Izdelki Flore Chemie za energetiko

Univerzalni industrijski razmaščevalec

FLAMIL 3 SUPER

Varčna
izbira!

 Odstranjuje zasmoljena mineralna olja in masti, saje, črnilo,..
 Izredno varčna poraba (redčenje z vodo min 1:10 , tlačni aparati 1:100
do 1:500)
 Ne vsebuje nevarnih kem. snovi (biološko razgradljiv)
 Kot nadomestilo čistilnemu bencinu, trikloru
 Za čiščenje strojev, orodij, mehanskih sklopov in tal v delavnici,
 Razmastitev površin pred barvanjem ali nanosom novih maziv
 Ni vnetljiv
 Zelo primeren tudi za tlačne aparate in ultrazvočne kopeli
Pakiranje: 1L x 12 v kartonu

ali

10 L vez

Električno neprevodni razmaščevalec

FLORIN 2000









ne vsebuje vode in elektrolitov (zato ne povzroča oksidiranja)
ni prevodnik električne energije (prebojnost do 25 000 V/cm 2)
zelo primeren za elektromotorje
po čiščenju ne pušča maščobnih sledi,
fiziološko je neoporečen in ne draži kože
topi vodoodporne masti (tudi ostanki nalepk)
ne poškoduje lakiranih površin, vse vrste kovin, gume, plastike, stekla,…
nevtralen po vonju, primeren za delo v zaprtih prostorih
PODROČJA UPORABE: motorji in razdelilne plošče, elektromotorji,
zaganjalniki, regulatorji napetosti, generatorji, vtikači, ležaji,
kondenzatorji, signalne naprave, TV in radijski aparati, faksi, hladilne
naprave, ležaji, ohišja in ostali deli merilnih instrumentov
Pakiranje:

FLOR PLUS VISCO STABIL

1L x 12 v kartonu ali 10 L vez

Polno sintetično visoko odporno mazivo
 popolnoma sintetičen, brezbarven in izredne viskoznosti
 odlično se oprime, pri visokih hitrostih ne odstopa in ni odrinjen z mesta
nanosa
 odbija vodo, ne kaplja in se ne zasmoli
 ščiti in maže dele izpostavljene vodi, pari, jedkim snovem, kislinam in
lugom
 odporen na čiščenje s parnim curkom
 temp. območje mazanja je od -400C do + 1300C
 podaljšuje razmik mazanja za 4-10-krat
Pakiranje:
spray 400ml (12 kom v kartonu) ali 10L vez
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Izdelki Flore Chemie za energetiko

Hitro hlapljivo čistilo za elektro področje

FLORIN EC

 Razmaščevalno čistilno sredstvo za električne naprave in sestavne dele
 Ne najeda gume in umetnih materialov
 Nerazredčenega nanašamo na dele ki jih čistimo
 PODROČJA UPORABE
- Za čiščenje varovalk, relejev, navitja elektromotorjev
- Navitja elektromotorjev, deli turbin,
- krmilne plošče, signalne naprave, merilni instrumenti
Pakiranje:

400g spray (12 kom v kartonu)

Zaščitno sredstvo pred vlago za električne naprave

FLORIN DF

 molekularni, antihigroskopni zaščitni film preprečuje dostop vlagi in pri
tem ne znižuje prevodnosti,
 odbija vodo, preprečuje korozijo in čisti
 preprečuje blokiranje in zamrznitev mehanskih delov
 prodira med lamele in odprtine med navoji,
 zmanjšuje obrabo in število obdobij izpada delovanja naprave
 sredstvo je nevtralno do kovin, gume, umetnih snovi, stekla, keramike
 nanašamo preventivno na stare in nove naprave kot zaščito pred vlago
Pakiranje: spray 400ml (12 kom v kartonu)

Pasta za visoko temperaturo z bakrom

GLEITMETALL 1300








Izredna sposobnost zaščite pred korozijo nad in pod zemljo
Za zaščito kontaktov (transformatorji, distribucijsko omrežje)
Dobro se oprime podlage
Obstojen na temperaturo do +10000C,
Obstojen na velike pritiske (tudi do 10.000 bar)
Preprečuje hladno zvarjenje vijakov in zaribanje vseh gibljivih delov
naprav
 Olajšuje rezanje navojev
 Obstojen na kisline, luge
Pakiranje:

1kg (12 kom v kartonu)
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Mazivo za žične vrvi in verige

FLORIN KS








trdno mazivo za vrvi in verige
ščiti pred korozijo in rjo (zapornice, žični transporti, podvozja)
obstojen na kisline, luge, je vodoodporen
ima izredne sposobnosti prodiranja v notranjost
podaljšuje razmike med roki mazanja za 4 do 10 x
v 30-60 min se posuši, površina je odporna na prijem in oprijem
umazanije
Pakiranje:

spray 400ml (12 kom v kartonu) ali 10L vez

Reaktivna zaščitna barva proti koroziji

FLORIN RS
 Naredi zaščitni sloj bistveno obstojnejši na kisline, luge in topila kot vsa
doslej znana uporabljana temeljna sredstva
 Možna uporaba v vlagi in ob nizkih temperaturah
 mokre kovinske dele lahko takoj zaščitimo pred rjo
 zaščitni sloj zagotavlja 6 mesečno zaščito (200 ur solne komore)
 naknadno lakiranje ni potrebno
 zagotavlja boljše oprijemanje naknadnih premazov
 za korekture, lahko Florin RS nanašamo na obstoječi sloj laka
Pakiranje:

1L

10 L

Zaščita pred rjo iz cinka

FLORIN ZINK SPRAY







vsebuje 95% zinka v suhem filmu in 5% epoksiesterakrilata
visoka elastičnost, pri deformacijah ne poka in se ne razcepi
odporen na slano in sladko vodo ter kisline
obstojen na temperaturi do 170oC, kratkotrajno pa do 300oC
nadomešča zink-kromat barve in kromno kislino
dolgoročna zaščita pred rjo in sredstvo za grundiranje, obstojen na
vročino in vremenske vplive
 PODROČJE UPORABE: sanacija površin, ki jih je načela rja;
Zinkspray posebej priporočamo po uporabi barve Florin RS za še
dolgotrajnešo zaščito pred korozijo
Pakiranje:

400ml spray
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FLOR PLUS SRP SUPER

Topilo za rjo – odvijač

 z izredno sposobnostjo prodiranja ločuje tudi spoje, ki jih je bilo mogoče
ločiti le s segrevanjem, ter tako skoraj vedno olajšuje demontažo
 odstranjuje prah, maščobe in ostalo umazanijo, izpodriva vlago
 preprečuje nadaljnje rjavenje
 zaradi majhne viskoznosti, je njegova uporaba gospodarna,
 ni strupen, ne draži kože in ima prijeten vonj
 sprošča cilindrične navoje, izpušne lonce in cevi, zatiče in čepe motornih
blokov, zaskočene ključavnice
 preprečuje škripanje gibljivih delov, čisti zaganjače, zavorne kable,
tahometrske osi, kontakte in vplinjače, šobe vplinjačev očisti (ostanki
bromidov)
Pakiranje: spray 400ml (12 kom v kartonu)

FLOR PLUS SUPER GREASE 1300

Mazivo z bakrom
temperaturah

za

mazanje

in

ali

10L vez

ločevanje

pri

visokih

 Uporabljamo pri temperaturnem razponu od - 40oC do + 1350oC,
 pri kratkotrajni tlačni obremenitvi tudi do 10.000 bar
 Izredno dobro prodira in sprošča vijačne ter druge spoje (tesnila), ki jih
ni moč sprostiti zaradi temperaturnih vplivov, rje v stikih, hladnega
zvarjenja, poškodovanega navoja
 Deluje tudi kot preventiva za zgoraj navedene primere
 Odporen proti kislinam, lugom, agresivnim param, vlagi
 Nevtralen do kovin, gume in umetnih snovi
PODROČJA UPORABE:
 pomični kalupi, napenjalni vijaki, zobniki, verige, gorilci, kotlovne
armature, cevovodi, pnevmatska kladiva, kolenaste gredi, ščetke
elektromotorjev, ladijski in izvenkrmni motorji, osi propelerjev, črpalke,
držala, hidravljični spoji, pnevmatska visokotemperaturno odporna tesnila,
rezervoarji stisnjenega zraka, zgorevalne komore, ventili, hidranti, ležaji,
drsni valji transportnih trakov, vozila
Pakiranje:

spray 400ml (12 kom v katonu)
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Sredstvo za posipanje ali pršenje proti zmrzali

FLAMIL EISFREI

Zanesljivo učinkuje tudi pri zelo nizkih temperaturah pod –20oC
uporabljamo ga na površinah, ki jih moramo očistiti snega in ledu
delovanje je trajnejše (več zaporednih dni)
visoka stopnja higroskopičnosti zagotavlja avtomatično topitev snega in
ledu
 Je ekološko sredstvo – ne vsebuje škodljivih snovi, ki bi dospele v vode







NAČIN UPORABE:
posipanje oz. pršenje 20 do 30% razstopine v vodi
Pakiranje:

10 L

Pivniki za olja

SEPRO AM 200






Hitro in popolnoma vpijejo olja vseh vrst iz vseh površin
Vode ne vpija zato idealen kadar želimo olje odstraniti z vodne površine
Odporna na kisline, luge
širina krpe 32 cm
perforacija vsakih 38 cm
Pakiranje:

50m rola

Ob prvi dobavi 6 x 50m
STOJALO ali STENSKO DRŽALO prejmete za 1,00 EUR!

PERFEKT

Krema za suho umivanje rok
 Temeljito odstrani masti, olja, smolo, črnilo, barvo,…
 Blago deluje na kožo
 Klinično preizkušene sestavine preprečujejo pokanje kože in tudi že
razpokano kožo v kratkem času pozdravijo.
Pakiranje:

250ml tuba

3kg

Ob prvi dobavi 6 x 3kg DOZIRNIK in STOJALO
prejmete za 1,00 EUR !
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