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- Reinigung & Entfettung 

- Schmierung & Multifunktion 

- Karosserie & Lacke 

- Schutz & Pflege 

- Kleb- & Dichtstoffe  

CHEMISCH TECHNISCHE AEROSOLE 

für Industrie, Automobil, Handwerk, Privat 
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ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ - ΑΠΟΛIΠΑΝΤΙΚΑ                        Reinigung & Εntfettung 

  

                        ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ Bremsenreiniger                        

Συσκευασία  
 
Art. Nr.100000   
Spray 12x500 ml      
Art. Nr.100520   
Δοχείο  1x10 ltr. 
 
60 ltr. 

 

Για τον εύκολο καθαρισμό λαδιών, γράσων, 
ακαθαρσιών, σκόνης από εξαρτήματα, όπως 
φρένα, συμπλέκτες, κιβώτια, γρανάζια κλπ. 
αλλά και με εφαρμογή στη βιομηχανία. Λόγω 
του υψηλού ρυθμού εξάτμισης δεν αφήνει υπο-
λείμματα.  

Ανακινήστε έντονα, ψεκάστε τη βρώμικη επιφάνεια 
και αφήστε να στεγνώσει. 
Μπορεί να προσβάλλει πλαστικά και χρώματα.  

                        ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ Citrus Citrus A                    

Συσκευασία  
 
Art. Nr.200556  
Spray 12x600 ml      
Art. Nr.200553   
Δοχείο  1x5 ltr. 
 
 
 

Είναι ένα οικολογικό και εξαιρετικά αποτελε-
σματικό καθαριστικό. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο 
για τον καθαρισμό των κλειστών πόρων 
και βαμμένες επιφάνειες. Αφαιρεί υπολείμματα 
από λιπαντικά, ρητίνες, κόλλας, πίσσας, υπο-
λείμματα από καουτσούκ, γκράφιτι, έλαια και 
χρώματα.  

Ψεκάστε στην επιφάνεια που πρόκειται να καθαρι-
στεί, αφήστε να ενεργήσετε για μικρό χρονικό διά-
στημα και σκουπίστε με ένα καθαρό πανί.  
Λόγω της ποικιλομορφίας των επιφανειών, ελέγξτε 
εκ των προτέρων σε ένα κρυφό σημείο.  

                 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΦΛΑΤΖΟΚΟΛΛΑΣ  Dichtungsentferner M  

Συσκευασία  
 
Art. Nr.100232 
Spray 12x400 ml      
 
 
 

 

Κατάλληλο για εύκολη και φιλική προς το περι-
βάλλον αφαίρεση υλικών στεγανοποίησης.  
Η κύρια εφαρμογή του προϊόντος είναι η αφαί-
ρεση των υπολειμμάτων κόλλας, χρωμάτων, 
υπολειμμάτων ελαίων και των λιπαντικών στο 
τμήμα του κινητήρα και των μηχανημάτων. Έχει 
επίσης εφαρμογή σε όλες τις κοινές επιφάνειες 
(μέταλλο, ξύλο, πέτρα, γυαλί κλπ.).  

Ανακινήστε το δοχείο έντονα πριν τη χρήση και 
ψεκάστε την προς επεξεργασία επιφάνεια από 
απόσταση περίπου 25 cm. Στη συνέχεια, αφήστε 
το προϊόν για 15-20 λεπτά να δράσει.  
Τα διαλυμένα υπολείμματα αφαιρούνται προσεκτι-
κά με μία ξύστρα.  

                 SPRAY ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ Druckluftspray  unbrennbar 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.200110 
Spray 12x400 ml   
 
    
 
 
 

Είναι το τέλειο μέσο καθαρισμού και συντήρη-
σης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπου η 
σκόνη μπορεί να αφαιρεθεί με μεγάλη δυσκολία 
με ένα συμβατικό τρόπο.  
Χάρη στον τριχοειδή σωλήνα ακόμα και στα 
δύσκολα σημεία η πρόσβαση είναι εύκολη.  

Κρατήστε το δοχείο ψεκασμού ίσιο και με μέγιστη 
κλίση κατά 30°.  
Ευθυγραμμίστε την κεφαλή ψεκασμού προς το 
σημείο καθαρισμού και ψεκάστε με σύντομα δια-
λείμματα.  

Συσκευασία  
 
Art. Nr.100513 
Spray 12x500 ml      
Art. Nr.100520-1   
Δοχείο  1x10 ltr. 
 
 
 

Mε αυξημένη καθαριστική ισχύ, είναι το ιδανικό 
βοήθημα για τον απλό καθαρισμό και την απο-
λίπανση. Για τον εύκολο καθαρισμό λαδιών, 
γράσων, ακαθαρσιών, σκόνης από εξαρτήματα, 
όπως φρένα, συμπλέκτες, κιβώτια, γρανάζια 
κλπ. αλλά και με εφαρμογή στη βιομηχανία. 
Λόγω του υψηλού ρυθμού εξάτμισης δεν αφήνει 
υπολείμματα.  

Ανακινήστε έντονα, ψεκάστε τη βρώμικη επιφάνεια 
και αφήστε να στεγνώσει. 
Προσβάλλει πλαστικά και χρώματα.  

                        ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ PLUS Bremsenreiniger Plus                     
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ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ - ΑΠΟΛIΠΑΝΤΙΚΑ                        Reinigung & Εntfettung 

  

                        ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Elektro Cleaner                       

Συσκευασία  
 
Art. Nr.100865   
Spray 12x400 ml      
 
 
 

 

Είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό ειδικό 
προϊόν για τον καθαρισμό των ηλεκτρικών εξαρ-
τημάτων. Απομακρύνει λάδια και λίπη εύκολα 
και προστατεύει από τη διάβρωση με μια προ-
στατευτική μεμβράνη που σχηματίζεται. Για 
εντατικό καθαρισμό επαφών χαμηλού ρεύματος, 
διακόπτες, ρελέ, διακόπτες FI, συσκευές μέτρη-
σης και ελέγχου, κινητήρες, μετασχηματιστές ...  

Ανακινήστε έντονα, ψεκάστε και αφήστε το προϊόν 
να εξατμιστεί εντελώς.  
 
Περιέχει < 30% υδρογονάνθρακες. 

                        ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ Etiketten Löser  

Συσκευασία  
 
Art. Nr.200640 
Spray 12x400 ml      
 
 
 

 

Αφαιρεί αυτοκόλλητες ετικέτες και τα υπολείμ-
ματα των συγκολλητικών ουσιών σε πολύ σύ-
ντομο χρονικό διάστημα με φιλικό προς το περι-
βάλλον τρόπο. Εξαιτίας της πολύ καλής ικανό-
τητας διάλυσης, είναι επίσης ιδανικό για την 
αφαίρεση της μελάνης από στυλό, των λεκέδων 
από μαρκαδόρους. 

Ανακινήστε τη φιάλη και ψεκάστε αρκετά από το 
προϊόν ώστε να καλύψει πλήρως την ετικέτα. Μετά 
από περίπου 4 λεπτά,  η ετικέτα μπορεί να αφαιρε-
θεί.  
Προσοχή 
Είναι επιθετικό σε υλικά εμποτισμού και επιστρώ-
σεις ξύλου !  

                        ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΖΑΝΤΩΝ Felgen Reiniger 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.100420  
Spray 12x400 ml      
 
1Ltr, 5Ltr, 10Ltr 
 
 

Είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό καθαριστι-
κό με τασιενεργά για γρήγορο και εύκολο καθα-
ρισμό, αποτελεσματική απομάκρυνση των επί-
μονων βρωμιών σε αλουμινένιες και χαλύβδινες 
ζάντες. 
Σχηματίζει ένα μοριακό προστατευτικό στρώμα 
για την αποφυγή νέων ρύπων. 

Ανακινήστε πριν τη χρήση. Ψεκάστε ή εφαρμόστε 
τη δραστική ουσία και αφήστε να ενεργήσει για 
περίπου 40 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, καθαρίστε 
τις διαλυμένες ακαθαρσίες με ένα πανί ελέγξτε εκ 
των προτέρων σε ένα κρυφό σημείο.  

                 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΥ ΚΑΜΠΙΝΑΣ-A/C Fresh & Clean AC  

Συσκευασία  
 
Art. Nr.200830 
Spray 24x150 ml      
 
 
 

 

Καθαρίζει και απολυμαίνει το κλιματισμό 
και τη καμπίνα του αυτοκινήτου.  
Εξαφανίζει πολύ γρήγορα δυσάρεστες  
οσμές, που προκαλούνται από βακτηρίδια 
και μύκητες σε συστήματα κλιματισμού, 
αεραγωγούς ή σε καμπίνες αυτοκινήτων. , 
μούχλα και οι μύκητες καταστρέφονται αλ-
λά και εμποδίζει ταυτόχρονα το σχηματι-
σμός τους.  

Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Πριν από 
τη χρήση, πάντα να διαβάστε την ετικέτα και τις 
πληροφορίες του προϊόντος.  

                 ΑΦΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ A/C  Klima Clean 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.200430 
Spray 12x400 ml      
 
 
 

 

Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Πριν από 
τη χρήση, πάντα να διαβάστε την ετικέτα και τις 
πληροφορίες του προϊόντος 

Για τον καθαρισμό και την απολύμανση κλιματι-
στικών, συστημάτων αερισμού και ανεμιστήρων 
στα οχήματααπό μύκητες και βακτηρίδια χωρίς 
την αφαίρεσή τους. Αφήνει μετά τον καθαρισμό 
ένα ευχάριστο άρωμα φρεσκάδας. Λόγω του 
ειδικού απολυμαντικού αφρού, οι μύκητες μού-
χλας και τα σαθρά βακτήρια θανατώνονται και 
εμποδίζεται ο σχηματισμός.  
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ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ - ΑΠΟΛIΠΑΝΤΙΚΑ                        Reinigung & Εntfettung 

  

                        ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ  Glas & Lackreiniger 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.100991  
Dose1x20 ml     
Art. Nr.200590  
Dose12x1Ltr      
 
 

 

Καθαρίζει υαλοπίνακες, χρώματα, μέταλλα,  
κεραμικά, και πλαστικά χωρίς να τα καταστρέ-
φει. Λόγω της ταχείας εξάτμισης, ακόμη και τα 
ελαστικά μέρη κατά τη διάρκεια βραχυπρόθε-
σμης χρήσης δεν καταστρέφονται.  

Εφαρμόστε σε ένα καθαρό πανί που δεν αφήνει 
χνούδι και καθαρίστε τις επιφάνειες που πρόκειται 
να υποστούν επεξεργασία. 
Προσοχή 
Μη χρησιμοποιείτε με πλαστικά.  

                        ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ Industriereiniger Citrus  

Συσκευασία  
 
Art. Nr.100516 
Dose12x500 ml    
 
 
 

 

Είναι ένα μείγμα καθαρισμού που βασίζετε σε 
ειδικές βενζίνες με άρωμα λεμονιού. Κατάλληλο 
για τον καθαρισμό έντονα λερωμένων ή λαδωμέ-
νων εξαρτημάτων. Καθαρίζει λάδια, γράσα, 
βρωμιές, ρυτίνες. 

Ανακινήστε εντατικά και ψεκάστε από απόσταση 
15-20 εκ. την βρώμικη επιφάνεια και αφήστε το 
υγρό να τρέξει. Σε επίμονες ακαθαρσίες επαναλά-
βετε τη διαδικασία.  
Προσοχή 
Μπορεί να προσβάλλει πλαστικά και βαφές. Πριν 
από τη χρήση κάντε έλεγχο σε μια μικρή περιοχή!  

                        ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ECP 100 Industriereiniger ECP100 Konzentrat 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.200940 
Δοχείο 10 Ltr. 
 
5Ltr, 30Ltr 
 
 

Είναι ένα ευέλικτο, μη τοξικό, μη διαβρωτικό, μη 
εύφλεκτο και φιλικό προς το περιβάλλον συμπυ-
κνωμένο καθαριστικό. Καθαρίζει και συντηρεί 
εργαστήρια, κινητήρες, οχήματα, μουσαμάδες, 
πλαστικά μέρη και αλουμίνιο. Διαλύει γρήγορα 
αιθάλη, λιπαντικά, ρητινοποιημένα έλαια και 
στατική ρύπανση.  

Συμπύκνωση 1:10 έως 1: 300 αραίωση με νερό. Οι 
ποσότητες αραίωσης χρήσης μπορούν να βρεθούν 
στις πληροφορίες του προϊόντος μας.  

                 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΤΖΑΜΙΩΝ Kamin- & Ofenglasreiniger 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.200970 
Spray 12x400 ml      
 
 
 

 

Είναι ένας ειδικός αφρός βαθιάς δράσης 
που αφαιρεί την επίμονη ακαθαρσία γρή-
γορα και σχολαστικά στη γυαλί της σόμπας 
και στο τζάκι. 

Ανακινήστε τη συσκευασία έντονα πριν από τη 
χρήση. Ψεκάστε τη γυάλινη επιφάνεια από περί-
που 20 εκατοστά μακριά. Μετά από περίπου 5-10 
λεπτά, αφαιρέστε τη διαλυμένη βρωμιά με ένα πανί 
ή σφουγγάρι.  
Προσοχή 
Χρησιμοποιείτε μόνο σε κρύες επιφάνειες  

                 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Motorreinigen 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.100270 
Spray 12x400 ml   
    
5Ltr, 10Ltr 
 
 
 

Ανακινήστε τη φιάλη και ψεκάστε τον κινητήρα ή 
στα βρώμικα εξαρτήματα και αφήστε να δράσει για 
5 λεπτά. Στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό.  

Είναι ένα εξαιρετικά συμπυκνωμένο καθαριστι-
κό που βασίζετε σε οργανικούς διαλύτες .  
Καθαρίζει και απολιπαίνει κινητήρες μηχανές 
και τα μηχανικά εξαρτήματα. Αφαιρεί εύκολα 
κατάλοιπα από βρωμιά, λάδια, γράσο και πίσ-
σα. Δεν είναι επιθετικό σε μέταλλα και χρώματα 
και δεν τα επηρεάζει.  
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ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ - ΑΠΟΛIΠΑΝΤΙΚΑ                        Reinigung & Εntfettung 

  

                 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΣΑΣ Teerentferner 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.100110 
Spray 12x400 ml   
 
 
 

 

Είναι ένας ειδικός αφρός βαθιάς δράσης 
που αφαιρεί την επίμονη ακαθαρσία γρή-
γορα και σχολαστικά στη γυαλί της σόμπας 
και στο τζάκι. 

Ανακινήστε το αεροζόλ έντονα πριν τη χρήση. Ψε-
κάστε την επιφάνεια που πρόκειται να καθαριστεί 
και αφήστε την να δράσει για 10-15 δευτερόλεπτα  
στη συνέχεια σκουπίστε με ένα καθαρό πανί. 

                        ΑΛΟΙΦΗ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Universalpaste 
Συσκευασία  
 
Art. Nr.200920 
Dose 300 ml   
    
 
 
 

Υγράνετε το ειδικό σφουγγάρι με κρύο νερό. Στη 
συνέχεια, εφαρμόστε την πάστα στην επιφάνεια 
που πρέπει να καθαριστεί και να γυαλιστεί 

Χρησιμοποιείται ως μέσο καθαρισμού και 
στίλβωσης σε όλα τα μέταλλα, από ανοξεί-
δωτο χάλυβα, χρώμιο, κεραμικό, πολυεστέ-
ρα, πορσελάνη, γυαλί, σμάλτο, χαλκός, 
ορείχαλκος, νικέλιο, ασήμι, χρυσό.  

                        ΑΦΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ  Multischaum 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.100100  
Dose12x400 ml     
 
 
 

 

Είναι ένας ευέλικτος αφρός καθαρισμού, χρησι-
μοποιείται κατά προτίμηση στον τομέα της αυτο-
κινητοβιομηχανίας για τον καθαρισμό των ταπε-
τσαριών και των πλαστικών καθώς και στο σπί-
τι για τον καθαρισμό των χαλιών και των επικα-
λυμμένων επίπλων.  
  

Ανακινήστε έντονα το αεροζόλ και εφαρμόστε το 
στην επιφάνεια που πρόκειται να καθαριστεί με 
απόσταση περίπου 25cm και αφήστε την να δρά-
σει για μικρό χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια, 
καθαρίστε την επιφάνεια με ένα υγρό σφουγγάρι ή 
πανί μικροϊνών.  
.  

                        ΑΦΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΜΠΡΙΖ Scheibenreiniger 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.100340 
Dose12x500 ml    
 
 
 

 

Καθαρίζει και διαλύει αβίαστα και χωρίς ρα-
βδώσεις περιβαλλοντικές βρωμιές, υπολείμματα 
νικοτίνης και εντόμων καθώς και λίπη και έλαια 
από γυάλινες, πλαστικές και βαμμένες επιφά-
νειες.  

Ανακινήστε έντονα το αεροζόλ και εφαρμόστε το 
στην επιφάνεια που πρόκειται να καθαριστεί με 
απόσταση περίπου 25cm. Στη συνέχεια, καθαρίστε 
την επιφάνεια με σφουγγάρι ή πανί μικροϊνών.  

                        ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Spezial Metallentfetter 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.200990 
Dose12x500 ml    
 
 
 

 

Ειδικό καθαριστικό και απολίπανσης με-
τάλλων αφαιρεί εύκολα λάδια, γράσα, ρητί-
νες, πίσσα, σιλικόνη, κόλλα και υπολείμ-
ματα κόλλας από όλες τις μεταλλικές επι-
φάνειες. Εξατμίζεται χωρίς να αφήνει υπο-
λείμματα  στην επιφάνεια που έχει καθαρι-
στεί.  

Ανακινήστε εντατικά και ψεκάστε από απόσταση 
15-20 εκ. την βρώμικη επιφάνεια και αφήστε το 
υγρό να τρέξει. Σε επίμονες ακαθαρσίες επαναλά-
βετε τη διαδικασία. 
Περιέχει <30% αλειφατικούς υδρογονάνθρακες 
 
.  
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ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ - ΑΠΟΛIΠΑΝΤΙΚΑ                        Reinigung & Εntfettung 

  

                 ΣΠΡΕΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΦΡΕΝΩΝ  Bremsen Montage 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.100490 
Spray 12x400 ml   
 
 
 

 

Συνθετικό ειδικό λιπαντικό για το σύστημα 
πέδησης. Με εξαιρετική πρόσφυση, ανθε-
κτικό στο νερό και αλάτι. Εμποδίζει και 
εξαφανίζει το σφύριγμα των φρένων, που 
παρουσιάζεται ανάμεσα στα έμβολα της 
δαγκάνας των φρένων ή/και των σημείων 
επαφής και τα τακάκια ή τις επενδύσεις 
τριβής.  
Θερμοκρασία χρήσης-40°C +1.100°C. 

Καθαρίστε τα εξαρτήματα καλά από λίπη και σκό-
νες πριν ψεκάσετε το προϊόν. Ανακινήστε εντατικά 
και ψεκάστε την προς επεξεργασία επιφάνεια και 
εφαρμογή.  Μετά τη χρήση, ψεκάστε το δοχείο 
ανάποδα μέχρι να διαφύγει μόνο αέριο.  

                        ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ Vergaserreiniger 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.100860 
Dose12x400 ml     
 
 
 

 

Χρησιμοποιείται για το γρήγορο καθαρισμό στο 
εσωτερικό του καρμπυρατέρ και στην εισαγωγή 
του αέρα (πεταλούδα)τα μπεκ κλπ. από λίπη και 
ακαθαρσίες, χωρίς να είναι απαραίτητη η απο-
συναρμολόγηση του.  
  

Ανακινήστε εντατικά και ψεκάστε από απόσταση 
20 εκ. την βρώμικη επιφάνεια. Σκουπίστε τις διαλυ-
μένες ακαθαρσίες μα ένα απορροφητικό πανί.  
Μπορεί να προσβάλλει πλαστικά και βαφές. Πριν 
από τη χρήση κάντε έλεγχο σε μια μικρή περιοχή!  
 
.  

ΛΙΠΑΝΣΗ-ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ        Schmierung & Multifunktion  

                        ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΑΣΤΑ Anti Seize 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.100395 
Spray 12x400 ml    
Art. Nr.100394 
Dose500 ml    
 
 
 

Ειδικό λιπαντικό υψηλών θερμοκρασιών με 
βάση το αλουμίνιο. Αποτρέπει το κόλλημα από 
υψηλές θερμοκρασίες, την ψυχρή συγκόλληση, 
το κόλλημα από σκουριά και την ολίσθηση.  
Άριστη προστασία από τη φθορά και αντιδια-
βρωτική προστασία.  
Θερμοκρασία χρήσης-60°C  +1.100°C  

Καθαρίστε τα εξαρτήματα καλά από λίπη και σκό-
νες πριν ψεκάσετε το προϊόν. Ανακινήστε εντατικά 
και ψεκάστε την προς επεξεργασία επιφάνεια και 
εφαρμογή.  
Ψεκάστε στα εξαρτήματα των φρένων με λεπτό και 
ομοιόμορφο τρόπο. Μετά τη χρήση, ψεκάστε το 
δοχείο ανάποδα μέχρι να διαφύγει μόνο αέριο.  
 

                        ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΠΑΣΤΑ Keramikpaste 
Συσκευασία  
 
Art. Nr.100792 
Spray 12x400 ml   
    
 
 
 

Καθαρίστε τα εξαρτήματα καλά από λίπη και σκό-
νες πριν ψεκάσετε το προϊόν. Ανακινήστε εντατικά 
και ψεκάστε την προς επεξεργασία επιφάνεια και 
εφαρμογή. Ψεκάστε ομοιόμορφα αλλά ένα λεπτό 
στρώμα. Εφαρμόστε το και αφήστε το να στεγνώ-
σει. .  

Ημισυνθετική, λευκή αλοιφή υψηλών θερ-
μοκρασιών. Αποτρέπει το κόλλημα από 
υψηλές θερμοκρασίες, την ψυχρή συγκόλ-
ληση, το κόλλημα από σκουριά και την 
ολίσθηση. Χωρίς μέταλλα. Άριστη προστα-
σία από τη φθορά και αντιδιαβρωτική προ-
στασία. Ανθεκτική σε καυτό και κρύο νερό 
καθώς και σε οξέα και ισχυρά αλκαλικά 
διαλύματα. 
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                 ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΜΕ ΓΡΑΦΙΤΗ Rostlöser Grafit 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.100942 
Spray 12x400 ml   
 
 
 

 

Απελευθερώνει γρήγορα τις διαβρωμένες ενώ-
σεις και χάρη στον συνδυασμό με γραφίτη, 
παρέχει ένα επιπλέον αποτέλεσμα λίπανσης. 
Λόγω της πολύ καλής τριχοειδούς δράσης, οι 
βαθύτερες και δυσκολότερες περιοχές είναι 
εύκολα προσβάσιμες. Διατηρεί την ευκινησία 
των κινούμενων μερών και τα προστατεύει μόνι-
μα από τη διάβρωση. Χρησιμεύει ειδικότερα ως 
αντισκωριακό, λιπαντικό, σπρέι επαφής καθώς 
και συντηρητικό.  

Ανακινήστε εντατικά και ψεκάστε την προς επεξερ-
γασία επιφάνεια και εφαρμογή. Μετά από λίγα 
λεπτά δράσης, τα προβληματικά εξαρτήματα μπο-
ρούν να λυθούν. 

                        ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ Rostlöser Power `K` 
Συσκευασία  
 
Art. Nr.200330 
Spray 12x400 ml   
    
 
 
 

Ανακινήστε εντατικά και ψεκάστε την προς επεξερ-
γασία επιφάνεια και εφαρμογή. Μετά από λίγα 
λεπτά δράσης, τα προβληματικά εξαρτήματα μπο-
ρούν να λυθούν. 

Η εξαιρετικά καλή συμπεριφορά διείσδυσης και 
η λιπαντική δράση αποσυνδέει γρήγορα εξαρτή-
ματα κολλημένα μεταξύ τους από σκουριά. Η 
διαδικασία αυτή υποστηρίζεται και επιταχύνεται 
με την επίδραση του ψύχους, που προκαλεί 
επιπρόσθετα συρρίκνωση των μεταλλικών με-
ρών που θέλετε να αποσυνδεθούν. 
  

                        ΣΠΡΕΪ ΧΑΛΚΟΥ Kupferpaste 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.100065 
Dose12x400 ml  
Art. Nr.100063 
Tube 100 ml    
   
 

 

Διαχωριστικό και λιπαντικό από πολύ λεπτά 
σωματίδια χαλκού. Επιτρέπει την εύκολη απο-
συναρμολόγηση μετά από μεγάλο χρονικό διά-
στημα λειτουργίας. Για πολύ υψηλές θερμοκρα-
σίες σε κοχλιοσυνδέσεις και επιφάνειες απο-
σύνδεσης, που είναι εκτεθειμένες σε υψηλές 
θερμοκρασίες, και διαβρωτικές επιδράσεις. 
Θερμοκρασία χρήσης-30°C  +1.200°C  

Καθαρίστε τα εξαρτήματα καλά από λίπη και σκό-
νες πριν ψεκάσετε το προϊόν. Ανακινήστε εντατικά 
και ψεκάστε την προς επεξεργασία επιφάνεια και 
εφαρμογή.   
 

                        BIO ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ Bio Rostlöser 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.100480 
Spray 12x400 ml    
 
 
 

 

Με βάση τα βιολογικά έλαια και αλκοόλη 
ελευθερώνει σκουριασμένες βιδωτές συν-
δέσεις καθώς αποθέσεις ρητίνης και απο-
τρέπει μακροχρόνια τη δημιουργία σκου-
ριάς. Το προϊόν έχει πολύ καλές ιδιότητες 
ερπυσμού και δεν κολλάει. Κατάλληλο για 
λύσιμο από φρακαρισμένα μπουζί και 
μπεκ.  

Ανακινήστε εντατικά και ψεκάστε την προς επεξερ-
γασία επιφάνεια και εφαρμογή. Μετά από λίγα 
λεπτά δράσης, τα προβληματικά εξαρτήματα μπο-
ρούν να λυθούν. 

                        ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ MoS2 Rostlöser MoS2 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.100019 
Spray 12x400 ml    
Art. Nr.100011 
Δοχείο 5 Ltr   
 
 
 

Εξαιρετικό λιπαντικό για όλα τα κινούμενα μέρη. 
Διεισδύει ακόμη και στα στενότερα σημεία. Ει-
σχωρεί κάτω από τη σκουριά και την ξεκολλάει. 
Το αντισκωριακό MoS2 εμποδίζει τους θορύ-
βους και διατηρεί μόνιμα την ευκινησία των 
κινούμενων μερών. Αποτρέπει τη διάβρωση και 
την οξείδωση. Απωθεί το νερό, χαμηλές τιμές 
τριβής χάρη στο στερεό λιπαντικό MoS2. 

Ανακινήστε εντατικά και ψεκάστε την προς επεξερ-
γασία επιφάνεια και εφαρμογή. Μετά από λίγα 
λεπτά δράσης, τα προβληματικά εξαρτήματα μπο-
ρούν να λυθούν. 
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                 ΣΠΡΕΪ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Wartungsspray 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.200300-1 
Spray 20x100 ml   
 
 
 

 

Είναι το μικρό all-rounder με το 5-πλάσιο 
αποτέλεσμα για εργασίες συντήρησης σε 
όλες τις περιοχές. 
• Αντισκουριακό 
• Λιπαντικό 
• Σπρέι καθαρισμού 
• Προστασία διάβρωσης  
• Σπρέι επαφής  
  

Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν από τη χρήση. 
Εφαρμόστε το δραστικό συστατικό και αφήστε το 
να δράσει. Εάν είναι απαραίτητο, τρίψτε με ένα 
μαλακό πανί.  

                        WEM 40 WEM 40 Mültifunktionsöl 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.200309 
Dose12x400 ml  
   
5 ltr, 10 ltr 
 
 

Λιπαίνει, καθαρίζει, ξεκολλάει, προστατεύει και 
συντηρεί. Λιπαίνει χωρίς λεκέδες • διεισδύει στη 
σκουριά και μετατοπίζει την υγρασία χαλαρώνει 
τις διαβρωμένες συνδέσεις • Αφαιρεί μακράς 
διαρκείας θόρυβο και τρίξιμο • Προστατεύει από 
οξείδωση και διάβρωση • αποτρέπει τη διαρροή 
ρεύματος • Διαλύει τα άλατα • καθαρίζει και 
φροντίζει τις μεταλλικές επιφάνειες• αφαιρεί και 
προφυλάσσει από την επιφανειακή σκουριά  και 
διατηρείται • χωρίς σιλικόνη.  

Η επιφάνεια/αντικείμενο που πρόκειται να υποβλη-
θεί σε επεξεργασία θα πρέπει να είναι περίπου 
προ-καθαρισμένο. Ανακινήστε καλά και ψεκάστε 
από απόσταση περίπου 20-30 cm. Όταν χρησιμο-
ποιείτε το WEM 40 στο δοχείο, εφαρμόστε με δρα-
στική ουσία. Εάν είναι απαραίτητο, τρίψτε με ένα 
μαλακό πανί.  
 

                        WEM 40 WEM 40 Mültifunktionsöl 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.200309-2 
Spray 12x400 ml    
 
 
 

 

Λιπαίνει, καθαρίζει, ξεκολλάει, προστατεύει και 
συντηρεί. Λιπαίνει χωρίς λεκέδες • διεισδύει στη 
σκουριά και μετατοπίζει την υγρασία χαλαρώνει 
τις διαβρωμένες συνδέσεις • Αφαιρεί μακράς 
διαρκείας θόρυβο και τρίξιμο • Προστατεύει από 
οξείδωση και διάβρωση • αποτρέπει τη διαρροή 
ρεύματος • Διαλύει τα άλατα • καθαρίζει και 
φροντίζει τις μεταλλικές επιφάνειες• αφαιρεί και 
προφυλάσσει από την επιφανειακή σκουριά  και 
διατηρείται • χωρίς σιλικόνη.  

Η επιφάνεια/αντικείμενο που πρόκειται να υποβλη-
θεί σε επεξεργασία θα πρέπει να είναι περίπου 
προ-καθαρισμένο. Ανακινήστε καλά και ψεκάστε 
από απόσταση περίπου 20-30 cm. Όταν χρησιμο-
ποιείτε το WEM 40 στο δοχείο, εφαρμόστε με δρα-
στική ουσία. Εάν είναι απαραίτητο, τρίψτε με ένα 
μαλακό πανί.  

                        ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ Multi 5 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.200300 
Spray 12x300 ml    
 
5 Ltr , 10 Ltr  
 
 
 

• Λιπαντικό 
• Σπρέι καθαρισμού 
• Προστασία διάβρωσης 
• Λάδι ερπυσμού 
• Σπρέι επαφής  
Η ειδική φόρμουλα χρησιμεύει ως μακροχρόνιο 
λιπαντικό και, χάρη στην προστατευτική μεβρά-
νη που σχηματίζει, παρέχει πλήρη προστασία 
από τη διάβρωση.  

Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν από τη χρήση. 
Εφαρμόστε το δραστικό συστατικό και αφήστε το 
να δράσει. Εάν είναι απαραίτητο, τρίψτε με ένα 
μαλακό πανί.  

                        ΣΠΡΕΪ ΓΡΑΦΙΤΗ Grafitspray troken 
Συσκευασία  
 
Art. Nr.100941 
Spray 12x400 ml   
    
 
 
 

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και χωρίς σκό-
νη και να απομακρύνονται τα παλιά υπολείμματα 
λιπαντικών και στη συνέχεια ανακινήστε καλά το 
δοχείο έντονα (τουλάχιστον 2 λεπτά μετά το ακου-
στικό σταμάτημα της σφαίρας). Ψεκάστε από από-
σταση περίπου 20-30 cm. Το πλεονάζον υλικό 
μπορεί να αφαιρεθεί με ένα πανί  

Είναι ένα ανθεκτικό στη θερμότητα, καλά 
προσκολλητικό λιπαντικό με υψηλή περιε-
κτικότητα σε γραφίτη.  
•καλή αντίσταση πίεσης  
•για θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 
35°C έως+450°C 
•ανθεκτικό στο αλμυρό νερό  
•έχει καλή αντοχή στους περισσότερους 
κοινούς ατμούς.  
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                        ΓΡΑΣΣΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ PTFE Silikonfett 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.200500 
Spray 12x400 ml    
 
 
 
 

Το γράσο σιλικόνης είναι παράγοντας διαχωρι-
σμού, λιπαντικό, απωθητικό νερού, προστασί-
ας, φροντίδας και συντηρητικά σε ένα. Αποτελεί-
ται από ένα σύστημα δύο φάσεων με βάση τα 
θερμοσταθερή έλαια σιλικόνης που δεν στάζουν 
και διοξείδιο Πυριτίου υψηλής διασποράς.  
Χρησιμοποιείται κυρίως για ηλιοροφές και ρυθ-
μιστές του καθίσματος.  
Εύρος θερμοκρασίας–40°C έως +200°C  

Καθαρίστε σχολαστικά από τη βρωμιά. Ψεκάστε τη 
δραστική ουσία όπως απαιτείται.  

                        ΑΣΠΡΟ ΓΡΑΣΟ Weißes Sprühfett 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.100367 
Spray 12x400 ml  
   
 
 

 

Το άσπρο γράσο είναι ένα πολυλειτουργι-
κό λιπαντικό βασισμένο σε σύμπλεγμα 
λιθίου με λευκά στερεά λιπαντικά για μόνι-
μη και μακροχρόνια λίπανση   
•υψηλό θερμικό φορτίο -30°C έως +150°C  
•πολύ ανθεκτικό στη γήρανση   
•υψηλή μηχανική αντοχή   
•ανθεκτικό στο νερό   
•ανθεκτικό στη διάβρωση  

Καθαρίστε καλά τα μέρη που θέλετε να λιπάνετε. 
Ανακινήστε εντατικά μέχρι να ακουστεί σαφώς η 
μπίλια ανάμιξης. Ψεκάστε ομοιόμορφα από από-
σταση περίπου 20cm.  Μετά τη χρήση, αδειάστε τη 
βαλβίδα μέχρι να διαφύγει μόνο το προωθητικό 
αέριο.  

                        PTFE ΔΙΑΦΑΝΟ ΓΡΑΣΣΟ PTFE Teflube Transparentes Schmierfett 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.200261 
Dose12x500 ml  
   
 
 

 

Το Teflube είναι ένα διαφανές συνθετικό γράσο 
υψηλής πίεσης κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα 
εφαρμογών σε όλους τους τομείς της τεχνολογί-
ας. Προσφέρει άριστη λίπανση, πολύ καλή πρό-
σφυση και υψηλές ιδιότητες έκτακτης ανάγκης. 
Η προσθήκη σκόνης PTFE μειώνει την αντίστα-
ση τριβής των συρόμενων τμημάτων, μειώνο-
ντας έτσι τη φθορά και εξοικονομώντας ενέργεια. 
Εύρος θερμοκρασίας: -30°C έως + 160°C.  

Καθαρίστε καλά τα μέρη που θέλετε να λιπάνετε. 
Ανακινήστε εντατικά μέχρι να ακουστεί σαφώς η 
μπίλια ανάμιξης. Ψεκάστε ομοιόμορφα από από-
σταση περίπου 20cm.  Μετά τη χρήση, αδειάστε τη 
βαλβίδα μέχρι να διαφύγει μόνο το προωθητικό 
αέριο.  

                        ΣΠΡΕΪ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Silikonspray  
Συσκευασία  
 
Art. Nr.100300 
Spray 12x400 ml   
Art. Nr.100302 

Δοχείο 5 Ltr   
 
 

Ψεκάστε ένα λεπτό στρώμα στα εξαρτήματα και 
αφήστε το να στεγνώσει. Όταν χρησιμοποιείτε για 
τη φροντίδα πλαστικών ψεκάστε από απόσταση 
περίπου 20-30 cm, στη συνέχεια γυαλίστε / τρίψτε 
με ένα μαλακό, καθαρό πανί χωρίς χνούδι. Αυτό 
δίνει στο πλαστικό ή το καουτσούκ ωραία, ακόμη 
και λάμψη.  

Διολισθητικό, συντηρητικό με αποκολλητικές 
ιδιότητες χωρίς ορυκτέλαια και λίπη με βάση τη 
σιλικόνη. Για πλαστικά, καουτσούκ, μέταλλο και 
ξύλο. Καθαρή εφαρμογή. Εξαφανίζει τους ενο-
χλητικούς θορύβους από τα πλαστικά. 
Εμποτίζει και μονώνει. 
  

                        ΣΠΡΕΙ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ PTFE GST Spray PTFE 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.200261 
Dose12x500 ml  
   
 
 

 

Χωρίς λιπαντικά σιλικόνης και παράγοντες απε-
λευθέρωσης με βάση το λευκό έλαιο. Με τη χρή-
ση δραστικών συστατικών υψηλής ποιότητας 
επιτυγχάνεται εξαιρετική αντοχή σε ερπυσμό και 
λιπαρότητα, που αυξάνει την αντίσταση στην 
τριβή και αποτρέπει το γδάρσιμο. Είναι αντιολι-
σθητικό και υδατοαπωθητικό PTFE με μακρο-
χρόνια επίδραση λίπανσης. 
Θερμοκρασία από -20°C έως +80°C.   

Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν από τη χρήση. 
Ψεκάστε το σημείο λίπανσης και ελέγξετε για το 
επιθυμητό αποτέλεσμα λίπανσης.  
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                 ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ/ΚΟΠΗ  BS 2060 BS 2060 Hochlegierten Stählen  

Συσκευασία  
 
Art. Nr.200660 
Spray 12x400 ml   
 
 
 

 

Έχει σχεδιαστεί ειδικά για χάλυβες υψη-
λής ποιότητας για όλες τις εργασίες κα-
τεργασίας, όπως τόρνος, διάτρηση, σπει-
ρώματα κ.α. Τα κράματα μετάλλων όπως το 
VA, το χρώμιο, το βανάδιο, το Hastelloy, το 
AmcoMetal και το τιτάνιο και το αλουμίνιο 
μπορούν να επεξεργαστούν εύκολα με φιλι-
κή προς τα εργαλεία επεξεργασία.    
Εύρος θερμοκρασίας: -5°C έως +400°C.   
Το BS 2060 είναι 92% βιοαποικοδομήσιμο.

Ανακινήστε έντονα πριν τη χρήση, απλά ψεκάστε 
πάνω στο εργαλείο ή την επιφάνεια εφαρμογής.  

                        ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ/ΚΟΠΗ Bohr & Schneid 
Συσκευασία  
 
Art. Nr.100583 
Spray 12x400 ml   
Art. Nr.100571 
Kan 5Ltr 
 
 
 

Ανακινήστε έντονα πριν τη χρήση, απλά ψεκάστε 
πάνω στο εργαλείο ή την επιφάνεια εφαρμογής.  
Ο χαλκός και τα κράματα χαλκού πρέπει να ξεπλυ-
θούν μετά την επεξεργασία  

Είναι ένα ειδικό λάδι λίπανσης υψηλής 
απόδοσης για όλες τις διαδικασίες κατερ-
γασίας μετάλλων που θέτουν υψηλές απαι-
τήσεις σε ένα λιπαντικό κοπής και ψύξης. 
Η διάρκεια ζωής και εργαλείο ζωής αυξάνε-
ται ενώ ο χρόνος επεξεργασίας μειώνεται 
και οι ζημιές στην επιφάνεια εμποδίζονται.  
Ιδιαίτερα κατάλληλο για κοπή, πριόνισμα, 
διάτρηση, σπειρώματα.  

                 ΣΠΡΕΪ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Kettenspray 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.100070 
Spray 12x400 ml   
 
 
 

 

Συνθετικό, διαφανές λιπαντικό για υψηλής 
έντασης αλυσίδες κίνησης. Ακόμη και κάτω 
από το μέγιστο φορτίο, αντιστέκεται σε 
όλες τις καιρικές συνθήκες και εξασφαλίζει 
τη μακροχρόνια λίπανση ακόμα και στα 
στενότερα διαστήματα λόγω της εξαιρετικής 
δυνατότητας ερπυσμού. Λόγω της πολύ 
καλής πρόσφυσης, δεν απορρίπτεται ακό-
μη και από αλυσίδες ταχείας περιστροφής.  
Εύρος θερμοκρασίας: -40°C έως +200°C.  

Η χρήση του επιτρέπει μακροχρόνια εσωτερική και 
εξωτερική λίπανση αλυσίδων κυλίνδρων όπως 
αλυσίδες ανυψωτικών μηχανών μοτοσυκλετών, 
ποδηλάτων ή πολλαπλών γραμμών και μονής ή 
πολλαπλής αλυσίδας συνδέσμων. 

                        ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ Türschlosspray 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.100320 
Spray 20x100 ml    
 
 
 
 

Το σπρέι κλειδαριών είναι ειδικά μελετημένο για 
τη λίπανση και τη συντήρηση κλειδαριών. Απο-
τελείται από ένα ειδικό, διαλυμένο σε αλκοόλ, 
λιπαντικό έλαιο. Τα κινούμενα μέρη διατηρούν 
την ευκινησία τους και ξεπαγώνουν οι παγωμέ-
νες κλειδαριές. Κατάλληλο για  κλειδαριές θυ-
ρών, μεντεσέδες, ηλιοροφές, αλυσίδες, είναι 
ουδέτερο στα χρώματα, τα πλαστικά και το λά-
στιχο.  

Ανακινήστε έντονα πριν τη χρήση, στη συνέχεια 
ψεκάστε ελαφρά την παγωμένη κλειδαριά. Ο πάγος 
διαλύεται σε δευτερόλεπτα.  

                 ΣΠΡΕΪ ΑΛΥΣΙΔΑΣ S50 Kettenspray S50 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.200900 
Spray 12x300 ml   
 
 
 

 

Είναι ένα συνθετικό και εξαιρετικά πρόσθε-
το λιπαντικό έλαιο για αλυσίδες κίνησης 
και μεταφορέων. Επιπλέον, προσφέρει 
εξαιρετική υψηλής και χαμηλής θερμοκρα-
σίας σταθερότητα, εξαιρετική προστασία 
κατά της φθοράς και έντονη προστασία 
από τη διάβρωση για αλυσίδες, ακόμα και 
όταν η υγρασία είναι υψηλή. 

Η χρήση του επιτρέπει μακροχρόνια εσωτερική και 
εξωτερική λίπανση αλυσίδων κυλίνδρων όπως 
αλυσίδες ανυψωτικών μηχανών μοτοσυκλετών, 
ποδηλάτων ή πολλαπλών γραμμών και μονής ή 
πολλαπλής αλυσίδας συνδέσμων. 
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ΛΙΠΑΝΣΗ-ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ        Schmierung & Multifunktion  

  

 
 

 

 

                           ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Batteriepolspray 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.100350 
Spray 12x300 ml    

 
 

 

Καθαρίστε τους πόλους και τους ακροδέκτες της 
μπαταρίας πριν από τη χρήση. Ανακινήστε εντατι-
κά πριν τη χρήση. Ψεκάστε ένα λεπτό στρώμα από 
απόσταση περίπου 20 cm στους καθαρισμένους 
και στεγνούς ακροδέκτες σύνδεσης και πόλους της 
μπαταρίας. 

Το γράσο μπαταριών προστατεύει τις ηλε-
κτρικές επαφές και τους πόλους από την 
οξείδωση και τη διάβρωση. Τα ρεύματα 
διαρροής και οι απώλειες τάσης εμποδίζο-
νται αποτελεσματικά. Αποτρέπει την πρό-
κληση ζημιάς από τα οξέα.  
 
Εύρος θερμοκρασίας: -30°C έως +160°C   

                        ΨΥΚΤΕΛΑΙΟ ΚΟΠΗΣ  Kühlerschmierstoff 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.200441 
Kan 5Ltr 
   
 
 

 

Είναι ένα συμπύκνωμα που περιέχει ορυκτέλαιο 
και αναμιγνύεται με το νερό για όλες τις εργασί-
ες κατεργασίας χάλυβα και χυτοσιδήρου.  
Δημιουργεί ένα σταθερό γαλάκτωμα με νερό και 
ταυτόχρονα προσφέρει καλή αντιδιαβρωτική 
προστασία.   

Αναλογία ανάμιξης / συγκέντρωσης:            
Διάτρηση, στροφή, πριόνισμα: 5% 
Φρεζάρισμα, σπειρώματα: 8% 
Τρίψιμο: 4% 
 

                        ΛΑΔΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Schmieröl Food Grade 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.200540 
Spray 12x400 ml    
 
 
 
 

Λιπαντικό υψηλής απόδοσης και ερπυσμού για 
τη βιομηχανία τροφίμων. Είναι USDA H1 κατα-
χωρημένο και ως εκ τούτου ιδανικό για εφαρμο-
γές στη βιομηχανία τροφίμων. Εκτός από την 
εξαιρετική σταθερότητα της θερμοκρασίας και 
την καλή προστασία από την φθορά, παρέχει 
συμβατότητα σφράγισης και εξαιρετική λιπαντι-
κότητα.  
Εύρος θερμοκρασίας: -25°C έως +180°C.  

Καθαρίστε σχολαστικά τα μέρη που πρόκειται να 
ψεκαστούν από τη βρωμιά. Ανακινήστε έντονα 
πριν τη χρήση, στη συνέχεια ψεκάστε από μικρή 
απόσταση όπου χρειάζεται.  

                        ΓΡΑΣΣΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Schmierfett Food Grade 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.200560 
Spray 12x400 ml    
 
 
 

 

Είναι ένα ευέλικτο γράσο σιλικόνης τύπου 
βαζελίνης με εξαιρετική μόνωση και ευρεία 
κλίμακα θερμοκρασιών. Είναι USDA H1 κα-
ταχωρημένο και ιδανικό για εφαρμογές στη 
βιομηχανία τροφίμων. Εκτός από την εξαι-
ρετική μόνωση, προστατεύει από τη σκου-
ριά και τη διάβρωση.  
Εύρος θερμοκρασίας: -40°C έως +220°C.  

Καθαρίστε σχολαστικά τα μέρη που πρόκειται να 
ψεκαστούν από τη βρωμιά. Ανακινήστε έντονα 
πριν τη χρήση, στη συνέχεια ψεκάστε από μικρή 
απόσταση όπου χρειάζεται.  

ΦΡΟΝΤΙΔΑ-ΠΕΡΙΟΙΗΣΗ                                                    Schutz & Pflege 
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                           ΣΠΡΕΪ ΕΠΑΦΩΝ Kontaktspray 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.100448 
Spray 12x400 ml    

 
 

 

Ανακινήστε έντονα πριν τη χρήση, Ψεκάστε στις 
προβληματικές επαφές όπως βύσματα, καλώδια ή 
καπάκια διανομής και αφήστε να δράσει. Αφαιρέ-
στε το πλεόνασμα υλικού με ένα πανί.  

είναι ένα ευέλικτο προϊόν που βασίζεται σε 
ορυκτέλαιο σε οργανικούς διαλύτες. Διεισ-
δύει και μετατοπίζει το νερό. Παρέχει μόνι-
μη προστασία από τη διείσδυση της υγρα-
σίας και έτσι αποτρέπει το σχηματισμό 
ρευμάτων διαρροής. Διαλύει οξειδωμένα 
σημεία επαφής και τα προστατεύει μόνιμα 
από τη σκουριά και τη διάβρωση.    

                        ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΠΛΟ Cockpitfplege 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.100020 
Spray 12x400 ml    
   
 
 

 

Αποτελεσματικό και ήπιος καθαρισμός καθώς 
και τη φροντίδα όλων των πλαστικών στο εσω-
τερικό του οχήματος. Η μόνιμη, αόρατη προστα-
τευτική μεμβράνη εμποδίζει τη νέα ρύπανση και 
αναζωογονεί τα πλαστικά. Φροντίζει και διατη-
ρεί τις πλαστικές επιφάνειες και έχει αντιστατικό 
αποτέλεσμα. Περιέχει σιλικόνη. 

Ψεκάστε ελαφρά το ταμπλό και τα πλαστικά και 
τρίψτε αμέσως με ένα μαλακό πανί και χωρίς πίε-
ση. Δίνει ένα ανθεκτικό, εύκολο στη φροντίδα και 
αντιστατικό ματ φινίρισμα.  

                        ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ Imprägnierspray 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.200960 
Spray 12x400 ml    
 
 
 
 

Για τέλεια προστασία από την υγρασία. Τα υφά-
σματα παραμένουν απαλά και αεροδιαπερατά.  
Χωρίς σιλικόνη. Γενικής χρήσης για υφασμάτι-
νες οροφές κάμπριο, σακίδια πλάτης, τέντες, 
σκηνές, αθλητικά ρούχα, ομπρέλες θαλάσσης. 
Κατάλληλο για προϊόντα με κλιματική μεμβράνη 
και δέρμα σουέτ. Παραμένουν απαλά και αερο-
διαπερατά. Προστασία από τη δημιουργία λεκέ-
δων. 

Ανακινήστε το δοχείο έντονα πριν τη χρήση και 
ψεκάστε από απόσταση 25-30 cm πάνω στην επι-
φάνεια . Μετά από καθαρισμό ή το πλύσιμο, πρέ-
πει να επαναληφθεί η διαδικασία. Δεν είναι κατάλ-
ληλο για λάκές και τεχνητό δέρμα.  

                        ΥΓΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ Gummipflege 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.200340 
Spray 12x100 ml    
   
 
 
 

Διατηρεί και προστατεύει τα λάστιχα στις 
πόρτες, τα παράθυρα, το πορτμπαγκάζ, 
διαπερνά βαθιά μέσα στο καουτσούκ και 
το διατηρεί εύπλαστο. Ταυτόχρονα προ-
στατεύεται από τον καιρό και τη φθορά.  
Αποτρέπει το πάγωμα το χειμώνα και τη 
θερμότητα να κολλάει το καλοκαίρι. Τα 
ελαστικά μέρη παραμένουν μαλακά, επε-
κτείνοντας έτσι τη ζωή τους  

Αφαιρέστε το καπάκι από την πλαστική φιάλη, και 
πιέστε ελαφρώς έως ότου το σφουγγάρι εμποτιστεί 
με τη δραστική ουσία. Στη συνέχεια, εφαρμόζετε 
πλήρως στα λάστιχα από τις πόρτες. 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ-ΠΕΡΙΟΙΗΣΗ                                                    Schutz & Pflege 

                        ΣΠΡΕΪ ΙΜΑΝΤΑ Keilriemenspray 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.100700 
Spray 12x400 ml    
 
 
 
 

Αποτρέπει το πατινάρισμα και το σφύριγμα του 
τραπεζοειδούς ιμάντα. Τον διατηρεί μαλακό και 
παρατείνει τη διάρκεια ζωής του. Προστατεύει 
τον ιμάντα από φθορά. Αυξάνει την αποτελεσμα-
τικότητα της ελκτικής δύναμης. Συντηρεί και 
προστατεύει. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
επίπεδους, στρόγγυλους και τραπεζοειδείς ιμά-
ντες.  

Ανακινήστε έντονα πριν τη χρήση, ψεκάστε πάνω 
στον ιμάντα. Εάν είναι απαραίτητο επαναλάβετε τη 
διαδικασία.  
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                           ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ Reifenglanz 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.100980 
Spray 12x400 ml    
 
 

 

Ψεκάστε στο τοίχωμα του ελαστικού. Δεν είναι απα-
ραίτητο το σκούπισμα ή το ξέβγαλμα. Μην ψεκάσετε 
το πέλμα των ελαστικών, τα τακάκια των φρένων ή 
στους δίσκους φρένων. Ακατάλληλο για δίκυκλα. 

Για καθαρισμό, φροντίδα και την ενδυνά-
μωση του χρώματος των ελαστικών σε ένα 

στάδιο εργασίας. Συντηρεί τα πολυκαιρι-

σμένα πλαϊνά των ελαστικών, δίνοντάς τα 
μια έντονη, βαθιά μαύρη εμφάνιση.  

                        ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Kunstoffpflege 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.100330 
Spray 12x400 ml    
   
 
 

 

Καθαρίζει και φροντίζει τις επιφάνειες από πλα-
στικό. Ο ιδιαίτερος συντονισμός των συστατι-
κών του και τα ειδικά λιπαντικά συστατικά αφή-
νουν τις γκρίζες και εύθρυπτες επιφάνειες να 
εμφανίζονται ως καινούργιες. Κύρια εφαρμογή η 
φροντίδα πλαστικών εξαρτημάτων στο εσωτερι-
κό και στο εξωτερικό οχημάτων(π.χ. προφυλα-
κτήρες, Spoilers, γρίλιες, ελαστικά, πίνακες ελέγ-
χου ) και στη συντήρηση πλαστικών επιφανειών 
και πλαστικών συσκευών στο σπίτι.  

Ανακινήστε έντονα πριν τη χρήση και εφαρμόστε 
το προϊόν ομοιόμορφα στην επιφάνεια που πρό-
κειται να καθαριστεί. Αφήστε να δράσει για λίγο 
και αφαιρέστε τη διαλυμένη βρωμιά με ένα πανί. 
Αφήστε το προϊόν να στεγνώσει εντελώς και γυαλί-
στε με ένα στεγνό πανί. Περιέχει εύφλεκτους δια-
λύτες για καλύτερο αποτέλεσμα καθαρισμού. Το 
προϊόν να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμε-
νους χώρους και όχι κοντά σε πηγές ανάφλεξης.  

                        ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Lackschutzpolitur  

Συσκευασία  
 
Art. Nr.100908 
Flasche 12x500 ml    
 
 
 
 

Γυαλιστικό υψηλής ποιότητας με μοναδικές 
ιδιότητες για όλα τα συμβατικά χρώματα. 
Όταν χρησιμοποιείται σωστά, είναι αβλα-
βές για όλες τις περιοχές φροντίδας που 
συνιστούμε: Προστατεύει από το χιόνι, το 
αλάτι, τη βιομηχανική σκόνη και άλλα επι-
θετικά συστατικά του αέρα, προστατεύει το 
χρώμα από το κιτρίνισμα που προκαλείται 
από τις υπεριώδεις ακτίνες.  

Πλύνετε το αυτοκίνητο καλά πριν από τη χρήση. 
Εφαρμόστε με ένα καθαρό πανί χωρίς χνούδι και 
τρίψτε ομοιόμορφα. Μετά το στέγνωμα γυαλίζει . 
εύκολα. Μην το χρησιμοποιείτε σε θερμαινόμενες 
βαφές ή σε άμεσο ηλιακό φως.  

                        ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ NANO Lackschutzpolitur Nano 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.200602 
Flasche 12x500 ml    
   
 
 
 

Γυαλιστικό υψηλής ποιότητας με μοναδικές 
ιδιότητες για όλα τα συμβατικά χρώματα. 
Όταν χρησιμοποιείται σωστά, είναι αβλα-
βές για όλες τις περιοχές φροντίδας που 
συνιστούμε: Προστατεύει από το χιόνι, το 
αλάτι, τη βιομηχανική σκόνη και άλλα επι-
θετικά συστατικά του αέρα, προστατεύει το 
χρώμα από το κιτρίνισμα που προκαλείται 
από τις υπεριώδεις ακτίνες.  

Πλύνετε το αυτοκίνητο καλά πριν από τη χρήση. 
Εφαρμόστε με ένα καθαρό πανί χωρίς χνούδι και 
τρίψτε ομοιόμορφα. Μετά το στέγνωμα γυαλίζει . 
εύκολα. Μην το χρησιμοποιείτε σε θερμαινόμενες 
βαφές ή σε άμεσο ηλιακό φως.  

ΦΡΟΝΤΙΔΑ-ΠΕΡΙΟΙΗΣΗ                                                    Schutz & Pflege 

                        ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Lederpflegespray 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.200361 
Spray 12x250 ml    
 
 
 
 

Καθαρίζει και προστατεύει το δέρμα με ένα πέ-
ρασμα. Μια μακράς διαρκείας, υδατοαπωθητική 
και αναπνεύσιμη προστατευτική μεμβράνη, 
αναζωογονεί το εύθραυστο ή ξεθωριασμένο 
δέρμα και το καθιστά ευχάριστα εύπλαστο. Το 
δέρμα τροφοδοτείται με επιλεγμένο γαλάκτωμα 
φροντίδας μέσω των λεπτών πόρων του και το 
καθιστά πιο ανθεκτικό και ανανεώνουν το χρώ-
μα του.  

Ανακινήστε έντονα πριν τη χρήση και ψεκάστε 
ομοιόμορφα στην επιφάνεια που πρόκειται να 
καθαριστεί. Τρίψτε με ένα πανί ή σφουγγάρι. Αφή-
στε να δράσει και γυαλίστε με ένα στεγνό πανί. 
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                        ΣΠΡΕΪ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Schweißschutzspray 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.200470 
Spray 12x400 ml    
   
 
 

 

Εμποδίζει την προσκόλληση σταγονιδίων συ-
γκόλλησης στο προς κατεργασία υλικό και στο 
φλόγιστρο χωρίς να επηρεάζει τη ραφή συγκόλ-
λησης. Παράλληλα αυξάνει τη διάρκεια ζωής 
των ακροφυσίων συγκόλλησης και του εσωτερι-
κού του φλόγιστρου. Είναι 97% βιοαποικοδομή-
σιμο και δεν περιέχει σιλικόνη. Για όλες τις ερ-
γασίες συγκόλλησης με αδρανές αέριο, ηλεκτρι-
κή συγκόλληση, MAG / MIG σε χάλυβα, αλουμί-
νιο.  

Ανακινήστε έντονα και ψεκάστε ομοιόμορφα στην 
καθαρισμένη περιοχή συγκόλλησης από περίπου 
20 cm - 25 cm. Η εργασία μπορεί να ξεκινήσει αμέ-
σως. Η περιοχή συγκόλλησης είναι εύκολο να κα-
θαριστεί με ένα διάλυμα σαπουνιού.  

                        ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ Schweißtrennmittel 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.200581 
Δοχείο 5 Ltr    
 
 
 
 

Εμποδίζει την πρόσφυση των σταγονίδιων συ-
γκόλλησης στο τεμάχιο εργασίας καθώς και στο 
ακροφύσιο, χωρίς να επηρεάζεται η ραφή συ-
γκόλλησης. Τα σταγονίδια συγκόλλησης παρα-
μένουν χαλαρά στην επιφάνεια εργασίας και 
μπορούν εύκολα να σκουπιστούν από την προ-
στατευτική μεμβράνη που σχηματίζει το προϊόν.  
Το προϊόν πρέπει να αραιωθεί τουλάχιστον με 
1: 1 έως 1: 2 με νερό.  

Το με "κανονικό" νερό αραιωμένο γαλάκτωμα πρέ-
πει να υποστεί επεξεργασία εντός 24 ωρών. Μη 
αραιωμένο και αποθηκευμένο σε θερμοκρασία 
δωματίου, το γαλάκτωμα παραμένει σταθερό πε-
ρισσότερο από 6 μήνες.  

                        ΣΠΡΕΪ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ME ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗ Schweißpulverspray 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.200220 
Spray 12x400 ml    
 
 
 

 

Σπρέι προστασίας συγκόλλησης με βάση τη 
μαρμαρόσκονη χωρίς σιλικόνη. Χρησιμοποιείται 
για τον καθαρισμό των ακροφυσίων συγκόλλη-
σης και φλόγιστρου και ως προστατευτικό που 
εμποδίζει την προσκόλληση σταγονιδίων συ-
γκόλλησης στο προς κατεργασία υλικό και στο 
φλόγιστρο χωρίς να επηρεάζει τη ραφή συγκόλ-
λησης.  

Ανακινήστε έντονα και ψεκάστε ομοιόμορφα στην 
καθαρισμένη περιοχή συγκόλλησης από περίπου 
20 cm - 25 cm. Η εργασία μπορεί να ξεκινήσει 
αμέσως. Η περιοχή συγκόλλησης είναι εύκολο να 
καθαριστεί με ένα διάλυμα σαπουνιού.  

ΦΡΟΝΤΙΔΑ-ΠΕΡΙΟΙΗΣΗ                                                    Schutz & Pflege 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.14020 
Tube 25 ml    
Art. Nr.14024 
Tube 50 ml    
 
Πλαστικές Μύτες 
Art. Nr.14022 
Τεμ. 1 

Κρατήστε το χρόνο στερέωσης περίπου 12-15 
λεπτά, μετά από το οποίο τα συνδεδεμένα μέρη 
κόλλησαν. Η πλήρης σκλήρυνση ολοκληρώνεται 
μετά από 24 ώρες * Χρόνος επεξεργασίας: Ο χρό-
νος στο συστατικό Α αναμειγνύεται επιμελώς με το 
συστατικό B. Ο χρόνος επεξεργασίας σε αναλογία 
ανάμιξης 1:1 είναι 4-6 λεπτά. Μετά από αυτό, το 
προϊόν δεν μπορεί πλέον να υποστεί επεξεργασία.  

                        ΚΟΛΛΑ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ Ultra Kleb 21 

Υψηλής αντοχής κόλλα ακρυλικού μεθυλεστέρα 
δύο συστατικών για μόνιμες ισχυρές κολλήσεις 
διαφόρων υλικών (π.χ. χάλυβας, αλουμίνιο, 
μέταλλα, εν θερμώ διαμορφούμενα πλαστικά, 
σύνθετα υλικά, ακρυλικά, PVC,  PC, PET, PU 
κτλ.). Η κόλλα που στεγνώνει γρήγορα, αντέχει 
σε χτυπήματα και σε ξεφλούδισμα και μπορεί να 
υποβληθεί σε οποιαδήποτε επεξεργασία. 

ΚΟΛΛΕΣ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ                                     Kleb & Dichtstoffe 

                        ΠΑΣΤΑ ΠΛΥΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ Handwaschpaste 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.60010/01 
Δοχείο 1 Ltr    
Art. Nr.60010/04 
Δοχείο 4 Ltr    
 
 

 

Για σχολαστικό καθαρισμό των χεριών. Απομα-
κρύνει ακόμη και τους πιο δύσκολους ρύπους, 
όπως χρώματα, λάδια και υπολείμματα υλικών 
τριβής φρένων. Προστατεύει τα χέρια και είναι 
οικονομικό σε κατανάλωση. 
Τρίβετε καλά σε στεγνά χέρια και ξεπλένετε. 

Τρίβετε καλά σε στεγνά χέρια και ξεπλένετε. 
Φυλάσσετε σε κλειστό δοχείο για να αποφύγετε 
πιθανή ξήρανση του προϊόντος.  
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                           ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Lederpflegespray 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.100460 
Spray 12x400 ml    

 
 

 

Ανακινήστε πριν από τη χρήση. Ψεκάστε από από-
σταση 20-30 cm σταυρωτά και στις δύο επιφάνειες 
που θα κολληθούν. Στα υλικά πορώδη επιφάνεια 
ψεκάστε εντονότερα. Μετά την εξάτμιση του διαλύ-
τη (περίπου 10 λεπτά), συμπιέστε δυνατά μαζί τα 
τμήματα που πρέπει να κολληθούν.  

Eίναι μια κόλλα επαφής για γρήγορη και 
μεγάλη συγκόλληση πολλών υλικών. Κολ-
λάει γρήγορα και αξιόπιστα  αφρό, πλαστι -
κό, καουτσούκ, δέρμα, υφάσματα, μέταλλο, 
γυαλί, λακαρισμένη λαμαρίνα, ξύλο, γυαλί, 
φωτογραφίες κ.λπ.  

Συσκευασία  
 
Art. Nr.14015 
Tube 50 ml    
   
 
 

Καθαρίστε την επιφάνεια σφράγισης εκ των προτέ-
ρων με κατάλληλο καθαριστικό. Εφαρμόστε στη 
μία πλευρά της επιφάνειας στεγανοποίησης ή με 
μεγάλο βάθος τραχύτητας εφαρμόστε και στις δύο 
πλευρές και συναρμολογήστε τα μέρη. Η άμεση 
συναρμολόγηση δεν είναι απαραίτητη επειδή το 
υλικό αντιδρά μόνο μετά τη συναρμολόγηση των 
εξαρτημάτων.  

                        ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΧΛΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ Schraubensicherung mittelfest 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.14011 
Tube 50 ml    
 
 
 
 

Αποτρέπει το ακούσιο λασκάρισμα των κο-
χλιών. Αντέχει στη χαλάρωση λόγω δόνησης. 
Εύρος θερμοκρασιών χρήσης: έως 150 °C. 
Στεγνώνει γρήγορα και αξιόπιστα. Δυνατότητα 
χρήσης σε λαδωμένες επιφάνειας. Στεγανοποιεί 
βίδες, αποτρέπει διαρροές. Καλή αντοχή στις 
χημικές ουσίες.  
Μέγιστη διάμετρος σπειρώματος: M36   
Ροπή στρέβλωσης: περίπου 21 Nm  

Χωρίς εντατικό καθαρισμό των προς συγκόλληση 
εξαρτημάτων, εφαρμόζεται στα επιθυμητά μέρη, η 
σκλήρυνση λαμβάνει χώρα μόλις τα δύο μεταλλικά 
μέρη, με αποκλεισμό του οξυγόνου (αναερόβια), 
συνδέονται μεταξύ τους. Τα υπολείμματα παραμέ-
νουν μαλακά και μπορούν εύκολα να καθαριστούν.  

                        ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΑΥΡΟ HT Silikon  

Συσκευασία  
 
Art. Nr.200410 
Tube 12x200 ml    
 
 
 

 

Ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας και εύκολης επεξερ-
γασίας στεγανοποιητικό με βάση τη σιλικόνη σε 
αυτόματο σωληνάριο. Με εξαιρετική αντοχή στο 
κρύο, στις υψηλές θερμοκρασίες και στη γήραν-
ση. Παραμένει μόνιμα ελαστική και αντέχει σε 
χημικά, λάδια κτλ.Αντοχή σε θερμοκρασίες από 
– 50°C έως + 250 °C (παροδικά έως +300 °C). 

Οι επιφάνειες προς στεγανοποίηση ή μόνωση  
πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές. Τα υπάρχο-
ντα υπολείμματα λαδιού ή λίπους πρέπει να απο-
μακρύνονται εντελώς χρησιμοποιώντας ένα κατάλ-
ληλο καθαριστικό.  

                        ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΧΛΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ Schraubensicherung hochfest 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.14012 
Tube 50 ml    
 
 
 
 

Αποτρέπει το ακούσιο λασκάρισμα των κο-
χλιών. Αντέχει στη χαλάρωση λόγω δόνησης. 
Εύρος θερμοκρασιών χρήσης: έως 150 °C. 
Στεγνώνει γρήγορα και αξιόπιστα. Δυνατότητα 
χρήσης σε λαδωμένες επιφάνειας. Στεγανοποιεί 
βίδες, αποτρέπει διαρροές. Καλή αντοχή στις 
χημικές ουσίες. 
Μέγιστη διάμετρος σπειρώματος: M25 
Ροπή στρέβλωσης: περίπου > 25Nm (M10)  

Χωρίς εντατικό καθαρισμό των προς συγκόλληση 
εξαρτημάτων, εφαρμόζεται στα επιθυμητά μέρη, η 
σκλήρυνση λαμβάνει χώρα μόλις τα δύο μεταλλικά 
μέρη, με αποκλεισμό του οξυγόνου (αναερόβια), 
συνδέονται μεταξύ τους. Τα υπολείμματα παραμέ-
νουν μαλακά και μπορούν εύκολα να καθαριστούν.  

                        ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΦΑΝΕΙΩΝ Flächendichtung 0,5mm 

Στεγανωτικό υψηλής ποιότητας, που στεγνώνει 
αναερόβια (χωρίς οξυγόνο) με μεταλλική επαφή.  
Αργό στέγνωμα (έτοιμο για λειτουργία μετά από 
3 – 6 ώρες) πολύ υψηλή αντοχή σε θλίψη (έως 
300 bar). Για μεγέθη αρμών στεγανοποίησης 
από 0,1 έως 0,5 mm. Στεγανοποίηση φλαντζών 
κιβωτίων, εδράνων, καπάκια κινητήρων, διαφο-
ρικών κ.α. 

ΚΟΛΛΕΣ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ                                     Kleb & Dichtstoffe 
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                           ΧΗΜΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΚΟΥΡΙΑΣ Rostkiller 2080 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.200299 
Spray 12x400 ml    

 
 

 

Ανακινήστε πριν από τη χρήση. Καθαρίστε προσε-
κτικά τις επιφάνειες που πρόκειται να υποστούν 
επεξεργασία από τη χαλαρή σκουριά, ακαθαρσίες 
και γράσα. Ψεκάστε και αφήστε να στεγνώσει τε-
λείως  

Είναι μία εποξική ρητίνη υψηλής ποιότητας 
και χρησιμοποιείται για την εξουδετέρωση 
της σκουριάς. Η σκουριά μετασχηματίζεται 
χημικά, και παίρνει ένα σκούρο καφέ έως 
σκούρο γκρι χρώμα. Το εποξειδικό στρώμα 
σφραγίζει την μεταλλική επιφάνεια και 
σκληραίνει ως ένα εξαιρετικό αστάρι μετά 
από 12 έως 24 ώρες .  

Συσκευασία  
 
Art. Nr.100120 Μαύρο 

Spray 12x400 ml  
Art. Nr.100121 Ασημί 

Spray 12x400 ml  
  
   

                        ΧΡΩΜΑ ΙΝΟΧ Inox Spray  

Συσκευασία  
 
Art. Nr.200230 
Tube 12x400 ml    
 
 
 
 

Δίνει σε όλα τα μέταλλα ένα φινίρισμα επιφά-
νειας ανθεκτικό στις γρατζουνιές και στις καιρι-
κές συνθήκες Η περιεχόμενη σκόνη ανοξείδωτου 
χάλυβα αναμειγνύεται με αντιδιαβρωτικές χρω-
στικές ουσίες και εγγυάται αντοχή στη θερμότη-
τα έως + 300°C.  

Καθαρίστε σχολαστικά τα εξαρτήματα που πρόκει-
ται να υποστούν βαφή. Ανακινήστε έντονα για 
περίπου 2 λεπτά.  Μετά από περίπου 10 λεπτά, η 
επιφάνεια είναι στεγνή στην αφή. Πλήρες στέγνω-
μα μετά από περίπου 24 ώρες. Μετά τη χρήση, 
ψεκάστε ανάποδα για να καθαρίσει η βαλβίδα. 

                        ΣΠΡΕΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ /ΧΡΩΜΙΟ  Edelstahlspray mit Chromeffekt  

Συσκευασία  
 
Art. Nr.100791 
Tube 12x400 ml    
 
 
 

 

Βαφή από ανοξείδωτο χάλυβα με γρήγορο στέ-
γνωμα και εφέ χρωμίου για την επίστρωση και 
τη βελτίωση των μεταλλικών εξαρτημάτων κα-
θώς και για διακοσμητικούς σκοπούς. Προσκολ-
λάται σε μέταλλο, πέτρα, ξύλο, χαρτί και τα πε-
ρισσότερα πλαστικά.  

Καθαρίστε σχολαστικά τα εξαρτήματα που πρόκει-
ται να υποστούν βαφή. Ανακινήστε έντονα για 
περίπου 2 λεπτά.  Μετά τη χρήση, ψεκάστε ανάπο-
δα για να καθαρίσει η βαλβίδα.  

                        ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Motorplast 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.100140 
Tube 12x400 ml    
 
 
 
 

Υψηλής γυαλάδας, υδροαπωθητικό προστατευ-
τικό βερνίκι για αδιαβροχοποίηση του χώρου 
του κινητήρα. Ο κινητήρας γίνεται ξανά σαν 
καινούργιος. Αποτρέπει τη διάβρωση και απω-
θεί τους ρύπους. Προστατεύει τον κινητήρα, τα 
μπουζοκαλώδια και τα συγκροτήματα από την 
υγρασία. Συμβατό με λαστιχένια και πλαστικά 
μέρη. 

Μετά το πλύσιμο του κινητήρα, αφήστε το χώρο 
του κινητήρα να στεγνώσει καλά. Ανακινήστε 
έντονα και στη συνέχεια ψεκάστε ομοιόμορφα το 
διαμέρισμα του κινητήρα από απόσταση 25-30 cm 
και αφήστε το να στεγνώσει για περίπου 30 λεπτά. 
Μετά τη χρήση, ψεκάστε ανάποδα για να καθαρί-
σει η βαλβίδα. 

                        ΧΡΩΜΑ ΕΞΑΤΜΗΣΗΣ Auspuffschutzlack 

Είναι υψηλής ποιότητας ειδικό βερνίκι με γρήγο-
ρο στέγνωμα και θερμική αντοχή μέχρι 500°C. 
Έχει εξαιρετική πρόσφυση, πολύ καλή κάλυψη 
και είναι ανθεκτικό στις γρατζουνιές.  
 

ΑΜΑΞΩΜΑ-ΧΡΩΜΑΤΑ                                                Karosserie & Lacke 

Ανακινήστε έντονα για περίπου 2 λεπτά. Καθαρί-
στε σχολαστικά τα εξαρτήματα που πρόκειται να 
υποστούν επεξεργασία και ψεκάστε με τη βαφή.  
Μετά τη χρήση, ψεκάστε ανάποδα για να καθαρί-
σει η βαλβίδα. Για να επιτευχθεί πλήρως η σκλή-
ρυνση, η βαφή πρέπει να θερμαίνεται σταδιακά 
έως + 300°C.  
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                           ΣΠΡΕΙ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ Zinkspray 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.100460 
Spray 12x400 ml    

 
 

 

Ανακινήστε πριν από τη χρήση. Ψεκάστε από από-
σταση 20-30 cm σταυρωτά.  
Στέγνωμα από σκόνη μετά από 8 λεπτά.   
Στέγνωμα για αφή μετά από 20-30 λεπτά.  
Πλήρες στέγνωμα μετά από 48 ώρες.  
Η βαφή πρέπει να έχει πάχος στρώσης 50-80 μ. 

Αστάρι από 99 % καθαρό ψευδάργυρο για χρή-
ση πριν από εργασίες βαφής. Προστατεύει από 
τη διάβρωση όλες τις σιδερένιες και χαλύβδινες 
επιφάνειες – ιδίως τις ραφές συγκόλλησης.  
Ενεργή αντιδιαβρωτική προστασία, με αντοχή 
σε θερμοκρασίες έως + 490°C. 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.100190 Μαύρο 
Spray 12x500 ml    
Art. Nr.100200 Γκρί 
Spray 12x500 ml    
Art. Nr.100221 Μαύρο 
Dose 12x1L   
Art. Nr.100220 Γκρί 
Dose 12x1L   

Το υπόστρωμα που πρόκειται να υποβληθεί σε 
επεξεργασία πρέπει να είναι στεγνό, χωρίς σκόνη, 
γράσο και χωρίς σκουριά. Ψεκάστε την επιφάνεια 
με λεπτά στρώματα σε 2-3 διατομές και αφήστε την 
να στεγνώσει.  

                        ΣΠΡΕΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Aluminiumspray 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.100290 
Spray 12x400 ml    
 
 
 
 

Eίναι μια ανθεκτική σε τριβή επίστρωση βαφής 
με υψηλή περιεκτικότητα καθαρού αλουμινίου, η 
οποία προσφέρει θερμική αντοχή στη διάβρωση 
(+ 480°C). Μετά από ταχεία ξήρανση, σχηματί-
ζεται ένα φιλμ χωρίς πόρους και λεία επιφάνεια.  

Οι επιφάνειες που πρόκειται να επικαλυφθούν 
πρέπει να είναι απαλλαγμένες από λίπη και σκόνη. 
Ανακινήστε πριν από τη χρήση για περίπου 3 λε-
πτά. Μετά από περίπου 8 λεπτά, η επιφάνεια είναι 
στεγνή στην αφή και μετά από 20-25 λεπτά στεγνή 
για επεξεργασία. 

                        ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΙΣΣΑ ΜΑΥΡΗ Steinschlagschutz Bitumen 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.100211  
Spray 12x500 ml    
Art. Nr.100210 
Dose 12x1L   
 
 
 

Αντιδιαβρωτικό, που όταν στεγνώσει σχηματίζει 
ένα συνεκτικό ελαστικό, αδιάρρηκτο στρώμα 
προστασίας. Το υλικό επίστρωσης που περιέχει 
πίσσα διαθέτει καλές ηχομονωτικές ιδιότητες και 
μεγάλη αντοχή στην απόξεση. Για επικάλυψη  
στους θόλους τροχών, καθώς και για επιδιόρθω-
ση ή συμπλήρωση επιστρώσεων σε δάπεδα 
αυτοκινήτων. Δεν βάφεται. 

Το υπόστρωμα που πρόκειται να υποβληθεί σε 
επεξεργασία πρέπει να είναι στεγνό, χωρίς σκόνη, 
γράσο και χωρίς σκουριά. Ψεκάστε την προς επε-
ξεργασία επιφάνεια σταυρωτά με ένα πάχος στρώ-
σης περίπου 3 mm.  

                        ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Grundierfiller  

Συσκευασία  
 
Art. Nr.200730 
Spray 12x400 ml    
 
 
 
 

Αντιδιαβρωτικό αστάρι με πολύ μεγάλη κάλυψη 
και δύναμη γεμίσματος. Χαρακτηρίζεται από 
ταχεία ξήρανση, υψηλή απόδοση και εύκολη 
δυνατότητα κόλλησης. Δυνατότητα βαφής με όλα 
τα συνήθη συστήματα βαφής αυτοκινήτων, και 
έχει υψηλό επίπεδο αντιδιαβρωτικής προστασί-
ας. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για μικρές επι- 
σκευές ιδίως σε σημεία που έχουν υποστεί λεί-
ανση. 
  

Οι επιφάνειες που πρόκειται να επικαλυφθούν 
πρέπει να είναι απαλλαγμένες από λίπη και σκόνη. 
Στέγνωμα από σκόνη μετά από 5-10 λεπτά.   
Στέγνωμα για αφή μετά από 15-20 λεπτά.  
Στέγνωμα για λείανση από περίπου 30 λεπτά.  
Μετά τη χρήση, ψεκάστε ανάποδα για να καθαρί-
σει η βαλβίδα. 

                        ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ Steinschlagschutz überlackierbar  

Μόνιμα ελαστικό, με διαλύτες και πυκνόρρευστο 
υλικό επίστρωσης με τέλεια καλυπτικότητα. 
Αφού στεγνώσει, η επίστρωση αποτελεί μια 
ανθεκτική στην απόξεση αντιδιαβρωτική προ-
στασία με καλά χαρακτηριστικά προστασίας 
από χτυπήματα από πετραδάκια και εξαιρετική 
ηχομόνωση. Δυνατότητα χρωματισμού με 
προσθήκη της  βαφής του αυτοκινήτου. 

ΑΜΑΞΩΜΑ-ΧΡΩΜΑΤΑ                                                Karosserie & Lacke 
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ΔΙΑΦΟΡΑ                                                                                      Sonstiges  

 

                         ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Lecksucher 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.100059   
Spray 12x400 ml      
 
 
 

 

Είναι ένα υγρό ανίχνευσης διαρροών για τον 
εντοπισμό μη στεγανών σημείων σε αέρια και 
πεπιεσμένο αέρα. Με το σπρέι ανίχνευσης διαρ-
ροών ανιχνεύονται μη στεγανά σημεία σε δοχεί-
α, σωληνώσεις, εύκαμπτους σωλήνες, κοχλιο-
συνδέσεις, ραφές συγκόλλησης, συνδέσεις και 
εξαρτήματα. Υδατοδιαλυτό, βιοδιασπώμενο 
υγρό ελέγχου και φιλικό στο περιβάλλον. 

Πριν από τη χρήση, ανακινήστε εντατικά. Ψεκάστε 
στις ύποπτες περιοχές διαρροής. Εάν υπάρχει 
διαρροή, η διαπερατή περιοχή υποδεικνύεται από 
υπερβολικό αφρισμό. Καθαρίστε τους πλαστικούς 
σωλήνες που έχετε ελέγξει με καθαρό νερό.  

                        ΑΙΘΕΡΑΣ Kaltstartspray 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.100160 
Spray 12x300 ml    
 
 
 
 

Φροντίζει για σίγουρη υποβοήθηση εκκίνησης 
στο κρύο, με υγρασία, με βρεγμένα μπουζί και 
αδύναμη μπαταρία. Αποτελείται από έναν Συν-
δυασμό δραστικών ουσιών ιδιαίτερα εύφλεκτων 
και είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για όλους τους 
βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες. 
Διευκολύνει την εκκίνηση κινητήρων εσωτερικής 
καύσης, αποτελεσματικόα κόμη και σε ακραίο 
ψύχος. Προστατεύει τον κινητήρα και την μπατα-
ρία Ευκολότερη διαδικασία ανάφλεξης. 

Ψεκάστε απευθείας στο φίλτρο αέρα ή στη γραμμή 
αναρρόφησης και ξεκινήστε αμέσως. Για τους βεν-
ζινοκινητήρες, πατήστε ελαφρά γκάζι. Για τους 
κινητήρες ντίζελ, ξεκινήστε με πλήρη γκάζι και μην 
προθερμαίνετε. Μην ψεκάζετε τα μπουζί και τις 
ζεστές επιφάνειες.  

  

 
 

                        ΚΑΝΟΥΛΑ ΓΙΑ ΚΑΝΙΣΤΡΑ Ausgießer  

 

                        ΤΑΧΕΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΑΓΟΥ  Entfroster 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.100150 
Spray 12x300 ml    
 
 
 
 

Είναι κατάλληλο για χρήση τόσο σε εσωτερι-
κούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Αποψύχει 
εύκολα  παγωμένες επιφάνειες και τις καθαρίζει 
ταυτόχρονα. Ειδικά δραστικά συστατικά απο-
τρέπουν και πάλι το πάγωμα στο παμπρίζ.  
Είναι επίσης κατάλληλος για την απόψυξη των 
παγωμένων κλειδαριών.  

Ψεκάστε από 20 cm αρκετά από το σπρέι πάνω 
στην περιοχή που πρόκειται να ξεπαγώσει και 
αμέσως αφαιρέστε το αποψυγμένο υγρό με έναν 
ελαστικό μάκτρο ή ξύστρα από καουτσούκ.  

                           ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΤΡΩΚΤΙΚΑ Marderschreck 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.100930 
Spray 12x200 ml    

 
 

 

Ψεκάστε τα προς προστασία μέρη, όπως ηλεκτρικά 
καλώδια και άλλα πλαστικά ή καουτσούκ εξαρτή-
ματα. Για την πρόληψη των οχημάτων, μπορεί να 
ψεκαστούν οι θόλοι των τροχών και ανοιχτοί χώ-
ρους στο μηχανοστάσιο. Επαναλάβετε την εφαρμο-
γή κάθε 14 ημέρες.  

Άρωμα που προστατεύει από δαγκώματα 
τρωκτικών στον χώρο του κινητήρα. Εύκο-
λη και γρήγορη εφαρμογή. Αποτρέπει ακρι-
βές επισκευές. Δεν έχει καμία επιβλαβή 
επίδραση στο περιβάλλον και στα ζώα. 
Ψεκάστε από όλες τις πλευρές τα πλαστικά 
και τα λαστιχένια μέρη.  
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ                                                                                     Zubehör 

 

                         ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ  1Ltr. Druckpumpzerstäuber  
Συσκευασία  
 
Art. Nr.7634   
Τεμ. 1 
 
 
 

 

Aνθεκτικός σε διαλύτες, για τον εύκολο ψεκασμό 
μεγαλύτερων ποσοτήτων υγρού, π.χ. Καθαριστι-
κό φρένων, ακετόνη, αφρός καθαρισμού κ.λ.π  
Χωρητικότητα: 1 ltr.  
Μέγιστη χωρητικότητα: 0,9 ltr.  

Υπάρχουν πλήρες σετ ανταλλακτικών. 

                        ΦΙΑΛΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΑΕΡΑÖko Sprüh 

Επαναπληρούμενη φιάλη ψεκασμού που μπορεί 
να γεμίσει ταυτόχρονα με υγρό καθαρισμού και 
αέρα. Η ειδική βαλβίδα στον πυθμένα του φιαλι-
δίου επιτρέπει την πλήρωση με αέρα χωρίς 
βίδωμα κάθε στιγμή. 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.7635   
Τεμ. 1 
 
 
 

 

Γεμίζεται από πάνω με την επιθυμητή δραστική 
ουσία (μέγιστος όγκος πλήρωσης 250 ml). Στη 
συνέχεια, τοποθετήστε τη βαλβίδα και σφραγίστε 
με τον δακτύλιο ορείχαλκου. Στο κάτω μέρος του 
δοχείου υπάρχει μια βαλβίδα που χρησιμοποιείται 
για να γεμίσει το δοχείο με αέρα. Μετά τη διαδικα-
σία πλήρωσης πεπιεσμένου αέρα (περίπου 8-10 
δευτερόλεπτα), η βαλβίδα κλείνει αυτόματα.  
 

Υπάρχουν πλήρες σετ ανταλλακτικών. 

                        ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Luftfull-Station- Öko Sprüher 

 Βαλβίδα για πλήρωση φιαλιδίων ψεκασμού 
αέρα με πεπιεσμένο αέρα. 

Συσκευασία  
 
Art. Nr.7639   
Τεμ. 1 
 
 
 

 

 

                        ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ Multikopf fur Spraydose 

  Συσκευασία  
 
Art. Nr.7639   
Τεμ. 1 
 
 
 

 

 

                        ΚΑΝΟΥΛΑ ΓΙΑ ΚΑΝΙΣΤΡΑ  5L & 10LAusgießer  

 

Το έξυπνο και πρακτικό στόμιο για τα δοχεία 5L  
και 10L χρησιμοποιείται αντί του βιδωτού καπα-
κιού.  

Συσκευασία  
 
Art. Nr.7500   
Τεμ. 1 
 
 
 

 

Για να αφαιρέσετε το περιεχόμενο, το κάνιστρο 
μπορεί να διατηρηθεί με κλίση στο πλάι. Με την 
έξυπνη βαλβίδα διακοπής, το καθαριστικό μπορεί 
να δοσολογηθεί εύκολα.  

Είναι μία καινοτόμος κεφαλή ψεκασμού 
που εξασφαλίζει ακριβή δοσολογία ακόμα και σε 
δύσκολα σημεία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτε-
νώς (διπλωμένη θέση) καθώς και επιλεκτικά 
(ανεπτυγμένη θέση).  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΛΑΜΠΡΟΓΛΟΥ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΣΟΦΙΑΣ 4  
Τ.Κ. 59132 ΒΕΡΟΙΑ 
email.: info@lamproglou.gr 
Τηλ. 2331 400127 

2m Michael Maukner GmbH & Co. KG  

Röntgenstraße 7  

D-97230 Estenfeld  

www.2m-maukner.de 


