SPECTRA EKO
program modernej údržby

MAZIVÁ – zjednotenie produktovej rady k dosiahnutiu úspor
OKS 600 / 601* multifunkčný olej
Päťnásobný efekt jedného produktu: uvoľňuje zoxidované povrchy, odvlhčuje, umožňuje elektrický kontakt, premazáva miesta
náchylné k opotrebovaniu, chráni kovy proti korózii. Čistenie, mazanie, demontáž zadretých a nepremazaných súčastí ako
skrutky, reťazové články, páčky pružiny, kĺbové uloženia. Voľné plochy sú dočasne chránené proti korózii. Vysoko efektívny
vďaka mimoriadnej schopnosti prenikania a vzlínania a následného rozpustenia oxidovaných častí.

OKS 611* / OKS 621* uvoľňovač hrdze
Šetrná demontáž zadretých alebo zahrdzavených častí ako , reťazové články, pružiny, kĺbových čapov, závesov alebo zámkov.
Uvoľnené miesta sú krátkodobo chránené pred vytváraním novej hrdze. Znova obnovuje pohyblivosť a odstraňuje kvílivé zvuky.
Vysoko účinné mazivo s extrémnou schopnosťou vzlínania a uvoľňovania aj ťažko dostupných mazacích miest.
OKS 3751* priľnavé mazivo s PTFE
Mazivo s PTFE s vysokou priľnavosťou a výbornou hybnosťou a odolnosťou pre klzné vedenia, reťaze, kĺbové spojenia,
prevodovky, armatúry, pánty a iné mechanizmy, ktoré sú vysoko zaťažované. Veľmi dobrá odolnosť proti oxidácii a starnutiu,
vode a vodným parám a obvyklým alkalickým a kyslým dezinfekčným a čistiacim prostriedkom
.

OKS 340 / 341* ochrana reťazí, silne priľnavá
Vysoko výkonné mazanie všetkých typov, nie len rýchlobežných, hnacích reťazí s vynikajúcimi penetračnými a mazacími
vlastnosťami, v kombinácii s vysokou priľnavosťou. Výborná ochrana proti opotrebovaniu a veľmi dobrá odolnosť proti vlhkosti
a soľným roztokom. Vynikajúca antikorózna ochrana.

OKS 390 / 391* rezný olej
Olejové mazivo pre obrábanie všetkých železných a neželezných kovov napr. vŕtanie, rezanie závitov, frézovanie, strihanie,
rezanie atď. Redukuje spotrebu energie, umožňuje dlhodobé vysoké zaťaženia a vyššie rýchlosti. Výrazne predlžuje životnosť
nástrojov.

OKS 245 medená protizáderová pasta
Pasta pre široké využitie, predovšetkým pre šróbové spojenia. Má vynikajúcu priľnavosť a antikorózne vlastnosti, zabraňuje
zadreniu a zaseknutiu závitov pri vysokých teplotách, odoláva korozívnemu prostrediu a vlhkosti, zaručuje spoľahlivú
a bezproblémovú demontáž. Veľmi dobrá antikorózna ochrana.
.

OKS 250/OKS 2501* biela viacúčelová pasta bez kovov
Biela pasta pre mazanie vysoko zaťažených klzných plôch všetkých tvarov, obzvlášť pri nízkych klzných rýchlostiach alebo
oscilačných pohyboch. Veľmi dobre maže, redukuje opotrebovanie, spoľahlivo chráni teplotne namáhané závitové spojenia
a zaručene výborne chráni proti korózii. Odolná proti vode, ale aj kyselinám a lúhom. Pasta pre širokú oblasť využitia.
.

ČISTIČE – náhrada horľavých a nebezpečných čističov
Spectra-CLEAN TSW 450 priemyslový komplexný čistič
Vysoko účinný prostriedok. novej vývojovej rady čističov a odmasťovačov. Nahrádza nevhodné látky na báze benzínových
a ropných látok. Využiteľný v mnohých oblastiach komplexnej údržby. Výborná schopnosť odmastenia rôznych druhov povrchov
a materiálov. Odstránenie zbytkov olejov a tukov, obrábacích a brzdových kvapalín, lepidiel a tesniacich materiálov.

Spectra-CLEAN ASW 455 razantní alkalický čistič, koncentrát
Veľmi silný a razantný odmasťovací a čistiaci tekutý koncentrát pre všetky druhy materiálov odolávajúce éterom. Odstraňovanie
zastaraných zbytkov olejov a tukov, jednoduchých voskových konzervácií a separátorov, náterov, lepidiel, tesniacich materiálov
atď. Nie je vhodný na hliníkové povrchy. Nehorľavý, biologický odbúrateľný.

Spectra-CLEAN TW 355 priemyslový nepenivý čistič, koncentrát
Moderný, výkonný koncentrát s maximálne potlačenou penivosťou určený pre priemyslové vane a pračky. Odmastenie všetkých
druhov povrchov od zbytkov olejov, tukov, obrábacích kvapalín atď. Nehorľavý, biologicky odbúrateľný, neobsahuje pevné častice
ani nebezpečné výpary.

Spectra-CLEAN TW 351 neutrálny čistič na farebné kovy, koncentrát
Pôsobivý čistič určený pre čistenie všetkých druhov povrchov, predovšetkým farebných kovov, ako mosadz a hliník. Produkt je vhodný pre
materiály a aplikácie citlivé na kyslé a alkalické prostredie. Používa sa k odstráneniu zastaraných olejov a tukov, rušivých zbytkov brzdných
kvapalín. Nehorľavý, biologicky odbúrateľný, neutrálny.

Špeciálne čističe – vyvíjané podľa požiadaviek zákazníkov
Spectra-CLEAN ITW 353 – špeciálny čistič na plastové povrchy a technické tkaniny.
Určené pre čistenie rôznych povrchov interiérov od mazív, olejov a mastných odtlačkov prstov vo výrobách, montážach
a údržbách. Ďalej vhodný na čistenie žalúzií, slnečných clôn, plastového nábytku, okenných profilov a parapetov, lodí a interiérov
áut a karavanov atď.

[ Novinka! ]
Spectra-CLEAN HTW 250 – priemyslový kyslý čistič, koncentrát
Vysoko výkonný kyslý odmasťovací koncentrát. Produkt je vhodný pre čistenie vápenatých usadenín, olejov, tukov a hrdze v prevádzkach výroby
a údržby.

Umývacie stoly – moderný a ekologický spôsob čistenia
Spectra-EKOlogic MS 20
Spectra-EKOlogic MS 60
Umývacie stoly novej generácie EKO. Ekologicky šetrná alternatíva čistenia s biologickým
odstraňovaním olejov a nečistôt ako sú oleje, rezné a chladiace kvapaliny a tuky z rôznych druhov
čistených materiálov. Čistenie na báze tenzidov, recyklácia kvapaliny. biologická rozložiteľnosť
nečistôt, zdravotná nezávadnosť. Veľmi jednoduchá manipulácia, výmena a nízko nákladová
likvidácia.

Spectra-CLEAN T 316
Špeciálny čistič s vynikajúcou odmasťovacou schopnosťou je určený pre umývacie stoly na vodnej
báze, pH- neutrálne, bez rozpúšťadiel a VOC, šetrný k životnému a pracovnému prostrediu,
biologicky odbúrateľný, nehorľavý a strednedlhú antikoróznou ochranou (cca 10 dní). Poskytuje
ideálne prostredie pre pôsobenie aktívnych baktérií.
.

Spectra-CLEAN Filter
Filter z netkaného materiálu (filtrácia 50μ) určený pre biologické umývacie stoly. obsahuje
aktívne mikróby, ktoré rozkladajú oleje a tuky na H2O a CO2. Veľmi jednoducho vymeniteľný.
* sprejová forma

APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ
Predaj, Prenájom, Zapožičanie.

[ Novinka! ]
Dávkovacie
a zmiešavacie
zariadenie
–
možnosť
dekoncentrácie vodou riediteľných koncentrátov v pomere 1:3
až 1:250. Dodávame k čističom a separáciám vlastnej
produktovej rady. Zjednodušuje manipuláciu a výdaj produktov,
výrazná úspora času, udržuje konštantný pomer nariedeného
produktu.

Poskytujeme služby a prídavné zariadenia :
Air-spray systém – plniaca stanica
Centrálne systémy, rozvody a striekacia technika
Školenia o produktoch a ich vhodná aplikácia
Možnosť prenájmu a zapožičania zariadenia
Optimalizácia údržby
Komplexná dokumentácia a jej priebežné aktualizácie
Miešacie nádoby a výpustné ventily
Zmiešavacie a dávkovacie zariadenia
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