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          WIERTŁA/BITY/TARCZE/SPRAYE TECHNICZNE           WIERTŁA/BITY/TARCZE/SPRAYE TECHNICZNE

 Spraye techniczne

Zalety / Korzyści:
Odrdzewiacz o działaniu nawilżającym i usuwającym rdzę. 
Rozluźnia skorodowane połączenia śrubowe, wkręty i 
kotwy.  Stanowi długotrwałe zabezpieczenie przed korozją.  
Smaruje gładkie powierzchnie.Eliminuje skrzy- pienie 
i piski współpracujących elementów metalowych (np. 
w zawiasach)  Czyści linki Bowdena, cięgna sterujące i 
łańcuchy.   Przed użyciem należy dobrze wstrząsnąć   pojem-
nik.  Dokładnie spryskać powierzchnię z odległości ok. 20 
cm i odczekać, aż płyn dobrze wniknie. W razie potrzeby 
czynności powtórzyć.

Typ Art.-Nr Ilość w opak.

szt.

Odrdzewiacz w sprayu FTC-MF 512732 12

Zalety / Korzyści:
Wysoce aktywny środek czyszczący, o znakomitych 
właściwościach penetracyjnych, przeznaczony do czyszcze-
nia zabrudzonych części maszyn, w szczególności tarcz ham-
ulcowych i innych części hamulców, takich jak bębny, linki, 
cięgna itp. Polecany jako środek czyszczący do zastosowania 
przy przeglądach, naprawach  i podczas montażu. Usuwa 
nawet mocno zaschnięte smary. Nie powoduje korozji ani nie 
oddziaływuje  na części gumowe lub plastiki. Pryskać sprayem 
na zabrudzone części z odległości ok. 20 cm i poczekać aż 
wyschnie. 

Typ Art.-Nr Ilość w opak.

szt.

Spray do czyszczenia hamulców FTC-BC 512730 12

Zalety / Korzyści:
Spray na bazie bitumicznej, przeznaczony do zabezpie-
czania kotew, śrub i innych połączeń stalowych. Szczegól-
nie zalecany do zabezpieczania zamocowań fasadowych. 
Stosować przy temperaturze otoczenia od -5oC do +40oC 
(optymalna temperatura pracy od +16oC do +25oC). Ele-
menty zabezpieczane muszą być czyste i suche, wolne 
od smaru, oleju i rdzy. Sprayem pryskać z odległości ok. 
15-20 cm nakładając w miarę możliwości równomierną 
warstwę.  W razie potrzeby czynności powtórzyć. Nałożony 
spray nie kapie i nie tworzy oparów. Całkowite wysychanie 
po 3-4 godzinach przy 600 mµ i +20oC. Odporny w zakre-
sie temperatur  od -25oC do +80oC. Odporny na sól, wodę, 
nieścieralny.

Typ Art.-Nr Ilość w opak.

szt.

Spray antykrozyjny FTC-CP 511440 12

OLEJ TECHNICZNY W SPRAYU FTC-AL

Zalety / Korzyści:
Syntetyczny środek do smarowania. Dokładnie wnika 
do wszystkich szczelin. Odporny na wysokie ciśnienie i 
temperaturę w zakresie od -35oC do +200oC. Wstrzymuje 
korozję. Odporny na wodę, sól, słabe kwasy i ługi. Może 
być zastosowany do długotrwałego smarowania łożysk, 
przekładni, kół zębatych i ślimacznic, wałów, uszczelek typu 
o-ring oraz wszelkiego rodzaju uszczelnień technicznych, 
połączeń łańcuchowych i linowych.  Przed nałożeniem 
należy usunąć wszelkie pozostałości smarów, np. przy 
pomocy sprayu do czyszczenia hamulców.   Pryskać w 
kierunku  powierzchni z odległości ok. 20 cm. Poczekać aż 
olej się wchłonie i w razie potrzeby czynności powtórzyć. 
Uruchamiać urządzenie dopiero po 10 minutach po 
nakładaniu lub wietrzeniu.

Typ Art.-Nr Ilość w opak.

szt.

Olej techniczny w sprayu FTC-AL 512733 12

SPRAY ANTYKOROZYJNY FTC-CP

ODRDZEWIACZ W SPRAYU FTC-MF

SPRAY DO CZYSZCZENIA HAMULCÓW FTC-BC

500 ml

300 ml

500 ml
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          WIERTŁA I BITY

Spraye techniczne, bity oraz walizki systemowe 

Zalety / Korzyści:
Beztłuszczowy środek do zabezpieczania i izolacji. Może być 
stosowany do odnawiania części z plastiku, drewna, metalu 
lub  gumy.  Tworzy  cienką  powłokę,  która  się  nie  utwardza. 
Odporny  na  wysokie  temperatury.  Zabezpiecza  przed  utle-
nianiem  i  korozją  oraz  impregnuje.  Zapobiega  osadzaniu 
się resztek smarów i brudu lub innych osadów na prowad-
nicach, pasach transmisyjnych, w rowkach i zagłębieniach. 
Długotrwale  utrzymuje  dobry  stan  części  gumowych  (np. 
uszczelek), dzięki czemu nie zamarzają, nie kruszą się i nie 
przywierają  do  innych  elementów.  Polepsza  wygląd  ele-
mentów z tworzywa i redukuje ich starzenie. Polepsza zamy-
kanie i otwieranie mechanizmów, np. w oknach dachowych 
lub pasach bezpieczeństwa. 

Typ Art.-Nr Ilość w opak.

szt.

Silikon w sprayu FTC-SI 512731 12

CYNK SPRAY I CYNK ALU SPRAY

Zalety / Korzyści:
▪  zabezpiecza spoiny i miejsca po cięciu lub wierceniu
▪  możliwość malowania powłoki cynkowej
▪  odpornośc cieplna Cynk-Alu Spray  + 200oC
▪  odporność cieplna Cynk spray  + 500 oC

Typ Art.-Nr Ilość w opak.

szt.

Cynk Spray FTC-ZS 509242 12

Cynk Alu Spray FTC-ZA 509241 12

SILIKON W SPRAYU FTC-SI

Cynk 
Spray

Cynk Alu 
Spray

500 ml


