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HMOTY TAVNÉ OCHRANNÉ / OLEJE A MAZIVA / PISTOLE VYTLAâOVACÍ A TMELY
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¤ada tavn˘ch nádob, které jsou urãeny pro prÛmyslové
tavení voskÛ, lepidel a umûl˘ch hmot atd., pro povlakování,
lití, ochranu atd. Nádoby jsou elektricky ohfiívány. Teplota
je regulována termostatem v rozsahu
od  50°C do 200°C.
Jsou vyrobeny 
z anodizovaného
hliníku s izolací 
z keramick˘ch 
vláken. Nádoby
dodáváme  s pfií-
vodním kabelem
o délce 2 m a s tav-
nou pojistkou, 
s rukojetí, dvojit˘m
víkem pro tepelnou
izolaci, síÈov˘m vy-
pínaãem a bezpeã-
nostní tepelnou po-
jistkou. Standardní
napájecí napûtí
220/240 V.

Pistole
vytlaãovací
PrÛmyslové,
robustní, se
snadnou obsluhou. 
Vhodné pro pouÏití
se standardní náplní
tûsnicích materiálÛ,
plniva nebo pojiva.

Objem Vnitfiní       Rozmûry Maximální Objednací kód Cena
litry pinty prÛmûr Hloubka v˘kon KEN-709 Kã/ks
0.7 1.20 100 mm 90 mm 275 -1010K 12793
2.5 4.40 150 mm 140 mm 600 -1030K 19787
6.0 10.5 200mm 190mm 1125 -1060K 23923

Hmoty tavné 
ochranné Hip-Dip

Odstraniteln˘ plastov˘ povlak se sám natvaruje okolo povlakovan˘ch 
komponentÛ nebo nástrojÛ. Zaruãuje 100% pokrytí a ochranu proti korozi 
a nárazÛm na dobu aÏ 10 let. Chránûné komponenty lze snadno
identifikovat pfies prÛsvitn˘ povlak. Povlak se jednodu‰e sloupává 
a zanechává tenk˘ olejov˘ film pro krátkodobou ochranu proti korozi.
Ochrann˘ povlak lze odstranita znovu pouÏít. Pro rozpu‰tûní povlaku nikdy
nepouÏívejte pfiímé teplo, vÏdy pouÏívejte vhodné tavné nádoby. Pracovní
teplota je 130°C - 160°C (pro optimální v˘sledky 140°C aÏ 145°C).

Popis Objednací kód Cena
(tyãe) KEN-708 Kã/ks

RD160 Jednotlivá tyã -0050K 203
RD160 Krabice (50) -0250K 7980
AD160 Jednotlivá tyã -0500K 179
AD160 Krabice (50) -0550K 7997

Objem náplnû Objednací kód Cena
Typ KEN-715 Kã/ks

310 ml C20 kovová -1000K 69
310 ml kovová Heavy Duty -1400K 184
310 ml plastová -1200K 44
380 ml kovová -2000K 75

Kovová

SKUPINA

708/709/716

RD160
âervená barva 

AD160
Jantarová barva 

Velikost Objednací kód Cena
SHK-716 Kã/ks

750 ml -7000K 210

Velikost Objednací kód Cena
SHK-716 Kã/ks

700 ml -7050K 202

Pûna montáÏní
Lze ji omítat bûhem jedné
hodiny. Nové pouÏití je
moÏné jen tehdy, jestliÏe
tryska a ventil byly pfied
vytvrzením vyãi‰tûny
pûnov˘m ãistiãem. 

Pûna montáÏní 
pro vytlaãovací pistole
Lze ji omítat bûhem jedné
hodiny. Izoluje a tlumí zvuk.
Pro její aplikaci je tfieba
vytlaãovací pistole.
(Dodáváme zvlá‰È). Lze ji
znovu pouÏít, jestliÏe se
aplikátor zcela vyãistí. 
Objem: 700 ml.

Tûsnûní silikonové
Tûsnûní silikonové víceúãelové - 3E
Dobrá adheze a protlaãování a rychlé
odstraÀování vad. Lze je pouÏít jako tûsnûní
proti povûtrnostním vlivÛm, tmelení v˘kladních
skfiíní obchodÛ a nápisÛ,
pro údrÏbu lodí
a tûsnûní
elektrick˘ch pfiívodÛ.
Objem: 310 ml.

Tûsnûní pryÏové 
100% silikonové
- 2000MP
Barvitelné, pfiilnavé 
k vlhk˘m povrchÛm,
bez zápachu. 
OdstraÀování 
bez uvolÀování 
chemikálií, 
‰etrné 
k Ïivotnímu 
prostfiedí. 
Vhodné na 
vlhké 
povrchy, 
konstrukce, 
montáÏe
a na stfiechy.

100% Silikonová pryÏ

Univerzální 

Heavy Duty

RUKAVICE

SKUPINA

Viz 961

ââIISSTTIICCÍÍ
PROST¤EDKY

SKUPINA

Viz 732

Barva Objednací kód Cena
KEN-716 Kã/ks

Bílá -3100K 167
âerná -3130K 167
âirá -3110K 167
·edá -3140K 167

Jasnû hnûdá -3120K 167

Bílá -3600K 177
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Tûsnûní nízkomodulární 
silikonové
Vysoce pruÏné, vyznaãuje se
dobrou pfiilnavostí a extruzí, je
chemicky neutrální. Vhodné pro
dilataãní vloÏky a pohyblivé
spoje, lodû, karavany a pro
tûsnûní dfieva, hliníku
a plastov˘ch oken z PVC. 

Tmel 
akrylátov˘

121
Rychle vytvrzuje, velmi trvanliv˘,
odoln˘ proti plísnim a trvale flexibilní. 
Lehce se aplikuje a nátûr lze na nûj 
naná‰et jiÏ po jedné hodinû. 
Vhodn˘ pro vnitfiní tûsnûní dvefií, 
okenní rámy, vyplÀování trhlin ve
zdích, stropech, koupelnách 
a sprchách. 

Velikost Objednací kód Cena
KEN-716 Kã/ks

310 ml -3300K 70

Velikost Objednací kód Cena
KEN-716 Kã/ks

310 ml -3800K 207

Tmel nízkomodulární 
pro pokr˘vaãe
Nízkomodulární elastomerov˘ tmel 
vhodn˘ pro v‰echny druhy olova. 
Tûsní a spáruje v‰echny díly lemo-
vané olovem, okapy, pfiekryvy ta‰ek
v pevné plechové krytinû atd. 
Dobrá pfiilnavost k vût‰inû jin˘ch 
krytin a konstrukãních materiálÛ 
bez podkladového nátûru. 
Nezanechává skvrny.

TMELY
TT

mm
ee
llyy

SKUPINA

716
Tmely
silikonové

V˘konn˘ acetoxylov˘ silikonov˘
tmel poskytuje trvale vodotûsné
flexibilní tûsnûní. Je silnû pfiilnav˘,
coÏ jej pfiedurãuje pro pouÏití na
sklo, sanitární zafiízení, keramiku
a neporézní povrchy. Pro vnitfiní
i vnûj‰í pouÏití. Odoln˘ proti vlivÛm
poãasí. Odoln˘ proti plísni.
Odhadovaná Ïivotnost max.
25 let. 
Vyhovuje BS 5889.

PÁSKY 
PTFE

SKUPINA

Viz 983

HADRY 

SKUPINA

Viz 930

NÁ¤ADÍ
KLEMPÍ¤SKÉ

SKUPINA

Viz 549

Nízko-
modulární

Barva Objem Objednací kód Cena
SHK-716 Kã/ks

Bílá 310 ml -3100K 99
âirá 310 ml -3110K 99 

Sv. hnûdá 310 ml -3120K 99
âerná 310 ml -3130K 99
·edá 310 ml -3140K 99

Barva Objem Objednací kód Cena
KEN-716 Kã/ks

Bílá 310 ml -3200K 189
âirá 310 ml -3210K 189

Hnûdá 310 ml -3220K 189
âerná 310 ml -3230K 189
·edá 310 ml -3240K 189
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âíslo Objednací kód Cena
produktu

Objem
SOL-732 Kã/ks

SZ1-500B 500 ml -0900K 352

Sprej zinkov˘
antikorozní SZ1-500B
SZ1-500B 500ml 
Rychle schnoucí ochrana proti
korozi. Vzhledovû odpovídá novû
pozinkovanému kovu. Ideálnû
vhodná pro ochranu svarÛ
na pozinkovan˘ch
konstrukcích. Lze pouÏít
jako vrchní nátûr nebo
jako základní nátûr. Je
kompatibilní s vût‰inou
vrchních barev. Neobsahuje
CFC ani olovo. Nádoba je
opatfiena aplikátorem se
smûrov˘m rozpra‰ovaãem
pro pouÏití ve vnûj‰ích
prostorách - s minimálním
prostfiikem.

Sprej antikorozní
CCG500
Tento sprejov˘ zinkov˘
nátûr je urãen pro studené
pozinkování svafien˘ch
a novû vytvofien˘ch
v˘robkÛ, které by normálnû
rychle korodovaly, jestliÏe
by nebyly o‰etfieny. MÛÏe
b˘t pouÏit pro nové
pozinkování
bezpeãnostních plotÛ apod.
tam, kde byl pÛvodní povlak
po‰kozen. Nátûr je such˘
na dotek za 15 - 30 minut
a stabilní pfii teplotách
do 250°C. Neolupuje se,
nezanechává ‰upiny,
nemûní barvu a je odoln˘
proti otûru. Lze jej pouÏít
jako základní nátûr pod
normální nátûr na oceli,
litinû nebo na dfievû.

âíslo Objednací kód Cena
produktu Objem SOL-732 Kã/ks

CCG500 500 ml -3900K 237

Barva Objem Objednací kód Cena
SOL-721 Kã/ks

Stfi. ‰edá 5 litrÛ -2050E 1472
Cihlová 5 litrÛ -2100K 1472

Stfi. zelená 5 litrÛ -2030C 1472
Tmavû ‰edá 5 litrÛ -2040D 1472
Stfied.modrá 5 litrÛ -2060F 1472

Barva 
na podlahu

Atraktivní a odolná proti opotfiebení. Urãena k úpravû
tmav˘ch, skvrnit˘ch nebo o‰lapan˘ch betonÛ a podob-
n˘ch povrchÛ. Je vhodna pro podlahy ve skladech,
dílnách, garáÏích, suterénních prostorech apod. 
Skladování a pouÏití
Skladování a pouÏití pfii
teplotách nad 12°C. 
Naná‰ejte za tepla
(nad 15°C) v dobfie
vûtran˘ch pros-
torách. PouÏití je
snadné. Barva
je odolná proti
olejÛm a snadno
se ãistí.  Není
zapotfiebí základní
nátûr. Ideální pro
garáÏe, dílny
a prádelny. 
Krycí schopnost: 
max. 8 m2 na 1 litr
(doporuãujeme
dva nátûry).
*UpozorÀujeme,
Ïe uvedené barvy
jsou jen orientaãní. 

Barva protiskluzová na podlahu
Tuffgrip
Barva na podlahy prÛmyslové jakosti bez rozpou‰tûdla.
Naná‰í se váleãkem jako jednosloÏkov˘ systém. Vyzna-
ãuje se dostateãn˘m tfiením, které je nutné v prostorách,
kde je jinak nebezpeãí uklouznutí. Protiskluzov˘ nátûr
s vysokou Ïivotností je vhodn˘ na beton, kámen, ocel
a dfievo. Krycí schopností: 5 m2 na 1 balení.
Aplikace:
Pro aplikaci smûsi pryskyfiice a vytvrzovacího prostfiedku
se musí pouÏít malífisk˘ váleãek s vlasem (nikoliv pûnov˘).
Nalijte smûs do mûlké nádobky váleãku. Naneste ji malífi-
sk˘m váleãkem na plochu 5 m2. Pak na je‰tû vlhk˘ nátûr
okamÏitû naneste protiskluzové plnivo. Tím získáte poÏa-
dovan˘ povrch (úplné nebo lehké pokrytí). TímtéÏ váleã-
kem nyní naneste povlak na protiskluzové plnivo. Pokud
není na podlaze mnoho drti, není tfieba váleãek
doplÀovat.
Doba vytvrzování: 
je ovlivnûna teplotou
a prodluÏuje se 
s nízkou teplotou. Pfii
teplotû 10°C
a niÏ‰í se proces
vytvrzování
zastaví. Obecnû
platí, Ïe po apli-
kaci produktu
musí do úplného
vytvr-zení uplynout
doba 12 - 24 hodin
nebo del‰í.
Povrch um˘vejte aÏ
po sedmi dnech po
provedení nátûru.

Barva Objednací kód Cena
SOL-721 Kã/ks

Stř. šedá  -3050E 5102
Bezpeã. Ïlutá -3080H 5102

Cihlová -3100K 5102

Lepidlo akrylátové
Silné lepidlo, pro vyplÀování
mezer, neobsahuje rozpou‰-
tûdla. Rychle se “zachytí”
a nahrazuje mechanické
upevÀovací prostfiedky
v fiadû aplikací v domácnosti.
Zasychá bíle a po zaschnutí
se mÛÏe natírat.

Objem Objednací kód Cena
SHK-725 Kã/ks

310 ml -6500K 77

Na kov

 Na pryž

Lepidlo vtefiinové
V˘konné kyanoakrylátové lepidlo, vhodné
na kov, plasty, porcelán, kÛÏi, dfievo, sklo
a pryÏ. Lepí bûhem nûkolika sekund.

Objem Objednací kód Cena
SHK-725 Kã/ks

3 g -6010K 34

Na plast

Na sklo & keramiku
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PROST¤EDKY ODMA·ËOVACÍ
SKUPINA

727
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Prostfiedek odma‰Èovací s vÛní
pomeranãÛ
Just Orange
Just Orange je bezpeãn˘ a siln˘ odma‰Èovaã na
bázi citrusÛ. Pro ãi‰tûní a odma‰Èování strojních
souãástek a zafiízení. Bezpeãnû odstraÀuje tûÏ-
ké oleje, bitumen, vlhké barvy, lepidla a tmely
témûfi ze v‰ech obtíÏn˘ch povrchÛ. Netoxick˘,
neobsahuje CFC. SníÏené procento tûkav˘ch
organick˘ch látek. Nehofilav˘. Není nebezpeãn˘
pfii likvidaci odpadu. Lze pouÏít jako bezpeãnou
alternativu k nebezpeãn˘m rozpou‰tûdlÛm jako
jsou aceton, benzen, butylová rozpou‰tûdla,
CFC, freon, glykoléter, HCFC, isopropylalkohol,
metyl-etyl, keton,minerální líh, toluen,
trichloroetylen, xylen
atd., která je ‰etrná 
k Ïivotnímu
prostfiedí. 

Objem Objednací kód Cena
SOL-727 Kã/ks 

1 litrÛ -2800A 294
5 litrÛ -2810B 1030

20 litrÛ -2820C 3699

Objem Objednací kód Cena
SOL-727 Kã/ks

5 litrÛ -2910B 1030
20 litrÛ -2920C 4084

Objem Objednací kód Cena
SOL-727 Kã/ks

5 litrÛ -2610B 1254
20 litrÛ -2620C 4377

Odma‰Èovaã oplachovateln˘ vodou 
s vÛní pomeranãÛ
Orange Plus
Orange Plus je bezpeãn˘ a siln˘ odma‰Èovaã
na bázi citrusÛ. Pro ãi‰tûní a odma‰-
Èování strojních souãástek a zafiízení.
Bezpeãnû odstraÀuje tûÏké oleje,
tuky, bitumen, vlhké barvy,
lepidla a tmely ze v‰ech
kovÛ vãetnû pfiístrojÛ,
strojÛ a nûkter˘ch plastÛ.
Netoxick˘, neobsahuje
CFC. SníÏené procento
tûkav˘ch organick˘ch
látek. Nehofilav˘. Není
nebezpeãn˘ pro likvidaci
odpadu. Lze pouÏít jako
bezpeãnou a k Ïivotnímu
prostfiedí ‰etrnou
alternativu k nebezpeãn˘m

rozpou‰tûdlÛm
jako je xylen,

toluen, aceton
atd.

âistiã vodn˘ s vÛní pomeranãÛ
Aqueous Orange

Aqueous Orange je vysoce koncentrovaná smûs rozpou-
‰tûdel s vÛní citrusÛ a v˘konn˘ch povrchovû aktivních

látek, Bezpeãnû odstraÀuje oleje, tuky atd.
z mnoha drsn˘ch povrchÛ. Je urãen k ná-

hradû nebezpeãn˘ch rozpou‰tûdel,
jako je lakov˘ benzin a parafin.

MÛÏe b˘t fiedûn vodou pro maxi-
mální hospodárnost. Obsahuje
biologicky odbouratelnou povr-

chovû aktivní látkou, coÏ
umoÏÀuje jeho pfiirozenou

likvidaci. Není toxick˘,
neobsahuje CFC.

Zanedbatelné mnoÏství
tûkav˘ch organick˘ch látek.
Lze pouÏít jako bezpeãnou

a k Ïivotnímu prostfiedí
‰etrnou alternativu k nebez-
peãn˘m rozpou‰tûdlÛm, jako
jsou lakov˘ benzin a parafin,

apod.

NNAATTUURRAALL
FFOORRMMUULLAA

IINNDDUUSSTTRRIIAALL
SSTTRREENNGGTTHH

Stanice odma‰Èovací / praãka
souãástek

Pneumaticky fiízená odma‰Èovací stanice z pevné a trvanlivé mûkké oceli.
Vhodná jako lázeÀ pro odma‰tûní. Zafiízení pro ãefiení vzduchem, které
pomáhá odma‰Èovacímu procesu pfii odstraÀování nejtûÏ‰ích olejÛ a neãis-
tot z mal˘ch souãástek. Je vybavena prÛtokov˘m kartáãem, kter˘ odstra-
Àuje zapeãené neãistoty. Stanice je koncipována pro nasazení
na 100 litrov˘ sud.
Rozmûry: 
Délka: 760 mm (30”). 
·ífika: 510 mm (20”). 
V˘‰ka: 200 mm (8”). 
Hmotnost: 20.8 kg.
Pracovní v˘‰ka:
U stolitrového 
sudu = 890 mm (35”).
Dodávka rozpou‰tûdla:
Proud pfies prÛtokov˘ kartáã.
Základní údaje: 
Nádoba s prá‰kov˘m
povlakem a pozinkovaná
ochranná deska proti
rozstfiiku. Podnos
z mûkké oceli.

âíslo Napûtí Objednací kód Cena
modelu SOL-727 Kã/ks

Mûkká ocel Praãka souãástek 110 V -5110A 45307
Mûkká ocel Praãka souãástek 240 V -5240A 45307
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âíslo Objem Objednací kód Cena
produktu SOL-732 Kã/ks

SC2-500C 500 ml -0120K 449

Sprej na elektrické
kontakty prÛmyslov˘

âisticí sprej pro odstraÀování olejÛ, prachu
a podobn˘ch neãistot 
z elektrick˘ch kontaktÛ
a souãástek. Základem
je kapalné (hofilavé)
rozpou‰tûdlo a plynn˘
(nehofilav˘) aerosol CO2

o objemu 500 ml. Pfied
aplikací se vÏdy ujistûte,
Ïe elektrické zafiízení
je vypnuto. Lze pouÏít
i na plasty, av‰ak na laky
a nátûry mÛÏe pÛsobit
agresivnû. Pfii pochyb-
nostech vÏdy vyzkou-
‰ejte na malém vzorku. 

Velikost Objednací kód Cena
SOL-732 Kã/ks

500 ml -3120K 142

Sprej na elektrické
kontakty

âisticí sprej vhodn˘ pro
ãi‰tûní a odma‰Èování
elektrick˘ch zafiízení.
Vhodn˘ na souãástky
poãítaãÛ, televizorÛ
a podobné jemné
mechanizmy. 
Nekorozivní, lze pouÏít 
i na plasty a nátûry. 

Prostfiedky mazací pro 
vrtání a závitování
¤ezn˘ sprej
Pûnov˘ aerosol pronikne 
i do nepfiístupn˘ch míst 
a tím zlep‰í fiezné 
podmínky. Je vhodn˘ pro 
ruãní i strojní vrtání, 
frézování a závitování.

Rozsah Objednací kód Cena
KEN-732 Kã/ks

300 - 415 ml -9500K 79

DrÏák na spreje pistolov˘
Je urãen pro bûÏné rozmûry sprejÛ 300 - 415 ml.
Chrání ruce pfied chladem a chemikáliemi.

¤ezná kapalina 
Speciální fiezná kapalina je vhodná pro pro 
ruãní i strojní vrtání, frézování a závitování. 
Pasta 
¤ezná pasta s nízk˘m bodem tání se neroz-
pou‰tí, správnû a nepfietrÏitû maÏe pfii obrábûní.
Naná‰í se manuálnû. Je vhodná pro bûÏné i
obtíÏné obrábûní. 

Typ Objednací kód Cena
maziva

Velikost
KEN-732 Kã/ks

Sprej 400 ml -4200K 402

Typ Objednací kód Cena
maziva

Obsah
SHR-732 Kã/ks

Kapalina 500 ml -4020K 370
Kapalina 5 litrÛ -4060K 3410

Pasta 500 g -4040K 309

Sprej ãistící 
rychleschnoucí

Rychleschnoucí rozpustn˘ 
ãisticí sprej rychle pronikne 
do olejÛ, vazelin a ostatních 
neãistot. Rychle se odpafiuje 
a zanechává ãist˘ a such˘ 
povrch. Vhodn˘ pro vût‰inu 
plastÛ, nûkteré v‰ak zmûk-
ãuje. Pfii pochybnostech vÏdy
vyzkou‰ejte na malém vzorku. 
Vhodn˘ pro teploty 
od –5°C do 30°C.

âíslo Objem Objednací kód Cena
produktu SOL-732 Kã/ks

SC1-500B 500 ml -0100K 375

âíslo Objem Objednací kód Cena
produktu SOL-732 Kã/ks

SC5-500B 500 ml -0180K 255

Sprej ãisticí pûnov˘

âisticí sprej pro v‰estranné
pouÏití v prÛmyslu i domácnosti.
Vhodn˘ pro ãi‰tûní krytÛ poãí-
taãÛ, tiskáren, klávesnic
a jin˘ch PVC v˘robkÛ.
Neobsahuje silikon. 

âíslo Objem Objednací kód Cena
produktu SOL-732 Kã/ks

FCA-050 500 ml -3180K 137

Sprej pûnov˘
anitistatick˘

âisticí sprej pro vnûj‰í povrchy
zaji‰Èuje úãinné a jemné
ãi‰tûní v‰ech kanceláfisk˘ch
zafiízení a krytÛ z umûl˘ch
hmot.  OdstraÀuje zaschlé
skvrny, mastnoty, nikotin atd. 
Antistatick˘ prostfiedek
zabraÀuje opûtovnému
rychlému zneãi‰tûní 
vyãi‰tûn˘ch povrchÛ.

Honza
Text napsaný psacím strojem
www.exvalos.cz
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Balení Obj. kód CenaObjem
KEN-732 Kã/ks

Plastová láhev 500 ml -8000K 217
Plastová láhev 5 litrÛ -8050K 1922

Sprej olejov˘ víceúãelov˘
V˘konn˘ víceúãelov˘ olejov˘
sprej s antikorozními aditivy.
Ideální pro mazání zámkÛ,
kloubÛ, fietûzÛ a pedálÛ
jízdních kol, sekaãek trávy,
okenních závûsÛ, autoantén
a ‰icích strojÛ. Je vhodn˘ 
pro pouÏití v domácnosti
i v prÛmyslu. Dodáváme ve
spreji bez CFC, kter˘ naru-
‰uje ozón.

Olej pro
pneumatické
náfiadí
Ideální pro pneumatické
náfiadí a odvzdu‰Àování.
Olej chrání proti korozi
a opotfiebení. Má opti-
málnû vyváÏenou
pfiilnavost s deemul-
gaãní schopností. Odoln˘
vÛãi vodû, která
zpÛsobuje opotfiebení
a korozi. Nedochází k
tvorbû lepkav˘ch
usazenin, které by mohly
zpÛsobit “leniv˘” chod
ventilÛ. Lze jej míchat se
v‰emi mazivy na bázi
minerálnách olejÛ. 
ISO Grade VG22.

Olej víceúãelov˘
SM3-500C
Vynikající víceúãelové mazivo. âistá,
ãirá tekutina pro domácí a prÛmyslové
pouÏití. Neobsahuje regenerovan˘
olej. Obsahuje silná antikorozní
aditiva. Bez CFC, silikonu,
rozpou‰tûdel.
Hustota: 0.862. 
Bod tání: -9°C
Bod vznícení (základní olej): 214°C.
Kinematická viskozita pfii 40°C: 20.9
Anilinov˘ bod: 101°C.

Sprej univerzální
AC-90
VytûsÀuje vodu, umoÏÀuje
nastartovat vlhké motory,
odstraÀuje rez, chrání proti
korozi, maÏe a odstraÀuje
vrzání. Neobsahuje silikon, je
elektricky nevodiv˘ a mÛÏe b˘t
pouÏit v elektrick˘ch pfiístrojích
nebo v jejich blízkosti, pro
obvody motoru atd., bez
‰kodlivého vlivu na izolaci nebo
vyvolání zkratÛ. Dodáváme ve
spreji, kter˘ nepouÏívá freon a
nelikviduje ozón, nebo 
v kovov˘ch kanystrech a
sudech.
Neobsahuje kerosen*,
parafin*, nebo naftu*. 
(*Tyto látky jsou pouÏívány u
nûkter˘ch jin˘ch sprejÛ pro
údrÏbu nebo sprejÛ pro
vytûsnûní vody, av‰ak pÛsobí
vysou‰ení a podráÏdûní
pokoÏky.)

Balení Obj. kód CenaVelikost
KEN-732 Kã/ks

Aerosol 250 ml -0050K 94
Aerosol 500 ml -0180K 169
Kanystr 5 litrÛ -0200K 940
Sud 25 litrÛ -0250K 4630
Ruãní rozpra‰ovaã 415 ml -0500K 144

Sprej s teflonem
SM4-500 “M4 Plus”
Mazání
Velmi v˘konné mazivo na bázi minerálního
oleje s P.T.F.E.
VytûsÀování vody 
Pomáhá startovat navlhlé benzinové motory.
Penetrace
UmoÏÀuje snadné
odstraÀování rzi.
âi‰tûní a ochrana
âistí kovové povrchy a zabra-
Àuje korozi o‰etfien˘ch
souãástek. Neobsahuje naftu,
kerosen nebo parafin, které
pÛsobí vysychání a rozpraskání
pokoÏky nebo koÏní choroby
operátora. Pohonnou látkou ve
spreji je CO2, kter˘ je nehofilav˘.
Neobsahuje silikon. Elektricky
nevodiv˘ v normálních pokojo-
v˘ch podmínkách. Pfii pouÏití na
nûkter˘ch elektrick˘ch plasto-
v˘ch souãástkách je tfieba dát
pozor: mohly by vznikat vlasové
trhliny. Pfied celkov˘m pouÏitím
vyzkou‰ejte vhodnost na malém
vzorku. Ve spreji s obsahem
500 ml je o 15% vût‰í náplÀ 
neÏ u sprejÛ plnûn˘ch butanem.

Sprej penetraãní
SM1-500B
Rychle proniká do rzi a
korodovan˘ch armatur.
UmoÏÀuje snadno uvolnit a
demontovat armatury,
vystavené teplu a velkému
tlaku. Lze jej pouÏít na mokr˘ch
kovov˘ch souãástkách.
Neobsahuje silikon, CFC ani
chlór. Bûhem procesu
uvolÀování maÏe závity. O 30%
men‰í hustota neÏ voda.

Sprej ochrann˘
antikorozní
SP1-500B - Zelen˘
Solent Green Moisture Guard 
vytváfií tenkou vrstvu, která
úãinnû chrání povrch proti
vlhkosti a korozi. 
O‰etfiená plocha získá jemnû
zelenou barvu, která jasnû
indikuje o‰etfienou oblast.
Ideálnû vhodn˘ pro
dlouhodobûj‰í ochranu
strojních souãástek, lisovacích
forem a nástrojÛ proti vlhkosti
a korozi. Snadno se
odstraÀuje prÛmyslov˘m
ãistiãem Solent, 
SOL-732-0100K.

Sprej antikorozní prÛmyslov˘ 
SP2-500B
PrÛmyslov˘ antikorozní ochrann˘
sprej úãinnû zabraÀuje
a zpomaluje proces koroze
materiálÛ. Má svûtle Ïlutou
barvu, aby se lépe poznaly
jiÏ o‰etfiené plochy. Odolává
vlhkosti, kysel˘m a alkalick˘m
párám, snadno se ãistí. Doba
ochrany proti korozi se mûní
v závislosti na okolních
podmínkách. 

Obj. kód CenaObjem
SOL-732 Kã/ks

500 ml -3400K 125

Obj. kód CenaObjem
SOL-732 Kã/ks

500 ml -0400K 210

Obj. kód CenaBalení
KEN-732 Kã/ks

200 ml -7820K 94
415 ml -7840K 130

Sprej penetraãní
POA500
Penetraãní olej pro demontáÏ,
mazání a ãistûní. 
Tento olej vytûsÀuje vodu
a zanechává povrch odma‰-
tûn˘ a odoln˘ proti korozi. 
Proniká závity a trhlinami
a uvolÀuje a maÏe jemné
mechanizmy.

Obj. kód CenaBalení
SOL-732 Kã/ks

500 ml -0440K 197

Obj. kód CenaBalení
SOL-732 Kã/ks

500 ml -0460K 172

Obj. kód CenaBalení
SOL-732 Kã/ks

500 ml -0600K 445

Obj. kód CenaBalení
SOL-732 Kã/ks

500 ml -0620K 425
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Sprej silikonov˘
prÛmyslov˘
SR1-500B
Silikonov˘ spej je vhodn˘
na plastové a pryÏové
povrchy, na kter˘ch vytváfií
vodûodolnou ochrannou
vrstvu. Má impregnaãní
a uvolÀovací schopnosti.
O‰etfien˘ povrch je such˘,
nemastn˘, ãir˘, bez zápa-
chu. Vhodn˘ na plast, kov,
dfievo, gumové tûsnûní
u dvefií aut apod. 

Objem Objednací kód Cena
SOL-732 Kã/ks

500 ml -0700K 465

Sprej silikonov˘
prÛmyslov˘
SR2-500B
Silikonov˘ sprej pro v‰eo-
becné pouÏití. Má impreg-
naãní a uvolÀovací schop-
nosti. O‰etfien˘ povrch je
such˘, nemastn˘, ãir˘,
bez zápachu. 

Objem Objednací kód Cena
SOL-732 Kã/ks

500 ml -0720K 494

Objem Objednací kód Cena
SOL-732 Kã/ks

500 ml -0500K 342

Objem Objednací kód Cena
SOL-732 Kã/ks

500 ml -3500K 180

Sprej teflonov˘
SR3-500B
Kvalitní mazivo s vysokou
mechanickou a tepelnou
odolností. Pro univerzální
pouÏití, chrání pfied opotfie-
bením a slepením doseda-
cích ploch. Ideální pro  pov-
lakování forem, nástrojÛ,
zámkÛ, spínaãÛ a ovladaãÛ,
teleskopick˘ch antén,
pfievodÛ, pro uvolÀování
souãástek atd.
Na o‰etfien˘ch plochách
pÛsobí vodoodpudivû
a elektroizolaãnû, zane-
chává such˘ a hladk˘
povrch.

Objem Objednací kód Cena
SOL-732 Kã/ks

500 ml -0740K 429

Objem Objednací kód Cena
SOL-732 Kã/ks

500 ml -0540K 549

Objem Objednací kód Cena
SOL-732 Kã/ks

500 ml -0520K 339

Sprej na fiemeny 
SB1-500B
Zamezuje prokluzu na
fiemenicích, zlep‰uje
pfiilnavost a prodluÏuje
Ïivotnost. Zamezuje pískání,
vysou‰ení, kfiehnutí a tvorbû
prasklin, sniÏuje hluãnost.
Vhodn˘ pro fiemeny z pryÏe,
plastu, kÛÏe a tkanin 
v autech, ventilátorech,
kompresorech, ãerpadlech.
Vhodn˘ pro fiemeny vysta-
vené vlhkému poãasí. 

Objem Objednací kód Cena
SOL-732 Kã/ks

500 ml -0060K 435

Sprej na fietûzy
a hfiídele
SM6-500B
Ideální mazivo pro pohyblivé
fietûzy pod extrémním zatíÏe-
ním a pro fietûzy, které nejsou
napojeny na automatick˘ ma-
zací systém, nebo fietûzy,
které nepracují v olejovélázni.
Obsahuje aditiva, která za-
braÀují odstfiíkávání z rych-
le se pohybujících fietûzÛ
a pohonÛ. Ideální pro vyso-
kozdviÏné vozíky, doprav-
níkové systémy, motocyklové
motory. Lze jej pouÏít jako
víceúãelové mazivo pro sys-
témy urãené do extrémních
povûtrnostních podmínek.
Lze pouÏít jako mazivo pro
kluzné dráhy pro obrábûcí
nástroje.Siln˘ antikorozní
úãinek. Neobsahuje
silikon ani CFC.

Sprej molybdenov˘
SM8-500B
Je vhodn˘ k mazání
pfievodovek a fietûzÛ,
vystaven˘ch i extrémnû
nepfiízniv˘m vlivÛm poãasí. 
Na povrchu vytváfií tenk˘
vodoodpudiv˘ film, kter˘
chrání pfied korozí a prod-
luÏuje Ïivotnost. 
Vhodn˘ pro teploty
od -40°C do +100°.

Sprej na fietûzy a hfiídele
CD-90
Vodn˘ pro v‰echny typy fietûzÛ, 
loÏisek, dopravníkov˘ch systémÛ
a podobn˘ch vysokorychlostních 
hnacích ústrojí. Vyniká pfiilnavostí
a odolností proti odstfiedûní, sniÏuje
opotfiebení.

Objem Objednací kód Cena
KEN-732 Kã/ks

500 ml -2250K 342

Sprej na mazání
drátûn˘ch lan
WRS500
Sprej pro mazání a ochranu
drátûn˘ch lan proti korozi.
Pronikne aÏ do stfiedu lana,
odluãuje vodu a zvy‰uje jeho
Ïivotnost. 

Sprej na fietezy a lana
CCA500
Obsahuje smûs kvalitních olejÛ,
tukÛ a rozpou‰tûdel pro mazání
a ochranu v‰ech typÛ lan a níz-
korychlostních fietûzÛ. Proniká
do stfiedu lan, váleãkÛ a spojek
fietûzÛ. ZabraÀuje odkapávání,
vysou‰ení i v nepfiízniv˘ch
podmínkách. SniÏuje tfiení
a prodluÏuje Ïivotnost.

Objem Objednací kód Cena
SOL-732 Kã/ks

500 ml -3450K 190

Sprej mûdûn˘ 
s grafitem
SM7 500B - s grafitem
PouÏívá se pfii montáÏi dílÛ,
vystaven˘ch pfii provozu
vysok˘m teplotám a tlakÛm 
pro jejich opûtovnou snaÏ‰í
demontáÏ. Pfii vysok˘ch
teplotách se mazivo roztaví,
av‰ak zÛstane zde mûdûn˘
povlak. Vhodné napfiíklad pro
v˘fukové a brzdné systémy
automobilÛ, armatury tepel-
n˘ch kotlÛ. Má vysok˘ obsah
mûdi a je úãinn˘ do 1100°C.
Neobsahuje olovo, CFC,
silikon ani chlor.
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Sprej pro svafiování
SW1-400C
Ochrann˘ film zabraÀuje
pfiilepení kovov˘ch kapiãek,
které vznikají pfii svafiování,
a chrání svafiovan˘ pfiedmût
i jeho okolí. Je nehofilav˘, bez
silikonu a dichlor-metanu,
netoxick˘, nealergenní a bio-
logicky odbourateln˘. Lehce
se odstraÀuje pfied dal‰í
úpravou povrchu, jako je
nátûr nebo pokovování.
Naná‰í se pfied svafiováním,
zároveÀ slouÏí jako úãinn˘
antikorozní nátûr.

Kapalina pro svafiování
Ochrann˘ film zabraÀuje pfiilepení kovov˘ch kapiãek,
které vznikají pfii svafiování, a chrání svafiovan˘
pfiedmût i jeho okolí.
Je nehofilav˘, bez
silikonu a dichlor-
metanu, netoxick˘,
nealergenní
a biologicky
odbourateln˘.
Lehce se odstra-
Àuje pfied dal‰í
úpravou povrchu,
jako je nátûr nebo
pokovování.
Naná‰í se pfied
svafiováním, záro-
veÀ slouÏí jako
úãinn˘ antikorozní
nátûr.

Spreje detekãní
pro svafiování

Rychlá spolehlivá  metoda pro vizuální kontrolu
a zji‰Èování kazÛ na povrchu svarÛ, speciálních
slitin nebo standardních kovÛ, vysoce namá-
han˘ch konstrukãních dílÛ, odlitkÛ, hfiídelÛ,
ozuben˘ch kol, vfieten a podobn˘ch zafiízeních,
kde je dÛleÏité zjistit vady povrchu. Detekuje
trhliny, drobné povrchové trhliny, pfieplátování
svarÛ a pórovitost povrchu. Systém má tfii ãásti:
ãisticí sprej SOL 732-0240K, ãerven˘ detekãní
sprej SOL732-0260K a zv˘razÀovací detekãní
sprej SOL-732-0280K. Spreje nenaru‰ují ozón.

Sprej detekãní zv˘razÀovací
SF3-500B
Bíl˘ film, kter˘ zv˘razní v‰echny vady, které byly
zji‰tûny pfii pouÏití detekãního barvicího spreje.
Po zji‰tûní a oznaãení trhlin odstraníte detekãní
vrstvy ãisticím sprejem SOL-732-0240K.

âíslo Objednací kód Cena
produktu Objem SOL-732 Kã/ks

SF3-500B 500 ml -0280K 360

âíslo Objednací kód Cena
produktu Objem SOL-732 Kã/ks

SF2-500B 500 ml -0260K 360

âíslo Objednací kód Cena
produktu Objem SOL-732 Kã/ks

SF1-500B 500 ml -0240K 360

Sprej detekãní barevn˘
SF2-500B
Velmi citlivá ãervená barva pro detekci vad na
kovov˘ch souãástkách za normálních
svûteln˘ch podmínek.

Sprej detekãní ãisticí
SF1-500B
Rychle schnoucí silné rozpou‰tûdlo pro ãi‰tûní
povrchÛ pfied testováním. OdstraÀuje zneãi‰Èující
látky vãetnû olejÛ, maziv a povrchové ‰píny.

BALENÍ
500 ml

Detektor netûsností
SL1-400A
Speciální sprej pro zji‰tûní únikÛ
plynu z tlakov˘ch rozvodÛ.
Naná‰í se v tenkém filmu,
netûsnosti se projeví bublinami.
Sprej má dlouhou
skladovatelnost, protoÏe je
pohánûn stlaãen˘m vzdu-
chem a je v˘hodnûj‰í neÏ
náplnû s CO2. NáplÀ u sprejÛ
plnûn˘ch stlaãen˘m CO2

stárne a degraduje, pfii apli-
kaci mÛÏe zpÛsobit fale‰n˘
poplach u mechanick˘ch
mûfiiãÛ. Vhodn˘ i na hÛfie
pfiístupná místa pro stlaãen˘
vzduch, acetylén, butan,
propan, chlór, vodík a zemní
plyn. Není vhodn˘ pro zafií-
zení, kde by hrozilo po‰-
kození d˘chacích cest. 

Detektor netûsností
LDA500
Speciální sprej pro zji‰tûní
netûsností. Naná‰í se v ten-
kém filmu, bubliny oznaãí
netûsné místo. ProdluÏovací
trubiãka umoÏní pfiístup na
hÛfie pfiístupná místa. Vhodn˘
pro plyny,  stlaãen˘ vzduch,
brzdy nákladních aut a tla-
kové nádoby. 
Neobsahuje alkohol ani
rozpou‰tûdla, není Ïírav˘
a na o‰etfien˘ch místech
pÛsobí antikorozivnû.
Pfied pouÏitím dÛkladnû
protfiepejte.

Objem Objednací kód Cena
SOL-732 Kã/ks

500 ml -3340K 142

Objem Objednací kód Cena
SOL-732 Kã/ks

400 ml -0340K 245

Objem Objednací kód Cena
SOL-732 Kã/ks

400 g -0840K 145

Objem Objednací kód Cena
SOL-732 Kã/ks

25 litrÛ -4250K 579

Objem Objednací kód Cena
SOL-732 Kã/ks

5 litrÛ -9300K 285
20 litrÛ -9310K 985

Objem Objednací kód Cena
KEN-732 Kã/ks

300 ml -2500K 60

Voda destilovaná DW25
Vhodná pro doplnûní
kapaliny v olo-
vûn˘ch akumu-
látorech, do strojÛ
pro parní ãi‰tûní,
Ïehliãky, opla-
chování labo-
ratorního skla
a v‰ude tam,
kde kde by
mohly vznikat
usazeniny 
z vodního
kamene.

Sprej rozmrazovací
Pro rozmrazování zamrzl˘ch 
skel, zámkÛ, gumového tûsnûní
atd. Rychl˘ úãinek, pouÏití do 
-15°C. Neobsahuje CFC.

NNÁÁ¤¤AADDÍÍ
AAUUTTOOMMOOBBIILLOOVVÉÉ

SKUPINA

Viz 503
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prÛmyslov˘
Je urãen pro oznaãování kovÛ. Lze jej pouÏít pro oznaãování mastn˘ch,
zkorodovan˘ch nebo nov˘ch kovov˘ch povrchÛ. Je také vhodn˘ pro
oznaãování skla, plastÛ, dfieva, keramiky atd. âepiãka trysky s kulovou
‰piãkou umoÏÀuje vytékání barvy jen pfii pouÏití a po pfiitisknutí znaãko-
vaãe k obrobku - barvu nelze rozlít neúmyslnû. KaÏdá hlava je zamûnitelná 
s hlavami jin˘ch barev a lahviãek. KaÏd˘ znaãkovaã lze doplÀovat
z 1litrové nádoby se speciální barvou.

Pistole znaãkovací
Vyrobena ze zesíleného nylonu. 
Spou‰Èov˘ mechanizmus
zvy‰uje uÏivatelsk˘ komfort 
zejména pfii dlouhodobém 
pouÏívání.

Popis Objednací kód Cena
KEN-715 Kã/ks

Pistole znaãkovací -6200K 757

Náhradní náplnû

Hlavy s kulovou ‰piãkou

Barva Velikost Objednací kód Cena
KEN-734 Kã/ks

Îlutá 46 ml -3020K 190
Bílá 46 ml -3040K 190

Modrá 46 ml -3060K 190
Zelená 46 ml -3080K 190
âerná 46 ml -3100K 190

âervená 46 ml -3120K 190
OranÏová 46 ml -3140K 190

Barva Velikost Objednací kód Cena
KEN-734 Kã/ks

Îlutá 1 ltr -3210K 1369
Bílá 1 ltr -3230K 1369

Materiál Vel. kuliãky Objednací kód Cena
KEN-734 Kã/ks

Nikl
Pokoven˘ 2.4 mm -3500K 70
Ocelov˘

Fixy permanentní
Urãeny pro v‰echny povrchy. Vodû odolné, s nízk˘m obsahem
rozpou‰tûdla. Neobsahují xylen.

Barvy jsou zobrazeny jen pro informaci.

Barva MnoÏství Objednací kód Cena
v balení KEN-734 Kã/10 ks

âerná 10 -5020K 375
Modrá 10 -5060K 375

âervená 10 -5040K 375
Zelená 10 -5070K 375

Barva Aplikace Objednací kód Cena
KEN-734 Kã/ks

Bílá Obecné oznaãování -6020K 240
Îlutá Nebezpeãí/upozornûní -6040K 240

Modrá Povinné -6060K 240
âervená     Zákaz/nebezpeãí -6080K 240
Zelená Bezpeãnostní podmínky/ smûr -6100K 240
OranÏová Nebezpeãí/upozornûní -6120K 240
âerná Vymazání existujících ãar -6140K 240

Barvy jsou zobrazeny jen pro informaci.

Znaãkovaãe ãárové
Pro pouÏití na parkovi‰tích, podlahách továren, skladÛ,
hfii‰tích, sportovi‰tích, tenisov˘ch kurtech, stfiediscích vol-
ného ãasu, na povrchu vozovek. Pro znaãkovací ‰ablony,
oznaãování ‰ÀÛrou nebo z volné ruky. Neobsahuje freony ani
olovûná aditiva. Plnû kompatibilní s vût‰inou obdobn˘ch
aplikátorÛ. Nádoba 750 ml.  
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âíslo Objem Objednací kód Cena
produktu SOL-740 Kã/ks

HTA500 500 ml -6220C 375

âíslo Objem Objednací kód Cena
produktu SOL-740 Kã/ks
HGT100 100 g -6200A 134
HGC400 400  ml -6210B 490

Tuk syntetick˘ bezpeãn˘ 
pro potraviny

Nejnovûj‰í generace tuku bezpeãného pro potraviny. 
Obsahuje ãisté netoxické oleje na syntetické bázi, 
v kombinaci PTEE a komplexní smûsí antioxidantÛ 
a balení EP. Pfiedstavuje univerzální nástroj pro ãetné 
aplikace v mnoha odvûtvích. Je dokonale odoln˘ 
proti slané vodû a prostfiedí s vysokou vlhkostí. 
Je elektrick˘m izolátorem a mÛÏe b˘t pouÏit jako
ochrana elektrick˘ch zafiízení proti pronikající vodû.
MaÏe loÏiska, fietûzy a kluzné povrchy vãetnû plas-
tov˘ch loÏisek a bûhounÛ. Má ‰irok˘ pracovní teplotní
rozsah -40°C aÏ 340°C. Mazací prostfiedek bezpeãn˘ 
pro potraviny. Netaví se.

Tuk High Tech bezpeãn˘ pro potraviny
Syntetick˘ tuk PTFE bezpeãn˘ pro potraviny je plnû
syntetick˘, prÛhledn˘ netavn˘ tuk, kter˘ umoÏÀuje,
aby kapalina pronikla do strojov˘ch souãástek pfied
zavedením tuku ã. 2. Chrání a maÏe pomocí netoxic-
kého anti-korozního ‰títu. PouÏívá se na kluzné
a valivé prvky povrchÛ, kovové, dfievûné a plastové.
Je vyroben z netoxick˘ch mazacích sloÏek uveden˘ch
na seznamu FDA a je registrován u NSF H1.
Je zcela odoln˘ proti slané vodû nebo sladké vodû
a pouÏívá se v rámci fiady strojÛ v rozmezí teplot
od –40°C do +340°C. 

Objem Objednací kód Cena
SOL-740 Kã/ks

100g -6250D 304
400g -6260E 627
500g -6270F 799

Objem Objednací kód Cena
SOL-740 Kã/ks

400g -5900A 245

Tuk silikonov˘ bezpeãn˘ pro potraviny
Univerzální silikonov˘ tuk pro práci pfii extrémnû 
vysok˘ch nebo extrémnû nízk˘ch teplotách.
Lze jej také pouÏít pro aplikace v potravináfisském
prÛmyslu nebo tam, kde primármí dÛleÏitost mají vodu 
odpuzující zafiízení vzhledem k tomu, Ïe má vynikající 
fyzikální vlastnosti a je registrován u NSF H1.
Netaviteln˘ odpuzovaã vody 
Bez zápachu, netoxick˘
Nízká tûkavost, vysoké elektrická izolaãní schopnost
Odoln˘ proti oxidaci
Tepelnû stabilní 
Odoln˘ proti ozónu 
Má minimální úãinky na pryÏ,
plasty a kovy 
Nemûní se pÛsobením UV záfiení.

Tuk bíl˘ bezpeãn˘ pro potraviny
Pfiedpokládané pouÏití pro
mazání loÏisek, kluzn˘ch
a v‰ech jemn˘ch mechaniz-
mÛ pouÏit˘ch v potravináfi-
ském a zpracovávajícím
prÛmyslu. Maximální pra-
covní teplota  150°C s
vynikající zátûÏovou kapa-
citou a odolností proti vodû. 
Podléhající FDA. 
Registrovan˘ NSF H1.
Netoxick˘.

MAZACÍ 
PISTOLE

SKUPINA

Viz 540

Objem Objednací kód Cena
SOL-740 Kã/ks

500 ml -5930D 330

Olej penetraãní 
bezpeãn˘ 
pro potraviny

Penetraãní olej pro demontáÏ a ãi‰tûní.
Tento olej je bez zápachu a bez chuti
a vytûsÀuje vodu. Zanechává hydrofobní
povlak pro ochranu povrchÛ proti korozi.
Proniká závity a trhlinami a maÏe jemné 
mechanizmy, otoãné body a kluzné povrchy
a souãasnû odma‰Èuje povrchy. 
Lze pouÏít jako lehk˘ mazací
prostfiedek. 
Vyhovuje FDA. 
Registrován u NSF H1.
Bezpeãn˘ pro potraviny. 
Syntetick˘. 
PrÛzraãn˘. 
Bílá kapalina. 
Netoxick˘.
Antikorozní.

Olej mazací bezpeãn˘ pro potraviny
Tento mazací prostfiedek je dokonale ãir˘, 
bez zápachu, a bezpeãn˘ pro potraviny, 
neobsahuje minerální uhlovodíky, vyhovuje  
FDA a je registrován u NSF H1.
Je to hydrofobní olej a tudíÏ nepfiijímá vodu
a vytváfií bariéru mezi kondenzovanou vodou 
a kovov˘mi povrchy. Tento univerzální mazací 
prostfiedek lze pouÏít na povrchy kluzn˘ch
a valiv˘ch loÏisek, na kov, dfievo plasty. 
Nehofilav˘. Netoxick˘.
Antikorozní.  Bezpeãnû pouÏiteln˘ pro teploty 
od –60° do +260°C. V hork˘ch podmínkách
kde je aplikace obtíÏná, doporuãujeme pouÏít 
tento produkt v nehofilavém aerosolovém 
kontejneru 500 ml. Smûrnice pro pouÏití: 
Lze jej aplikovat sprejem, mazniãkou, 
automatick˘m mazacím systémem.
*Pohonná látka CO2. 

Objem Objednací kód Cena
SOL-740 Kã/ks

500 ml -5960G 372
5 litrÛ -5970H 2587

Vazelina
s pfiímûsí litia
EP No.2 
Tuk na bázi litia do
obtíÏn˘ch podmínek, 
s vysokou odolností proti
vodû a v˘konn˘ ochrann˘
prostfiedek proti
opotfiebení.

Popis Objem Objednací kód Cena
SOL-740 Kã/ks

Kartu‰e 400 g -6100K 99
Tuba 3.0 kg -6105L 642

Kanystr 12.5 kg -6110M 2390
Barel 50.0 kg -6120P 9210
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âíslo Objem Objednací kód Cena
v˘robku barelu SOL-741 Kã/ks

SDT-230 230 litrÛ -5500T 23250

Vozík manipulaãní na barely

SDT-230
Mobilní vozík obsahující mani-
pulaãní a rozvaÏovací systém
pro barely o obsahu 205 litrÛ.
Snadné pfiipevnûní barelu
páskem.  Snadná manipulace. 
Koleãka o prÛmûru 10 palcÛ
pfiispívají ke snadné
manévrovatelnosti. 
Tuh˘, chemicky odoln˘ 
100% polyetylén.
Hmotnost: 37 kg.

Palety na barely
Sekundární systémy pro barely 205 litrÛ 
pouÏívající tuhé palety ze 100% chemicky 
odolného polyetylénu. Manipulaci s barely
na pfietokov˘ch paletách usnadÀují 
rampy a rampové nástavce.

SOT-8: 1 podloÏka pod barel, 50 litrÛ.
SDP-2: 2 barely, 240 litrÛ.
SDP-4: 4 barely, 230 litrÛ.

âíslo Rozmûry Objednací kód Cena
produktu (cm) SOL-741 Kã/ks
SOT-8 87 x 87 x 19 -5840T 3588
SDP-2 122 x 82 x 33 -5110A 10947
SDP-4 128 x 128 x 27.5 -5120A 12188

âíslo Plnicí Kapacita Objednací kód Cena
v˘robku objem pro rozlití SOL-741 Kã/ks
SWB1 1 x 25 litrÛ 27.5 litrÛ -6810A 4283
SWB2 2 x 25 litrÛ 55 litrÛ -6820B 4744
SWB4 4 x 25 litrÛ 100 litrÛ -6840D 8433

Rampy skladovací
SplÀují legislativní poÏadavky na sklado-
vání 25-litrov˘ch barelÛ ve venkovním 
prostfiedí, ve skladech nebo v dílnách.

Stanice pracovní
Sekundární systém urãen˘ jako rozvaÏovací nebo mísicí stanice. Tuh˘
chemicky odoln˘ 100% polyetylén. Nízk˘ profil. Volitelná rampa. Velká
kapacita jímky pro uchování 
rozlitého materiálu. 
Odnímateln˘ ro‰t pro 
snadné ãi‰tûní.
SW-2:
2 barely, 
150 litrÛ.
Hmotnost 20 kg.
SW-4:
4 barely, 
300 litrÛ.
Hmotnost 41 kg.
SWR-1:
Rampa, 
Hmotnost 13.5 kg.

PodloÏka stolní
Sekundární systém pro
pouÏití jako rozvaÏovací
nebo mísicí stanice.
Tuh˘ chemicky odoln˘
100% polyetylén. 
SW-T1:
Stolní podloÏka, 
9.5 litrÛ. 
Hmotnost 3.0 kg.

âíslo Rozmûry Obj. kód Cena
v˘robku (cm) SOL-741 Kã/ks
SW-2 126 x 86 x 15 -6410A 10278
SW-4 166 x 126 x 15 -6420B 13900
SWR-1 122 x 65 x 16 -6520R 7025

SWB1

SWB2

SWR-1

SWR-4

SWR-2

âíslo Rozmûry Objednací kód Cena
v˘robku (cm) SOL-741 Kã/ks

SW-T1 65 x 55 x 7 -6530T 3710

Rampa se
prodává zvlá‰È

SWB4
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Rozmûry Absorbce Ks Objednací kód Cena
na roli v boxu SOL-742 Kã/ks

- 
480 mm

92.5 litrÛ 1 -1310C 3605x 44 m

480 mm 
92.5 litrÛ 1 -1360D 3605x 88 m

480 mm 
58.0 litrÛ 1 -1370E 2109x 22 m

Válce
Vysoce absopãní a ideálnû vhodné pro okolí
strojÛ nebo rozlité kapaliny.

Role
UdrÏují bezpeãné a suché podlahy a pracovní prostory.
Lze pouÏít jako chodníky pro mírn˘ provoz.

Pol‰táfiky
Absorbují kapky pod neutûsnûn˘m potrubím
nebo stroji.

ÚdrÏbáfiské absorpãní materiály
Tyto produkty pohlcují neagresivní kapaliny
a chemikálie na bázi oleje nebo na bázi vody.
Aplikace: Pro v‰echny aplikace kromû
agresivních chemikálií a oleje z vody.
V˘hody: Mají rychle absorbující pevnou
strukturu, pfiispívají k dobré úrovni a pofiádku 
v domácnostech a bezpeãnûj‰ím pracovním
podmínkám; ekonomické -  usnadÀují práci,
zlep‰ují pracovní prostfiedí.
Typické kapaliny: Voda, olej, nafta, vût‰ina
rozpou‰tûdel, mléko, tûlesné kapaliny, slabé
kyseliny a alkálie.

Absorbenty oleje 
Produkty absorbující olej dokáÏou zachytit a od-
stranit z vody kapaliny na bázi oleje. Produkty
plují na vodû a absorbují olej.
Aplikace: Pro pouÏití na jezerech, fiekách, odvod-
Àovacích pfiíkopech, stokách nebo oddûlovacích
jamách, norn˘ch stûnách nebo tam, kde se pfied-
pokládá vytûÏení oleje za vlhkého poãasí.
V˘hody: Snadno se rozmisÈují a obnovují, jsou
vysoce absopãní, neabsorbují vodu. Plavou na
vodû,i kdyÏ je olej absorbován, nejsou toxické ani
reaktivní a pracují rychle.
Typické kapaliny: Rostlinné a minerální oleje
a v‰echny uhlovodíkové deriváty.

Univerzální absorbenty
Tento sortiment je koncipován tak, aby dokázal
zachytit a absorbovat v‰echny chemikálie vãet-
nû vût‰iny agresivních typÛ.
Aplikace: Tam, kde jsou rozlity agresivní che-
mikálie, je tfieba pouÏít univezální absorbenty.
V˘hody: Rychlá a okamÏitá akce, vysoká
absorbãní schopnost, obarveny pro vizuální
identifikaci, jednoduché pouÏití, tepelnû vázány,
aby se zabránilo kontaminaci teplem bûhem
pouÏití. Netoxické, nereaktivní, sniÏují náklady
na úklid a ãas.
Typické kapaliny: Kyseliny, leptadla, oleje,
nafta, rozpou‰tûdla.

Perforované role
Víceformátové perforované role v zásobníku. 
PouÏívají se jako podloÏka, role, osu‰ka
nebo tenká podloÏka pod nohy.

Cena za box

Cena za zásobník uvedený níže.

Cena 
za box

Cena za Box

Rozmûry Absorbce Ks Objednací kód Cena
(mm) na pol‰táfi v boxu SOL-742 Kã/ks

300
4.5 litrÛ 20 -2610F 2777x 350

300 
6.5 litrÛ 20 -2620G 4255x 350

ÚdrÏba 

Jen olej

Utûrky
Silné a velice absorpãní, vhodné 
pro ãi‰tûní zafiízení a strojÛ.
V zásobních krabicích
po 50 ks.

Pásy expanzní absorpãní
PouÏívá se pro vázání roz‰ífieného oleje a ab-
sorbci olejové skvrny z vody. Pásy pfiipevnûné
svorkami v rozteãi  v násobcích tfií metrÛ, které
mohou b˘t navzájem propojeny a lze s nimi
snadno manipulovat.

Rozmûry Absorbãní Ks Objednací kód Cena
schopnost 1 role v boxu SOL-742 Kã/ks

80  mm 
3.7 litrÛ 50 -2960M 3998x 1.0 m

80  mm 
4.5 litrÛ 20 -2970N 2039x 1.2 m

80 mm 
7.5 litrÛ 10 -2975B 1952x 2.0m

80 mm 
12.5 litrÛ 8 -2980P 2039x 3.0m

80 mm 
4.0 litrÛ 20 -3610X 2238x 1.2m

80 mm
10.0 litrÛ 8 -3820Z 2238x 3.0 m

80 mm 
4.0 litrÛ 10 -1410E 2438x 1.2m

ÚdrÏba 

Olej

Univerzální

Rozmûry Absorbãní Ks Objednací kód Cena
schopnost 1 role v boxu SOL-742 Kã/ks

500 mm 75 litrÛ 1 -2900C 2478x 50 m
900 mm 145 litrÛ 1 -2910L 4460x 50 m

970 mm 260 litrÛ 1 -3530V 5410x 44m

ÚdrÏba 

Jen olej

Univerzální - dvû vloÏky - silná absorbce

Univerzální - jednotl. vloÏka - stfiední absorbce

Olej

Rozmûry Absorbãní schopnost Ks Objednací kód Cena
(mm) podloÏky    v boxu SOL-742 Kã/ks

500 0.42 litrÛ 25 -2840H 797x 400
500 0.42 litrÛ 50 -2850J 1048x 400
450 0.80 litrÛ 100 -2810J 2899x 500
500 0.42 litrÛ 200 -2860K 3157x 400

500 0.66 litrÛ 50 -3420H 787x 400
500 1.30 litrÛ 100 -3310R 2612x 400
500 0.65 litrÛ 200 -3360S 2859x 400

420 1.05 litrÛ 100 -3380F 2909x 500

500 0.84 litrÛ 100 -2760A 3787x 400

ÚdrÏba 

Olej

Univerzální

Olej 

Rozmûry Absorbce Ks Objednací kód Cena
na pás v boxu SOL-742 Kã/ks

Pásy jen napp olej
120 mm 45.0 litrÛ 4 -0820J 6092x 3 m

Pásy jen pro olej

Cena za box

Cena za box
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Cena za box s 5 ks

V˘dejna materiálÛ mobilní  
Spill Control
SlouÏí k uchovávání absorpãních materiálÛ. 
Je uÏívána ke skladování  vût‰iny obvykle
pouÏívan˘ch pro-
duktÛ Solent Spill
Control vãetnû pod-
noÏek, rolí a pod-
loÏek. Prvotfiídní
ocelová konstrukce 
s mnoha v˘hodn˘mi
vlastnostmi.
Integrální drÏák na
odpadové sáãky,
drÏák lopatek
(lopatka se dodává
zvlá‰È), drÏák iden-
tifikaãních karet
umoÏÀuje moni-
torovat stav pro-
duktu. Dodáváme
zabalenou na
plocho a mÛÏe b˘t
instalována bûhem
nûkolika minut.

Rozmûry Objednací kód Cena
(mm) SOL-741 Kã/ks

555 x 830 x 1850 -5800D 14272

Typ Objednací kód Cena
SOL-742 Kã/ks

ÚdrÏba -0620B 672

PodloÏka absorpãní
pro barely
Pfiedem pfiifiíznuta na prÛmûr 56 cm,
coÏ je standardní velikost barelÛ.
Absorbuje v‰echny úniky z kohoutkÛ,
kapalinov˘ch ãerpadel atd.

Kryty odpadÛ

SDC614:
Tvárn˘ materiál na bázi jílu. 61 x 40 cm.
SDC101N:
Vícenásobnû pouÏiteln˘ ãern˘ neopren. 1 m x 1 m.
SDC616P: 
Vícenásobnû pouÏiteln˘ polyuretan. 61 x 61 cm.

âíslo Rozmûry Ks/ Obj. kód Cena
v˘robku box SOL-741 Kã/ks
SDC614 61 x 40 cm 4 -3020C 6417

SDC101N 1 m x 1 m 1 -3000A 1684
SDC616P 61 x 61 cm 1 -3030D 9897

SDC616P

Tmel tûsnicí na opravu sudÛ
Lepicí tmel
Pro ucpání otvorÛ v kontejnerech nebo potrubí.

âíslo Objem Ks/ Objednací kód Cena
v˘robku box SOL-741 Kã/ks

Lepicí tmel 1 kg 1 -2880R 599

SDC614

SDC101N

Soupravy absorpãních materiálÛ Spilkit
Obsahují fiadu absorpãních produktÛ 
a vakÛ na odpadky pro úãinné a rychlé 
zacházení s rozsypan˘mi materiály. 

Spillkits jsou k dispozici ve tfiech 
typech absorbentÛ.

– Maint - ÚdrÏba.
– Oil - Sbûr oleje.          
– Universal - Univerzální / chemické.

Vaky Spillkit
Obsah:
Poti‰tûn˘ vak s rukojeÈmi.
3x podnoÏky (80 mm x 1.2 m).
8x podloÏky (dvojnásobná hmotnost).
1x vak na odpad a motouz.
1x návod.
Kapacita sady: 15 litrÛ.

Souprava Spillkit v kuffiíku
Obsah:
Tvrd˘ kuffiík.
3x podnoÏky (80 mm x 1.2 m).
10x podloÏky (2-násobná hmotnost).
1x vak na odpad a motouz.
1x návod.
Kapacita sady: 20 litrÛ.

DDDD OOOO DDDD ÁÁÁÁ VVVV ÁÁÁÁ MMMM EEEE
NNNN ÁÁÁÁ HHHH RRRR AAAA DDDD NNNN ÍÍÍÍ     VVVV AAAA KKKK YYYY

1155  LL

2200  LL

âíslo Absorpce Typ Ks/ Objednací kód Cena
v˘robku box SOL-742 Kã/ks

SCK020C 20 litrÛ Univerzální 1 -5130F 2885

âíslo Absorpce Typ Ks/ Objednací kód Cena
v˘robku box SOL-742 Kã/ks

SMK015H 15 litrÛ ÚdrÏba 1 -5010A 920
SOK015H 15 litrÛ Na olej 1 -5020B 945
SCK015H 15 litrÛ Univerzální 1 -5030C 970
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âíslo Absorpce Typ Ks/ Objednací kód Cena
v˘robku vak SOL-742 Kã/ks

SMK 035Y 35 litrÛ ÚdrÏba 1 -5150S 2238
SOK 035Y 35 litrÛ Na olej 1 -5160T 2363
SCK 035Y 35 litrÛ Univerzální 1 -5170V 2487

Soupravy absorpãních materiálÛ
Obsah:
Poti‰tûn˘ krychlov˘ vak.
2 x podnoÏky (80 mm x 3 m).
15 x podloÏky (dvojitá hmotnost).
1 x vak na odpad a motouz.
1 x návod.
Objem soupravy: 
35 litrÛ.

Soupravy absorpãních materiálÛ
Obsah:
Popelnice s koleãky.
6 x podnoÏky (80 mm x 3 m).
50 x podloÏky (dvojitá hmotnost).
5 x pol‰táfiÛ (300 mm x 350 mm).
1 x v˘straÏná páska.
4 x vaky na odpad a motouzy.
1 x návod.
Obsah soupravy: 
120 a 240 litrÛ.

Soupravy 
absorpãních materiálÛ

Obsah:
Poti‰tûn˘ vak pfies rameno.
2 x podnoÏky (80 mm x 3 m).
25 x podloÏky (dvojnásobná
hmotnost).
1 x zátka.

1 x vak na odpad a motouz.
1 x návod.
Objem soupravy: 
50 litrÛ.

âíslo Absorpce Typ Ks/ Objednací kód Cena
produktu box SOL-742 Kã/ks

SMK 120B 120 litrÛ ÚdrÏba 1 -5410M 8453
SOK 120B 120 litrÛ Na olej 1 -5420P 8950
SCK 120B 120 litrÛ Univerzální 1 -5430Q 9448
SOK 240B 240 litrÛ Na olej 1 -5460C 13424

3355  LL5500  LL

112200  LL

224400  LL

&

Soupravy absorpãních materiálÛ
Obsah:
Plastov˘ kbelík.
2 x podnoÏky (80 mm x 3 m).
20 x podloÏky (dvojitá hmotnost).
4 x pol‰táfie 
(300 mm x 350 mm).
2 x vaky na odpad 
a motouz.
1 x návod.
Obsah soupravy: 
65 litrÛ.

âíslo Absorpce Typ Ks/ Objednací kód Cena
produktu box SOL-742 Kã/ks

SMK 065P 65 litrÛ ÚdrÏba 1 -5310K 3482
SOK 065P 65 litrÛ Na olej 1 -5320L 3730
SCK 065P 65 litrÛ Univerzální 1 -5330M 3978

6655  LL

DDDD OOOO DDDD ÁÁÁÁ VVVV ÁÁÁÁ MMMM EEEE
NNNN ÁÁÁÁ HHHH RRRR AAAA DDDD NNNN ÍÍÍÍ     VVVV AAAA KKKK YYYY

âíslo Absorpce Typ Ks/ Objednací kód Cena
v˘robku vak SOL-742 Kã/ks

SOK 050S 50 litrÛ Na olej 1 -5220H 3357
SCK 050S 50 litrÛ Univerzální 1 -5230J 3482

Honza
Text napsaný psacím strojem
www.exvalos.cz
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SKUPINA

780 SÁâKY GELOVÉ PRO ABSORPCI VLHKOSTI / P¤ÍPRAVKY PRO PÉâI O RUCE

Krém ochrann˘ pro práci ve vlhkém ostfiedí

Krém pro pouÏití
pfied prací chrá-
ní pokoÏku proti
kapalinám na
bázi vodních
roztokÛ, proti
fiezn˘m olejÛm,
ãisticím prostfied-
kÛm, kyselinám,
chladivÛm
a potravinám.

Velikost Objednací kód Cena
SOL-780 Kã/ks

2.5 kg -2020B 355

Velikost Objednací kód Cena
SOL-780 Kã/ks

1 ltr -2050D 154
2.5 kg -2060E 382

Krém ochrann˘ pro práci 
v suchém prostfiedí

Krém pro pouÏití
pfied prací chrání
pokoÏku proti
such˘m sub-
stancím, such˘m 
prachÛm,  olejÛm  
nebo  kapalinám 
na bázi rozpou-
‰tûdel. 

Ks Velikost Objednací kód Cena
v balení AVN-780 Kã/ks

20 g -0020K 2280

100
50 g -0030K 8097
100 g -0040K 10732
250 g -0010K 7864

Sáãky gelové pro
absorpci vlhkosti

KdyÏ se silikonov˘ gel pouÏívá v uzavfien˘ch skladov˘ch
prostorách, absorbuje vlhkost, která ãiní aÏ 40 procent
jeho hmotnosti, a tvofií ochrann˘ ‰tít suchého vzduchu.
ZabraÀuje kondenzaci par 
v uzavfien˘ch prostorách, 
které mÛÏe zpÛsobit 
po‰kození jako napfi.: 
rez, poleptání, oxidaci, 
houby, plíseÀ, skvrnitost
a zmûnu barev.

Gel 
na ruce

Neparfémované gelové m˘dlo Ïluté barvy. Snadno se
naná‰í a rychle oplachuje, nezanechává na pokoÏce
Ïádné zbytky. Vhodné k odstraÀování 
olejÛ, tukÛ a obvykl˘ch 
neãistot.

Balení Objednací kód Cena
SOL-780 Kã/ks

240 g -2540D 85

SLOÎENÍ
·ETRNÉ 

K ÎIVOTNÍMU 
PROST¤EDÍ

âistiã na ruce perliãkov˘ gelov˘
Netoxick˘ perliãkov˘ ãistiã na ruce, s vÛní
citrusov˘ch plodÛ. OdstraÀuje zbytky
prÛmyslového tuku a  houÏevnaté
neãistoty bez po‰kození pokoÏky.
Je ‰etrn˘ k Ïivotnímu prostfiedí a
neobsahuje nebezpeãné chemikálie.
OdstraÀuje olej, smolu, tuk, barvy,
inkoust, lepidlo atd. Je antiseptick˘
a antibakteriální. Chrání proti infekci
pokoÏky. Je omyvateln˘ vodou,
nezanechává zbytky.

âistiã na ruce prÛmyslov˘ 
gelov˘ perliãkov˘

PrÛmyslov˘ odma‰Èovací a ãisticí prostfiedek s vÛní citrusov˘ch plodÛ.
Drsn˘ na neãistoty, laskav˘ na va‰i pokoÏku. Unikátní kombinace citrónu
a limetky sluãuje sílu pfiírody a vÛni. Ideálnû se hodí pro ãi‰tûní rukou 
v prÛmyslu, domácnosti,  a dílnû.

Popis Velikost Objednací kód Cena
SOL-780 Kã/ks

Kartu‰e 2 litry -1002G 304
Poly-láhev 5 litrÛ -1005L 439

Kbelík 15 litrÛ -1015M 119
Dávkovaã pro poly-láhev -1125D 174

Dávkovaã pro kartu‰i -1120B 964

UTùRKY

SKUPINA

Viz 952

VÛnû
citronu

VÛnû
pomeranãe

Velikost Objednací kód Cena
SOL-780 Kã/ks

2.5 litru -1202G 607
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Zásobník 
tekutého m˘dla
Urãen pro 
tekuté m˘dlo 
Solent (1 litr). 

Typ Ks Objednací kód Cena
v balení SOL-780 Kã/balení

Kostka 12 -2530D 114

Objem Objednací kód Cena
SOL-780 Kã/ks

1 litr -2100G 154

Krém
regeneraãní
Nahrazuje ztrátu
vlhkosti po kontaktu 
s kontaminanty.
Obsahuje pfiírodní
oleje, které udrÏují
pokoÏku vlhkou.

Objednací kód CenaObjem SOL-780 Kã/ks

1 litr -2200T 799

M˘dlo 
Dodáváme v balení po 12 ks o hmotnosti 75 g.
Lehce parfemováno. Vhodné pro pouÏití v do-
mácnosti, v hotelích, ‰kolách, restauracích
a v‰ech komerãních prostorách. Vytváfií boha-
tou krémovou pûnu ve
v‰ech typech vody.

M˘dlo tekuté
Luxusní broskvové m˘dlo zanechává pocit
ãist˘ch, jemn˘ch a upraven˘ch rukou.

Typ Objednací kód Cena
SOL-780 Kã/ks

1 litr -2600X 125
5 litrÛ -2610Y 320

Typ Objem Objednací kód Cena
SOL-780 Kã/ks

Ruãní 750 ml -3024L 135rozpra‰ovaã

Le‰tûnka 
na nábytek
âistí a le‰tí. 
Pro ãi‰tûní, le‰tûní, 
a ochranu nábytku 
dlaÏdic, mramoru, 
nerezové oceli 
a vût‰iny materiálÛ 
povlakovan˘ch 
plastem a vinylem.

âistiã oken
Staãí nastfiíkat, vytfiít a okno
zÛstane ãisté a tfipytivé.
Pro ãi‰tûní obsahuje ocet
a odmlÏovací aditiva.

Typ Objem Objednací kód Cena
SOL-780 Kã/ks

Ruãní 750 ml -3025M 122rozpra‰ovaã

Prostfiedek ãisticí na
nerezové oceli
âisticí prostfiedek bez silikonu.
Pro rychlé ãi‰tûní a le‰tûní
ve‰keré nerezové oceli,
chromu, hliníku, laminátÛ
a lakÛ. Ideální pro pfiípravny
pokrmÛ, kuchyÀské aplikace,
v˘kladní skfiínû.

Typ Objem Objednací kód Cena
SOL-780 Kã/ks

Ruãní 750 ml -3026N 135rozpra‰ovaã

âistiã gelov˘ na podlahu
Gel na bázi piniového oleje pro
údrÏbu podlahov˘ch povrchÛ
vãetnû dfievûn˘ch blokÛ, lina,
vinylu a terrazza. Mohou b˘t
le‰tûny do vysokého lesku,
neklouzavé.

Typ Objem Objednací kód Cena
SOL-780 Kã/ks

Poly-láhev 5 litrÛ -3010X 347
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SKUPINA

780 PROST¤EDKY âISTICÍ

Bûlidlo prÛmyslové
SupaBleach 

Velmi silné sloÏení, 
které úãinnû hubí 
v‰echny patogenní 
organizmy. 
Obsahuje pfiidané 
detergenty 
pro zlep‰ení 
ãisticí schopnosti.

Objem Objednací kód Cena
SOL-780 Kã/ks

5 litrÛ -3001M 115

Prostfiedek desinfekãní
s vÛní borovice
PineFresh 
Univerzální ãisticí pros-
tfiedek  s vÛní borovice.

Velikost Objednací kód Cena
SOL-780 Kã/ks

5 litrÛ -3003P 115

Prostfiedek ãisticí
na sanitu
Roztok obsahující 4%
chlornan sodn˘, 
pro pouÏití na toiletách,
dfiezech a drenáÏích.

KBELÍKY

SKUPINA

Viz 907

âistiã v rozpra‰ovaãi
Baktericidní ãistiã speciálnû vyvinut˘ pro likvidaci
plísnû, plísÀov˘ch skvrn, zbytkÛ m˘dla, tukÛ
a olejÛ okolo v˘levek, sprch, van a podobn˘ch
povrchÛ. Také pÛsobí jako vysoce efektivní
asanaãní prostfiedek proti v‰em bakteriím.

Objem Objednací kód Cena
(ml) SOL-780 Kã/ks

750 -3032V 112

âistiã um˘váren
All Fresh
Víceúãelov˘ ãisticí
/ desinfekãní prostfiedek
pro pouÏití na tvrd˘ch
povr‰ích. ZabraÀuje
usazování vápence na
povrchu keramiky,
smaltu a nerezové oceli.

Objem Objednací kód Cena
SOL-780 Kã/ks

1litr -2915Z 84

âI·TùNÍ 
TKANIN

SKUPINA

Viz 907

Prostfiedek ãisticí 
víceúãelov˘
LemGel 
Gel s vÛní citronu pro
pouÏití na v‰echny tvrdé
povrchy, stûny, vinylová
sedadla a pokr˘vky.

Úãinnost Objem Objednací kód Cena
SOL-780 Kã/ks

Profesionální 5 litrÛ -3011Y 414

Objem Objednací kód Cena
SOL-780 Kã/ks

1 litr -2914Y 70  
5 litrÛ -3007T 300
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Prostfiedek 
na mytí nádobí

Plnû biologicky
odbourateln˘
koncentrovan˘ (15%)
aktivní ãisticí prostfiedek.
Vhodn˘ pro um˘vání
nádobí a v‰eobecné
ãi‰tûní a úklid.

Prostfiedek 
na mytí nádobí

Vysoce koncentrovaná
kapalina (do 30%) pro
ruãní mytí nádobí
a úklid.

Prostfiedek na mytí nádobí 

Vhodn˘ pro mytí nádobí a bûÏn˘ úklid
domácnosti, Koncentrovan˘,
s vÛní citronu.

Typ Objem Objednací kód Cena
SOL-780 Kã/ks

Koncenrát 5 litrÛ -3005R 194

Typ Objem Objednací kód Cena
SOL-780 Kã/ks

Koncentrát 1litr -2910T 75

Typ Objem Objednací kód Cena
SOL-780 Kã/ks

Koncentrát 5 litrÛ -3008V 249

Kostky pro odpady

Kostky pro odstranûní
zápachu záchodo-
v˘ch nádrÏek a od-
padÛ. Balení cca
150 ks.
Dodáváme
v plastovém
kbelíku.

Typ Bal. Objednací kód Cena
SOL-780 Kã/ks

Kostky 3 kg -2710D 865

150
KS

Typ Objednací kód Cena
KEN-722 Kã/ks

Luãní kvûty -1500K 75
Lesní plody -1510K 75
Jasmín -1520K 75

HHOOUUBBYY

SKUPINA

Viz 907

TOALETNÍ PAPÍR

SKUPINA

Viz 952

Prostfiedek ãisticí a dezinfekãní na WC

Vhodn˘ pro umyvadla. toalety, pisoáry a podobné
sanitární povrchy. Stfiednû siln˘, odstraÀuje vodní
kámen. Vhodn˘ pro prÛmysl a domácnost.

Typ Objem Objednací kód Cena
SOL-780 Kã/ks

âistiã 1 litr -2912W 84
toalet 5 litrÛ -3004Q 302

OsvûÏovaãe
vzduchu
OsvûÏovaã vzduchu ve
spreji, objem 300 ml.

BEZ
PDCB




