Proizvodi Flore Chemie za navtiko

Polirna krema

FLAMIL 88
 Odrgnine, raze,
oksidi na plastiki,
rostfrei-ju in ostalih
barvnih kovinah





 madeži, ki jih pustijo
iztrebki ptic



 od sonca porumenele
bele površine




 lise oz. sledi gume
varovalnih boj



čisti, polira, ščiti in neguje, vse v enem
delovnem postopku
uporabna za različne materiale:
čiščenje plastike in stekla-poliranje kalupov
jaht in čolnov
kromirane dele, umazane kadi, cerade,
predmete iz plastike, bakra, medenine in
kuhinjske elemente iz plemenitih kovin
čiščenje ploščic in emajla
odstranjuje rjo in sloje oksidov, doseže
bleščeči sijaj
preprečuje ponovno nalaganje umazanije in
odrgnine
Pakiranje:

FLOR PLUS VISCO STABIL


Slabo rotirajoči in
škripajoči kovinski
deli, kot jih najdemo
recimo pri vitlih,
ventilih, zložljivih
lestvah/mostičkih

NAČIN UPORABE:
Ker je sredstvo polnosintetično se ne
meša s starimi mineralnimi olji in mastmi.
Mehanske sklope pred nanosom očistimo,
po potrebi razmastimo. S tem izboljšamo
oprijem, trajnost nanosa, dosežemo
manjšo porabo in večjo učinkovitost! Pri
nanosu se izogibamo se presežkom,
zadostujejo majhne količine !!

650g

Polno sintetično visoko odporno mazivo
 brezbarven in izredne viskoznosti, ne zatrdi
 odlično se oprime, ne kaplja in ne onesnaži
okolice
 z mesta nanosa tudi pri visokih hitrostih ne
odstopa
 odbija vodo, ne kaplja in se ne zasmoli
 ščiti in maže dele izpostavljene vodi, pari,
zmrzali, kislinam in lugom
 odporen na čiščenje s parnim curkom
 temp. območje mazanja je od - 400C do +
1300C
 zaradi svojih lastnosti podaljšuje razmik
mazanja za 4 do 10-krat
 Zaradi visoke oprijemljivosti pri visokih obratih
ne odpade kot ostala maziva in ne onesnažuje
obdelovanca.
 idealen za sidra, verige, zobnike, zaprte cevne
transporte, ključavnice
Pakiranje:

ADAK d.o.o., Razgledna pot 3a, 4270 Jesenice TEL: +386(0) 4/ 586 - 54 - 00 E-mail: adak@t-2.net
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Stran 1

Proizvodi Flore Chemie za navtiko
Topilo za rjo – odvijač

FLOR PLUS SRP SUPER


Korodirani in
zarustani
vijačni spoji, zglobi,
cilindrični navoji,
zatiči in čepi
motornih blokov,
sestavljeni cevni
sistemi (npr. izpušne
cevi)



Zaskočene
ključavnice



Oksidne plasti na
električnih vtičnih
spojih

 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
 preprečuje škripanje gibljivih delov,
Pakiranje:

NAČIN
UPORABE:
napršimo
na
problematična mesta počakamo 1-10
min, da sredstvo deluje (čas delovanja
zavisi od stopnje oksidiranosti). Po
potrebi po 10 minutah nanos ponovimo.

400ml spray

Primer:

prej

FLOR PLUS SUPER GREASE 1000




Priprava
izvenkrmnega
motorja pred in po
zimovanju (po
čiščenju s sladko
vodo) namažemo
vse gibljive dele z
mastjo, pa tudi vijake
in matice je dobro
premazati
Zarustani navoji
napenjalnih vijakov

Redno vzdrževanje in
zaščita (2x letno)
ščetk elektromotorjev,
osi propelerjev, črpalk,
vijačnih spojev vseh vrst,
ventilov, ležajev,

potem

Mazivo na aluminijevi osnovi za mazanje
in ločevanje
Za temp. razpon od -180oC do +10000C;
Obstane na mestu kljub večji tlačni obremenitvi
do 2.300 bar
 blago deluje na površine, brazde in pore
izpolnjuje z mikro delci in tako površine
platinira in zaščiti
 odporen je na kisline, luge, agresivne pare in
vlago
 nevtralen je do kovin, gume in umetnih
materijalov
 deluje tudi kot preventivno sredstvo proti
hladnemu zvarjenju kovin
 v kombinaciji s Flor Plus SRP Super ločuje
trdovratne spoje vijakov, nastalih zaradi
hladnega zvarjenja, udarca, rje ali delovanja
temperature, ki jih sicer ni mogoče odviti
Pakiranje:

spray 400ml

NAČIN UPORABE:
 odstranite ostanke barv in lakov, da sredstvo lahko prodre, odstranite ostanke tesilnih materijalov
 dele, ki jih moramo ločiti, dobro napršite in pustite delovati glede na dolžino vijačnega spoja
 pri posebno trdovratnih primerih postopek ponovimo v enakomernih razmakih
 za pospešeno prodiranje priporočamo predhodno uporabo našega topila za rjo SRP Super
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Proizvodi Flore Chemie za navtiko

FLORIN DF
 Zaščita
starih
in
novih
električnih
naprav pred vlago;

Zaščitno
sredstvo
električne naprave

pred

vlago

za

 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

NAČIN UPORABE:
FLORIN DF nanesemo
na vse kontakte pri
vsakem servisiranju oz.
min. 2 x letno in s tem
naredimo zaščito pred
rjavenjem, iskrenjem in
vlagi.

Pakiranje: spray 400ml

 Slaba drsnost
drsnikov za jadra
(drsnik škote)
 Zaščita tesnil (guma)
pri oknih
 Slaba drsnost na
vodilih drsnih vrat
NAČIN UPORABE:
Florin SLX napršimo z
razdalje 15 cm na
očiščena drsna vodila
in tesnila. Za
natančnejši nanos si
lahko pomagamo z
nastavkom s slamico.
Čas sušenja je cca. 5
min.

FLORIN SLX

Ločilno, drsno in mazivno sredstvo za
suho mazanje drsnikov, vodil ter zaščito
tesnil

 Deluje ločilno in antistatično ter povečuje
gladkost
 idelalen za podmazovanje vseh vrst vodil
(drsniki za jadra, roloji)
 povečuje drsnost, ne pušča pa mastnih sledi
(suho mazanje),
 se hitro posuši in ne vsebuje silikonov
 pred vremenskimi vplivi ščiti umetne materiale
in gumo (tesnila pri oknih)
 temperaturno območje delovanja -40oC do
+180oC
 Ščiti pred oksidiranjem
Pakiranje:

spray 400ml
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Proizvodi Flore Chemie za navtiko

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)
 za korekture, lahko Florin RS nanašamo na
obstoječi sloj laka
 naknadno lakiranje ni potrebno, vendar pa
FLORIN RS nadaljnim zaščitnim premazom
(npr. Zink spray) zagotavlja boljše oprijemanje
in še dalgotrajnešo zaščito.

korozija na raznih
površinah – sidrna
veriga, sidro, …
NAČIN UPORABE:
Površine očistimo
nesnage in jih
razmastimo s
Flamilom 3 Super



S čopičem ali
penastim valjčkom,
nanesemo 2 tanka
sloja Florina RS v
razmiku 30 min



Za nadaljnji nanos
premazov (npr. Zink
spray), ki niso na
vodni osnovi
počakamo 16-20ur

PRIPOROČLJIV POSTOPEK ZAŠČITE

2 x tanek
nanos
barve
FLORIN
RS

1x nanos
Zink
spray

Zaščita pred rjo iz cinka

 Popravilo korodiranih

NAČIN UPORABE:

 Napršimo na

očiščeno razmaščeno
površino, še bolje
predhodno obdelano
z bravo Florin RS

 Čas sušenja:

20 min na otip
Po 16-20 urah
odporen na odrgnine

1L

Primer: Zaščita motorja

Razmaščena
zarjavela
površina s
Flamil 3
Super

pocinkanih površin,
sestavnih elementov
in drugih delov
(sidrna veriga,…)

Pakiranje:

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,
o
kratkotrajno pa do 300 C
 nadomešča zink-kromat barve in kromno
kislino
 dolgoročna zaščita pred rjo in sredstvo za
grundiranje,
 obstojen na vročino in vremenske vplive
Pakiranje:

spray 400ml
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Razmaščevalec

FLAMIL 50 SUPER

 Zelo varčen in učinkovit hkrati (redči se z 10 do
100 deli vode)
 biološko razgradljiv, neškodljiv za kožo, ne
vsebuje nevarnih kemikalij
 enostavno odstranjuje najtrdovratnejše živalske
maščobe, usedline beljakovin in krvi in tudi
okoljske obloge (maščobe pomešane s prahom,
insekte, cvetni prah, smog,..)
 površina je po uporabi čista in nemastna
 učinkovito deluje tudi pri uporabi zelo trde vode
 zelo je primeren za uporabo v visokotlačnih

>90% biološko razgradljiv

 Odstranjevanje
različne okoljske
umazanije na krovu,
kalupu, jadrih,
ceradah,
vetrobranskem steklu,
lučeh, svetlobnih
napisih, in vseh ostalih
vodoodpornih
površinah

PREJ

POTEM

PODROČJA UPORABE: kuhinja, sončne celice,
navadno in pleksi steklo, jadra, kalupi čolnov in
jaht, jadra, paluba, skratka vse za vodoodporne
površine

 Razmaščevalec
za
kuhinjo, ki je >90%
biološko razgradljiv in
ne vsebuje nevarnih
kemikalij
Varčna

 čiščenje sončnih celic
za 10-15% večji
izkoristek

izbira!

Pakiranje: 1L

FLAMIL 3 SUPER
 Ostanki starih ali
novih olj ter masti
okoli
motorja
in
drugih
mehanskih
sklopov
 Razmastitev
raznih
delov in površin pred
nanosom
novih
maziv
 Razmastitev
raznih
delov in površin pred
barvanjem
 NAČIN UPORABE:
napršimo na
onesnaženo
površino, pustimo
delovati 1-2 minuti,
speremo, po potrebi
obrišemo s krpo

NAČIN UPORABE: napršimo na umazane
površine, pustimo delovati 1-2 min, speremo in
po potrebi obrišemo s krpo

>90% biološko razgradljiv

Varčna
izbira!

Univerzalni industrijski razmaščevalec za
mehanske sklope, motorje,…

 Odstranjuje zasmoljena mineralna olja in
masti, saje, črnilo, nikotinske obloge..
 Izredno varčna poraba
 redčenje z vodo min 1:10 ,
 tlačni aparati 1:100 do 1:500
 Ne vsebuje nevarnih kemičnih snovi
 Je ekološko nadomestilo čistilnemu bencinu,
trikloru
 Za čiščenje motorjev, orodij, mehanskih
sklopov in tal,
 Ni vnetljiv
 Zelo primeren tudi za
tlačne aparate in
ultrazvočne kopeli
PODROČJE UPORABE: motor, cevi, kovinske
površine pred barvanjem, mehanski sklopi
pred nanosom novih maziv
Pakiranje: 1L
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PERFEKT
Roke onesnažene od
masti, olja, smole, črnila,
barve,…

Krema za umivanje rok

 Temeljito odstrani nečistoče
 Blago deluje na kožo
 Klinično preizkušene sestavine preprečujejo
NAČIN UPORABE:
Nanesemo na SUHE umazane roke!
Masiramo dokler se vsa umazanija ne
raztopi. Roke lahko samo obrišemo v
krpo ali pa jih speremo.

pokanje kože in tudi že razpokano kožo v
kratkem času pozdravijo.
Pakiranje:

200ml tuba

Shranjujemo varno pred zmrzaljo!
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