Proizvodi Flore Chemie za gasilce

Univerzalni industrijski razmaščevalec

FLAMIL 3 SUPER


Varčna
izbira !








Odlično odstrani zasmoljena mineralna olja in masti, saje, črnilo,..
Za čiščenje umazanih cevi, podvozij, mehanski sklopov, tal in
garderobnih omaric
Razmastitev površin pred barvanjem ali nanosom novih maziv
Varčna poraba (redčenje z vodo min 1:10,tlačni aparati 1:100 do 1:500)
Ne vsebuje nevarnih kem. snovi (biološko razgradljiv)
Uporaben kot nadomestilo čistilnemu bencinu, trikloru
Ni vnetljiv
Zelo primeren tudi za tlačne aparate in ultrazvočne kopeli
Pakiranje:

1L x 12 v kartonu

ali

10 L vez

Hitro hlapljivo čistilo

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

500ml spray x 12 v kartonu

ali

1 L x 12 v kartonu

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)
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Topilo za mineralne obloge v cevnih hladilnih sistemih – ne
najeda cinka in kositra

FLORIN SV







Topi mineralne obloge (vodni kamen), odstranjuje sloje rje, magnezija,
sulfatov in oksidov ter ostanke gorenja
Zelo hitro in brez truda odstrani okside na barvnih kovinah
Primer: oksidirano cev pomočimo v FLORIN SV, efekt je takojšen
ne načenja barvnih kovin in lakov
aluminij ne sme ostati v kopeli dlje kot 2 uri
Pakiranje:

1L x 12 v kartonu

ali

10L vez

Polno sintetično visoko odporno mazivo

FLOR PLUS VISCO STABIL











brezbarven in izredne viskoznosti
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, kislinam in lugom
odporen na čiščenje s parnim curkom
temp. območje mazanja je od -400C do + 1300C
zaradi svojih lastnosti podaljšuje razmik mazanja za 4-10-krat
Zaradi visoke oprijemljivosti pri visokih obratih ne odpade kot ostala
maziva in ne onesnažuje obdelovanca.
idealen za ključavnice, zobnike, verige, zaprte cevne transporte
Pakiranje:

400ml spray

(12 kom v kartonu)

Ločilno, drsno in mazivno sredstvo

FLORIN SLX









Deluje ločilno in antistatično ter povečuje gladkost
idelalen za podmazovanje vseh vrst vodil (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
temperaturno območje delovanja -40oC do +180oC
Ščiti pred oksidiranjem med skladiščenjem
Pakiranje:

spray 400ml (12 kom v kartonu)

ali
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Topilo za rjo – odvijač

FLOR PLUS SRP SUPER








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
sprošča cilindrične navoje, zaskočene ključavnice
preprečuje škripanje gibljivih delov,

Pakiranje:

400ml spray

ali

10L vez

Krema za umivanje rok

PERFEKT


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

ali

3kg kartuša

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

Flore negovalna krema (100ml)

FLORE PFLEGE CREME









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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Pivniki za olja

SEPRO AM 200






Hitro in popolnoma vpijejo olja vseh vrst iz vseh površin
Vode ne vpija zato idealen kadar želimo olje odstraniti z vodne površine
Odporna na kisline, luge
širina krpe 32 cm
perforacija vsakih 38 cm
Pakiranje:

50m rola

Ob prvi dobavi 6 x 50m
STOJALO ali STENSKO DRŽALO prejmete za 1,00 EUR!

FLAMIL EISFREI

Sredstvo za posipanje ali pršenje proti zmrzali








Zanesljivo učinkuje tudi pri zelo nizkih temperaturah pod –20oC
uporabljamo ga na površinah, ki jih moramo očistiti snega in ledu
delovanje je trajnejše (več zaporednih dni)
visoka stopnja higroskopičnosti zagotavlja avtomatično topitev snega in
ledu
Je ekološko sredstvo – ne vsebuje škodljivih snovi, ki bi dospele v vode
NAČIN UPORABE:
posipanje 10 – 40g m2
ali pršenje 20 do 30% raztopine granualata v vodi
Pakiranje:

10 L
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