Ostatné chemické výrobky
Názov

ČIERNIDLO
PASTA

ČIERNIDLO
TEKUTINA

Forma/Farba

pasta / modrá

tekutina /
modrá

Popis

Obj. číslo

Balenie

Čiernidlo za studena
Prípravok sa používa k ochrane kovovo čistého povrchu
pred oxidáciou. Vytvára na povrchu ochrannú vrstvu,
pôsobí dekoratívne.
Aplikácia
Povrch je nutné očistiť a odmastiť organickým
rozpúšťadlom. Na povrch naneste prípravok pomocou
plochého štetca (iného ako ste použili na odmastenie).
Nechajte pôsobiť 3-5 minút. Podľa potreby postup
opakujte.

COS007

Balenie: 1 kg

Vlastnosti:
K dekorácii, čierneniu a konzervovanie železa a oceľových
plôch. Vytvára čierny povlak, ktorý dodáva povrchu
atraktvny vzhľad.
Príklady použitia:
Modely, umelecké kováčstvo atď. Nehodí sa pre časti,
ktoré prichádzajú do styku s potravinami.

COS025

Balenie: 1 l

l

ZINKOVÁ
PASTA

FORMOVACIA
PASTA

TEPLOVZDORNÁ PASTA

pasta /
strieborná
metalíza

pasta

pasta

Ochranný prostriedok proti korózii – chemický zinok
- obsahuje zinok a hliník
- dlhodobá ochrana proti korózii a oxidácii
- je odolný proti odstráneniu
- nahrádza pozinkovaie za tepla
Výhody:
- zabraňuje tvorbe korózneho povlaku a korózii pomocou
galvanického efektu
- výborná priľnavosť, odolný proti plynom, vodnej pare
atď.
- odolný proti oteru a rázom, jednoduché použitie
- obsahuje čistý zinok a hliník vo forme lupienkov, tým
má lepšiu kryciu schopnost

COS009

Balenie: dóza
Obsah: 1 kg

Formovacia pasta – ochrana koreňa zvaru
Jednoduchá a úsporná v použití, šetrí náklady na
formovací plyn, je vhodná pre potrubie s malým
priemerom, znižuje náklady na moridlo. Zabraňuje vzniku
oxidov na vnútornej strane zvaru, znižuje porezitu,
rovnako pri stehovaní bezpečne ochraňuje koreň, znižuje
oxidáciu. Pri použití pasty je zápal rovnomerný aj pri
nepresnom dodržaní zvaru. Je vhodná na všetky druhy
zvárania WIG, MIG, zvárania obalenou elektródou.

COS001

Balenie: 450 g

Znižuje škody spôsobené teplom na kovoch a
materiáloch všetkého druhu. Umožňuje zváranie, delenie
a spájkovanie priamo vedľa skla, pochrómovaných častí,
lakov a iných na teplo citlivých materiálov. Znižuje
možnosť zapálenia farby a nebezpečenstvo požiaru.
Chráni olejové a hydraulické rozvody, elektroinštaláciu,
chladiče, nárazníky z chrómu atď. Ideálne pre práce na
tenkých plechoch z ocele, hliníka, nerezu a medi. Ľahko
odstrániteľná vodou, fyziologicky nezávadná.

COS008

Balenie: 1 kg

Názov
HUBICOVÁ
PATA Düsofix

PROTEC CE15L

Rozprašovač
PROTEC
HSP 3 K

Rozprašovač
BINZEL

Forma/Farba

pasta

vodnatá
emulzia /
mliečna farba

Popis

Obj. číslo

Balenie/obr.

Pasta na ochranu zváracích hubíc, špičiek a ostatných
spotrebných náhradných dielov MIG-ových horákov.
Slúži na ochranu uvedených komponentov pred
odletujúcimi kovovými guličkami. Predĺžite tak životnosť
svojich zváracích horákov.

COS003

Balenie: 300 g

Separačná kvapalina proti lepeniu horúcich odstrekov pri
zváraní bez obsahu silikónu.
Vlastnosti:
- vodnatá emulzia na báze rastlinného glycerínového
oleja bez obsahu silikónu
- jemný citrónový zápach
- bod mrazu -3°C
- bod varu 100°C
- hustota pri 20°C 0,977 g/ml
- úplná rozpustnosť vo vode
- pH 7,0 - 7,1
- viskozita pri 40°C 2,09 mm2/s

COS002

Balenie: kanister 10l

Ručný rozprašovač na prípravok proti rozstreku PROTEC.

COS029

Balenie: 400ml

Rozprašovač pre kvapalinu proti rozstreku s kovovou
nádobou a kovovou dýzou

OOS001

Balenie: 400 ml

rozprašovač

rozprašovač

