλα:
5 l: Κωδικός 6000 0020
10 l: Κωδικός 6000 0020
25 l: Κωδικός 6000 0025

ΚΑΘ.ΖΑΝΤΩΝ R515/Κ.Ζ.PR 500ML
∆Ο(25L)ΚΑΘ/ΚΟ ΖΑΝΤΩΝ R515 25L
∆Ο(5L)ΚΑΘ/ΚΟ ΖΑΝΤΩΝ R515
∆Ο(10L)ΚΑΘΑΡΙΣ.ΖΑΝΤΩΝ PR R516

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6100 1750
6100 1754
6100 1755
6100 1756

Καθαριστικό ζαντών premium R516
• Συµπυκνωµένο υγρό καθαριστικό ισχυρών βρωµιών για από

ανοξείδωτο χάλυβα ζάντες καθώς και βαµµένες ζάντες αλουµινίου
- ∆εν είναι κατάλληλο για στιλβωµένο και ελοξαρισµένο αλουµίνιο.
Συνίσταται δοκιµή καθαρισµού. Ακολουθήσατε τις οδηγίες του
κατασκευαστή

• Όξινο
• Έχει εξεταστεί κατά Ö-Norm B 5106
Εφαρµογή:
• Επειδή είναι συµπυκνωµένο αραιώνεται ανάλογα µε την βρωµιά

1:3 µε νερό και µε πινέλο επιστρώνεται στην ζάντα.
• Μην το αφήνεται να στεγνώσει, ξεπλύνατε αµέσως µε νερό
• Προσοχή: Αποφύγεται την έκθεση του προϊόντος στον ήλιο!

Κατάλληλη κάνουλα:
10 l: Κωδικός 6000 0020

∆Ο(10L)ΚΑΘΑΡΙΣ.ΖΑΝΤΩΝ PR R516
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6100 1756

Καθαριστικό ζαντών αλκαλικό R517
• Καθαρίζει γρήγορα και σε βάθος µεταλλικές (σιδερένιες-

αλουµινίου) και βαµµένες ζάντες από βρωµιές, πίσσες και σκόνη
φρένων

• Αλκαλικό
Οδηγίες χρήσης:
• Αφού βρέξετε την ζάντα ψεκάζεται και αφήνεται περίπου 1 λεπτό

να διεισδύσει στην ζάντα. Προσοχή µην το αφήσεται να στεγνώσει
• Για δυνατούς, σκληρούς λεκέδες καθαρίστε µε πινέλο
• Στο τέλος της διαδικασίας ξεπλύνετέ το µε πιεστικό µηχάνηµα
• Προσοχή: Μην το χρησιµοποιείται στον ήλιο!

ΠΕΡΙΠ.ΚΑΘΑΡΙ.ALKAL.R517 500ML
∆Ο(5L)ΚΑΘΑΡ. ΖΑΝΤΩΝ ΑΛΚ. R517
∆Ο(25L)ΚΑΘΑΡ.ΖΑΝΤΩΝ ΑΛΚ. R517

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6100 1751
6100 1757
6100 1758
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Αποµακρυντής σκουριάς R542
• Όξινο
• Κατάλληλο για κάθε βαφή (εξωτερική µεταλλική επαναβαφή)

πλαστικό, χρώµιο και γυαλί δεν επειρεάζονται
Εφαρµογή :
• Ξεπλένεται το αυτοκίνητο µε κρύο νερό
• Περάστε τον αποµακρυντή σκουριάς στην υγρή βαφή. Ανάλογα µε

την σκληρότητα της βρωµιάς αφήστε να δράσει 20-30 λεπτά
• Μετεπεξεργασία µε ένα σφουγγάρι και καλό ξέπλυµα µε πολύ νερό
• Προσοχή: Μην το χρησιµοποιείται σε θερµές βαµµένες

επιφάνειες και σε αυτές που επιδρά ισχυρή ηλιακή ακτινοβολία
• Μην το αφήνεται να στεγνώσει
• Γίνεται δοκιµαστικός καθαρισµός σύµφωνα µε τις προτεινόµενες

οδηγίες του κατασκευαστή

Κατάλληλη κάνουλα:
10 l: Κωδικός 6000 0020

Αποµακρυντής πίσσας R552
• Για την αποµάκρυνση πίσσας, λεκέδες ασφάλτου, λάδια, λίπη

από αυτοκίνητα καθώς και για προστασία του σασί
Εφαρµογή:
• Επιστρώνεται αυτούσιο και µετά από ελάχιστο χρόνο δράσης

σκουπίζεται µε ένα πανί ή ξεπλένεται µε νερό
• Προσοχή: Απαιτείται επεξεργασία υδατικών λυµάτων

Αποµακρυντής εντόµων R565
• Αποµακρύνει χωρίς κόπο υπολείµµατα εντόµων, κουτσουλιές

πουλιών από βαφές και γυαλί

Κατάλληλη κάνουλα:
5 l: Κωδικός 6000 0020
25 L: Κωδικός 6000 0025

Κατάλληλη κάνουλα:
10 l: -

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΤΗΣ ΠΙΣΣΑΣ R552 300ML
∆Ο(10L)ΑΠΟΜΑΚ.ΠΙΣΣΑΣ R552

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6100 1690
6100 1691

∆Ο(10L)ΑΠΟΜΑΚΡΥ.ΣΚΟΥΡΙΑΣ R542
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6100 1695

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΤ. ΕΝΤΟΜΩΝ R565 500ML
∆Ο(5L)ΑΠΟΜΑΚΡ.ΕΝΤΟΜΩΝR565
∆Ο(25L)ΑΠΟΜΑΚΡ.ΕΝΤΟΜΩΝ R565

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6100 1760
6100 1765
6100 1766
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Αποµακρυντής λεκέδων λαδιού R597
• Αποµακρύνει χωρίς υπολείµµατα λεκέδες από βρώµικες

επιφάνειες και δάπεδα συνεργείων
• Το συµπύκνωµα αναµιγνύεται 1:10 µε νερό

Κατάλληλη κάνουλα:
5 l: Κωδικός 6000 0020

Πηκτικό µέσο λαδιού R596
• Αποµακρύνει εµποτισµένα λάδια/ λίπη από συνδεδεµένη πέτρα,

χαλίκια, φυσική πέτρα, µπετόν, σοβά, κεραµικά, ξύλο
• Υπόστρωµα στεγνό χωρίς λάδια και λίπη. Άριστη πρόσφυση των

επόµενων βαφών και επιστρωµάτων
Εφαρµογή:
• Το υπόστρωµα πρέπει να είναι στεγνό. Σε φρέσκια βρωµιά

απορροφήστε την επιφάνεια του λαδιού µε απορροφητικό λαδιού.
Ανακινήστε το καλά και ψεκάστε στο βρώµικο σηµείο. Σχηµατίζεται
ένα παχύ στρώµα το οποίο κολλά στις πλάγιες επιφάνειες.
Αφήνεται να δράσεις µέχρι ότου το R 596 σχηµατίσει µια άσπρη
στερεά κρούστα. Εν συνεχεία βουρτσιζεται η αναρρόφηση. Σε
ειδικά δύσκολους λεκέδες επαναλαµβάνεται η όλη διαδικασία.

Προσοχή: ∆εν είναι κατάλληλο για άσφαλτο και για
επιφάνειες από άσφαλτο ή βαµµένες επιφάνειες

ΕΠΑΓΓ.ΑΠΟ/ΤΗΣ Λ.ΛΑ∆.R596 500ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6190 9513

∆Ο(5L)ΑΠΟΜΑΚΡΥ.Λ.ΛΑ∆ΙΟΥ R597
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6190 9515
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Αφαιρετής κεριού συντήρησης R545
• Άοσµο
• Για την αποµάκρυνση χωρίς κόπο και χωρίς υπολείµµατα των

κεριών συντήρησης βάσης παραφίνης στα νέα αυτοκίνητα
• Εγγυηµένα δεν προκαλεί βλάβη στις βαφές, παρµπρίζ

αυτοκινήτων, στεγανώσεις από καουτσούκ και πλαστικά
• Για καθαρισµό και απολίπανση κινητήρων, µηχανών, σασί

αυτοκινήτων
Εφαρµογή:
• Σε καθαριστές υψηλής πίεσης σε θερµοκρασίες +80°C
• Προσοχή: Ανάλογα µε το αυτοκίνητο 3-5 λίτρα. Σε καθαριστές

πίεσης 3-5%

Αποµακρυντής φίλµ πολυµερή κεριών R546
• Αλκαλικό
• Για την απλή αποµάκρυνση συνθετικών πολυµερή κεριών στα νέα

αυτοκίνητα
• Χρησιµοποιείται στο πλύσιµο των κινητήρων
Εφαρµογή:
• Ψεκάζονται τα νέα αυτοκίνητα µε ένα διάλυµµα 5-10% (περίπου 1

λίτρο ) και αφήνεται να δράσει για 2-3 λεπτά. Μην το αφήνεται να
στεγνώσει

• Τέλος ξέπλυµα µε καθαριστή υψηλής πίεσης µε κρύο νερό
• Προσοχή: Μην το χρησιµοποιείται σε ζεστές βαµένες επιφάνειες.

Μην το αφήνεται να στεγνώσει

Κατάλληλη κάνουλα:
10 l: -
30 l: Κωδικός 6000 0025

Κατάλληλη κάνουλα:
10 l: Κωδικός 6000 0020

Πλαστελίνη καθαρισµού R593
• Χωρίς πρόβληµα για βαµµένες επιφάνειες
• Καταπολεµά µε ασφάλεια οµίχλη χρωµµάτων, βιοµηχανικές

εναποθέσεις, τεµάχια σκόνης σιδήρου, ρητίνες οικοδοµών, ίχνη
εντόµων, πίσσα κ.τ.λ.

• Προετοιµασία για τελική στίλβωση ή σφράγισµα βαφής

∆Ο(10L)ΑΦΑΙΡΕΤ.ΚΕΡ.ΣΥΝΤΗΡ.R545
∆Ο(30L)ΑΦΑΙΡΕΤ.ΚΕΡ.ΣΥΝΤΗΡ.R545

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6100 1910
6100 1911

∆Ο(10L)ΑΠΟΜΑ.Φ.Π.ΚΕΡΙΩΝ R546
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6100 1915

ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ ΚΑΘΑΡ.R593 200G
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6100 1706
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Συµπυκνωµένο σαµπουάν αυτοκινήτου R527
• Υπερσυµπυκνωµένο
• Με συντηριτικό βαφής, χωρίς σιλικόνη
• Καθαρίζει σε βάθος
• Παρέχει στην βαφή νέα λάµψη
• Περίπου 5 ml πυκνού προϊόντος επαρκουν για 8 λίτρα νερού
• Ελεύθερο φωσφορικών ενώσεων και ουδέτερου ΡΗ
• Ελεύθερο σιλικόνης
Εφαρµογή:
• Το συµπυκνωµένο σαµπουάν αυτοκινήτου αραιώνεται µε νερό και

καθαρίζεται χειρονακτικά το αυτοκίνητο
• Τελικό ξέπλυµα µε καθαρό νερό και σκούπισµα µε δέρµα ή

στίλβωση

Κατάλληλη κάνουλα:
5 l: Κωδικός 6000 0020
25 l: Κωδικός 6000 0025

Σαµπουάν αυτοκινήτου µε κερί R528
• Σαµπουάν για ταυτόχρονο πλύσιµο και γυάλισµα όλων των

συνηθισµένων τύπων βαφής
• Το νερό απωθείται και φεύγει από την επιφάνεια
• Παρέχει µια λαµπερή επιφάνεια που απωθεί την βρωµιά και το

νερό
• Φιλικό στην βαφή και δεν λιπαίνει

Κατάλληλη κάνουλα:
5 l: Κωδικός 6000 0020
25l: Κωδικός 6000 0025

Γυαλιστικό σαµπουάν αυτοκινήτου R526
• Το ιδανικό συµπυκνωµένο σαµπουάν για χειρονακτικό καθαρισµό

και περιποίηση όλων των βαφών αυτοκινήτων
• Αξιόλογης καθαριστικής δράσης. ∆εν λιπαίνει και είναι φιλικό και

απαλό για τις βαφές
• Ελεύθερο φωσφορικών ενώσεων και ουδέτερου PHl
• Αναµίξιµο µέχρι 1:100 l νερό
• Εξετάσθηκε µε τις Ö-Norm B 5106
Εφαρµογή:
• Αραιώνεται µε νερό και καθαρίζεται χειρωνακτικά το αυτοκίνητο
• Τελικά, ξεπλύνουµε µε καθαρό νερό και σκούπισµα µε δέρµα ή

στίλβωση

Κατάλληλη κάνουλα:
10 l: Κωδικός 6000 0020
25 l: Κωδικός 6000 0025

∆Ο(25L)ΣΥΜΠ.ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΑΥΤ. R527
ΣΥΜΠΥΚ.ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΑΥ.R527 500ML
∆Ο(5L)ΣΥΜΠ.ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΑΥΤ.R527

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6100 1699
6100 1700
6100 1705

∆Ο(25L)ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΜΕ ΚΕΡΙ R528
ΣΑΜΠ.ΑΥΤ/ΤΟΥ & ΚΕΡΙ R528 500ML
∆Ο(5L)ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΜΕ ΚΕΡΙ R528

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6100 1698
6100 1703
6100 1704

∆Ο(10L)ΓΥΑΛΙ.ΣΑΜΠΟΥ.ΑΥ/ΟΥ R526
∆Ο(25L)ΓΥΑΛΙΣΤ.ΣΑΜΠΟΥΑΝ R526

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6100 1701
6100 1702
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Συµπυκνοµένο καθαριστικό φορτηγών R525
• Ιδανικό καθαριστικό για αντίσκηνο, τοίχους καραβιών, βαλιτσες και

βυτιοφόρων, αµαξώµατα, κινητήρες και κάδρα
• Ανάµιξη µε νερό από 1:1 µέχρι 1:20
• Είναι καθαριστικό για όλο το αυτοκίνητο
• Βιοαποικοδοµήσιµο
• Μπορεί να χρησιµοποιηθεί µε καθαριστές υψηλής πίεσης µε

αφροποιητές και άλλα εργαλεία ψεκασµού
• Αφήνεται να δράσει για 5 λεπτά και ξεπλένεται µε υψηλής πίεσης

καθαριστή
• Ελεύθερο AOX

Κατάλληλη κάνουλα:
25 l: Κωδικός 6000 0025
60 l: Κωδικός 6000 0025
200 l: Κωδικός 6000 0073

Ενεργός αφρός καθαρισµού φορτηγών R585
Η κατάλληλη επιλογή των συστατικών µε διαλυτικές και
καθαριστικές ιδιότητες επιτρέπει στο προϊόν να καταπολεµά
σκληρές βρωµιές σε όλο το ωφέλιµο αυτοκίνητο.
• Καθαρίζει χωρίς κόπο όλα τα αντικείµενα από γυαλί, χρώµιο και

πλαστικό
• Ειδικά κατάλληλο για όλο το αυτοκίνητο π.χ. καθίσµατα,

επενδύσεις, ουρανό, ταµπλώ κ.τ.λ.
• Καταπολεµά σε βάθος λεκέδες λιπαντικών, στρώµατα προστασίας,

λίπη και λεκέδες λαδιών σε όλο το αυτοκίνητο
• Επίση κατάλληλο για τον καθαρισµό κινητήρων και εξαρτηµάτων
• Βιοαποικοδοµήσιµο

ΕΝΕΡΓ.Κ.ΑΦΡΟΣ ΦΟΡΤ.R585 600ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6100 1661

∆Ο(25L)ΣΥΜΠ.ΚΑΘΑΡ.ΦΟΡΤΗ.R525
ΣΥΜΠ.ΚΑΘΑΡ.ΦΟΡΤΗ.R525 60L
ΣΥΜΠ.ΚΑΘΑΡ.ΦΟΡΤΗ. R525 200L

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6100 1800
6100 1801
6100 1802
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Καθαριστικό πατώµατος συνεργείων R599
• Αποµακρύνει γρήγορα βρωµιές, λάδια, λίπη κ.λ.π. από δάπεδα,

τοίχους, πλακάκια και πλαστικό χωρίς να αφήνει γραµµές
• Συµπυκνωµένο. Ανάµιξη 1:20 µε νερό
• Βιοαποικοδοµήσιµο
• Κατάλληλο για καθαριστές υψηλής πίεσης και µηχανές

καθαρισµού δαπέδων

Κατάλληλη κάνουλα:
5 l: Κωδικός 6000 0020
25 l: Κωδικός 6000 0025

Καθαριστικό για πλακάκια&πατώµατα πλυντηρίων
R598
• Αποµακρύνει λεκέδες αλάτων και υπολείµµατα σαπουνιού από

πλακάκια και πατώµατα πλυντηρίων, µπετόν κ.τ.λ.
• Συµπυκνωµένο. Ανάµιξη µέχρι 1:5 µε νερό

Κατάλληλη κάνουλα:
25 l: Κωδικός 6000 0025

∆Ο(25L)ΚΑΘΑΡ.ΠΑΤΩΜ.ΣΥΝΕΡΓ.R599
∆Ο(25L)ΚΑΘΑΡ.ΠΑΤΩΜ.ΣΥΝΕΡΓ.R599

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6130 1850
6130 1855

∆Ο(25L)ΚΑΘ.Γ.ΠΛ.&ΠΑ.ΠΛΥΝΤ.R598
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6130 1845
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Αξία Αντιψυκτικά:
-70°C
-22°C
-10°C

Κατάλληλη κάνουλα:
5 l: Κωδικός 6000 0023
10 l: Κωδικός 6000 0020
25 l: Κωδικός 6000 0025
60 l: Ενσωµατωµένη στο βαρέλι µε κωδικό 6000 0025
210 l: Ενσωµατωµένη στο βαρέλι µε κωδικό 6000 0073

αναλογία WAZ:
σκέτο
1 µέρος WAZ

αναλογία νερού:

1 µέρος νερό
2 µέρος νερού

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Καθαριστικό παρµπρίζ µε αντιψυκτικό R537
• Συσκευή καθαρισµού παρµπρίζ κατά ASTM 1177-82 µε

αντιψυκτικό
• Οσµή “Λεµονιού”
• “Κατάλληλος εγχυτήρας”
• Ελεύθερο Vbi, δεν υπάγεται στον κανονισµό για κάυσιµα υγρά

(VbF)
• Αντιστοιχεί στην πρώτη ποιότητα
• Κατάλληλο για πολυκαρβονικά παρµπρίζ

Αποψύκτης παρµπρίζ και κλειδαριάς πόρτας
• Γρήγορη απόψυξη παγωµένων παρµπρίζ και κλειδαριάς πόρτας

6160 0150
6160 0172
6160 0174
6160 0175

FL(0,5)ΚΑΘ.ΠΑΡΜΠ.ΜΕ ΑΝΤΙΨ.R537
ΞΥΣΤΗΣ ΠΑΓΟΥ175X110MM
FL(50ML)ΑΠΟΨΥ.ΠΑΡΜΠ.&ΚΛ.Π.
ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ 300ML

1
1
1
1

Περιεχόµενο
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων Ποσότητα

Σετ - Χειµώνα

FL(0,5)ΚΑΘ.ΠΑΡΜΠ.ΜΕ ΑΝΤΙΨ.R537
FL(1L)ΚΑΘ/ΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ R537
∆Ο(5L)ΚΑΘ/ΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ R537
∆Ο(10L)ΚΑΘ/ΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ R537
∆Ο(25L)ΚΑΘ/ΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ R537
FA(60L)ΚΑΘ/ΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ R537
FA(210)ΚΑΘ/ΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ R537

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6160 0150
6160 0151
6160 0152
6160 0153
6160 0154
6160 0155
6160 0156

FL(50ML)ΑΠΟΨΥ.ΠΑΡΜΠ.&ΚΛ.Π.
ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ 300ML
ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 500ML

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6160 0174
6160 0175
6160 0980

ΣΕΤ- XΕΙMEΡINO
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6160 0991

01_GRE_Werkstattchemie 04.10.2010 13:47 Seite 116



Χηµικά - Συνεργείων

1/601080

Συµπυκνωµένο καθαριστικό παρµπρίζ 1:100 R536
• Υψηλής συγκέντρωσης πρόσθετο καθαριστικό για την συσκευή

καθαρισµού παρµπρίζ 1:100
• Αποµακρύνει βρωµιά, έντοµα, λίπη και σιλικόνη
• ∆εν προσβάλει καουτσούκ, βαφές και πλαστικά
• Αναµιγνύεται µε όλα τα συνηθισµένα πρόσθετα καθαριστικών

παρµπρίζ και αντιψυκτικά
• Κατάλληλο για όλα τα παρµπρίζ
• Κατάλληλο για τα πολυκαρβονικά παρµπρίζ

Στίκ περιποίησης για µονωτικά λάστιχα
• Το µολύβι βαζελίνης FÖRCH είναι ένα ιδιαίτερο µέσον περιποίησης

καουτσούκ, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ακόµη και σε
χαµηλές θερµοκρασίες (κρύο)

• Ουδέτερο οσµής
• Ακίνδυνο
• Κατάλληλη θερµοκρασία χρήσης: +5°C εώς +25°C

Αόρατος υαλοκαθαριστήρας
• Αόρατο σφουγγάρι παρµπρίζ, δηµιουργεί ένα διαφανές αόρατο

φίλµ ενάντια στην βροχή
• Το νερό και η βρωµιά δεν αντανακλούν κατά την χρήση των

φώτων
• Εµποδίζει το κόλληµα εντόµων, παγωνιά και στρώµατα λιπαντικών
• ∆εν προσβάλλεται από το αντιπαγωτικό παρµπρίζ και καθαριστικό
• Χωρίς AOX
Τοµείς εφαρµογής:
• Σε επιβατικά, φορτηγά, τροχόσπιτα, µηχανάκια και βάρκες π.χ. για

σφράγισµα και προστασία γυάλινων και πλαστικών, τζάµια
προστασίας αέρος, πλευρικά πρυµνήσια τζάµια, καθρέπτες,
προβολείς, κάσκες κ.λ.π.

Εφαρµογή:
• Η επιφάνεια καθαρίζεται σε βάθος και στεγνώνετε. Στίλβωση του

Αόρατου Υαλοκαθαριστήρα µε ένα µαλακό πανί.
• Επαναλαµβάνεται την όλη διαδικασία προς επίτευξη µιας

οµοιόµορφης επίστρωσης. Κατόπιν στίλβωση µέχρι υψηλού
γυαλίσµατος µε φρέσκο πανί

• Ο αόρατος υαλοκαθαριστήρας πρέπει να περνιέται κάθε 4-6
εβδοµάδες για την διατήρηση της πλήρους ικανότητας του

ΣΤΙΚ ΠΕΡΙΠ.Γ.ΜΟΝΩΤ.ΛΑΣΤ.25ML
ΣET 24T.ΜΟΛΥΒΙ ΒΑΖΕΛΙΝΗΣ 25ML

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6160 0985
6160D 0985

ΚΑΘΑΡ.ΥΓΡΟ ΕΝΤΟΜΩΝ R536 25ML
∆Ο(5L)ΣΥΜΠ.Κ. Π. 1:100 R536
∆Ο(5L)∆ΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΑΘΑΡ. R536

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6160 0790
6160 0795
6160 0796

ΑΟΡΑΤΟΣ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ 150ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6160 0189

Το προϊόν είναι παραδωτέω µε τον κωδικό 6160 0790:
• 25 φιάλες στο χαρτοκιβώτιο
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Σούπερ υγρό φρένων DOT 4 plus
Ειδικής σύνθεσης υγρό φρένων µε υψηλής δραστικότητας
αντιδιαβρωτικά πρόσθετα
• Για υδραυλικά φρένα και συστήµατα συµπλεκτών
• Πληροί τις προδιαγραφές FMVSS § 571.116 / DOT4 / DOT3, SAE J

1703 και ISO 4925
• Σηµείο ζέσεως +260°C, υγρό σηµείο ζέσεως +180°C
• Αναµιγνύεται µε υγρά φρένων ιδίων προδιαγραφών
• Ιξώδες στους -40°C: ‹1400 mm²/s

Κατάλληλη κάνουλα:
5 l: Κωδικός 6000 0020
60 l: Κωδικός 6000 0016

Υγρό φρένων DOT 4
Άριστων προδιαγραφών υγρό φρένων
• Για υδραυλικά φρένα και συστήµατα συπλεκτών
• Πληροί τις προδιαγραφές SAE J 1703, FMVSS 116, DOT 3 και DOT

4
• Ελάχιστο σηµείο ζέσεως +260°C, Ελάχιστο υγρό σηµείο ζέσεως

+165°C
• Ιξώδες στους -40°C: ‹1400 mm²/s

Κατάλληλη κάνουλα:
5 l: Κωδικός 6000 0020

60 l: Κωδικός 6000 0016

Υγρό φρένων DOT 4 ESP Χαµηλού ιξώδες
Ειδικής σύνθεσης υγρό, στο κρύο άκρως λεπτόρευστο υγρό φρένων
άριστης τεχνολογίας
• Ιδανικό υγρό φρένων για µοντέρνα αυτοκίνητα µε ESP και ABS
• Για υδραυλικά φρένα και συστήµατα συµπλεκτών
• Πληροί τις προδιαγραφές SAE J 1703, SAE J 1704, FMVSS Nr.

116, DOT 4 / DOT 3 και ISO 4925
• Σηµείο ζέσεως: +265°C, Υγρό σηµείο ζέσεως +170°C
• Αναµιγνύεται µε υγρά φρένων ιδίων προδιαγραφών
• Υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία για σίδηρο και µη σιδηρούχα

µέταλλα
• Υψηλή προστασία από την γήρανση δια της περίσειας

αλκαλικότητας
• Ιξώδες στους -40°C: ‹700 mm²/s

Κατάλληλη κάνουλα:
5 l: Κωδικός 6000 0020
60 l: Κωδικός 6000 0016

∆Ο(5L)ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ DOT 4
FA(60L)ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ DOT 4

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6760 7500
6760 7560

∆Ο(5L)ΣΟΥΠEΡ ΥΓΡΟ ΦΡ.DOT4 PLUS
FA(60)ΣΟΥΠ.ΥΓΡΟ ΦΡΕΝ.DOT4 PLUS

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6760 7570
6760 7575

∆Ο(5L)ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ DOT4 ESP
DS(1L)ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ DOT4 ESP
DS(250ML)ΥΓ.ΦΡ.DOT 4 ESP Χ.ΙΞ.
DS(500ML)ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ DOT4 ESP
FA(60L)ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ DOT4 ESP

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6760 7580
6760 7581
6760 7582
6760 7583
6760 7585
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Ένδειξη:
∆υνατότητα µέτρησης:
Προστασία κωδικού:
Ασφάλεια κατά οδηγία:
Προµήθεια ρεύµατος:

∆ιαστάσεις M x Π:
Βάρος:

Οπτικά, LED-κατά σειρά 0, ‹1, 2, 3, ›4 %
Υγρό φρένων DOT 4
IP 44
EN 61010
9 V TBM-Στοιχεία
(Κατά την παράδοση περιέχει)
150 x 25 mm
40 g

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μίνι ελεκτής υγρού φρένων
• 5 φωτεινοί δίοδοι για την ακριβή ένδειξη της περικτικότητας του

νερού στα υγρά φρένων κλίµακα 0%, ‹1 %, περίπου. 2 %, περίπου
3 % και ›4 % και ένα πρέπει να γίνει αλλαγή των υγρών φρένων

• Κοτσονάτος µε κάλυµµα προστασίας για επαγγελµατική χρήση
• Μικρός και εύκολος στην χρήση
• Χρησιµοποιείται σε επιβατικά, φορτηγά αυτοκίνητα και σε

συνεργεία από µηχανές
Λειτουργία:
• Πράσινο: OK, ∆εν περιέχεται νερό στο υγρό φρένων
• Πράσινο/Κίτρινο: Λιγότερο από 1 % περιεκτικότητα νερού στο

υγρό φρένων
• Πράσινο/Κίτρινο/ Κίτρινο: περίπου 2 % περιεκτικότητα νερού

στο υγρό φρένων
• Πράσινο/Κίτρινο/Κίτρινο/Κόκκινο: περίπου 3 % περιεκτικότητα

νερού στο υγρό φρένων . Το υγρό φρένων πρέπει να αλλαχτεί!
• Πράσινο/Κίτριον/Κίτρινο/Κόκκινο/Κόκκινο: Ελάχιστο 4 %

περιεκτικότητα νερού στο υγρό φρένων. Το υγρό φρένων πρέπει
να αλλαχθεί αµέσως. Κίνδυνος ασφάλειας!

Ελεγκτής υγρού φρένων
• Απλός και γρήγορος έλεγχος των υγρών φρένων. Λειτουργεί µε

µπαταρία
• LED-ένδειξη δείχνει οπτικά την κατάσταση των υγρών φρένων
• Συµπεριλαµβάνει ένα 9 Βόλτ µπλοκ µπαταριών
• Μόνο για υγρά φρένων DOT 4

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΥΓΡΟΥ ΦΡΕΝΩΝ
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
5439 3

MINI ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΥΓΡΟΥ ΦΡΕΝΩΝ
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
5439 7
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∆ιαθλασιµόµετρο

Ελεγκτής για αντιψυκτικό υαλοκαθαριστήρων

Ελεγκτής αντιψυκτικού για νερό ψυγείου

Ελεγκτής αντιπαγωτικού Glycomat

• Οπτικό όργανο ελέγχου για υγρό καθαρισµού παρµπρίζ,
αντιπαγωτική προστασία, ηλεκτρολυτή µπαταρίας

• Ακριβή ένδειξη της τιµής αντιπαγωτικής προστασίας
• Ρύθµιση µε έξι ψηφία
• Συµπεριλαµβάνεται προχοϊδα για την µεταφορά υγρού

• Για ισοπροπυλική αλκοόλη, αιθυλική αλκοόλη, υδατικά µίγµατα
αντίστοιχα των συνηθισµένων αντιψυκτικών για
υαλοκαθαριστήρες

• Περιοχή µέτρησης: από 0°C µέχρι -40°C

• Υδατικά µείγµατα αιθανοδιόλης (αιθυλενογλυκόλης)
για κυκλώµατα ψύξης σε επιβατικά και φορτηγά αυτοκίνητα

• Για µίγµατα αιθυλενογλυκόλης
• Χρησιµοποιείται σε κάθε θερµοκρασία ψύξης νερού
• Ακρίβεια : ± 0,5 °C
• Ιδανικό κανάλι αναρρόφησης – δεν σχηµατίζονται φυσαλίδες αέρα

στον µετρητή

∆ΙΑΘΛΑΣΙΜΟΜΕΤΡΟ
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
5439 20

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΑΛΟΚ.
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
5439 10

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ Ν. Ψ.
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
5439 11

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΝΤΙΠ. GLYCOMAT
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
5439 21
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Ανιχνευτής διαρροών
• Ανιχνεύει µη στεγανές θέσεις σε αέρα πίεσης και συσκευές αερίου
• ∆εν προκαλεί διάβρωση
• Ελεγχόµενο κατά DVGW
• Προσοχή: Ο Ανιχνευτής διαρροών δεν πρέπει να

χρησιµοποιείται για έλεγχο αγωγών οξυγόνου

Κατάλληλη κάνουλα:
5 l: -

Έλεγχος διαρροών λαδιού
• Ενεργοποιηµένο µε Υπεριώδη ακτινοβολία (UV) προϊόν για

εντοπισµό των διαρροών λαδιού
Εφαρµογή:
• Προσθέστε το προϊόν στο λάδι µηχανής, λάδι

µηχανισµών,αυτοµατισµού ή υδραυλικών λάδι
• Το όχηµα σε λειτουργία πρέπει να θερµανθεί
• Το προϊόν παραµένει στο λάδι
• Το λάδι δεν πρέπει να αλλαχθεί
• Ενδεχοµένος µη στεγανές θέσεις γίνονται ορατές µε λάµπα

υπεριώδης ακτινοβολίας (UV Κωδικός 5423 5)
• Αναλογία ανάµιξης: 50 ml επαρκούν για 5 l λαδιού

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ (400ML)
∆Ο(5L)ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6730 0800
6730 0805

ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΛΑ∆ΙΟΥ 50ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6730 0837
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Πυροσβεστήρας
Ιδανικά κατάλληλο για την κατάσβεση των πυρκαγιών των
κατηγοριών”Α” και “Β” στα πρώτα στάδια
• Πολύ υψηλό πυρόσβεσης περίοδο τουλάχιστον 45 δευτερόλεπτα

για να ολοκληρωθεί κένωση
• Πολύ υψηλό ψέκασµα τουλάχιστον 3,5 m
• Επίσης να χρησιµοποιηθεί όταν κάτω από την πίεση (240/380 V)

εξοπλισµός και συσκευές που συνδέονται µε την ελάχιστη
απόσταση ασφαλείας 1m

• Περιέχει αφρό AFFF κατάσβεσης λύση παράγοντα (AFFF =
υδατικό φίλµ σχήµατος Foam

• Βιοαποδοµήσιµα
Περιοχές Εφαρµογής:
• Ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση σε µεµονωµένες θέσεις εργασίας

για να εξασφαλιστεί µια γρήγορη αντεπίθεση ως για παράδειγµα
σε όλα
- Ξυλουργεία και Συνεργεία
- Βιοµηχανίες
- Αποθήκες
- Κουτιά ασφαλείας και Ηλεκτρικούς πίνακες

• Επίσης ιδανικό για ψύξη θερµές επιφάνειες ιδιαίτερα κατάλληλα
για παράδειγµα θερµαινόµενο σε µεγάλο βαθµό το κάλλυµα του
κινητήρα σε πυρκαγιές κινητήρα, θερµαινόµενα τεµαχία
συνεργειών

• Σε ιδανική θέση για παράδειγµα για κάθε νοικοκυριό Φλεγµονή
των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από σίδηρο, ατυχίες µε
κεριά ή σόµπες ξύλο

Εφαρµογή:
• Αναιρέστε το καπάκι. Χρησιµοποιεί τους πόρους της φωτιάς και

πατήστε το κουµπί του κλείστρου. Σχετικά µε τις ανάγκες και τη
θέση, η διαγραφή µπορεί να διακοπεί, µε τον περιορισµό του
κλείστρου.

• Προσοχή: δεν αντικαθιστά ένα προκαθορισµένο
πυροσβεστήρα

Κατηγορία Πυρκαγιάς Σηµασία
A σταθερά υλικά
B υγρά υλικά
C αεροιδές υλικά
D ευφλεκτα υλικά

Πληροφορίες για τη σηµασία την κατιγορία πυρκαγιάς

ΣΠΡΕΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (400ML)
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6730 0940

Πυροσβεστήρας ABC σε µορφή σκόνης 1kg
• ∆εν υπάρχει κίνδυνος έκρηξης
• Χωρίς απώλεια πίεσης
• Χωρίς συνεχή πίεση, µε τον καταλογισµό συστήµατος πυρόσβεσης
• ∆οκιµή ασφάλειας
• Κατηγορία πυρκαγιάς A, B, C
Περιοχές Εφαρµογής:
• Για οχήµατα, τροχόσπιτα, Οικιακά, Σκάφη

Κατηγορία Πυρκαγιάς Σηµασία
A σταθερά υλικά
B υγρά υλικά
C αερώδες υλικά
D εεύφλεκτα υλικά

Πληροφορίες για τη σηµασία την κατηγορία πυρκαγιάς

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ 1KG
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6730 0941

Παράδοση:
• Κατόχου για τοποθέτηση σε όχηµα, τοίχο, κλπ.
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Λάδι κοπής και διάτρησης
• Επεκτείνει τη διάρκεια ζωής της σύσφιξης εργαλείων και εργαλεία

κοπής
• ∆ιεισδύει σε στενές ρωγµές
• Παγώνει και προστατεύει από την διάβρωση
• Για όλα τα µέταλλα

Αντιστοίχη κάνουλα:
5 l: -

Λάδι κοπής σωληνώσεων πόσιµου νερού
• Ειδικό λάδι κοπής σωληνώσεων και σπειρωµάτων DVGW

δοκιµασµένο
• Ελεύθερο ορυκτέλαιο
• pH - αξία 8,6
• Αντιστοιχεί στο φύλλο εργασίας DVGW και DVGW W521 κανόνα

κωδικού 5051
• Χρώµα: κόκκινο

Αντιστοίχη κάνουλα:
5 l: -

Γαλάκτωµα διάτρησης και κοπής - Υδατοδιάλυτο
• Νερό αναµείξιµο ΕΡ -λιπαντικό ψυκτικού (ΕΡ = µεγάλη πίεση για

µεγαλύτερη ανύψωση)
• Προφέρεται ικανότητα ψύξης και λιπαντική
• Καλή προστασία από τη διάβρωση
• Ιδιαίτερα ανθεκτικά σε µικροοργανισµούς
• Μεγάλη διάρκεια ζωής γαλάκτωµατος
• Εφαρµογή συγκέντρωση: 5 - 20 %
Εφαρµογές:
• Προετοιµασία της λειτουργίας γαλάκτωµατος υποβάλλεται από

αργά το ρίξιµο στο νερό µε ταυτόχρονη ανάδευση, ή µε τη βοήθεια
της αυτόµατης µίκτες

αντιστοίχιση κάνουλα:
5 l: -

ΛΑ∆Ι ΚΟΠΗΣ & ∆ΙΑΤΡΗΣΗΣ 500ML
∆Ο(5L)ΛΑ∆Ι ΚΟΠΗΣ & ∆ΙΑΤΡΗΣΗΣ

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6580 5800
6580 5805

∆Ο(5L)ΓΑΛΑΚ.∆ΙΑΤ.&ΚΟΠ.-Υ∆ΑΤΟ∆.
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6580 5810

ΛΑ.ΚΟΠ.ΣΩΛΗΝΩ. ΠΟΣ.ΝΕΡ.500ML
∆Ο(5L)ΛΑ.ΚΟΠ.ΣΩΛΗΝΩ. ΠΟΣ.ΝΕΡ.

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6580 5850
6580 5855
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Λάδι αλυσίδων TS
• Mερικά συνθετικό, µε βάση ορυκτέλαιο, βιολογική γρήγορη

διάλυση λαδιού για το αλυσοπρίονο
• Bέλτιστη πλήρη λίπανση το καλοκαίρι και το χειµώνα, ακόµη

εγγυηµένο πριόνισµα σε σκληρό ξύλο
• ∆εν δηµιουργείτε ρητίνη
• Bέλτιστη κολλώδη ιδιότητα
• Oικονοµική κατανάλωση
• Bλαβερό για το περιβάλλον, διότι τα δεδοµένα δυνάµεις είναι

ΟΕCD 301 C, µέσα σε 28 ηµέρες γίνετε 80% βιολογική διάλυση
• Aνοιχτόχρωµο, δεν αφήνει άσχηµους λεκέδες στην επιφάνια

κοπής ,όπως για παράδειγµα πριόνισµα σε µπαλκόνια µε ξύλινη
κατασκευή

• Σύστηµα κάνουλας µε ενσωµατωµένη βοηθητική βρύση

ΚΑ(5L)ΛΑ∆Ι ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ TS
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6580 5895
Ταιριαστή βοηθητική βρύση
5L: Κωδικός 6000 0022
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Βοηθητικό συγκόλλησης
• ∆ιαφανές µέσο αποκόλλησης γαι προστασία των εγχυτήρων

συγκόλλησης και των εργαλείων από κάψιµο συγκολληµένων
αντικειµένων

• ∆ρα σαν αντιδιαβρωτική προστασία
• Χρησιµοποιείται σε όλες τις µεθόδους συγκόλλησης
• ∆εν περιέχει σιλικόνη

Κατάλληλη κάνουλα:
5 l: Κωδικός 6000 0023

Πάστα µονταρίσµατος εξατµίσεως
• Για γρήγορη χωρίς διαρροές αερίων από εξατµίσεις µε συνδέσµους

σωληνώσεων και συνδέσεις µε φλάντζες συναρµολόγησης

Πάστα επισκευής εξάτµισης
• Για γρήγορη, βραχυχρόνια επισκευή από τρύπες και σχισµές στις

εξατµίσεις

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (400ML)
∆Ο(5L)ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6730 0900
6730 0901

TB(170G)ΠΑΣΤΑ ΜΟΝΤΑ.ΕΞΑΤΜΗΣΕΩΣ
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6740 0462

TB(170G)ΠΑΣΤΑ ΕΠΙΣΚ.ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6740 0465

Πάστα συγκόλλησης - Perl Stop
• Προστατευτική πάστα συγκόλλησης χωρίς σιλικόνη
• Αξιόπιστα εµποδίζει την καύση της συγκόλλησης και το

σχηµατισµό της πλάκας µε τη συγκόλληση ή αερίου ακροφύσιο
• Απλά βουτήξτε το ζεστό ακροφύσιο συγκόλλησης στην Perl-Stop

και δηµιουργήστε µια οµοιόµορφη, σταθερη πάστα προστατευτικό
φιλµ στο ακροφύσιο

• Εξασφαλίζει οµοιόµορφη διασφάλιση σύρµα τροφοδοσίας και
τυρβώδης ροή αερίου,και ταχεία ψύξη δροσιά πλήρες καυστήρα
λαιµού

• Παρατείνεται η διάρκεια ζωής του ακροφυσίου συγκόλλησης
• Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συγκόλλησης, αποθηκεύστε

τον καυστήρα συγκόλλησης κρεµόντας τον προς τα κάτω για να
αποφευχθεί η απόφραξη

DS(300G)ΠΑΣΤΑ ΣΥΓΚ.–PERL STOP
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6730 0902
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Σπρέυ επαφής
• Αποµακρύνει στρώµα νερού και εµποδίζει την δηµιουργία στατικού

ηλεκτρισµού
• Καταπολεµούνται/ εξαλείφονται βλάβες που οφείλονται στην

υγρασία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Πρόσθετα ενεργά
επιφανειών θέτουν σε λειτουργία στερεότυπα µεταλλικά µέρη

• ∆εν προσβάλει βαφές, πλαστικά και καουστούκ
• Εφαρµόζεται στα µπουζί αυτοκινήτων, φώτα, ρελέ, επαφές

σύνδεσης, συνδέσεις πρίζας και ανοικτήρες πόρτας

Καθαριστικό ηλεκτρικών επαφών R570
• Καθαρίζει ηλεκτρικές επαφές από συσσωρευµένο λίπος, ρητίνη,

σκόνη και βρωµιά
• Κατάλληλο για χειρονακτική αποµάκρυνση µέσων που βασίζονται

σε κολοφώνιο
• Χρησιµοποιείται γαι επαφές όλων των τύπων π.χ. συνδετήρες,

ρελέ, συνδέσεις πρίζας, µπουζί και φώτα, ηλεκτρικές µηχανές,
συσκευές τηλεόρασης και ραδιοφώνου

• Με πινέλο για την αποµάκρυνση σκληρής βρωµιάς

Συνδιασµός πίεσης-αέρα, ψυχρό σπρέυ
Πίεση αέρα:
• Αποµακρύνει διαλυµµένη βρωµιά, σκουπίδια χαρτιού από όλα τα

αντικείµενα, από χαραµάδες, αρµούς και τρυπήµατα
• Ιδανικό για χρήση σε ηλεκτρικά/ ηλεκτρονικά καθώς και σε λεπτά

µηχανήµατα, εξαρτήµατα οικοδοµής
• ∆εν αφήνει υγρασία
Ψύχος:
• Έρευνα λαθών σε θερµική επιβάρυνση (δεν περιέχει λάδι)
• Γρήγορη ψύξη µερών κινητήρα για σκοπό διάγνωσης π.χ. εξέταση

του ψυχρού ξεκινήµατος
• Βοήθεια συναρµολόγησης µε ψυχρή συρρίκνωση
• Ψύξη µέχρι -55°C ανάλογα µε την διάρκεια ψεκασµού

ΣΠΡΕΥ ΕΠΑΦΗΣ 300ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6710 0860

ΚΑΘ.ΗΛΕΚΤ.ΕΠΑΦΩΝ R570(400ML)
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6710 0880

ΣΥΝ∆.Π.-ΑΕΡΑ ΨΥΧΡ.ΣΠΡΕΥ(400ML)
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6710 0885
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Σπρέυ ψύξης
• Άµεση τοπική ψύξη µέχρι -45°C
• Για την ανίχνευση λαθών, βοήθεια µονταρίσµατος, καθαρισµό,

κ.λπ.
• Προσοχή: Περιέχει µη εύφλεκτο προωθητικό αέριο. Μην το

χρησιµοποιείται υπό ένταση
• Για την γρήγορη και εύκολη ανίχνευση λαθών σε θερµικές

διακοπές
• Για την άµεση γρήγορη ψύξη του εξαερωτήρα και την έγχυση

τρανζίστορ και αντιστάσεις
• Άµεση κρύα ένδειξη για διαγνωστικούς σκοπούς µετά από τη

απενεργοποίηση µιας συσκευής, όπως εκκίνηση µε ψυχρό
κινητήρα

• Για να αποτραπεί βλάβη θερµότητας στον τοµέα της συγκόλληση
λειτουργίες

• Για τη διευκόλυνση της δηµιουργίας αντιγράφων προσαρµοσµένου
γρύλους, τριβείς, φρέατα κ.λπ., στα στενά πάσσα ταιριάζει µέσω
της κρύας συρρίκνωσης

• Για την αφαίρεση υπολειµµάτων τσίχλας χωρίς να αφήνει
υπολείµµατα; λόγου την ψύξη σκληραίνουν και παγώνουν τα
υπολείµµατα και αναιρούνται χωρίς δυσκολία

Εφαρµογή:
• Ψεκάζεται για µερικά δευτερόλεπτα η θέση που πρέπει να ψυχθεί.

Ανεξάρτητα από την διάρκεια ψεκασµού µπορεί το αποτέλεσµα
ψύξης να αυξηθεί ή να µειωθεί

• Προσοχή: Σε επαφή µε το σώµα υπάρχει κίνδυνος κρυώµατος

Σπρέυ ψύξης ECO
• ‘Αµεση τοπική ψύξη της ψεκαζόµενης θέσης ανάλογα µε τον

χρόνο ψεκασµού µέχρι -45°C
• Προσοχή : Περιέχει εύφλεκτο προωθητικό αέριο. Μην το

χρησιµοποιείται υπό ένταση
• Βοηθητικό συναρµολόγησης δια της ψυχρής συρρίκνωσης
• Για ανεύρεση λαθών σε θερµικές επιβαρύνσεις
• Γρήγορη ψύξη µερών κινητήρα για σκοπό διάγνωσης π.χ.

λειτουργία ψύξης
• Αποµάκρυνση χωρίς υπολείµµατα ισχυρά κολληµένα υπόλοιπα

µαστίχας
Εφαρµογή:
• Ψεκάζεται για µερικά δευτερόλεπτα η θέση που πρέπει να ψυχθεί.

Ανεξάρτητα από την διάρκεια ψεκασµού µπορεί το αποτέλεσµα
ψύξης να αυξηθεί ή να µειωθεί

• Προσοχή: Σε επαφή µε το σώµα υπάρχει κίνδυνος κρυώµατος

ΣΥΝ∆.Π.-ΑΕΡΑ ΨΥΧΡ.ΣΠΡΕΥ(400ML)
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6710 0850

ΣΠΡΕΥ ΨΥΞΗΣ (400ML)
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6710 0851
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Κόκκινη προστασία πόλων µπαταρίας
• Προστατεύει τους πόλους της µπαταρίας , ακροδέκτες πόλων,

συνδέσεις καλωδίων, συνδέσεις πρίζας κ.λ.π. από οξέα, διάβρωση
και επιδράσεις καιρικών συνθηκών

• Εµποδίζει µεταβάσεις αντιστάσεων και πτώση τάσης
• Για ασφαλές ξεκίνηµα, αναµµένο λαµπάκι και πλήρη φόρτιση της

µπαταρίας
• Σταθερό σε θερµοκρασίες µέχρι +160°C
• Με βάση το κερί

Σπρέυ εκκίνησης αιθέρα
• Για γρήγορη εκκίνηση κινητήρων καύσης κάθε τύπου σε δυσκολίες

ξεκινήµατος σε µικρές θερµοκρασίες και µετά από αρκετό χρόνο
ακινησίας

• Προφυλάσσει την µπαταρία και τον κινητήρα
• Με ασφαλές κουµπί ψεκασµού

Πράσινο λίπος προστασίας µπαταρίας από οξέα
• Προστατεύει τους πόλους της µπαταρίας, ακροδέκτες µπαταρίας,

συνδέσεις καλωδίων, συνδέσεις πρίζας από διάβρωση, επίδραση
καιρικών συνθηκών, οξέα µπαταρίας και σχηµατισµό θειϊκών

• Εµποδίζει µεταβάσεις αντιστάσεων και πτώση τάσης
• Για ασφαλές ξεκίνηµα, αναµµένο λαµπάκι και πλήρη φόρτιση

µπαταρίας
• Εξουδετερώνει πιτσιλίµατα οξέων
• Σταθερό σε αλµυρό νερό
• Σταθερό σε θερµοκρασίες µέχρι +200°C
• Σύµπλοκο σαπούνι Λιθίου - ασβεστίου

Μπλε βερνίκι προστασίας πόλων µπαταρίας
• Φίλµ διαρκείας και σταθερό σε θερµοκρασίες, προστατεύει τους

πόλους της µπαταρίας, ακροδέκτες µπαταρίας, συνδέσεις
καλωδίων, συνδέσεις πρίζας από διάβρωση, επίδραση καιρικών
συνθηκών και οξέα µπαταρίας

• Εµποδίζει µεταβάσεις αντιστάσεων και πτώση τάσης
• Για ασφαλές ξεκίνηµα, αναµµένο λαµπάκι και πλήρη φόρτιση της

µπαταρίας
• Σταθερό σε θερµοκρασίες µέχρι +90°C
• Ακρυλικό βερνίκι

ΚΟΚ.ΠΡΟΣΤ.Π.ΜΠΑΤΑ.150ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6710 0870

ΜΠΛΕ ΠΡΟΣΤΑ.Π.ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 150ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6710 0874

TB(100ML)ΠΡΑΣ.Λ.ΠΡΟΣΤ.ΜΠ.ΟΞ.
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6710 0872

ΣΠΡΕΥ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΙΘΕΡΑ (300ML)
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6740 0170

01_GRE_Werkstattchemie 04.10.2010 13:48 Seite 128



Χηµικά - Συνεργείων

1/631080

Καθ/κο υπερήχων για εγκαταστάσεις κλιµατισµού
• Καθαρές εγκαταστάσεις κλιµατισµού = Καθαρός αέρας σε

λιγότερο από 15 λεπτά
• Αποµακρύνει µόλυνση και νικοτίνη από τον ατµοποιητή
• Απολυµαίνει, αποµακρύνει µικρόβια, µύκητες και βακτηρίδια
• Εµποδίζει αλεργικές αντιδράσεις
• Καταπολεµά µουχλιασµένες οσµές
Προτερήµατα και χειρισµός:
• Η κυψέλη υπερήχων διασπείρει πολύ λεπτόκκοκα το υγρό(5 µm),

ώστε να µην χρειαστεί αποσυναρµολόγηση των φίλτρων
µόλυνσης

• ∆εν απαιτείται κανένα ειδικό εργαλείο
• Γρήγορος και απλός χειρισµός διαρκεί λιγότερο από 15 λεπτά.

Σταµατά αυτόµατα
• Πλήρης χειρισµός (οµοίως κανάλια και εσωτερικός χώρος του

αµαξιού)
Εφαρµογή:
• Σε όλες τις εγκαταστάσεις κλιµατισµού των επιβατικών

αυτοκινήτων, φορτηγών και πούλµαν
• 100 ml Airco-Clean ανά εγκατάσταση κλιµατισµού
• Συνίσταται κάθε χρόνο να ανανεώνεται
LED-Ενδείξεις:
• Μπλε”Καθαρισµός”: Εκτελείται η µέθοδος καθαρισµού
• Πράσινο “Έτοιµο”: Το όργανο είναι έτοιµο για χρήσ. Πιέστε τον

διακόπτη ‘Start/Stop’
• Πορτοκαλί “Ελάχιστη στάθµη”: Η στάθµη του υγρού είναι

ψηλά. Αδειάστε το όργανο και µετά γεµίστε το µε νέα φιάλη (100
ml)

• Κόκκινο “∆ιακοπή ασφαλείας”:Η θερµοκρασία είναι
υψηλή (>50°C), αφήστε το όργανο να κρυώσει. Το όργανο
συνεχίζει τον χειρισµό µόνο του

Καθαριστικό αέρα
• Υδατικής βάσης
• Μη δηλητηριώδες
• ∆εν ερεθίζει
• Συσκευασία σε δόσεις των 100ml ανά χρήση
• Οσµή ευκάλυπτου

Απολυµαντικό εγκατάστασης κλιµατισµού R569
• Έτοιµο προς χρήση απολυµαντικό υγρό
• Καταπολεµά βακτηρίδια, µύκητες και εµποδίζει την ανάπτυξή τους

για µεγάλο χρονικό διάστηµα
• Ιδανικό για εγκαταστάσεις κλιµατισµού και θέρµανσης στα

αυτοκίνητα, γραφεία κ.λ.π. όπου αναπτύσσονται σπόροι ασθενειών
• Χρησιµοποιείται σε εγκαταστάσεις υγιεινής π.χ. µπανιέρες,

ντουλάπες, πήλινη σόµπα καθώς και στο τηλέφωνο του γραφείου,
πληκτρολόγιο και γραφείο

• ∆εν είναι εύφλεκτο
• Τεχνικά στοιχεία εγκαταστάσεων κλιµατισµού- Πιστόλια

ψεκασµού θα τα βρείτε στο κεφάλαιο 17

Κατάλληλη κάνουλα:
5 l : Κωδικός 6000 0023

230 V AC 50/60 Hz, 0,25 A
115 V AC 50/60 Hz, 0,5 A
1,7 MHz
265 ml/ώρα
50 Watt
22 x 16,5 x 16 cm

22 x 27 x 26 cm
4 kg

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΚΑΘ/ΚΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΕΓΚ. ΚΛ.
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6710 0842

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΕΡΑ 100ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6710 0844

ΑΠΟΛ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ.ΚΛ.R569 250ML
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ
∆Ο(5L)ΑΠΟΛ.ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ R569
∆ΟΧΕΙΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6710 0840
6710 0841
6710 0845
6710 0847

Πηγές ενέργειας κατά την εκκίνηση
Με ασφάλεια:
Καταµέτρηση υπερήχων:
Απόδοση σε 22°C:
Κατανάλωση:
∆ιαστάσεις (Μ x Π x Ύ):
∆ιαστάσεις που υποστηρίζει
(Μ x Π x Ύ):
Βάρος:
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Αποσµητικό air fresh
Χάρη στην λεπτόκοκκοι διασπορά των ενεργών συστατικών,
καταπολεµούνται χρόνιες οσµές από βακτηρίδια και µύκητες
τα οποία εµφανίζονται στις διόδους αέρα των εγκαταστάσεων
κλιµατισµού καθώς και στον εσωτερικό χώρο των
αυτοκινήτων. ∆ρα προληπτικά κατά των αλλεργικών
αντιδράσεων και αφήνει µια ευχάριστη νότα αρώµατος
• Απολύµανση εγκαταστάσεων κλιµατισµού:

Θέτουµε σε λειτουργία τον κινητήρα. Αποσύνδεση των
εγκαταστάσεων κλιµατισµού. Τοποθετούµε τον ρυθµιστή
θερµοκρασίας στο κρύο (cold). Αερισµός στο µέγιστο (max). Καλή
ανακίνηση του αποσµητικού. Τοποθετείται στο δάπεδο στα πόδια
του συνοδηγού. Απελευθέρωση και ρύθµιση του κουµπιού πίεσης.
Κλείνονται οι πόρτες και µετά τον ψεκασµό µένουν κλειστές για
ακόµη 10 λεπτά

• Εσωτερική περιποίηση χώρου αυτοκινήτου:
Ιδια χρησιµοποίση και µε σβηστό κινητήρα, απλά τοποθετήστε την
φιάλη στο κέντρο του χώρου του αυτοκινήτου

Ρύθµιση Motor Απενεργοποιείτε κλι-
µατισµό

Ρυθµίστε το κλιµατι-
στικό στο "κρύο"

Ρυθµιστε στον ανεµι-
στήρα

Ανακινείται καλά Αφήστε το προϊόν
στο δάπεδο του συ-
νοδηγού και ενεργο-
ποίησης και πιέστε το
κουµπί

ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ 150ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6710 0849

Ρυθµίστε τον εξαερι-
σµό στο µέγιστο (
Maximum)

Τα παράθυρα και τις
πόρτες να τις έχετε
κλειστές και αποµα-
κρυνθείτε από το αυ-
τοκίνητο, αφήστε
την µηχανή για 10
λεπτά να λειτουργεί
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Καθαριστικό συστήµατος βενζίνης
Ιδιότητες:
• Αποµακρύνει ρύπους και ρητινώσεις στο συνολικό σύστηµα

καυσίµων από το ντεπόζιτο εώς τους χώρους καύσης.
• Καθαρίζει και αποµακρύνει κατάλοιπα από τον κατανεµητή

καυσίµων όπως ένζυµα και κάθε µορφής µούχλα που
αναπτύσσονται από τα καύσιµα του θαλάµου καύσης και όλου του
συστήµατος τροφοδοσίας

• ∆ιατηρεί ακέραια την απόδοση των αντλιών PCV
• Αποµακρύνει υγρασία, αποσταγµένο νερό και υδρατµούς από το

συνολικό σύστηµα τροφοδοσίας
• Λιπαίνει και προστατεύει την άνω περιοχή του κυλίνδρου
Πλεονεκτήµατα
• Καθαρή, δυναµική καύση
• Αισθητή εξοικονόµηση καυσίµων
• Βελτιωµένη απόδοση κινητήρα
• Προστασία από σκουριά και διάβρωση
• Σηµαντική µείωση των βλαβερών καυσερίων
• Λειτουργική εγγύηση για υψηλή απόδοση του καταλύτη
• Προστασία κατά της φθοράς
• Βελτίωση συµπίεσης κινητήρα
Πεδία εφαρµογής
Το καθαριστικό συστήµατος βενζίνης εφαρµόζεται σε όλους τους
βενζινοκινητήρες. Συστήνεται ειδικά για καταλύτες, τούρµπο, FSI και
συστήµατα ψεκασµού υψηλής πίεσης. Επαρκεί για καύσιµα εώς 80
λίτρα
Εφαρµογή:
Προσθέτουµε στα καύσιµα τακτικά, κατά διαστήµατα που έχει
καθορίσει ο κατασκευαστής να γίνεται το σέρβις.

ΚΑΘ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 300ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6750 7006

Μακροχρόνιας προστασίας σύστηµα ψεκασµού
• Καθαρίζει το πλήρες σύστηµα ψεκασµού βενζίνης και φροντίζει για

ιδανική καύση
• ∆εσµεύει και αποµακρύνει συµπυκνωµένο νερό στο όλο σύστηµα

καυσίµου
• Προστατεύει από διάβρωση και σκούριασµα
• Κατάλληλο για κινητήρες OTTO
• Το περιεχόµενο της φιάλης επαρκεί για περίπου 70 l

FL(300ML)ΜΑΚΡΟΧ.ΠΡ.Σ.ΨΕΚΑΣΜΟΥ
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6750 7000

Επιτραπέζια βάση µε δείγµατα

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΣΗ ΜΕ ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6000 67501
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Πρόσθετο πετρελαίου
• Εµποδίζει καθιζήσεις στους εγχυτήρες ψεκασµού και στον χώρο

καύσης
• Φροντίζει για ιδανική διασµπορά του καυσίµου και βελτιώνει την

ισχύ του κινητήρα καθώς και ξεκίνηµα στο κρύο
• Εµποδίζει την έκλυση ισχυρών καπνών και µειώνει τυχόν

βελονιάσµατα
• Το περιεχόµενο της φιάλης επαρκεί για περίπου 70 l

FL(300ML)ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΝΤΙΖΕΛ
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6750 7020

Καθ.συστ/τος πετρελαίου Common Rail TRUCKline
• Ειδικό για όλους τους πετρελαιοκινητήρες ψεκασµού όπως π.χ.

common rail, µπεκ κλπ. Εξιδικευµένο σε καινούργιους κινητήρες
υψηλής τεχνολογίας και νέας γενιάς.

• Προτινόµενο για οχήµατα µε αραιά διαστήµατα service
• Για καθαρισµό παλαιών φίλτρων
• ∆ιαλύει και αποµακρύνει τις βρωµιές σε όλο το σύστηµα

πετρελαίου
• Βοηθάει για καλύτερο ψεκασµό και κρατάει σταθερή την ισχύ του

καυσίµου
• Εγγυάται κατά την ροή του την καλύτερη λειτουργία του

συστήµατος ειδικά σε αντλίες πιέσεως (πόµπες)
• ∆ιαλύει τις φυσαλλίδες νερού στο πετρέλαιο και διασπά κατά την

καύση του την υγρασία
Τοµείς εφαρµογής:
• Εγκεκριµένο για όλους τους κινητήρες πετρελαίου ειδικότερα για

καταλυτικά, turbo και για πολύ χρησιµοποιηµένα φίλτρα . Αρκεί για
εώς και 250 λίτρα καυσίµου

Οδηγίες χρήσης:
• Ή το προσθέτετε στο καύσιµο (ρεζερβουάρ) ή το χρησιµοποιείται

σε εργαλείο καθαρισµού.

ΚΑΘ.ΣΥΣΤ.ΠΕΤΡ.C.R.TRUCKLINE 1L
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6750 7025

Καθαριστικό συστήµατος πετρελαίου
Common Rail
Ιδιότητες
• Ειδικά ανεπτυγµένο για όλους τους σύγχρονους τύπους κινητήρων

diesel υψηλής πιέσεως π.χ. Common Rail, εξαρτήµατα υψηλής
ακρίβειας κλπ. και στις ειδικές απαιτήσεις προσαρµοσµένο προϊόν
υψηλής τεχνολογίας και νέας γενιάς

• Συστήνεται ειδικά για το µακράς διαρκείας σέρβις
• Κατάλληλο για ειδικό φίλτρο συγκράτησης ενζύµων και κάπνας
• Αποµακρύνει αποτελεσµατικά και µόνιµα ακόµα και ελάσχιστους

ρύπους στο συνολικό σύστηµα
• Φροντίζει για τον ιδανικό ψεκασµό και την καλύτερη απόδοση του

πετρελαίου κίνησης
• Εγγυάται ασφαλή λίπανση του συνολικού συστήµατος ειδικά

της αντλίας υψηλής πιέσεως
• Καταστρέφει τις φυσαλίδες νερού στο πετρέλαιο κίνησης,

απορροφά και εξαφανίζει την επικίνδυνη υγρασία
Πεδία εφαρµογής
Εφαρµόζεται σε όλους τους πετρελαιοκινητήρες. Συστήνεται ειδικά
για καταλύτη, τούρµπο και ειδικό φίλτρο συγκράτητησης ενζύµων και
κάπνας. Επαρκεί για καύσιµα εώς 80 λίτρα
Εφαρµογή
Προσθέτουµε στο πετρέλαιο κίνησης ή το εφαρµόζουµε µε την
χρήση του µηχανήµατος καθαρισµού

ΚΑΘ. ΣΥΣΤ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ CR 300ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6750 7026
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Καθαρ.συστήµατος βιολογικού πετρελαίου TRUCKline
• ∆ύναµη και ενέργεια για όλους τους κινητήρες βιολογικού

πετρελαίου
• ∆ιαλύει και αποµακρύνει όλες τις βρωµιές στο σύστηµα

πετρελαίου
• ∆ιαλύει-διασπά την υγρασία που περιέχει κατά την καύση του το

βιολογικό πετρέλαιο
• Καλυτερεύει την ροή του καυσίµου και βοηθάει στην καύση του
• Ελατώνει την καπνιά και δίνει στον κινητήρα καλύτερη λειτουργία
• Ιδανικό γαι καλύτερη εκκίνηση του κινητήρα τα πρωινά
• Κατάλληλο για turbo και καταλύτη
Τοµείς εφαρµογής:
• Για κινητήρες βιολογικού πετρελαίου, για συσκευές που

λειτουργούν µε βιολογικό πετρέλαιο, γεννήτριες και άλλα
µηχανήµατα

Οδηγίες χρήσεως:
• Χρησιµοποιείται ανά 3 µε 4 µήνες και πριν το γέµισµα

(φουλάρισµα) συµπληρώνουµε το υλικό. Αναλογεί περίπου σε 250
λίτρα καύσιµα.

• Για νταλίκες (φορτηγά) µηχανήµατα, αγροτικά µηχανήµατα
(τρακτέρ) και γεννήτριες συµπληρώνουµε το 0,5% του
περιεχοµένου του ρεζερβουάρ µε το προϊόν µας.

ΚΑΘ.ΣΥΣ.ΒΙΟΛΟΓ.Π.TRUCKLINE 1L
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6750 7022

Καθ.συστήµατος βιολογικού πετρελαίου FÖRCH 5*
• ∆ύναµη και ενέργεια για όλους τους κινητήρες βιολογικού

πετρελαίου
• ∆ιαλύει και αποµακρύνει όλες τις βρωµιές στο σύστηµα

πετρελαίου
• ∆ιαλύει- διασπά την υγρασία που περιέχει κατά την καύση του το

βιολογικό πετρέλαιο
• Καλυτερεύει την ροή του καυσίµου και βοηθάει στην καύση του
• Ελατώνει την καπνιά και δίνει στον κινητήρα καλύτερη λειτουργία
• Ιδανικό για καλύτερη εκκίνηση του κινητήρα τα πρωινά
• Κατάλληλο για turbo και καταλύτη
Τοµείς εφαρµογή:
• Για κινητήρες βιολογικού πετρελαίου, για συσκευές που

λειτουργούν µε βιολογικό πετρέλαιο, γεννήτριες και άλλα
µηχανήµατα

Οδηγίες χρήσεως:
• Χρησιµοποιείται ανά 3-4 µήνες και πριν το γέµισµα (φουλάρισµα)

συµπληρώνουµε το υλικό. Αναλογεί για περίπου 80 λίτρα καυσίµου.
• Για νταλίκες(φορτηγά) µηχανήµατα, για αγροτικά µηχανήµατα

(τρακτέρ) και γεννήτριες συµπληρώνουµε το 0,5% του
περιεχοµένου του ρεζερβουάρ µε το προϊόν µας.

ΚΑΘ.ΣΥΣ.ΒΙΟ.Π.TRUCKLINE 300ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6750 7021

Πετρέλαιο αντιβακτηριδιακό TRUCKline
• Με υψηλή απόδοση στο σύστηµα καθαρισµού πετρελαίου µε βάση

τα βακτηρίδια
• ∆ίνει δύναµη και ενέργεια σε όλους του κινητήρες πετρελαίου
• Απολυµαίνει το σύστηµα πετρελαίου όπως επίσης και το

ρεζερβουάρ
• Αποµακρύνει τα βακτηρίδια, του µύκητες κλπ και τα επαναφέρει

στην αρχική τους κατάσταση
• Αποτρέπει το βούλωµα των φίλτρων και το σύστηµα πετρελαίου
Τοµείς εφαρµογής :
• Χρησιµοποιείται σε όλους τους πετρελαιοκινητήρες .Αναλογεί για

περίπου 1000 λίτρα καυσίµου
Οδηγίες χρήσεως:
• Χρησιµοποιείται ανά 3 µε 4 µήνες και πριν το γέµισµα

(φουλάρισµα) συµπληρώνουµε το υλικό

ΠΕΤΡ. ΑΝΤΙΒ. TRUCKLINE 1L
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6750 7028
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ΠΕΤΡ. ΑΝΤΙΒ. TRUCKLINE 1L
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6750 7028

Diesel-Kälteschutz 1:1000 FÖRCH 5*
Hochleistungs-Dieselsystemschutz zur Fließverbesserung
• verhindert das Eindicken (“Versulzen”) des Dieselkraftstoffes, das

Verstopfen des Kraftstofffilters und der Kraftstoffleitungen bei extre-
mer Kälte (ab -5°C)

• sorgt für verbessertes Kaltstartverhalten und Warmlaufphase
• optimale Schmierung aller beweglichen Teile des Dieselsystems
• wintersicher bis -35°C
• für alle Dieselkraftstoffe und Dieselmotorsysteme geeignet
Anwendung
• Doseninhalt anteilmäßig dem Tank zugeben
• 300 ml ausreichend für 300 L Kraftstoff

ΑΝΤΙΠΑΓ.-ΠΕΤΡΕΛ.1:1000 300ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6750 7023

ΠΕΤΡ. ΑΝΤΙΒ. TRUCKLINE 1L
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6750 7028

Diesel-Kälteschutz 1:1000 TRUCKline

ΑΝΤΙΠΑΓ.- ΠΕΤΡΕΛ.1:1000 1L
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6750 7024

Hochleistungs-Dieselsystemschutz zur Fließverbesserung
• verhindert das Eindicken (“Versulzen”) des Dieselkraftstoffes, das Verstopfen des Kraft-

stofffilters und der Kraftstoffleitungen bei extremer Kälte (ab -5°C)
• sorgt für verbessertes Kaltstartverhalten und Warmlaufphase
• optimale Schmierung aller beweglichen Teile des Dieselsystems
• wintersicher bis -35°C
• für alle Dieselkraftstoffe und Dieselmotorsysteme geeignet

Anwendung
• 1 l ausreichend für 1000 l Kraftstoff
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Καθαριστικό συστήµατος - Κυκλόµατος λαδιού

FL(300ML)ΚΑΘΑΡ.ΣΥΣΤΗΜ./ΚΥΚ.ΛΑ.
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6750 7030

Καθαριστικό συστήµατος λαδιού
Ιδιότητες
• Αποµακρύνει ρύπους και ρητινώσεις προερχόµενες από την

λειτουργία στο συνολικό σύστηµα λαδιού και λίπανσης
• Αποµακρύνει κατάλοιπα στον δακτύλιο εµβόλου (πιστόνια) και στο

άνω µέρος του κυλίνδρου
• Εξουδετερώνει βλαβερά οξέα του κινητήρα
Πλεονεκτήµατα
• Νέο και καινούργιο λάδι σε έναν καθαρό κινητήρα
• Μειωµένη κατανάλωση καυσίµων
• Βελτιωµένη απόδοση µηχανής
• Μειωµένη φθορά των εξαρτηµάτων
• Μείωση εκποµπής ρύπων
• Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του καταλύτη
Πεδία εφαρµογής
Εφαρµόζεται σε όλους τους βενζινοκινητήρες και
πετρελαιοκινητήρες. Κατάλληλο για όλα τα διαφορικά και κιβώτια
ταχυτήτων. Επαρκεί για γέµισµα λαδιού εώς 6 λίτρα
Εφαρµογή
Το προσθέτουµε στο κύκλωµα λαδιού πριν από κάθε αλλαγή λαδιών.
Αφήνουµε τον κινητήρα να δουλεύει 15 λεπτά στο ρελαντί, έπειτα
εκτελούµε την αλλαγή λαδιών και φίλτρου σύµφωνα µε τις οδηγίες
του κατασκευαστή

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣ.ΛΑ∆ΙΟΥ 300ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6750 7036

Ενισχυτής λαδιού
Ιδιότητες
• Ο ενισχυτής απόδοσης λαδιού “Öl-Booster” είναι κατάλληλος για

όλες τις ποιότητες λαδιού, περιέχει λιγότερα φωσφορικά άλατα,
συστατικά ελύθερα από στάχτη και είναι απαλλαγµένο από βαριά
µέταλλα

• Μειώνει την τριβή και την φθορά
• Τελειοποιεί την κατανάλωση λαδιού και καυσίµων
• Προστατεύει από σκουριά και διάβρωση
• Προλαµβάνει τα κατακάθια στο κύκλωµα λαδιού και λίπανσης
• Εξουδετερώνει βλαβερά οξέα του κινητήρα
• Προστατεύει από καυτή λάσπη
• Εγγυάται απαλή λειτουργία του κινητήρα
• Αποτρέπει την σκλήρυνση στα τσιµουχάκια και στην φλάντζα του

κινητήρα και δρα µονωτικά
Πλεονεκτήµατα
• Αυξηµένη λειτουργική ασφάλεια του οχήµατος
• Αυξηµένη διάρκεια ζωής και µειωµένη φθορά των εξαρτηµάτων
• Σηµαντική εξοικονόµηση λαδιού, µειωµένη εκποµπή καυσαερίων
• Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του καταλύτη και βελτιωµένη απόδοση

του κινητήρα
Πεδία εφαρµογής
Εφαρµόζεται σε όλους τους βενζινοκινητήρες και
πετρελαιοκινητήρες. Κατάλληλο για διαφορικά και κιβώτια
ταχυτήτων. Το Booster λαδιού είναι ιδανικό για οχήµατα µε ειδικό
φίλτρο συγκράτησης ενζύµων και κάπνας (πετρέλαιο). Επαρκεί για
γέµισµα λαδιού εώς 8 λίτρα
Εφαρµογή
Μετά από κάθε αλλαγή λαδιών το προσθέτουµε στο λάδι

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΛΑ∆ΙΟΥ 300ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6750 7037
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Καθ/κό συστ.υδραυλ.τιµονιού και σασµάν FÖRCH 5*
• Ειδικό καθαριστικό για προστασία και διάλυση υπολειµµάτων
• Προστατεύει τα σηµεία τριβής και τα καθαρίζει
Καθαριστικό συστήµατος υδραυλικού τιµονιού:
• Κατά την αλλαγή περίπου το 20% του υδραυλικού να αφαιρεθεί
• Σε κάθε λίτρο υδραυλικού λαδιού αναλογούν 150 ml καθαριστικού
• Για επιτυχή καθαρισµό του υδραυλικού συστήµατος , περίπου 25

φορές αριστερά όπως επίσης και δεξιά τερµατίζουµε το τιµόνι
• Κατόπιν αλάζουµε τα λάδια του υδραυλικού και προσθέτουµε τα

κανονικά λάδια του κατασκευαστή
Αυτόµατο σασµάν-καθαριστικό συστήµατος:
• Προτού την αλλαγή λαδιών στο σασµάν (κιβώτιο ταχυτήτων)

προσθέτουµε το καθαριστικό
• Σε κάθε λίτρο υδραυλικού λαδιού αναλαγούν 150 ml καθαριστικού
• Κινήστε το όχηµα για περίπου 15 km µε διαφορετικές αλλαγές

ταχυτήτων
• Κατόπιν αλλάξατε τα λάδια και προσθέσατε τα λάδια του

κατασκευαστή

ΚΑΘ.ΣΥΣ.Υ∆Ρ.ΤΙΜ.Σ.FÖRCH 5* 1L
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6750 7071

Nano φροντίδα για το υδραυλικό τιµόνι
• Προστασία µέσω Nano-τεχνολογίας για το υδραυλικό τιµόνι (servo)
• Yψηλής δράσης προστατευτική και ολισθηρή Nano-επίστρωση η

οποία προστατεύει όλες τις εσωτερικές επιφάνειες από υδραυλικά
τιµόνια, διαφορικά και κιβώτια µετάδοσης κίνησης( βιοµηχανία)
από την τριβή και την φθορά

• Μειώνει τους θορύβους
• Εγγυάται σίγουρη και εύκολη λειτουργία του υδραυλικού τιµονιού
• Κατάλληλο και για αγωνιστικά αυτοκίνητα
Εφαρµογή
Επαρκεί για 1,5 εώς 2 λίτρα λάδι. Πρίν προσθέσουµε το προϊόν
αφαιρούµε αντίστοιχη ποσότητα λαδιού.

ΝΑΝΟ.ΦΡΟΝΤ.Γ.Υ∆Ρ.ΤΙΜΟΝΙ 100ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6750 7070

Nano προστασία κινητήρα
Ιδιότητες
• ∆ηµιουργεί µια πολύ δραστική προστατευτική επικάλυψη βάση

nano- τεχνολογίας στο λάδι, µέσω της ειδικής σύστασής της
αποκτά εξαιρετικά µεγάλη αντοχή στην τριβή και την φθορά των
εξαρτηµάτων

• Φλάντζες, O-Ring και τσιµουχάκια διατηρούν την ελαστικότητά
τους

Πλεονεκτήµατα
• Υψηλά δραστική προστασία κατά της φθοράς
• Άµεση λίπανση σε κρύο ξεκίνηµα
• Απαλή και οµαλή λειτουργία του κινητήρα
• Βελτιωµένη απόδοση κινητήρα
• Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των εξαρτηµάτων
• Μείωση θορύβων
• Αυξάνει εξαιρετικά την ασφάλεια καλής λειτουργίας σε κατάσταση

ανάγκης (έλλειψη λιπαντικού)
Πεδία εφαρµογής
Εφαρµόζεται σε όλους τους βενζινοκινητήρες- πετρελαιοκινητήρες
και Common-Rail όπως και σε εξαρτήµατα υψηλής ακρίβειας, επίσης
συνίσταται για όλους τους κινητήρες µε τούρµπο, καταλύτες και
ειδικά φίλτρα συγκράτησης ενζύµων και κάπνας (πετρέλαιο).
Επαρκεί για λάδι εώς 5 λίτρα
Εφαρµογή
Έπειτα από κάθε αλλαγή λαδιού προστίθεται στο λάδι

NANO ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 300ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6750 7038
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Καθαρισιτκό συστήµατος ψύξης
• Καθαρίζει το σύστηµα ψύξης από διάβρωση, σκουριά και ασβέστη
• Προλαµβάνει νέες καθιζήσεις και προστίθεται προληπτικά
• Το περιεχόµενο της φιάλης επαρκεί για περίπου 10 χρήσεις

Στεγάνωση συστήµατος ψύξης
• Στεγανώνει ρωγµές στο µέγεθος µαλλιών και µικρές διαρροές στο

σύστηµα ψύξης - θέρµανσης
• Προλαµβάνει την διάβρωση
• Κατάλληλο για όλα τα συστήµατα ψύξης
• Αναµιγνύεται µε όλα τα αντιψυκτικά του εµπορίου
• Το περιεχόµενο της φιάλης επαρκεί για περίπου 10 χρήσεις

FL(300ML)ΚΑΘΑ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6750 7040

FL(300ML)ΣΤΕΓΑ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞ.
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6750 7050

Καθαριστικό ψυκτικού συστήµατος
Radiator Flush
• Για όλους τους κινητήρες εσωτερικής καύσης µε κλειστό κύκλωµα

ψύξης νερού
• Καθαρίζει το ψυγείου (νερού) κια τον εναλλακτή θερµότητας
• Καθαρίζει βαλβίδες, θερµοστάτη, αντλία νερού
• ∆ιαλύει λάσπη από το ψυγείο, αποµακρύνει κατακάθια, άλατα

(λεβητόλιθο) και επίπαγο στο συνολικό ψυκτικό σύστηµα
• Προστατεύει από διάβρωση
• Βελτιώνει την απόδοση θέρµανσης και ψύξης
Εφαρµογή
Πριν από κάθε αλλαγή ψυκτικών υγρών το προσθέτουµε στα
ψυκτικά υγρά. Αφήνουµε τον κινητήρα να δουλεύει για 15 λεπτά στο
ρελαντί και ανοίγουµε τις βαλβίδες του καλοριφέρ. Έπειτα
εκτελούµε την αλλαγή ψυκτικών υγρών σύµφωνα µε τις οδηγίες του
κατασκευαστή και χρησιµοποιούµε το καθαριστικό ψυκτικού
συστήµατος Radiator Flush προληπτικά. Επαρκεί για συστήµατα
ψύξης µε γέµισµα 5 εώς 10 λίτρα. Για µεγαλύτερη ή µικρότερη
χωριτικότητα γεµίσµατος, αυξάνουµε ή µειώνουµε αντίστοιχα για
κάθε λίτρο ψυκτικού υγρού κατά 50ml την προσθήκη του
καθαριστικού

ΚΑΘ. ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤ. RF 300ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6750 7046

Στεγανοποιητικό συστ.ψυγείου Radiator FÖRCH 5*
• Για όλες τις µηχανές καύσης µε κλειστό ψυγείο νερού
• ∆ιαρροή σε ψυγεία και διάφορες αλλαγές θερµοκρασία, διαρροή

σε αντλία νερού και εξαερωτές καλοριφέρ, ρωγµές σε κολλάρα
όπως και πολλαπλές χρήσεις.

• Αναµιγνύεται µε όλα τα αντιψυκτικά
Οδηγίες χρήσης:
• Προσθέτουµε το προϊόν στο ψυγείο και θέτουµε σε λειτουργία την

µηχανή του αυτοκινήτου. Ανοίγουµε τους εξαερωτές του
καλοριφέρ

• Μετά την διαδικασία ελέγχουµε την στάθµη του νερού
• Αρκετό για συστήµατα ψύξης µε - 10 l ποσότητας
• Η αναλογία ανάµιξης ανά λίτρο είναι 50 ml

ΣΤΕΓ.ΣΥΣΤ.ΨΥΓ.R.FÖRCH 5*300ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6750 7056
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Καθαριστικό συστήµατος βενζίνης και αερίου LPG
• Τελειοποιεί την κατανάλωση καυσίµων και τις τιµές καυσαερίων
• Λιπαντικά συστατικά υψηλής αποτελεσµατικότητας προστατεύουν

από φθορά και διάβρωση
• Προϊόν υψηλής απόδοσης, ειδικά σχεδιασµένο για συστήµατα

υγρού αερίου (LPG)
• Αποµακρύνει µόνιµα ακόµα και ελάχιστους ρίπους και ρητινώσεις

στο συνολικό σύστηµα καύσης (Keep Clean Effekt)
• Φροντίζει για έναν καθαρό χώρο καύσης, ιδανική προστασία κατά

της αποκόλλησης βαλβίδων
• ∆ένει τους υδρατµούς και την υγρασία, αποτρέπει αποτελεσµατικά

την δηµιουργία κατάλοιπων καύσης
Εφαρµογή
Προσθέτουµε στο ντεπόζιτο βενζίνης σε οχήµατα διπλής ενέργειας
(αέριο / βενζινοκίνητα). Τακτικά κάθε 3 µε 4 µήνες ή κάθε e 10.000
χιλ. προσθέτουµε στο ρεζερβουάρ πριν το γέµισµα αυτού. Επαρκεί
για καύσιµα εώς 80 λίτρα

LPG- ΚΑΘ. ΣΥΣΤ. ΒΕΝΖΙΝΗΣ
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6750 7066

Φροντίδα συστήµατος LPG
• Προστασία και καθαρισµός συστήµατος υγρού αερίου
• Προϊόν υψηλής απόδοσης, ειδικά ανεπτυγµένο για συστήµατα

υγρού αερίου (LPG)
• Προστατεύει από φθορά και διάβρωση
• Φροντίζει για έναν καθαρό χώρο καύσης, ιδανική προστασία κατά

της αποκόλλησης βαλβίδων
• ∆ένει τους υδρατµούς και την υγρασία, αποτρέπει αποτελεσµατικά

την δηµιουργία καταλοίπων καύσης
Εφαρµογή
• Τακτικά κάθε 3 µε 4 µήνες ή κάθε 10.000χµ προσθέτετε στο

ρεζερβουάρ πριν το γέµισµα αυτού
• Προσθέτουµε στο ντεπόζιτο αερίου σε οχήµατα διπλής ενέργειας

(αέριο/βενζινοκίνητα). Όταν το ντεπόζιτο αερίου είναι σχεδόν
άδειο βιδώνουµε σφιχτά το εξάρτηµα προσαρµογής πάνω στην
υποδοχή καυσίµων. Ενώνουµε το εξάρτηµα προσαρµογής µε την
βαλβίδα του κουτιού και αδειάζουµε πλήρως το κουτί µε το προϊόν.
Κατόπιν συνεχίζουµε κανονικά. Επαρκεί για υγρό αέριο εώς 50
λίτρα

Το σετ µε κωδικό 6750 7065 περιλαµβάνει:
• 1 x Κωδικός 6750 7061 LPG-Πλαστικός αντάπτορας 10 mm
• 1 x Κωδικός 6750 7062 LPG-Πλαστικός αντάπορας 12 mm
• 1 x Κωδικός 6750 7063 LPG-Πλαστικός αντάπτρορας 14 mm
• 1 x Κωδικός 6750 7064 LPG-Μπρούτζινος αντάπτρορας 1/2”

ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ LPG 120ML
LPG-ΣΥΣ.ΠΕΡ.ANTAΠ.ΣΥΝΘΕΤΙ.10ΜΜ
LPG-ΣΥΣ.ΠΕΡ.ANTAΠ.ΣΥΝΘΕΤΙ.12ΜΜ
LPG-ΣΥΣ.ΠΕΡ.ANTAΠ.ΣΥΝΘΕΤΙ.14ΜΜ
LPG- ΣΥΣΤ.ΠΕΡ.ANTAΠΤ. ΜS 1/2"
LPG-ΣΕΤ- ΣΥΣΤ.ΠΕΡ.ANTAΠΤ.4TEM.

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6750 7060
6750 7061
6750 7062
6750 7063
6750 7064
6750 7065

Αυτοκόλλητο σέρβις για
το παρµπρίζ
• αυτοκόλλητο
• ∆ιαστάσεις ανά αυτοκόλλητο (Μ x Π):52 x 37 mm

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6750 7096
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Προστ.βαλβίδων για κινητήρες µε αέριο FÖRCH 5*
• ∆ιαρκής προστασία βαλβίδων µε το υλικό για κινητήρες µε αέριο

(γκαζιού)
• Αποκλειστικά για χρήση σε αυτόµατο σύστηµα φιάλης (π.χ. σε

σύστηµα λιπάνσεως ψεκασµού flashlube) σε οχήµατα που
λειτουργούν ή µε βενζίνη ή µε αέριο (διπλής λειτουργίας)

• Υψηλής επίδοσης προσθετικό καυσίµου
• Προστατεύει τις βαλβίδες και τις έδρες βαλβίδων και ελατώνει το

χτύπηµά τους
• Οµαλύνει την καύση και την κατανάλωση και µειώνει τα καυσαέρια
• Αποµακρύνει βρωµιές και κρατάει καθαρό τον χώρο καύσης
• Εγγυάται σίγουρη λίπανση
• Υψηλής επιδόσεως προστασία φθοράς χωρίς να δηµιουργούνται

ανεπιθύµητες θερµοκρασίες
• Ενδείκνυται για αυτοκίνητα µε καταλύτη
Οδηγίες χρήσεως:
• Γεµίζουµε σταδιακά (βλέπε αναλογία) µε το προστατευτικό υγρό

βαλβίδων το αντίστοιχο(δοχείο) ρεζερβουάρ ή σύστηµα ψεκασµού
• Προσοχή: Ενηµερωθείτε µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του

οχήµατος
• Για αυτόµατο σύστηµα ψεκασµού η αναλογία είναι (περίπου 50 ml

σε 50 l καυσίµου)

ΠΡ.ΒΑ.ΚΙΝ.Μ.ΑΕΡ.FÖRCH 5* 500ML
∆Ο(5L)ΠΡ.ΒΑ.ΚΙΝ.Μ.ΑΕΡ.FÖRCH 5*

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6750 7067
6750 7068
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Καθαριστικό χεριών Derma Top
• Ειδικό καθαριστικό χεριών για βερνίκια, ρητίνες, κόλλες,

χρώµµατα, άσφαλτο κ.λ.π.
• Κλινικά δοκιµασµένο
• Λοσιόν καθαρισµού µε θερµοπλαστικό µέσον τριβής
• Φιλική δύναµη καθαρισµού εξ αιτίας των εστερικών λαδιών
• ∆εν απολιπαίνει
• Ουδέτερο PH
Εφαρµογή:
• Προ- καθαρισµός της βρωµιάς µε Καθαριστικό χεριών, κατόπιν

προσθέτοντας λίγο κρύο νερό µέχρι χλιαρό συνεχίζουµε τον
καθαρισµό

• Τέλος καλό πλύσιµο µε καθαρό νερό και προσεκτικό στέγνωµα

Καθαριστικό χεριών Derma Top
• ∆υναµικό καθαριστικό για σκληρή βρωµιά
• Με θερµοπλαστικό µέσον τριβής
• ∆ερµατολογικά ελεγµένο
• PH-6 (συµβατό µε του φυσικού προστατευτικό µανδύα δέρµατος)
• ∆εν απολιπαίνει
Εφαρµογή:
• Τρίψιµο του δέρµατος χωρίς νερό
• Περαιτέρω πλύσιµο µε λίγο νερό, καλό ξέπλυµα και στέγνωµα
• Προϊόν που ήρθε σε επαφή µε τα µάτια καλό ξέπλυµα µε νερό

FA(250ML)ΚΑΘΑΡ.ΧΕΡ.DERMA TOP
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6180 9038

ΚΑΘΑΡ.ΧΕΡ.DERMA TOP 10L
DS(3L)ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6180 9032
6180 9039
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Αφρός προστασίας χεριών Derma Plus

ΑΦ.ΠΡ. ΧΕΡΙΩΝ DERMA PLUS 150ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6180 9050

• Εµποδίζει το λέρωµα των χεριών µε χρώµα, πολυουρεθάνη,
κόλλες κ.λ.π.

• ∆εν περιέχει σιλικόνη
• Σταθερό στο νερό
• Προφυλάσσει τα χέρια από δραστικές ουσίες όπως διαλύτες,

αλκάλια, λάδια κ.λ.π.
• Αποφεύγονται οι αλεργίες επαφής
• ∆εν κολλά και δεν λιπαίνει σχεδόν µε την επάλειψη του δέρµατος
• Επαρκεί για περίπου 150 χρήσεις
• Προφυλάσει το δέρµα για 4 - 5 ώρες

Λοσιόν καθαρισµού χεριών Derma Plus

∆Ο(5L)ΛΟΣΙ.ΚΑΘ.ΧΕΡ.DERMA PLUS
ΤΡΟΜΠΑ ΑΛΟΙΦ.ΚΑΘ.ΧΕΡΙΩΝ 5L

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6180 9035
6180 9036

• απαλή κρέµα χειρός µε φροντίδα του δέρµατος li>
• ∆εν περιέχει σιλικόνη
• Σταθερό στο νερό
• Προφυλάσσει τα χέρια από δραστικές ουσίες όπως διαλύτες,

αλκάλια, λάδια κ.λ.π.
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Αλοιφή καθαρισµού χεριών Derma Plus

DS(3KG)ΑΛΟΙ.ΚΑΘ.ΧΕΡ.DERMA PLUS
ΣΕΤ ΒΑΣΗ-ΤΡΟΜΠΑ ΑΛΟΙΦΗΣ 3KG
ΤΡΟΜΠΑ ΑΛΟΙΦΗΣ ΚΑΘ.ΧΕΡΙΩΝ 3KG

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6180 9000
6180 9005
6180 9006

• ∆εν περιέχει διαλύτες και αλκάλια
• PH-7, ουδέτερο
• ∆ραστικός καθαρισµός των χεριών µε ταυτόχρονη προστασία από

λάδια, λίπη και άλλες βρωµιές
• Κλινικά δοκιµασµένη
• Προλαµβάνει ερεθισµούς δέρµατος
• Φιλικό προς το περιβάλλον και βιοαποικοδοµήσιµο

Κρέµα προστασίας χεριών Derma Plus

DS(1KG)ΚΡΕΜΑ ΠΡ.ΧΕΡ.DERMA PLUS
ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ ΚΡΕΜΑ 1KG
∆ΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΤΗΣ ΚΡΕΜΑΣ 1KG

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6180 9010
6180 9017
6180 9018

• Μη ορατή προστασία χεριών για χρήση πριν από το ξεκίνηµα της
εργασίας

• Εµποδίζει το λέρωµα των χεριών µε οξέα, αλκάλια, λάδια, κόλλες
κ.λ.π.

• Προλαµβάνει ερεθισµούς
• ∆εν κολά και δεν λιπαίνει σχεδόν µε την επάλειψη του δέρµατος

Κρέµα περιποίησης δέρµατος Derma Plus

ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ ΚΡΕΜΑ 1KG
∆ΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΤΗΣ ΚΡΕΜΑΣ 1KG
DS(1KG)ΚΡΕ.ΠΕΡΙΠ.∆.DERMA PLUS

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6180 9017
6180 9018
6180 9020

• Περιποιείται το δέρµα και υποστηρίζει τον σχηµατισµό του φυσικού
φίλµ προστασίας δέρµατος

• Αποοφεύγεται η ξήρανση και το σκάσιµο του δέρµατος
• Περιέχει ουσίες που εµποδίζουν τους ερεθισµούς
• ∆εν κολλά και δεν λιπαίνει µετά την εφαρµογή

Σετ περιποίησης και πλυσίµατος δέρµατος
Derma Plus

ΣΕΤ ΠΕΡ.&ΠΛ.∆.DERMA PLUS 1/3/1
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6180 9025

• Derma Plus - Αλοιφή καθαρισµού χεριών 3 κιλών Derma Plus -
Κρέµα προστασίας χεριών 1κιλού και Derma Plus - κρέµα
περιποίησης χεριών 1 κιλού στην βάση του τοίχου µε τις
αντίστοιχες αντλίες
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Αλοιφή καθαρισµού χεριών Derma Plus
• ∆εν περιέχει διαλύτες και αλκαλικά
• Ουδέτερο PH
• ∆ραστικός καθαρισµός των χεριών µε ταυτόχρονη προστασία από

λάδια, λίπη και άλλες βρωµιές
• Κλινικά δοκιµασµένη
• Προλαµβάνει ερεθισµούς δέρµατος
• Φιλικό προς το περιβάλλον και βιοαποικοδοµήσιµο

Κρέµα προστασίας χεριών Derma Plus
• Μη ορατή προστασία χεριών για χρήση πριν από το ξεκίνηµα της

εργασίας
• Εµποδίζει το λέρωµα των χεριών µε οξέα, αλκάλια, λάδια, κόλλες

κ.λ.π.
• Προλαµβάνει ερεθισµούς δέρµατος
• ∆εν κολλά και δεν λιπαίνει σχεδόν µε την επάλειψη του δέρµατος

Κρέµα περιποίησης & πλυσίµατος δέρµατος Derma
Plus
• ∆εν περιέχει διαλύτες και αλκάλια
• pH-7, ουδέτερο
• ∆ραστικός καθαρισµός των χεριών µε ταυτόχρονη προστασία από

λάδια, λίπη και άλλες βρωµιές
• Κλινικά δοκιµασµένη
• Προλαµβάνει ερεθισµούς δέρµατος
• Φιλικό προς το περιβάλλον, βιοαποικοδοµήσιµο
• Η αντλία του δοχείου µε κωδικό 6480 9003 δεν

συµπεριλαµβάνεται

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων

TB(350ML)ΚΡΕ.ΠΡΟΣ.Χ.DERMA PLUS
DS(1KG)ΚΡΕΜΑ ΠΡ.ΧΕΡ.DERMA PLUS

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6180 9014
6180 9010

TB(350ML)ΚΡΕ.ΠΕΡ.∆.DERMA PLUS
DS(1KG)ΚΡΕ.ΠΕΡΙΠ.∆.DERMA PLUS

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6180 9024
6180 9020

TB(350ML)ΑΛΟΙ.ΚΑ.ΧΕ.DERMA PLUS
DS(3KG)ΑΛΟΙ.ΚΑΘ.ΧΕΡ.DERMA PLUS
∆Ο(9KG)ΑΛΟΙ.ΚΑ.ΧΕ.DERMA PLUS

6180 9004
6180 9000
6180 9002
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Αλοιφή καθαρισµού χεριών Derma Plus
• ∆εν περιέχει διαλύτες και αλκάλια
• pH-7, ουδέτερο
• ∆ραστικός καθαρισµός των χεριών µε ταυτόχρονη προστασία από

λάδια, λίπη και άλλες βρωµιές
• Κλινικά δοκιµασµένη
• Προλαµβάνει ερεθισµούς δέρµατος
• Φιλικό προς το περιβάλλον, βιοαποικοδοµήσιµο
• Η αντλία του δοχείου µε κωδικό 6480 9003 δεν

συµπεριλαµβάνεται

Αφρός καθαρισµού χεριών Derma Plus
• Χρησιµοποιείται χωρίς νερό
• ∆εν χρειάζεται στέγνωµα
• Αποµακρύνει σε βάθος σκληρή βρωµιά όπως λάδια, λίπη,

χρώµατα, µελάνες κ.λ.π.
• Ιδανικό για κινητές τοποθετήσεις π.χ. σε οικοδοµές κ.λ.π.
• Ιδανικό επίσης για συνεργεία, όταν βρώµικες εργασίες

εναλλάσονται µε εργασίες που απαιτούν καθαρά χέρια

Βούρτσα καθαρισµού χεριών
• Νάυλον / PP
• ∆ιπλής όψης

Καθαριστικό χεριών “Λεµόνι”
• Πάστα καθαρισµού χεριών χωρίς άµµο µε συστατικά προστασίας

δέρµατος
• Αποµακρύνει σκληρή βρωµιά όπως λάδια, λίπη
• ∆ιατηρεί τον φυσικό όξινο µανδύα του δέρµατος
• Οικονοµικό στην κατανάλωση
• ∆εν βουλώνει τις λεκάνες και τους αγωγούς

∆Ο(9KG)ΑΛΟΙ.ΚΑ.ΧΕ.DERMA PLUS
∆ΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΛΟΙΦΗΣ 9KG

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6180 9002
6180 9003

ΑΦΡ.Κ.ΧΕΡΙΩΝ DERMA PLUS 150ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6180 9040

KOY(10L)ΚΑΘΑΡΙ.ΧΕΡΙΩΝ "CITRUS"
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6180 9008

ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜ.ΧΕΡΙΩΝ 9X4CM
ΞΥΛΙΝΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΠΛΥΣΙΜ ΧΕΙΡΟΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΒΟΥΡΤΣΑ ΠΛΥΣΙΜ ΧΕΙΡΟΣ

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
5410 90
5417 10 2
5417 10 3
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Χαρτοµάντηλα σε δωρητή
• Για χώρους καθαρισµού, τουαλέτες κ.λ.π.
• Ιδανικό για συνεργεία, βενζινάδικα, καταστήµατα πωλήσεων κ.λ.π.
• Αντίστοιχος δωρητής στον τοίχο
Κωδικός 5413 55:
• Χαρτοµάντηλα χειρός σε δωρητή
• Πλήρη συσκευασία µε χαρτοµάντηλα χειρός
• 3.000 τεµάχια
Κωδικός 5413 51 1:
• Χαρτοµάντηλα χειρός
• ∆ιπλό φυσικό
• ∆ιαστάσεις Ύ x Π: 23,2 x 23 cm
• 3.000 τεµάχια
Κωδικός 5413 52 1:
• Χαρτοµάντηλα χειρός
• Μονό φυσικό
• ∆ιαστάσεις Ύ x Π: 23,2 x 23 cm
• 5.000 τεµάχια
Κωδικός 5413 50:
• Χαρτοµάντηλα χειρός- δωρητής κενός
• Λευκό µε παράθυρο ορατότητας
• ∆ιαστάσεις Ύ x Π x Β: 30,9 x 30,6 x 12,8 cm

Υγρά µαντήλια καθαρισµού Derma Plus
• Χωρίς δωρητή
• Αποµακρύνει σε βάθος χωρίς κόπο και γρήγορα χρώµατα, κόλλες,

λίπη, λάδια, λιπαντικά, πίσσα, µελάνη, ρητίνες, κεριά, γραφίτης
κ.λ.π.

• Χρησιµοποιείται στο δέρµα, υφάσµατα, σε πολλά πλαστικά,
καουτσούκ, µέταλλα, βερνίκια, κεραµικά κ.λ.π.

• Μη τοξικό
• Χρησιµοποιείται χωρίς νερό, σαπούνι και βούρτσα
• Περιεχόµενο: 70 υγρά µαντήλια καθαρισµού 20 x 30 cm
• Με θεραπευτικά ορυκτά από την νεκρά θάλασσα, βιταµίνη Ε και

αλόη βέρα
Εφαρµογή:
• Αφαιρείται το καπάκι του δοχείου και το πρώτο µαντήλι προσεκτικά

τραβιέται από την µέση και το άκρο το βάζουµε από την οπή του
καπακιού και κλείνουµε ξανά το καπάκι

• Το τραβούµε προς τα έξω και σχίζουµε
• Ο συνδιασµός καθαριστικού και καθαριστικής ίνας χαρτιού δίδουν

µεγάλη δραστικότητα

Υγρά µαντήλια καθαρισµού
• Καθαρίζουν σε βάθος και γρήγορα
• Φιλικό για το δέρµα
• Χρησιµοποιείται χωρίς νερό και άλλα πρόσθετα καθαρισµού
• ∆ερµατολογικά ελεγµένο
• Ιδανικό για τον καθαρισµό δέρµατος, υφασµάτων, πλαστικών,

καουτσούκ, µετάλλων, βερνικιών, πίσσας κ.λ.π.
• Περιεχόµενο: 50 µαντήλια των 27 x 27 cm

ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΜ.(ΚΕΝΗ)
ΧΑΡΤΟΜ.3000ΤΕΜ.2ΣΤΡΟ.ΝΑ23,2Χ23
ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ 5000ΤΕΜ.
ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΣΕ ∆ΩΡΗΤΗ 3000

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
5413 50
5413 51 1
5413 52 1
5413 55

DS(70)Υ.ΜΑΝ.ΚΑ.DERMA PLUS20X30
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6130 9105

DS(50)Υ.ΜΑΝ.ΚΑ.DERMA PLUS27X27
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6130 9100
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Γέµισµα:
∆ιάρκεια:
Πίεση αέρος:
Βαλβίδα πιέσεως:
Βάρος:
Παροχή αέρος:

περίπου 400 ml
περίπου 10 ‘’
περίπου 8-10 bar
10 bar
9,5 kg
2,5 m Ø 6 mm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μονάδα γεµίσµατος
• Αυτόµατο γεµιστικό για διάφορα χηµικά προϊόντα
• Γεµίζει την φιάλη ψεκασµού σε µια δόση µε προϊόν και αέρα
Κωδικός 6000 3910:
• Περαιτέρω µέσα από ερώτηση
Κωδικός 6000 3911:
• Το ανταλλακτικό κουµπί ψεκασµού του ψεκαστήρα υπό πίεση αέρα

ταιριάζει µόνο εφ’ όσον χρησιµοποιείται η παρεµβολή της
βαλβίδας (κωδικός 6000 0032). Πρέπει επίσης να αντικατασταθεί η
παρεµβολή βαλβίδας

Ψεκαστήρας µε πίεση αέρα
• Φιάλη αλουµινίου για ξαναγέµισµα µε σύνδεση πίεσης για το

φούσκωµα ελαστικών αυτοκινήτων
• Ποσότητα γεµίσµατος 500 ml
• Πίεση γεµίσµατος µέγιστο 10 bar
• Τα παρακάτω προϊόντα FÖRCH δεν πρέπει να χρησιµοποιηθούν

µε τον ψεκαστήρα µε πίεση αέρα:
- Αποµακρυντής σκουριάς R542, NFZ-καθαριστικό R525
- Καθαριστικό ζάντας premium R516, Καθαριστικό ζάντας R515
- Συµπυκνωµένο καθαριστικό κινητήρα R520
- Καθαριστικό για πλακάκια και αίθουσες R598
- Συµπυκνωµένος αποµακρυντής ρητινών

• ∆εν γεµίζονται υδατικά διαλύµατα µε ακραίες τιµές PH (περίπου
PH‹3 και PH›9). Κίνδυνος έκρηξης

Αντ/κο µπεκ για δοχείο υγρού φρένων

ΜΟΝΑ∆Α ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ BR R510
ΕΙ∆ΙΚΟ ∆ΟΧΕΙΟ (400ML)
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ∆ΟΧ.ΓΕΜΙΣΜ. 60ML
KANIΣΤΡΟ ΛΟΓΧΗ ΓΙΑ 6000 0065

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6000 3910
6000 3911
6000 3991
6000 0963

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΑ
ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΥΓΡΟΥ ΦΡΕΝΩΝ R510

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6000 0031
6000 0925

ΚΑΠΑΚΙ ΒΙ∆ΑΣ
ΒΑΛΒΙ∆Α ∆ΟΧΕΙΟΥ(ΣΩΛ.&ΠΡΟΕΚ)
ΠΩΜΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ (ΜΕ ΜΥΤΗ)
ΠΩΜΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ (ΜΕ ΜΥΤΗ)
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 200ΜΜ
ΠΩΜΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ (KANONIKO)
ΠΩΜΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ (ΨΙΛΟ)
DRUCKLUFT-SPRÜHER-ERSATZTEILE
∆ΟΧΕΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΣΤΟΜΙΟ ΒΙ∆ΩΤΟ ΓΙΑ ∆ΟΧΕΙΟ
ΒΑΛΒΙ∆Α ∆ΟΧΕΙΟΥ
ΒΑΣΗ ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ ΑΕΡΟΣ
ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΕΓ/ΣΗΣ ∆ΟΧΕΙΟΥ
ΒΑΛΒΙ∆Α ΑΕΡΟΣ

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
3574 5
6000 0032
6000 0033
6000 0034
6000 0035
6000 0036
6000 0037
6000 0038
6000 0039
6000 0040
6000 0041
6000 0043
6000 0045
6000 0046
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Ψεκαστήρας µε αντλία
• Για όλα τα χηµικά προϊόντα. Εξαιρείται το καθαριστικό φρένων

R500 (µε ακετόνη)
• Επίτευξη πίεσης µε αντλία
• Πολλαπλή ρύθµιση βεντάλιας ψεκασµού στρίβοντας τον εγχυτήρα
• Ποσότητα γεµίσµατος µέγιστο 1 l

Ψεκαστήρας χειρός
• Ψεκαστήρας χειρός µε ρυθµιζόµενη βαλβίδα ψεκασµού

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 1L
ΣΕΤ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΝΤ/ΚΗ ΜΥΤΗ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ 0,8MM
ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘ/ΚΟ
KANIΣΤΡΟ ΛΟΓΧΗ ΓΙΑ 6000 0065

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6000 0065
6000 0066
6000 0068
6000 0954
6000 0963

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ 500ΜL
ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ 1L

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6000 0015
6000 0061

Τρόµπα ψεκασµού για ζάντες
• Εγκεκριµένο για υγρό ζαντών
• ∆εν είναι ανθεκτικό σε ασετόν
• Ανάλογα το πρεσσάρισµα αυξοµειώνεται η πίεση
• ∆ιαφορετικές εναλλαγές στο ψέκασµα ανάλογα τις ρυθµίσεις του

µπεκ
• Μέγιστη περιεκτικότητα 1 l

ΤΡΟΜΠΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΖΑΝΤΕΣ
ΣΕΤ ΛΑΣΤΙ. ΣΤΕΓΑΝΟ.Γ.6000 0955
ΑΝΤ.ΜΥΤΗ Γ.6000 0955 ΚΙΤΡΙΝΗ
KANIΣΤΡΟ ΛΟΓΧΗ ΓΙΑ 6000 0955

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6000 0955
6000 0958
6000 0960
6000 0961
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Αυτόµατος δοσοµετρητής DV
• Ρυθµιστής δοσολογίας ψεκασµού για τον καθαρισµό αυτοκινήτων,

φορτηγών
• Αυτόµατος δοσοµετρητής, συνδέεται στους αγωγούς του νερού

και στα καθαριστικά µέσα. Με την δράση του νερού τραβιέται το
καθαριστικό και αναµιγνύεται στην διεύθυνση του δοσοµετρητή

• Επιτυγχάνονται διάφορες συγκεντρώσεις µε διάφορες προσθέσεις
εγχυτήρα

Χαρακτηριστικά:
Ανοξείδωτος χάλυβας- κοντάρι ψεκασµού (µέγιστο 1,85 µέτρα),
κατεύθυνση δοσοµετρητή µε σύστηµα βεντούρι, λάστιχο 25 µέτρων
µε συνδέσεις.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ∆ΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΣ DV1,85M
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6000 0063

5 l
8 l
3 bar
+40°C
3,1 l/λεπτό
µέγιστο 60°
µικρότερο από 5 N
Μήκος: 55 cm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ραντιστήρας
• Ραντιστήρας πιέσεως για πλήρη εφαρµογή γύρω από το αµάξι
• Ανεξάρτητη από µια σταθερή εγκατάσταση, επίτευξη πίεσης µε µια

ενσωµατωµένη αντλία πίεσης, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο
ραντιστήρας οπουδήποτε

• Στρίβωντας τον εγχυτήρα ψεκασµού ρυθµίζεται η βεντάλια
ψεκασµού και µπορεί να γίνει επιλογή σε βεντάλια ενός σηµείου ή
απλωµένη βεντάλια

• Χρησιµοποιείται για όλα τα χηµικά προϊόντα εκτός του
καθαριστικού φρένων R500 (µε ακετόνη) και το καθαριστικό
ζάντας premium R516

• Ισχυρής ισχύ αντλία πίεσης
• Χωνί γεµίσµατος
• Ενσωµατωµένη βαλβίδα ασφάλειας
• Μεταφερόµενη

ΡΑΝΤΙΣΤΗΡΑΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ.ΨΕΚΑΣΜ.ΠΛΗΡΗΣ Μ.ΕΝΓΧΥΤ
ΓΡΗΓΟΡΟ.ΕΠΙΣΤΟΜ.ΒΑΛΒΙ∆. ΠΛΗΡΗΣ

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6000 0070
6000 0070 1
6000 0070 2

µέγιστη περιεκτικότητα:
Ολική περιεκτικότητα:
Πίεση αέρος απόδοσης:
Θερµοκρασία αντοχής:
µέγιστη απώλεια πιέσεως ψεκασµού 3 bar:
Γωνία ψεκασµού:
Αντίσταση πιέσεως ακροφύσιου:
Απόδοση ψεκασµού:
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Προσαρµογέας σπειρωµάτων
• Για εξισορρόπηση. Ρυθµιστής δοσολογίας διαφορετικών

σπειρωµάτων σε µπετόνια, βαρέλια, κάνουλες και αντλίες
Κωδικός 5375 20: Προσαρµογέας σπειρωµάτων πορτοκαλί
• Εσωτερικό σπείρωµα 2”
• Εσωτερικό σπείρωµα τρισούρα χονδρό
Κωδικός 5375 21: Προσαρµογέας σπειρωµάτων κίτρινος
• Εσωτερικό σπείρωµα 2’’
• Εξωτερικό σπείρωµα DIN 61/31
• π.χ. σε σύνδεση µε αντάπτορα βαρελιού µε κωδικό 6000 3991 για

αυτόµατο και απλό γέµισµα
Κωδικός 5375 22: Προσαρµογέας σπειρωµάτων µπλε
• Εσωτερικό σπείρωµα 2’’
• Εξωτερικό σπείρωµα 2” Mauser χονδρό

π.χ. σε σύνδεση µε συνθετική αντλία βαρελιών

IG: Εσωτερικό σπείρωµα, AG: Εξωτερικό σπείρωµα

Πλαστική φιάλη
• Πλαστική φιάλη µε βιδωτό καπάκι
• Μέγιστο περιεχόµενο 250 ml

Κάνουλα για µεταλλικά µπιτόνια

Μεταλλικές κάνουλες γαι βαρέλια και µπιτόνια
• Για γρήγορη και απλή αφαίρεση
• Κατάλληλες για διάφορα υγρά (βενζίνη, λάδι, καθαριστικό

φρένων, αραιωτικό κ.λ.π.)
Κωδικός 6000 0024:
• Για βαρέλια µε 3/4” - σπείρωµα
Κωδικός 6000 0027:
• Για πλαστικά µπιτόνια των 30 l και 60 l

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΜ.ΣΠΕΙΡΩΜ.G2''-IG DIN 61
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΣΠΕΙΡ. G2-AG

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
5375 20
5375 21
5375 22

ΚΑΝΟΥΛΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛ.ΒΑΡΕΛΙ 60L
ΚΑΝΟΥΛΑ ΓΙΑ ΜΠΙΤΟΝΙ KST 5,10L
ΚΑΝ.ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΠΙΤΟΝΙΑ 5/30L
ΚΑΝΟΥΛΑ ΓΙΑ ΜΠΙΤΟΝΙ KST 5L ΜΙΚ
ΚΑΝ.Γ.ΜΠΙΤΟΝΙ KST25/30/60L
ΚΑΝΟΥΛΑ ΓΙΑ ΜΠΙΤΟΝΙ KST 60L
ΚΑΝΟΥΛΑ ΓΙΑ ΜΠΙΤΟΝΙ KST 210L

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6000 0016
6000 0020
6000 0022
6000 0023
6000 0025
6000 0062
6000 0073

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 300ΜΜ
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6000 0014

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΝ.ΒΑΡ.&ΜΠΙΤ.3/4"
ΜΕΤΑΛ.ΣΦΑΙΡ.ΚΑΝΟΥΛΑ KST 30/60L
ΜΕΤΑΛ.ΣΦΑΙΡ.ΚΑΝΟΥΛΑ KST 25L

6000 0024
6000 0027
6000 0029
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Πιστόλι ψεκασµού για σπρέυ
• Επαναχρησιµοποιούµενη λαβή για αναστολή
• Για όλες τις φιάλες ψεκασµού και κεφαλές ψεκασµού
• Ψεκασµός µε ακρίβεια και ελεγχόµενη δοσολογία
• ∆εν κουράζει και δεν λερώνει τα δάχτυλα
• Από υψηλής ποιότητας σκληρό πολυπροπυλένιο

Πλαστική φιάλη
• Επαναχρησιµοποιούµενη λαβή για αναστολή
• Για όλες τις φιάλες ψεκασµού και κεφαλές ψεκασµού
• Ψεκασµός µε ακρίβεια και ελεγχόµενη δοσολογία
• ∆εν κουράζει και δεν λερώνει τα δάχτυλα
• Από υψηλης ποιότητας σκληρό πολυπροπυλένιο

Κωδικός
6710 0885
6740 0170
6110 0913
6130 1571
6130 1860
6500 5500
6520 5575
6500 5775
6700 0055
6700 0026
6520 5750
6110 1050

Περιγραφή είδους
Πίεση αέρος/Ψυκτικό σπρέι/Συνδιασµός
Σπρέι εκκίνησης
Καθαριστικό φρένων επαγγελµατικό R500
Καθαριστικό σιλικόνης R507
Καθαριστικό µηχανών τροφίµων S472
Σπρέι αλυσίδας S405
Σπρέι λάδι τεφλόν S408
Σπρέι για σούστες/ γρανάζια/ λίπανση S452
Αντισκωριακό TurboS409
Αντισκωριακό Super Rapid S410
Λάδι συντήρησης S407
Καθαριστικό καρµπυρατέρ R577

Τεχνικά Χαρακτηριστικά / passend für:

Ασφαλείας κεφαλή ψεκασµού λευκή
Ρολλά
400 ml
300 ml
500 ml
500 ml
400 ml
500 ml
500 ml
500 ml
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml

Κωδικός
6710 0880
6110 0950
6710 0850
6710 0860
6500 5550
6530 1500
6500 5570
6510 5100
6510 5150
6500 5215

Περιγραφή είδους
Σπρέι επαφών χωρίς λάδι R570
Γρήγορο καθαριστικό µονταρίσµατος R501
Σπρέι ψυκτικό
Σπρέι επαφών µε λάδι
Σπρέι γράσσου S401
Σπρέι σιλικόνης S420
Σπρέι γράσσου Economic S402
Σπρέι κεραµικό για φρένα S428
Σπρέι συνθετικό για φρένα S427
Λίπος σιλικόνης S421

Τεχνικά Χαρακτηριστικά / passend für:
Ασφαλείας κεφαλή ψεκασµού µαύρη

Συσκευασία
400 ml
500 ml
300 ml
300 ml
500 ml
500 ml
500 ml
400 ml
400 ml
400 ml

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6000 0060

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ ΓΙΑ ΣΠΡΕΥ
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6000 0010

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΕΦ. ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΛΕΥΚΗ
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6000 0094

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΕΦ. ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΛΕΥΚΗ
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6000 0095
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ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΕΣ
Πιστόλι χειρός για φύσιγγες
• Για 310 ml φύσιγγα

Πιστόλι σιλικόνης χειρός

ΠΙΣT.ΣΙΛ.ΧΕΙ.1:14VS2,9MMK310ML
ΠΙΣΤΟ.ΧΕΙΡ.1:10VS4,0MM K 310ML
ΠΙΣΤ.Χ.1:10 VS 4,0MM B(600ML)
ΠΙΣΤ.ΧΕΙΡ1:10VS4,0MM B(400ML)

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6010 0005
6010 0006
6015 0019
6015 0021

• Με µετάδοση δύναµης
• Εργονοµική λαβή χειρός
• Σφαιρικός άξονας οδήγησης πίεσης
Κωδικός . 6010 0005:
• 1:14 για παχύρευστα (δύσκολα µεταφερόµενα) στεγανωτικά και

κόλλες
Κωδικός . 6010 0006, 6015 0019 και 6015 0021:
• 1:10 Κανονικού ιξώδες (Εύκολα µεταφερόµενα) στεγανωτικά και

κόλλες

Πιστόλι χειρός

ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ B(400ML)
ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ ΓΕΜ.FB550/600ML

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6015 8108
6015 8109

• Με την αποµάκρυνση της πλάκας πίεσης από το έµβολο µπορεί να
επεξεργασθούν και φύσιγγες των 310ml

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΦΥΣ.K310ML
ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ K 310ML
ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ K 310ML

6010 0001
6010 0002
6010 0009
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Σάκος- Πιστόλι φύσιγγας εξαρτήµατα

ΣΑΚΟΣ ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓΓΑΣ ΕΞΑΡΤ.
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΒΙ∆Α ΣΥΓΚ.ΠΛΑΣΤ.∆ΙΑΦ.ΣΩΛΗΝΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΩΘΗΣΗΣ ΣΩΛ.(400ML)
ΡΟ∆ΕΛΛΑ ΩΘΗΣΗΣ ΣΩΛ.(400ML)
∆ΙΑΦΑΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ (400ML)
ASK - ANT/KA ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
5338 208 2
5338 208 3
5338 208 7
5338 208 9
5338 208 10
5338 208 11
6600 6147

Αρχική ώθηση:
∆ύναµη ώθησης:
Αντοχή µπαταρίας:

10,2 - 27,6 cm/λεπτό
µέχρι 150 kg
µέχρι 35 φύσιγγες

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πιστόλι φύσιγγας/σαλάµι ΑΒΒ

ΣΕΤ ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓ./ΣΑΛ.ABB
ΣΕΤ-ΠΙΣΤΟΛΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (400ML)

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
5338 208
5338 209

• Ηλεκτρονική µη κλιµακωτή ρύθµιση ταχύτητας
• Χωρίς κυνηγητό του υλικού από την αυτόµατη χαλάρωση
• Με συρτό συµπλέκτη

Συσκευασία παράδοσης κωδικού 5338 208:
1x Πιστόλι φύσιγγας µε φορτιστή 2,4 V, 1x φορτιστή
Συσκευασία παράδοσης κωδικού 5338 209:
1x Σάκος πιστολιού µε ένα φορτιστή 2,4 V, 1x φορτιστή

Μπαταρία:
Φύσιγγα/Μέγεθος φύσιγγας:
Υποδοχή:
Απόδοση υλικού:
Χρόνος απόδοσης:
Βάρος (µε µπαταρία):

2,6 Ah
310 - 600 ml
Φύσιγγα και φύσιγγα ζελατίνας
2713 N (277 kg)
25 - 400 ml/λεπτό
3,1 kg

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πιστόλι µπαταρίας για φύσσιγες Dewalt

12VΠΙΣΤ.ΜΠΑΤ.ΦΥΣ.DEWALT DC542K
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
5328 542

• Πίεση συµπίεσης των 280 kg περίπου επιτρέπει την χωρίς
προβλήµατα επεξεργασία ιδιαίτερα συµπηκνωµένα υλικά

• Πλήρης µεταλλικός µηχανισµός για χωρίς προβλήµατα υψηλή
πίεση συµπίεσης

• Ρυθµιστής ταχύτητας για ρεγουλάρισµα της ταχύτητας συµπίεσης
• Κανένα τρέξιµο του περιεχοµένου της φύσιγγας λόγω

επαναφοράς της ράβδου πίεσης
• Γρήγορη και απλή αλλαγή φύσιγγας
• Για φύσιγγες και θυλάκια

Παραδοτέω µε τον κωδικό 5328 542:
1 x Θυλάκιο πιστολιού µε σειρά κατασκευής για φύσιγγα 310 ml, 1 x
όργανο γρήγορης φόρτισης, 1 x µπαταρία 2,6 Ah/12 V
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Πιστόλι αέρος για αρµόκολλα ψεκαζόµενη
• Εργαλείο που λειτουργεί µε πίεση αέρα για την κατασκευή ραφής

και πτυχωτών στεγανώσεων, επικαλύψεις επιφανειών καθώς
κολλήµατα µε φύσιγγες των 310ml

• Ενσωµατωµένος µειωτήρας πίεσης, µειώνει αυτόµατα την πίεση
του δικτύου στην ιδανική πίεση εργασίας των 7 bar

• Ανεξάρτητοι ρυθµιστές για την ποσότητα αέρα ψεκασµού και
ώθηση υλικού διευκολύνουν µη κλιµακωτή ρύθµιση αντίστοιχα
στην εκάστοτε πρόσθεση

• ∆ιπλής κλίµακας- αφαίρεση παρέχει πρώτα τον αέρα ψεκασµού και
µετά την ώθηση του υλικού

• Ο τηλεσκοπικός κύλινδρος για την προώθηση του υλικού
κατορθώνει τον διαχωρισµό του στεγανωτικού από την πίεση αέρα,
η φύσιγγα βρίσκεται σε έναν αεριζόµενο χώρο. Αποκλείεται η
είσοδος της πίεσης του αέρα στην φύσιγγα

Συσκευασία παράδοσης κωδικού 6010 6360:
1x Τηλεσκοπικό πιστόλι πολλαπλής λειτουργίας, 10x ακροφύσια
πολλαπλής λειτουργίας, 1x µητρικό ιµάτιο µπλε για πολλαπλής
λειτουργίας-διπλού ακροφύσια, 1x µητρικό ιµάτιο µαύρο για
φύσσιγες µε στάνταρ ακροφύσια

Εξαρτήµατα-Πιστόλι αέρος για
αρµόκολλα ψεκαζόµενη

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πιστόλι αέρος για αρµόκολλα ψεκαζόµενη
• Πιστόλι αέρος για την επεξεργασία ψεκασµένων στεγανώσεων

ραφής από πλαστικές φύσιγγες των 300 µέχρι 320 ml
• ∆ια µέσου της µετατόπισης του καπακιού ρυθµίζεται η ποσότητα

του υλικού και η ρυθµιζόµενη ποσότητα αέρα ψεκασµού µπορούν
να ψεκάσουν διάφορες µορφές

• Προσοχή : Στο πιστόλι πρέπει πάντοτε να υπάρχει µια φύσιγγα,
διαφορετικά σκληραίνει το υλικό στο πιστόλι από την είσοδο αέρα
και την υγρασία του αέρα

Περιεχόµενο κωδικού 6010 6380:
1x πιστόλι, 10x ακροφύσια κυκλικ, 8x επίπεδοι ακροφύσια µε πλήκτρο, 2x
ακροφύσια χωρίς κούµπωµα, 1x δακτύλιοι-Ο 4x15 mm
Περιεχόµενο κωδικού6010 6381:
10x ακροφύσια κυκλικ, 10x ακροφύσια µε πλήκτρο, 10x δακτύλιοι-Ο 4 x 15 mm

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΡΜΟΚ.ΨΕΚΑΖ.
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6010 6360

Τ. ΠΟΛ. ΛΕΙΤ. Π. - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΒΙ∆Α ΣΥΓΚ.ΠΛΑΣ.∆ΙΠΛΟ ΣΤΟΜΙΟ
ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6010 6365
6010 6366
6010 6367
6010 6368
6010 6369

ΜΟΡΦ.ΣΤΕΓ.ΡΑΦΗ DL-ΠΙΣΤΟ.310ML
ΣΕΤ ΑΚΡΟΦ.MSD-DL ΠΙΣΤ.ΑΡΜΟΚ.

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6010 6380
6010 6381

Κορµός πιστολιού:

Πάνω επιφάνεια:
Υποδοχή φύσσιγας:

Περιεκτικότητα
Περιεχόµενο:
Βαλβίδα:
Στεγανοποίηση:
Ακροφύσιο ψεκασµού:
Χρήση:
Σύνδεση αέρος:

Βάρος:
Πίεση λειτουργίας:

Προωθητήρας αλουµινίου
Προστατευτική λαβή σκανδάλης
Ηλεκτροστατική βαφή
Σιδερένιος σωλήνας µε
στρόγγυλο σπείρωµα
300 - 320 ml

Μπρούτζος / Ανοξείδωτη
Ανθεκτικό σε λάδι και βενζίνη
Μπρούτζινο µε ακροφύσιο κάλυµµα
Κατόπιν πιέσεως
Υποδοχή 1/4”
Ταχυσύνδεσµος (Κωδικός 3926 141)
1.050 gr
2 - 6 bar
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Πιστόλι για φύσιγγες µε πίεση αέρα

Πιστόλι αέρος για φύσσιγγες&σαλάµια (µε
έµβολο)103
• Υψηλού ιξώδες 1συστ. πολυουρεθανική παρµπριζόκολλα και

στεγανοποιητικό µάζας
• Υψηλής διαµόρφωσης, “µή αγώγιµη” (10-8 Siemens)
• Σταθερότητα στον χειµώνα , µε αύξηση της αρχικής σταθερότητας

(“Υψηλής δράσης αποτελέσµατ”)
• Ψυχρή επεξεργασία
• Μέγιστος χρόνος υαλοποίησης 15 λεπτά
• Πληροί τις απαιτήσεις ορισµένων κατασκευαστών
• TÜV-∆οκιµασµένο σε crash check
• Κατάσταση ετοιµότητας χωρίς διπλό αερόσακο µετά από 1ώρα, µε

διπλό αερόσακο µετά από 2 ώρες (Θερµοκρασία µέχρι -17°C)
• Βάρος φύσιγγας M20 x 1,5

• Χωρίς προωθητικό έµβολο. Η πίεση του αέρα δρα κατ’ ευθείαν
στην φύσιγγα

Πίεσης αέρα πιστόλι θυλακίου

Πιστόλι θυλακίου πίεσης αέρα για φύσιγγες
εµβόλου
• Με τηλεσκοπικό έµβολο
• Η πίεση εργασίας ρυθµίζεται κλιµακωτά δια µέσου

περιστρεφόµενου κουµπιού

• Για στεγανοποίηση σε θυλάκια
• Η πίεση εργασίας ρυθµίζεται µη κλιµακωτά δια µέσου

περιστρεφόµενου κουµπιού
• Κατάλληλος ταχυσύνδεσµος µε κωδικό 3927 14 1

Ανταλλακτικό µύτης και πλάκα πίεσης
• Ταιριάζει για πιστόλια πίεσης χειρός και πίεση αέρα για θύλακες
Κωδικός 6015 8114:
• Ταιριάζει για πιστόλια κωδικών 6015 8111, 6015 8112, 6010 0100,

6015 8108 και 6015 8109

Π.ΦΥΣΙΓΓ.ΜΕ ΠΙΕΣ.ΑΕΡΑ 310ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6010 0003

ΠΙΣΤ.ΑΕ.Γ.ΦΥΣ.&ΣΑΛ.(Μ.ΕΜΒ.)
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6010 0100

ΠΙΣ.Θ.ΠΙ.ΑΕ.K/B Γ.ΦΥ.ΕΜΒ.310ML
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6010 0004

ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΠΙΣΤ.ΘΥΛΑ.B(400ML)
ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ B550/600ML

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6015 8111
6015 8112

ΑΝΤΑΛΛ. ΜΥΤΗΣ & ΠΛ. ΠΙΕΣΗΣ
ΠΛΑΚΑ ΠΙΕΣΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
6015 8113
6015 8114
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ΓΡΑΣΣΑ∆ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΟΝΟΜΕΝΑ
∆ΟΧΕΙΑ ΓΡΑΣΣΟΥ
Γρασσαδόρος αέρος
• Με λάστιχο πιέσεως µήκου 40 cm και στόµιο
• Κατά την διάρκεια πίεσης του µοχλού αντλεί η πρέσα λίπανσης του

λίπους προς τα έξω
• Για λίπανση δύσκολων θέσεων περιστρέφεται η λαβή κατά 360°

Γρασσαδόρος χειρός
• Με λυγισµένο µεταλλικό σωλήνα έγχυσης
• Τριπλό στόµιο λίπανσης

Επαγγελµατικός γρασσαδόρος χειρός
• Αξιόλογη βιοµηχανική κατασκευή
• Με ελαστικό θωρακισµένο λάστιχο 11 x 330mm καθώς και

λυγισµένο µεταλλικό εγχυτήρα
• Στόµιο λίπανσης µε 4 µάγουλα για ασφαλές και στεγανό καθάρισµα

στη λιπαντική θηλή

Μονόχειρος γρασσαδόρος
• Με ελαφρά λυγισµένο σωλήνα έγχυσης

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ Γ.ΓΡΑΣΣ.ΑΕΡΟΣ HD02
ΓΡΑΣΣΑ∆ΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣ8135

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
5354 02
5354 8135

ΜΟΝΟΧΕΙΡΟΣ ΓΡΑΣΣΑ∆ΟΡΟΣ
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
2909 30

ΓΡΑΣΣΑ∆ΟΡΟΣ ΧΕΙΡΟΣ
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ Γ.ΓΡΑΣΣ.ΧΕΙΡΟΣ 8X300

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
2909 1
2909 10

ΜΥΤΗ ΓΡΑΣΣΑ∆ΟΡΟΥ ΜΕΤΑΛΙΚΗ
ΜΥΤΗ (ΣΚΕΤΗ) 10X1 050830
ΣΥΜΠΛΕ.ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΑΛ.Γ.Μ1 10Χ1
ΕΠΑΓΓΕΛ.ΓΡΑΣΣΑ∆ΟΡΟΣ ΧΕΙΡΟΣ
ΜΥΤΗ ΓΡΑΣΣΑ∆.ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 11X300

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
2909 11
2909 12
2909 13
2909 20
2909 21

Γρασσαδόρος χειρός µε διπλή λαβή
• Τέλειο άδειασµα της φύσιγγας λόγω καλής αεροστεγής

εφαρµογής
• Ενδείκνυται για φύσιγγα των 500gr µε σπείρωµα(πάσσο)
• Σε 30 cm (πόντους) προέκταση και µύτη υποδοχής

ΓΡΑΣΣΑ∆.ΧΕΙΡΟΣ Μ.∆ΙΠ.ΛΑΒ.Κ500G
Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
2909 60
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Τρόµπα για κεντρικό γρασσάρισµα
• Για απλό και καθαρό γρασσάρισµα χρησιµοποιούµε το δοχείο µε

την αντλία σε φορτηγά, γεωργικά µηχανήµατα και βιοµηχανίες
• Έχει λαβή για άνετη τροφοδότηση γράσσου
Κωδικός 2909 70:
• Με συρρόµενο πιάτο (µπάρα) για την προστασία από σκόνη και

διάφορα σκουπίδια, δίνει την δυνατότητα σε κάθε στιγµή να
ελέγχουµε την ποσότητα γράσσου

• Έχει ειδικό µεταλλικό αστερίσκο για τη τοποθέτηση και στερέωση
οποιουδήποτε δοχείου

Κωδικός 2909 80:
• Έχει προστατευτικό κάλυµµα µε σταθερή αντλία και βίδα

στερέωσης για την στερέωση του δοχείου
• Υποδοχή της αντλίας µε πλαστική ένωση από 300 εώς 350mm

ΤΡΟΜΠΑ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΓΡΑΣΣΑΡ.15KG
ΤΡΟΜΠΑ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΓΡΑΣΣΑΡ.25KG

Κωδικός Περιγραφή Προϊόντων
2909 70
2909 80

Αντλία γράσσου
Κατηγορία πυκνότητας:
Αντλία γράσσου / Κυβισµός:
Υποστήριξη παροχής:
∆ιάµετρος εµβόλου:
Μήκος σωλήνα αναρρόφησησς:
Σύνδεση:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κωδικός 2909 70
Γράσσο λειάνσεως µέχρι
NLGI 2
30 cm³
1500 mm
266 - 291 mm
510 mm
Επαφή Rectus, Τύπος 72

Κωδικός 2909 80
Γράσσο λειάνσεως µέχρι
NLGI 2
30 cm³
1500 mm
300 - 350 mm
510 mm
Επαφή Rectus, Τύπος 72
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