Izdelki Flore Chemie za lesno industrijo

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

Odstranjevalec smol

FLAMIL RL40







biološko razgradljiv, prijaznejši okolju
pri uporabi se ne razvijajo neprijetne vonjave
odstranjuje vse smolne obloge
odlično odstrani tudi zapečeno smolo na listih žag
topljiv v vodi (redči se 1:10)

PODROČJA UPORABE:
 žage, mizarstvo
 mesnice, prekajevalnice, naprave za sušenje, pekarne, pločevinasti
pladnji za peko
Pakiranje: 1L x 12 v kartonu

ali

10 L vez

Čistilo organskih ostankov izgorevanja

FLAMIL KONVEKT PASTE








Odstrani najtrdovratnejše ostanke izgorevanja (sušenja!)
Za njim ostaja čista nemastna površina
Primeren tudi za tlačne aparate
Redčenje z vodom min 1:10 do 1 : 100
vroča voda pospeši delovanje in poveča učinek
OPOZORILO: lahko poškoduje aluminij!
Pakiranje: 1L x 12 v kartonu

ali

10 L vez
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FLORIN SLX

Ločilno, drsno in mazivno sredstvo
 izboljšuje drsnost, preprečuje nanos umazanije,
 idealen za površine, kjer je potrebno izboljšanje drsnosti
(vsa vodila in površine po katerih se vodi material za piljenje, rezanje,
štancanje, sortiranje, kopiranje )
 izboljšuje drsnost likalnikov,
 ščiti in maže finomehanične dele, kovinske, lesene in umetne snovi,
stroje in orodje za obdelavo lesa,
 deluje ločilno in antistatično ter povečuje gladkost
 orodje zaščiti pred oksidiranjem med skladiščenjem, po skladiščenju
brez čiščenja pripravljeno za uporabo
 se hitro posuši
 NE VSEBUJE SILIKONOV
 na izdelku ne pušča nobenih sledi
 Temperaturno območje delovanja -40oC - +180oC
Pakiranje:

FLOR PLUS SUPER GREASE 1300

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

Mazivo z bakrom
temperaturah

za

mazanje

in

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, stroji za brizgano in tlačno litje, 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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Zaščitna pena za roke

FLORIN HSC
 Na rokah naredi nevidne zaščitne rokavice in tako ščiti kožo pred
kislinami, lugi, topili, stekleno volno, grafitnim prahom in ostalo težko
odstranljivo nečistočo
 enkratni nanos daje zaščito za nekaj ur
 uporabljamo kadar je koža pogosto ali daljši čas izpostavljena sredstvom,
ki negativno vplivajo na kožo in ne moremo uporabljati zaščitnih rokavic
NAČIN UPORABE: napršimo na roke in dobro vmasiramo, pustimo
delovati 2-3 minute, dokler se roke ne posušijo. Obvezno odstranimo po 4
urah uporabe!
Pakiranje:

PERFEKT

spray 150 ml (12 kom v kartonu)

Krema za 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 prejmete
DOZIRNIK s STOJALOM za 1,00 EUR !

FLORE PFLEGE CREME

Flore negovalna krema (100ml)
 Krema zasnovana za pogosto uporabo, še posebej kadar je koža močno
obremenjena in izpostavljena.
 Flore negovalna krema je vlažilna, brez silikona in varčna pri porabi.
Krema se izredno hitro vpije in se lahko uporablja tudi kot krema za
obraz.
 PANTENOL poveča zadrževanje vlage v koži, jo na ta način neguje in
izboljšuje njeno elastičnost. Neguje kožo med in po delu, ob redni
uporabi zagotavlja gladko in voljno kožo.
 Flore negovalno kremo uporabimo glede na potrebe, lahko tudi večkrat
na dan in po končanem delu.
 Izdelek je dermatološko testiran.
Pakiranje: 24 x 100ml v kartonu
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