Izdelki za proizvodnjo in vzdrževanje sončnih elektrarn

Razmaščevalec

FLAMIL 50 SUPER

 Zelo varčen in učinkovit hkrati (redči se z 10 – 100 deli vode)
 biološko razgradljiv, neškodljiv za kožo, ne vsebuje nevarnih kemikalij
 enostavno odstranjuje 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 aparatih
PODROČJA UPORABE: prehrambena industrija, sončne elektrarne
(fotocelice), cestna podjetja (prometni znaki), vizualne komunikacije
Pakiranje: 1L x 12 v kartonu

ali

10 L vez

Polirna krema

FLAMIL 88








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

650g

(12 kom v kartonu)

Čistilo oksida na aluminiju

FLORIN A-R






biološko razgradljiv, oksidirane površine ponovno postanejo sijajne
osvetli temne barve in izgubljeni sijaj, ne poškoduje lakov in kovin
redči se z vodo;
dodamo 1-3 kratno količino vode, odvisno od stopnje oksidiranosti, pri
redni negi zadostuje razmerje 1:25
nanesemo z gobo, pustimo učinkovati več minut, speremo s čisto vodo
PODROČJA UPORABE aluminijaste naprave na motornih vozilih,
kontejnerji za odpadne snovi, razne fasade na zgradbah-tovarniška vrata
Pri eloksiranem aluminiju je potrebno napraviti preizkus na skritem mestu!
Pakiranje:

1L x 12 v kartonu

ali

10L vez
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Izdelki za proizvodnjo in vzdrževanje sončnih elektrarn

Hitro hlapljivo čistilo

FLORIN ME







Za razmaščevanje kovinskih delov, valjčnih in krogličnih ležajev
Čiščenje finomehanskih mehanizmov
Odstranjevanje ostankov tesnil in lepil
Brez aromatov, prijetnega vonja
Zaradi izredno čiste substance je okolju prijaznejši kot čistilni bencin
Pakiranje

FLORIN 2000

500ml spray x 12 v kartonu ali

1 L x 12 v kartonu

Razmaščevalec, ki se ne redči z vodo

 Zelo primeren za elektromotorje in za čiščenje dragih orodij,
 Ne vsebuje vode in elektrolitov, zato ne povzroča oksidiranja orodij in
mehanskih sklopov,
 Topi vodoodporne masti (tudi ostanki nalepk)
 Ne poškoduje lakiranih površin, vse vrste kovin, gume, plastike, stekla,…
 Ne pušča nobenih sledov,
 Nevtralen po vonju primeren za delo v zaprtih prostorih
Pakiranje:

FLORIN EC

1L x 12 v kartonu ali 10 L vez

Hitro hlapljivo čistilo za elektro področje

 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)
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Izdelki za proizvodnjo in vzdrževanje sončnih elektrarn

FLORIN DF

Zaščitno sredstvo pred vlago za električne naprave
 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)

FLORIN SLX

Ločilno, drsno in mazivno sredstvo
 Deluje ločilno in antistatično ter povečuje gladkost
 Neguje in ščiti pred vročino in mrazom kovine, umetne snovi (plastika),
kromirane dele, oprema za radio in radarje, baterijske pole…
 Orodje zaščiti pred oksidiranjem med skladiščenjem
 Orodje je po skladiščenju brez čiščenja pripravljeno za uporabo
 Ker sredstvo deluje ločilno, omogoča nemoteno izpadanje komadov
 se hitro posuši in ne vsebuje silikonov
 na izdelku ne pušča nobenih sledi
 povečuje drsnost izmetačev, ki zaradi suhega mazanja ostanejo čisti in
ne umažejo izdelkov
 Temperaturno območje delovanja -40oC - +180oC
Pakiranje:

FLORIN SO

spray 400ml (12 kom v kartonu) ali 3 L vez

Rezilno olje
 olje na mineralni osnovi za rezanje pod velikimi obremenitvami v jeklu,
železu, cinku, aluminiju
 podaljšuje življenjsko dobo orodij za obdelavo kovin
 zagotavlja čist rez
 EP aditivi zagotavljajo odlične mazivne in drsne lastnosti
 PODROČJA UPORABE vrtanje z odstranjevanjem jedra ali v jedro,
vrezovanje navojev, spuščanje nivoja - oblikovanje forme
 primeren za uporabo pri ročnem in strojnem rezanju in vrezovanju
 Pakiranje:

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

ADAK trgovina in storitve d.o.o., Razgledna pot 3a, 4270 Jesenice TEL: 04/ 586 – 54-00 E-mail: adak@t-2.net

Stran 3

Izdelki za proizvodnjo in vzdrževanje sončnih elektrarn

Polno sintetično visoko odporno mazivo

FLOR PLUS VISCO STABIL

 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
 odličen za ročice delovnih strojev
 podaljšuje razmik mazanja za 4-10-krat
Pakiranje:

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

Zaščita pred rjo iz aluminija

FLORIN ALU SPRAY






je ekstremno odporen proti odrgnitvi
se hitro suši, cca. 5 minut pri sobni temperaturi
trden film ni toksičen, lahko se prelakira
ščiti pred korozijo v temperaturnem območju od – 50oC do +600oC
služi kot univerzalna zaščita ali dekoracijski sloj za različne materiale

PODROČJA UPORABE
 cevovodi in instalacije
 popravilo delov iz aluminija zaradi mehanskih ali kemičnih vplivov
Pakiranje:

PERFEKT

spray 400ml (12 kom v kartonu)

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 (14 kom v kartonu)
3kg (6 kom v kartonu)

Ob prvi dobavi 6 x 3kg prejmete
DOZIRNIK s STOJALOM za 1,00 EUR !
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