Maziva - Paste, masti in olja

FLOR PLUS SRP SUPER

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, izpušne lonce in cevi, zatiče in čepe
motornih blokov, zaskočene ključavnice
 preprečuje škripanje gibljivih delov, čisti zaganjače, zavorne kable,
tahometrske osi, kontakte in vplinjače, šobe vplinjačev očisti (ostanki
bromidov)
Pakiranje: spray 400ml (12 kom v kartonu)

FLOR PLUS SUPER GREASE 1300

Mazivo z bakrom
temperaturah

za

mazanje

in

ali

10L vez

ločevanje

pri

visokih

 Uporabljamo pri temperaturnem razponu od - 40oC do + 1350oC,
 pri kratkotrajni tlačni obremenitvi tudi do 10.000 bar
 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
PODROČJA UPORABE:
 pomični kalupi, stroji za brizgano in tlačno litje, napenjalni vijaki, zobniki,
verige, gorilci, kotlovne armature, cevovodi, pnevmatska kladiva,
kolenaste gredi, ščetke elektromotorjev ladijski in izvenkrmni motorji, osi
propelerjev, črpalke, držala, hidravljični spoji, pnevmatska
visokotemperaturno odporna tesnila, rezervoarji stisnjenega zraka,
zgorevalne komore, ventili, hidranti, ležaji, drsni valji transportnih
trakov, vozila
Pakiranje:

spray 400ml (12 kom v katonu)
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Maziva - Paste, masti in olja

FLOR PLUS SUPER GREASE 1000

Mazivo na aluminijevi osnovi za mazanje in ločevanje pri
visokih temperaturah

 uporabljamo v temperaturnem razponu od -180oC do +10000C,
 pri kratkotrajni obremenitvi tudi do 2300 bar
 ločuje spoje vijakov, nastalih zaradi hladnega zvarjenja, udarca, rje ali
delovanja temperature, ki jih sicer ni mogoče odviti
 deluje kot preventivno sredstvo proti hladnemu zvarjenju kovin
 blago deluje na površine, brazde in pore izpolnjuje z mikro delci in tako
površine platinira in zaščiti
 odporen je na kisline, luge, agresivne pare in vlago
 nevtralen je do kovin, gume in umetnih materijalov

PODROČJA UPORABE:
 pomični kalupi, stroji za brizgano in tlačno litje, napenjalni vijaki, zobniki,
verige, gorilci, kotlovne armature, cevovodi, pnevmatska kladiva,
kolenaste gredi, ščetke elektromotorjev ladijski in izvenkrmni motorji, osi
propelerjev, črpalke, držala, hidravljični spoji, pnevmatska
visokotemperaturno odporna tesnila, rezervoarji stisnjenega zraka,
zgorevalne komore, ventili, hidranti, ležaji, drsni valji transportnih
trakov, vozila
Pakiranje:

FLORIN DF

spray 400ml (12 kom v katonu)

Zaščitno sredstvo pred vlago za električne naprave

 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: spray 400ml (12 kom v kartonu)
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Maziva - Paste, masti in olja

Pasta za visoko temperaturo z bakrom

GLEITMETALL 1300

 Obstojen na temperaturo do +10000C,
 Obstojen na velike pritiske (tudi do 10.000 bar)
 Preprečuje hladno zvarjenje vijakov in zaribanje vseh gibljivih delov
naprav
 Izredna sposobnost zaščite pred korozijo nad in pod zemljo
 Olajšuje rezanje navojev
 Dobro se oprime podlage
 Obstojen na kisline, luge
Pakiranje:

1kg (12 kom v kartonu)

Polno sintetično visoko odporno mazivo

FLOR PLUS VISCO STABIL

 popolnoma sintetičen, brezbarven in izredne viskoznosti
 odlično se oprime, pri visokih hitrostih ne odstopa in ni odrinjen z
mesta nanosa
 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
 odličen za ročice delovnih strojev
 podaljšuje razmik mazanja za 4-10-krat
Pakiranje:

spray 400ml (12 kom v kartonu) ali 10L vez

Mast za drsna vodila in valjčne ležaje

FLORIN WALZLAGERFETT







Izredno dobro se obnese za mazanje vodil
Preprečuje vsakršne zastoje
Obstojna na staranje
Nima točke kapljanja
Obstojna do 200oC
Brez kislin (pH 8,5)
Pakiranje:

400g kartuša
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Maziva - Paste, masti in olja

Olje z visoko zmogljivostjo

FLORIN IK










Očisti in maže v enem koraku
Neguje zglobe verižnih členov
Prodira skozi zasušena otrdela in v smolo spremenjena olja ter masti
Izpodrine plasti nečistoče
Zaradi dobre penetracije maže tudi v najglobljih/nedostopnih delih
Vzdržuje pogonska sredstva in stroje v najboljši funkciji
biološka snov AF-10 preprečuje zasmoljevanje
Ne vsebuje kislin, grafita, MOS 2 (je bister in se ne stara!)
Pakiranje:

FLORIN SLX

spray 400ml (12 kom v kartonu) ali 10 L vez

Ločilno, drsno in mazivno sredstvo
 Deluje ločilno in antistatično ter povečuje gladkost
 Neguje in ščiti pred vročino in mrazom kovine, usnje, umetne snovi
(plastika), kromirane dele, oprema za radio in radarje, baterijske pole…
 Orodje zaščiti pred oksidiranjem med skladiščenjem
 Orodje je po skladiščenju brez čiščenja pripravljeno za uporabo
 Ker sredstvo deluje ločilno, omogoča nemoteno izpadanje komadov
 se hitro posuši in ne vsebuje silikonov
 na izdelku ne pušča nobenih sledi
 povečuje drsnost izmetačev, ki zaradi suhega mazanja ostanejo čisti in
ne umažejo izdelkov
 Temperaturno območje delovanja -40oC do +180oC
Pakiranje:

FLORIN SO

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

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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Maziva - Paste, masti in olja

FLORANIN C

Sintetična hladilna tekočina
 povsem sintetično sredstvo, ne vsebuje mineralnih olj, konzervansov in
nitritov.
 lahko ga mešate z vodo, 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
 Glede na področje uporabe ga redčimo z 30 – 100 deli vode
Pakiranje:

10 L vez

Mazivo za prehrambeno industrijo

FLAMIL FOOD LUBE

 Visokovredno zelo kvalitetno mazivo na bazi medicinskih olj
 Služi oskrbi in vzdrževanju mehanskih sestavnih delov iz kovine in
umetnih materialov, ki naključno ali posredno prihajajo v stik z živili
 Poleg osnovnih medicinskih olj kot je npr. PTFE, vsebuje fiziološko
neoporečne aditive in dodatke proti koroziji, ki zagotavljajo dobro
delovanje naprav tudi pri prekomerni obremenitvi
 Ob strokovno ustreznem nanosu podaljšuje razmik mazanja
 Vsebuje preizkušena medicinska olja USDA-H1 in FDA, stabilizatorje in
PTFE
 Zelo nizek koeficient trenja, preprečuje obrabo, dobra oprijemljivost,
iIzpodriva vlago, ščiti pred korozijo
 Območje delovanja –20oC do 180oC
PODROČJA UPORABE: prehrambena industrija, vsi mehanski deli iz kovine
in umetnih snovi, ki prihajajo posredno v stik z živili, hoteli, restavracije,
bolnice, domovi za ostarele,pekarne, mesarije,…

Pakiranje:

spray 400ml (12 kom v kartonu)
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