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LUBRIFIANTI
SI PRODUSE
CHIMICE
Sectiunea 7
grupuri de produse
708 - 780

Productie 

Profesional 

Industrial 

Atelier

Intretinere

Bricolaj

Gradarea produselor



Vase industriale pt. topire
O gamă de vase pt. topire proiectate pentru topirea
industrială cu ceară, lipici şi materiale plastice etc.
pentru acoperire, turnare, protecţie etc. 
Vasele sunt încălzite electric şi temperatura este
controlată printr-un termostat în intervalul 50°C - 200°C.
Fabricate din aluminiu anodizat cu izolaţie din fibre
ceramice. Vasele sunt livrate cu cablu cu o lungime de 2m
şi siguranţă fuzibilă, mâner de ridicare, capac cu pereţi
dubli pentru păstrarea căldurii, întrerupător de pornire/
oprire şi întrerupător termic de siguranţă. 
220/240V standard. 

GRUP

708/716

Pistol standard din metal
Foarte robust si ideal pt. uz continuu. Nu se
va deforma sub presiune. Acţiune lină pentru
aplicaţie optimă.

Tip Cartuş Cod Comandă Preţ/1
(dim. max) KEN-715 €

C3 310ml -1200K 1.90

Tip Cartuş Cod Comandă Preţ/1
(dim. max) KEN-715 €

C3 310ml -1400K 7.00

Tip Cartuş Cod Comandă Preţ/1
(dim. max) KEN-715 €

C3 310ml -1000K 3.10
C4 400ml -2000K 5.20

Pistol ergonomic din metal
Pistol pt. silicon de mare putere - C3
Extrem de robust şi ideal pentru utilizare
continuă. Nu se deformează la presiune, au
un design ergonomic pentru a reduce
oboseala operatorului. Acţiune lină pentru
aplicaţie optimă.

Silicon 
Izolant
Silicon pentru uz general
Silicon acetoxy de înaltă performanţă creează
un sigiliu ermetic
permanent şi flexibil si
oferă proprietăţi adezive
excelente, ceea ce îl
face potrivit pentru
sticlă, ceramică,
produse sanitare şi
materiale neporoase. 
Pentru uz interior şi
exterior. Rezistent la
vreme şi mucegai. 
Sigiliu rezistent până
la 25 de ani.
Conform 
cu BS 5889.
Dim: cartuş 310ml. 

Culoare Cod Comandă Preţ/1
SHK-716 €

Alb -3100K 3.10
Transparent -3110K 3.10

Negru -3130K 3.10
Gri -3140K 3.10

aCOPERIRI La CaLD PRIN CUfUNDaRE/PRODUSE aNTI-fOC/ IzOLaNţI

AD160
galben

RD160
roşu

Strat de protecţie 
roşu prin acoperire la cald

Stratul de acoperire din plastic anticoroziv obţinut prin cufundare la cald se mulează în jurul
componentei ce trebuie acoperită pentru a oferi o acoperire 100% şi protejează împotriva
coroziunii şi impactului, pe o perioadă de până la zece ani. Componenta protejată poate fi
identificată cu uşurinţă prin învelişul transparent. Poate fi îndepărtat cu uşurinţă prin cojire,
lăsând în urmă o peliculă subţire de ulei pentru o protecţie pe termen scurt. Stratul de
protecţie îndepărtat poate fi refolosit. Niciodată nu expuneţi direct la căldură pentru a topi
stratul de protecţie, folosiţi un vas de topire adecvat. Temperatura de lucru
130°C - 160°C (pentru rezultate optime 140°C - 145°C). 

Descriere Greut. Cod Comandă Preţ/1
(Bare) Ind. KEN-708 €

RD160 o singură bucată 0.50kg -0050K 5.60
RD160 cutie (50) 25.00kg -0250K 244.70
AD160 o singură bucată 0.50kg -0500K 5.60
AD160 cutie (50) 25.00kg -0550K 244.70

Cap. Dimensiuni interne Max Cod Comandă Preţ/1
Litri Pinte Diametru adâncime Waţi KEN-709 €
0.7 1.20 100mm 90mm 275 -1010K 447.70
2.5 4.40 150mm 140mm 600 -1030K 549.20
6.0 10.5 200mm 190mm 1125 -1060K 675.20

12.0 21.0 250mm 240mm 1650 -1120K 927.20

Descriere Cod Comandă Preţ/1
KEN-983 €

Gaz -8000K 1.80
Apă -9000K 0.70

Bandă de etanşare pt. filet -9010K 1.80

Bandă 
teflon 
Pentru conducte de gaz: 12mm x 5m rola.
Pentru conducte de gaz şi conductele de apă
caldă(nu pentru apă potabilă).
Fabricat conform BS EN 751:3.
Tipul de apă: 12mm x 12m rola.
Pentru conducte de apă caldă şi rece.
Fabricat conform BS 6920 şi BS 7786.
PTFE Bandă de etanşare pt. filet: 25mm x
12m rola.
Fabricat conform EN571.

Izolant de etanşare
Izolant gaz
Izolant de etanşare, culoare crem pentru
utilizarea pe articulaţii metalice cu filet,
inclusiv aluminiu, cupru, oţel şi zinc. Se
poate folosi cu propan, butan, 
LPG şi gaze naturale.
Temperatura: -20°C - +125°C. 
Pres. maximă a gazului: 2.9psi (0.2bar).

Dim. Cod Comandă Preţ/1
SHK-720 €

400g -4010K 15.00

Pistol pentru silicon
Pistol economic din plastic
Uşor de utilizat. 

Max. cartuş mărime: 310ml.
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CompuŞI de lIpIre/Vopsele/adezIVI
Grup

721/725

Finisaj cu ciocanul - Aerosol

Finisaj neted - Aerosol

Culoare Dim. Cod Comandă Preţ/1
SOL-721 €

Negru 500ml -5010A 10.50
Albastru 500ml -5020B 10.50

Roşu 500ml -5100K 10.50
Gri 500ml -5110L 10.50
Alb 500ml -5130N 10.50

Galben 500ml -5140P 10.50

Culoare Dim. Cod Comandă Preţ/1
SOL-721 €

Negru 500ml -5210A 10.50
Argint/Gri 500ml -5310L 10.50

RAL Culoare Dim. Cod Comandă Preţ/1
SOL-721 €

1ltr -6110A 23.10
9005 Negru 2.5ltr -6110C 38.90

5ltr -6110E 78.10

5012 Albastru 1ltr -6112A 23.10
2.5ltr -6112C 38.90

6010 Verde 1ltr -6114A 23.10
2.5ltr -6114C 38.90

3000 Roșu 1ltr -6117A 23.10
2.5ltr -6117C 38.90
1ltr -6118A 23.10

9010 Alb 2.5ltr -6118C 38.90
5ltr -6118E 78.10

1007 Galben
1ltr -6120A 23.10

2.5ltr -6120C 38.90

Vopsea email
Acest vopsea rezistent are flexibilitate de
lungă durată atunci când este folosit
pentru a acoperi rugină, metal gol şi
lemn, respingând umezeală pentru a
oferi protecţie de lungă durată. Trebuie
aplicată la temperaturi de 6 grade sau
peste şi nu se lasă, 
ceea ce elimină 
urmele de 
pensulă. 
Se diluează
cu alcool
alb şi se 
poate folosi 
pentru
interior 
sau exterior.

Culoare Dim. Cod Comandă Preţ/1
SOL-721 €

Gri blând -2050E 45.20
Roşu faianţă -2100K 45.20
Verde blând 5ltr -2030C 45.20
Gri închis -2040D 45.20
Albastru mediu -2060F 45.20
Galben de siguranţă -2120K 55.70

Adeziv

Adeziv de mare putere pentru umplut găuri şi
are un efect rapid de apucare, înlocuind
prinzătoare mecanice într-o serie de aplicaţii
casnice. Culoarea uscată este alb şi se
poate vopsi peste el.

Dim. Cod Comandă Preţ/1
SHK-725 €

310ml -6500K 1.90

Dim. Cod Comandă Preţ/1
SHK-725 €

500ml -4240K 7.00

Adeziv instant
Adeziv de mare performanţă 
adegvat pentru metal, plastic,
porţelan piele, lemn, sticlă şi
cauciuc. Se usucă în
secunde.

Pentru mase
plastice

Pentru
metal

Pentru
cauciuc

Pentru sticlă
şi ceramică

Dim. Cod Comandă Preţ/1
SHK-725 €

3g -6010K 1.40

Adeziv spray
de uz intens
Sherlock
Adezivii de pulverizare de uz intens Sherlock
asigură o legătură flexibilă dar foarte
puternică în multe aplicații de la covoare cu
adeziv pe spate și gresie, strat intermediar,
spumă flexibilă, pânză, textil și plută pe
placaj, lemn moale, MDF, laminate, metal,
panouri tari, sticlă și plastic rigid. Se aplică
direct din cutie cu două setări reglabile ale
duzei pentru a controla viteza de ieșire și
modelul de pulverizare. Dimensiune: 500ml.

Vopsea email pentru 
acoperit rugină
Vopsea email lucioasă
pentru acoperit rugina.
Rezistă la rugină, se poate
aplică direct pe suprafaţă
ruginită şi respinge
umezeala, oferind protecţi
e de lungă durată. 
Se usucă în 20min)
depinde de umiditate si
temperatură, nu este
nevoie de pregătitor sau
strat de bază. 
Acoperă: 0.6m2

pe 500ml cutie.

500ml
Cutie

Culoare Cod Comandă Preţ/1
SOL-721 €

Gri blând -3050E 150.20
Galben de siguranţă -3080H 150.20
Roşu faianţă -3100K 150.20

1001
utilizări

acasă şi în
atelier

Vopsea anti-derapantă pentru
pardoseli - Tuffgrip
Vopsea industrială de calitate fără solvenţi
pentru pardoseli. Se aplică cu ajutorul unei role
într-un singur strat, pentru a asigura aderenţă în
zonele unde există pericol de alunecare. 
Strat de acoperire rezistent, anti-
derapant, pe bază de răşini 
epoxidice, adecvat pentru 
utilizare pe suprafeţe din 
beton, piatră, oţel sau 
lemn intens circulate.
Acoperire: 5m2 pe pachet.
*Reţineţi, culorile au doar 
scop orientativ.
Bidon de 5 litri. 

Vopsea pentru
pardoseli 

Atractivă şi rezistentă, transformă suprafeţe
deteriorate, pătate sau uzate din beton etc.
Adecvată pentru pardoseli din
zone de trafic intens. Se
aplică la căldură (peste
15°C) şi în spaţii
ventilate. Uşor de utilizat
si curăţat. 
Acoperire: până la 8m2

pe litru (se recomandă
două straturi) *Reţineţi,
culorile au scop
orientativ.
Bidon de 5 litri. 

NOU



aqueous orange
Substanţă de curăţare apoasă
pe bază de citrice
Aqueous Orange este un amestec

foarte concentrat de solvenţi şi surfactanţi
puternici, pe bază de portocală ce îndepărtează
în condiţii de siguranţă uleiurile, grăsimile etc..

Proiectat pentru a înlocui solvenţi periculoşi
precum spirt alb şi parafină. Poate fi

diluat cu apă pentru economisire
maximă şi formula sa de micro-

emulsie oferă  beneficiile
economiei din cauza amestecului

cu apa şi eficienţei datorită
solventului. Conţine surfactanţi

biodegradabili . Non-toxic, nu
conţine CFC. Conţinut neglijabil
de VOC. Neinflamabil. Nu este
periculos pentru îndepărtare ca
deşeu uşor. Poate fi folosit ca o

alternativă sigură ecologică. 

CUVE DE CURĂţaRE/DEGRESaNţI SOLVENţI
GRUP
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Dim. Cod Comandă Preţ/1
SOL-727 €

1ltr -2800A 10.10
5ltr -2810B 37.90

20ltr -2820C 132.70

Dim. Cod Comandă Preţ/1
SOL-727 €

5ltr -2910B 41.70
20ltr -2920C 139.70

Dim. Cod Comandă Preţ/1
SOL-727 €

5ltr -2610B 40.50
20ltr -2620C 125.70

orange Plus
Degresant pe bază de citrice, 
solubil în apă
Orange Plus este un degresant solvent
sigur, dar puternic, pe bază de portocală.
Îndepărtează în condiţii de siguranţă
uleiurile rezistente, grăsimile, bitumul,
vopseaua, adezivii şi materialele
izolante de pe toate metalele,
inclusiv de pe instalaţii şi
maşini şi unele materiale
plastice. Non-toxic, nu
conţine CFC. Conţinut VOC
redus. Neinflamabil. Nu
este periculos pentru
îndepărtarea reziduurilor.
Poate fi folosit ca o
alternativă sigură, ecologică
pentru solvenţii periculoşi
precum xilen, toluen, acetonă,
etc.

Just 
orange

Degresant solvent pe bază de citrice
Just Orange este un degresant solvent sigur,
dar puternic. Îndepărtează în condiţii de
siguranţă uleiurile rezistente, grăsimile, bitumul,
vopseaua, adezivii şi materialele izolante. Non-
toxic, nu conţine CFC. Conţinut VOC redus.
Neinflamabil. Nu este periculos pentru
îndepărtarea reziduurilor. Poate fi folosit ca o
alternativă sigură, ecologică pentru solvenţii
periculoşi precum acetona, benzen, butil, CFC,
freon, clorură de metilen, HCFC,
alcool de izopropil,
metil etil, cetonă,
alcooli minerali,
toluen,
tricloretilenă,
xilen, etc.

staţie de degresare/dispozitiv spălare piese
Staţie de degresare oţel solid şi moale, operată cu aer. Ideală pentru utilizare ca
cuvă de înmuiere şi agitator aer, sprijină procesul de degresare îndepărtând cele
mai dificile depuneri de ulei şi murdărie de pe piesele mici. Se livrează împreună
cu o perie ce permite trecerea apei pentru tratarea depunerilor de murdărie.
Proiectată pentru butoi de 100L.
Dimensiuni:
Lungime: 760mm (30”).
Lăţime: 510mm (20”).
Înălţime: 200mm (8”).
Greutate: 20.8kg.
Înălţime de exploatare:
Pe tambur de 100L = 890mm (35”).
Alimentare cu solvent: perie ce permite trecerea apei.
Aspecte generale: Cupă cu strat aplicat prin pulverizare 
şi înveliş galvanizat ce îndepărtează stropii.
Tava este din oţel moale. 

Material Voltaj Cod Comandă Preţ/1
tavă SOL-727 €

oţel moale 240V spălător piese -5240A 909.70

concentraţie
industrială

formulă
naturală
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BăI DE CURăţaRE
GRUP
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Spălător de piese - 
pentru banc

Folosite în garaje, ateliere şi aplicaţii industriale pentru degresarea componentelor pentru inspecţie înaintea asamblării. Fluidul de 
curăţare recirculat este filtrat înainte de a intra în pompă şi a fi direcţionat peste piesa de lucru. Furtun de alimentare din metal 
flexibil cu finisaj cromat. Rezervor de uz intens ne-sudat dintr-o singură piesă. Pompă electrică din nailon complet închisă. Capacul cu auto
blocare conectat la siguranţă se închide în caz de incendiu. Finisaj cu email triplu ars. Acceptă toţi agenţii de degresare obişnuiţi. Menţine
piesele separate de solvent în timpul inspecţiei şi uscării. Udare prin imersiune când raftul de piese este îndepărtat. Prevăzut cu o priză
turnată cu 3 contacte şi un cablu de curent de 1,6 m.  Capacitate minimă a agentului 9 ltr. Capacitate maximă a agentului 13 ltr. 
Picioare din cauciuc. 240V.

Dimensiuni generale (L x l x î): 470 x 340 x 250mm.
Dimensiune rezervor (L x l x î): 400 x 310 x 230mm.
Valoare putere: 25W.
Tensiune: 240V. 
Valoare intrare: 0.3A.

Model Greutate Cod Comandã Preţ/1
Nr. ind. KEN-503 €

PWF050 34.5kg -8640K 166.30

Descriere Cod Comandã Preţ/1
KEN-567 €

Furtun flexibil -6060K 8.10
Filtru pt. PWF050 -8640K 0.70
Filtru pt. PWB013 -8600K 0.70

Pompă pt. PWF050/PWB013 -8700K 21.00

Model Greutate Cod Comandã Preţ/1
Nr. ind. KEN-503 €

PWB013 7.60kg -8600K 83.70

Spălător de piese pentru podea
Folosite în garaje, ateliere şi aplicaţii industriale pentru degresarea componentelor pentru
inspecţie înaintea asamblării. Fluidul de curăţare recirculat este filtrat înainte de a intra în
pompă şi a fi direcţionat peste piesa de lucru. Furtun de alimentare din metal flexibil cu
finisaj cromat. Rezervor de uz intens ne-sudat dintr-o singură piesă. Pompă electrică din
nailon complet închisă. Capacul cu auto blocare conectat la siguranţă se închide în caz
de incendiu. Finisaj cu email triplu ars. Acceptă toţi agenţii de degresare obişnuiţi.
Menţine piesele separate de solvent în timpul inspecţiei şi uscării. Udare prin imersiune
când raftul de piese este îndepărtat. Prevăzut cu o priză turnată cu 3 contacte şi un cablu
de curent de 1.6m. Capacitate minimă a agentului 40ltr. Capacitate maximă a agentului
50ltr. 
Picioare din cauciuc. Cu dop de scurgere pentru întreţinere uşoară. 
Coş de piese care se poate scoate. Filtru de înlocuire inclus.

Dimensiuni generale (L x l x î): 800 x 550 x 890mm.
Cisternă pentru dimensiunea (L x l x î): 725 x 490 x 270mm.
înălţimea ariei de lucru: 750mm.
Putere: 25W. Voltaj: 240V.
Intrare: 0.3A.
Greutate netă: 31kg.

Piese de schimb

Descriere Cod Comandã Preţ/1
KEN-567 €

Furtun flexibil -6050K 6.00

Piese de schimb
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sprayuri Şi lubrifianţi de ÎnTreţinere
Grup

732
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Dim. Cod Comandă Preţ/1
SOL-732 €

500ml -0100K 12.90

Spray de curăţare
SC1-500B Spray industrial cu
uscare rapidă
Spray de curăţare solvenţi Solent cu
uscare rapidă livrat în aerosol de
500ml. Formula produsului permite
penetrarea rapidă  a grăsimilor,
uleiurilor şi murdăriei generale de pe
componente de
metal/ electrice
şi piese
mărunte.
Formula evaporă
rapid lăsând în
urmă o
suprafaţă curată,
uscată. Foarte
eficient la
temperaturi între
-5°C şi 30°C.
Sigur pentru
majoritatea
componentelor
din plastic.
Înmoaie şi
anumite lacuri.
Dacă aveţi
îndoieli privind
compatibilitatea,
testaţi pe un
deşeu sau o
suprafaţă mică
înainte de o
aplicare generală. 
Dimensiune:
aerosol 500ml.

Dim. Cod Comandă Preţ/1
SOL-732 €

500ml -9640K 7.00

Dim. Cod Comandă Preţ/1
SOL-732 €

500ml -9660K 8.70

Agent de curăţare
pentru piese metalice 
SC3-500B  
Agent de curăţare cu solvent pe
bază de acid citric. Agenţii de
curăţare cu acid citric reprezintă o
alternativă eficientă pentru
produsele cu solvent pur. Acţiunea
cu penetrare rapidă îndepărtează 
apiduleiurile/vaselina/şi murdăria 
generală.

Agent curăţare
componentă 

frână şi ambreiaj 
BC90 
Un agent de curăţare eficient cu
evaporare rapidă pentru compuşi
de frână. Formulă eficientă
pentru suprimarea
prafului şi
impurităţilor.
Blând cu
pielea. 

Dispozitiv curăţare sistem de
uz intens Solent Plus

Gradul SC-SYSTEM
Sistem de curăţare foarte eficient pentru folosire la curăţarea
fluidelor de operare pe bază de apă şi agenţilor de răcire din
sistemele centrale sau maşini individuale. Compatibil cu un număr
mare de fluide de operare inclusiv produse SO-COOL şi SO-CLEAN.
Nu conţine alcanolamine secundare, compuşi de metale grele, fenoli,
hexahidrotriazină şi nitrit. Acţiune de curăţare excelentă. Temperatura
de depozitare de la 5 la +40C.
OBSERVATIE: Sistemul So-Clean la 1- 2% este adăugat fluidului de
operare folosit cam între opt şi douăsprezece ore înainte de drenare.
Efectul de curăţare complet este realizat doar dacă fluidul de operare
circulă prin toate componentele de lucru ale sistemului. Nici valoarea
pH şi nici spumarea
fluidului de
operare nu se
modifică semnific-
ativ atunci când
sistemul So-
Clean este adă-
ugat. Murdăria
din maşini, tuburi şi rezervoare ale sistemului este desprinsă şi re-
emulsifiată.
Pentru sisteme
foarte murdare,
este recomand-
ată creşterea timpului de aşteptare la 24 de ore. Depunerile de
sedimente groase sunt cel mai bine îndepărtate mecanic şi clătite cu
apă curată.
Disponibil de tip
SC-SYSTEM.
Livrat în containere
din polietilenă de
20 de litri. 

Dim. Cod Comandă Preţ/1
ACN-732 €

500ml -1500K 5.60

Dim. Cod Comandă Preţ/1
SOL-732 €

500ml -0120K 15.00

Dim. Cod Comandă Preţ/1
SSF-732 €

500ml -3120K 7.00

Substanţă de curăţare
contacte fără
tricloroetilenă
CCA500C Spray de curăţare 
contacte electrice fără 
tricloroetilenă
Adecvat pentru
curăţarea şi
degresarea
componentelor
delicate
precum cele
folosite la
echipamentele
electrice.
Poate fi folosit
pe majoritatea
suprafeţelor şi
nu va afecta
PCB,
materialele
plastice
delicate sau
suprafeţele
vopsite. Nu
este coroziv.
Conţine numai
solvenţi admişi
conform
Protocolului de
la Montreal.

Dim. Cod Comandă Preţ/1
SOL-740 €

20ltr -4800B 139.70

Solvent curăţare cu
parfum slab Solent 
SC2-500B
Solventul curăţare cu parfum slab
Solent este un solvent puternic.
Uscare foarte rapidă cu o bună
compatibilitate cu majoritatea
materialelor. Proiectat pentru
industriile de
inginerie şi
electrică. Ca
şi în cazul
testelor
tuturor
solvenţilor de

compatibilitate
înaintea
aplicării
generale.
Nivelul de
miros redus îl
face ideal
pentru
curăţarea
articolelor în
care mirosul
produsului ar
fi inadecvat.
Mare de
500 ml.

Spray de curăţare
SC2-500C Spray de
curăţare contacte
electrice fără tricloroetilenă
O substanţă eficientă de curăţare
pe bază de solvent. Formula
permite îndepărtarea uleiului,
grăsimii şi prafului de carbon de
pe componente electrice. Este
sigur pentru majoritatea pieselor
din plastic, dar atacă finisajele şi
straturile de acoperire din lac.
Dacă aveţi
îndoieli privind
compatibilitatea,
testaţi pe o
mostră deşeu
. Produsul este
propagat din
aerosol și
gazul de dioxid
de carbon CO2

(neinflamabil).
Lichidul de
curăţare este
inflamabil.
Asiguraţi-vă
mereu că
sursa de
energie este
oprită înainte
de a aplica
acest produs
pe
echipamente
electrice. 

NOU

NOU NOU
NOU



Spray de protecţie 
anti-rugină
SP1-500B -Verde
Spray-ul Solent verde de protecţie
împotriva umezelii este un film
subţire fin de protecţie împotriva
umezelii/ coroziunii. Ambalat în
aerosol de 500ml. Stratul de
acoperire are o nuanţă verzuie
care marchează
clar zonele
tratate. Ideal
pentru protecţie
pe termen lung
împotriva
umezelii/ ruginii
a
componentelor
mecanizate/
vopselei topite
şi
instrumentelor.
Se poate
îndepărta uşor
cu substanţa de
curăţare solvenţi
Solent, număr
produs SC1-
500B.
Dimensiune:
500ml.

Substanţă pentru
îndepărtarea
etichetelor lipicioase
LR1-250B
Pentru îndepărtarea rapidă şi
eficientă a eticherelor autoadezive
vechi şi greu de îndepărtat de pe
o largă varietate de suprafeţe.
Având o formulă cu extra putere
pentru uz industrial, produsul va
penetra rapid suprafaţa etichetei
şi va înmuia stratul de adeziv.
Acest produs va îndepărta rapid
etichetele de pe metal, gresie,
ceramice, suprafeţe pudrate şi de
sticlă. 
Acest 
produs va 
îndepărta 
guma de 
mestecat, 
urmele de 
marker şi 
de pix.

sprayuri Şi lubrifianţi de ÎnTreţinere
Grup
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Dim. Cod Comandă Preţ/1
SSF-732 €

500ml -3180K 5.00

Dim. Cod Comandă Preţ/1
SSF-732 €

500ml -3900K 8.40

Dim. Cod Comandă Preţ/1
SOL-732 €

500ml -0180K 8.20

Dim. Cod Comandă Preţ/1
SOL-732 €

500ml -0900K 11.40

Dim. Cod Comandă Preţ/1
SOL-732 €

500ml -0600K 14.50

Dim. Cod Comandă Preţ/1
SOL-732 €

500ml -0620K 13.90

Dim. Cod Comandă Preţ/1
SOL-732 €

250ml -9630K 6.30

Dim. Cod Comandă Preţ/1
SOL-727 €

1ltr -3240D 10.50

Spumă de curăţare
anti-statică
FCA500
Acest produs de curăţare se
recomandă pentru curăţarea
zilnică a echipamentelor
electronice şi electrice.
Îndepărtează petele persistente,
nicotina, grăsimile şi murdăria
generală formată pe plastic,
formica, piele,
ceramică, sticlă,
suprafeţe
vopsite şi alte
suprafeţe dure
fără pori. Ideală
pentru utilizare
în birouri,
cantine, bănci,
şcoli, bucătării,
spălătorii şi
multe alte zone
cu probleme.
Formula sa
conţine
surfactanţi şi
solvenţi care
sunt siguri
pentru o
utilizare pe
majoritatea
suprafeţelor. 
Dimensiune:
aerosol 500ml.

Spray galvanizat 
la rece 
CGA500
Protecţie anti-coroziune cu uscare
rapidă. Se potriveşte cu culoarea
metalului. Ideal pentru protejarea
articulaţiilor sudate. Poate fi
folosit ca strat de acoperire sau
amorsă.  Nu conţine CFC sau
plumb. Este prevăzut cu un buton
direcţional de
pulverizare
pentru a sprijini
aplicarea în
locaţii exterioare 
cu pulverizare în
exces minimă. 
Dimensiune:
aerosol 500ml.

Spray sub formă de
spumă
SC5-500B
Penetrează grăsimile, murdăria,
uleiul şi murdăria generală, nu
conţine silicon. Ideal pentru
suprafeţe fără pori. 1000+1
utilizări acasă, în industrie,
garaje şi fabrici. 

Spray galvanizat 
Pe bază de zinc - SZ1-500B
Protecţie anti-coroziune cu uscare
rapidă. Se potriveşte cu culoarea
metalului proaspăt galvanizat. Ideal
pentru protejarea articulaţiilor
sudate în structuri galvanizate.
Poate fi folosit ca strat de acoperire
sau amorsă. Compatibil cu
majoritatea vopselurilor de
acoperire. Nu conţine CFC sau
plumb. Este prevăzut
cu un buton
direcţional de
pulverizare pentru
a sprijini aplicarea
în locaţii exterioare
cu pulverizare în
exces minimă. 
Dimensiune:
aerosol 500ml.

Fabricat
și testat pentru:
ASTM B117
(spray de sare

fierbinte)
BS AU

148:PT14 1969
(intemperii
naturale)

DIN EN ISO
12944-1
(protecție
coroziune

pt. structuri
oțel)

Spray de protecţie
masivă
anti-rugină
SP2-500B
Spray-ul de protecţie masivă anti-rugină
Solent este livrat în aerosol de 500ml.
Este un inhibitor puternic anti-coroziv.
Produsul se pulverizează direct pe
suprafaţa ce trebuie protejată. Are o
culoare clară cu o
tentă de galben
pal pentru a
identifica
suprafeţele
tratate. Filmul are
proprietăţi de auto-
refacere şi este
îndepărtat uşor cu
substanţe de
curăţare solvenţi.
Stratul de
acoperire va rezista
la umezeală, acizi
şi fumuri alcaline.
Filmul nu conţine
silicon sau
halogeni.
Perioadele de
protecţie anti-
corozivă pot varia în
funcţie de condiţiile
de mediu. Protecţia
standard în interior
în UK mai mult de 2
ani. Produsul poate
fi aplicat din nou
dacă este necesar. 

Substanţă 
degresantă
biodegradabilă
Pentru curăţarea şi degresarea
echipamentului şi
componentelor. Sigure de folosit
în toată casa chiar şi pe
suprafaţe delicate. Degresorul
puternic îndepărtează petele
dificile precum cele de ulei cu
praf, carburant şi lubrifianţi.
Pentru practic toate suprafeţele
dure şi metalele feroase. Nu este
toxic, nu este 
reactiv şi nu 
este cancerigen.
Derivat din
resurse
regenerabile. 

NOUNOU
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SprAYurI şI LuBrIFIANţI DE ÎNTrEţINErE
Group

732

Dim. Cod Comandă Preţ/1
SOL-732 €

500ml -0460K 5.70

Dim. Cod Comandă Preţ/1
SOL-732 €

500ml -0450K 5.20

Dim. Cod Comandă Preţ/1
SOL-732 €

500ml -0200K 18.80

Lubrifiant 
aC-90 lichid 

Lubrifiant AC-90 
AC-90 dizlocuieşte apa, porneşte
motoarele ude, pătrunde rugina,
protejează contra coroziunii,
lubrifiază şi previne zgomotele.
Nu conţine silicon, nu este
conducător electric, şi poate fi
folosit pe sau lângă
componentele electrice, circuitele
de motor etc., fără a afecta
izolaţia sau fără a cauza
scurtcircuite. Disponibil în
aerosoli care nu folosesc CFC şi
protejează ozonul cu noul
carburant CO2, sau 
în cutii şi bidoane
metalice cu vârf
înşurubat.
Nu conţine 
kerosen, 
parafină, 
silicon sau 
petrol. Conţine 
cu până la 20% 
mai mult 
produs decât 
produsele 
combustibile 
cu butan. 

Dim. Cod ComandăPreţ/1
ACN-732 €

250ml Aerosol -0050K 2.80
425ml Aerosol -0150K 4.50

5ltr Can -0200K 34.70
Aplicator -0500K 4.20

spray de întreţinere
SM4-500C ‘M4 Plus’
Lubrifiază: Lubrifiant cu
performanţă ridicată pe
bază de ulei mineral cu PTFE. 
Îndepărtează apa: Ajută la
pornirea motoarelor cu aburi.
Penetrează: Permite eliberarea
fierurilor ruginite.
Curăţă şi protejează: Curăţă
suprafeţele metalice şi previne
ruginirea părţilor tratate. Nu
conţine nafta solvent, cherosen
sau parafină
care sunt
asociate cu
uscarea,
crăparea pielii
operatorului şi
dermatită.
Carburant CO2

neinflamabil.
Nu conţine
silicon. Nu este
conductor
electric pentru
intervalele de
tensiuni
obişnuite din
gospodării. 
Se va opera cu
atenţie dacă se
foloseşte pe
componente
electrice din
plastic unde
poate surveni
‘microfisurarea’. 

spray de uz general cu
CO2
SM3-500C
Spray cu ulei lubrifiant de uz
general, cu CO2.  Lubrifiază,
penetrează, curăţa şi protejează.
Pentru încuietori şi balamale.
Curăţă şi protejează unelte. Ajută
în eliberarea bolţurilor blocate.
Protecţie împotriva factorilor
exteriori. Potrivit pentru uz casnic
dar suficient de puternic pt. uz
industrial. Conţine un amestec de
agenţi antirugină. Nu conţine
silicon sau CFC.

Dim. Cod Comandă Preţ/1
KEN-732 €

500ml -8000K 8.00
5ltr -8050K 53.70

Lubrifiant scule aer
Calitate excelentă de degajare 
aer, abilitate redusă de formare 
spumă şi rezistenţă la colmatare.
Conţine aditivi anti-rugină şi 
anti-uzură. Extrem de rezistent la
absorbţia de apă şi poate fi
amestecat cu orice lubrifianţi pe
bază de ulei mineral fără a
drena sistemul. 
Poate fi folosit
la unelte 
pneumatice. 
ISO Calitate
VG22.

spray cu molibden
uscat
SD1-500B
Lubrifiant de calitate cu particule
uscate de molibden. Acoperirea
uscată se poate poliza dacă este
necesar până la un finisaj lucios
care oferă capabilităţi excelente
de lubrifiant uscat/ alunecator/
rulant. Se usucă repeda la
temperatura camerei. Ideal
pentru lubrifierea închizătoarelor
unde previne tocirea.
Funcţionează pe oţel, cupru,
alamă, inox şi
echipament
de turnătorie.
De asemenea
pentru
lubrifierea
echipamentelor
deschise şi
oriunde un
strat de
lubrifiant ud
nu se
recomandă
sau s-ar  arde
repede.
Funcţionează
până la rate
de
100,000psi. 
NU conţine
silicon.

stD Lubrifiant nesolubil 
spumă pentru tăiat 
şi găurit
Aerosolul cu
spumă
penetrează şi
poate adera şi
la suprafeţe în
mod normal
inaccesibile şi
muchii
mişcătoare
ascuţite. Se
poate folosi pe
metale galbene
fără risc de
pătare. 

Dim. Cod Comandă Preţ/1
SHR-732 €

400ml -4210K 7.00

Spray
Aerosol cu spumă cu volum de
400ml ce penetrează şi poate
ajunge în zone inaccesibile şi pe
margini ascuţite aflate în
mişcare.

Dim. Cod Comandă Preţ/1
SHR-732 €

400ml -4000K 6.60

Sherwood STD lichid
(flacon)
Lichid cu miros slab.
Acoperă marginile de tăiere cu un
film de aditivi EP.
Sherwood STD compus
Pastă cu punct de topire scăzut
menţine o lubrifiere continuă pe
marginea de tăiere. Se aplică
manual. Adecvat pentru cele 
mai dificile operaţiuni de tăiere.

Dim. Cod Comandă Preţ/1
SHR-732 €

500ml -4020K 8.20
5ltr -4060K 76.30

500g -4040K 7.00

gamĂ
extinsĂ

NOU



sprayuri Şi lubrifianţi de ÎnTreţinere
Grup

732

Pagina669produsele sunT disponibile eXclusiV prin disTribuiTori
© 2014 Preţurile nu conţin TVA

lu
b

r
if

ia
n

ţ
i Ş

i p
r
o

d
u

s
e
 c

h
im

ic
e

Dim. Cod Comandă Preţ/1
SSF-732 €

500ml -3450K 10.50

Dim. Cod Comandă Preţ/1
SSF-732 €

500ml -3500K 7.00

Dim. Cod Comandă Preţ/1
SSF-732 €

500ml -3400K 5.60

Dim. Cod Comandă Preţ/1
SOL-732 €

500ml -0500K 11.20

Dim. Cod Comandă Preţ/1
SOL-732 €

500ml -0060K 13.70

Dim. Cod Comandă Preţ/1
SOL-732 €

500ml -0540K 17.50

Dim. Cod Comandă Preţ/1
SOL-732 €

500ml -0400K 7.00

Dim. Cod Comandă Preţ/1
SOL-732 €

500ml -0520K 11.20

Spray pentru curea 
de transmisie
SB1-500B
Reduce alunecarea pe curelele
de transmisie şi ajută la oprirea
zgomotului provocat de acestea.
Poate fi folosit pe curele de
transmisie expuse la intemperii,
ideal pentru maşini agricole,
transmisie
alternatoare şi
curele de
ventilator. Ajută
la prevenirea
crăpării şi
prelungeşte
durata de viaţă
a curelelor.
Poate fi folosit
pe cauciuc,
piele, pânză şi
majoritatea
tipurilor de
curele sintetice.

Lubrifiant pt
transmisie şi lanţuri
SM6-500B
Formulă pt. o gamă vastă de
utilizări. Lubrifiant ideal pt lanţuri
aflate în mişcare sub sarcini
extreme şi pentru lanţuri fără
lubrifiere automată sau care nu
funcţionează în băi de ulei.
Formulă cu ‘aditiv lipicios’ pt a
rezista la
îndepărtare.
Ideal pt lanţuri
de camioane/
sisteme de
transport/
motociclete.
Poate fi folosit
ca lubrifiant
general pt
articole supuse
unor condiţii
climatice
extreme. Poate fi
folosit ca
lubrifiant de
glisare pt maşini-
unelte. Posedă
puternice calităţi
anti-rugină. Nu
conţine silicon
sau CFC. 

Spray lubrifiant
pentru cablu din
sârmă
WRS500
Acest spray lubrifiant conţine o
formulă pentru lubrifierea şi
protejarea
cablurilor de
sârmă
împotriva
coroziunii.
Posedă bune
calităţi de
penetrare
pentru a
lubrifia în
profunzime
nucleul
cablurilor,
îndepărtând
apa şi
prelungind
durata de
viaţă
cablului.
Aditivi cu
‘lipire extra’
asigură o
adeziune
excelentă la
metal şi
reduc
‘aruncarea’ în
timpul
utilizării.

Spray pentru 
transmisie şi lanţuri
CCA500
Acest produs este un amestec
special de uleiuri de calitate,
grăsimi şi solvenţi pentru a lubrifia
şi proteja toate tipurile de cabluri şi
lanţuri cu mişcare lentă. Pătrunde
rapid până la nucleul
cablurilor
asigurând o
protecţie
excelentă
nucleului. Nu
trebuie
îndepărtat, nu
se va scurge
sau usca în
condiţii adverse.
De asemenea,
va penetra şi
rolele lanţului şi
articulaţiile
acestuia
permiţând o
operare mai
uşoară şi va
reduce frecarea,
uzura şi
posibilitatea de
înţepenire.

Spray pentru angrenaje
deschise EP
SM8-500B - 
cu Molibden
Spray-ul Solent pentru angrenaje
deschise EP este un lubrifiant
pentru presiuni extreme ambalat
în aerosol de 500ml. Pe bază de
aditivi de disulfură de molibden
anti-uzură.
Adecvat pentru
lubrifierea
tuturor
angrenajelor
deschise unde
se specifică un
film subţire.
Adecvat pentru
temperaturi
între -40°C şi
+100°C

Spray cu grăsime
pentru cupru
SM7 500B - cu grafit
Componentele expuse la căldură
excesivă şi presiune în timpul
duratei de exploatare pot fi
dezmembrate uşor dacă se aplică
în timpul montării Spray-ul pentru
grăsimi pentru cupru. Grăsimile se
topesc şi dispar, dar cuprul
rămâne, de ex.
pentru a
lubrifia filetele
de pe
ansamblurile
de evacuare.
Spray-ul pentru
grăsimi de pe
cupru este
eficient în mod
special pe
sisteme de
frânare ale
vehiculelor
comerciale şi
de pasageri.
Spray de mare
putere pentru
grăsimi de pe
cupru cu grafit.
Conţinut sporit
de cupru
eficient până
la 1100°C. Nu
conţine plumb,
CFC, silicon,
cloruri. 

Spray penetrant
SM1-500B
Pătrunde rapid în rugină şi fileturi
corodate. Permite eliberarea şi
dezmembrarea uşoară a fileturilor
expuse la căldură şi presiune
sporită. Poate fi folosit pe
componente
metalice ude,
nu conţine
silicon, CFC
sau cloruri.
Lubrifiază
filete în timpul
procedurii de
eliberare, 30%
mai puţin
dens decât
apa.
Dimensiune: 
aerosol
500ml.

Lubrifiant -
penetrant
POA500
Ulei penetrant pentru
dezmembrare, lubrifiere şi
curăţare. Acest ulei îndepărtează
apa lăsând un înveliş hidrofob
pentru a proteja suprafeţele
împotriva coroziunii. Penetrează
filete şi fisuri pentru a elibera şi
lubrifia
mecanisme
delicate,
puncte de
pivotare şi
suprafeţe
glisante,
degresând în
acelaşi timp
suprafeţele
dure. 
Dimensiune:
aerosol
500ml.
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sprayuri Şi LuBriFiaNţi DE ÎNTrEţiNErE
Grup

732

Spray cu silicon pentru
eliberare
SR1-500B - 
Pentru plastic şi cauciuc
Lubrifiant pe bază de silicon de
mare putere şi agent de
eliberare.
Formulă cu
un conţinut
ridicat de
silicon.
Produsul este
adecvat
pentru o
gamă vastă
de utilizări.
SR1-500B
este un
produs uscat,
neuleios, fără
grăsimi. Fără
apă fără
miros.
Dimensiuni:
aerosol
500ml.

Spray cu silicon pt.
eliberare
SR2-500B - De Mare Putere
Lubrifiant pe bază de silicon de
mare putere şi agent de
eliberare. Formulă cu un conţinut
ridicat de silicon. Produsul este
adecvat pentru o gamă vastă de
utilizări. SR2-500B este un
produs uscat,
neuleios, fără
grăsimi.
Aspect
transparent
fără miros.
Dimensiuni: 
aerosol
500ml.

Lubrifiant uscat PTFE
pentru eliberare 
SR3-500B
Filmul uscat PTFE pt.eliberare
forme turnate este un strat de
acoperire foarte fin folosit pt
tapetarea instrumentelor de
turnare prin injecţie permiţând 
eliberarea componentelor. Stratul
de acoperire
nu va uni
profilele
turnate
complexe şi
nu va
interfera cu
ajustajele de
precizie.
Filmul PTFE
nu se va
transfera pe
articolul
turnat.
Produsul
poate fi
folosit oriunde
se necesită o
suprafaţă de
alunecare
uşoară
precum
glisaje, trasee
sau mese linii
de producţie.
Dimensiune:
aerosol
500ml.

Fluid de eliberare
cu silicon din
poliuretan Solent 
SR4-500B - Formulă specială
pentru folosirea cu piele integrală
şi poliuretan elastomeric. Asigură
un finisaj foarte lucios, cu
acumulare redusă la suprafaţa
mulajului generată la 200°C.
Miros foarte
slab. Produs
pe bază de
silicon ce
poate să nu
fie potrivit
pentru
folosirea în
utilizările în
care sunt
necesare
lucrări de
vopsitorie,
placare.
Dimensiune
mare de
500 ml.

Agent eliberare fără
silicon 
SN1-500B - Formulă specială
pentru eliberarea rapidă a
componentelor turnate. Potrivit în
special pentru articole turnate ce
necesită
prelucrare
supliment-
ară. Vopsire, imprimare şi termo-
sudură.
Dimensiune
mare de
500 ml.

Dim. Cod comandă Preţ/1
SOL-732 €

5ltr -9400K 6.30
25ltr -9420K 22.00

Dim. Cod comandă Preţ/1
SOL-732 €

500ml -0700K 14.00

Dim. Cod comandă Preţ/1
SOL-732 €

500ml -9720K 12.20

Dim. Cod comandă Preţ/1
SOL-732 €

500ml -0720K 16.10

Dim. Cod comandă Preţ/1
SOL-732 €

500ml -9680K 12.20

Dim. Cod comandă Preţ/1
SOL-732 €

500ml -0740K 13.90

Dim. Cod comandă Preţ/1
SOL-732 €

500ml -9700K 7.70

Detergent concentrat de
parbriz
Detergentul de parbriz Solent™
poate fi folosit tot anul şi este
ideal pentru a păstra 
parbrizul curat şi fără insecte,
urme de poluare şi praf de trafic.
Formulă anti mâzgălire lasă un
parbriz absolut curat 
la fiecare spălare şi rezistă
îngheţarea. Ideal pentru iarnă.
Conţine produse de înmuiere a
apei.

Antigel şi agent de
răcire albastru Solent 
Potrivit pentru toate tipurile de
motoare. Asigură protecţie pentru
tot anul. Previne îngheţul iarna şi
supraîncălzirea vara. Conţine
aditivi anti-coroziune. Inhibă rugina
până la 2 ani. Funcţionează la
temperaturi de -55°C. Vine în
amestec gata preparat şi nu
necesită diluare. Disponibil în
bidoane de 1LTR, 5LTR, 20LTR şi
208LTR

Dim. Cod comandă Preţ/1
SOL-740 €

1ltr -5853D 4.20
5ltr -5853H 17.50

20ltr -5855C 69.70

Agent de eliberare pe
bază de silicon
termoplastic Solent
SR6-500B - Formulat pentru a
asigura o eliberare eficientă a
plasticelor cu temperaturi de
topire scăzute.
Eficient cu
cauciucul
natural.
Eficient la
200°C, finisaj
de suprafaţă
excelent.
Dimensiune
mare de
500 ml.

NOU

NOU

NOU

NOU
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Dim. Cod Comandă Preţ/1
SSF-732 €

500ml -3340K 7.00

Dim. Cod Comandă Preţ/1
SOL-732 €

25ltr -4250K 17.50

Dim. Cod Comandă Preţ/1
SOL-732 €

400ml -0340K 7.80

Dim. Cod Comandă Preţ/1
SOL-732 €

415ml -9580K 12.20

Dim. Cod Comandă Preţ/1
SOL-732 €

400g -0840K 4.70

Apă deionizată DW 25
Pentru utilizare la acumulatoare
de maşină cu plumb. De
asemenea, adecvată pentru
aparate de uz casnic precum fier
de călcat cu aburi şi aparate de
curăţat cu aburi. 
Evită problemele create de calcar.
Poate fi folosită ca apă de clătire
finală la spălarea maşinilor
pentru a evita ‘pătarea’. 
De asemenea, adecvată pentru
clătirea articolelor din sticlă.

Spray de 
îngheţare 
pentru 
detectarea defectelor
SFC-415F
Sprayul de îngheţare pentru detectarea
defectelor conţine un gaz sub presiune
foarte rece, cu evaporare rapidă.
Aplicat pe componente electronice,
scade temperatura componentelor.
Orice componentă
supraîncălzită
defectă se va răci
şi va reveni la
funcţionarea
corectă, indicând
astfel componenta
defectă. Răceşte
obiectele foarte
rapid, până la
temperaturi de -
50°C. Poate fi
folosit şi pentru a
micşora piesele
metalice acolo
unde aplicarea
căldurii nu poate fi
folosită şi poate fi
folosit pentru a
îngheţa depunerile
de gumă de
mestecat pentru a
ajuta la
îndepărtarea
acestora.
Mărime: 415ml

Spray pentru suduri
anti-stropire
Strat de acoperire pe bază de
solvent aplicat pe
metal înainte de
sudare. În timpul
sudării, mici bile de
metal topit cad pe
ambele părţi ale
sudurii. Aceste bile
se numesc stropi,
acest strat de
acoperire aplicându-
se înainte de
sudare pentru a
preveni lipirea
acestor stropi de
metal. Aerosol cu
CO2. Total
neinflamabil. Fără
silicon şi poate fi
uşor îndepărtat cu
solvenţi înainte de
galvanizare sau
vopsire.

Agent anti-
împroşcare pe
bază de apă
Solent 
SW2-400C
Nu conține solvent
sau silicon.
Modelul de
pulverizare fină
asigură o bună
acoperire, previne
acumularea
stropilor pe calibre,
lucrări. Ideal acolo
unde sunt implicate
lucrări de procesare
suplimentare,
vopsire, galvanizare
cu un inhibitor de
rugină. Dimensiune
mare de 500 ml.

Spray detectare
scurgeri
LDA500
Pentru verificarea scurgerilor la
orice sisteme presurizate de aer
sau gaz inclusiv frâne
pneumatice la
vehicule
comerciale şi
vase de
presiune. Nu
conţine
alcool sau
solvenţi, nu
este caustic
şi conţine un
inhibitor al
ruginii. Se
pulverizează
direct pe
zona
suspectă
folosind tubul
prelungitor şi
se
examinează
dacă se
produc bule
care indică o
scurgere.
Dimensiune:
aerosol
500ml. 

Spray detectare 
scurgeri
SL1-400A
Lichid alb formulă specială, de
înaltă performanţă, pt.
identificarea chiar şi a celor mai
mici scurgeri de gaz. Se aplică un
film subţire
uniform care
identifică cu
exactitate
orice scurgere
sau exudare,
bulele din
filmul aplicat
indicând
locaţia
scurgerii.
Activat cu aer
comprimat –
nu va da o
citire falsă cu
echipament
mecanic de
detecţie.
Adecvat pt.
utilizare cu
cele mai
comune gaze
inclusiv aer
comprimat,
acetilenă,
butan, propan,
clor, hidrogen
şi gaze
naturale. 

Dim. Cod Comandă Preţ/1
SOL-732 €

500ml -0280K 12.20

Sistem de detectare a
defecţiunilor în 3 părţi
Metodă rapidă şi de încredere de 
detectare vizuală şi inspecţie a 
suprafeţelor de sudură, aliaje
exotice sau metale standarde,
elemente structurale de mare
stress, elemente turnate critice,
tije, arcuri, fuse şi alte părţi tari
unde identificarea defecţiunilor
de suprafaţă este esenţială.
Detectează defecţiuni ca
zgârieturi, găuri de ac, găuri în
sudură şi polizare fie din
fabricaţie sau evoluată în locaţie. 

Developator
pt detectare defecte
SF3-500B
Film alb ce subliniază defectele
detectate folosind substanţa
penetrantă pentru detectare
defecte. Produsul va fi îndepărtat
folosind Spray-ul de curăţare
pentru detectare defecte după ce
fisurile au fost descoperite şi
marcate. 

Penetrant vopsea pentru
detectare defecte
SF2-500B
Vopsea roşie foarte sensibilă,
pentru utilizare la detectarea de
defecte la componentele metalice
în condiţii de iluminare normale.

Spray de curăţare pentru
detectare defecte
SF1-500B
Solvent puternic, cu uscare rapidă
pentru curăţarea suprafeţelor înaintea
testării. Îndepărtează produsele
contaminante inclusiv uleiuri, grăsimi şi
murdărie. 

Dim. Cod Comandă Preţ/1
SOL-732 €

500ml -0260K 12.20

Dim. Cod Comandă Preţ/1
SOL-732 €

500ml -0240K 12.20

Dim. Cod Comandă Preţ/1
SOL-732 €

5ltr -9300K 10.50
20ltr -9310K 36.90

Dim. Cod Comandă Preţ/1
SOL-732 €

500ml -9740K 4.20

Lichid anti-stropire de
întreţinere pentru
sudură
Reduce riscul compactării
articulaţiilor şi reduce
semnificativ timpul de pregătire
înainte de vopsirea finală. Nu
afectează nici o operaţiune
ulterioară de galvanizare sau
vopsire. Se
evaporă în
condiţii
normale
de sudare. 
Nu conţine
diclorometan
şi silicon.
Nu este
inflamabil, nu
este toxic, nu
este corosiv
şi este
biodegradabil.

NOU

NOU
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Culoare Cod Comandă Preţ/1
SOL-734 €

Negru -0010K 3.20
Albastru -0020K 3.20
Verde -0030K 3.20
Roşu -0040K 3.20
Alb -0050K 3.20

Galben -0060K 3.20

Culoare Mărime Cod Comandă Preţ/1
Pachet MIR-734 €

Albastru 32g Tube -8810B 4.00
38g Tin -8800A 3.20

Roşu 38g Tin -8850C 4.90

markere industriale de vopsea cu cap glonţ
Pentru utilizare pe oţel
aluminiu, cauciuc,
cherestea, ceramică şi
alte materiale. 
Cap în forma de glonţ
2.3mm vârf

markere cu vopsea industrială
Pentru nenumărate aplicaţii de marcare metale. Poate fi folosit
pentru marcarea suprafeţelor unsuroase, ruginite sau de metal
nou. De asemenea, adecvat pentru marcarea suprafeţelor de sticlă,
plastic, lemn, ceramică etc. Capacul cu duză şi bilă va permite
scurgerea tuşului numai la aplicarea şi presarea pe suprafaţa de lucru
– tuşul nu poate fi vărsat accidental. 
Capacul cu duză poate fi folosit la diferite sticluţe de culori. Poate fi
umplut din rezerva la vrac din tuşul cu formulă specială. 
Atenţie, culorile au doar scop orientativ. 

Material Dim. Cod Comandă Preţ/1
Bilă KEN-734 €

Nichel 2.4mm -3500K 2.10

Cap cu vârf bilă
Cap cu vârf bilă de schimb pentru markere
industriale Kennedy cu vopsea.

Pastă 
micrometrică

Pastă pe bază de ulei pentru
indicarea punctelor fierbinţi pe
rulmenţii maşinilor, suporturi
maşini unelte, etc. 
Uşor detaşabilă cu 
spirt metilat.

Culoare Dim. Cod Comandă Preţ/1
KEN-734 €

Galben 46ml -3020K 7.00
Alb 46ml -3040K 7.00

Albastru 46ml -3060K 7.00
Verde 46ml -3080K 7.00
Negru 46ml -3100K 7.00
Roşu 46ml -3120K 7.00

Portocaliu 46ml -3140K 7.00

Recipineţi de rezervă cu vopsea

Culoare Dim. Greutate Cod Comandă Preţ/1
Ind. KEN-734 €

Galben 1ltr 1.4kg -3210K 39.00
Alb 1ltr 1.4kg -3230K 39.00

Culoare Applicaţie Cod Comandă Preţ/1
KEN-734 €

Alb Marcare generală -6020K 14.00
Galben Avertizare-Atenţie -6040K 14.00
Albastru Obligatoriu -6060K 14.00

Roşu Interdicţie-Pericol -6080K 14.00
Verde În siguranţă -6100K 14.00

Portocaliu Avertizare-Atenţie -6120K 14.00
Negru Şterge liniile existente -6140K 14.00

Gri Şterge liniile existente -6160K 14.00

markere 
linii

Pentru utilizare în parcări auto, pardoseli de fabrică/ depozit, locuri
de joacă, terenuri de sport, terenuri de tenis, centre de activităţi
pentru timpul liber şi suprafeţe de drum. Pentru marcare după
şabloane, liniară sau manuală liberă. Formulă fără CFC, nu conţine
aditivi de plumb. Perfect compatibil cu majoritatea aplicatoarelor din
aceeaşi marcă. 
Dimensiuni: recipient marker de 750ml. 

Atenţie, culorile au doar scop orientativ.

Pistol pentru markere
Fabricat din nylon armat.
Pentru asigurarea unei
acţiuni de declanşare
pentru recipientele cu
pulverizator pentru
marcare linii, asigurând
confort sporit în timpul
utilizării prelungite.

Descriere Cod Comandă Preţ/1
KEN-715 €

Pistol pt. Markere -6200K 24.50

Pagina672 PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI
© 2014 Preţurile nu conţin TVA

gamĂ
extinsĂ

750ml
recipient marker



uLEIurI ªI uNSOrI
Lu

B
r
If

Ia
N

ţ
I Ş

I p
r
O

D
u

S
E
 C

h
Im

IC
E

Pagina673prODuSELE SuNT DISpONIBILE EXCLuSIV prIN DISTrIBuITOrI
© 2014 Preţurile nu conţin TVA

Ulei hidraulic de înaltă
performanţă
So-Hydra ‘Plus’ VG
Proprietăţi demulsificatoare excelente (apă şi
lichidele conţinând apă sunt separate rapid).
Protecţie foarte bună anti rugină pentru oţel.
Protecţie bună anti rugină pt. cupru.
Stabilizare uzură excelentă/ stabilizare înaltă
a corodării. Protecţie bună anti uzură.
Stabilitate hidroitică foarte bună. Foarte bun
comportament de filtrare. Spumă redusă.
Excelentă eliberare a aerului.

Uleinpentru angrenaje So Plus
EP
Protecţie excelentă la coroziune. Spumare
slabă, eliberare excelentă a aerului. Proprietăţi
de demulsifiere excelente (apa şi fluidele ce
conţin apă sunt separate rapid). Stabilitate
mare la îmbătrânire/-stabilitate ridicată la
oxidare. Capacitate portantă a sarcinii extrem
de ridicată, presiune extremă, performanţe anti-
uzură. Protecţie excelentă la uzura rulmentului
(în condiţii de frecare mixte) FE8. Protecţie
excelentă împotriva uzurii prin frecare, protecţie
excelentă la uzură - FZG. Rezistenţă excelentă
la micro-coroziune în stadiul de încărcare şi la
testul de anduranţă. Disponibil în tipul VG100
şi VG220. Livrat în containere din polietilenă de 
20 de litri şi butoaie de 
205 litri. 

Ulei de motor
FS2™ Engine Oil

Semi-Sintetic 10W/40
Ulei mineral rafinat cu aditive speciale
multiminerale sintetice. Pentru toate vehiculele
cu petrol, diesel şi LPG, maşini, camionete sau
trailere. Pt vehicule multivalvă, cu injecţie şi
turbo. Se poate combina cu alte uleiuri.
Contribuie la pornirea uşoară a maşinilor pe
timp rece. Ajută la reducerea consumului de
combustibil. Oferă protecţie anti uzură
motorului mai bună decât orice ulei natural.
Lubrifiere excelentă în toate condiţiile. Control
excelent al mâzgei în condiţii urbane de rulaj.
Oferă protecţie înaltă la vitezele de
autostradă. Creşte intervalele la care trebuie
să schimbaţi uleiul. Nivel de performanţă
conform: API/SL/CH-4; Mercedes Benz
227.5; 229.1; 228.0/1; VW 501:01;
505.00, MAN 270/271.

Ulei de lubrifiere pentru
părţi culisante şi uz
general
Grad VG68
Proprietăţi lubrifiante excelente în condiţii de
muncă de presiune ridicată. Aditive anti uzură
pentru a maximiza viaţa sculelor şi maşinilor.
Lubrifiază şi curge liber chiar şi la temperaturi
scăzute. Elimină excelent trepidaţiile şi
aderenţele nedorite, ca şi şanţuirea nedorită.

Grad Dim Cod Comandă Pret/1
SOL-740 €

10W/40 5ltr -3010E 20.00

Grad Dim Cod Comandă Pret/1
SOL-740 €

VG68 20ltr -4368B 84

Vaselină cu lithium
So-Grease EP2
Vaselină cu lithiu de putere mare fără plumb.
Conţin aditivi de presiune extremă care
permit folosirea în situații de sarcină foarte
mare. Conţine aditive antirugină. Conţine
antioxidanţi pentru prelungirea vieţii uneltei.
Stabilitate înaltă a uzurii.

Ulei hydraulic foarte vâscos
So-Hydra ‘Plus’ VHVI
Tendinţă de spumare redusă. Bună eliberare
a aerului. Stabilizare uzură excelentă/ 
stabilizare înaltă a corodării. Bună  protecţie
antirugină. Comportament foarte bun
vâscozitate/temperatură. Protecţie foarte bună
împotriva uzurii. Index înalt de vâscozitate. Se
poate folosi pe o scală largă de temperaturi.

Grad Dim Cod Comandă Pret/1
SOL-740 €

VG68 20ltr -4168B 75.30

Grup

740

Grad Dim Cod Comandă Pret/1
SOL-740 €

VG32 20ltr -4032B 69.70
VG46 20ltr -4046B 69.70
VG68 20ltr -4068B 73.50
VG100 20ltr -4100B 77.00

Grad Dim Cod Comandă Pret/1
SOL-740 €

VG100 20ltr -4410B 81.70
VG220 20ltr -4430B 85.80
VG320 20ltr -4440B 85.80

Tip Dim Cod Comandă Pret/1
SOL-740 €

Cartuş 400g -5100K 3.90
Cutie 5kg -5105C 35.70
Butoi 12.5kg -5110M 79.80

NOU



Ulei solubil pentru tăiere - 
uz variat
So-Cool ‘Plus’ GP
Îmbunătăţit din punct de vedere al mediului,
nu conţine nitrit de sodiu, fenol, triazin,
PTBBA sau aditive clorinate. Bazat pe ulei
mineral foarte rafinat.  Grad înalt de lubrifiere
a uneltelor mecanice.Ideal pentru o gamă
largă de operaţii mecanice. Miros scăzut.
Cost redus.Emulsii stabile în apă moale sau
tare.
Concentraţii recomandate:
Operatii mecanice generale 
7% (diluare 14 la 1). 
Polizare (suprfata, cilindric gol) 
2 - 3% (diluare 50 la 1 sau 33 la 1).
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Ulei solubil de polizat- sintetic
So-Cool ‘Plus’ Syn Grinding
Formulă complet sintetică. Viaţă lungă de
folosire deci foarte economic. Minimizează
uzura roţilor. Rezistenţă efectivă la coroziune.
Emulsii stabile în apă moale sau tare. Nu
conţine PTBBA
Concentraţii recomandate
Operaţii mecanice generale :
Polizare fontă 2% la 3.5%  
(diluare 50 la 1 sau 30 - 1).
Oţel şi Ni/Cr oţel 2% (diluare 50 - 1).

Grad Dim Cod Comandă Pret/1
SOL-740 €

SC-GS 20ltr -4620B 126.50

Ulei solubil pt.
tăiat aluminiu

So-Cool ‘Plus’ Aluminium
Semi sintetic, îmbunătăţit din punct de
vedere al mediului, nu conţine nitrit de sodiu,
fenol, triazin, PTBBA sau aditive clorinate.
Viaţa extinsă a băii de ulei şi caracteristici
excelente antispumă. Viaţa a uneltei optimă
şi în cele mai solicitante lucrări. Excelentă
protecţie antirugină şi lubrificaţie în zonele de
tăiere, mecanisme ale maşinilor , culise etc.
Miros scăzut în emisie. Pierderi mici la
tragere. Uşor de eliminat  în zonele de
împroşcare. Rezistă formarea săpunurilor de
aluminiu  filtrare şi curăţenie a maşinii
îmbunătăţite.  
Concentraţii recomandate:
Uz general cu 7% sau 
(diluare 14 la 1). 
Operatii mecanice grele10% sau 
(diluare 10 la 1).

Ulei solubil de tăiat pt.
industria aeronautică
So-Cool ‘Plus’ Aerospace
Chimie sofisticată a lubrifiantului. 
Protecţie excelentă împotriva ruginii/pătării.
Reziduu scăzut şi bună stabilitate în
amestec. Controlează spuma în aplicaţii de
utilizare a lichidului la presiune mare. 
Biorezistenţă foarte bună. Viaţa sporită a
uneltelor şi finisaj excelent al suprafeţelor.
Protejează părţi şi echipamente.Formulă
specială pentru a fi utilizat în ape grele sau
uşoare. Viaţa lungă de serviciu/costuri
reduse de tratare
Concentatii recomandate:
Operatii mecanice generale 5% sau 
(diluare 20 la 1). 
Operatii mecanice grele 10% sau 
(diluare 10 la 1).

Grad Dim Cod Comandă Pret/1
SOL-740 €

SC-ALU 20ltr -4533B 139.70

Grad Dim Cod Comandă Pret/1
SOL-740 €

SC-CAST 20ltr -4563B 139.70

Grad Dim Cod Comandă Pret/1
SOL-740 €

SC-AERO 20ltr -4570B 139.70

Ulei solubil pt. tăiat fontă
So-Cool ‘Plus’ Iron
Semi sintetic, îmbunătăţit din punct de
vedere al mediului, nu conţine nitrit de sodiu,
fenol, triazin, PTBBA sau aditive clorinate.
Viaţa extinsă a băii de ulei şi caracteristici
excelente antispumă. Viaţa a uneltei optimă
şi în cele mai solicitante lucrări. Respinge
amestecul cu uleiul contaminat. Viaţa extinsă
a vârfurilor uneltelor. Pierdere scăzută prin
scurgere- foarte ecnomic de folosit. Bazat pe
ulei mineral foarte rafinat. Uşor de curăţat.
Concentraţii recomandate
Operaţii mecanice generale 5% sau 
(diluare 20 la 1). 
Operaţiuni de anevoios / materialelor dificile 
7% sau (diluare 14 la 1). 
Măcinare 3% sau (diluare 
33 la 1).

Ulei solubil pt. tăiat inox
So-Cool ‘Plus’ Oţel inoxidabil 
Îmbunătăţit din punct de vedere al mediului,
nu conţine nitrit de sodiu, fenol, triazin,
PTBBA sau aditive clorinate. Bazat pe ulei
mineral foarte rafinat.  Grad înalt de lubrifiere
a uneltelor mecanice. Ideal pentru o gamă
largă de operaţii mecanice. Miros scăzut. 
Emulsii stabile în apă moale sau tare.
Concentraţii recomandate:
Operaţii mecanice generale 7% 
(diluare 14 la 1). 
Operaţii mecanice grele 10% 
(diluare 10 la 1).

Grad Dim Cod Comandă Pret/1
SOL-740 €

SC-GP 20ltr -4508B 90.30

Grad Dim Cod Comandă Pret/1
SOL-740 €

SC-INOX 20ltr -4600B 130.10

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI
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MIxer 
pentru apă

Echipament pentru amestec apă şi chimicale,
aprobat de către autoritatea pentru regularea
apei din Marea Britanie pentru a preveni
posibilitatea poluării. Amestecă apă si
elemente chimice în proporţiile setate cu
sistem aprobat cu aer pentru a preveni
poluarea. Oferă un mod economic de a
amesteca chimicale direct cu apa de la
robinet fără ţevi şi instalaţii suplimentare,
valve sau alte echipamente antipoluare.

Echipament pentru golirea
băilor de ulei
Cu pompă inox Venturi. Se înşurubează în
butoaie de ulei de 205 litri. Foloseşte aer
comprimat pentru a crea un vacuum puternic.
Goleşte lichid şi solide suspendate din tancuri
şi poate umple un butoi în 90 de secunde
Pregătind pentru reciclare corectă Se inchide 
automat când termină
de golit.

Curea separatoare pt. ulei
Destinat pentru a elimina uleiul uzat de pe
suprafaţa lichidului de tăiere. Previne
mirosurile neplăcute şi’ extinde viaţa
răcitoarelor şi reduce riscul de dermatită.
Unităţi compacte care au loc lângă sau pe
tanc. 240V. Se livrează cu stecher. Produsul
FT400 se poate menţine ăn funcţiune
continuu.
Lungime totală: 440mm 
(De la vârf la bază).

Inserţie maximă: 150mm.
Dim.cutie (L x Lă x Ad): 
80 x 80 x 502mm.

Lăţime curea: 
FT300 = 30mm; 
FT400 = 40mm.

Fluid universal de eliminat
apă
Grad SP-DWF
Folosit pentru uscarea părţilor metalice şi
uneltelor. Rezistenţă la acid şi migraţie
alcalină pentru uscat după galvanizare şi
spălat de ex. cutii de transmisie, motoare şi
componente. Folosit ideal în băi de imersie la
temperatura camerei dar şi pentru
pulverizare. Elimină apa în mod excelent. NU
lasă urme. Fără bariu. Bidon de 20 litri.

Produs Cod Comandă Pret/1
Nr. SOL-740 €

SM9100 -9100K 242.10

Produs Cod Comandă Pret/1
Nr. SOL-740 €

PM175K -8940G 553.00

Grad Dim Cod Comandă Pret/1
SOL-740 €

SP-DWF 20ltr -4270B 123.50

Refractometru 
optic portabil

Pentru determinarea concentraţiilor de ulei în emulsii cu apă sau alte soluţii
transparente, ca de exemplu lichid de răcire pt maşini.  Menţinerea amestecului
corect în sistemele de răcire este vital pentru a obţine performanţa optimă de la
uneltele de tăiere. Pentru a proteja maşina şi piesa de lucru împotriva coroziunii şi
pentru a reduce pericolele la adresa sănătăţii rezultate din concentraţii incorecte
de uleiuri solubile în apă. Pentru a micşora consumul de apă.

Gama ND: 1.333 - 1.356. Bx: 0 - 15%.
Mărire ocular: 11x.
Mărire lentilă telescop: 4x.
Precizie: ±0.0003 ±0.2%
Valoare: 0.0005 0.2%
Livrat în cutie de calitate înaltă 
metalică, cu manual de 
utilizare şi şurubelniţă de 
calibrare.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

No 1333

1340

1345

1350

1355

BX %

Scară refrectivă
calibrată

20°CPărţi de schimb

Dimensiuni Greut. Cod Comandă Pret/1
ind. OXD-398 €

Lentilă pt.
10g -3630K 8.40Refractometru

Dimensiuni Greut. Cod Comandă Pret/1
ind. OXD-336 €

38 x 38 x 185mm 30g -1010K 132.70

Refractometru

Lentilă pt.
refractometru

portabil
FT300FT400

Produs Rată Cod Comandă Pret/1
Nr. Scoatere SOL-740 €

FT300 3litri per oră -8860B 243.60
FT400 4litri per oră -8880D 553.00

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI
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AC90-FG H1
Lubrifiantul lichid de întreţinere multirol tip
alimentar AC90-FG H1 este un lubrifiant de
rezistenţă industrială ce deţine aprobare H1
de la NSF şi InS şi prin urmare poate fi
folosit în siguranţă în toate locaţiile de
procesare alimentară. Nu conţine silicon sau
CFC. Este insipid şi inodor. Este ideal pentru
toate zonele de producţie
alimentară.
Dimensiune: 425ml
Aerosol.

Gamă de tip alimentar Action Can
CD90-FG H1
Lanţul şi acţionarea de înaltă temperatură tip
alimentar CD90-FG H1 deţin aprobare H1 din
partea NSF şi InS. Pot fi folosite pentru
brutării/cuptoare, lanţuri, benzi de transport
aeriene şi orice maşini de uz intens necesare
în mediile de producţie. CD-
90 este un ulei vâscos
transparent cu un punct de
aprindere de 240°C (se
aplică produsului de
bază înaintea
împachetării cu
aerosoli). Vâscozitatea
la 20°C de 238 mm2/s
Densitatea la 15°C
.865kgm/3. Punct de
fierbere 370°C. CD-90
nu are gust sau miros.
Dimensiune: 500ml
Aerosol.

Ulei netoxic pentru curele
Înregistrat H1, destinat pentru a
extinde viaţa curelelor din piele,
cauciuc şi sintetice. Aplicat curat din
aerosolul de 500ml, îmbunătăţeşte apucarea
şi permite  cureaua să transmită toată forţa
fără alunecări, chiar şi în medii ude.

Ulei penetrant netoxic
Ulei penetrant pentru demontare, lubrifiere şi
curăţare. Acest ulei inodor nu are gust şi
înlătură apa lăsând în urmă un înveliş
hidrofob pentru protecţia suprafeţelor
împotriva coroziunii. Pătrunde în filete şi fisuri
pentru a elibera şi lubrifia mecanismele
delicate, punctele de pivotare şi suprafeţele 
glisante, degresând simultan suprafeţele
dure. Poate fi folosit ca lubrifiant uşor.
Conform FDA.
Înregistrat NSF H1. Fără
risc pentru alimente.
Sintetic. Transparent.
Lichid alb fără gust. Nu
e toxic. Anti-coroziv. 

Gamă de tip alimentar Action Can
SP90-FG H1
Agentul de eliberare cu silicon de înaltă
temperatură tip alimentar SP90-FG H1 este un
lubrifiant superior cu silicon uscat formular
pentru a asigura performanţe excelente şi
eliberare maximă a siliconului. Gama largă a
temperaturii de operare -65C -
+ 315C (se aplică pe stratul
suport înainte de tratarea cu
aerosoli). Deţine aprobare H1
din partea NSF şi InS. SP-
90 tip alimentar este
inodor, insipid, inert
chimic, ideal în toate
zonele ce necesită
standarde ridicate de
puritate. SP-90 tip
alimentar nu pătează. SP-
90 este potrivit ca agent
de eliberare/antiaderent
pentru benzile de
ambalare a alimentelor şi
previne acumularea
zahărului pe lame şi
mixere. 
Dimensiune: 500ml.

Cod Comandă Pret/1
Dim SOL-740 €

500ml -5930D 9.50

Cod Comandă Pret/1
Dim SOL-740 €

500ml -5960G 10.20
5ltr -5970H 59.90

Cod Comandă Pret/1
Dim ACN-732 €

425ml -0260K 7.70

Cod Comandă Pret/1
Dim ACN-732 €

500ml -2260K 12.60

Cod Comandă Pret/1
Dim SOL-740 €

500ml -6760F 12.90

Cod Comandă Pret/1
Dim ACN-732 €

500ml -9010K 10.50

NOU NOU NOU

Ulei lubrifiant
netoxic

Acest lubrifiant este complet transparent,
inodor şi fără riscuri pentru alimente, nu
conţine hidrocarburi minerale şi respectă
cerinţele FDA, fiind înregistrat NSF H1. Este
un ulei hidrofob şi prin urmare nu absoarbe
apă, furnizând o barieră între condens şi
suprafeţele de metal. Acest lubrifiant
versatil poate fi folosit pe elemente 
glisante şi cu role ce 
aderă La suprafeţe de 
metal,lemn şi plastic. 
Neinflamabil. 
Nu este toxic. 
Anti-coroziv. 
Utilizare sigură 
într-un interval de 
temperatură de 
la -60°C la +260°C

Gamă de tip
alimentar Action Can
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Degresant netoxic
Curăţitor/degresant înregistrat H1 au scop
de uz universal este creat pentru uz în
industria alimentară unde există posibilitatea
contactului accidental. Non abraziv, fără clor,
apă limpede, miros scăzut şi se evaporează
repede, fără a lăsa reziduu sau depozite Se
poate folosi pentru podele şi suprafeţe de
lucru.

ªerveţele de probe pentru ind.
alimentară
Aceste şerveţele de unică folosinţă sunt
pentru curăţarea şi dezinfectarea sondelor
alimentare pentru prevenirea contaminării.
Cutie de 175 (13 x 13cm) şerveţele.

Cantitate/ Cod Comandă Pret/1
Ambalaj tip SOL-930 €
175 Tub -5500K 6.70

Spray alb netoxic

Pentru lubrifierea rulmenţilor, cadrelor şi
tuturor mecanismelor delicate folosite în
industria alimentară. Temperatura de operare
maximă 150°C cu rezistenţă excelentă la
capacitatea de încărcare şi rezistent la apă.
Non-toxic. Conform FDA şi înregistrat NSF
H1 

Pastă anticoroziune
netoxică
Fabricate pentru uz pe ansambluri în
arii dificile unde coroziunea este de aşteptat.
Se poate folosi şi pentru a lubrifia cadre
lente şi axe pivot. Rezistă la apă rece, caldă
şi sărată, şi poate fi folosită într-o gamă largă
de temperaturi unde un lubrificaţie solid cu
PTFE da lubrifiant uscată dă lubrifiere uscată
excelentă şi formează o barieră de protecţie
între toate suprafeţele. Netoxic, este conform
cu regulile FDA şi este înregistrat H1.

Cod Comandă Pret/1
Dim. SOL-740 €

500ml -6850E 15.40

Cod Comandă Pret/1
Dim. SOL-740 €

500ml -6220C 10.40

Dim. Cod Comandă Pret/1
SOL-740 €

500g -6720B 22.60

Lubrifiant alb netoxic
Pentru lubrifierea rulmenţilor, cadrelor şi
tuturor mecanismelor delicate folosite în
industria alimentară. Temperatura de operare
maximă 150°C cu rezistenţă excelentă la
capacitatea de încărcare şi rezistent la apă.
Non-toxic. Conform FDA şi înregistrat NSF
H1 

Aceste şerveţele de unică folosinţă sunt
excelente pentru omorârea bacteriilor letale
şi pentru prevenirea contaminării.Cutie de
200 (20 x 30cm) şerveţele.

Cod Comandă Pret/1
Dim. SOL-740 €

500ml -6810L 12.10

Cantitate Cod Comandă Pret/1
ambalaj de tip SOL-930 €
200 cadă -4400K 13.30

Serveţele pentru ind. 
alimentară
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pentru motoare
Aceste uleiuri pentru maşini sunt bazate pe
uleiuri sintetice de înaltă calitate combinate
cu aditivi selectate pentru a produce o
lubrifiere pt. motor de înaltă calitate. Cu
protecţie excelentă împotriva coroziunii,
oxidării şi instabilităţii termice, prelungeşte
viaţa motoarelor şi reduc costurile de
întreţinere. Înregistrate H1.

Cod Comandă Pret/1
Dim. SOL-740 €

400ml -5900A 7.00
5.0kg -5905C 87.20

12.5kg -5910E 220.20

Cod Comandă Pret/1
Dim. SOL-740 €

100ml -6200A 5.20
400ml -6210B 13.70
5.0kg -6215E 118.00

12.5kg -6217H 293.70

Cod Comandă Pret/1
Dim. SOL-740 €

100ml -6250D 8.40
400ml -6260E 17.50
500g -6270F 21.90
5.0kg -6280G 244.70

12.5kg -6290H 524.70

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI
© 2014 Preţurile nu conţin TVA

GRUP
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Grad Dim. Cod Comandă Pret/1
SOL-740 €

G46 20ltr -6370A 384.70
G68 20ltr -6380B 384.70
G100 20ltr -6390C 384.70

Lubrifiant sintetic
Lubrifiant fără risc pentru alimente de ultimă
generaţie. Fabricată folosind uleiuri de bază
sintetice non-toxice pure, combinate cu PTFE
şi un amestec complex de antioxidanţi şi EP,
este o unealtă versatilă pentru utilizare în
multe aplicaţii din multe industrii. Perfect
rezistentă la apa sărată şi în medii cu
umiditate ridicată. Dielectrică, poate fi
folosită pentru protejarea echipamentelor
electrice împotriva infiltrării apei. Lubrifiază
rulmenţii, lanţurile şi suprafeţele glisante
inclusiv rulmenţii şi rolele din plastic. Are o
gamă vastă de temperaturi de operare între -
40°C şi 340°C. Lubrifiant fără risc pentru
alimente. Nu se topeşte. 

Lubrifiant cu silicon netoxic
Lubrifiant versatil cu silicon pentru folosire la
temperaturi ridicate şi scăzute extreme.
Poate fi folosită şi la aplicaţii de produse
alimentare sau acolo unde proprietăţile de
rezistenţă la apă sunt de importanţă
prioritară deoarece oferă o performanţă fizică
excelentă şi este înregistrată la NSF H1. Nu
se topeşte, este rezistent tă la apă, fără
miros, non-toxică, volatilitate scăzută.
Puternic dielectrică. Rezistentă la oxidare.
Stabilă termic, rezistentă la ozon. Efecte
minime asupra cauciucului, materialelor
plastice şi metalelor. Nu este modificată de
lumina UV.

Ulei hidraulic pt.
industria
alimentară

Destinat pentru uz în zone unde există
posibilitatea contactului cu alimente, aceste
uleiuri sunt bazate pe uleiuri sintetice de
înaltă calitate combinate cu substanţe
anticorozive şi EP. Netoxice, conform cu
regulamentului  FDA şi sunt înregistrate INS
H1. 

Ulei netoxic pt. 
compresor
Aceste uleiuri pt compresor sunt
complet sintetice, conform 
regulamentului FDA şi sunt înregistrate H1.
Destinate pentru uz în industriile alimentare
şi farmaceutice fricţiune redusă, ceea ce
scade uzura şi reduce consumul de energie.
Ele reduc apariţia reziduurilor, ceea ce reduce
costurile de întreţinere şi creşte
productivitatea. 

Lubrifiant alb netoxic
Pentru lubrifierea rulmenţilor, pieselor
glisante şi tuturor mecanismelor delicate
folosite în industria producţiei/procesării
de alimente. Temperatură maximă de
operare 150°C cu capacitate excelentă de
purtare sarcină şi rezistenţă la apă.
Conform FDA. Înregistrată NSF H1. Nu e
toxică.  

Grad Dim. Cod Comandă Pret/1
SOL-740 €

G32 20ltr -6160A 314.70
G46 20ltr -6170B 314.70
G68 20ltr -6180C 314.70
G100 20ltr -6190D 314.70

Grad Dim. Cod Comandă Pret/1
SOL-740 €

G150 20ltr -6300A 384.70
G220 20ltr -6310B 384.70
G360 20ltr -6320C 384.70
G460 20ltr -6330D 384.70

GRUP 540 
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Produs Dimensiuni Capacity Cod Comandă Preţ/1
Nr. (cm) (ltr) SOL-741 €

SGST-20 60 x 40 x 15 20 -5680M 104.60
SGST-30 80 x 40 x 15 30 -5681N 129.10
SGST-40 80 X 60 x 15 40 -5682P 157.10

Produs Dimensiuni Capacitae Cod Comandă Preţ/1
Nr. (cm) (ltr) SOL-741 €
SW-2 126 x 86 x 15 120 -6410A 312.80
SW-4 166 x 126 x 15 240 -6420B 395.30

SWR-1 65 x 80 x 16 - -6520R 228.80

Tăvi pentru butoaie prevăzute cu grătar 
Sunt adecvate pentru depozitarea în condiţii de siguranţă a butoaielor de 20 litri. Prevăzute
cu grătare detaşabile anti-alunecare şi o construcţie rezistentă. Conţinutul nu este inclus.

30L

Rampă pentruplatforme

Platformă de lucru
pentru 4 butoaie

40L

20L

Produs Dimensiuni Bazin Cod Com. Preţ/1
Nr. (cm) (ltr) SOL-741 €

SW-T1 63 x 55 x 7 9.5 -6530T 109.00

Tavă stand

Sistem de depozitare secundară pentru
folosire ca staţie de distribuţie sau
amestecare. Polietilenă 100% rezistentă la
substanţe chimice

Produs Dimensiuni Cod Comandă Preţ/1
Nr. (cm) SOL-741 €

SF-20L 61 dia x 23 -5650X 98.70

Produs Dimensiuni Bazin Cod ComandăPreţ/1
Nr. (cm) (ltr) SOL-741 €

SSD- 360 81 dia x 105 360 -6020B 349.60

Palet rotund pentru butoaie
Când aveţi numai un butoi într-o zonă,
regulamentele de depozitare a uleiului spun
ca o tavă cu capacitate de 35% din cea a
butoiului este suficientă.  Această tavă din
polietilenă este conform cerinţelor. 
De asemenea funcţionează bine ca suport
temporar pentru buroaie mai mici în timpul
operaţiilor de întreinere, inclusiv baterii. 

Butiul nu este
inclus

Pâlnie pentru butoaie
Un element esenţial pentru umplerea
butoaielor şi containerelor, în special cu
produse reziduale. Destinată pentru a asigura
lipsa completă a scurgerilor, cu un capac
integrat care permite ca pâlnia să fie lăsată
în poziţie când nu este folosită. 
Se potriveşte pe capu unui
butoi de 
205 litri. NU rugineşte.

Recipient temporar
Atunci când un butoi este deteriorat sau
prezintă scurgeri, normele de transport ale
UN impun transportarea acestuia într-un
recipient fără scurgeri, iar acest recipient
îndeplineşte integral aceste norme. Structura
din polietilenă 100%
asigură
compatibilitatea cu o
gamă largă de
substanţe chimice şi
uleiuri. Capacul este
complet filetat şi poate fi
strâns cu o bară sau cu
o bucată de cauciuc
amplasată pe caneluri.
Structura turnată permite
ridicarea cu motostivuitorul
sau cu hamul.

Platforme de lucru
Platformele sunt o alternativă viabilă pentru paleţii de butoaie atunci când e nevoie
de o înălţime de lucru mai mică pentru acess mai uşor. O arie de storare şi
dispersare se poate crea  folosind o selecţie din cele trei dimensiuni disponibile.
Polietilenă. Toate modelele de platformă de lucru au înălţime de 15cm.

Platforme de
lucru

Produs Dimensiuni Bazin Cod Comandă Preţ/1
Nr. (cm) (ltr) SOL-741 €

SOT-8 87 dia x 19 50 -5840T 109.00

Dim Cod Comandă Preţ/1
Cutie SOL-741 €
1kg -2880R 22.90

Astupător temporar
Ideal pentru rezolvarea rapidă a scurgerilor
neaşteptate de lichid. Oferă acoperire temporară a
găurilor din butoaie şi ţevi. Amestecul premixat se
livrează gata de utilizare. Nu este nevoie să pregătiţi
suprafaţa. Se aplică direct pe container pentru a
forma un sigiliu protector. Granle de lut bentonite
care formează o barieră împotriva lichidelor pe bază
de apă. 
Non-toxic.

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI
© 2014  Preţurile nu conţin TVA

NOU

NOU

Rampă pentru platforme
Este destinată pentru siguranţă de utilizare cu orice platformă de lucru, cu o bandă integrală 

de alăturare care asigură poziţia constantă şi o suprafaţă neuniformă pentru echilibru. Lăţime
de 80cm, poate fi fixată la oricare din marginile suprafeţei de muncă. 100% polietilenă.
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Produs Dimensiuni bazin Cod Comandă Preţ/1
Nr. (cm) (litri) SOL-741 €

SDP-2 122 x 82 x 33 250 -5110A 312.80

Produs Dimensiuni bazin Cod Comandă Preţ/1
Nr. (cm) (litri) SOL-741 €

SDS-B2 139 x 125 x 49 400 -5420B 699.60
SDS-R2 124 x 79.5 x 37 - -5420R 349.60

Produs Dimensiuni bazin Cod Comandă Preţ/1
Nr. (cm) (litri) SOL-741 €

SPSP-2 156 x 110 x 211 250 -5920X 1714.70
SPSP-4 156 x 173 x 211 250 -5921Y 2099.70

Produs Dimensiuni bazin Cod Comandă Preţ/1
Nr. (cm) (litri) SOL-741 €

SDP-4 128 x 128 x 28 250 -5120A 374.50

palet pentru 4 butoaie in linie dreaptă
A se folosi când spaţiul este o problemă. Designul unic permite ca
butoaiele să fie depozitate lângă perete, conţinând să respecte
regulamentele. Construcţie 100% polietilenă robustă.

Raft & stivuitor butoaie
Pentru depozitare în condiţii de siguranţă şi distribuire, folosiţi una
sau mai multe din aceste unităţi. Unitatea de bază poate fi folosită
singură pentru două butoaie, sau până la două nivele stivuite pot fi
folosite pentru depozitarea a
maxim şase butoaie. Rezistente
la coroziune, 100% polietilenă.

Troliu butoaie
Sistem mobil de manipulare şi distribuire butoaie pentru butoaie de
205 litri. Centură de ancorare simplă peste butoaie. 
Uşor şi simplu de manipulat. Roţi mari de 10 inch pentru o
manevrabilitate uşoară. Polietilenă 100% rezistentă la substanţe
chimice. Greutate 37kg. 

Paleţi pentru orcice condiţii meteo
Un palet cu canal deversor plin de apă de ploaie nu oferă prea multă
protecţie în cazul în care un butoi curge. Atunci când paleţii nu sunt
păstraţi într-un loc acoperit, puteţi folosi acest model unic prevăzut cu
uşi duble cu închidere ce permit accesul din ambele părţi. Unitatea
include şi puncte de ancorare integrală la sol. Disponibile în versiune
cu două butoaie şi cu patru butoaie.

Paleţi pentru 4 butoaie
Palet compact pentru 4 butoaie cu o înălţime redusă de
încărcare de numai 28cm. Capacitatea băii de 230 l e
suficientă pentru a fi conformă cu regulamentele. 100%
polietilenă.

Produs Dimensiuni bazin Cod Comandă Preţ/1
Nr. (cm) (litri) SOL-741 €

SDT-230 160 x 74 x 64 250 -5500T 749.00

Produs Dimensiuni bazin Cod Comandă Preţ/1
Nr. (cm) (litri) SOL-741 €

SDP-4L 249 x 64 x 30 250 -5120L 661.50

2 butoaie (SPSP-2) 4 butoaie (SPSP-4)

Paleţi 
pentru butoaie

Sisteme de depozitare secundară pentru butoaie de 205 litri
folosind polietilenă 100% rezistentă la produse chimice. Rampele
şi dispozitivele de extindere rampe permit manipularea 
uşoară a butoaielor 
pe paleţi. 

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI
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© 2014  Preţurile nu conţin TVA

Palet anti-scurgere dublu IBC
Acesta este cel mai mare palet anti-scurgere din polietilenă disponibil
şi poate fi folosit pentru o varietate de aplicaţii, incluzând depozitarea
conformă cu reglementările a două IBC de 1000 litri sau până la opt
butoaie de 205 litri. Modelul rezistent din polietilenă modelat rotativ
garantează că nu vor apărea deformări ale pereţilor laterali atunci
când este încărcată sarcina.

Produs Dimensiuni Bazin Cod Comandă Preţ/1
Nr. (cm) (ltr) SOL-741 €

SSP110 140 x 195 x 73 1100 -6240S 916.30

Acest design unic este complet cu spaţiu pentru dispensarea
fluidelor fără împroşcare din containere IBC. Se poate folosi cu
orice tip de container IBC cu palet integral.

Produs Dimensiuni Bazin Cod Comandă Preţ/1
Nr. (cm) (ltr) SOL-741 €

SSP114 256 x 135 x 51 1140 -6250T 1539.70

Dulapuri de depozitare 
din polietilenă

Unul sau mai multe din aceste dulapuri oferă o soluţie curată şi ordnată de depozitare a butoaielor şi a containerelor de diferite mărimi, până la 205l.
Toate dimensiunile sunt complet rezistente la apă şi prevăzute cu uşi ce pot fi încuiate şi bazine colectoare integrate. Conţinutul nu este inclus. 

Produs Bazin Cod Comandă Preţ/1
Nr. (ltr) SOL-741 €

SSC-CAB1 30 -6110H 524.60

Produs Bazin Cod Comandă Preţ/1
Nr. (ltr) SOL-741 €

SSC-CAB2 70 -6120J 836.10

Produs Bazin Cod Comandă Preţ/1
Nr. (ltr) SOL-741 €

SSC-CAB5 100 -6150M 1224.70

SSC-CAB1
Dimensiuni: 54.5 x 44 x 99cm.

SSC-CAB2
Dimensiuni: 65 x 57 x 165cm.

SSC-CAB5
Dimensiuni: 72 x 92 x 152cm.

NOU

NOU

Palet anti scurgere IBC pentru un singur container
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set produse pentru deversare în
geantă cubică

Produs Format Cod Comandă Pret/1
Nr. SOL-742 €

SMK35Y Întreţinere -5150S 65.50
SOK35Y Numai-Ulei -5160T 69.10
SCK035Y Chimical -5170V 72.90

Produs Format Cod Comandă Pret/1
Nr. SOL-742 €

PMK120B Întreţinere -6350D 256.90
POK120B Numai-Ulei -6360E 256.90
PCK120B Chimical -6370F 320.00

Produs Format Cod Comandă Pret/1
Nr. SOL-742 €

PMK240B Întreţinere -6400G 472.70
POK240B Numai-Ulei -6410H 476.00
PCK240B Chimical -6420J 588.00

seturi de reacţie la 
deversare

Există situaţii în care e nevoie sa aveţi o rezervă permanentă de materiale absorbante. Seturile de reacţie la deversare Solent
Plus™ sunt o soluţie ieftină pentru aceste probleme. Disponibile în opţiuni de întreţinere, Numai-Ulei şi Chimical, aceste seturi au o
gamă de capacitate de la 10 la 240 litri. Ele conţin suficienţi absorbanţi pentru a rezolva o scurgere în gamă menţionată mai sus.

20ltr Set Reacţie, Geantă Vinil
Conţinut
20ltr
15x tampoane, 
2x spirale,
1x mănuşi, 
3x Pungi 
pentru 
gunoi.

120ltr set reacţie 2-Roţi
Container 
Conţinut
120ltr
75x 
tampoane, 
9x spirale, 
8x perne, 
1x ochelari 
protecţie, 
1x mănuşi, 
1x salopetă 
protecţie, 
10x Pungi 
pentru 
gunoi.

120ltr set reacţie Container cu
2 roţi
.

10ltr Geantă Vinil, Set Reacţie
Conţinut
10ltr
10x tampoane, 
1x spirală, 
1x mănuşi, 
1x 1kg Dop 
pentru 
butoi,
2x Pungi 
pentru 
gunoi.

seturi de reacţie la deversare
tip sacoşă închisă cu agrafe
Conţinut
15ltr
10x tampoane, 
1x spirală,
1x mănuşi, 
1x pungă 
gunoi.

20ltr set Reacţie, geantă Vinil 
Conţinut
20ltr
15x tampoane, 
2x spirale, 
1x mănuşi, 
3x Pungi 
pentru 
gunoi.

50ltr set Reacţie, geantă Vinil
Conţinut
50ltr
35x tampoane, 
3x spirale,
3 x perne,
1x mănuşi, 
5x Pungi 
pentru
gunoi

Produs Format Cod Comandă Pret/1
Nr. SOL-742 €

PMK015B Întreţinere -6130M 26.20
POK015B Numai-Ulei -6135N 26.20
PCK015B  Chimical -6140P 26.20

Produs Format Cod Comandă Pret/1
Nr. SOL-742 €

PMK020C Întreţinere -6150D 59.20
POK020C Numai-Ulei -6160E 59.20
PCK020C  Chimical -6170F 69.70

Produs Format Cod Comandă Pret/1
Nr. SOL-742 €

PMK050S Întreţinere -6200G 113.40
POK050S Numai-Ulei -6210H 113.40
PCK050S  Chimical -6220J 141.10

Produs Format Cod Comandă Pret/1
Nr. SOL-742 €

PMK010B Întreţinere -6100A 55.70
POK010B Numai-Ulei -6110B 55.70
PCK010B  Chimical -6120C 69.70

Produs Format Cod Comandă Pret/1
Nr. SOL-742 €

PMK025A Întreţinere -6300A 80.00
POK025A Numai-Ulei -6310B 80.00
PCK025A  Chimical -6320C 95.20

1100LLttrr 2255LLttrr

112200LLttrr

1155LLttrr 3355LLttrr

2200LLttrr 5500LLttrr

224400LLttrr

Produs Pentru Ladă Cod Comandă Pret/1
Nr. pe două roţi SOL-742 €

AVC 120 120ltr -5440V 32.00
AVC 240 240ltr -5540V 37.10

Înveliş pentru control auto-
vărsare
Învelişurile pentru controlul auto-vărsării sunt
învelişuri galbene, din PVC rezistent la intemperii,
cu cordon elastic pentru a permite fixarea peste un
set format din cărucior pe rotile
de transport produse
pentru deversare. Banda
rezistentă protejată la
impact aplicată peste
container şi înveliş indică
dacă vreunul din articolele
conţinute au fost folosite.
Seturile golite se clasifică ca
neconformitate conform
ISO14001. Disponibile pentru
containere de  
120 şi 240ltr.

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI
© 2014 Preţurile nu conţin TVA

gamĂ
extinsĂ

Conţinut
240ltr
200x
tampoane, 
12x spirale, 
10x perne, 
1x ochelari
protecţie, 
1x mănuşi, 
1x salopetă
protecţie, 
18x Pungi
pentru gunoi.

1x geantă cubică imprimată,
2x spirale, (80mm x 3m), 15x
tampoane (greutate dublu),
sac de eliminare 1x şi funie,
1x instrucţiuni. Conţinut

35ltr
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Produs Produs Cod Comandă Preţ/1
Nr. SOL-742 €

MSD41 Unitate pt. o singură bucată -8329G 134.40
MSD42 Unitate pt. 2 bucăţi -8330H 311.15
MSD43 Unitate pt. 3 bucăţi -8331J 465.50
MSD45 Unitate pt. 3 bucăţi cu cabinet -8332K 533.79

Produs Produs Cod Comandă Preţ/1
Nr. SOL-742 €

MSD46 Unitate pt. 3 bucăţi -8333L 353.15
MSD47 Unitate pt. 3 bucăţi cu cabinet -8334M 542.50

Produs Dimensiuni Cod Comandă Preţ/1
Nr. Culoare SOL-741 €

SDC464P 46 x 46 Galben/ -3026A 123.20
SDC616P 61 x 61 portocaliu -3030D 275.45
SDC919P 91 x 91 -3050F 419.65
SDC616C 61 x 61 Transparent -3039C 216.83

Produs Dimensiuni Cod Comandă Preţ/1
Nr SOL-741 €

SDC614 65 x 45 -3020C 183.20

prODuSELE SuNT DISpONIBILE EXCLuSIV prIN DISTrIBuITOrI
© 2014 Preţurile nu conţin TVA

Grup

742
stocare
materiale

Modul perfect de a stoca şi distribui absorbante. Fabricat din oţel de
calitate acoperit cu pulbere industriale.

Unitate pt. o singură bucată - MSD41
Poate fi montat pe perete sau de a
folosi ca o unitate de add-on.
Dimensiuni: 60 x 45 x 60cm.

Unitate pt. 2 bucăţi -
MSD42
Dimensiuni: 60 x 45 x
127cm.

Unitate pt. 3 bucăţi - MSD43
Dimensiuni:
60 x 45 x 187cm.

Unitate pt. 2 bucăţi -
MSD46
Fabricat din otel acoperit cu
pulbere. Dimensiuni: 73 x
64 x 152cm.

Unitate pt. 3 bucăţi cu
cabinet - MSD45
Dimensiuni: 60 x 45 x 187cm.

Unitate pt. 3 bucăţi cu
cabinet - MSD47
Fabricate din polietilenă.
Dimensiuni: 55 x 55 x
135cm.

Învelişuri pt. scurgeri
Atunci când o scurgere se întâmplă în exterior,  este
probabil că fluidele se vor îndrepta către gurile de
canal. Este o prevedere legislativă ca protecţia să fie
asigurată pentru toate gurile de canal în zonele de
risc. Aceasta se poate îndeplini cu acoperitoarele de
canal, care sunt disponibile în trei variante. Cele din
lut trebuie folosite o singură dată şi numai în situaţii
de risc, pentru că nu se pot reutiliza. Când anticipaţi
nevoia de refolosire, ca de exemplu de fiecare dată
când aveţi o livrare mare, folosit o acoperitoare din
poliuretan. Acoperitoarea din neoprenu (este
ilustrată) este exclusiv pentru uz ocazional. 

Învelişuri scurgeri
Atunci când o scurgere se întâmplă în exterior, este probabil că fluidele se vor îndrepta către
gurile de canal. Este o prevedere legislativă ca protecţia să fie asigurată pentru toate gurile
de canal în zonele de risc. Aceasta se poate îndeplini cu acoperitoarele de canal, care sunt
disponibile în trei variante.

Cârpele
şi rOlele sUNt fUrNizate

separat

gamĂ
extiNsĂ

NOU
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din materiale  regenerabile
Această gamă nouă de absorbanţi de la Solent Plus preferă să
folosească resurse naturale în loc de polipropilenă care nu este o
resursă regenerabilă. Aceste noi produse sunt 80% celuloză, una
dintre cele mai uşor de găsit şi de regenerat resurse, cu o
dependenţa scăzută de combustibili fosili. Toate produsele sunt
disponibile în opţiune întreţinere sau Numai-Ulei şi sunt o alternativă
ieftină şi viabilă la absorbantele tradiţionale. Performanţa este egală
şi în unele cazuri mai bună decât cea a absorbanţilor tradiţionali.
Trebuie remarcat absorbanţa tampon pentru ulei, cu o absorţie
neegalată de 1.4 litri ulei per tampon.

spirale naturale

tampoane naturale

Dimensiuni Tip Pachet Absoarbe Cod Comandă Pret/1
(cm x cm) Cant. (ltr) SOL-742 €
48 x 38 Întreţinere 100 0.8 -4510K 84.00
48 x 38 Numai Ulei 100 1.4 -4550P 80.50

Dimensiuni Tip Pachet Absoarbe Cod Comandă Pret/1
(cm x m) Cant. (ltr) SOL-742 €
7.5 x 1.2 Întreţinere 20 4.0 -4530M 80.50
7.5 x 1.2 Numai Ulei 20 4.0 -4570R 75.60

Role naturale

Dimensiuni Tip Pachet Absoarbe Cod Comandă Price/1
(cm x m) Cant. (ltr) SOL-742 €
37 x 38 Întreţinere 1 62.0 -4520L 72.70

tuburi absorbante
Folosite pentru a colecta deversările de ulei şi pentru a absorbi
deversările de apă. Prevăzute cu cleme, mai multe tuburi de 3 metri
pot fi unite şi manipulate cu uşurinţă. 

Perne absorbante
Absorb picăturile de sub ţevile sau maşinile ce prezintă scurgeri. 
Cantitate cutie: 16.

spirale absorbante
Sunt folosite acolo unde lichidele trebuie colectate şi
absorbite. Spirale cu diametrul de 75mm disponibile în
lungimi de 1.2 metri sau 3.0 metri. Învelişul exterior ţesut
permite trecerea rapidă şi expansiunea şi absorbţia
uşoară. Pot fi modelate în jurul maşinilor şi de-a lungul
duşumelelor cu denivelări. Polipropilenă 
100% pentru absorbţie rapidă lichid şi
retenţie.

Număr Dimensiuni Tip Pachet AbsoarbeCod Comandă Pret/1
Produs (cm x m) Cant. (ltr) SOL-742 €

PMS812 7.5 x 1.2 Întreţinere 20 5.0 -4170N 84.00
PMS830 7.5 x 3.0 8 12.5 -4180P 77.70
POS812 7.5 x 1.2 Numai Ulei 20 4.0 -4470X 84.00
POS830 7.5 x 3.0 8 10.0 -4480Z 84.00
PCS812  7.5 x 1.2 Chimical 20 4.0 -4770H 94.20
PCS830 7.5 x 3.0 8 10.0 -4780K 94.20

Număr Dimensiuni Tip Pachet AbsoarbeCod Comandă Pret/1
Produs (cm x cm) Cant. (ltr) SOL-742 €

SMC303 38 x 23 Întreţinere 16 4.5 -2610F 81.30
SOC303 38 x 23 Numai Ulei 16 3.5 -2620G 81.30
SCC303 38 x 23 Chimical 16 3.5 -2600E 89.40

Chimical Numai Ulei

Întreţinere

Număr Dimensiuni Tip Pachet AbsoarbeCod Comandă Pret/1
Produs (cm x m) Cant. (ltr) SOL-742 €

SBO123 13 x 3 Numai Ulei 4 30.0 -0820J 138.60
SBO203 20 x 3 Numai Ulei 4 80.0 -0840L 210.90

Pachet

16

Pachet

4

Pachet

100

Pachet

20

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUITORI
© 2014 Preţurile nu conţin TVA

gamĂ
extinsĂ
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Acoperitoare absorbante pentru butoaie
Pre-tăiat pentru a se potrivi butoaielor
standard cu capac cu diametrul de
56cm. Va absorbi orice scurgeri
din robinete, pompe etc.
Fiecare va acoperi cam un
litru de lichid.

Tampoane
absorbante

Tampoanele absorbante Solent Plus™ sunt disponibile în două grosimi, mediu ºi subţire, ºi se pot folosi în locuri unde lichidele s-au scurs sau
s-au vărsat. Se pot selecta uºor în funcţie de culoare. Folosiţi cele gri/negre dacă se întâmplă în interior. Acestea vor absorbi cam toate
lichidele, inclusiv ulei, combustibili, solvenţi, lichide de răcire, solvenţi  ºi lichide comestibile. Dacă lichide ca acizi sau baze s-au vărsat, folosiți
tampoanele galbene. Dacă lichide ca ulei sau combustibili s-au vărsat afară, folosiţi - le pe cele albe.Acestea resping apa ºi absorb uleiurile.

Întreţinere Tampoane absorbante
Dimensiuni: 50cm x 40cm

Numai-Ulei Tampoane absorbante
Dimensiuni: 50cm x 40cm

Chimical Tampoane absorbante
Dimensiuni: 50cm x 40cm

Role absorbante
Foloseşte aceeaşi tehnologie în 2
straturi şi de îmbinare ca şi
tampoanele Solent Plus.
Disponibile cu lăţimi de 500mm
sau 900mm. Sunt perforate
transversal pentru a permite
rularea rapidă peste deversare
pentru a maximiza versatilitatea
şi a minimaliza deşeurile.
Ideală pentru a acoperi zone
vaste de produse deversate
rapid. Folosiţi o lungime ca
înveliş pentru stand atunci
când lucraţi cu componente
uleioase. 
Role de 40 de metri. 

Material absorbant tare
Urmând succesului absorbanţilor Solent Plus, au apărut aceste perne
şi role noi de ”Materiale Tari”. Urmărind o construcţie unică cu trei
straturi, aceste produse oferă tot ce este mai bun din tehnologia
absorbantelor disponibilă astăzi. Pernele şi rolele utilizează ambele
aceeaşi construcţie şi sunt disponibile pentru întreţinere, exclusiv
pentru petrol sau pentru substanţe chimice cu acelaşi cod de culori

ca toţi ceilalţi absorbanţi
din gama de control al
scurgerilor Solent Plus.

Dimensiune pernă:
500 x 400 mm
Dimensiune rolă:
500 mm x 40 m.

PACHET
de

5

Produs Dimensiuni Tip Pachet Absoarbe Cod Com. Pret/1
Nr. (cm x m) Cantitate. (ltr) SOL-742 €

PMR505 50 x 40 Întreţ.t./Med 1 080 -4100C 80.00
PMR905 90 x 40 Întreţ.t./Med 1 144 -4110L 142.50
POR130 50 x 40Numai-Ulei/Med 1 080 -4400T 73.20
POR260 90 x 40Numai-Ulei/Med 1 144 -4410V 138.20
PCR484 50 x 40 Chimical/Med 1 080 -4700C 80.10
PCR905 90 x 40 Chimical/Med 1 144 -4710D 151.20

Tip Dimensiuni Pachet Cod Comandă Pret/1
Cantitate SOL-742 €

Intreţinere Grad
Tampon 500 x 400mm 100 -4810M 104.70

Rolă 500mm x 40m 1 -4820N 104.70
Numai-Ulei Grad

Tampon 500 x 400mm 100 -4850Q 101.20
Rolă 500mm x 40m 1 -4860R 101.20

Chimical Grad
Tampon 500 x 400mm 100 -4890S 115.20

Rolă 500mm x 40m 1 -4900T 115.20

Produs Dimensiuni Tip Pachet Absoarbe Cod Com. Pret/1
Nr. Cantitate (ltr) SOL-742 €

MPA5656 56cm Întreţinere 5 1.0 -0620B 21.80

Produs Tip Pachet Absoarbe Cod Com. Pret/1
Nr. Cantitate (ltr) SOL-742 €

PMP503 mediu 100 0.80 -4010J 80.00
SMP504 subțire 200 0.50 -2860K 109.90
SMP501 subțire 50 0.50 -2850J 36.40

Produs Tip Pachet Absoarbe Cod Com. Pret/1
Nr. Cantitate (ltr) SOL-742 €

POP100 mediu 100 0.80 -4310R 73.20
SOP200 subțire 200 0.65 -3360S 109.20
SOP501 subțire 50 0.65 -3420H 29.10

Produs Tip Pachet Absoarbe Cod Com. Pret/1
Nr. Cantitate (ltr) SOL-742 €

PCP504 mediu 100 0.80 -4610A 80.10
SCP505Y subțire 200 0.50 -2780C 113.30
SCP506Y subțire 50 0.50 -2790D 38.50

Întreţinere

Numai-Ulei

Chimical

Dim. Cod Comandă Pret/1
Sac SOL-742 €
20ltr -8250A 9.00

Granule de lut absorbant
Aceste granule absorbante
tradiţionale absorb apă, ulei şi
majoritatea fluidelor. Non toxice şi
inerte dpdv chimic.20ltr.

NOU
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