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DÛvûra 
v osvûdãenou znaãku

Aerosol 
- plnû ekologick˘ produkt

Bezpeãí 
díky kompetentnosti

Cenové v˘hody 
díky dobrému managementu

CRAMOLIN®
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UÏ kdyÏ revoluce v elektronice zahájila pfied nûkolika desítkami let
své vítûzné taÏení, ne‰etfiil CRAMOLIN v oblasti servisu a údrÏby
dobr˘mi nápady.

Nabízet chemické pomocné látky pro v˘robu, údrÏbu a opravy ve
spreji, to byla technická novinka, ze které byli uÏivatelé nad‰eni.
âi‰tûní, izolace, mazání a ochraÀování jednotliv˘ch souãástí s ním totiÏ
bylo tak jednoduché a úãinné jako nikdy pfiedtím. S úspûchem rostl jak
kvalitní standard, tak i paleta produktÛ. Odborníci na elektroniku,
elektrotechnici i elektromechanikové v tuzemsku i zahraniãí mají pfii
fie‰ení problémÛ v CRAMOLIN dÛvûru.

CFC (FCKW) jako hnací plyn se v CRAMOINU uÏ pár let nepou-
Ïívají. Nyní pouÏívané uhlovodíky a CO2 nepfiedstavují nebezpeãí pro
ozónovou vrstvu ve stratosféfie ani pro niÏ‰í vrstvy ovzdu‰í.

Ve‰keré kovové dózy pouÏívané v CRAMOLINU jsou vyrobeny
z bílého plechu nebo hliníku a jsou nositeli „Zeleného bodu“. Tyto
materiály lze snadno recyklovat a témûfi 100% se mohou vracet zpût
do v˘robního procesu.

Pfii v˘voji nov˘ch produktÛ dbáme nafiízení, kdy je zamûstnavatel
povinen pro své zamûstnance zjistit minimální potenciál ohroÏení
nebezpeãn˘mi látkami a do dal‰ího v˘voje jsou zafiazeny jen takové
látky, které jsou z toxikologického hlediska nezávadné.

Kila navíc jsou nepfiíjemná, zejmé-
na v oblasti nákladÛ. CRAMOLIN
proto staví na sice pfiehledném, av‰ak
v˘konem t˘mu spolupracovníkÛ, coÏ
má pozitivní dÛsledky - ty se projeví
nejpozdûji na faktufie. Navzdory
vysoké kvalitû a zvlá‰tním v˘konÛm
v servisu totiÏ obdrÏíte produkty
CRAMOLINU za ceny, které vás
dostanou. Poslední argument v dlou-
hé fiadû dobr˘ch dÛvodÛ, proã
mÛÏete s uveden˘mi v˘hodami poãí-

tat i v budoucnosti. Tato broÏura vám umoÏní uãinit si pfiedstavu o pro-
gramu CRAMOLINU. Pokud budete mít dal‰í otázky, CRAMOLIN se
tû‰í, aÏ se na nûj obrátíte. 

Od února 1999 pÛsobí CRAMOLIN zastfie‰en americk˘m koncer-
nem Illinois Tool Works (ITW) jako ITW Chemische Produkte
GmbH. Nacházíme se tak ve spoleãnosti vedoucích svûtov˘ch znaãek
jako Chemtronics (USA), LPS (USA), Rocol (V. Británie), JELT
(Francie). Ná‰ v˘robní a prodejní program mj. zahrnuje známé znaãky
Varybond a NeverSeez. Program sv˘ch dodávek jsme doplnili komple-
mentárními dodávkami v rámci portfolia ITW, a jsme proto schopni
fie‰it komplikované aplikaãní problémy sv˘ch zákazníkÛ s je‰tû vût‰í
kompetentností. ProtoÏe byla firma roz‰ífiena o více neÏ 600 m2, jsme
nyní navíc schopni je‰tû pruÏnûji a rychleji zpracovávat va‰e pfiání.
Znám˘ a osvûdãen˘ t˘m je vám pocopitelnû plnû k dispozici i pod
novou vlajkou ITW.



V˘r.ã.:
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CONTACLEAN CLEANER HFE CLEANER

POUÎITÍ POUÎITÍ POUÎITÍ

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE

Vysoce úãinn˘ ãistiã na
kontakty rozpou‰tûjící
oxidy a sulfidy

CONTACLEAN úãinnû odstraÀuje vrstvy oxidÛ
a sulfidÛ z kovov˘ch kontaktních ploch jakéhokoli
druhu. Speciální látky obsaÏené v pfiípravku zaji‰Èují
souãasnû trvalou protismykovou a protikorozní
ochranu. Nedochází tedy ke vzniku pfiechodov˘ch
odporÛ, které vyvolávají chyby a dlouhodobû
zÛstává zachována bezvadná funkce v‰ech elektro-
mechanick˘ch kontaktÛ. 

Univerzální 
ãisticí prostfiedek 
na elektroniku

Úãinek pfiípravku CRAMOLIN CLEANER zaji‰Èují
mimofiádnû kvalitní, úãinná a speciálnû zkombinova-
ná rozpou‰tûdla. Látky obsaÏené v pfiípravku
se rychle a beze zbytku odpafiují. Vzhledem ke 
speciálnímu sloÏení úãinn˘ch látek má âISTICÍ
PROST¤EDEK univerzální vyuÏití.

Nehofilav˘ bezpeãnostní
ãisticí prostfiedek pro
elektrická zafiízení

Nehofilav˘ pfiípravek HFE CLEANER je vyroben
z novû vyvinuté skupiny nehofilav˘ch slouãenin 
fluoru, které umoÏÀují bezpeãné a dÛkladné ãi‰tûní
elektrick˘ch zafiízení, a to i pod napûtím. Spolehlivû
odstraÀuje neãistoty jako je prach, mastná ‰pína,
povlaky oleje a tukÛ. HFE CLEANER se rychle
a beze zbytku odpafiuje a nevytváfií pfiitom v˘bu‰né
v˘pary. Vzhledem ke svému speciálnímu sloÏení
není pfiípravek HFE CLEANER elektricky vodiv˘ a
vykazuje vysokou elektrickou pevnost.

Pfiípravek se jiÏ velmi dlouho osvûdãuje v rádiové
a televizní technice, event. v laboratofiích a sluÏ-
bách. PouÏívá se na spínaãích s libovolnou funkcí.
Kromû toho je vhodn˘ i pro sbûrné kontakty
otoãn˘ch kondenzátorÛ, dotekov˘ch polí a relé.
PouÏívá se k ãi‰tûní a o‰etfiování kovÛ v elektro-
technice. 
âasto je vyuÏíván i v fiídicí, mûfiicí a regulaãní tech-
nice, telekomunikaãní technice, signalizaãní
a v˘poãetní technice. Velmi vhodn˘ i pro elektrické
a elektronické vybavení vozidel

·etrné, ale úãinné ãi‰tûní elektromechanick˘ch 
kontaktÛ, relé, konstrukãních prvkÛ a vybavení.
Mimofiádnû vhodn˘ pfiípravek pro ãi‰tûní pfiesn˘ch
nástrojÛ a choulostiv˘ch elektronick˘ch prvkÛ.
Vhodná náhrada nebo doplnûk k ãi‰tûní ultrazvu-
kem a odstraÀování mastnoty párou.

PouÏívá se na zafiízení, která mohou b˘t ãi‰tûna
pouze pod napûtím, aby se zabránilo napfi. dlouh˘m
odstávkám a pfieru‰ení provozu, napfi. fiídicí zafiízení
ve v˘robním prÛmyslu, na sítích, ve skfiíÀov˘ch roz-
vádûãích, telekomunikaãních zafiízeních a telekomu-
nikaãní technice. Pro ãi‰tûní na mimofiádnû choulo-
stiv˘ch místech event. ohroÏen˘ch explozí, jako
v hornictví, letecké a kosmické technice 
a v chemickém prÛmyslu.

Barva: ãervená
Zápach: charakteristick˘
Hustota: 0,73 g/cm3

Pfiechodov˘ odpor:: < 2 m
Odolnost vÛãi teplotû: do + 80°C

Barva: bezbarv˘
Zápach: po alkoholu
Hustota: 0,68 g/cm3

Odpafiování: rychlé
Zbytky: Ïádné
Sná‰enlivost s umûl˘mi hmotami: dobrá

Barva: bezbarvá kapalina
Zápach: charakteristick˘
Hustota: 1,36 g/cm3

Vznûtlivost: bez vznícení podle FEA 607
Odpafiování: rychlé
Elektrická pevnost: 17 kV (ASTM D-877)
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VIDEOCLEAN CD CLEANER ISOPROPANOL

POUÎITÍ POUÎITÍ POUÎITÍ

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE

âistiã na magnetické
hlavy v audio-, video-
a HiFi pfiístrojích

VIDEOCLEAN obsahuje zvlá‰tní aktivní rozpou‰tûcí
substance pro ‰etrné odstraÀování odûru z pásek
a ostatních neãistot na magnetick˘ch hlavách.
Vzhledem k velmi nízkému povrchovému napûtí
pronikají úãinné látky hluboko do neãistoty a rychle
je uvolÀují. Pfiitom nenaru‰ují o‰etfiovan˘ materiál
a rychle a beze zbytku se odpafiují. 

âi‰tûní DVD, CD
a mechanik na CD

Pfiípravek na ãi‰tûní CD je jemn˘ ãistiã pro bezpeã-
né odstranûní otiskÛ prstÛ, nánosÛ nikotinu, neãis-
tot a mastnoty. Vzhledem ke svému ambivalentnímu
charakteru odstraÀuje pfiípravek jak tuky a oleje,
tak i ostatní neãistoty trvale a spolehlivû. Pro opti-
mální digitální reprodukci je dÛleÏité, aby byla
vyãi‰tûna jak laserová hlava, tak i CD/DVD.
Vzhledem k nepatrnému povrchovému napûtí a
perfektní kombinaci rozpou‰tûdel proniká ãisticí
pfiípravek hluboko do neãistoty, rozpou‰tí ji a
obnovuje tak perfektní digitální pfiehrávání. Má vyni-
kající sná‰enlivost s pouÏit˘mi materiály a velmi
rychle a beze zbytkÛ se odpafiuje.

Jemn˘, univerzální ãistiã
s ãistotou >99,9 %

ISOPROPANOL je jemn˘, univerzálnû pouÏiteln˘
pfiípravek pro bezpeãné odstraÀování usazen˘ch
neãistot a mastnoty. Vzhledem k jeho ambivalentní-
mu charakteru odstraÀuje jak tuky a oleje, tak
i ionizované neãistoty. Nenaru‰uje o‰etfiované
materiály, po krátké dobû se rychle a úplnû
odpafiuje.

Speciálnû vyvinut˘ pfiípravek pro údrÏbu
obrazov˘ch, resp. zvukov˘ch hlav ve videorekordé-
rech, magnetofonech, videokamerách, diktafonech,
telefonních záznamnících apod. 

Speciálnû vyvinut˘ pro o‰etfiování a ãi‰tûní DVD
a CD po ãastém pouÏívání. Velmi vhodn˘ pro
ãi‰tûní laserov˘ch hlav v mechanikách DVD a CD i
pro ostatní laserové pfiístroje. PouÏívá se i pro
o‰etfiení audio- a HiFi-zafiízení. 

·etrné, av‰ak úãinné ãi‰tûní povrchÛ jakéhokoli
druhu u elektronick˘ch a mechanick˘ch konstrukã-
ních prvkÛ a vybavení. K odstranûní zbytkÛ po páje-
ní, tavidel, pájecí pasty, k ãi‰tûní sítotiskov˘ch
‰ablon. Mimofiádnû vhodn˘ pro ãi‰tûní hodin,
pfiesn˘ch nástrojÛ a citliv˘ch optick˘ch pfiístrojÛ.

Barva: bezbarv˘
Zápach: po alkoholu
Hustota: 0,67 g/cm3

Odpafiování: rychlé
Zbytky: Ïádné
Sná‰enlivost s materiály: velmi dobrá

Barva: bezbarv˘
Zápach: po alkoholu
Hustota: 0,79 g/cm3

Odpafiování: rychlé
Zbytky: Ïádné
Sná‰enlivost s materiály: velmi dobrá

Barva: bezbarv˘
Zápach: po alkoholu
Hustota: 0,79 g/cm3

Odpafiování: rychlé
Zbytky: Ïádné
Sná‰enlivost s materiály: velmi dobrá
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TUNER SPRAYWASH DEGREASER

POUÎITÍ POUÎITÍ POUÎITÍ

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE

Speciální ãistiã na
spotfiební elektroniku

TUNER ãistí úãinnû, bezpeãnû a ‰etrnû elektro-
nické pfiístroje a sestavy tûchto pfiístrojÛ. Prach,
mastná neãistota, nikotin atd. odstraní bez vlivu na
elektrickou kapacitu a kmitoãet. Vzhledem ke
svému nízkému povrchovému napûtí pronikají roz-
pou‰tûdla hluboko do vrstvy neãistoty a dostanou
se i na skrytá místa. TUNER velmi rychle schne a
nenechává Ïádné zbytky.

Mycí pfiípravek ve spreji
k ãi‰tûní zneãi‰tûn˘ch
kontaktÛ a modulÛ

Pfiípravek je vyroben z vysoce úãinné kombinace
rozpou‰tûdel, urãené pro bezpeãné odstranûní usa-
zen˘ch neãistot a mastnoty a odstranûní
uvolnûn˘ch neãistot (oxidÛ a sulfidÛ). Dobfie pfiilne
k povrchu a dobfie se roztéká, takÏe pfii správném
pouÏívání bezpeãnû odstraní nahromadûné neãisto-
ty. Pfiípravek nenaru‰uje bûÏnû pouÏívané
o‰etfiované materiály a ve velmi krátké dobû se
zcela beze zbytku odpafií.

Vysoce úãinn˘
odma‰Èovaã, odstraní
mastnoty a oleje

Speciální sloÏení rozpou‰tûdel v odma‰Èovaãi zaru-
ãuje bezpeãné a rychlé odstranûní mastn˘ch neãis-
tot a olejÛ. Stejnû úãinnû pÛsobí na vosky a ostatní
silné neãistoty. Navíc vytlaãuje vlhkost a vodu.

Speciálnû vyvinut˘ pfiípravek pro ãi‰tûní kontaktÛ
tuneru. Stejnû tak je vhodn˘ pro ãi‰tûní ãidel, relé,
zástrãkov˘ch li‰t, rozdûlovaãÛ, integrovan˘ch spína-
cích skupin atd. Pro jemné ãi‰tûní cel˘ch pfiístrojÛ,
napfi. ve v˘poãetní technice nebo jednotliv˘ch
modulÛ. 

Intenzivní ãi‰tûní kontaktÛ, pfiístrojÛ a modulÛ
v elektrotechnice. Velmi dobfie se hodí pro ãi‰tûní
vypínaãÛ, elektromotorÛ, relé, jistiãÛ, krytÛ elektro-
technick˘ch zafiízení. PouÏívá se i pro oplachování
vrstev oxidÛ a sulfidÛ, uvolnûn˘ch na kontaktních
plochách pfiípravkem CRAMOLIN CONTACLEAN.

Odma‰tûní pfiístrojÛ, zafiízení a modulÛ. Vhodn˘
zejména na ãi‰tûní elektromotorÛ,
vysokonapûÈov˘ch spínaãÛ, pfiípojnic, kabelÛ, spína-
cích a signalizaãních zafiízení atd. Vytlaãuje vlhkost a
vodu z obtíÏnû pfiístupn˘ch míst.

Barva: bezbarv˘
Zápach: charakteristicky svûÏí
Hustota: 0,67 g/cm3

Odpafiování: rychlé
Zbytky: Ïádné
Povrchové napûtí: cca. 19 m N/m
Sná‰enlivost s materiály: velmi dobrá

Barva: bezbarv˘
Zápach: po alkoholu
Hustota: 0,75 g/cm3

Odpafiování: stfiední
Zbytky: Ïádné
Rozpou‰tûní tukÛ a pryskyfiic: univerzální 
Sná‰enlivost s umûl˘mi hmotami: dobrá

Barva: bezbarv˘
Zápach: po rozpou‰tûdlech
Hustota: 0,83 g/cm3

Odpafiování: stfiední
Zbytky: Ïádné
Sná‰enlivost s materiály: velmi dobrá
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FLUX-OFF TOP-PIN SPRAYOIL

POUÎITÍ POUÎITÍ POUÎITÍ

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE

Úãinnû odstraÀuje zbytky
po pájení na deskách
plo‰n˘ch spojÛ

FLUX-OFF je jemn˘, ale úãinn˘ ãistiã, kter˘ bez
problémÛ odstraní i tvrdo‰íjné zbytky pájecích
pfiípravkÛ. Není pfiitom dÛleÏité, zda se jedná
o tavidla na bázi kalafuny nebo rozpustná ve vodû.
FLUX-OFF je bezbarv˘ a nezanechává Ïádné zbytky.
Nenaru‰uje bûÏnû pouÏívané o‰etfiované materiály.
Pfiesto by se nemûl pouÏívat na PVC a polystyren.

Ochrana bezpeãné fun-
kce zásuvn˘ch kontaktÛ

TOP-PIN je ochrann˘ a mazací pfiípravek pro
zabezpeãení funkce v‰ech kontaktÛ, zejména
zásuvn˘ch kontaktÛ s povrchovou vrstvou z u‰lech-
tilého kovu. Vzhledem k tomu, Ïe je vyroben na
bázi syntetick˘ch úãinn˘ch látek má dobré mazací a
protikorozní vlastnosti. ZabraÀuje po‰kození vrstvy
u‰lechtilého kovu, takÏe nedochází ke korozi zák-
ladního kovu. Film pfiípravku TOP-PIN je kluzn˘,
tenk˘ a odoln˘ vÛãi vysok˘m teplotám.

Multifunkãní mazací olej
a pfiípravek na ochranu
proti korozi

Olej ve spreji je vysoce úãinn˘, nízkoviskózní maza-
cí pfiípravek bez obsahu kyselin s velmi dobr˘mi
vlastnostmi pfii nouzovém provozu. Film maziva je
velmi odoln˘ a nedochází k jeho zpryskyfiiãnûní.
Navíc vytlaãuje vodu a vlhkost a chrání tedy trvale a
spolehlivû pfied korozí. Olej je úãinn˘ v rozsahu
velmi ‰irokého spektra teplot od -40 °C do +175
°C. Odpovídá ISO VG 10. 

Pro trvalé zachování funkce kontaktÛ a zásuvn˘ch
spojÛ jakéhokoli druhu. Mimofiádnû vhodné je pou-
Ïití pfiípravku TOP-PIN u velmi kvalitních elektro-
nick˘ch pfiístrojÛ a v pfiípadû agresivních podmínek
v dílnû i prÛmyslové v˘robû. PouÏívá se pro
elektronická zafiízení automobilÛ, ve v˘poãetní
technice, telekomunikaãní i vojenské technice.

Mazání pohybliv˘ch ãástí v elektrotechnice, jemné
mechanice, pfii údrÏbû a opravách. Chrání pfied
korozí moduly, pfiístroje, automaty, stroje atd.
Olej je vhodn˘ pro pouÏití na kovy jakéhokoli
druhu. 

Barva: bezbarv˘
Zápach: jemn˘
Hustota: 0,84 g/cm3

Odpafiování: beze zbytkÛ
Sná‰enlivost s materiály: dobrá

Barva: naÏloutlá
Zápach: po rozpou‰tûdlech
Hustota: 0,67 g/cm3

Odolnost vÛãi teplotám (film): do +300 °C
Protikorozní úãinek: 4 cykly (DIN EC 68)
Kluznost pod tlakem: velmi dobrá

Barva: naÏloutlá
Zápach: po minerálním oleji
Hustota: 0,78 g/cm3

Viskozita (olej) 10 mm2/s (40 °C)
Bod tuhnutí: -57 °C (DIN ISO 3016)
Sná‰enlivost s materiály: dobrá
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V˘r.ã.:
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OCHRANNÉ P¤ÍPRAVKY A MAZIVA

·etrné intenzivní ãi‰tûní desek plo‰n˘ch spojÛ a
elektronick˘ch modulÛ. Vhodn˘ i pro odma‰Èování
zafiízení a pfiístrojÛ.

Dodává se i se ‰tûtcov˘m nástavcem pro
intenzivní ãi‰tûní.

C
H

-B
AG

T-
N

r. 
 8

95
22

, G
ift

kla
ss

e: 
5

C
H

-B
AG

T-
N

r. 
 8

95
23

, G
ift

kla
ss

e: 
5 

S

C
H

-B
AG

T-
N

r. 
 8

95
17

, G
ift

kla
ss

e: 
fre

i



SILIKON SPRAYFLON VASELINE

POUÎITÍ POUÎITÍ POUÎITÍ

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE

Viskózní, vysoce úãinn˘
izolaãní a mazací olej

SILIKON je vysoce kvalitní viskózní izolaãní olej
s elektrickou odolností 12 kV na milimetr.
Nevysychá, odpuzuje vodu a je proto vhodn˘ i jako
ochrana pfied vlhkostí. SILIKON je rovnûÏ dobré
univerzální mazivo. Je odoln˘ v rámci ‰irokého
spektra teplot od -50 °C do +200 °C. Nenaru‰uje
o‰etfiované materiály a není jedovat˘.

Kluzn˘ a oddûlovací
pfiípravek bez tukÛ
na bázi PTFE (teflonu)

SPRAYFLON je vysoce úãinné suché mazivo na bázi
PTFE. Má nízk˘ koeficient tfiení, je antiadhezivní, 
lze ho pouÏít na lepivé hmoty a jakékoli materiály.
SPRAYFLON je odoln˘ v rozsahu velmi ‰irokého
spektra teplota od -100 °C do +260 °C, je stabilní
vÛãi chemikáliím, elektricky izoluje a umoÏÀuje
ãistou práci.

Úãinn˘ kluzn˘ pfiípravek,
dobrá ochrana proti
korozi

VASELINE je vyroben z vysoce ãisté bílé vazelíny
a lze ho pouÏívat bez problémÛ ve formû spreje.
Neobsazuje Ïádné kyseliny a poskytuje proto úãin-
nou protikorozní ochranu. Navíc má i vynikající
kluzné vlastnosti, které jsou univerzálnû vyuÏitelné.
VASELINE je vÛãi v‰em materiálÛm chemicky neu-
trální.

ZabraÀuje pfieskoku jisker na vysokonapûÈov˘ch
trafech, paticích záfiivek atd. K odstranûní plaziv˘ch
proudÛ a efektÛ korony. ZabraÀuje drobn˘m
zkratÛm v cívkách jakéhokoli druhu. Jako izolace je
vhodn˘ v‰ude tam, kde je nutné zabránit slepování
o‰etfiovan˘ch ãástí. PouÏiteln˘ i jako kluzn˘ pfiípra-
vek pfii vtahování drátÛ atd. i jako oddûlovací
pfiípravek ve v˘robû plastÛ, event. dfievotfiískov˘ch
desek.

Mimofiádnû vhodn˘ pro pouÏití v elektrotechnice
jako kluzn˘ prostfiedek pfii spojování dráty, event.
jako suché mazivo pro elektromechanické ãásti. 
Jako oddûlovací prostfiedek pfii zpracování plastÛ.
MÛÏe b˘t pouÏit v‰ude tam, kde je nutné provádût
mazání bez oleje.

Jako kluzn˘ pfiípravek pfii stavbû antén, v telekomu-
nikaãní technice a pro zhotovení kluzn˘ch drah.
Chrání pfied korozí kabelové svorky, pfiipojovací
‰roubení atd.

Barva: bezbarv˘
Zápach: po rozpou‰tûdlech
Hustota: 0,82 g/cm3

Viskozita (olej): 1000 mm2/s (25 °C)
Odolnost vÛãi teplotám: do +200 °C
Elektrická pevnost (olej): 12 kV/mm (20 °C)
Tepelná vodivost (olej): 0,16 W/Km

Barva: bûlavá
Zápach: po rozpou‰tûdlech
Hustota: 0,72 g/cm3

Odolnost vÛãi teplotám: do +260 °C

Barva: bílá
Zápach: po rozpou‰tûdlech
Hustota: 0,73 g/cm3

Sná‰enlivost s materiály: velmi dobrá
Sná‰enlivost s pokoÏkou: velmi dobrá (DAB 10)
Teplota tuhnutí: cca 53 °C 

(DIN ISO 2207)
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PROTECTION MULTI KABEL GLIDE

POUÎITÍ POUÎITÍ POUÎITÍ

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE

Kluzn˘ pfiípravek 
a ochrana proti korozi 
na kontakty

PROTECTION obsahuje úãinnou kombinaci látek
pro trvalou ochranu kovov˘ch plo‰ek kontaktÛ
pfied odûrem a korozí. O‰etfiená místa se potáhnou
stabilním a velice jemn˘m filmem, kter˘ má velmi
dobré kluzné a protikorozní vlastnosti.
PROTECTION je vhodn˘ pro v‰echny kovové
materiály pouÏívané na kontakty a nenaru‰uje bûÏné
pouÏívané o‰etfiované materiály.

Multifunkãní mazací olej
rozpou‰tí rez, ãistí, vytla-
ãuje vodu, chrání, maÏe

Multifunkãní kombinace úãinn˘ch látek pro fie‰ení
problémÛ v prÛmyslu i dílnách. MULTI vytlaãuje
vodu, zabraÀuje korozi, uvolÀuje rez, ãistí, maÏe
pohyblivé ãásti. OdstraÀuje skfiípání, spou‰tí mokré
motory a zaruãuje trvalou funkci. MULTI
nenaru‰uje gumu, plasty, textilie ani laky a neobsa-
huje Ïádné ‰kodliviny.

Kluzn˘ pfiípravek pro vta-
hování kabelÛ a drátÛ

KABEL GLIDE je vysoce kvalitní kluzn˘ pfiípravek
pro vtahování kabelÛ a drátÛ do elektroinstalaãních
trubek. 100 cm dlouhá flexibilní prodluÏovaní trub-
ka, která se dodává spoleãnû s pfiípravkem, se jed-
nodu‰e upevní na stfiíkací hlavu a zaruãuje tak bez-
problémové o‰etfiení vnitfiních stûn izolaãních tru-
bek. KABEL GLIDE nevysychá, nelepí, odpuzuje
vodu a je proto vhodn˘ i jako zábrana proti vlhko-
sti. Je odoln˘ v rámci ‰irokého spektra teplot od 
-50 °C do +200 °C. Nenaru‰uje o‰etfiované plasty
a materiály a není jedovat˘.

ZabraÀuje závadám v provozu elektronick˘ch
zafiízení a pfiístrojÛ, zpÛsobovan˘ch zkorodovan˘mi
kontakty. V˘raznû sniÏuje odûr a tím prodluÏuje
dobu Ïivotnosti kontaktÛ. PROTECTION se osvûd-
ãil jak ve v˘robû, tak i pfii údrÏbû a opravách. 

Elektrika/mechanika: zapalovací zafiízení, svûtel-
ná zafiízení, elektronika, karburátory, ‰rouby,
zámky, vodicí li‰ty sedadel, pedály atd. 
Dílna/prÛmysl: elektrické a mechanické pfiesné
nástroje, náfiadí, kovové ãásti, relé a spínací
zafiízení, automaty, elektronika atd.
Koníãky/dÛm/zahrada/udûlej si sám:
sekaãky na trávu, motory ãlunÛ, jízdní kola, televi-
zory, pfiístroje HiFi, kamery, zbranû, psací stroje,
koleãkové Ïidle atd.

Kluzn˘ pfiípravek pro lep‰í vtahování kabelÛ a drátÛ
do ‰achet a kanálÛ.

Barva: modrá
Zápach: po alkoholu
Hustota: 0,73 g/cm3

Sná‰enlivost s materiály: velmi dobrá
Zv˘‰ení hodnot RK po o‰etfiení: max. 1 m

Barva: naÏloutlá
Zápach: charakteristick˘, jemn˘
Hustota: 0,81 g/cm3

Viskozita (olej): 30 - 35 mm2/s (40 °C) 
Ochrana proti korozi: do 500 h 

(test soln˘m postfiikem)
Mazací schopnost: do 790 kg (Falex)

Barva: bezbarv˘
Hustota: 0,72 g/cm3

Viskozita (olej): 1000 mm2/s (40 °C)
Rozsah teploty: -50 °C - +200 °C
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PROLUB ANTIKORR PLASTIK

POUÎITÍ POUÎITÍ POUÎITÍ

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE

âisticí, ochrann˘ a maza-
cí pfiípravek na elektrická
zafiízení

PROLUB je smûs vysoce kvalitních aktivních látek,
které byly speciálnû vyvinuty na ochranu a odstra-
Àování závad na elektrick˘ch zafiízeních, zpÛsobe-
n˘ch vlhkostí, korozí, neãistotami nebo tfiením.
Díky nízkému povrchovému napûtí a vynikající
schopnosti pronikání se PROLUB dostane i do
tûÏko pfiístupn˘ch míst, pronikne do nejjemnûj‰ích
pórÛ a ‰tûrbin a tam úãinkuje. 

Vysoce úãinn˘, aktivní
ochrann˘ olej proti 
korozi

ANTIKORR proniká pod vlhkost a vytlaãuje vodu,
chrání pfied korozí i za velmi komplikovan˘ch pod-
mínek prostfiedí. Díky nízkému povrchovému napûtí
a vynikající schopnosti pronikání se ANTIKORR
dostává i do tûÏko pfiístupn˘ch míst, pronikne i do
nejjemnûj‰ích pórÛ a ‰tûrbin. Jemn˘ povrchov˘ film
je prakticky neviditeln˘ a vût‰inou nemusí b˘t pfií
následném opracování (s v˘jimkou lakování) odstra-
Àován.

Bezbarv˘ lak pro izolaci,
uzavfiení povrchu a utûs-
nûní

PLASTIK obsahuje vysoce kvalitní akrylov˘ synte-
tick˘ lak. Vytváfií na povrchu ochrann˘ film odoln˘
proti kyselinám, louhÛm, alkoholÛm, vlhkosti a ne-
pfiízniv˘m vlivÛm okolního prostfiedí. PLASTIK
zÛstává úãinn˘ v rozsahu teplot -70 °C aÏ +120 °C.
Lak ulpívá na kovu, plastu, dfievu, lepence, sklu atd.
Neodkapává a lze na nûm pájet. PLASTIK obsahuje
indikátor UV pro kontrolu kvality. PLASTIK odpoví-
dá MIL-I-460580 "Type Acrylic Resin".

Opravy: pro obnovení funkce elektrick˘ch pfiístrojÛ
a zafiízení vystaven˘ch velké vlhkosti (záplavy
apod.).
ÚdrÏba: na ochranu pfied v˘padky elektrického
zafiízení a pfiístrojÛ pfii vysoké vlhkosti vzduchu,
v atmosféfie slané vody a jin˘ch korozivních v˘parÛ
zpÛsoben˘mi zkraty, ztrátami proudu nebo
jiskfiením, napfi. spínaãe, jistiãe, signalizaãní systémy,
elektrické motory atd.

Zpracování kovÛ: ochrana proti korozi u vyseká-
van˘ch, obrábûn˘ch a beztfiískovû obrábûn˘ch
kovov˘ch obrobkÛ, oceli, legované oceli, barevn˘ch
kovÛ, hliníku atd.
Skladování: na ochranu prefabrikátÛ, náhradních
dílÛ, kuliãkov˘ch loÏisek, ozuben˘ch kol, hfiídelí atd.
Dílna: na o‰etfiování náfiadí, jako jsou vrtáky, upí-
nací zafiízení atd.
ÚdrÏba: mazání závûsÛ, zámkÛ, uvolÀování
pevn˘ch spojÛ.

Izolace desek ti‰tûn˘ch spojÛ, modulÛ, drátÛ, kabelÛ
atd. OdstraÀování, resp. ochrana pfied plaziv˘mi
proudu, efektem korony, zkraty. Izolace pfied
vodou, neãistotami a vzdu‰nou vlhkostí. Ochrana
pfied korozí tam, kde jsou prvky vystaveny
nepfiízniv˘m vlivÛm Ïivotního prostfiedí. Uzavírání
povrchu materiálÛ jako je lepenka, dfievo, kÛÏe atd. 

Barva: nahnûdlá
Hustota: 0,82 g/cm3

Viskozita (olej): 3 mm2/s (20 °C)
Elektrická pevnost: 31,5 kV/mm
(VDE 0303)

Barva: modrozelená
Hustota: 0,80 g/cm3

Viskozita (olej): 3 mm2/s (20 °C)
SplÀuje min.spec. C-81 309E, C-372C

AA-50493, O-W-12B4B

Barva: bezbarv˘
Hustota: 0,88 g/cm3

Zápach: po rozpou‰tûdlech
Povrchov˘ odpor: 5x1014 
Vnitfiní izolaãní odpor: 1014 
Elektrická pevnost 21 kV/mm
Odolnost vÛãi plaziv˘m proudÛm (CTI): >600 V
Odolnost vÛãi teplotám:
(tfiída E podle VDE 0360) + 120 °C
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URETHAN BEZ- ISOTEMP EMILACK

POUÎITÍ POUÎITÍ POUÎITÍ

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE

Mimofiádnû odoln˘ och-
rann˘ a izolaãní lak

URETHAN BEZBARV¯/âERVEN¯ je jednosloÏ-
kov˘ uretanov˘ lak pouÏívan˘ v elektronice. Nabízí:
vysok˘ povrchov˘ a prÛtokov˘ odpor, dobrou elek-
trickou pevnost, nízkou elektrickou konstantu a
ztrátov˘ faktor.
URETHAN BEZBARV¯/âERVEN¯ je odoln˘ vÛãi
vlhkosti, zfiedûn˘m kyselinám a louhÛm,
rozpou‰tûdlÛm a plísním. Film je elastick˘, odoln˘
vÛãi odûru, pfiilnav˘ a nelze na nûm pájet.

Mimofiádnû tepelnû
odoln˘ silikonov˘ 
izolaãní lak

ISOTEMP je izolaãní lak odoln˘ proti Ïáru, vlhkosti
a vlivÛm povûtrnosti. Jeho úãinnost zÛstává zacho-
vána i pfii teplotách do 500 °C. Kromû toho je
tûÏko vznûtliv˘ (podle UL 94), dobfie ulpívá na pod-
kladu a je elastick˘. ISOTEMP je vhodn˘ pro izolaci
proti vlhkosti a jako impregnace. Lak dobfie zesíÈuje
pfii pokojové teplotû a má rychlé úãinky.

Úãinné odstínûní elektro-
magnetick˘ch vlivÛ

EMV-LACK vytváfií vysoce vodiv˘ povlak na bázi
mûdi k odstínûní elektromagnetick˘ch vln.
Poskytuje ochranu pfied elektromagnetick˘mi inter-
ferencemi (EMI) a pfied elektrostatick˘mi v˘boji
(ESE). EMV-LACK se snadno zpracovává a má vyso-
kou stabilitu, i za obtíÏn˘ch vnûj‰ích podmínek,
napfi. za tepla a vlhka. Dobfie ulpívá, nenaru‰uje
materiál a rychle schne.

Na ochranu a k uzavfiení ti‰tûn˘ch spojÛ. Jako
odoln˘ ochrann˘ povlak u elektromotorÛ, trafosta-
nic a ostatních konstrukãních prvkÛ a pfiístrojÛ.
Velmi vhodn˘ na ochranu pfied po‰kozením
pfiístrojÛ, materiálÛ atd. vlhkostí, korozí a che-
mick˘mi vlivy.

Izolace desek s ti‰tûn˘mi spoji. Mimofiádnû vhodn˘
pro prvky, pfii jejichÏ pouÏívání se oãekává v˘skyt
vysoké teploty, napfi. v automobilech, leteckém
a kosmickém sektoru atd. Stejnû tak je ale vhodn˘
pro izolaci krytÛ zafiízení v elektrotechnice
a prÛmyslu.

Dodateãné odstínûní plastov˘ch krytÛ vÛãi elektro-
magnetick˘m vlnám. EMV-LACK se osvûdãuje zej-
ména ve v˘poãetní technice, elektronick˘ch labora-
tofiích, mûfiicí technice, spotfiební elektronice a rov-
nûÏ elektronice v automobilovém prÛmyslu. SlouÏí
ke zhotovení elektricky vodiv˘ch spojÛ a jako och-
rana proti korozi u opracovávan˘ch hliníkov˘ch
krytÛ

BEZBARV¯ âERVEN¯
Barva: prÛsvitn˘ krycí
Hustota: 0,79 g/cm3 0,87 g/cm3

Povrchov˘ odpor: 2,5x1012 1012 
Vnitfiní izolaãní odpor: 5,1x104 8x1013 
Elektrická pevnost: 82,9 kV/mm 35 kV/mm
Odolnost vÛãi plaziv˘m 
proudÛm (CTI): >600 V -500 V
Dielektrická konstanta: 2,21 (1000 Hz) 3,8 (1000 Hz)
Rozsah teploty: -40 aÏ +130 °C
Kl.B podle VDE 0360 -40 aÏ +130 °C
Kl.B podle VDE 0360

Barva: bezbarv˘, transparentní
Hustota (film): 1,04 g/cm3

Elektrická pevnost 110 kV/mm
Trvalá odolnost vÛãi teplotám: -45 aÏ 300 °C

krátkodobû aÏ +500 °C
Spec. vnitfiní izolaãní odpor: 7,5 x 1016

Barva: mûdûná
Hustota: 1,04 g/cm3

Plo‰n˘ odpor: < 0,25 /ãtverec 
pfii tl. vrstvy 50 m

Tlumení: 60-65 dB pfii 50 m
podle ASTM ES 7-83

Teplota pfii pouÏití: -40 °C aÏ +95 °C
Zkou‰ka tvrdosti tuÏkou: > 9 H

 10

V˘r.ã.:
121 BEZB.
165 âERV.

V˘r.ã.:
122

V˘r.ã.:
124

200 ml
400 ml
1 l
5 l 200 ml

1 l
200 ml
1 l

C
H

-B
AG

T-
N

r. 
 8

95
19

/ 9
49

16
, G

ift
kla

ss
e: 

fre
i 

C
H

-B
AG

T-
N

r. 
 9

47
18

, G
ift

kla
ss

e: 
fre

i

C
H

-B
AG

T-
N

r. 
 8

95
19

, G
ift

kla
ss

e: 
fre

i



SOLDERLACK POSITIV RESIST ZINEK

POUÎITÍ POUÎITÍ POUÎITÍ

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE

PomÛcka pro pájení
(Flux) a ochrann˘ lak
zabraÀující oxidaci
základních desek

SOLDERLACK byl vyvinut speciálnû na ochranu
ãerstvû pájen˘ch základních desek a jako pomÛcka
pro pájení. ObsaÏené látky poskytují trvalou ochra-
nu proti oxidaci, umoÏÀují rychlé pájení a zabraÀují
studen˘m spojÛm. V˘raznû se sniÏuje riziko
pfiehfiátí díky dobrému odvodu tepla. U zkorodo-
van˘ch ploch SOLDERLACK obnovuje schopnost
pájení.

Fotokopírovací lak pro
zhotovení ti‰tûn˘ch spojÛ

POSITIV RESIST je povrchová úprava citlivá na
svûtlo, která slouÏí pro pfienos linií, tvarÛ a obrysÛ.
Relativnû jednoduchou metodou umoÏÀuje pfiesné
kopírování prvkÛ obrázku na rÛzné materiály. POSI-
TIV RESIST zaruãuje dobré rozprostfiení, rychlé
schnutí, dobr˘ kontrast a rovnûÏ vysokou ostrost
okrajÛ.

Ideální pozinkování 
za studena v dílnû, 
na montáÏi i v prÛmyslu

ZINEK je rychle schnoucí, dobfie kryjící, pevnû ulpí-
vající ochrana proti rzi a korozi leskl˘ch kovÛ obsa-
hujících Ïelezo. Dobfie odolává horku i vlivÛm
povûtrnosti. Vytváfií odoln˘ kovov˘ film a poskytuje
dvojnásobnou ochranu díky zu‰lechtûné syntetické
pryskyfiici a elektromechnické reakci, resp. katodik-
kému úãinku pigmentÛ zinku. ZINEK tvofií vodivou
vrstvu pfii svafiování, mÛÏe b˘t pouÏít jako základní
lak pfii lakování/pouÏívání vypalovan˘ch lakÛ.

Bodovû pfiesné, rychlé a bezpeãné pájení jakéhokoli
druhu. Speciálnû vhodné pro pájení choulostiv˘ch
prvkÛ na základních deskách. Obnovuje schopnost
pájení zkorodovan˘ch ploch. Zaji‰Èuje úãinnou och-
ranu proti oxidaci u prvkÛ urãen˘ch pro pájení,
napfi. základní desky. Odpovídá DIN 8511 FSW 31

V˘roba jednotliv˘ch ti‰tûn˘ch spojÛ nebo mal˘ch
sérií. V˘roba ãelních desek, ‰títkÛ, stupnic. Leptání
forem, event. leptání na mûdi nebo mosazi a jin˘ch
materiálech.

Na konstrukce, ploty, trubky, ochranné pfiístfie‰ky,
nástavby lodí, karoserie, v˘fuky, klimatizaãní, vûtrací
a vytápûcí zafiízení, zemûdûlské stroje, vybavení
Ïeleznic, skladovací nádrÏe a vybavení jímek - v‰ude
tam, kde jsou konstrukce ohroÏeny vodou a
vlhkem.

Barva: naÏloutlá
Hustota: 0,83 g/cm3

Doba schnutí: 20 - 30 min.
Teplota mûknutí: +80 aÏ 85 °C
(pryskyfiice podle DIN 53 180)

Barva: tmavû fialová
Hustota: 0,85 g/cm3

Doba schnutí: 30 - 60 min. (20 °C)
Citlivost na svûtlo: mezi 310 a 440 mm

max. mezi 330 a 420 mm

Barva: tmavû ‰edá
Hustota: 1,1 g/cm3

Doba schnutí: 30 min. - moÏn˘ dotyk
24 h dokonale such˘

Zkou‰ka ohnutím na trnu (DIN 53152): Ïádná zmûna povrchu
MfiíÏkov˘ fiez (DIN 53151): Gt 0 - 1
Zkou‰ka solnou mlhou cca 600 - 800 h
(DIN 53167 DIN 50021)
Odolnost vÛãi teplotû +400 °C aÏ +500 °C
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GRAPHIT FREEZER-TOP FREEZER-BR

POUÎITÍ POUÎITÍ POUÎITÍ

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE

Vodiv˘ lak 
na bázi grafitu

GRAPHIT je vodiv˘ lak na bázi koloidního grafitu
pro snadné provedení dobfie pfiilnav˘ch a vodiv˘ch
vrstev. GRAPHIT dobfie pfiilne i k hladk˘m
povrchÛm jako je sklo a umûlé hmoty. Vrstvy
z pfiípravku GRAPHIT jsou odolné vÛãi teplotám
do 300 °C. Ohmick˘ odpor ãiní podle tlou‰Èky
vrstvy 1000 - 2000 Ohm/ãtverec.

Pro tepelnou diagnostiku
vad, chlazení do -50 °C
- nehofilav˘ 

FREEZER-TOP neobsahuje Ïádné tvrdé freony
a nezatûÏuje ozonovou vrstvu. FREEZER-TOP 
zaruãuje rychlé a spolehlivé chlazení do -50 °C, 
je nehofilav˘, okamÏitû se odpafiuje a nezanechává
zbytky. FREEZER-TOP je kompatibilními s rÛzn˘mi
materiále a je osvûdãen˘m a bezpeãn˘m zdrojem
chladu pro nejrÛznûj‰í pouÏití.

Pro tepelnou diagnostiku
vad, chlazení do -50 °C

FREEZER-BR neobsahuje Ïádné tvrdé freony a
nezatûÏuje ozonovou vrstvu. FREEZER-BR zaruãuje
rychlé a spolehlivé chlazení do -50 °C, je hofilav˘,
okamÏitû se odpafiuje a nezanechává zbytky. 
FREEZER-BR je kompatibilními s rÛzn˘mi materiále
a je osvûdãen˘m a bezpeãn˘m zdrojem chladu pro
nejrÛznûj‰í pouÏití.

GRAPHIT slouÏí, kromû jiného, pro opravu
poru‰eného odstínûní u obrazovek (napfi. televiz-
ních). Spolehlivû odvádí statické v˘boje. GRAPHIT
vytvofií rychle a pohodlnû vodivé potahy na nevo-
div˘ch materiálech, které je pak moÏné galvanizo-
vat. 

Pro rychlou diagnostiku vad v elektronice zji‰tûním
tepeln˘ch mezer. K ochlazení prvkÛ choulostiv˘ch
na vysoké teploty, napfi. ICs, tranzistory, diody,
odpory atd. Vhodn˘ na ochranu pfied pfiehfiíváním
pfii pájení. Pro rychlé o‰etfiení termospínaãÛ, ter-
mostatÛ atd. pro testovací úãely.

Pro rychlou diagnostiku vad v elektronice zji‰tûním
tepeln˘ch mezer. K ochlazení prvkÛ choulostiv˘ch
na vysoké teploty, napfi. ICs, tranzistory, diody,
odpory atd. Vhodn˘ na ochranu pfied pfiehfiíváním
pfii pájení. Pro rychlé o‰etfiení termospínaãÛ, ter-
mostatÛ atd. pro testovací úãely.

Barva: ãerná
Hustota: 0,88 g/cm3

Doba schnutí 30 min. odolné pfii uchopení
24 h dokonale proschl˘

Plo‰n˘ odpor: 1000 - 2000 /ãtverec

Hustota: 1,20 g/cm3

Odpafiování: úplné
DosaÏitelná teplota: min. -50 °C
Bod vzplanutí: nehofilav˘
ODP: 0,00

Hustota: 0,54 g/cm3

Odpafiování: úplné
DosaÏitelná teplota: min. -50 °C
Bod vzplanutí: hofilav˘
ODP: 0,00
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V˘r.ã.:
149 Booster

All-Way

DUSTER TOP DUSTER BR BOOSTER ALL-WAY

POUÎITÍ POUÎITÍ POUÎITÍ

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE

Pro ãi‰tûní tûÏko
pfiístupn˘ch míst
- nehofilav˘ 

DUSTER-TOP neobsahuje tvrdé freony a nezatû-
Ïuje ozonovou vrstvu. DUSTER-TOP vyvíjí vysok˘
tlak, je vydatn˘ a nehofilav˘, nezanechává Ïádné
stopy a nenaru‰uje materiál.  DUSTER-TOP je
osvûdãen˘ a bezpeãn˘ zpÛsob odstraÀování prachu. 

Pro ãi‰tûní tûÏko
pfiístupn˘ch míst

DUSTER-BR neobsahuje tvrdé freony a nezatûÏu-
je ozonovou vrstvu. DUSTER-BR vyvíjí vysok˘ tlak,
je vydatn˘, hofilav˘, nezanechává Ïádné stopy
a nenaru‰uje materiál.  DUSTER-BR je osvûdãen˘
a bezpeãn˘ zpÛsob odstraÀování prachu

Ultra siln˘ stlaãen˘
vzduch - nehofilav˘ 
- pro nejodolnûj‰í neãistoty

BOOSTER je ultra siln˘ nehofilav˘ stlaãen˘ plyn
pro profesionální pouÏití v‰ude tam, kde je nutné
spolehlivû a dÛkladnû odstraÀovat odolné usazeniny
prachu. Jedineãná technologie zaji‰Èuje, Ïe v˘sledn˘
tlak je ãtyfiikrát tak vysok˘ neÏ je tomu u bûÏn˘ch
sprejÛ.
S technologií nov˘ch ventilÛ lze BOOSTER
ALL-WAY pouÏívat ve v‰ech polohách,
dokonce i nad hlavou.

âi‰tûní a odstraÀování prachu z pfiístrojÛ, konstr.
prvkÛ, modulÛ, krytÛ apod. PouÏití se doporuãuje
zejména místech, která jsou obtíÏnû pfiístupná.
DRUCKLUFT TOP se osvûdãuje zejména ve foto-
grafickém prÛmyslu, optice, hodináfiství, v˘robû
pfiesn˘ch dílÛ a elektronice, a to jak pfii údrÏbû, 
tak pfii opravách.  

âi‰tûní a odstraÀování prachu z pfiístrojÛ, konstr.
prvkÛ, modulÛ, krytÛ apod. PouÏití se doporuãuje
zejména místech, která jsou obtíÏnû pfiístupná.
DRUCKLUFT TOP se osvûdãuje zejména ve foto-
grafickém prÛmyslu, optice, hodináfiství, v˘robû
pfiesn˘ch dílÛ a elektronice, a to jak pfii údrÏbû, 
tak pfii opravách.

Mimofiádnû vhodn˘ pro ãi‰tûní a odstraÀování pra-
chu na místech, která jsou jen tûÏko pfiístupná,
napfi. v krytech, pfiístrojích, modulech a konstr.
ãástech. BOOSTER se osvûdãuje zejména ve foto-
grafickém prÛmyslu, optice, hodináfiství, v˘robû
pfiesn˘ch dílÛ a elektronice. 80 % v‰ech funkãních
závad poãítaãÛ je dnes zpÛsobeno prachem. BOO-
STER tyto problémy odstraní a znovu obnoví funkci
pfiístrojÛ. Nelze se bez nûj obejít pfii údrÏbû a servi-
su ve venkovním prostfiedí.

Hustota: 1,20 g/cm3

Tlak: 4,8 bar (+20 °C)
Bod vzplanutí: nehofilav˘
ODP: 0,00

Hustota: 0,54 g/cm3

Tlak: 5,2 bar (+20 °C)
Bod vzplanutí: hofilav˘
ODP: 0,00

Hustota: 1,20 g/cm3

Tlak: 5,3 bar (+ 20 °C)
DosaÏitelná teplota: min. -50 °C
Bod vzplanutí: nehofilav˘
ODP: 0,00
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SCREEN ANTISTATIK LABEL-OFF

POUÎITÍ POUÎITÍ POUÎITÍ

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE

Pûnov˘ ãistiã na obrazov-
ky s antistatick˘m efek-
tem

SCREEN obsahuje substance s aktivními
rozpou‰tûdly k odstranûní usazen˘ch neãistot na
sklenûn˘ch plochách jakéhokoli druhu. Úãinné látky
po nastfiíkání vytvofií nestékající pûnu. Vzhledem
k antistatickému úãinku se v˘raznû oddálí nové
zneãi‰tûní. SCREEN ãistí ‰etrnû, dÛkladnû a beze
‰mouh. Nenaru‰uje o‰etfiované materiály.

Úãinná ochrana 
pfied elektrostatick˘m
v˘bojem

ANTISTATIK zabraÀuje úãinnû elektrostatick˘m
v˘bojÛm u umûl˘ch hmot v‰eho druhu. V˘raznû sni-
Ïuje pfiitahování prachu. Odstraní se tím nepfiíjemné
a nebezpeãné v˘boje, které ohroÏují ukládání dat.
Transparentní film není nebezpeãn˘ ani pro lidi, ani
pro materiál. Ze zkou‰ky podle DIN IC 93 vyplynu-
lo sníÏení povrchového odporu na hodnoty pod
109 .

Bez námahy a bezpeãnû
odstraÀuje etikety

LABEL-OFF usnadÀuje odstraÀování lepen˘ch papí-
rov˘ch etiket. Úãinná látka proniká do papíru
a naru‰uje pfiilnavost lepidla. Zbytky lepidla pak lze
snadno otfiít hadfiíkem nebo papírem. Vzhledem
k silnému pÛsobení rozpou‰tûdla dochází k naru‰ení
nûkter˘ch materiálÛ, napfi. polystyrenu. V pfiípadû
pochybností se doporuãuje test na malé plo‰e. 

Úãinné odstranûní usazenin prachu, mastnoty,
neãistot a nikotinu na obrazovkách a sklenûn˘ch
plochách jakéhokoli druhu. Lep‰ím odpuzováním
neãistot a prachu zlep‰uje bezpeãnost práce a sni-
Ïuje pracovní zatíÏení díky neru‰enému v˘hledu
na obrazovky

Zv˘‰ení provozní bezpeãnosti terminálÛ v˘poãetní
techniky a ukládání dat. ZabraÀuje pfiitahování
neãistot a prachu k umûlohmotn˘m ãástem,
krytÛm, potahÛm sedadel, podlahov˘m krytinám,
gramofonov˘m deskám apod. ZabraÀuje praskání
pfii pfiehrávání desek. 

Odstranûní papírov˘ch etiket jakéhokoli druhu.
LABEL-OFF se osvûdãuje v domácnosti stejnû jako
v obchodech s dárkov˘m zboÏím, v dílnách i kance-
láfiích.

Barva: ãirá,  pûna bílá
Hustota: 0,84 g/cm3

Stabilita pûny: velmi dobrá
Kompatibilita s materiály: sklo, kov, tvrzené laky 

bez omezení, umûlé 
hmoty jako akrylové sklo
polykarbonát, ABS, PVC, 
polyamid 

Barva: bezbarv˘
Hustota: 0,79 g/cm3

Schnutí: rychlé
Povrchov˘ odpor: max. 109

(polyetylen s antistatickou 
úpravou)

Barva: bezbarv˘
Zápach: po pomeranãích
Hustota: 0,71 g/cm3

Rychlost odpafiování: stfiední
Sná‰enlivost s materiály: dobrá

(s v˘jimkou polystyrenu)
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POLITUR PRINTER ANTISEPT

POUÎITÍ POUÎITÍ POUÎITÍ

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE

âi‰tûní a osvûÏení
umûlohmotn˘ch povrchÛ
v‰eho druhu

POLITUR je vysoce kvalitní pfiípravek pro ‰etrné
ãi‰tûní a uzavírání povrchÛ. Úãinek nespoãívá
v obru‰ování, ale ve zvlá‰tních rozpou‰tûdlech
a le‰ticích pfiípravcích. Po aplikaci jsou o‰etfiené
plochy jako nové a zachovají si tento vzhled po
del‰í dobu. Antistatick˘ efekt v˘raznû oddaluje 
opûtovné zneãi‰tûní.

Bez problému odstraÀuje
stopy inkoustu, zbytky
papíru, tonerÛ jakéhokoli
druhu

PRINTER obsahuje vyváÏenou smûs rozpou‰tûdel
urãenou k odstraÀování barevn˘ch skvrn
zpÛsoben˘ch jehliãkov˘mi, inkoustov˘mi a lase-
rov˘mi tiskárnami. Stejnû úãinnû lze ãistit válce
tiskáren od zbytkÛ papíru. Odpadají tak problémy
s vtahováním papíru. PRINTER nenaru‰uje bûÏné
materiály a beze zbytku se odpafiuje. 

Úãinnû odstraÀuje viry,
bakterie a plísnû

ANTISEPT obsahuje velmi úãinn˘ dezinfekãní
pfiípravek pro spolehlivé odstraÀování pÛvodní cho-
rob nejrÛznûj‰ího druhu. O‰etfiené plochy neobsa-
hují zárodky a je témûfi vylouãeno riziko pfienosu
infekãních nemocí kontaktem. ANTISEPT obsahuje
navíc pfiíjemné a osvûÏující vonné látky a pfiispívá ke
zlep‰ení klima v místnosti

Odstranûní lehk˘ch ‰krábancÛ a stop po pouÏívání
na video- a HiFi-pfiístrojích a televizorech, zafiízení
v˘poãetní techniky, kanceláfiském vybavení atd. Pro
osvûÏení povrchÛ ze dfieva, umûlé hmoty a jin˘ch
materiálÛ. POLITUR má mimofiádnû dobré úãinky
i na lakovaném povrchu.

Intenzivní ãi‰tûní tiskáren nejrÛznûj‰ího druhu.
Zbytky inkoustu a barevn˘ch pásek se odstraní
dÛkladnû a bezpeãnû a zlep‰í se v˘sledek tisku.
K odstraÀování papírového prachu z vtahovacích
válcÛ tiskáren, zlep‰uje ukládání papíru. Vhodné
i pro bûÏné psací stroje a kalkulaãky.

Dezinfekce povrchÛ v‰eho druhu v kanceláfii, doma,
na cestách apod. SníÏení rizika nákazy, zejména
v období chfiipek. Zlep‰ení klima v prostoru
a odstranûní zápachu.

Barva: bezbarv˘
Zápach: po citronech
Hustota: 0,73 g/cm3

Sná‰enlivost s materiály: dobrá
âisticí úãinek: velmi dobr˘ na obecné 

mastné neãistoty, otisky 
prstÛ, stopy po kuliãko-
vém peru

Barva: bezbarv˘
Hustota: 0,69 g/cm3

Zápach: charakteristick˘
Sná‰enlivost s materiály: dobrá

Barva: bezbarv˘
Hustota: vazk˘
Spektrum úãinnosti: univerzální
Sná‰enlivost s materiály: dobrá
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Juraj Adamko
B. Bullu 4103; Martin 036 08
Mobil: 0911 180 618
Fax: 043 - 422 10 75

E-mail: adamko@all-pro.sk
Web: www.all-pro.sk
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