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Gata cu

Protecție anticorozivă

Vopsea de aluminiu

• protecția anticorozovă eficientă  
 pentru toate suprafețele metalice

•  protecție împotriva abraziunii și 
a substanțelor chimice 

•  culoare: aluminiu, luciu metalic 

Protecție anti-rugină 2000 Plus

• rezistent la intemperii , oferă protecție
 anticorozivă pe termen lung

•  acoperire de suprafață de efect

•  culoare: gri-argintiu (DB 701), antracit (DB 703)

Pastă de cupru

•  agent de protecție, separare și lubrifiere
 pentru piese supuse la solicitări mari 

•  potrivit pentru temperaturi ridicate 

•  protejează împotriva coroziunii și a coroziunii de fretare

•  culoare: cupru

 Spray zinc

•  creează la nivelul tuturor suprafețelor metalice
 un strat de protecție catodică anticorozivă de 
 o înaltă eficiență  
•  strat aderent durabil protector cu uscare rapidă 

•  culoare: RAL 9006, galvanizare la cald
 puțin decolorată

Protecție anticorozivă

•  creează un film uscat cu consistență 
de ceară și rol de protecție pentru 

 uneltele și sculele de precizie din metal 

•  protecție anticorozivă eficientă pentru metale   
nevopsite atât la depozitarea în interior 
cât și în timpul transportului pe mare 

•  colour: milky

Spray alamă

•  acoperire metalică de înaltă 
puritate, calitate și eficiență 

•  pentru protecția și retușarea optică 
a celor mai diverse materiale 

•  culoare: alamă metalică, mată

 Spray cupru

•  cu aderență deosebită realizează 
o acoperire metalică de calitate 
superioară, rezistentă la intemperii. 

•  pentru acoperiri cu rol de protecție sau decorativ 

•  culoare: cupru-metalic, mat

Spray inox strălucitor

•  acoperire de suprafață rezistentă la 
agenți chimici, coroziune și intemperii

•  conferă suprafețelor aspect de inox tratat 

•  culoare inox metalic, deschis

•  efect anti-rugină și grund într-un singur produs 

•  neutralizare eficientă a ruginii 

•  culoare: bej, transparent

Spray anti-rugină

•  șurubelnița chimică

•  desface toate tipurile de îmbinări 
filetate în câteva secunde 

•  efect de răcire instantanee, acțiune capilară și lubrifiere

•  culoare: transparent

Șocul ruginii

•  protejează împotriva coroziunii, înlătură apa, 
 lubrifiază, întreține și curăță 

•  dizolvă rugina și deblochează îmbinările filetate 

•  elimină scârțăitul și alte zgomote 

•  culoare: gălbui

W44T Multi-Spray

•  ulei penetrant pentru materiale sensibile

• desface filete și îmbinări blocate și oxidate, oferă 
 protecție pe  termen lung împotriva coroziunii și oxidării

•  culoare: bej

Dizolvare rugină Fluid

Acoperire lichidă 
pensulabilă de zinc

•  protecție durabilă împotriva coroziunii 
pentru suprafețe galvanizate 

•  culoare: galvanizare la cald, luciu metalic 

Vopsea lichidă 
pensulabilă de zinc 

• protecția anticorozovă ideală pe termen lung  
 pentru toate suprafețele metalice

• conținut ridicat de zinc

•  culoare: gri zinc, mat

efect vizual 

protecție catodică anticorozivă 

mecanică

neutralizare

Tratament anti-rugină

 Spray aluminiu A-100

•  protejează împotriva ruginii și coroziunii 

•  rezistent la abraziune, la mulți 
 acizi și baze precum și la intemperii 

•  culoare: aluminiu-metalic, mat

Spray zinc strălucitor 

•  oferă protecție catodică anticorozivă pe
 termen lung chiar și în condiții de
 mediu extreme și intemperii

•  grund anti-coroziune foarte eficient 

•  culoare: nuanță apropiată de RAL 9006 
galavanizare la cald recent realizată

 Spray inox 

•  acoperire de suprafață rezistentă la agenți 
chimici, coroziune și intemperii 

•  pe bază de pigmenți de inox și răsină acrilică 

•  culoare: RAL 9007*, inox metalic, 
 mat

Spray Zinc-Alu

• oferă protecție îndelungată împotriva ruginii și 
 coroziunii 
•  formează un film protector cu aderență ridicată, 
 uscare rapidă și rezistență la mulți agenți chimici

• culoare: asemănătoare galvanizării la cald

protecție anticrozivă 
pentru transport maritim

deblocare îmbinări 
filetate 


