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Minőség fokozatok

Termelés

Nagy teljesítményű szerszámok szerszámgépeken
történő folyamatos, ipari felhasználására, ahol az
ismétlődő igénybevétel miatt a hosszú
szerszámélettartam különös fontossággal bír.

Professzionális

Ipari szerszámok mesteremberek és szakemberek
számára továbbfejlesztett tulajdonságokkal és
előnyökkel.

Ipari
Rendszeres, ipari felhasználásra tervezték. Szigorú
minőségi szinteknek és nemzetközi szabványoknak
megfelelően készültek.

Mûhely

Szabványos minőségű szerszámok szakemberek
általi és általános ipari felhasználásra.

Karbantartás

Gépek általános karbantartására, műhelyekben és
garázsokban való felhasználásra és bizonyos
háztartási munkák elvégzésére tervezett szerszámok.

Barkács

Minőségi barkácsszerszámok. Otthoni és könnyű
ipari használatra tervezték.

Oldal

645

cSoPoRT

KENőANYAGoK ÉS VEGYIANYAGoK

708/716

ÉLVÉDÕK/oLVASZTÓTÉGELYEK/KINYoMÓPISZToLYoK ÉS PASZTÁK
Ipari olvasztótégelyek
Élvédõ
Olvasztótégely család, ipari használatra, viaszok, élvédõ,
bevonat

ragasztó, mûanyagok stb olvasztásához. Elektromos
melegítéssel és hõmérséklet szabályzóval 50°C és
200°C között. Alumínium test, kerámiaszálas bevonattal,
2 méteres kábellel
(220/240 V),
emelõfülekkel,
duplafalas, hõtároló
fedéllel, ki/be
kapcsolóval és
túlmelegedés elleni
biztonsági kapcsolóval.

Mûanyag élvédõ bevonat amely felmelegítve tökéletesen ráolvad a
szerszámok vagy alkatrészek felületére és 10 éven át 100%
védelmet nyújt ütés és rozsdásodás ellen. Átlátszó, így az
alkatrészek könnyen azonosíthatók. Könnyen eltávolítható, vékony
olajréteget hagy maga után amely rövidtávú védelmet nyújt
rozsdásodás ellen. Az eltávolított élvédõ újra felhasználható. Csak
olvasztótégelyben melegíthetõ, nem szabad közvetlen hõnek kitenni.
Ajánlott hõmérséklet: 130°C és 160°C között (optimális 140°C és
145°C között).
RD160
Piros
színû

AD160
Sárga
színû

Leírás
(Rudak)
RD160 Egy rúd
RD160 Doboz (50)
AD160 Egy rúd
AD160 Doboz (50)

Súly
/db (kg)
0.50kg
25.00kg
0.50kg
25.00kg

Ár
Ft/db
1890
91550
1890
91550

Rend. szám

KEN-708
-0050K
-0250K
-0500K
-0550K

Térfogat
Liter Pint
0.7 1.20
2.5 4.40
6.0 10.5
12.0 21.0

Belsõ méretek
Maximum
Átmérõ
Mélység fogyasztás (W)
100mm
90mm
275
150mm
140mm
600
200mm
190mm
1125
250mm
240mm
1650

Nem szilárd
szigetelőanyag

Általános célú szilikon
Kiváló minõségû acetoxy szilikon, tartósan
vízzáró kiváló tapadási tulajdonságokkal.
Használható üvegekhez, egészségügyi
termékeknél,
kerámiákhozés
nem porózus
felületekhez. Kül- és
beltéri használatra.
Idõjárás- és
nyomásálló.
Élettartam:
25 év. Megfelel
a BS5889
szabványnak.
Méret: 310 ml.

Gáz szigetelőanyag
Nem szilárd, törtfehér színű keverék menetes
és felületillesztett gázcsőcsatlakozásokhoz,
alumínium, réz, acél és cink csövekhez is.
Alkalmas propán-, bután-, LPG- és
földgázvezetékek szigetelésére.
Hőmérséklet-tartomány:
-20°C to +125°C.
Maximális gáznyomás: 2.9psi (0.2bar).

400g
TIN

Rend. szám

KEN-709
-1010K
-1030K
-1060K
-1120K

Ár
Ft/db
127870
151710
186540
255300

Kinyomó- pisztolyok
Standard, 310 ml-es tubusokhoz.

Típus
C3

Tubus
(max méret)
310ml

Rend. szám

Ár
Ft/db
710

Rend. szám

Ár
Ft/db
1120
1790

KEN-715
-1200K

Standard fém pisztoly
Robusztus és könnyen
használható.

Rend. szám

Szín

SHK-716
-3100K
-3110K
-3130K
-3140K

Fehér
Átváltszó
Fekete
Szürke

Ár
Ft/db
990
990
990
990

Méret
400g

Rend. szám

SHK-720
-4010K

Ár
Ft/db
4700

Gáz típus
12 mm x 5 m tekercs. Gáz- és melegvízcsövekhez (nem ivóvízhez). BS EN 751:3 1997
szerint gyártva. Víz típus 12 mm x 12 m tekercs. Hideg- és melegvízcsövekhez.
BS 6920 és BS7786:1995 szerint
gyártva.

8000K

Tubus
(max méret)
310ml
400ml

KEN-715
-1000K
-2000K

Ipari fém pisztolyok
Ipari, erős és könnyen kezelhető kivitel,
folyamatos használatra tervezve.
Finom működésű, a paszták optimális
adagolását teszi lehetővé.

9000K

Leírás

Szélesség x Hossz

Gáz

12mm x 5m
25mm x 12m
12mm x 12m

Oldal

Típus
C3
C4

Teflonszalag

Víz

Standard, 310 ml-es
tubusokhoz.

646

Rend. szám

KEN-983
-8000K
-9010K
-9000K

Ár
Ft/db
610
600
260

9010K

Típus
C3

Tubus
(max méret)
310ml

Rend. szám

KEN-715
-1400K
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Ár
Ft/db
2490

csoport

Vonzó és nagyon tartós. Ajánlott megkopott,
foltos betonfelületekhez és hasonló más
felülethez olyan helyekre mint például
raktárak, mûhelyek és
garázsok.
használat: Takarási
tulajdonságok: két
rétegben, 8m2 terület
festhetõ át egy liter
festékkel.
* A színek tájékoztató
jellegûek.

Oldószermentes ipari minõségû padlófesték.
Hengerrel felvihetõ, egyrétegû megoldás
csúszásveszélyes felületekhez. Nagyon
tartós, kopásálló, csúszásgátló epoxy-gyanta
felület amely ajánlott beton-, kõ-, és fa
padlókhoz. Takarási
tulajdonságok: 5 m2 terület
festhetõ át egy doboznyi
festékkel.

Vízalapú antibakteriális réteg
padlókra, ahol a higiénia lényeges
fontosságú kritérium, mint pl. kórházak,
konyhák, tejgyárak, sörgyárak, iskolák, stb.
Kiváló kopás ellenállás. Engedéllyel
rendelkező biocid festék, amely segít
megőrizni a környezet higiéniáját. Könnyen
tisztítható - ellenálló olajokra, oldószerekre és
a legtöbb kémiai vegyszerre.
Vízalapú festék,
enyhe szaggal.
Kiváló átlátszatlan
tulajdonság.
Kapacitás: 5 liter.

ÚJ
Szín

Méret

Köz. Szürke
Tégla Vörös
Közép Zöld 5ltr
Söt. Szürke
Közép Kék
Figyelm. Sárga

Rend. szám

SOL-721
-2050E
-2100K
-2030C
-2040D
-2060F
-2120K

Ár
Ft/db
15900
15900
15900
15900
15900
22900

Rend. szám

Szín

SOL-721
-3050E
-3080H
-3100K

Köz. Szürke
Figyelm. Sárga
Tégla Vörös

Ár
Ft/db
53990
49240
49240

Pillanatragasztó

Instant
szög
Nagyon erõs, réskitöltõ, oldószermentes
ragasztó amely gyors 'szorítást' eredményez
így helyettesítve a mechanikus rögzítéseket.
Otthoni, házkörüli javításokhoz ajánlott.
Száradás után fehér színû, átfesthetõ.

Nagy teherbírású
cianoakrilát ragasztó
fém, műanyag, porcelán,
bőr, fa, üveg és gumi
ragasztására.
Másodpercek alatt
megköt.

Fém

Műanyag
Méret
3g

Söt. Szürke

SOL-721
-2010A

Rozsdavédő zománcfesték

Gumi

Üveg és
kerámia

Ár
Ft/db
52900

Rend. szám

Szín

1001
használat
otthon,
műhelyben

Rend. szám

SHK-725
-6010K

Magas fényű rozsdavédő
zománcfesték. Korrózióálló, közvetlenül
felvihető a rozsdás felületre, és taszítja a
nedvességet, így hosszabb védelmet nyújt.
20 perc alatt megszárad (páratartalomtól és
hőmérséklettől
függően), nincs
szükség
alapozásra.
Lefedett
felület:
0.6m2/
500ml-es
palack

Ár
Ft/db
500

Ipari
ragasztóspray
Rugalmas de nagyon erős kötést
biztosít különböző felhasználási
területen mint például szivacsos
hátú szőnyegek, zőnyegcsempék,
puhafa, parafa, MDF, laminált
lapok, fém, keményfa, üveg ls
kemény műanyag.
Méret: 500ml palack.

Méret
310ml

Rend. szám

SHK-725
-6500K

Ár
Ft/db
710

Méret
500ml

Rend. szám

SHK-725
-4240K

RAL

Ár
Ft/db
2260

Szín

1ltr
9005 Fekete 2.5ltr
5ltr
5012 Kék
2.5ltr
1ltr
6010 Zöld 2.5ltr
1ltr
3000 Piros 2.5ltr
1ltr
9010 Fehér 2.5ltr
5ltr
1ltr
1007 Sárga 2.5ltr

nAgyBAni vÁsÁrLÁs EsEtÉn EgyEDi ÁrAKKAL ÁLLUnK rEnDELKEZÉsÜKrE
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Méret

Rend. szám

SOL-721
-6110A
-6110C
-6110E

Ár
Ft/db
7220
9280
27220

-6112C
-6114A
-6114C
-6117A
-6117C
-6118A
-6118C
-6118E
-6120A
-6120C

14090
6830
12690
7250
12690
7250
12690
27220
7250
12690

Oldal
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Padlófesték

FEstÉKEK És pAsZtÁK 721/725
Csúszásgátló padlófesték
Higiénikus padlófesték

cSOpOrT
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726/727

O-gyűrűk/ZSĺrTALANĺTÓk
Nitril
O-gyűrűk

Lebomló
Zsírtalanító

Hüvelykben megadott O-gyűrűk a BS1806
szabványnak megfelelően gyártva. Metrikus
O-gyűrűk a DIN 7715 szabványnak
megfelelően gyártva. Mindkét készlet
süllyesztett üreges, tartós tároló dobozban
kerül leszállításra, a megfelelő méretű gyűrűk
egyszerű azonosítása érdekében.

Alkatrészek és
berendezések zsírtalanításához.
Biztonságosan használható a
háztartásban is, finom felületek
tisztításához. Erős zsírtalanító,
eltávolít mindenféle olajt,
üzemanyagot és kenőzsírt.
Mindenféle fém- és kemény
felülethez. Nem toxikus,
semleges és nem
karcinogén.
Újrahasznosított
anyagokból készül.

ÚJ

Mérettartomány
Hüvelykben kifejezett készlet:
1/8”- 2”.
Metrikus készlet: 3mm - 50mm.
TermékDarabTípus
szám
szám
OR1 Hüvelykben 407
OR2
Metrikus
419

Rend. szám

SHK-726
-5510K
-5520K

Citrus alapú
oldószeres
zsírtalanító

Ár
Ft/db
3460
3460

‘Just Orange'
'Just Orange' egy biztonságos de hatékony,
citrus alapú oldószeres zsírtalanító.
Alkatrészek és berendezések
zsírtalanításához. Biztonságosan eltávolítja a
nehéz olajokat, zsírokat, bitument, festékeket,
ragasztókat és tömítõpasztákat minden
felületrõl. Nem toxikus és CFC -mentes.
Alacsony VOC szint. Nem gyúlékony.
Nem jelent veszélyt a környezetre.
Biztonságos, környezetbarát alternatíva
veszélyes oldószerek
helyett mint
például aceton,
benzol, butil,
CFCk, freon, metil-etil,
izopropil metilbenzol,
alkohol, szesz,
xilol stb.

Méret
1ltr
5ltr
20ltr
Oldal
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Rend. szám

SOL-727
-2800A
-2810B
-2820C

Ár
Ft/db
3600
13400
47900

Méret
1ltr

Citrus alapú vízzel lemosható
zsírtalanító

Rend. szám

SOL-727
-3240D

Ár
Ft/db
3820

Citrus alapú vizes
zsírtalanító

‘Orange Plus'
‘Aqueous Orange'
'Orange Plus' egy biztonságos de hatékony, 'Aqueous Orange' egy magas koncentrációjú,
citrus alapú oldószeres zsírtalanító.
citrus alapú keverék, amely oldószereket és
Alkatrészek és berendezések
hatékony felületaktív anyagokat tartalmaz.
zsírtalanításához. Biztonságosan eltávolítja Biztonságosan eltávolítja az olajokat és zsírokat
a nehéz olajokat, zsírokat, bitument,
minden kemény felületrõl. Biztonságos,
festékeket, ragasztókat és
környezetbarát alternatíva veszélyes
tömítõpasztákat minden
oldószerek helyett mint például a
TERMÉSZETES
fémrõl, például gépekrõl,
lakkbenzin és petróleum. Vízzel
ÖSSZETÉTEL
berendezésekrõl és néhány
hígítható és a mikro-emulziós
mûanyagról. Nem toxikus és
formula ötvözi a vízalapú kivitel
CFC -mentes. Alacsony VOC
gazdaságosságát az oldószeres
szint. Nem gyúlékony.
zsírtalanító hatékonyságával.
Nem jelent veszélyt a
Biológiailag lebomló összetétel,
környezetre. Biztonságos,
nem jelent veszélyt a
környezetbarát alternatíva
környezetre. Nem toxikus és CFC
IPARI
veszélyes oldószerek helyett HATÉKONYSÁG -mentes. Alacsony VOC szint. Nem
mint például Xilol, metilbenzol,
gyúlékony.
Aceton stb.

Méret
5ltr
20ltr

Rend. szám

SOL-727
-2910B
-2920C

Ár
Ft/db
14900
56500

Méret
5ltr
20ltr

Rend. szám

SOL-727
-2610B
-2620C

NAgyBANI VÁSÁrLÁS ESETÉN EgyEDI ÁrAkkAL ÁLLUNk rENDELkEZÉSÜkrE
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Ár
Ft/db
13700
44600

Jégoldó

külső díszítőelemek
tisztítására, fényezésére és
védelmére ajánlott. Visszaadja
az eredeti színüket és magas
fényű finiselést biztosít friss
eperillattal. Ideális műanyagon,
vinylen és gumin való
használatra, maradványmentes összetétele segít az
elszíneződés és a
megrepedések elleni
védelemben. Használata
könnyű, permetezze a kívánt
felületre, majd törölje szárazra.

600ml

A Solent leolvasztó
gyorsan hat a jég teljes
felengedése érdekében, így
tökéletes a fagyos
reggeleken vagy estéken.
Hatékony összetételének
köszönhetően segít az
ablakok befagyásának
megelőzésében, -20° C
hőmérsékletig hatékony. A
kis méretű aeroszoloknak
köszönhetően
használata gyors és
egyszerű.

500ml

Megtisztítja a könnyűfém
keréktárcsákat a
megkeményedett fékportól, az
utakról összegyűlt kosztól és
szennyeződésektől. Erőteljes,
savmentes összetétele
eltávolítja a zsírokat és
olajokat, míg bő
habképződésének
köszönhetően kiváló tapadást
biztosít a vízszintes
felületeken, az elfolyás
csökkentése érdekében.
Használata könnyű, szórófejes.

ÚJ
ÚJ
Méret
600ml

SOL-732
-9440K

500ml

Ár
Ft/db
1340

Bőrtisztító
Rend. szám

SOL-732
-9550K

Ár
Ft/db
760

Deluxe Jégkaparó
Egy darabból készült ellenálló kaparó, a jég
és hó hatékony eltávolítása érdekében.
Szélesség: 95mm.
Hossz: 210mm.

Hossz

95mm

210mm

Rend. szám

SOL-907
-4520K

500ml

Ár
Ft/db
1130

Rend. szám

Méret

SOL-732
-9430K

500ml

Féktisztító 600 ml

Karnaubaviaszt és méhviaszt
tartalmaz a gépjármű
belsejében található bőr
tisztítása, karbantartása és
védelmezése érdekében.
Rendszeres használata segít
a bőr rugalmasságának
megőrzésében, és a
kiszáradás és megrepedezés
elkerülésében. Szórófejes
kiszerelése megkönnyíti a
használatot, vízálló és nem
koptató.

500ml

Gyorsan száradó, oldószer
alapú, nagy erejű
zsírtalanító
fékalkatrészeken és
tengelykapcsoló
szerelvényeken található
por, zsír és olaj
eltávolítására. Megszünteti
a szennyezett alkatrészek
okozta fékcsikorgást és a
tengelykapcsoló-csúszást.
Könnyen használható 360°os szóróeszköz.

600ml

ÚJ

ÚJ
Szélesség

732

ÚJ
Rend. szám

Méret

cSopoRT

Ár
Ft/db
510

Koncentrált
ablakmosó folyadék

A Solent™ ablakmosó folyadék egész évben
használható és ideális a szélvédő
tisztántartásához, lemossa a bogarakat és a
forgalomból rárakódott szennyeződéseket.
Összetételéből
adódóan nem hagy
foltot, kristálytiszta
szélvédőt varázsol
még téli időjárási
körülmények között
is. Vízlágyítót
tartalmaz.

Méret
500ml

Rend. szám

SOL-732
-9450K

ÚJ

Ár
Ft/db
1390

Ablaktisztító

Méret

Tisztít és ragyogóvá tesz. Egyszerûen
az ablakra kell spriccelni és letörölni.
Ecetet tartalmaz az erõsebb tisztító hatásért.
Páramentesítõ adalékkal.

600ml

Ár
Ft/db
1220

Rend. szám

SOL-732
-9520K

Gumiabroncs
fényező
Tartós és hosszantartó
összetételének köszönhetően
új, mélyen csillogó külsőt
biztosít a gumiabroncsok
számára, amely segít az
elhasználódás és
elszíneződés megelőzésében.
Használata könnyű,
permetezéssel, nem
szükséges fényezés vagy
polírozás.

500ml

ÚJ
Méret
5ltr
25ltr

Rend. szám

SOL-732
-9400K
-9420K

Ár
Ft/db
2230
7840

Méret
750ml

Rend. szám

SOL-780
-3025M

Ár
Ft/db
1110

Méret
500ml
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Ár
Ft/db
1530

Rend. szám

SOL-732
-9460K

Oldal
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Műszerfal fényező
Könnyűfém
Műszerfalak, valamint belső és
keréktárcsa tisztító

csoport
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KArBANtArtÓ sprAY És KENÕANYAGoK
Illatmenets tisztítószer Elektromos érintkezõHabos tisztító
SC2-500B
tisztító spray
spray
Nagyon gyorsan szárad és a legtöbb SC2-500C
SC5-500B
Gyorsan száradó
anyaghoz használható. Ajánlot
A termék erõs tisztítószert tartalmaz A habos tisztító spray a
ipari tisztító spray
szerelőipari használatra illetve
legáltalánosabb olajos
nagy, 500 ml-es kiszerelésben.

SC1-500B
A Solent ipari tisztítófolyadék
hatékonyan és gyorsan távolítja
el a szennyezõdéseket (olaj-, zsírés piszokfoltok) finommechanikai-,
fém- ill.
elektromos
alkatrészekrõl.
Nagy
kiszerelésû,
mely elõnyös
felhasználást
biztosít. Gyors
elpárolgása
lehetõvé teszi
az eszközök
további
használatát.
Legtöbb
mûanyagot
nem károsítja,
azonban egyes
festékeket,
lakkokat
meglágyítja.
Amennyiben
nem biztos a
termékfelhasználhatóságában, végezzen
próbát. Nagyon
hatékony -5°C
és 30°C között.
Méret
500ml

Rend. szám

SOL-732
-0100K

Ár
Ft/db
4600

Fémalkatrész tisztító
SC3-500B
Citrus alapú oldószeres tisztító. A
citrus tisztítók hatékony
alternatívát jelentenek a tisztán
oldószeres tisztítókkal szemben.
Mély penetráló hatás jellemzi,
gyorsan eltávolítja
az olajakat/
zsírokat és
átalnos
szennyeződéseket.

elektromos alkatrészekhez. Mint
minden oldószer esetén, kérjük, hogy
használat előtt bizonyosodjon meg a
kompatibilitásról.
Olyan helyre
ideális ahol a
tisztítószer illata
kellemetlen
vagy nem
megengedett.

Méret
500ml

Rend. szám

SOL-732
-9640K

Ár
Ft/db
2290

Speciálisan az elektromos eszközök
tisztítására fejlesztették ki.
Hatékonyan távolítja el az olaj-,
szén-, és zsírfoltokat. Mivel gyorsan
elpárolog, a kezelt felület kis idõn
belül újra használható. Mivel erõs
tisztító
hatóanyagot
tartalmaz, egyes
festékeket és
mûanyagokat
meglágyítja.
Kétség esetén
végezzünk
próbát egy, a
kezelni kívánt
felülethez
hasonló mintán.
Hajtógáza
széndioxid, nem
gyúlékony. Az
alaptermék
gyúlékony,
elektromosan
nem vezetõ..
Használat elõtt
gyõzõdjünk meg
róla, hogy a
készülék
áramtalanítva
van.

Méret
500ml

Ragadó cimke
eltávolító
LR1-250B
Ragadós, nehezen eltávolítható
címkék, címkemaradványok
minden felületről történő ngyors
eltávolítására lett kifejlesztve. Extra
erővel az ipari felhasználás
érdekében, a termék áthatol a
címke felületén és feloldja a
ragasztóréteget. Gyorsan eltávolítja
a címkéket fém, csempe, kerámia,
porbevonatos és üveg felületekről.
Használható rágógumi, markerek
és golyóstollak nyomainak
eltávolítására is.

Rend. szám

SOL-732
-0120K

Ár
Ft/db
5360

500ml
Oldal

Rend. szám

SOL-732
-9660K

650

Ár
Ft/db
3080

Méret
250ml

Rend. szám

SOL-732
-9630K

Ár
Ft/db
2170

Trike-mentes
érintkezőtisztító
CCA500C
Elektromos érintkezőtisztító
spray
Használható
finom,
érzékeny
alkatrészek mint például
elektromos
alkatrészek tisztítására és
zsirtalanítására.

Méret
500ml

Rend. szám

SSF-732
-3120K

Méret
500ml

Rend. szám

SOL-732
-0180K

Ár
Ft/db
1910

FCA500
Elektronikus és elektromos
alkatrészek napi tisztításához.
Nehezen eltávolítható
piszokfoltok, nikotin, zsír és
általános felületi lerakodások
eltávolításához,
műanyag,
kerámia, üveg,
festett
kerámia és
más, nem
porózus,
kemény
felületekről.
Ideális
felhasználási
helyek: irodák,
étkezők,
bankok,
iskolák,
konyhák,
mosókonyhák
stb.
Felületaktív
anyagok és
oldószerek
keveréke
amely
biztonságosan
használható a
legtöbb
felületen.
Méret: 500ml
aeroszol.
Méret
500ml

Rend. szám

SSF-732
-3180K

NAGYBANi vÁsÁrLÁs EsEtÉN EGYEDi ÁrAKKAL ÁLLUNK rENDELKEZÉsÜKrE
Áraink az áfát nem tartalmazzák. © 2016

Ár
Ft/db
2890

Antisztatikus
habos tisztító

Legtöbb
felülethez
használható és
nem támadja
meg a NYÁK
lapokat, finom
műanyagokat
és a festett
felületeket
sem. Nem
korrozív. Csak
a Montreál-i
Egyezmény
által
jóváhagyott
oldószereket
tartalmaz.

Méret

szennyezõdések eltávolítására
alkalmas. Nem tartalmaz
szilikont és klóros alkotókat.
Ideális nem porózus felületekhez.
1000+1 alkalmazási terület..
Méret: 500 ml
aeroszol.

Ár
Ft/db
1430

Ajánlott akkumulátorok újratöltéséhez.
Felhasználható háztartásban is mint például
gõzölõs vasalókhoz, levegõ- párásítókhoz,
gõztisztítókhoz mivel elkerülhetõ a vízkõ
kialakulásának veszélye. Használható végsõ
öblítõvízként autómosásokhoz mivel nem
hagy foltokat. Laboratóriumi üvegtermékek
tisztításához is ajánlott.
Méret: 25 liter.

Méret
25ltr

Rend. szám

SOL-732
-4250K

Ár
Ft/db
6220

Drótkötélkenő
spray
WRS500
Ezt a kenőanyagot kimondottan a drótkötelek
korrózióvédelmére
fejlesztették ki. Jól
penetráló folyadék
amely eljut egész a
drótkötelek magjáig,
kiszorítja a vizet és
meghossza-bbítja a
kötelek élettartamát. A
'Hi Tack' összetevő
kiváló tapadást biztosít
a fémekhez és
meggátolja a kenőanyag
'kilöködését'. Méret:
500 ml-es aeroszol

Méret
500ml

Rend. szám

SSF-732
-3450K

Ár
Ft/db
3500

SM1-500B
Kiváló minõségû általános célú kenõolaj.
Tiszta összetételénél fogva ipari és otthoni
használata is javasolt. Erõs korróziógátló
adalékokkal. CFC- és szilikonmentes. Térfogatnövelõ oldószert nem
tartlamaz.
Sûrûség: 0.862,
Cseppfolyós: -9°C,
Gyulladási pont: 214°C,
Viszkozítás: 20.9
(40 °C-on)
Analin pont: 101°C

Méret
500ml

Rend. szám

SOL-732
-0400K

Ár
Ft/db
2470

Csavarlazító spray
POA500
Penetráló olaj kenéshez, tisztításhoz és
lazításhoz. Vízkiszorító hatású, hidrofób,
rozsdaálló felületet
eredményez. Behatol az
apró résekbe, menetek
közé, hogy fellazítsa és
megkenje a
fimommechanikai
alkatrészeket,
forgócsapokat és
csúszó felületeket,
miközben zsírtalanítja a
kemény felületeket.
Méret: 500ml aeroszol

Méret
500ml

Rend. szám

SSF-732
-3400K

Ár
Ft/db
1330

732

SM6-500B
Ideális kenõanyag nagy terhelésnek kitett
mozgó láncokhoz, automatikus vagy
olajteknõbõl történõ kenés nélküli láncokhoz.
A terméket arra
fejlesztették ki, hogy a
mozgásban lévõ
láncokon megmaradjon,
így biztosítva a
megfelelõ kenést.
Használható
targoncákhoz,
szállítószalagokhoz, motorbicikli
láncokhoz. Extrém
idõjárási körülmények
között általános
kenõanyagként is
megfelelõ. Erõs
rozsdavédõ hatású. Nem
tartalmaz szilikont és
CFC-t. Méret: 500 ml-es
aeroszol.

Méret
500ml

Ár
Ft/db
3970

Rend. szám

SOL-732
-0500K

Kenőanyag láncokhoz
és kötelekhez
CCA500
Jó minőségű olajok, zsírok és oldószerek speciális
keveréke. Ideális
kenőanyag mindenféle
kötélhez és lassan mozgó
lánchoz. Könnyen penetrál
a kötelek közepéig és
kiváló védelmet nyújt a
kötelek magjának. Nem
csepeg és nem szárad ki
még kedvezőtlen
körülmények között sem.
Kiváló kenést biztosít a
láncszemeknek és
illesztéseknek így jobb
futást eredményez
továbbá csökkenti a
súrlódást, összetapadást
és elhasználódást.
Méret: 500 ml-es
aeroszol.

Méret
500ml
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cSopoRT

Ár
Ft/db
2360

Rend. szám

SSF-732
-3500K

Oldal
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Ioncserélt
lágyvíz

KARBANTARTÓ SpRAY ÉS KENÕANYAGoK
Általános célú
Kenõanyag láncokhoz
olaj
és hajtásokhoz
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KArBANtArtÓ sprAY És KENÕANYAGoK
Kenőhab
Sherwood STD kenőanyagok
Spray
fúráshoz

Fűrészeléshez, menetfúráshoz és fúráshoz. A
hab állagú aeroszol impregnál illetve
megtapad az egyébként nem hozzáférhető
helyeken és mozgó vágóéleken. Használható
sárga fémekhez a
foltosodás kockázata
nélkül. Magas
hegesztési
letapadásgátló
jellemzők.
Csökkenti a hőt és
javítja a felületi
simaságot.
Gyors száradás és
csekély szag.
Minden
fémmegmunkáló és
szervizmérnök
nélkülözhetetlen
kelléke.

400 ml-es habos aeroszol. Behatol a
normálisan megközelíthetetlen helyekre és jól
tapad a vágóélekhez.
Használható acélokhoz, rozsdamentes
acélhoz és kerámiákhoz.
Meghosszabbítja a
szerszám
élettartamát és
javítja a
fémeltávolítás
mértékét.
Magas hegesztési
letapadásgátló
jellemzők.
Csökkenti a hőt és
javítja a felületi
simaságot.
Szilícium- és CFCmentes.

STD - Paszta

Fűrészeléshez, menetfúráshoz és
fúráshoz. Meghosszabbítja a szerszám
élettartamát és javítja a fémeltávolítás
mértékét. Csökkenti a hőt és javítja a felületi
simaságot. Szilícium- és CFC-mentes.
STD Folyadék (mûanyag palack)
Polimerpalackba csomagolva adagolócsővel,
hogy szabályozott módon fel lehessen vinni.
Extrém nyomású (E.P.) kenőanyag. Magas
hegesztési letapadásgátló jellemzők.
Csökkenti a hőt és javítja a felületi simaságot.
STD Non-Drip Paszta
Acélokhoz, rozsdamentes acélhoz és
kerámiákhoz. Az elszíneződés veszélye nélkül
használható sárga fémekhez. Magas
hegesztési letapadásgátló jellemzők.
Csökkenti a hőt és javítja a felületi simaságot.
A cseppenésmentes paszta felvihető ecsettel,
illetve a menetfúró vagy a fúró bemártásával.

Méret
Méret
400ml

Rend. szám

SHR-732
-4210K

Ár
Ft/db
2470

Többfunkciós
olajpermetező
CO2
SM3-500C
Többfunkciós ásványi
kenőolaj formula, a
felhasználási
lehetőségek széles
palettáját nyújtja.
Kenőanyagként
funkcionál, impregnál,
tisztít és véd.
Használható zárakhoz és
pántokhoz. Tisztítja és
védi a szerszámokat.
Lazítja a megvetemedett
és rozsdás csavarokat.
Kültéri védelmet nyújt,
így ideális csónakok,
hajók kezelésére.
Alkalmas háztartási
felhasználásra,
ugyanakkor ipari
alkalmazáshoz is
megfelelőenhatékony. Speciális
rozsdásodás elleni
keveréket tartalmaz,
amely minden lekezelt
felületet véd a
korróziótól. Nem
tartalmaz szilikont és
freont.

Méret
500ml
Oldal
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Rend. szám

SOL-732
-0450K

Ár
Ft/db
1850

Méret
400ml

Rend. szám

SHR-732
-4000K

Ár
Ft/db
2720

Száraz molibdénszemcsés
kenőanyag

500ml

Rend. szám

SOL-732
-0200K

SHR-732
-4020K
-4060K
-4040K

Ár
Ft/db
3390
31850
2850

Kenõanyag levegõs
szerszámokhoz

SD1-500B
Kiváló minőségű száraz
molibdénszemcsés
kenőanyag.
A száraz bevonatból
fényezéssel magas fényű
felületképezhető (ha
szükséges),amely kiváló
szárazon csúszó
tulajdonságot
eredményez.
Szobahőmérsékleten
gyorsan szárad.
Ideálisrögzítőelemekkenéséhez, melyeket
megóv a kopástól.
Hatékonyan használható
mindenféle acél, vörösréz,
sárgaréz, rozsdamentes
acél és öntöttfém
tárgyhoz, valamint
alkalmas nyitott
fogaskerekek kenésére és
minden olyan felületre,
amelyhez nem alkalmas
folyékony bevonat. Akár
100,000 psi
nyomásterhelés mellett is
alkalmazható. Szilikont
nem tartalmaz.

Méret

500ml
5ltr
500g

Rend. szám

Kiváló légtelenítõ képesség,
alacsony habképzõ és
lerakódási hajlam.
Korrózióvédõ
és kopásálló
adalékokat
tartalmaz. Különösen
ellenálló a
vízfelvétellel szemben.
A rendszer leürítése nélkül
keverhetõ bármely ásványiolaj alapú kenõanyaggal.
Levegõs gépeinkhez
ajánlott.
ISO Minõség VG22.

Ár
Ft/db
7100

Méret
500ml
5ltr

Rend. szám

KEN-732
-8000K
-8050K
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Ár
Ft/db
2860
17930

Galvanizáló spray Hideg horgany
SZ1-500B 500ml
Gyorsan száradó korrózióálló. A galvanizált
felületek színével
megegyezõ szín. Ideális
hegesztési varratok
védelméhez galvanizált
szerkezeteknél.
Használható
alapozóként vagy végsõ
felületként. Kompatibilis
a legtöbb festékkel. Nem
tartalmaz CFC-t és ólmot.
Szórófejjel van ellátva
amely a legkisebb
veszteség mellett
irányítja a sugarat a
kívánt felületre, kültéri
munkáknál is.
Gyártva és and
tesztelve:
ASTM B117
(Forró só spray)
BS AU
148:PT14 1969
(természetes
szétbomlás)
DIN EN ISO
12944-1
(Acél
szerkezetek
korrózió
védelme)
Méret
500ml

Rend. szám

SOL-732
-0900K

Méret
Ár
Ft/db
4050

CGA500
Gyorsan száradó korrózióálló.
A galvanizált felületek színével megegyező
szín. Ideális hegesztési varratok
védelméhez galvanizált
szerkezeteknél.
Használható alapozóként
vagy végső felületként.
Kompatibilis a legtöbb
festékkel. Nem tartalmaz
CFC-t és ólmot. Szórófejjel
van ellátva amely a
legkisebb veszteség
mellett irányítja a sugarat
a kívánt felületre, kültéri
munkáknál is.
Méret: 500ml aeroszol.

500ml

Rend. szám

SSF-732
-3900K

250ml Aeroszol
425ml Aerosol
5ltr kanna
Szórópalack

Rend. szám

ACN-732
-0050K
-0150K
-0200K
-0500K

Ár
Ft/db
980
1570
12360
1470

Rozsdásodás
elleni
spray

Hideg galvanizáló Spray

Méret

AC-90
Vízkiszorító hatású, nedves motorokat
beindít, rozsdaeltávolító, rozsdaálló felületet
eredményez, jó kenést biztosít és
megszünteti a nyikorgásokat. Szilikonmentes,
nem vezeti az elektromos
áramot, használható
elektronikai alkatrészeken,
motorokon rövidzárlat
veszélye nélkül.
Kiszerelés: CFC-mentes
aeroszol, ózonbarát, új
CO2 meghajtógázzal
vagy csavaros fejű
fémkanna vagy hordó.
Nem tartalmaz kerozint,
parafint vagy naftát.
20% több folyadék mint
a hasonló kiszerelésű,
de bután hajtású kivitel.

SP1-500B
A termék vékony korrózió- és nyirkosságálló
védõréteget képez a védeni kívánt felületen,
mely zöld színének köszönhetõen látható.
Ideális öntõformákhoz és
exportra szánt
acéltermékekhez. Pára és
sóálló. Solent ipari
mosófolyadékkal
(SC1-500B) könnyedén
eltávolítható. Nagyméretû
500 ml-es aeroszol.

Ár
Ft/db

Méret

3080

500ml

Rend. szám

SOL-732
-0600K

Ár
Ft/db
5150

732

Karbantartó spray
SM4-500C ‘M4 Plus’
Kenés
Kiváló minõségû ásványiolaj alapú kenõolaj,
teflon (PTFE) tartalommal.
Vízkiszorítás
Nyirkos motorok
indításához
használható.
Penetráció (behatolás):
Berozsdásodott
alkatrészek
meglazításához
használható.
Tisztítás és védelem
Fémfelületek
tisztításához és
menetes alkatrészek
korrózióvédelméhez
használható. Nem
tartalmaz szilikont,
szolvens naftát
(könnyû benzint),
kerozint, mely
bõrpanaszokat okozhat.
CO2 hajtógáza nem
gyúlékony. Normál
körülmények között
nem vezeti az
elektromos áramot de
néhány mûanyag
elektromos alkatrész
esetén rövidzárlatot
okozhat. Amennyiben
nem biztos a termék
felhasználható-ságában,
végezzen próbát.
Méret
500ml

Ár
Ft/db
1930

Rend. szám

SOL-732
-0460K

Ipari rozsdásodás elleni
spray
SP2-500B
A termék egy kipróbált és tesztelt formula.
Közvetlenül a védeni kívánt felületre kell
felvinni. Átlátszó színû, felvitelkor enyhén
sárga, hogy láthatóvá tegye a kezelt
felületeket. Hamar szárad és ipari
oldószerekkel könnyen
lemosható. Ipari termék,
akár több mint 2 éves
védelmet nyújt rozsda
ellen a környezeti
viszonyoktól függõen.
Elektromosan nem vezet,
kisebb karcolásoknak,
kopásnak is ellenáll. A
kialakított védõfelület
rendszeres felülvizsgálata
javasolt. Nagyméretû 500
ml-es aeroszol.

Méret
500ml

nagyBani vÁsÁRLÁs eseTén egyeDi ÁRaKKaL ÁLLUnK RenDeLKeZésÜKRe
Áraink az áfát nem tartalmazzák. © 2016
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Ár
Ft/db
4940

Rend. szám

SOL-732
-0620K
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KaRBanTaRTÓ spRay és KenÕanyagoK
Karbantartó folyadék

csoport

KENőANYAGoK És VEGYIANYAGoK

732

KArBANtArtÓ sprAY És KENÕANYAGoK
Rezes
Repedésvizsgáló készlet
kenõzsír
Gyors és megbízható módszer a felüle-

SM7 500B
Mûködésük során nagy hõmérsékletnek és
nyomásnak kitett alkatrészek könnyen
szétszedhetõk,
hogyha az
összeszerelésüknél
rezes kenõzsírral kenték
be. A zsír magas
hõmérsékleten
megolvad és elpárolog
ellenben a réz a
felületeken marad
további kenést
biztosítva. Nagyon
hatásos kenõanyag
személy és teherautók
fékrendszeréhez. A termék grafit
összetevõje
hatékonyabb eredményt
biztosít. 1100°C-ig
hatékony.
Nem tartlamaz ólmot,
CFC-t, szilikont és
klóros összetevõket.
Irányítható szórófejjel a
precíz felvitelhez.
Alkalmas csõcsonkok
összeszereléséhez és
kazánokhoz.

tek azonnali, vizuális ellenõrzéséhez.
Használható hegesztési varratokhoz, különleges
öntvényekhez vagy általános fémekhez, kritikus
öntvényekhez, nagy nyomásoknak kitett
szerkezeti eleme-khez, tengelyekhez,
fogaskerekekhez és minden olyan kemény
felülethez ahol a hibák azonosítása lényeges
szempont. A hibák lehetnek repedések,
hegesztési pontatlanság vagy porózusságok.
Három lépcsõs rendszer. SF1500B egy tisztító. SF2-500B egy
penetráló folyadék. SF3-500B
egy elõhívó folyadék amely
reakció-ba lép a penetráló
folyadékkal és megmutatja az esetleges hibákat.
Kiszerelés: Ózonbarát, 500 ml-es
aeroszolok.

Repedésvizsgáló
tisztító spray

Csúszásgátló spray
hajtószíjakhoz
SB1-500B
A csúszásgátló sprayt arra
fejlesztették ki, hogy helyreállítsa a hajtószíjakon az idõjárási hatások, nedvesség
által elvesztett súrlódást. Ideális az autókban,
mezõgazdasági
gépekben található
meghajtó szíjakon,
melyek készülhetnek
bõrbõl,
gumiból vagy/és
vászonból. A
bõr töredezésének
meggátolásával
meghosszabbítja a szíj
élettartamát. Ne
használjuk
mozgó szíjon!
Méret: 500 ml-es
aeroszol.

SF1-500B
Gyorsan száradó, erõs oldószer
a kezelendõ felületetek
vizsgálat elõtti letisztításához.
Gyorsan eltávolítja a
szennyezõdéseket (olaj, zsír,
felületi piszok stb).
Méret
500ml

Rend. szám

SOL-732
-0240K

Ár
Ft/db
4350

Repedésvizsgáló
penetráló folyadék
Méret
500ml

Ár
Ft/db
3970

Rend. szám

SOL-732
-0520K

Molibdénes fogaskerékkenõ spray
SM8-500B
Kiváló minõségû kenõanyag extrém
nyomásokhoz. Molibdén diszulfid
idõjáráselleni adalékokat
tartalmaz. Vékony
filmréteget képez a nagy
igénybevételnek
kitett felületeken,
mely -40°C-tól 100°C-ig
hatásos. Ismételt
kezelés elõtt nem
szükséges a már
meglévõ filmréteg
letisztítása.
Méret: 500ml-es
aeroszol

SF2-500B
Nagyon érzékeny piros színû
penetráló folyadék amely a
felületi hibák kimutatásához
használható, normál
fényviszonyok mellett.

Méret
500ml

Rend. szám

SOL-732
-0060K

Ár
Ft/db
4880

Féktisztító
BC90
Gyorsan elpárolgó féktisztító folyadék.
Eltávolítja a port és törmeléket. Bőrbarát.

Méret
500ml

Rend. szám

SOL-732
-0260K

Ár
Ft/db
4350

Repedésvizsgáló
elõhívó folyadék
SF3-500B
A penetráló folyadékkal együtt
alkalmazva reakcióba lép. A
reakció során felszínre kerülnek
a felületi hibák. Gyorsan szárad,
fehér filmréteget képez a
felületen, mely kis pink foltokkal
jelzi a hibák helyét.

Méret
500ml
Oldal
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Rend. szám

SOL-732
-0540K

Ár
Ft/db
6220

Méret
500ml

Rend. szám

SOL-732
-0280K

Ár
Ft/db
4350

Méret
500ml

Rend. szám

ACN-732
-1500K

NAGYBANI VÁsÁrLÁs EsEtÉN EGYEDI ÁrAKKAL ÁLLUNK rENDELKEZÉsÜKrE
Áraink az áfát nem tartalmazzák. © 2016

Ár
Ft/db
1980

LDA500
A termék alkalmas szivárgások
ellenőrzéséhez mindenféle gázas és sűrített
levegős rendszerben. Használható például
teherautók légfékjeihez vagy magas nyomású
edényekhez. Nem tartalmaz
alkoholt és oldószereket,
nem maró hatású és
rozsdásodásgátlót tartalmaz.
Használat előtt jól fel kell
rázni majd az ellenőrizendő
felületre felvinni.
Buborékok megjelenése
jelzi a szivárgást.
Méret: 500 ml-es aeroszol

Méret
500ml

Rend. szám

SSF-732
-3340K

Ár
Ft/db
1530

Kiváló minõségû fehér folyadék amely
speciálisan a gázszivárgások
kimutatásához lett kifejlesztve. Vékony
réteget alkot felületaktív anyagokból
amelyek pontosan kimutatják a
szivárgásokat csövek és
illesztések esetében.
Buborékok jelzik a
szivárgások pontos
helyét. Az aeroszolos
kivitel gyors és könnyû
felvitelt biztosít nehezen
hozzáférhetõ helyeken is.
Hosszú ideig tárolható
mivel más hasonló
terméktõl eltérõen a
hajtóanyaga nem CO2 amely egy idõ után
lebomlik -, hanem sûrített
levegõ. Alkalmas
elektromos gázszivárgást
mérõ eszközzel illetve
más ipari gázzal (acetilén,
hidrogén, földgáz
stb) történõ együttes
használatra. Nem
alkalmas orvosi
berendezésekhez mivel
bejuthat a páciensek
légútjába.
Méret: 400 ml-es
aeroszol.

Méret
400ml

Rend. szám

SOL-732
-0340K

Ár
Ft/db
2790

Hegesztési cseppleválasztó spray Vízalapú cseppleválasztó
SW1-400C
Oldószer alapú fedõréteg amelyet
hegesztés elõtt kell a fémfelületre felvinni.
Hegesztés alatt a fémfelületre apró
fémcseppek hullnak amelyek a felvitt
fedõrétegnek köszönhetõen nem
tapadhatnak hozzá. A
cseppek a hegesztés
után lekaparhatók. CO2
hajtógázas, nem
gyúlékony aeroszol.
Szilikonmentes, ipari
tisztítófolyadékkal
könnyen lemosható
festés vagy galvanizálás
elõtt. Kiváló
korrózióvédõ
bevonatként is mûködik.
Méret: 400ml. Erõs
cseppleválasztó
tulajdonság. Abszolút
nem gyúlékony.
Oldószerekkel könnyen
lemosható
festés/galvanizálás
elõtt. Kitünõ rozsdaálló
bevonat.
Szilikonmentes.

Méret
400g

Rend. szám

SOL-732
-0840K

Ár
Ft/db
1670

SW2-400C
Oldószer- és szilikonmentes. Az aeroszolos
kivitel segítségével a termék könnyen és
pontosan felhordható. Megakadályozza a
hegesztési cseppek megtapadását. Ideális
olyan esetekben amikor a hegesztés után
festési vagy galvanizásási
folyamat következik.

Méret
500ml

Rend. szám

SOL-732
-9740K

Ár
Ft/db
1430

732

SFC-415F
A hibafelderítő fagyasztó spray nagyon
hideg, gyorsan párolgó nagynyomású
sugarat szór. Ez, elektromos alkatrészekre
irányítva lehűti azokat.
A hibás, túlhevült
alkatrészek ily módon
visszatérnek normál,
üzemi hőmérsékletükre
és újra működni
kezdenek,
íly módon ki
lehet szűrni a
hibás alkatrészeket.
Nagyon gyorsan
lehűti az alkatré
szeket -50°C-ig.
Lehet használni
fém alkatrészek
méreteinek rövid
távon történő
csökkentésére és
eldobott
rágógumik
megfagyasztásához, az
eltávolításuk
megkönnyítése
végett.
Méret: 415ml

Méret
415ml

Ár
Ft/db
4120

Rend. szám

SOL-732
-9580K

Karbantartó cseppleválasztó
folyadék
Nem akadályozza meg a hegesztési varrat
kialakulását ellenben megakadályozza a
varrat elfolyásának lehetõségét és nagyban
lerövidíti a festés elõkészítési idejét. Nem befolyásolja a festési vagy galvanizálási
mûveleteket. Hegesztési hõmérséklet
mellett elpár-olog. Diklór-metán- és
szilikonment-es. Nem gyú-lékony, nem
toxikus, nem korrozív és biológiailag lebomló.

Méret
5ltr
20ltr

nagyBani vÁsÁRLÁs eseTén egyeDi ÁRaKKaL ÁLLUnK RenDeLKeZésÜKRe
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Ár
Ft/db
4390
16490

Rend. szám

SOL-732
-9300K
-9310K
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Szivárgásjelző spray

KaRBanTaRTÓ spRay és KenÕanyagoK
Szivárgásjelzõ Hibafelderítő
fagyasztó
spray
spray
SL1-400A

csoport
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732

KArBANtArtÓ sprAY És KENÕANYAGoK
Ipari szilikonos
tapadásgátló
spray
Szilikonos
SR2-500B
tapadásgátló
Ipari, szilikontartalmú
spray
kenõ- és

SR1-500B
Ipari, szilikontartalmú
kenõ- és
tapadásgátló anyag.
Nagymennyiségû
szilikont tartalmaz.
Sokoldalú
felhasználhatóság jellemzi. Nem
olajos, víztiszta,
szagtalan, színtelen
anyag műanyagokhoz és gumihoz.
Méret: 500 ml-es
aeroszol

Méret
500ml

Rend. szám

SOL-732
-0700K

tapadásgátló anyag.
Nagymennyiségû
szilikont
tartalmaz. Sokoldalú
felhasználhatóság jellemzi.
Nem olajos, víztiszta,
szagtalan, színtelen
anyag.
Méret: 500 ml-es
aeroszol

Ár
Ft/db
4780

Poliuretán szilikonos tapadásgátló
folyadék
SR4-500B Poliuretán
Kifejezetten a
poliuretán
öntőformákhoz
tervezve, például az
elasztomer
poliuretánhoz. Szép,
fényes felületet
eredményez, 200°C-ig
nem tapad. Nagyon
alacsony illatszint.
Szilikontartalmú
termék, nem ajánlott
olyan helyeken ahol
festés, galvanizálási
munka történik.

Méret
500ml
Oldal
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Rend. szám

SOL-732
-9700K

Ár
Ft/db
2590

Méret
500ml

Rend. szám

SOL-732
-0720K

Ár
Ft/db
5740

Termoplasztikus szilikonos
formaleválasztó
SR6-500B Termoplasztikus
Hatásos
formaleválasztó
alacsony
olvadáspontú
műanyagokhoz.
Jól használható
természetes
guminál is.
200°C-ig
használható,
kiváló
felületet
eredményez.

Méret
500ml

Formakenõ olaj mûanyagfröccsöntõ szerszámokhoz
SR3-500B
A terméket nagyon
magas minõségû
formakenõ
tulajdonság jellemzi.
Nagyon gyorsan
szárad, rendkívül
vékony PTFE
filmréteget képezve,
mely ellenáll a hõnek
és segítségével
könnyen
eltávolíthatóak a
gumi- és fröccsöntött
termékek, a
szerszámból.
Komplex formájú
szerszámoknál sem
képez "hidat" a
járatok között és nem
tömiti el a precíziós
járatokat. Ideális
fröccsöntõ
szerszámokhoz vagy
olyan helyekre, ahol a
száraz kenés
elõnyös, mint például
gyártósorok csúszó
felületei vagy görgõi.

Méret

Rend. szám

SOL-732
-0740K

500ml

Ár
Ft/db
4940

Szilikonmentes tapadásgátló
spray
SN1-500B Műanyaghoz és
gumihoz
Speciálisan a
gumi- ill.
fröccsöntött
termékek
szerszámokból
történő gyors és
könnyű
eltávolítására
tervezve. További
megmunkálásra
váró termékekhez
ajánlott.

Rend. szám

SOL-732
-9720K

Ár
Ft/db
4020

Méret
500ml

Rend. szám

SOL-732
-9680K

NAGYBANi vÁsÁrLÁs EsEtÉN EGYEDi ÁrAKKAL ÁLLUNK rENDELKEZÉsÜKrE
Áraink az áfát nem tartalmazzák. © 2016

Ár
Ft/db
4020

Vonaljelölõk
Ajánlott autóparkolókhoz, áruházak/gyárak padlózataihoz,
játszóterekhez, sportpályákhoz, teniszpályákhoz, útfelületekhez.
Sablonokkal való festéshez, vonalazáshoz vagy kézi festéshez. CFCés ólommentes összetétel. Használható a
750ml palack
legtöbb forgalomban lévõ kinyomópisztollyal,
jelölõkocsival. Méret: 750 ml-es palack.

Számtalan jelölési mûvelethez használható: zsíros, rozsdás
vagy teljesen új fémfelületekhez továbbá üveghez,
mûanyaghoz, fához, kerámiához stb. A golyósvégû írófejen át csak
akkor folyik ki a jelölõfesték, hogyha azt felülethez nyomjuk és
mozgatjuk így véletlenszerûen nem cseppenhet festék a felületekre.
Egy írófej használható több különbözõ festékhez. Utántölthetõ, 1
literes festékutántöltõ kannákból.
A színek csak tájékoztató jellegûek.

A színek csak tájékoztató jellegûek.
Rend. szám

Szín

Alkalmazás

fehér
sárga
kék
piros
zöld
narancs
fekete
szürke

Általános jelölés
Akadály/Figyelmeztetés
Kötelezõ
Tiltás/Veszély
Biztonság/Irány
Akadály/Figyelmeztetés
Törli a vonalakat
Törli a vonalakat

KEN-734
-6020K
-6040K
-6060K
-6080K
-6100K
-6120K
-6140K
-6160K

Ár
Ft/db
4850
4850
4850
4850
4850
4850
4850
4850

Kinyomópisztolyok
vonaljelölõ
sprayhez

Szín

Méret

sárga
fehér
kék
zöld
fekete
piros
narancs

46ml
46ml
46ml
46ml
46ml
46ml
46ml

KEN-734
-3020K
-3040K
-3060K
-3080K
-3100K
-3120K
-3140K

Szín

Méret

sárga
fehér

1ltr
1ltr

Súly
/db
1.4kg
1.4kg

KEN-734
-3210K
-3230K

Golyósvégû írófej
Csere golyósvégű írófej a 46ml-es, KENNEDY
ipari jelölőfestékekhez.

Nikkel

Golyó
mérete
2.4mm

Rend. szám

KEN-734
-3500K

Ár
Ft/db
710

Kúphegyű ipari
jelölőtoll
Acélon, alumíniumon,
gumin, fán, kerámián
és más anyagokon
történő használatra.
Kúphegyű. A hegy
szélessége 2.3mm.

Fekete
zöld
fehér
sárga

Kinyomó pisztoly

Ár
Ft/db
7990

Rend. szám

KEN-715
-6200K

Minden felületen használhatók. Vízálló, alacsony
oldószertartalommal. Xilol mentes.

Darabszám
/csomag
Fekete
10
Kék
10
Piros
10
Zöld
10

Rend. szám

KEN-734
-5020K
-5060K
-5040K
-5070K

Ár
Ft/csom.
4280
4280
4280
4280

Ár
Ft/db
1330
1330
1330
1330

Rend. szám

SOL-734
-0010K
-0030K
-0050K
-0060K

Mikrométer
paszta
Olaj alapú paszta gépcsapágyak,
tengelyek stb hibás pontjainak
megjelöléséhez
Denaturált szesszel
könnyedén lemosható.

Marker tollak

Szín

Ár
Ft/db
12900
12900

Rend. szám

Szín

Megnevezés

Ár
Ft/db
2220
2220
2220
2220
2220
2220
2220

Rend. szám

Festékutántöltõ kannák

Anyag

Erõsített nejlonból
készül. Hasznos és
kényelmes mivel tartja és
egy ravasz segítségével
mûködteti a vonaljelölõket.

csopoRT

734

10

DB/CSOMAG

Szín

Kiszerelés

kék

32g tubus
38g tégely

nagyBani vÁsÁRLÁs eseTén egyeDi ÁRaKKaL ÁLLUnK RenDeLKeZésÜKRe
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Ár
Ft/db
1410
1120

Rend. szám

MIR-734
-8810B
-8800A

Oldal
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JeLÖLÕFesTéKeK
Ipari jelölõfestékek

csoport
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740

ÉLELMIsZEr-IpArI KENÕANYAGoK / ZsÍroK
Élelmiszertiszta,
'High Tech'
rozsdásodás elleni
élelmiszer-ipari
kenőzsír
kenõzsír
Élelmiszer-ipari
Teljesen szintetikus, átlátszó,
Nehezen elérhető helyeken való
kenőzsír
Szállítóberendezések,
csúszópályák és minden olyan
finom mechanikájú berendezés
kenésére, melyet az
élelmiszergyártásban és feldolgozásban alkalmaznak.
Maximális
üzemhőmérséklete
150°C, kiváló
teherbíró
képességű és
vízálló
tulajdonságú.
Nem mérgező.
Megfelel az
FDA
előírásainak.
NSF H1
besorolású.

Méret
500ml

Rend. szám

SOL-740
-6850E

nem olvadó zsír, amely lehetõvé
teszi a folyadékok behatolását a
gépek alkatrészei közé mielõtt
megkeményszik.
Rozsdásodásálló, nem toxikus
védõfelületet alkot.
Kenõanyagként
is szolgál
csapágyakhoz,
láncokhoz és
csúszó
felületekhez
amelyek
lehetnek fa,
fém és
mûanyag
felületek. Nem
toxikus
összetevõkbõl
készül. FDA
megfelelõségû, NSF H1
minõsített.
Ellenáll a sós
és friss víznek,
felhasználható
a gépek
belsejében
vagy külsõ felül
etén. Üzemi
hõmérséklettartománya
rendkívül
széles,
-40°C-tól
340°C-ig.

Ár
Ft/db
5670

Méret
500ml

Élelmiszer- ipari szintetikus
kenõzsír
Új generációs élelmiszer-ipari zsír. PTFE-vel
kombinált nem mérgezõ szintetikus olajok
és antioxidáns komplex keveréke EP
csomagolásban. Ellenáll a sós víznek és a
magas páratartalomnak. Dielektromos, és
használható villamos berendezéseknél
vízbehatolás megakadályozására.
Kenõanyagként szolgál csapágyakhoz,
láncokhoz és csúszó felületekhez, beleértve
a mûanyag csapágyakat és futógörgõket.
Üzemi hõmérséklettartománya rendkívül
széles, -40°C-tól 340°C-ig. Zsírmentes,
élelmiszerbiztos kenõanyag. Nem olvadó.

Rend. szám

SOL-740
-6220C

használatra, ahol az alkatrészek
elrozsdásodhatnak és a nedves
környezet korróziót okoz.
Használható továbbá lassú
csúszópályák és forgócsapok
kenésére. Ellenálló a meleggel,
hideggel és sós vízzel szemben,
széles hőmérséklettartományban használható, ahol
a teflontartalmú szilárd
kenőanyag kiváló szárazkenést
biztosít és gátolja a felületek
érintkezését. Nem mérgező,
megfelel az FDA előírásainak és
INS H1 besorolású.

Ár
Ft/db
3830

Méret
500g

Rend. szám

SOL-740
-6720B

Ár
Ft/db
8250

Élelmiszer-ipari
kenőzsíreltávolító

Ez a H1 besorolású univerzális
tisztító/kenőzsír
-eltávolító olyan
élelmiszeripari
területeken
alkalmazható,
ahol az
élelmiszer
érintkezésbe
kerülhet a
kenőanyaggal.
Nem koptatja a
berendezést,
klórmentes, víz
tisztaságú, kis
szagkibocsátású,
gyorsan párolog,
nem hagy
nyomot.
Biztonságosan
használható
gépeken,
munkafelületeken és padlón.

Méret
500ml

Rend. szám

SOL-740
-6810L

Szilikonos kenõzsír

Élelmiszer-ipari fehér kenõzsír

Univerzális, élelmiszeriparban is használható
kenõzsír, szélsõségesen magas és alacsony
hõmérsékleten is alkalmazható. Az
élelmiszer-ipari alkalmazáson felül
használható olyan helyeken is, ahol a
víztaszító tulajdonság elsõdlegesen fontos,
mivel kiváló fizikai jellemzõi vannak és NSF
H1 minõsített. Nem olvadó, víztaszító
Szagtalan, nem mérgezõ. Nem
illékony, nem oxidálódik Hõ- és ózonálló. Nem
támadja meg a gumi- mûanyag és fémtermékeket.
UV fényálló

Ajánlott felhasználási területe a csapágyak,
reteszek és más, kényes mechanizmusok
kenése az élelmiszergyártó/feldolgozó
iparban Maximális üzemi hõmérséklete
150 °C nagy teherbírás, és vízállóság mellett.
FDA megfelelõségû, NSF H1 minõsített. Nem
mérgezõ.

csoport

Méret
100ml
400ml
Oldal
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Rend. szám

SOL-740
-6200A
-6210B

Ár
Ft/db
1980
5090

Ár
Ft/db
4630

Méret
100ml
400ml
500g

Rend. szám

SOL-740
-6250D
-6260E
-6270F

Ár
Ft/db
2990
5940
7570

Méret
400ml
5.0kg
12.5kg

540

Rend. szám

SOL-740
-5900A
-5905C
-5910E

NAGYBANI VÁsÁrLÁs EsEtÉN EGYEDI ÁrAKKAL ÁLLUNK rENDELKEZÉsÜKrE
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Ár
Ft/db
2650
28820
73340

Élelmiszeriparban használható, átlátszó és
szagtalan kenõolaj amely nem tartalmaz
ásványi szénhidrogén összetevõket. FDA
megfelelõségû, NSF H1 minõsített.
Vízkiszorító hatású, hidrofób, rozsdaálló
felületet eredményez. Sokoldalú kenõanyag
amely használható
csapágyakhoz és csúszó
felületekhez, fémekhez,
fához és mûanyaghoz.
Nem gyúlékony. Nem
mérgezõ. Korrózióálló.
Üzemi
hõmérséklettartománya
rendkívül széles, -60°Ctól 260°C-ig. Meleg
környezetekben ahol a
felvitel nehezebb ajánlott
a nem gyúlékony
aeroszol használata.
Használati utasítás:
Felvihetõ aeroszolos
palackból, olajzó
kannával vagy automata
olajzó renszerekkel.
*CO2 hajtógázas.

Méret
500ml

Rend. szám

SOL-740
-5960G

Ár
Ft/db
3810

Élelmiszeripari
termékcsalád
AC90-FG H1
Élelmiszeripari minősítéssel rendelkező, ipari
minőségű, többcélú karbantartó folyadék,
mely használható az élelmiszeriparban.
Szilikon- és CFC mentes. Íz- és szagmentes.
Az élelmiszeripar bármely területén
használható.
Méret: 425ml aeroszol.

Méret
425ml

Rend. szám

ACN-732
-0260K

Ár
Ft/db
2720

lazításhoz. Íz- és szagmentes. Vízkiszorító
hatású, hidrofób, rozsdaálló felületet
eredményez. Behatol az apró résekbe,
menetek közé, hogy fellazítsa és megkenje
a fimommechanikai alkatrészeket,
forgócsapokat és csúszó felületeket,
miközben zsírtalanítja a kemény felületeket.
Könnyû kenõolajként használható.
FDA megfelelõségû,
NSF H1 minõsített.
Nem mérgezõ.
Élelmiszer-ipari.
Szintetikus.
Átlátszó.
Íztelen vízszínû
folyadék.
Nem mérgezõ.
Korrózióálló.

Méret
500ml

Rend. szám

SOL-740
-5930D

Ár
Ft/db
3510

csopoRT

740

Ez a H1 besorolású kenőanyag megnöveli
a bőr, gumi és szintetikus gépszíjak
élettartamát. Könnyen felvihető az 500ml-es
szórófejes palack révén, javítja a gépszíj
tapadását, és hatékony erőátvitelt biztosít
még nedves és nyirkos
környezetben is.

Méret
500ml

Ár
Ft/db
5150

Rend. szám

SOL-740
-6760F

Élelmiszeripari termékcsalád

Élelmiszeripari termékcsalád

SP90-FG H1
Élelmiszeripari szilikonos tapadásgátló spray,
kiváló minőségű száraz kenést biztosít,
nagymennyiségű szilikont tartalmaz. Üzemi
hőmérséklettartománya rendkívü széles: 65C-tól +315C-ig (az aeroszolos kannán
csomagolás előtt
feltüntetve). H1 minősített
az NSF és InS által.
Illatmentes, íztelen,
kémiailag semleges így
ideális minden olyan
helyhez ahol szigorú
előírásoknak kell
megfelelni.
Élelmiszeripari
felhasználásra javasolt.
Használható
tapadásgátlóként a
szállítószalagkhoz a
csomagoló
részlegekben,
meggátolja a cukor
késekhez való
tapadását.
Méret: 500ml aeroszol.

CD90-FG H1
Élelmiszeripari minősítéssel rendelkező, ipari
minőségű lánc kenőanyag. H1 minősítés NSF
és InS által. Használható pékségek
kemencéihez, láncokhoz, élelmiszeriparban
használt gépekhez. A CD-90 tiszta, viszkóz
olaj, gyúladáspontja 240C
(csomagolás előtt
feltüntetésre kerül).
Viszkozítás 20C
238 mm2/s Sűrűség
15C .865kgm/3.
Forrápont 370C. Íz- és
szagmentes.
Méret: 500ml aeroszol.

Méret
500ml

Rend. szám

ACN-732
-9010K

Ár
Ft/db
3720

Méret
500ml

nagyBani vÁsÁRLÁs eseTén egyeDi ÁRaKKaL ÁLLUnK RenDeLKeZésÜKRe
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Ár
Ft/db
4480

Rend. szám

ACN-732
-2260K

Oldal
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KenőanyagoK és vegyianyagoK

Élelmiszer-ipari kenõolaj

éLeLMisZeR-ipaRi KenÕanyagoK / ZsÍRoK
Élelmiszer-ipari csavarlazító olaj Élelmiszer-ipari
Penetráló olaj kenéshez, tisztításhoz és
gépszíjvédő kenőanyag

cSopoRT

KENőANYAGoK ÉS VEGYIANYAGoK

740

FÉMMEGMUNKÁLÓ KENőFoLYADÉKoK
Oldékony kenő - Oldékony kenőolaj olaj - alumínium Rozsdamentes

So-Cool ‘Plus’ Alumínium
Félig szintetikus, környezeti szempontból fejlett nem tartalmaz nátrium-nitritet, fenolokat, triazint,
PTBBA-t és klórtartalmú adalékokat. Növeli az
olajteknő élettartamát és kiváló habgátló
tulajdonságú. Optimális élettartamot biztosít a
szerszámoknak a legnagyobb igénybevétel
mellett is. Kiváló korrózióvédelmet és kenést
biztosít a vágófelületek, gépszerelvények,
csúszópályák stb. számára. Alacsony emulziós
szagkibocsátás. Minimális veszteség. Könnyen
eltávolítható a kifröccsent olaj. Ellenálló az
alumíniumszappan kialakulásával szemben javítja a szűrést és a gépek tisztaságát.
Javasolt koncentráció:
Szokványos megmunkálás 7% vagy (14:1 arányú
hígítás). Nagy terhelésű megmunkálás 10% vagy
(10:1 arányú hígítás)

Fokozat

Méret

SC-ALU

20ltr

Rend. szám

SOL-740
-4533B

Ár
Ft/db
51200

So-Cool ‘Plus’ Rozsdamentes acél
Környezeti szempontból fejlett - nem
tartalmaz fenolokat, bórt, triazint, PTBBA-t, és
klórtartalmú adalékokat. Alapanyaga nagy
finomságú ásványolaj. Kiváló minőségű
kenést biztosít szerszámgépek számára.
Ideális megmunkálási műveletek széles
skálájához. Minimális szagkibocsátás.
Alacsony egység- költség. Stabil emulziót
képez nagyon lágy és nagyon kemény vízzel
egyaránt.
Javasolt koncentráció:
Szokványos megmunkálás 7% (14:1 arányú
hígítás). Nagy terhelésű megmunkálás 10%
(10:1 arányú hígítás).

Fokozat

Méret

SC-INOX

20ltr

Rend. szám

SOL-740
-4600B

Ár
Ft/db
49040

Oldékony csiszolóolaj Szintetikus
So-Cool ‘Plus’ Szintetikus csiszoló
Teljesen szintetikus formula. Hosszú
élettartamú, ezért gazdaságos. Minimálisra
csökkenti a gyűrű kopását.Hatékony
korrózióvédelmet biztosít. Stabil emulziót
képez lágy és kemény vízzel. Nem tartalmaz
PTBBA-t.
Javasolt koncentráció szokványos
megmunkálási műveletekhez:
Öntöttvas csiszolásához 2% - 3.5% (50:1
vagy 30:1 arányú hígítás). Acél és
nikkel/króm acélötvözet 2% (50:1 arányú
hígítás).

Fokozat

Méret

SC-GS

20ltr

Rend. szám

SOL-740
-4620B

Ár
Ft/db
47210

Oldékony kenőolaj - Többfunkciós Oldékony kenőolaj - Légtér

Lítiumos kenőzsír

So-Cool ‘Plus’ GP
Környezeti szempontból fejlett - nem
tartalmaz fenolokat, bórt, triazint, PTBBA-t és
klórtartalmú adalékokat. Alapanyaga nagy
finomságú ásványolaj. Kiváló minőségű
kenést biztosít szerszámgépek számára.
Ideális megmunkálási műveletek széles
skálájához. Minimális szagkibocsátás
Alacsony egység- költség. Speciális formula,
amely kemény és lágy vízzel egyaránt
használható.
Javasolt koncentráció:
Szokványos megmunkálás 7% (14:1 arányú
hígítás). Csiszolás (felszíni, hengeres
önközpontozó) 2 - 3% (50:1 vagy 33:1 arányú
hígítás).

So-Grease EP2
Nagy teherbírású ólommentes lítiumos
kenőzsír. Extrém nyomást álló adalékokat
tartalmaz, így nagy terhelésű feltételek
mellett is használható. A rozsdaálló adalékok
korrózióvédelmet biztosítanak. A hozzáadott
antioxidánsok növelik az eszköz élettartamát.
Kiváló elhasználódás/oxidáció
elleni
védelem.

Fokozat

Méret

SC-GP

20ltr

Oldal
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Rend. szám

SOL-740
-4508B

Ár
Ft/db
32970

So-Cool ‘Plus’ Légtér
Kifinomult kémiai összetételű
kenőanyag. Kiváló rozsda / szennyeződés
elleni védelem. Minimális üledéket és jó
stabilitású keveréket képez. Gátolja a
habképződést nagy nyomású
folyadékkibocsátás mellett. Kiválóan ellenáll
a biológiai bomlásnak. Kiváló felületképzést
biztosít és növeli a szerszám élettartamát.
Megóvja az alkatrészeket és a berendezést.
Tiszta használatot biztosít. Különleges
formula, amely kemény és lágy vízzel egyaránt
használható. Hosszabb élettartam /
alacsonyabb megmunkálási költség.
Javasolt koncentráció:
Szokványos megmunkálás 5% vagy (20:1
arányú hígítás) Nagy terhelésű megmunkálás
10% vagy(10:1 arányú hígítás)

Fokozat

Méret

SC-AERO

20ltr

Rend. szám

SOL-740
-4570B

Ár
Ft/db
56830

Típus

Méret

Tubus
Tartály
Vödör

400g
5.00kg
12.5kg

Rend. szám

SOL-740
-5100K
-5105C
-5110M
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Ár
Ft/db
1460
12890
31030

Ipari
rendszertisztító

Rend. szám

SOL-740
-4800B

20ltr

Ár
Ft/db
52000

Termékszám
PM175K

Hűtőfolyadék-szűrő
Hatékonyan és egyszerűen eltávolítja a
forgácsológépek hűtőfolyadékába került
olajat a folyadék felszínéről. Megakadályozza
a hűtőfolyadék rossz szagának kialakulását,
növeli a folyadék élettartamát, és csökkenti a
bőrgyulladás kockázatát. A kompakt kivitelű
berendezés a gyűjtőteknő oldalára vagy
fölé szerelhető. 240V. Hálózati csatlakozóval.
Az FT400 termék folyamatosan
üzemeltethető.
Teljes hossz: 440mm
(a támaszték tetejétől a szíj aljáig).
Maximális merítési mélység: 150mm.
Csomag méretei (H x Sz x M):
80 x 80 x 502mm.
Szíj szélessége: FT300 = 30mm;
FT400 = 40mm.

740

Rozsdamentes acél Venturi-csővel. 205 literes
olajoshordóhoz csatlakoztatható. Sűrített
levegő révén erős szívóhatást biztosít.
Felszívja a folyadékot és a
lerakódott szilárd anyagot az
olajgyűjtő teknőből,
és mindössze 90 másodperc
alatt képes megtölteni egy
hordót, lehetővé téve a
megfelelő hulladéktárolást.
A művelet befejeztével
automatikusan
kikapcsol.

Fokozat SC-SYSTEM
Nagyon hatékony tisztítószer, vízalapú kenőfolyadékokhoz
folyadékokhoz ill. hűtőfolyadékokhoz. Használható központi
rendszerekben vagy különálló gépeknél. Kompatibilis a SO-COOL és
SO-CLEAN kenőfolyadék családdal. Nem tartalmaz nehézfém
vegyületeket, fenolokat, hexahydrotriazint és nitriteket. Kitűnő tisztító
hatás. Tárolási hőmérséklet: 5 - +40C. Megjegyzés: So-Clean
rendszer, 1-2%-ban kell hozzáadni a kenőfolyadékokhoz 8-12 órával a
lecsapolás előtt. A teljes tisztítás eléréséhez a folyadék el kell érje a
rendszer összes alkatrészét. A folyadék pH értéke, habzása nem
változik számottevően ha a So-Clean rendszerrel tisztítják. A gépben,
tartályokban, csövekben található szennyeződések feloldódnak és
újra emulgálódnak.
Nagyon
szennyezett
rendszerek esetén
növelje meg a
hatásidőt 24
órára. Vastag
lerakódásokat
mechanikus
úton kell
eltávolítani és
tiszta vízzel
leöblíteni. 20
literes PVC
tartályban
kapható.

Méret

csopoRT

KenőanyagoK és vegyianyagoK

HűTőanyag-TaRToZéKoK
Olajteknő-tisztító

Ár
Ft/db
203960

Rend. szám

SOL-740
-8940G

Hordozható optikai
refraktométer
Vizes emulziók és átlátszó oldatok olaj-koncentrációjának meghatározásához, pl.
forgácsológépek hűtőfolyadékának vizsgálatához. A megfelelő keverék fenntartása a
hűtőrendszerekben nélkülözhetetlen a forgácsológépek optimális teljesítményéhez.
Megóvja a berendezést és a munkadarabot a korróziótól, és csökkenti a vízoldékony olajok
nem megfelelő koncentrációja miatti egészségkárosodás kockázatát. Gazdaságosabbá teszi a
víz alapú hűtőfolyadékok használatát.
Mérési tartomány ND: 1.333 - 1.356. Bx: 0 - 15%.
Kereső nagyítása: 11x.
Teleszkóplencse nagyítása: 4x.
Pontosság: ±0.0003 ±0.2%
Rácsfelbontás: 0.0005 0.2%
Hozzá való, kiváló minőségű
fém tokkal, kalibrációs
csavarhúzóval
és kezelési
útmutatóval.

A hordozható
refraktométer lencséje
FT400

FT300
1355

1350
1345

Refraktométer
Méretek
38 x 38 x 185mm

Súly Rendelési kód
/db
OXD-336
30g
-1010K

Ár
Ft/db
47400

Tisztítási
kapacitás
3 lit. per óra
4 lit. per óra

Rendelési kód

SOL-740
-8860B
-8880D

Ár
Ft/db
90290
203960

Megnevezés

Súly Rendelési kód
/db
OXD-398

A hordozható
refraktométer lencséje 10g

-3630K

Ár
Ft/db
3120
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No 1333
20°C

Tartalék alkatrészek
Termék
száma
FT300
FT400

1340
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14
13
12
11
10
9
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7
6
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3
2
1
0
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Kalibrált
fénytörési skála
Oldal
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