OFERTA 1/3
Air Duster - sprężony gaz do czyszczenia delikatnych części
Air Duster jest obojętnym gazem technicznym przeznaczonym do zdmuchiwania kurzu i innych luźnych
zanieczyszczeń. Preparat uwalnia silny strumień suchego gazu. Środek jest użyteczny do czyszczenia trudno
dostępnych miejsc, oraz tam gdzie użycie rozpuszczalników nie jest wskazane.
mocny strumień gazu
czysty i suchy
niepalny, bezpieczny w użyciu
nie zostawia osadów
uniwersalne zastosowanie
Amberclens - pianka czyszcząca
Amberclens to unikalna, bezkonkurencyjna w użyciu antystatyczna pianka czyszczącą. Szybko i łatwo usuwa
wszelkie rodzaje zabrudzeń, tłuszcze, plamy i inne osady z twardych powierzchni i tkanin. Szczególnie przydatna
w sytuacjach, gdy nie ma możliwości użycia wody. Środek stosowany do czyszczenia maszyn i urządzeń
biurowych, komputerów, wyposażenia, miejsc pracy, ścian, maszyn, futerałów, mebli skórzanych i winylowych.
uniwersalna pianka czyszcząca
działa antystatycznie
błyskawicznie usuwa wszelkie zabrudzenia, smary, osady i plamy
czyści trwałe, zaschniętych zabrudzenia
wygodne czyszczenie bez użycia wody

Amberglide PTFE smar teflonowy
Amberglide jest uniwersalnym, wysokiej jakości smarem zawierającym teflon i przeznaczonym do długotrwałego zabezpieczania oraz smarowania ruchomych części w
urządzeniach domowych, wyposażeniu biurowym itp. Preparat jest szczególnie efektywny
w miejscach o podwyższonej temperaturze (+150°C - +160°C). Smar ten jest użyteczny do
konserwacji takich mechanizmów jak: zamki, zawieszki, dźwignie, sprzęgła, łańcuchy,
cięgła, przekładnie, precyzyjne narzędzia. Amberglide usuwa zabrudzenia, wilgoć,
likwiduje skrzypienia, pozostawia na powierzchni trwały film zabezpieczający.
wszechstronne zastosowanie jako środek smarny
szczególnie skuteczny w wysokich temperaturach
czyści, smaruje, zabezpiecza przed utlenianiem
wypiera wilgoć
nie zawiera silikonu
tworzy na pokrytej powierzchni odporny film ochronny
do stosowania w temperaturach od-10°C do +180°C

Amberklene FE10 - rozpuszczalnik do czyszczenia i odtłuszczania
Amberklene FE 10 to doskonały odpowiednik dla 1,1,1 trójchloroetanu. Środek pozwala na efektywne czyszczenie i odtłuszczanie na zimno wszelkich zabrudzeń o charakterze węglowodorów. Preparat znajduje zastosowanie w czyszczeniu części i podzespołów maszyn i urządzeń, sprzętu biurowego, urządzeń elektronicznych,
części samochodowych, drukarskich, lekkich i ciężkich urządzeń przemysłowych, lotniczych, okrętowych itp.
Skutecznie czyści tworzywa sztuczne oraz metale żelazne i nieżelazne. Szybko odparowuje pozostawiając
powierzchnię suchą i czystą.
uniwersalny środek rozpuszczalnikowy
szybko odparowuje
skutecznie usuwa zabrudzenia pochodzące od olejów i smarów, usuwa plamy na tekstyliach
stosowany do czyszczenia i odtłuszczania powierzchni metalowych i plastikowych
doskonały do odtłuszczania tarcz hamulcowych
pozostawia czystą i suchą powierzchnię bez osadów
Amberlube - czyszczenie i smarowanie styków elektrycznych
Amberlube to specjalny preparat czyszcząco–smarujący do styków, kontaktów i przełączników elektrycznych.
Środek usuwa tłuszcze, naloty, tlenki i inne zabrudzenia z powierzchni styków pozostawiając warstwę
przewodzącego filmu, który smaruje i zabezpiecza styki.
czyści powierzchnie styków w urządzeniach elektrotechnicznych
pozostawia film zwiększający przepływ prądu
temperatura stosowania do 150°C
eliminuje iskrzenie
ogranicza zużycie przełączników na skutek tarcia
bezbarwny
polecany jako uniwersalny środek konserwujący do styków

Ambersil 40+ do konserwacji
Ambersil 40+ jest doskonałym, przemysłowym środkiem do konserwacji urządzeń mechanicznych i elektrotechnicznych. Charakteryzuje się wszechstronnym działaniem i szerokim zastosowaniem. Preparat skutecznie
wypiera wodę oraz smaruje powierzchnię pozostawiając szczelną, trwałą barierę chroniącą przed działaniem
wilgoci i powstawaniem korozji. Umożliwia czyszczenie powierzchni z lekkich nalotów i zabrudzeń. Utworzona na powierzchni warstwa jest nieprzewodząca i zachowuje właściwości ochronne i smarujące nawet przy
niskich temperaturach. Preparat nie powoduje uszkodzeń lakierów, tworzyw sztucznych czy gum.
trwała, silnie przywierająca powłoka ochronna
wypiera wodę, zabezpiecza przed działaniem wilgoci i powstawaniem korozji (test solny powyżej 200 h)
tworzy bezbarwny film, smaruje nie pozostawiając śladów
nieagresywny, nietłusty, nieprzewodzący
dobre właściwości penetrujące - luzowanie połączeń
ogranicza osiadanie kurzu i brudu
sprawdza się przy dużych obciążeniach
temperatura stosowania od -20°C do +120°C

Aquasafe - wodorozcieńczalny, skutecznie czyści i odtłuszcza, zawiera inhibitor korozji
Aquasafe jest mieszaniną rozpuszczalników, detergentów, surwaktantów i środków zapobiegających korozji.
Środek wysoko skoncentrowany - może być stosowany w rozcieńczeniu od 6:1 aż do 40:1. Może być używany
zarówno na zimno jak i na gorąco. Szybko i skutecznie usuwa tłuszcze, oleje, smary, woski, silikony, pleśnie, grzyby,
tusze i atramenty.
uniwersalny, wysoko skoncentrowany
ekonomiczny i bezpieczny w użyciu
do stosowania na zimno i na gorąco
usuwa oleje, smary, tłuszcze, woski, silikony, grzyby i pleśnie oraz tusze i pigmenty
do czyszczenia ręcznego oraz maszynowego w urządzeniach przystosowanych do środków wysokopieniących
tworzy pianę
Chainspray - smar do łańcuchów
Chainspray jest specjalnie dobraną mieszaniną olejów, inhibitorów korozji i
surfaktantów. Środki te są rozpuszczone w mieszaninie szybko
odparowujących rozpuszczalników. Produkt silnie wiąże się z elementami
łańcucha zapewniając efektywne smarowanie. Oferowany w postaci aerozolu preparat może być łatwo nakładany na łańcuchy w czasie ich pracy.
głęboko penetruje i dokładnie smaruje ogniwa łańcuchów
skutecznie zmniejsza opory ruchu
wydłuża żywotność łańcuchów
chroni powierzchnię przed korozją
nie przyjmuje brudu i kurzu
odporny na spłukanie wodą
temperatura pracy do +200°C (krótkotrwale do +300°C)
Chainspray to idealny preparat konserwujący dla elementów napędowych
i nośnych. Może być stosowany do łańcuchów pracujących na zewnątrz
pomieszczeń w trudnych warunkach atmosferycznych. Środek znajduje
zastosowanie w takich dziedzinach jak przemysł ciężki i lekki, przemysł
tekstylny, cementowy, transport, produkcja papieru, dźwigi, windy,
przenośniki itp. Chainspray jest szeroko wykorzystywany do smarowania
łańcuchów w wózkach widłowych.

