Proizvodi Flore Chemie za vzdrževanje objektov

SMELLEX

Razgrajevalec neprijetnih vonjav in razmaščevalec v enem
 Odstranjuje neprijetne vonjave tako, da uničuje spojine žveplovodika, ki
nastajajo ob razkroju organskih spojin (zbiralniki odpadkov, odtoki, wcji, športne garderobe,..)
 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 –
raztopi ostanke šminke in krem)
Pakiranje:

1L (12 v kartonu)

Visoko alkalno čistilo odtokov

FLAMIL AC

 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
Pakiranje:

FLOR ACRYL SUPER

1L x 12 v kartonu

Sredstvo za visok sijaj tal (preprečuje drsenje!)






na gladki površini tvori obstojen zaščitni film, ki prenese hude
obremenitve in ščiti pred mehanskim in kemijskim delovanjem
je bister, odbija umazanijo in neguje
po kratkem času sušenja nastane visok sijaj brez loščenja
ne zastruplja okolice, ne razvija strupenih par, je nežnega vonja in ne
povzroča draženja kože
PODROČJA UPORABE: linolej in gumijaste površine, PVC in plastični
podi (umetne snovi), površine iz naravnega in umetnega kamna, lesene
in parketne obloge
Pakiranje:

ADAK trgovina in storitve d.o.o., Razgledna pot 3a, 4270 Jesenice

1L (12 v kartonu)

TEL: 04/ 586 – 54 – 00

ali

10 L vez

E-mail: adak@t-2.net

Proizvodi Flore Chemie za vzdrževanje objektov
FLOR KONZ

Nevtralno vsestransko čistilo za vse vodoodporne površine







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:

SANOX

1L (12 v kartonu)

ali

10 L vez

Industrijsko topilo mineralnih in oksidnih oblog






zamenjuje doslej uporabljane nevarne kemikalije s topili
učinkovito raztaplja obloge apnenca, mineralov, sečnega kamna, rje,
magnezija in drugih oksidnih oblog
odstranuje oksidnih plasti na bakru, medenini in bronu
ne razvija drugih toksičnih hlapov, ščiti kožo in oblačila
preprečuje nastanek in razvoj glivic, bakterij, plesni, trohnobe ter
vsebuje dezinfekcijsko sredstvo “dodigen” proizvajalca Hoechst
Pakiranje:

FLORIN S PLUS

1L (12 v kartonu)

ali

10 L vez

Kislo čistilo







za redno čiščenje in vzdrževanje čistoče v sanitarijah, bazenih
raztaplja apnenec, minerale in sečni kamen
istočasno razmaščuje in odstranjuje ostanke beljakovin
preprečuje rast glivic, bakterij in plesni - vsebuje dezinfekcijsko
sredstvo
ne razjeda zdrave kože, kovin, gume in tesnilnih mas
pri redni uporabi podaljšuje življenjsko dobo aparatur in naprav
PODROČJA UPORABE: čistilne naprave, naprave za preskrbo z vodo,
bazeni, sanitarije v bolnišnicah, šolah, hotelih, restavracijah, klavnice,
mlekarne, pivovarne
Pakiranje:

ADAK trgovina in storitve d.o.o., Razgledna pot 3a, 4270 Jesenice

1L x 12 v kartonu

TEL: 04/ 586 – 54 – 00

ali

10L vez

E-mail: adak@t-2.net

Proizvodi Flore Chemie za vzdrževanje objektov
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)

Hitro hlapljivo čistilo za elektro področje

FLORIN EC





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

Zaščitno sredstvo pred vlago za električne naprave

FLORIN DF

 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:

400ml spray

Ločilno, drsno in mazivno sredstvo

FLORIN SLX





Deluje ločilno in antistatično ter povečuje gladkost
na mestu nanosa ne pušča nobenih sledi
se hitro posuši in ne vsebuje silikonov
Ker sredstvo povečuje drsnost je idealno za podmazovanje vseh vrst
vodil (senčila, karnise, vodila predalov, drsna vrata, fitness naprave…)
 Pred mrazom ščiti in neguje umetne materiale in gumo (tesnila)
 Temperaturno območje delovanja -40oC - +180oC
Pakiranje:

ADAK trgovina in storitve d.o.o., Razgledna pot 3a, 4270 Jesenice

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

TEL: 04/ 586 – 54 – 00

E-mail: adak@t-2.net

Proizvodi Flore Chemie za vzdrževanje objektov

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

Mazivo z bakrom za sproščanje vijačnih spojev

FLOR PLUS SUPER GREASE
1300

 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
Pakiranje:

400ml spray

Polno sintetično visoko odporno mazivo

FLOR PLUS VISCO STABIL







popolnoma sintetičen, 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, jedkim snovem, kislinam in
lugom
 odporen na čiščenje s parnim curkom
 temp. območje mazanja je od -400C do + 1300C
 zaradi svojih lastnosti je odličen za podmazovanje mehanskih sklopov
tako znotraj objektov (tečaji vrat), še posebej pa v okolici objektov
(ključavnice, drsna vrata ipd.), kajti odbija vodo in prepreči zamrznitev
(podaljšuje razmik mazanja za 4-10-krat)
Pakiranje:

ADAK trgovina in storitve d.o.o., Razgledna pot 3a, 4270 Jesenice

400ml spray

TEL: 04/ 586 – 54 – 00

E-mail: adak@t-2.net

Proizvodi Flore Chemie za vzdrževanje objektov
FLORIN RS

Reaktivna zaščitna barva proti koroziji
 Naredi zaščitni sloj bistveno obstojnejši na kisline, luge in topila kot vsa
doslej znana uporabljana temeljna sredstva
 Možna uporaba v vlagi in ob nizkih temperaturah
 mokre kovinske dele lahko takoj zaščitimo pred rjo
 zaščitni sloj zagotavlja 6 mesečno zaščito (200 ur solne komore)
 naknadno lakiranje ni potrebno
 zagotavlja boljše oprijemanje naknadnih premazov
 za korekture, lahko Florin RS nanašamo na obstoječi sloj laka
Pakiranje:

1L

10 L

Zaščita pred rjo iz cinka

FLORIN ZINK SPRAY







vsebuje 95% zinka v suhem filmu in 5% epoksiesterakrilata
visoka elastičnost, pri deformacijah ne poka in se ne razcepi
odporen na slano in sladko vodo ter kisline
obstojen na temperaturi do 170oC, kratkotrajno pa do 300oC
nadomešča zink-kromat barve in kromno kislino
dolgoročna zaščita pred rjo in sredstvo za grundiranje, obstojen na
vročino in vremenske vplive
 PODROČJE UPORABE: sanacija površin, ki jih je načela rja;
Zinkspray posebej priporočamo po uporabi barve Florin RS za še
dolgotrajnešo zaščito pred korozijo
Pakiranje:

400ml spray

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

3kg

Ob prvi dobavi 6 x 3kg DOZIRNIK in STOJALO
prejmete za 1,00 EUR !

Sredstvo za posipanje ali pršenje proti zmrzali

FLAMIL EISFREI







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 na m2
pršenje 20 do 30% raztopine granulata v vodi
Pakiranje:

ADAK trgovina in storitve d.o.o., Razgledna pot 3a, 4270 Jesenice

10 L

TEL: 04/ 586 – 54 – 00

E-mail: adak@t-2.net

