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400 ml
11154400

400 ml
11151400

400 ml
11000400

400 ml
11550400

400 ml
11002400

400 ml
11102400

400 ml
11104400

200 ml
26200200
Press Pack

750 ml
15001750

375 ml
15001375

2.5 L
15001902

750 ml
15000750

375 ml
15000375

2.5 L
15000902

750 ml
15000750

375 ml
15000375

2.5 L
15000902

500 ml
11251550

400 ml
11251400



400 ml
11050400

400 ml
11100400

750 ml
15002750

375 ml
15002375

400 ml
11001400

400 ml
11101400

Nonfood Compounds
Program Listed H1

Registration 152621

400 ml
11012400

400 ml
11013400

antracit

stříbrno-šedá

1kg
15152001

400 ml
11155400

Stop

Korozní ochrana

Hliníková barva

•  účinná ochrana proti korozi pro 
všechny kovové povrchy

•  chrání před otěrem a chemickými látkami

•  barva: hliník, kovový lesk

Korozní ochrana 2000 Plus

•  odolná proti povětrnostním vlivům a 
dlouhodobá ochrana proti korozi

•  povrchová úprava s vizuálním efektem

•  barva: stříbrno-šedá (DB 701), antracit (DB 703)

Měděná pasta

•  ochranný, uvolňovací a mazací prostředek 
pro vysoce namáhané díly

•  vhodná pro vysoké teploty

•  chrání před korozí a zadřením

•  barva: měď

Zinkový sprej

•  poskytuje všem kovovým povrchům
 vysoce kvalitní katodickou ochranu proti korozi

•  rychle schnoucí, přilnavá, odolná ochranná vrstva

•  barva: RAL 9006, mírně zvětralé
 žárové zinkování

Corro ochrana

•  trvale konzervuje kovové nástroje a jemné 
součásti suchou voskovou vrstvou

•  účinná ochrana proti korozi pro nenatřené 
kovy, vnitřní skladování a zámořské přepravy

•  barva: mléčná

Mosazný sprej

•  čistý, vysoce kvalitní a efektivní
 kovový povlak

•  vhodné pro ochranu a vizuální
 modernizace různých materiálů

•  barva: mosaz-metalická, matná

Měděný sprej

•  vysoce kvalitní, odolný proti povětrnostním
 vlivům a silně přilnavý kovový sprej

•  pro ochranné a dekorativní povlaky

•  barva: metalíza měděná, matná

Ušlechtilá ocel sprej - světlá

•  chemicky odolná, odolná vůči 
povětrnostním vlivům a korozi

•  dodává povrchům vzhled nerezové oceli

•  barva: nerezová ocel-metalická, světlá

•  odrezovač a základní nátěr v jednom

•  efektivní neutralizace rzi

•  barva: béžová, transparentní

Odrezovač

•  chemický klíč

•  během několika sekund uvolní všechny 
druhy závitových spojů

•  účinek smrštění chladem, kapilární 
působení a mazání olejem

•  barva: transparentní

Šok na rez

•  chrání proti korozi, odpuzuje vodu, maže, 
konzervuje a čistí, vše v jednom produktu

•  uvolňuje rez a závitové spoje

•  eliminuje pískavé a vrzající zvuky

•  barva: nažloutlá

W44T Multi-sprej

•  penetrační olej pro citlivé materiály

•  uvolňuje zarezlé a oxidované závitové spoje,
 poskytuje dlouhodobou ochranu proti korozi a oxidaci

•  barva: béžová

Uvolňovač rzi Fluid

Zinková barva na opravy

•  odolná ochrana proti korozi pro
 galvanizované povrchy

•  barva: žárové zinkování, kovový lesk

Zinková prášková barva

•  ideální dlouhodobá ochrana proti korozi
  na všechny kovové povrchy

•  vysoký obsah zinku

•  barva: zinkově šedá, matná

vizuální efekt

katodická ochrana proti korozi

mechanický

konverter

Ošetření rzi

Hliníkový sprej A-100

•  chrání před korozí

•  otěruvzdornost a odolnost vůči mnoha 
zředěným kyselinám a louhům, stejně 
jako proti povětrnostním vlivům

•  barva: hliník-metalíza, matná

Zinkový sprej 
speciálně světlý

•  dlouhodobá katodická ochrana proti 
korozi i proti extrémnímu počasí

•  vysoce kvalitní antikorozní základní nátěr

•  barva: téměř RAL 9006
 čerstvé žárové zinkování

Ušlechtilá ocel sprej

•  chemicky odolná, odolná vůči 
povětrnostním vlivům a korozi

•  na bázi akrylové pryskyřice a
 nerezových pigmentů

•  barva: RAL 9007 *,
 nerezová ocel-metalická, matná

Zinko-hliníkový sprej

•  poskytuje dlouhodobou ochranu proti korozi

•  vytváří rychle schnoucí, silně přilnavou
 ochrannou vrstvu a je odolný vůči mnoha chemikáliím

•  barva: odpovídající žárovému zinkování

ochrana proti korozi u 
zámořské dopravy

uvolňuje závitové
spoje


