Proizvodi Flore Chemie za obdelovalce kovin

FLAMIL 3 SUPER

Varčna
izbira!

Univerzalni industrijski razmaščevalec
 Za čiščenje strojev in tal v delavnici, povsod tam, kjer voda ne škoduje
 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

FLORIN 2000

ali

10 L vez

Razmaščevalec, ki se ne redči z vodo
 zelo primeren za čiščenje orodij, ker ne vsebuje vode in zato ne
povzroča oksidiranja orodij
 Ne pušča nobenih sledov in topi vodoodporne masti
 Zelo primeren za elektromotorje,
 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:

FLOR PLUS SRP SUPER

1L x 12 v kartonu ali 10 L vez

Topilo za rjo – odvijač
 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
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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
 Uporablja se tudi pri rezanju navojev v rostfrei-krom, štancanju
»žilavih« materialov (rostfrei) in plastike – mažejo se prebijalne igle, na
obdelovancu ne pušča sledi.
 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











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:

FLORIN SO

400ml spray

Rezilno olje
 olje na mineralni osnovi za rezanje pod velikimi obremenitvami v jeklu,
železu, cinku, aluminiju
 podaljšuje življenjsko dobo orodij za obdelavo kovin
 zagotavlja čist rez
 EP aditivi zagotavljajo odlične mazivne in drsne lastnosti
 PODROČJA UPORABE vrtanje z odstranjevanjem jedra ali v jedro,
vrezovanje navojev, spuščanje nivoja - oblikovanje forme
 primeren za uporabo pri ročnem in strojnem rezanju in vrezovanju
Pakiranje:

spray 400ml (12 kom v kartonu)
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Sintetična hladilna tekočina

FLORANIN C









povsem sintetično sredstvo, ne vsebuje mineralnih olj, konzervansov in
nitritov.
lahko ga mešate z 30 – 100 deli vode, saj je izredno izdaten
transparenten - omogoča natančno delo
preprečuje nastanek rje, neguje orodje
biološko je razgradljiv, odstranjujemo ga s pomočjo oljnih lovilcev
ne draži kože - ne zapada pod obvezno označevanje proizvodov
idealen je kot sredstvo za obdelovanje železa, zlitin in aluminijastih
legur, kjer nastaja mnogo ostružkov
V praksi se izredno obnese pri obdelavi barvnih kovin in pri vsaki
obdelavi kjer nastaja veliko ostružkov. Priporočamo ga predvsem tistim
ki z emulzijo, ki jo uporabljajo sedaj niso zadovoljni, saj je cena
primerna kvaliteti!
Pakiranje:

10 L vez

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)

Industrijsko topilo mineralnih in oksidnih oblog

SANOX






Topilo mineralnih oblog in oksidov na barvnih kovinah. Bakreno cev
pomočimo v SANOX, efekt je takojšen.
zamenjuje doslej uporabljane nevarne kemikalije s topili
raztaplja obloge apnenca, mineralov, sečnega kamna, rje, magnezija in
drugih oksidnih oblog
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:

1L x 12 v kartonu

ali

10L vez
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Topilo za mineralne obloge hladilnih sistemov – ne najeda
cinka in kositra

FLORIN SV








Topilo mineralnih oblog in oksidov na barvnih kovinah. Bakreno cev
pomočimo v FLORIN SV, efekt je takojšen.
odstranjuje ostanke razvijalnega sredstva na kopirnih aparatih
odstranjuje presežke vara s površin nerjavnega jekla
odstranjuje sloje rje, magnezija, sulfatov in oksidov ter ostanke gorenja
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

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:

spray 150 ml (12 kom v kartonu)

PERFEKT
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

ali

3kg kartuša

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

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!
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