
č. prod. název prod. produkt popis ks/kar   vel. ks

50710102 ADITIVUM Aditivum Je koncentrát aditiva, který se přidává do nafty. 12 250ml PVC
DO  NAFTY Je vhodný pro všechny automobilové, lodní a stacionární

naftové motory. Zlepšuje filtrovatelnost  nafty až o 8°C 
a snižuje bod tuhnutí nafty až o 16°C . Zvyšuje účinnost 
a snižuje spotřebu paliva. Ničí a brání růstu baktérií v 
nádrži - dokonale odvodňuje naftu. Zlepšuje startování, 
spalování a snižuje kouřivost. Zvyšuje mazivost, která 
chrání trysky a čerpadla. Přidává se do nafty  
v poměru 1:2000 např. 10ml koncentrátu na 20 litrů nafty.
Obsah nádobky vystačí na úpravu 500 litrů nafty. 
Při velkém mrazu a horší kvalitě nafty přidejte více aditiva. 

50021350 ADF ( AIR DRYING ADF Vytvoří suchý film MoS2, který je zcela odolný proti 12 325ml aeros.

50020005 FILM ) korozi a působí jako vynikající mazivo. Částečně 4 5 l plech.
použitelný v prašném prostředí. Také se používá ja-
ko ochranný nátěr odolný téměř všem alkáliím a ky-
selinám (včetně koncentrované kyseliny dusičné).
Umožňuje trvalý lubrikační film při teplotách do 350°C.

ADF 709 ADF 709 Vytvoří pevný suchý film. Je vhodný pro ochranu po- 24 500g plech.
vrchu ve velmi korozivních a vysokoteplotních pod-
mínkách a prostředích. Poskytuje největší antikoro-
zívní ochranu při užití v lodní dopravě a při skladování
 techniky. Je určen zejména pro použití v námořních,
vzdušných a pozemních vojenských zařízeních. Tento
produkt odpovídá nejvyšším specifikacím : 
MIL-L-8937B, NATO S1738, DEF ZX-34

50051300 ANTI-SCUFF Proti zadření Montážní mazací pasta a sprej obsahující MoS2, kte- 12 300ml aeros.

50040700 PASTE STANDARD ré se aplikují na pohyblivé části jako např. ložiska, pře- 24 700g plech.
50040001 vody, pístové kroužky, vřeteno ventilů, šrouby, matice, 12 1kg plech.
50040005 ventily. Mazadlo chrání proti zadření a zapečení při 4 5kg plech.

přehřátí nebo přetížení ložisek nebo jiných pohyblivých
částí. Zajišťuje dokonalé předmazání a chrání proti rzi 
a korozi. Tento produkt se používá při montáži všech
motorů ROLLS ROYCE.

50845500 ANTI-SCUFF Proti zadření Vyhovuje mnohým mezinárodním vojenským specifikacím. Aplikace je stejná 24 500g
PASTE 845 jako u naší standartní ANTI-SCUFF pasty

50868700 ANTI-SCUFF 868 Proti zadření Montážní mazací pasta proti zadření a poškrabání pohyblivých částí, pro- 24 500g
dukt vyhovuje extrémní teplotám a tlakům, užití v letectví. Používá se pro 
předběžné ošetření nových nebo opravených pístních kroužků, kluzných 
ložisek, turbínových závrtných šroubů, matice apod. Varianta ´´845´´ má 
spec. DTD 5617, NATO Code S722 and Joint Services Designation ZX-38. 
Varianta ´´868´´ má spec. US MIL-M-7866. Rozpětí teplot -45°C do +250°C.

50310400  BELT DRESSING Ochrana Vynikající přípravek na mazání všech druhů plochých, 24 300ml PVC
řemenů klínových a dopravních řemenů. Zabraňuje klouzání a 

prodlužuje životnost řemenů. Nepoškozuje gumové, ko-
žené nebo plátěné řemeny. Eliminuje roztažení řemenů.
Je určen na všechny typy pryže a kůže.

50320500 BRAKE CLEANER Čistič brzdových Velmi účinný čistič pro bubnové a diskové brzdové 24 500ml aeros.
systémů soustrojí, brzdové kabely, brzdové disky a bubny. Od-

straňuje nečistoty, brzdný prach, mastnotu a brzdovou 
kapalinu bez rozebírání brzd. Odstraňuje kvílení brzd. 
Prodlužuje životnost brzdných systémů. Zajišťuje řád-
nou funkci brzdných systémů. Souhlasí s normami 
EU pro čističe na odstranění prachu.

50310601 BICYCLE CLEANER Čistič a chránič Čistí a chrání proti korozi. Maže proti kvílení. Vytěsňuje vodu a vlhkost 24 150ml aeros.
 AND PROTECTOR jízdního kola Proniká a uvolňuje těsné a zarezlé šrouby, matice a spojovací články.

                                    SPANJAARD GROUP LTD.                         
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50310600 BICYCLE CHAIN AND Mazivo na Speciálně na řetězy u jízdních kol. Vhodný také na ostatní typy řetězů, 24 200ml aeros.
LINKAGE SPRAY řetězy ovládacích kabelů a řetězových pil. Odolný proti vodě, odlétnutí a setřesení.

Nečerní. Vynikající produkt obsahující rozpustný molybden.

50081400 CARBURETTOR Čistič karbu- Fyzicky a chemicky čistí karbonové, pryskyřičné a lako- 24 350ml aeros.
CLEANER rátoru vité usazeniny vně i uvnitř bez demontáže karborátoru.

Čistí spojovací články, automatické tlumivky, ventily z 
PVC, trysky atd. Pravidelné použití ekonomicky snižuje
spotřebu paliva, zvyšuje účinnost motoru a prodlužuje
jeho životnost.

50080250 CARBURETTOR Čistič palivové- Přípravek na kompletní servis palivového systému. 12 250 ml PVC
FUEL SYS. CLEA- ho systému Dodává se v kapalné formě, přidává se do benzinové nádrže jako čistící 
NER prostředek za provozu. Zvyšuje účinnost motoru, zajišťuje optimální 

palivovou výkonnost. Odstraňuje karbon, zbytky nátěrů a nečistot z
karburátoru a palivového systému.

50401400 CDF ( CLEAR DRY Suché čisté Na bázi PTFE (teflon), pro vytvoření netoxického 12 400ml aeros.
LUBRIC. FILM )  mazivo tenkého a suchého filmu, vhodný pro potravinářský 

průmysl a všechny aplikace, kde je požadován
průsvitný film maziva (papir, obaly).

50500198 CHAIN AND LIN- Mazivo na ře- Mazadlo obsahující rozpustný molybden, který penetruje 24 400ml aeros.
KAGE SPRAY tězy a články jako olej, maže jako tuk a nečerní. Na všechny typy 

řetězů, články a kabely. Odolné proti odlétnutí a zůstá-
vá na pracovním povrchu, aby dával trvalé mazání při 
nejobtižnějších podmínkách. Jeho schnoucí vlastnost
zabraňuje usazování prachu.

50726105 CHAIN LUBRICANT Vysokoteplot- Neobsahuje silikon a doporučuje se pro: veškeré cen- 4 5 l plech.
726A - SYNTHETIC ní mazivo na trální mazací systémy pro Stenter řetězy v textilním

 řetězy průmyslu, transportéry a pro mazání hřídele a lana. Ne-
zanechává skvrny, neusazuje se. Má vysokou penetra-
ční schopnost do nepřístupných míst, která se musí 
mazat. Je nejedovatý a nezávadný. Je vhodné pro apli-
kace do 250°C, krátkodobě do 500°C. Čirá varianta.

50700005 CHAIN LUBRICANT Mazadlo na  ře- Syntetické mazadlo nezanechává karbonové usaze- 4 5 L plech.
 - DHT tězy, ložiska a ji- niny ve vysokých pracovních teplotách narozdíl od 

ná pohyb. ústro- minerálních mazadel. Při teplotách 400°C se syte-

jí v pecích, vypa- tický olej začíná odpařovat a zanechává MoS2, který 

lovací pece v dál pracuje jako dobré mazadlo. DHT má tu vlast-
automobilovém nost, že rozpouští stará nežádoucí usazeniny po mi-
průmyslu a pod. neráních olejích. Je dopručeno pro vysoké teploty

do 500°C.

50718005 CHAIN OIL 718 Olej na řetězy Používá se k mazání řetězů u transportérů až do 180°C. 4 5 l plech.
50718020 718 Je obzvlášť užitečný při velkém zatížení, kde hrozí silné 1 20 l sud

opotřebení. Je nejúčinnějším mazadlem na lisovací a
řezací stroje, kde zapnutí a vypnutí může vést ke zni-
čení pokud je použito nesprávné mazadlo.

50502400 CHROME COMP. Proti zapečení Speciální montážní směs proti spečení a zadření kovo- 12 350ml aeros.
50502500 (ANTI-SEIZE) vých  komponent ( šroubů, těsnění, přírub, plochých 24 500 g plech.
50502005 spojů apod.).Aplikace směsí umožňuje opětovnou de- 4 5 kg plech.
50502015 montáž komponent. Směs je vhodná pro použití při vy- 1 15 kg plech.

sokých teplotách, tlacích, korozivním a jinak agresivním 
prostředí (kyselé í zásadité). Vhodné pro zapalovací 
svíčky motoru, montáž hlavy válců, výfukové potrubí, 
příruby boilerů a nádrží, různá těsnění a spojení. Efekt 
do 1525°C. (V souladu s vojenskou specifikací U.S.A.)

COCKPIT SPRAY Chrání všechny části auta nábytku z umělých hmot a
50510000 Wild Cherry Ochranný spray gumy, palubní desku apod. proti ultrafialovému záření a 24 200ml aeros.
50510001 Jasmine Ochranný spray horku. Obnovuje jejich vlastnosti a vzhled. Antistatické 24 200ml aeros.
50510002 Bouquet Ochranný spray (brání usedání a přilnavosti prachu) a čisticí účinky - 24 200ml aeros.
50510098 Wild Lavender Ochranný spray více vůní. Atest Státního zdravotního ústavu v Praze. 24 200ml aeros.
50510099 Wild Rose Ochranný spray 24 200ml aeros.
50510106 Cool-Secret Ochranný spray 24 200ml aeros.
50510150 Wild Cherry Ochranný spray 24 400ml aeros.
50510151 Wild Lavender Ochranný spray 24 400ml aeros.

50501600 COLD ZINC GAL- Studené pozin- Vytváří pružný a tvrdý 95% Zn povlak jako ochranu 12 400 g aeros.
VANIZING SPRAY kování proti korozi. Zvláště se používá v případech, kdy gal-

vanický povlak Zn byl porušen svářením, vrtáním
 atd. Neodlupuje se, nepraská.
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50510225 COOK'n BAKE Separátor forem COOK ´n  BAKE je vysoce efektivní a úsporný potravinářský přípravek 24 300ml aeros.
50510224 Mr. PEKAŘ na pečení určený pro úpravu pečících forem, plechů a nádob i skleněných 

před pečením, event. Vařením. Zabraňuje připečení potravin, nahrazuje 
tradiční vymazávání a vysypávání forem. Vhodný do každé domácností, 
pekáren i cukrárny, pro klasické i mikrovlnné trouby. COOK ´n  BAKE
 zajišťuje snadné uvolnění upečeného výrobků (např. bábovka, 
dort. korpus, koláč, vajíčka, masné výrobky) z formy nebo pekáče. 
COOK ´n  BAKE má jemné aróma, obsahuje rostlinné oleje a chuťové 
přísady. 

50520085 COPPER COMP- Proti zapečení Mazivo proti zadření a zapečení všech typů závitových 24 100 g tuba
50521500 OUND (ANTI-SEIZE) spojů do teploty 1100°C. Vhodné pro šrouby hlavy válců, 12 400ml aeros.
50520500 bloku motoru, šrouby a spojení výfukového ústroí, 24 500 g plech.
50520005 šrouby kol, brzdové čelisti apod. Je vhodný také jako 4 5 kg plech.
50520015 vynikající vysokotlaké mazivo pro užití v podmínkách 1 15 kg plech.

těžkého zatíženi pomaluotáčkových ložisek do 150°C.
Specifikace: US MIL-A-907 E

50530400 COPPER GASKET Ošetření plo- Trvalý plastický přilnavý sprej obsahující koloidní měď 12 400ml aeros.
SEALER chého těsnění na umisťování těsnících vložek před montáží. Obsah 

mědi působí jako plnidlo vyhlazující nepravidelnosti 
povrchu. Obsah mědi zajistí přenos tepla. Těsnicí 
vložka může být vyjmuta a znovu použita.

50710250 DIESEL INJECTOR Čistič palivové- Přidává se do motorové nafty. Brání usazování vody, 12 375ml PVC
& FUEL CONDIT. ho systému - laku a karbonu v nádrži. Ničí bakterie a brání jejich 

 diesel vzniku. Eliminuje kouření a zlepšuje zapalování. Zlep-
šuje startování, čímž se snižuje opotřebení motoru. 
Zvyšuje výkon motoru a redukuje spotřebu paliva. 
Vhodný pro všechny druhy dieselových motorů. Sni-
žuje nároky na údržbu motoru a přispívá k ekonomic-
kému provozu. Stačí 250 ml přípravku na 75 l motorové nafty.

50710505 DIESEL ADDITIVE Koncentát aditi- Je koncentrát aditiva, který se přidává do nafty. Je 1 5L kanystr
50710104 CONCENTRATE va do nafty vhodný pro všechny automobilové, lodní a stacionární 1 20L kanystr

naftové motory. Zlepšuje filtrovatelnost (snižuje bod 
tuhnutí min. o 8°C) nafty. Zvyšuje účinnost a snižuje 
spotřebu paliva. Ničí a brání růstu baktérií - dokonale 
odvodňuje naftu. Zlepšuje startování, spalování a sni-
žuje kouřivost. Zvyšuje mazivost, která chrání trysky a 
čerpadla. Přidává se do nafty v poměru 1:5000 např. 
1litr koncentrátu na 5000 litrů nafty. 
Při velkém mrazu a horší kvalitě nafty přidejte více aditiva 

50600020 DISPERSION-GRA- Grafit v olejové Používá se na výrobu mazadel a jiných formulací. Mů- 1 20 l sud
PHITE C10 IN OIL disperzi že se používat jako ochranný povlak pro všechna prů-

myslová zařízení např. redukční převody, kompresory.

50610320 DISPERSION-GRA- Separátor kovů Na povrchovou úpravu kovových forem na lití lehkých 1 20 kg sud
PHITE CH-30 IN (Disperze-grafit slitin i ostatních kovů pod tlakem. Předběžná úprava 
WATER CH-30 ve vodě) nářadí používaných za tepla při zpracování roztavených 

kovů např. vytlačovací hubice, jádro válce na vinutí la-
minátových trubek apod. pro vysoce legované slitiny, 
železné a neželezné kovy. Mazání při dloužení wolfra-
mového a molybdenového vlákna za tepla. Lití sou-
částek motorů. Ředí se s měkkou nebo deionizova-
nou vodou v poměru 1:8

50700360 DRY PRESURE Stlačený plyn Suchý stlačený plyn na čištění elektroniky, PC aj. Od- 24 350ml aeros. 
DUSTER straňuje prach a nečistoty z těžkopřístupných míst v 

elektronických zařízení, výpočetní technice, integrova-
ných obvodech a deskách apod.

51000250 ´´E´´ ENGINE OIL Olejový dopl- Přídavek do motorového oleje. Zlepšuje jeho vlastnos- 12 375ml PVC
51000005 SUPPLEMENT něk ´´E´´ ti. Stabilní disperze částic podmikronových velikostí, 4 5 L plech.

proto se neusazují v olejových filtrech. Užití též v prů-
myslových aplikacích, kde záleží na viskozitě oleje. Od-
straňuje tzv. studené starty, snižuje kouřivost, zvyšuje 
výkon, prodlužuje životnost motoru. Vynikající produkt. 

51000500 ELECTRICAL CON- Vodivá vaze- Nezanechává karbonové zbytky. Užití na všechny ty- 24 500 g plech
51000005 TACT LUBRICANT lina 1010 py el. spínačů a pohyblivých kontaktů. Speciálně vyvi- 24 5 kg plech.

1010 nuto jako mazivo do velmi zatížených spínačů. Prod-
lužuje životnost spínačů, zabraňuje úniku elektřiny, 
jiskření, dokonalá ochrana proti korozi
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51020005 ELECTRIC MOTOR Čistič motorů Rychleschnoucí nehořlavý a bezpečný prostředek na 4 5 l plech.
51020020 CLEANER čištění elektrických motorů a generátorů. Vyčistí a 1 20 l plech.
51020210 odmastí dokonale všechna elektrická zařízení bez 1 210 sud

vysoušení

52810400 ENGINEERING Značkovací Rychleschnoucí, resistentní k vodě, výrazně modrá. 24 300ml aeros.
52810410 MARKING BLUE barva Použití jako podkladní, zvýrazňovací a značkovací.

51010450 ENGINE FLUSH Výplach motoru Odstraňuje usazeniny, zbytky laku a nečistot z motoro- 12 375ml PVC
51010500 vých součástek. Odstranění těchto kontaminantů ote- 4 5 l plech.
51015029 vírá olejové cesty, obnovuje oběh oleje, odstraňuje při- 1 20l sud

lepené zbytky na kroužcích a ventilech, zvyšuje kompre-
si a tak umožňuje správné chlazení oleje.

51090301 EXHAUST & MANI- Vypalovací Vysoce efektivní vypalovací barva na ochranu všech 24 225 g aeros.
FOLD PAINT(black) barva (černá) typů výfuků a rozdělovacích systémů. Neodštěpuje se 

a nepraskne ani při nejobtížnějších podmínkách a je 
efektivní do 650°C. 

51100500 EXTREME CLEEN univerzální Jedná se o víceúčelový extrémně silný čistič na 1001 použití. Čistí vše. 12 500ml
51100020 čistič Použití: V domácnosti na všechny povrchy. V prof. kuchyních. Interiery 1 20l

automobilů, Zahradnické nářadí atd.

FLAW-CRACK DE- Detektor trhlin Speciální systém určen pro nedestruktivní zkoušení a 
TECTOR SYSTEM hledání prasklin a defektů v kovech. Je vyvinut pro tes-

51188300 No. 1 Cleaner tování všech kovů včetně titanu, niklu, nerez oceli a 12 350ml aeros.
51187300 No. 2 Penetrant hliníku. Typické oblasti užití je kontrola svarů, kontrola 12 300ml aeros.
51188300 No. 3 Developer kvality kovových materiálů, hledání defektů na namá- 12 350ml aeros.

haném kovovém materiálu např. v letectví podvozek 
letadel a helikoptér, v automobilovém průmyslu (např. 
defekty částí motorů) apod. Systém je rychlý, ekono-
mický a účinný. Tento systém odpovídá vojenské spe-
cifikaci USA DTD 929/MIL-I-25 I 35E Group I and II.

51170500 FMG-X HIGHEST  Mazivo pro Je vysoce kvalitní, vyhovující nejpřísnějším mezinárodním technickým speci- 24 500g plech.
51170005 QUALITY potravinářský fikacím - United States Food & Drug Administration (FDA) 21CFR 178.3570 4 5 kg plech.
51170015 průmysl Class H1. Je vhodné pro kolová ložiska, ložiska elektrických motorů, pumpová 1 15 kg sud

hřídelová ložiska, ložiska dopravníků, trubková ložiska apod. Odolává mytí 
výrobních linek tlakovou vodou a horkou parou, kyselým ovocným šťávám. 
Tuk má výborné antikorozivní vlastnosti. Je možný styk s poživatinami. 
Pracovní teploty od -18°C do 204°C. 

51301100 “G” GEARBOX  & Olejový dopl- Pro použití v převodovce (pouze manuální) a diferen- 24 100 ml tuba

51300005 DIFFERENTIAL něk “G” ciálu. Stabilní disperze MoS2 v minerálním převodo- 4 5 L plech

vém oleji. Snižuje pracovní teplotu a dramaticky pro-
dlužuje životnost namáhaných částí. Snižuje tření. 
Přispívá radikální úspoře energií.   

51152903 GRAPHITE Práškový grafit Vysoce kvalitní syntetický prášek v různých jakostech. 25kg
POWDER 1529 1529 Používá se na výrobu speciálních maziv a olejů i na vý-
POWDER 1529/5 1529/5 robu ucpávkových těsnění. Výrobci zámků ho používají

jako suché mazadlo.
Na objednávku dle požadované specifikace.

51421400 GRAPHITE SPRAY Grafitový sprej Je disperze velmi jemných částic grafitu ve vzduchosch- 12 400ml aeros.
noucí pryskyřici. Užívá se k mazání tam, kde není mož-
né použít oleje a mazadla. Zabraňuje korozi v průběhu
lodní dopravy a skladování. Tak mohou být drahé 
součástky chráněny před rzí a jsou předem namazány 
připraveny k okamžitému použití. Přípravek umožňuje 
trvalý lubrikační film při teplotách od -180°C do 350°C.

51490500 HAND CLEANER Antiseptický a Vhodný pro všechny manuální profese, dokonale vy- 24 500 g PVC 
desinfekční čistí a ošetří ruce. Lze použít s vodou i bez vody. 4 5 kg PVC
čistič rukou s Atest SZÚ.
lanolinem

55100002 HEAD CLEANER Čištění přehrá- Prostředek na čištění přehrávacích hlav audio - a vi- 24 200ml aeros.
FOR VIDEO-AUDIO vacich hlav deo přístrojů.   Nenapadá  plastické hmoty. Bezalko-

holový, nejvyšší kvality. Pracuje bezdotykově.

51520500 HTS SILICONE Silikonový tuk Použití pro ložiska, ventily, mazivo na O kroužky. 24 500g plech.
51520005 GREASE Ideální pro gumu a vakuové použití. Vysoce odolný 4 5 kg plech.
51520015 proti chemikáliím a vodě. Rozmezí teplot: -40°C až 1 15kg sud

 +200°C. Je povolen náhodný kontakt s poživatinami. Mazivo NLGI No.2
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52320200 LECTRO-FREEZE Ochlazovací Speciální prostředek na vyhledání chybných spojů v 12 200ml aeros.
sprej elektronice. Bezprostředně produkuje ultranízkou 

teplotu, při které se spojované (letované) části zmra-
zí a pokud nejsou pevně spojeny, oddělí se.

52340150 LECTRO-KLEEN Čisticí sprej Speciálně vyvinutý pro elektronický průmysl na čištění 24 200ml aeros.
52340401 tištěných spojů, včetně interiéru výpočetní techniky. 12 400ml aeros.

Nezanechává zbytky, nenapadá plast,  rychlesch-
noucí a netoxický.

52401005 LGR-S GEAR OIL Převodový olej Speciální převodovkové oleje pro těžký provoz s obsahem MoS2.   4 5 L plech. 

Je určen pro mazání převodovek u lanovky, kde normální oleje do převodovek
nevydávají potřebný výkon. LGRS-S by měl být používán nezředěný do vyso-
ce výkonných převodovkových skříní, které jsou vystaveny vysokému zatíže-
ní a náročným podmínkám. Minimalizuje ztráty u přev.  skříní, které vykazují 
propustnost.

52340350 LIQUID GREASE Tekuté mazivo Vysoce kvalitní polotekutý, přilnavý nečernící lubrikant 24 350ml aeros. 
s obsahem MoS2. Po nanesení nestéká. Na řetězy u 
motocyklů, kol, dopravních prostředků, na čepy, pruži-
ny, ovládací kabely, ocelová lana, kladkové bloky, 
vačkové hřídele, žací stroje apod.

52360100 LONGLIFE 2X Tuk s mimořád- Speciální nová generace multi-funkčního tuku, který má mimořádně dlouhou 24 100g tuba
52361005 GREASE ně dlouhou životnost (4x životnost lithiového tuku) při nízkých a vysokých teplotách. 4 5 kg plech

životností Používá se pro automobilové a průmyslové aplikace při nízkých a vysokých 
rychlostech, středním zatížení a mokrých podmínkách v anti-třecích kuličko-
vých, válečkových, nebo kuželových ložiskách.

53790175 LUBRICATING Čistič na styka- Smývá nečistoty a mastnotu, rychle se vypařuje, zane- 24 200ml aeros.
SWITCH CLEANER če chává lubrikační a antioxidační film, obnovuje kontakty.

Je účinný čistič pro kartáčové kontakty, jističe, komu-
tátory, kondenzátory, relé, elektromech. zařízení atd.

M-3 & M-4 MoS2   Práškový M-3 & Používají se jako suchá prášková mazadla, kde je nut-

POWDER M-4 MoS2  né zabránit aglomeraci prachu jako je u konvenčních 
52510101 M-3 mokrých nebo synteticky mokrých mazadel. Používá 12 1 kg
52521025 M-3 se v textilním, petrochemickém, hornickém a potravinář- 4 2,5kg plech.
52510100 M-3 ském průmyslu apod. s vynikajícími technicko-eko- 1 100kg sud
52520025 M-4 nomickými výsledky. Používá se na závitová spojení 4 2,5kg plech.
52520050 M-4 ve ventilech a potrubí za přítomnosti čistého kyslíku. 1 50kg soudek

Používá se také jako aditiva ve výrobě samomazných 
dlouhodobých součástek z plastických hmot např.
nylon, teflon, gumy, plasty, těsnění atd. 

52522000 MAG WHEEL Čistící pěna Vysoce účinná čistící pěna ve spreji na číštění ráfků kol a brzdového prachu. 24 400ml aeros.
CLEANER

52534400 MOULD PROTEC- Ochrana Dodává se ve spreji, nebo volném balení. Používá se 24 400ml aeros.
52534405 TOR ( Standard ) formy jako konzervace na drahé ocelové formy, nářadí i 4 5 l plech.

hotové kovové výrobky během skladování. Zanechá-
vá tenký suchý film, který se nemusí odstranit před 
použitím, ale odstraní se během 2 až 4 vstřikovacích cyklů.

52534401 MOULD PROTEC- Ochrana Stejně jako MOULD PROTECTOR ( Standard ) Liší se jen barvou. Zanechává 24 400ml aeros.
TOR ( Blue ) formy lehce modrý film, který se nemusí odstranit před použitím, ale odstraní se během 4 5 l plech.

2 až 4 vstřikovacích cyklů.

52533400 MOULD RELEASE Separátor formy Speciální prostředek na úpravu forem ke snadnému uvolnění výlisku. Používá 24 400ml aeros.
 (NON-SILICONE) bezsilikonový se kde je potřeba potisků součástí po výrobě a silikonový separátor není 

vhodný. Výborný separátor pro zpracování termoplastů (polyetylén, 
polypropylen, polykarbonát, apod.), termosetů/duroplastu (polyester, epoxidy,
melaminformaldehydová pryskyřice), polyurethanu a všech typů gum.
Tento výrobek neobsahuje silikon, Nebo PTFE. 
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52533850 MOULD RELEASE 850 Separátor formy Speciální prostředek na úpravu forem ke snadnému 24 400ml aeros.
 (NON-SILICONE) bezsilikonový uvolnění výlisku (zejména plastu). Na výlisek je 

možno tisknout.
Je určen pro výrobky z plastu a gumy. Usnadňuje "uvolnění" z forem, matric,
vulkanických válců nebo lisů apod.
*  Vhodný pro všechny typy plastických hmot a gumy. 
*  Kvalitní povlak/film nezanechává skvrny na bílém nebo světle  
    zbarveném povrchu. 
*  Film nezasahuje do rozměrů jemných přístrojů. 
*  Odolný vůči vysokým teplotám do 280°C. 
*  Chrání formy před oxidací z vody, páry a chemických prostředků.

52530500 MULTI-PURPOSE Víceúčelový Je velice stabilní při vysokých teplotách, odolní proti vodě a kyselinám. Sni- 24 500 g plech.
52530005 GREASE  tuk žuje opotřebení strojů a prodlužuje jejich životnost. Chrání proti oxidaci a 4  5kg plech.
52760100 NON-MELTING korozi. Pro všechny druhy ložisek, zejména středních a velkých, pro nízké 24 100g tuba
52530500 GREASE otáčky. Pro mechanická zařízení hlavně když jsou vystaveny obtížným kli- 24 500g plech

matickým podmínkám nebo extrémnímu zatížení tzn. drtírny rud, válcovny, 
mechanické přikládače, pružiny, hlavní otočné čepy, ložiska čepů, vodní čer-
padla, jeřáby, přepravníky, drtiče, vrtací zařízení, brzdová obložení na všechna 
transportní a pohyblivá zařízení. Působí jako universální velmi kvalitní mazadlo.
Pracovní teploty od -20°C do 140°C. Krátkodobě do 200°C.

52700500 NICKEL COMP. Proti zapečení Prostředek proti zavaření součástek. Působí do 12 350ml aeros.
52800500  (ANTI-SEIZE) teploty 1425°C. 24 500g plech. 

52820500 OIL TREATMENT Olejové Přídavek do motorového oleje, který prodlouží život- 12 375ml PVC
(WITH SOL. Mo) aditivum nost staršího motoru. Omezuje kouřivost, zlepšuje 

kompresi a snižuje spotřebu oleje. Vhodný zejména 
pro opotřebované motory a nákladní vozy.

52900500 OPEN GEAR LUB- Mazivo na ote- Maximální redukce opotřebení s minimální spotřebou maziva. Vysoká únosnost. 24 500g plech.
52900005 RICANT (STAND.) vřená soukolí Odolnost proti kyselinám a zásadám ve vodním roztoku. Pro všechny středně 4 5kg plech.
52900015 a rychloběžně otevřené převody jako jsou u jeřábů, exkavátorů  a vrátek. 1 15kg sud

Hlavně v nepříznivých povětrnostních podmínkách, nebo kontaminované 
atmosféře např. v cementárnách, moři apod. Je netavitelné mazivo a obsahuje
oxidační a korozivní inhibitory a také aditiva proti extrémnímu tlaku (EP). 
Pracovní teploty od -20 do 130°C. Mazivo NLGI No.2

52900405 OPEN GEAR LUB- Mazivo na Výborný na velké otevřené převody, drátěná lana. Nebo řetězy v drtičích, 4 5kg plech.
52900415 RICANT 1620 otevřená soukolí rozprašovačích, mlýnech a pecích. Velmi přilnavý, chrání, maže a penetruje 1 15kg sud
52900450 do jádra lan. Obsahuje aditiva proti extrémnímu tlaku (EP). Mazivo NLGI2 1 60kg sud 

Pracovní teploty od -20 do 130°C. 

51279500 OPEN GEAR LUB- Mazivo na ote- Používá se ve všech typech pomalých, kluzných a vali- 24 500g plech.
51279005 RICANT 1279 vřená soukolí vových ložisek, kde je voda a vlhkost problém a spe- 4 5kg plech.
51279015 1279 ciálně při vysoké zátěži : maže těžce zatížené otevřené 1 15kg sud
51279050 převody, soukolí, čepy, drátěná lana, kladky a ložiska 1 50kg sud 

ponořených čerpadel na odpadní vody. Mazadlo nelze 
smýt ve vlhkém prostředí, dokonale chrání proti koro-
zi. Odolává horké vodě a abrazivum - nekape až do 
180°C !!!

52911400 OPEN GEAR & Sprej na otev- Pro použití na čelní ozubená kola, šikmozubé čelní kola, 24 350ml aeros.
WIRE ROPE SPRAY řená soukolí & šnekové převody a otevřené převody v podmínkách vy-

drátěná lana sokých zatížení. Na pomaluběžná kluzná ložiska a jezd-
ce a další částí, do které se snadno nedá dostat a ma-
zat. Neodlétá a nevykape. Penetruje hluboko k jádru lana.

53110300 PENETRATING Uvolňující Rychle proniká a uvolňuje zadřené a zkorodované ma- 24 350ml aeros.
 SPRAY  sprej tice, šrouby, rezavé zámky, armatury apod. Rozpouští 

rez, asfalt, tuk, nečistoty, karbonové, oxidační a koro-
zivní zbytky apod.

53110400 PENETRATING Rychle proniká a uvolňuje zadřené a zkorodované ma- 24 400g aeros.
SPRAY ( nehořlavý ) tice, šrouby, rezavé zámky, armatury apod. Rozpouští 

rez, asfalt, tuk, nečistoty, karbonové, oxidační a koro-
zivní zbytky apod.

51528250 PETROL INJEC- Čistič trysek Specificky formulován na čištění a zajištění optimální 24 375ml PVC
TOR CLEANER účinnosti všech vstřikovacích trysek a vstřikovacích 

systémů. Zvyšuje výkon, účinnost, palivovou ekono-
mii, prodlužuje životnost motoru a přitom snižuje emisi 
výfuku a korozi. Jednoduchá aplikace - jen přidat do
paliva.
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53200005 PIN & BUSH Mazivo na če- Speciálně vyvinuté mazadlo pro čepy a nerozbíratelná 4 5 kg plech.
GREASE py a hřídel ložiska pro průmyslová a těžká pozemní zařízení. Dále na 

volně uložené hřídele bez ložisek. Nevytéká. Pra-
Pracovní teploty od -15°C do 150°C.
 Odolává vytlačení při extrémní zatížení (EP) do 2 750 000 kPa. 

53980020 PROTECTOR Odstraňovač Produkt odstraňuje konzervační prostředky a nečis- 1 20 L plech.
REMOVER konzervačních toty z povrchu autolaků. Možné použití na všechny 

prostředků druhy autolaků

53500202 RADIATOR FLUSH Výplach radiá Rozpouští a odstraňuje rez, šupiny kal apod. z chladícího 12 375ml PVC
toru systému. Zabraňuje korozi. Neatakuje hadice a těsnicí 4 5 l  PVC

vložky. Bezpečný na hliníkovém bloku.

53510252 RADIATOR SEA- Utěsňující Chrání proti korozi chladičů a také těsní otvory do 12 375ml PVC
53510006 LER & CONDITIO-  prostředek 1 mm. Maže těsnění vodní pumpy. Nenapadá hliníko- 4 5 l  PVC

NER vý blok motoru. Obsah nádoby vystačí až na 10 litrů 
chladící kapaliny.

RAPIDCLEEN Rychločistič Vyčistí a odmastí dokonale. Rychle rozpouští konzervační prostředky, oleje, tuky, 24 400ml aeros.

50320005 mastné nečistoty, prach na formě, nebo jiném kovovém materiálu. Je vhodný pro 4 5l plech

všechny druhy kovů včetně titanu, niklu, nrez oceli a hliníku. Splňuje  normy 1 20l plech

EU pro čističe na odstraňení prachu.

53530500 RB2 GREASE Ložiskové Výrobek snižuje tření a opotřebení díky obsahu molyb- 24 500 g plech. 
53530001 mazivo denu disulfidu. Může být použit pro mazání nízko a vyso- 12 1kg plech.
53530005 korychlostních kuličkových ložisek a pouzder u všech 4 5kg plech.
53530015 druhů motorových vozidel, větších dopravních vozidel, 1 15 kg sud 

universálních spojů, průmyslových ložisek (ložiska 
elektrických motorů) a pouzder.  Provozní teploty 
od -20°C do 110°C.

53531500 RB2X GREASE Ložiskové Vyšší kvality než RB2. Vydrží extrémní zátěž. 24 500 g plech.
53531005  mazivo 4 5 kg plech. 

53751005 SILICONE OIL Silikonový Na mazání součástek ve styku s gumou, dřevem, 4 5 l plech.
olej plasty. Dodává se ve střední, lehké a ultralehké

viskozitě.

53731100 SILICONE PASTE Silikonová Používá se jako mazadlo gumových a plastických ma- 24 100g tuba
53740500  pasta teriálů např. na: plastické převody, spoje laboratorního 24 500g plech.
53740005 skla, elektrické kabely v instalačních trubkách, těsnění 4 5kg plech.

dveří a oken lednice, mrazáků a automobilů, oživuje a 
chrání gumové a plastické povrchy proti stárnutí a 
oxidaci. Je zdravotně nezávadné. Chrání elektrická zaří-
zení před ionizací a jiskřením a kovové součástky před 
korozí.

53750225 SILICONE SPRAY Silikonový Na zámky, panty, gumová a plastová těsnění oken, 24 150ml plech
53750403 sprej dveří, obnovuje vzhled a ochranu zešedlých plastů a 24 400ml aeros.

gumy na vozidle. Olej odpuzuje vodu a je netoxický.

52570600 SPANGLIDE Ochrana Pro průmyslové hydraulické systémy určené pro těžké 24 400ml plech.
52820505 starého motoru, provozy. Obnovuje a zajišťuje plné funkce hydraulických 4 5 l plech.
52820520 hydrauliky a systémů. Zabraňuje opotřebení a zvyšuje viskozitu i při 1 20 l plech

převodu vysokých teplotách. Eliminuje hydraulické otřesy při 
přehřátí hydraulického oleje. Přidejte objemově 5 - 20% 
do systému podle toho jak těžký je provoz.  Poměr 
směsi je vyšší v horkém prostředí a nižší v chladném 
prostředí. 

53780150 SPARK Nevodivý olej Univerzální vysoce kvalitní olej pro průmyslové pou- 24 150ml aeros.
53780300 SPARK žití. Elektricky nevodivý, čistí a vytěsňuje vodu z elek- 24 300ml aeros.
53780005 SPARK trických zařízení jako motorů, generátorů apod. Maže 4 5 l plech.
53781500 SPARK  (nehořlavý) všechny pohyblivé součásti, konzervuje kovové sou- 24 500g aeros.
53781700 SPARK  (nehořlavý) částky, obsahuje molybden, proto uvolňuje zarezlé 24 700g aeros.
53781005 SPARK  (nehořlavý) šrouby, čistí od karbonových zbytků. Průrazné napětí 4 5l plech

( IEC 156 ) je 38 kV.  (V souladu s vojenskou specifi-
kací U.S.A.)
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52601401 SPATTER RELEASE #639 (NON-FLAMMABLE,Přípravek pro Užívá se jako prevence proti přilepení nečistot a od- 24 400ml aeros.
#639 sváření kovů palků vznikajících při sváření. Přípravkem se rovněž /350g

NON-FLAMMABLE ošetřují trysky přívodu CO2 a svařovací pistole. Usa-

WATER BASED zování odpalků a nečistot na tryskách by jinak snižo-
NON-SILICONE valo tok plynu a pak umožňovalo kyslíku ze vzduch 

snižovat kvalitu sváření. Slabý ochranný film na vnitř-
ním i vnějším povrchu trysek svařovacích pistolí 
umožňuje nepřetržité sváření a snadné odstranění ne-
čistot jednoduchým oklepáním pistole. Svařované
předměty je možno snadno barvit. Je vhodný pro vše-
chny typy MIG, MAG a CO2 svářecích operací. Prodlu-

žuje životnost trysek a hořáků. Obsah je nehořlavý.
!! JE NUTNÉ APLIKOVAT MINIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ PRO PERFEKTNÍ VÝSLEDEK !!

53770243 SPATTER RELEASE #639 (NON-FLAMMABLE,Přípravek pro Stejné použití jako předchozí přípravek. 24 400ml aeros.
#640  sváření !! JE NUTNÉ APLIKOVAT MINIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ PRO PERFEKTNÍ VÝSLEDEK !! /240g
NON-WATER BASED
NON-SILICONE

53801350 START-UP Startovací Okamžitý startovací pomocný prostředek s mazadlem 24 350ml aeros.
 spray pro vrchní mazání válce pro všechny typy benzinových, 

dieselových a parafínových motorů, u kterých je prob-
lematické startování v chladném nebo vlhkém počasí.
Obsahuje omezovače výbušnosti. Vynikající účinnost.

53720500 SYNTHETIC Syntetický tuk Pro všechny typy ložisek a jiných pohyblivých antitřecích 24 500g plech.
53720005 GREASE SM-20  SM-20 součástí, a to i při extrémním nebo šokovém zatížení. 4 5kg plech.

Pro práci strojů a zařízení v ultranízkých teplotách. Širo-
ké rozpětí pracovních teplot ( od -75°C do 150°C ) umož-
ňuje použití na zařízeních pracujících uvnitř chladíren a 
mimo.

51225600 SYNTHETIC Syntetický tuk Pro protitřecí ložiska za vysokých teplot, kde nemohou 24 500 g plech.
51125005  GREASE 1225 1225 být tolerována karbonová depozita. Tam, kde je pravdě- 4 5kg plech. 

podobný kontakt se syntetickou nebo přírodní gumou. 
Zvláštní použití jsou např. ložiska vozíků v sušárnách, 
panty dveří u pecí, vysokoteplotní a vysokorychlostní 
antitřecí ložiska např. u ventilátorů v troubách apod. 
Pracuje do 400°C.

52820250 SYNTHETIC ULTRA Synt. olejové Pro hydraulické systémy v průmyslu, automatické pře- 24 250ml plech.
OIL TREATMENT aditivum vody a diferenciály v automobilu. Snižuje spotřebu oleje 

a výfukové plyny v ojetých motorech. Zlepšuje palivo-
vou spotřebu. Zvyšuje motorovou kompresi. Snižuje
opotřebení.

53990150 TAR REMOVER Přípravek na Odstraňuje dehet z natřených povrchů. Nepoškozuje 24 150ml aeros.
odstranění dehtu  lak.

53510500 ´T´ CUTTING COM- Nástrojová Vhodná pro obrábění všech ocelí a hliníku. Prodlu- 24 500g plech.
POUND pasta žuje životnost nástrojů.

53511500 ´T´ CUTTING FLUID Nástrojová Použití obdobné jako u pasty. 12 500ml PVC
 kapalina

50869500 TEXTILE DRAW Syntetické ma- Na vysokorychlostní ložiska vřeten zařízení Reiter Draw 24 500 g plech.
FRAME LUBRI- zadlo pro textil- Frames. Na vysokorychlostní válce odlučovače a hlavní
CANT 869 ní průmysl válce nylonových strojů např. Reiter Heavy Denier.

55000302 TYRE FIX Oprava pneu Přípravek na opravu píchlé pneu. Kolo se nemusí sun- 24 360ml aeros.
matik davat. Při dodržení návodu firma garantuje 100% kva-

litu a účinnost výrobku. Větší balení je vhodné pro 
osobní a nákladní auta.

51181500 UG2 GREASE Mazadlo na Pro ventilátorová ložiska elektrických motorů v elekt- 24 500 g plech.
51181005  ložiska rárnách, pro ložiska kol, ložiska elektrických motorů, 4 5kg plech.

hřídelová ložiska čerpadel, ložiska dopravníků, trubko- 
vá ložiska, apod. Je výborné v extrémních vodních clo- 
nách, kyselé kontaminaci, parním prostředí, kde chrání
před korozí. Provozní teplota je -18°C do 204°C. Mazivo NLGI No.2.

55007300 UNIVERSAL METAL Univerzální och- Antikorozivní film pro všechny kovové povrchy. Ideál- 12 300ml aeros.
55007305 PROTECTOR rana kovů ní pro hliníkové, měděné a stříbrné povrchy. Pronikne do spár vystavených 4 5 l plech.

 korozi a vytvoří tenký, tvrdý průhledný povlak. Plocha zůstává suchá a hladká
a chrání proti korozi. Povlak neovlivňuje mezní toleranci.
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50007300 WHITE HIGH TEMP. Bílé vysokotep- Používá se jako dlouhodobé mazadlo v klíčových aplikacích, montáži a jako 24 500g plech.
50777005 GREASE 777 lotní mazivo směs proti spečení, kde čistota je prvotřídní záležitost. Pro mazání potravi- 4 5kg plech.

nářských strojů, strojů na plnění do láhví, myček láhví a talířů, lednic a 
mrazáků, posuvných povrchů apod.; proti spečení všech typů šroubů, matic 
a upevňovadel. To je tuk s dlouhou servisní životností. Má dobrou odolnost 
proti vodě. Pracovní teploty od -15°C do 200°C. Efektivní do 1200°C v aplika-
cích jako proti spečení. Mazivo NLGI No.2 

55200200 WINDSCREEN Čistič skla Koncentrovaný přídavek do nádržky ostřikovače 12 250ml láhev
CLEANER skla v autě. Odstraňuje nečistoty i hmyz. Poměr polo-

vina přípravku na cca 5 L nádrž. V nižším poměru lze 
použít na čištění přední masky vozu od hmyzu.

52350005 WIRE ROPE DRES- Mazivo drátě- Je speciálně vyvinutý jako mazadlo drátěných lan nej- 4 5 kg plech.
52350015 SING LQG-X ných lan vyšší kvality. Je to polotekutý, extrémně přilnavý pro- 1 15 kg sud

duk s obsahem MoS2 a dalšími tuhými mazivy. Lep-

kavost tohoto LQG-X chrání mazadlo proti odkapá-
vání a odlétnutí při rychlém pohybu lana a dále je posí-
lená ochrana proti smytí LQG-X vodou. Používá se ve 
všech ústředních lubrikačních systémech pro řetězy v 
textilním průmyslu. Pro dopravníky a manuální mazá-
ní řetězů, vřeten, lan apod. Má vysokou odolnost proti 
opotřebení a stárnutí.

51344005 WIRE ROPE DRES- Mazivo drátě Nejvyšší kvality. Užití tam, kde lacinější produkt není 4 5 kg plech.
51345015 SING L 1345 ných lan dostatečně dobrý. 1 15 kg sud 

55200252 WONDER WASH Autošampon Jedinečná mycí směs s přídavkem vosku. Atest 12 375 ml PVC
SZÚ. Vhodný i pro myčky automobilů.

55200251 WONDER WAX Zázračný vosk Odstraňuje oxidaci a špínu a vyplňuje škrábance na 12 375 m PVC
všech autolacích. Je to vynikající směs polymeru a
vosku k zajištění maximální trvanlivosti a ochrany.
Obnoví původní vysoce lesklý vzhled. Nezanechává 
šmouhy, odpuzuje vodu. Atest SZÚ.

55100500 WR BEARING Ložiskové Vhodné pro mazání kluzných, jehlových a válečkových 24 500 g plech. 
55100400 GREASE  mazivo ložisek všech typů. Je extrémně lepkavý, obohacený in- 24 400g patrona
55100005 hibitory proti oxidaci a rzi. Vzhledem k neobvyklé přil- 4 5 kg plech.
55100015 navosti je určen pro ložiska, která jsou v kontaktu se sil- 1 15 kg sud 

ným proudem horké vody a páry. Nelze jej smýt ani sil
ným proudem horké vody nebo párou.
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