Razmaščevalci

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

Razmaščevalec za zapečene masti in olja

FLAMIL KONVEKT PASTE

 Odstrani najtrdovratnejše masti in olja ter ostanke
izgorevanja
 Za njim ostaja čista nemastna površina
 Primeren tudi za ultrazvočne kopeli in 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

njihovega

10 L vez

Odstranjevalec smol

FLAMIL RL40





biološko razgradljiv, topljiv v vodi, prijaznejši okolju
pri uporabi se ne razvijajo neprijetne vonjave
odstranjuje vse smolne obloge, ki jih povzroča dim
odlično odstrani tudi zapečeno smolo na listih žag

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

ali

10 L vez
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Razmaščevalec za prehrambeno industrijo

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 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
PODROČJA UPORABE: prehrambena industrija, sončne elektrarne
(fotocelice), cestna podjetja (prometni znaki), vizualne komunikacije
Pakiranje: 1L x 12 v kartonu

SMELLEX

10 L vez

Nevtralizator neprijetnih vonjav in razmaščevalec v enem












Ima prijeten in trajajoč svež vonj po citrusih
Odstranjuje neprijetne vonjave tako, da uničuje spojine žveplovodika,
ki nastajajo ob razkroju organskih spojin
Na problematična mesta ga nanesemo s pršenjem
Prej ga razredčimo z vodo 1 : 5 do 1 : 20 (je ekonomičen)
Učinkovito deluje do 48 ur
Vsebujoč eterična olja tudi odbija insekte (muhe, mušice)
Ne škoduje gumi in umetnim materialom, ki so obstojni na topila
Uporaben tudi kot čistilo za ostanke maščob, olj in voskov
(rob bazena, smetarska vozila, odtoki, cisterne,…)
Ostala področja uporabe: čistilne naprave, deponije, zbiralniki odpadkov
Pakiranje: 1L x 12 v kartonu

FLAMIL AC

ali

ali

10 L vez

Visoko alkalno čistilo odtokov

 Popolnoma razgradi lase, telesne maščobe in blato brez mehanskega
čiščenja
 Ne povzroča neprijetnih vonja, ne najeda cevovodov
 Je ekološko sredstvo, 90% biološko razgradljivo
 čistilo redčimo v razmerju 1:1 do 1: 10, odvisno od vrste zamašitve in
velikosti odtoka; pri popolni zamašitvi redčimo izdelek 1:1 do 1:3 in
pustimo delovati minimalno 60 minut, nato dobro speremo z vročo vodo
 vroča voda precej pospeši reakcijo in skrajša potreben čas delovanja
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Pakiranje: 1L x 12 v kartonu

Nevtralno vsestransko čistilo za vse vodoodporne površine

FLOR KONZ







izredno učinkovito čistilo,
nadomešča veliko število običajnih sredstev za čiščenje
ne vsebuje nevarnih snovi, je ekonomičen, prihrani čas
je blag za kožo - ne vsebuje mila, kislin, baz, niti amonijaka
prijazen za okolje in biološko razgradljiv, ima prijeten osvežujoč vonj
je koncentriran, glede na stopnjo onesnaženosti ga je mogoče razredčiti
z vodo v razmerju do 1 : 200
 globinsko deluje, prodira, odstranjuje in topi najtrdovratnejšo umazanijo
Pakiranje: 1L x 12 v kartonu

10 L vez

Hitro hlapljivo čistilo (»break cleaner«)

FLORIN ME








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

FLORIN 2000

ali

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, 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
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