Izdelki Flore Chemie za tiskarje

FLORIN IK

Olje z visoko zmogljivostjo
 ne izsušuje, odbija vodo, očisti in maže v enem koraku
 sredstva proti oksidaciji preprečujejo korozijo in jamčijo za dolgi rok
drsnosti olja
 maže, ščiti, konzervira in neguje zglobe verižnih členov, sklopke,
ventile, lamele, spoje zglobov vseh vrst, finomehanične mehanizme,
kljuke, orodje, orožje, žage, stroje za pakiranje, tiskarske stroje
 Prodira skozi zasušena otrdela in v smolo spremenjena olja ter masti
 Izpodrine plasti nečistoče
 Zaradi dobre penetracije maže tudi v najglobljih/nedostopnih delih
 biološka snov AF-10 preprečuje zasmoljevanje
 Ne vsebuje kislin, grafita, MOS 2 (je bister in se ne stara!)
Pakiranje:

spray 400ml x 12 v kartonu ali

10L vez

Ločilno, drsno in mazivno sredstvo

FLORIN SLX

 Deluje ločilno in antistatično ter povečuje drsnost površin, ki zaradi
suhega mazanja ostanejo čiste in ne umažejo izdelkov
 se hitro posuši, ne pušča sledi in ne vsebuje silikonov,
 Orodje in stroje ščiti pred oksidiranjem
 Orodje je po skladiščenju brez čiščenja pripravljeno za uporabo
 Temperaturno območje delovanja -40oC - +180oC
 Področja uporabe: tiskarske mize, valji, rezila, vodila vseh vrst…
Pakiranje:

spray 400ml x 12 v kartonu ali

3 L vez

Hitro hlapljivo čistilo

FLORIN ME







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

 OPOZORILO: Lahko najeda lake, gumo ali umetne snovi.
Pred uporabo preizkusite na skritem mestu
Pakiranje

500ml spray x 12 v kartonu ali
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Električno neprevodni razmaščevalec

FLORIN 2000

 Zelo primeren za elektromotorje in za čiščenje dragih orodij,
 Ne vsebuje vode, 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:

1L x 12 v kartonu

ali

10 L vez

Topilo za odstranjevanje mineralnih oblog in oksidov (rja) –
ne najeda cinka in kositra

FLORIN SV









odstranjuje sloje rje, magnezija, sulfatov, oksidov in ostanke gorenja
hitro in popolnoma odstranjuje tudi obloge apnenca, urinskega kamna
in mineralne obloge (univerzalna možnost uporabe)
odstranjuje ostanke razvijalnega sredstva na kopirnih aparatih
odstranjuje presežke vara s površin nerjavnega jekla
ne načenja barvnih kovin in lakov
aluminij ne sme ostati v kopeli dlje kot 2 uri
redči se z vodo 1:10
Pakiranje:

1L x 12 v kartonu

ali

10L vez

Industrijsko topilo mineralnih in oksidnih oblog

SANOX








odstranjuje oksidne plasti na bakru, medenini in bronu (tiskarski valji)
zamenjuje doslej uporabljane nevarne kemikalije s topili
raztaplja tudi obloge apnenca, mineralov, sečnega kamna, rje,
magnezija (univerzalna možnost uporabe)
ne razvija drugih toksičnih hlapov, ščiti kožo in oblačila
preprečuje nastanek in razvoj glivic, bakterij, plesni, trohnobe ter
vsebuje dezinfekcijsko sredstvo “dodigen” proizvajalca Hoechst
redči se z vodo 1:10
Pakiranje:

1L x 12 v kartonu
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PERFEKT

Krema za umivanje rok
 Temeljito odstrani masti, olja, smolo, črnilo, tiskarsko 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 s STOJALOM prejmete 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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