PREHĽAD
PRODUKTOV
A SLUŽIEB

Všetky produkty
Úvodné
slovospoločnosti NOVATO SK® spol. s.r.o., ktoré sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou

chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, značené a vybavené kartami bezpečnostných údajov v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu
bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii u našich obchodných zástupcov a v obchodnom
oddelení spoločnosti.

Sme
slovenská
obchodná
na výrobVšetci
užívatelia produktov
spoločnostispoločnosť
NOVATO SK® sú zozameraná
zákona povinní oboznámiť
sa s technickým
listom a kartou bezpečnostných údajov príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie,
ky skladovanie
pre opravárstvo
údržbu,
ktorá
bolatechnické
založená
v roku
a manipuláciu s a
výrobkom.
Naše ústne
a písomné
odporúčania,
ktoré odovzdávameVychádzame
s najlepším vedomím,
nemôžu
postihnúť
všetky spoločnosti
detaily a podmienkyNOVATO.
príslušnej aplikácie a vo
1999.
z
koreňov
českej
vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testov. Preto je užívateľ
povinný
testyčinnosti
a skúšky pre sa
jednotlivé
tak, abypresvedčili
vylúčil všetky rizikáospojené
Počas
20vykonať
rokov
našiaplikácie
zákazníci
kva-s aplikáciou
chemickej zmesi, najmä potom nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky
litesúnašich
a Spoločnosť
služieb.NOVATO
SmeSK®
schopní
reagovať
mimo našeproduktov
kontrolné možnosti.
spol. s r.o. ručí
za deklarovanúna
kvalitu svojich
výrobkov a vlastnosti opísané v technických listoch a kartách bezpečnostných údajov.
potreby
našich klientov, hľadať riešenie ich problémov
a upraviť parametre výrobku alebo vyvinúť úplne nový výrobok na konkrétne riešenia. Tým sa naši zákazníci stávajú
nielen obchodnými partnermi, ale aj spolutvorcami našej
spoločnosti.
Medzi našich zákazníkov patria predovšetkým priemyselné
podniky z rôznych odvetví, ale aj spoločnosti poskytujúce
služby, ako autoservisy, dopravcovia, hotely, nemocnice
a pod. Naše produkty nachádzajú uplatnenie nielen v oblasti opravárstva a údržby, ale tiež ich dodávame priamo do
výrobných procesov. V prevádzkach prinášajú úsporu nákladov, času a zjednodušenie práce, čím sa priamo podieľajú
na zvýšení produktivity. Naša spoločnosť kontaktuje svojich
zákazníkov priamo, t. j. osobnou návštevou obchodno technického poradcu, pri ktorej predstavujeme náš sortiment
prakticky. Svojim zákazníkom poskytujeme komplexný servis vrátane poradenstva v oblasti opravárstva a údržby.
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NOVALON® 9000
NOVALON® STRONG
NOVALON® T
NOVALON®
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ČISTENIE CHLADIACICH
A VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV
Spoločnosť NOVATO SK spol. s r.o. má unikátny postup
pre čistenie a preplachovanie chladiacich vykurovacích okruhov a zariadenie, veľmi kvalitnú chémiu, dlhoročné skúsenosti v tejto
oblasti vyškolený tím spolupracovníkov.
Kvalitné čistenie týchto zariadení prináša
zákazníkom významnú finančnú úsporu,
zabraňuje veľkým tepelným stratám, preťažovaniu agregátov a zaisťuje optimálny
chod zariadenia.

Pracovník vykonávajúci
čistenie: Tomáš Zemánek

PREČO ČISTENIE CHLADIACICH A VYKUROVACÍCH
SYSTÉMOV?
Vodný kameň je výborný izolant - vrstva 0,1 mm znižuje účinnosť výmenníka tepla až o 30%, táto vrstva kameňa narastie v priemerne tvrdej vode za
6 mesiacov. Po 12 mesiacoch môže byť vrstva až 0,5mm, po 18 mesiacoch
už nemusí byť čistenie účinné.

AKO PRACUJE VSBM - ZARIADENIE NA ČISTENIE
- A K ČOMU SA POUŽÍVA
VSBM5 je špeciálne preplachovacie zariadenie určené na čistenie chladiacich
a vykurovacích systémov. Ohrieva čistiacu
kvapalinu a zvyšuje tak účinnosť čistenia, dokáže systém preplachovať s premenlivou intenzitou aj smerom a súčasne filtruje vyplavené nečistoty hrubým
sitkom, v plniacom otvore jemným filtrom pred čerpadlom, čím sa nečistoty
do systému už nevracajú. Preplachovacie
zariadenie je určené na čistenie a preplachovanie tepelných výmenníkov, vodovodných rozvodov, lisovacích a vstrekovacích
foriem, chladičov, čerpadiel, kotlov všetkých
typov, chladiacich vykurovacích okruhov, kde dochádza
k zanášaniu systému usadeninami tvorenými použitým médiom. V zariadení
používajte výhradne doporučené produkty.
DOPORUČENÉ PRODUKTY:
K rozpusteniu vápenných usadenín výrobok K 3® spoločne s inhibítorom
korózie K 3®i pre zníženie korozívneho účinku kyslých čistiacich prípravkov
na kovy. Na neutralizáciu, pasiváciu čistených systémov a na odstraňovanie
rôzneho kalu karbónov sú odporučené výrobky rady NOVALONU® s vysoko
účinným odpeňovačom, ktorý eliminuje penivosť čistiaceho roztoku.
PRÍKLADY Z PRAXE:

SYSTÉMY ODPORÚČAME ČISTIŤ KAŽDÝCH 12 MESIACOV!
Preto túto problematiku riešime nasledovne:
Čistenie zariadenia od vodného kameňa a ďalších usadenín vykonávame
ako službu (pracovník firmy príde k Vám a priamo na mieste vykonáva čistenie).
Predávame všetky produkty potrebné k čisteniu zariadenia od vodného kameňa a ďalších usadenín.

Výmenník pre ohrev hotelového bazénu
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Chladiaci okruh vstrikolisov

Trubkový výmenník pre ohrev vody
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Výmenník a prívodová trubka

Vzduchový okruh lokomotívy, olej uvolňujúci sa z kompresorov

Trubkový výmenník pre ohrev vody

Doskový výmenník
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Výmenník v Bukóze

Nové potrubie fóliovníka Zelený Háj

Trubkový výmenník v Bukóze

Nové potrubie fóliovníka Zelený Háj
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Chladiaci agregát u brúsky - brúsenie dyhy

Chladiaca cievka extrudéru

Chladiaci agregát u brúsky - brúsenie dyhy

Kaliareň na prevodovky, vákuová pec
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APLIKÁCIA
ULTRAZVUKOVÝCH ZARIADENÍ
Spoločnosť NOVATO SK sa dlhodobo angažuje návrhom a realizáciou ultrazvukových zariadení pre priemyselnú prax v oblasti čistenia a odmasťovania. Počas niekoľkých posledných rokov sme dodali a nainštalovali celú
radu ultrazvukových zariadení, vrátane špeciálnych dodávok chemikálií,
ktoré riešia jedinečné a špecifické problémy našich zákazníkov.
Ultrazvukové čistenie je veľmi rýchla, moderná a efektívna technológia na
odstraňovanie nečistôt z tvarovo-zložitých a robustných povrchov. Zároveň je to najefektívnejší spôsob čistenia a odmasťovania.
Ultrazvuková čistička sa skladá z nádoby z nehrdzavejúcej ocele so špeciálnou čistiacou tekutinou, ultrazvukovým generátorom a nezávislým ohrievačom. Zahrievanie čistiacej kvapaliny zvyšuje jej účinnosť a ultrazvukový
generátor generuje v kvapaline účinok kavitácie na uvoľnenie nečistôt
z povrchu.
Spoločne so špeciálnou chémiou je možné ľahko čistiť nástroje, formy, optiku, trysky, filtre, elektrické komponenty, ložiská atď. Ultrazvukové čistenie
nespôsobuje mechanické poškodenie čistených dielov, takže je možné ich
použiť na čistenie jemných častí a tvarových častí. Sú dokonale vyčistené
v priebehu niekoľkých sekúnd až minút.

ČISTENIE ULTRAZVUKOM
VÝHODY:
•
•
•
•

vysoká kvalita čistenia
zníži čas čistenia
čistenie tvarovo zložitých častí
používanie bezpečných kvapalín

MOŽNOSTI:
• laboratórne
• priemyselné
• automatické linky

NÁVRH REALIZÁCIE:
•
•
•
•

spresnenie zadania - dotazník
návrh ultrazvukovej čističky
voľba vhodnej čistiacej kvapaliny
cenová ponuka

REALIZÁCIA:
•
•
•
•

požičanie čističky
výroba na zákazku
návrh čistiacich kvapalín
záručný a pozáručný servis

BIOPLYNOVÉ STANICE
Čistenie zapaľovacích sviečok pri kogeneračných jednotkách, prináša
značné úspory. Pre bližšie informácie kontaktujte vášho obchodného zástupcu alebo priamo spoločnosť NOVATO SK spol. s r.o.

DOPORUČENÉ PRODUKTY
Vodou riediteľné: kyslé - K1, zásadité NOVALON, špeciálne ULRALON
STRONG, vodou neriediteľné - PL 2.
Výber optimálnej chémie sa líši v závislosti od typu čisteného objektu
a povahy jeho kontaminácie. Náš tím predaja je pripravený vám pomôcť
navrhnúť vhodné technické riešenie, vrátane výberu optimálnej čistiacej
tekutiny pre aplikáciu.

PRINCÍP:
• súčasne používané parametre čistenia: chémia, teplota , mechanická
práca v podobe kavitácie a vibrácie
• narušenie mechanickej väzby nečistôt kmitajúcimi častícami kvapaliny
• uvoľnenie nečistoty odplavuje čistiaci kúpeľ

POUŽITIE:
•
•
•
•
•

formy
neprístupné plochy
drobné súčiastky
pravidelné čistenie
servisné strediská
Ultrazvuková čistička
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REPASÁCIA
AKUMULÁTOROVÝCH BATERIÍ
DÔVODY PREČO REPASOVAŤ
Každý akumulátor prirodzene starne a má svoju obmedzenú životnosť.
Jeho kapacita klesá najmä s počtom dobíjacích cyklov, a v súvislosti s tzv.
pamäťovým efektom vybitia. Čím dlhšie je akumulátor využívaný, tým viac
času je treba na dobitie, a skracuje sa čas skutočnej práce. Pri repasácii dochádza k osadeniu akumulátora novšími a modernejšími článkami, čo vo
väčšine prípadov znamená zvýšenie pôvodnej kapacity.
VÝHODY
• výhodná cena
• dosiahnutie lepších parametrov a navýšenie kapacity akumulátora
• zaisťovanie funkčných akumulátorov jedným dodávateľom
• záchrana zariadenia, na ktorom nie je možné kúpiť originálny akumulátor
• vyššia produktivita práce a úspora času
• nižšia ekologická záťaž
CENA
Repasáciou je možné získať nový, často výkonnejší akumulátor, ktorého cena
je približne polovičná oproti cene originálneho akumulátora.
EKOLÓGIA
V priebehu repasácie je garantovaná kontrolovaná ekologická likvidácia starých článkov. Tým dochádza k eliminácii problémov pri ich bežnej likvidácii,
ktorá inak predstavuje pre životné prostredie veľkú záťaž.
PRÍKLADY Z PRAXE
Repasácia sa prevádza pri akumulátoroch všetkého akunáradia, záložných
zdrojov pre PC (USP), núdzového osvetlenia objektov, elektronických
zabezpečovacích systémov, rádiostaníc, elektrobicyklov, golfových a invalidných vozíkov, dopravného značenia a pod. Z pohľadu odskúšanej
prevádzkovej praxe, celkových nákladov i z ekologického hľadiska sa repasácia starých akumulátorov javí omnoho výhodnejšia než náhrada novými,
originálnymi.

20

PREDAJ NÁRADIA
V snahe poskytovať čo najkvalitnejšie a maximálne služby našim zákazníkom, bol zahájený predaj drobného náradia. Zákazníci si môžu vybrať profesionálne náradie z kompletných výrobných programov rôznych spoločností. Vo veľa prípadoch sa snažíme našim zákazníkom vytvoriť 100% servis
a sprostredkovať individuálne dodávky rôzneho sortimentu tovaru podľa ich
požiadaviek.

ČISTENIE A ODMASŤOVANIE

SPREJE

SPREJE
Čo má klimatizácia spoločné s alergiami?
BAKTÉRIE, PLESNE A KLIMASOL!

AIRSOL®
Dvojpolohový viacúčelový prípravok. Prúdom vzduchu urýchľuje
odparovanie rozpúšťadiel, odstraňuje prach a nečistoty z ťažko
prístupných miest elektrických zariadení a elektrických obvodov,
dokáže podchladiť až na - 60 ºC. Preto sa používa pri diagnostike
elektronických obvodov, čidiel, snímačov a pod. Ďalej nachádza
uplatnenie aj pri montáži a demontáži ložísk.
balenie
400 ml sprej

KLIMASOL®
KLIMASOL® L

balenie
400 ml sprej
25 l kanister
40 l kanister

skladové číslo
200 650
232 625
232 640

ELEKTROSOL®

NEREZIT® G9

Špeciálny viacúčelový čistiaci prostriedok elektrických a elektronických zariadení.

Čistiaci a súčastne leštiaci prostriedok na všetky nerezové povrchy, chróm, hliník a jeho zliatiny. ATEST NSF H1. Sprej 360 °
- funguje vo všetkých polohách.

balenie
400 ml sprej

skladové číslo
203 000

balenie
650 ml sprej

skladové číslo
203 340

KLARON® P

NOVAGLAS®

Špeciálny čistiaci prostriedok, určený hlavne na čistenie plastov, ktoré oživuje. Môže sa použiť aj na povrchy z koženky, kože
a pod. Obsahuje silikón a má separačný účinok. Zanecháva
matný film bez odleskov, príjemne vonia a nepodporuje usadzovanie prachu.

Čistiaci a odmasťovací prostriedok pre sklo, optiku, LCD displeje a obrazovky, tvrdé plasty a pod. Je netoxický, nehorľavý a biologicky rozložiteľný. Odstraňuje nečistoty, mastnoty, oleje a tuky,
čiastočne i atrament a nevytvrdené farby. Obsah VOC je len 0,09
kg na 1 kg látky. Nemá žiadne výstražné symboly ani H-vety.

balenie
150 ml sprej

skladové číslo
249400 vôňa borovica
249401 vôňa jablko
249402 vôňa vanilka
249403 vôňa antitabák

balenie
NOVAGLAS®
250 ml rozprašovač
NOVAGLAS® L 25 l kanister
40 l kanister
200 l sud

skladové číslo
258 000
258 025
258 040
258 200

KLIMAFRESH®

NOVAPEN®

KLIMAFRESH® je hygienický sprej pre čistenie klimatizácií
a vetracích okruhov automobilov, dopravných prostriedkov
a verejných priestorov s dezinfekčnou prísadou. Odstraňuje
zápach, je účinný proti baktériám, hubám a niektorým vírusom. Zanecháva príjemnú vôňu. Objem postačí na vyčistenie
50 m3 priestoru.

Aktívny penový čistič. Rýchlo a účinne odstraňuje špinu a zvyšky hmyzu. Nepoškodzuje gumu ani lak, zabraňuje tvrdnutiu
gumy a zanecháva príjemnú vôňu. Vhodný pre čistenie pevných povrchov aj textílií.

balenie
150 ml sprej
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skladové číslo
201 400

KLIMASOL®
Veľmi účinný fungicídny a bakteriálny penový čistič, ktorý sa
používa na čistenie všetkých druhov klimatizácií, výparníkových
systémov, vzduchotechniky a podobných zariadení. Dokonale
ich čistí, minimalizuje tvorbu nežiaducich baktérií, plesní, odstraňuje nežiaduci zápach a tým znižuje riziká alergií. KLIMASOL® L
je prevedenie výrobku KLIMASOL® v litrovom balení.

skladové číslo
200 660

balenie
600 ml sprej

skladové číslo
200 300

SPREJE

SPREJE

NOVAPEN® ULTRA

SAZEX®

Univerzálny aktívny penový čistič s posilneným čistiacim účinkom. Výborne sa uplatňuje pri čistení skla, zrkadla, bez problémov odstraňuje zostatky hmyzu z vozidiel, stopy oleja a mastnoty na vonkajšej i vnútornej strane okien, laku, chladičoch
a nárazníkoch.

Spoľahlivo odstraňuje usadeniny z dymových splodín na keramickom skle na dvierkach krbových vložiek a pecí. Nenarušuje
čistený povrch ani tesnenie. Možno ho použiť aj na čistenie
keramických a smaltovaných obkladov.

balenie
600 ml sprej

skladové číslo
200 310

skladové číslo
206 000
206 015
206 025
206 040

OPTICOL®

SOLMAX®

Čistiaci prostriedok určený k čisteniu LCD monitorov, okuliarov
a optických zariadení.

Veľmi účinný čistiaci a odmasťovací prostriedok, ktorý vďaka
mimoriadnemu tlaku a bodovému prúdu výborne preniká
do zle prístupných miest a dobre sa aplikuje i na vzdialené
povrchy. Používá sa vo všetkých oblastiach priemyslu, výroby
a autoopravárstva. Veľmi dobre čistí a rýchlo schne.

balenie
115 ml rozprašovač

balenie
750 ml sprej

skladové číslo
256 990

skladové číslo
201 330

OPTICOL® UTIERKA

SOLTECH®

Špeciálna utierka k čisteniu LCD monitorov, okuliarov a optických zariadení (rozmer 30x30 cm).

Čistiaci prostriedok pre všetky oblasti priemyslu. Veľmi rýchlo
sa odparuje, a preto nachádza uplatnenie tam, kde pomalé
odparenie zabraňuje používať iné čistiace prostriedky.

balenie
ks

26

balenie
0,5 l rozprašovač
5 l kanister
25 l kanister
40 l sud

skladové číslo
256 995

balenie
600 ml sprej

skladové číslo
201 300

REMOVER® TAL

TECHNOSOL®

Umožňuje ľahké odstránenie ostatkov tesniacich prostriedkov,
starých lepidiel a lakov.

Prípravok je vďaka svojej značnej univerzálnosti ideálnym čistiacim prostriedkom pre všetky oblasti priemyslu, v montážnych aj
opravárskych dielňach. Odstraňuje bez problémov zvyšky lepidiel
a tesniacich hmôt, zatvrdnuté mazacie prostriedky, olej a tuk obsahujúci nečistoty. Veľmi dobre sa uplatní pri príprave povrchu
určeného k lepeniu, tmeleniu a lakovaniu.

balenie
400 ml sprej

balenie
600 ml sprej

skladové číslo
203 330

skladové číslo
200 500

VÝROBKY RIEDITEĽNÉ VODOU ZÁSADITÉ

SPREJE

TECHNOX®

GRAFILON ®

TECHNOX® je čistiacim a odmasťovacím prostriedkom s pomalým odparom, určeným najmä na odstraňovanie zvyškov asfaltu
a dehtu.

balenie
600 ml sprej

Vysoko účinný čistiaci prípravok určený k odstraňovaniu nápisov a obrazcov vytvorených sprejermi z pevných neporéznych
podkladov.

balenie
5 l kanister
25 l kanister

skladové číslo
201 320

skladové číslo
248 505
248 525

VIKTOR ČISTIČ

GRAFILON® POR

Vysoko účinný čistiaci prostriedok pre všetky oblasti priemyslu
a autoopravárstvo. Veľmi dobre čistí a rýchlo vysychá. Je vhodný pre čistenie bŕzd.

Koncentrovaný, univerzálny a vysoko účinný čistiaci prípravok
určený k odstraňovaniu nápisov a obrazcov vytvorených sprejermi (grafity) z poréznych podkladov. GRAFILON® POR je úsporný prípravok, dá sa riediť vodou v pomere až 1 : 2.

balenie
600 ml sprej

Náš tip pre jednoduchšiu a pohodlnejšiu prácu so sprejmi:

APLIKAČNÁ PIŠTOĽ CANGUN
Profesionálna aplikačná pištoľ pre aerosolové spreje. Je vhodná pre všetky
štandardné sprejové farby, mazivá, lepidlá a pod. Umožňuje komfortné uchopenie spúšte a presné dávkovanie.

balenie
1 ks

balenie
5 l kanister
25 l kanister

skladové číslo
200 510

skladové číslo
248 605
248 625

INHIBÍTOR KORÓZIE
Je určený najmä pre krátkodobú ochranu kovových materiálov
pri vonkajšom skladovaní. Ochranná vrstva má životnosť 5 - 15
dní (podľa vonkajších podmienok). Pred povrchovou úpravou
(farbenie, zušľachťovanie, lakovanie apod.) vrstvu inhibítora
korózie odstráňte výrobkom NOVALON® prípadne NOVALON®
2000. Používa sa v koncentrácii 0,3 - 0,5%.
balenie
1 l fľaša
25 l kanister

skladové číslo
200 736

skladové číslo
215 001
215 000

PRODUKTOVÁ RADA NOVALON® sú koncentrované, vodou riediteľné odmasťovacie a čistiace prostriedky pre technické použitie s vysokým pH. Sú netoxické, nehorľavé a biologicky rozložiteľné. Nahrádzajú chlórované uhľovodíky, benzín a ostatné toxické a horľavé
odmasťovadlá.

NOVALON®
Koncentrovaný odmasťovací a čistiaci prostriedok pre technické
použitie. Je netoxický, nehorľavý a biologicky rozložiteľný. Nahrádza chlórované uhľovodíky, benzín a ostatné toxické a horľavé odmasťovadlá.
balenie
25 l kanister
40 l kanister
200 l sud
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skladové číslo
210 025
210 040
210 200

VÝROBKY RIEDITEĽNÉ VODOU ZÁSADITÉ

VÝROBKY RIEDITEĽNÉ VODOU ZÁSADITÉ

NOVALON® T

NOVALON® 2000 T

Nepenivé prevedenie NOVALONU®.

Nepenivé prevedenie NOVALONU® 2000.

balenie
25 l kanister
40 l kanister
200 l sud

skladové číslo
230 025
230 040
230 200

Používa sa všade tam, kde NOVALON® môže spôsobiť poškodenie čisteného povrchu vďaka svojej vysokej alkalite, t.j. hlavne na lakované povrchy, sklo, hliník a pod.

skladové číslo
225 025
225 040
225 200

Obsahuje inhibítor korózie a odmasteným súčiastkam dáva medzi
– operačnú antikoróznu ochranu. Vhodný na oceľ, liatinu a lakované povrchy. Obsahuje inhibítor korózie a odmasteným súčiastkam
dáva medzi operačnú antikoróznu ochranu. Je veľmi málo penivý,
hodí sa pre aplikáciu postrekom, ponorom, tlakovým umývaním aj
do ultrazvukových odmasťujúcich kúpeľov.
balenie
25 l kanister
40 l kanister
200 l sud

skladové číslo
231 025
231 040
231 200

NOVALON® 2000 D

NOVALON® 4000

Prevedenie výrobku NOVALON® 2000 s dezinfekčnou prísadou.
Používa sa ako dezinfekčný alebo sanitárny prostriedok pre
umývanie podláh, stien, kúpeľní, šatní, potravinárskych strojov
a prevádzok, sanitárnych zariadení, skladov, stajní apod. Slúži aj
proti tvorbe slizu vo vodných cirkulačných okruhoch.

Koncentrovaný čistiaci prostriedok so zníženou penivosťou,
určený pre strojné umývanie podláh a ultrazvukové čistenie.
Veľmi vhodným prípravkom pre umývanie anorganickej špiny
(prachu). Doporučené riedenie až 1:200.

balenie
25 l kanister
40 l kanister
200 l sud

skladové číslo
229 025
229 040
229 200

balenie
25 l kanister
40 l kanister
200 l sud

skladové číslo
232 025
232 040
232 200

NOVALON® 2000 IK

NOVALON® 5000

Prevedenie NOVALONU® 2000 s prísadou inhibítoru korózie.
Používa sa všade tam, kde je treba eliminovať pôsobenie vody
a zaistiť čistený povrch pred koróziou.

Koncentrovaný nepenivý odmasťujúci a čistiaci prostriedok. Čistí všetky vodeodolné povrchy. Vhodný pre priemyselné aplikácie, pre použitie v umývacích automatoch s ostrekovými tryskami, pre tlakové umývanie aj do ultrazvukových odmasťujúcich
kúpeľov. Odstraňuje živočíšne a rastlinné tuky, minerálne oleje.

balenie
25 l kanister
40 l kanister
200 l sud
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skladové číslo
226 025
226 040
226 200

NOVALON® 3000

NOVALON® 2000

balenie
25 l kanister
40 l kanister
200 l sud

balenie
25 l kanister
40 l kanister
200 l sud

skladové číslo
228 025
228 040
228 200

balenie
25 l kanister
40 l kanister
200 l sud

skladové číslo
233 225
233 240
233 200

VÝROBKY RIEDITEĽNÉ VODOU KYSLÉ

VÝROBKY RIEDITEĽNÉ VODOU ZÁSADITÉ

NOVALON® 9000
Penivý, vodou riediteľný čistiaci a odmasťujúci prostriedok na
hliník, oceľ, plasty, textil. NOVALON 9000 je nehorľavý, netoxický
a biologicky rozložiteľný, nepoškodzuje kožu.
Je bez výstražných symbolov.
balenie
25 l kanister
40 l kanister
200 l sud

PRODUKTOVÁ RADA K
obsahuje koncentrované vodou riediteľné alebo v nej rozpustné,
nehorľavé, netoxické a biologicky rozložiteľné renovačné a čistiace
prostriedky s nízkym pH.

skladové číslo
233 325
233 340
232 342

NOVALON® STRONG

K 1®

Vodou riediteľný priemyselný čistiaci a odmasťujúci prostriedok pre
silné znečistenie. Odstraňuje živočíšne a rastlinné tuky, minerálne
oleje, zapečené plasty, karbón a niektoré minerálne usadeniny. Silno
penivý prostriedok pre ručné alebo strojové čistenie strojov, dlažieb
a betónu. Riedený (min. 1:20) ide použiť na čistenie skla, lesklé povrchy a na hliník. Vždy opláchnite vodou.

Koncentrovaný renovačný a čistiaci prostriedok pre technické
použitie. Je nehorľavý, netoxický a biologicky rozložiteľný. Čistí
vápenné usadeniny, hrdzu, riasy, minerálny sediment a zoxidované povrchy. Vo vysokom riedení sa môže použiť aj k čisteniu
nerez ocele.

balenie
25 l kanister
40 l kanister
200 l sud

balenie
25 l kanister
40 l kanister
200 l sud

skladové číslo
232 225
232 240
232 250

PRODUKTY NA MIERU na báze NOVALON-u so zmenenými vlastnosťami,
na základe špeciálnych požiadaviek zákazníka.
Ďalšie informácie získate od obchodných zástupcov. Položky nie sú
štandardne na sklade.

K 1® ULTRA
Čistiaci prostriedok na odstraňovanie nánosov malty, betónu,
vodného kameňa, zoxidovaných povlakov kovov apod. Neodporúča sa používať na nerezovú oceľ.

ULTRALON® STRONG
Špeciálne pre čistenie veľmi znečistených vodeodolných povrchov. Nízko penivý, bezpečný voči kovom – nekorozívný. Rozpúšťa
anorganické, zatvrdnuté a usadené nečistoty, parafíny, vosky, oleje,
tuky a stopy po pneumatikách. Uvoľňuje zapečené plasty z foriem,
Nanáša sa striekaním, natieraním alebo ponorením, po niekoľkých
minútach pôsobenia sa opláchne vodou. Vhodný pre ultrazvukové
odmasťovacie kúpele. Zohriatím pracovného roztoku až na 80 °C
výrazne zvýšite účinnosť.
balenie
25 l kanister
40 l kanister

skladové číslo
217 525
217 540

skladové číslo
240 025
240 040
240 200

balenie
25 l kanister
40 l kanister
200 l sud

skladové číslo
245 025
245 040
245 200

K 3®
Kryštalický čistiaci a renovačný prípravok rozpustný vo vode, určený
na odstraňovanie vápenatých usadenín z výmenníkov tepla, kotlov,
chladiacich veží, kondenzačných jednotiek, sterilizátorov, výhrevných špirál, trubiek, trysiek a pod. Používa sa všade tam, kde vodný
kameň bráni správnej funkcii zariadenia a znižuje jeho výkon.
balenie
30 kg vedro

skladové číslo
246 020

PRODUKTY NA MIERU na báze K 1 a K 3 s upravenými vlastnosťami vyrábané na základe špeciálnych požiadaviek zákazníkov. Ďalšie informácie
získate od obchodných zástupcov. Položky nie sú štandardne na sklade.
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VÝROBKY RIEDITEĽNÉ VODOU KYSLÉ

K 3® i

DRAVEX® BIO

Vynikajúci inhibítor korózie určený na zníženie korozívneho
účinku kyslých čistiacich prípravkov na kovy. Jedná sa o najmodernejšiu proti korozívnu ochranu na báze triazolov. Pridáva sa
do pripraveného kyslého čistiaceho roztoku K 3®.

Vysoko koncentrovaná zmes biologicky aktívnych enzýmov pre
rozklad organického odpadu. Obmedzuje tvorbu usadenín a kalov v odpadových systémoch, potlačuje pachy a obnovuje priechodnosť odpadového potrubia. Biologický odpad rozkladá na
vodu a oxid uhličitý. Vďaka svojej gélovej konzistencii i dobre drží
na stenách, čo zvyšuje čistiaci účinok.

balenie
1,6 l kanister

VÝROBKY RIEDITEĽNÉ VODOU ŠPECIÁLNE

KLARON®
Čistiaci a konzervačný prípravok pre technické použitie. Je netoxický, nehorľavý a výborne biologicky rozložiteľný. Používa sa na
všetky vodeodolné povrchy.
balenie
25 l kanister
40 l kanister
200 l sud

balenie
900 ml fľaša
5 l kanister
25 l kanister

skladové číslo
246 030

skladové číslo
249 025
249 040
249 200

PRODUKTOVÁ RADA NO sú organické, čistiace a odmasťovacie prostriedky na báze ropných derivátov pre technické použitie. Nahradzujú chlórované uhľovodíky, benzín a iné toxické odmasťovadlá. Líšia sa od seba najmä rýchlosťou odparu, horľavosťou, obsahom VOC, účinnosťou na rôzne
nečistoty a tým aj doporučenou aplikáciou.

NO 1®
Pomaly sa odparuje a je vhodný ako náplň do umývacích stolov.
Čistí zašpinené stroje, súčiastky a väčšinu povrchov od olejov,
vazelín a hrubých nečistôt. Nahrádza chlórované uhľovodíky,
benzín a ostatné toxické odmasťovadlá.
balenie
25 l kanister
40 l kanister
200 l sud

VÝROBKY NERIEDITEĽNÉ VODOU

BARVOJED®
Biologicky odbúrateľný, zdravotne neškodný odstraňovač
starých náterov. Veľmi rýchlo odstráni farby na báze akrylátov,
polyurtetánov, epoxidov, alkydov a pod. Je bezpečný k drevu,
plastickým hmotám a sklu. Zvyšky BARVOJEDU® je možné jednoducho zmyť vodou.
balenie
1 kg dóza

skladové číslo
248 000

DRAVEX®
Vysoko účinný prostriedok pre čistenie a odstraňovanie nežiaducich tukov, papieru a iných nečistôt z odpadového potrubia.
Potlačuje zápach z odpadu a zároveň zabraňuje jeho rýchlemu
zanášaniu.

balenie
1 kg dóza
30 kg kýblik
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skladové číslo
246 040
246 050

skladové číslo
246 110
246 115
246 125

skladové číslo
220 025
220 040
220 200

NO 1® EX
Veľmi rýchlo sa odparuje. Čistí zašpinené stroje, súčiastky a väčšinu povrchov od olejov, vazelín a hrubých nečistôt. Vedľa tukov
a plastických mazív odstraňuje silikón, decht, niektoré lepidlá
a tmely. Nanáša sa striekaním a natieraním. Použitie kefy alebo
tlaku výrazne zvyšuje účinnosť čistenia.
balenie
25 l kanister
40 l kanister
200 l sud

skladové číslo
221 025
221 040
221 200

NO 1® DSP 30
NO 1 DSP 30 bez zvyškový odmasťovač, bez zápachu s vysokou odmasťovacou silou, s antikoróznymi účinkami. Vhodný pre
prevádzky, bez odvetrávania a odsávania škodlivých výparov.
Nahrádza perchlóretylén.
balenie
40 l kanister
200 l sud

skladové číslo
RM0040
RM0200

VÝROBKY NERIEDITEĽNÉ VODOU
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NO 1® J

ULTRALON TAR

Čistiaci a odmasťovací prostriedok pre technické použitie,
dobre sa odparuje. Je vhodný pre čistenie plôch od asfaltu
a zvyškov lepidiel.

Špeciálna kvapalina určená na odstránenie asfaltu, dechtu, živíc, zapečených olejov a ich usadenín pri spaľovaní. Táto technická kvapalina je univerzálna a je vhodná na čistenie cestnej
technológie pri ukladaní vozoviek, ciest, parkovacích priestorov atď. Nastavená rýchlosť odparovania umožňuje aplikáciu
pri vysokých vonkajších teplotách. Nepoškodzuje lakované
povrchy, kovy, sklo alebo väčšinu plastov.

balenie
25 l kanister
40 l kanister
200 l sud

skladové číslo
221 525
221 540
221 550

skladové číslo
217 550

NO 1® SOL

KOHÚT 25, 40, 200

Organický čistiaci a odmasťujúci prostriedok veľmi účinný,
dobre sa odparuje. Čistí zašpinené stroje, súčiastky a väčšinu
povrchov od olejov, vazelín a hrubých nečistôt.

Sú určené pre jednoduché postupné stáčanie produktov dodávaných v plastových kanistroch o objemoch 25 l (kohút 25), 40 l
(kohút 40) a v 200 l sudoch (kohút 200). Jednoducho sa naskrutkujú miesto uzáveru.

balenie
25 l kanister
40 l kanister
200 l sud

skladové číslo
221 325
221 340
221 350

balenie
kohút 25, 40, 1 ks
kohút 200, 1 ks

skladové číslo
209 940
209 941

PL® 1

RUČNÉ ČERPADLO

Účinný odstraňovač epoxidových, polyesterových, fenolitických, polyuretánových a iných živíc z oceľových, hliníkových
a ostatných foriem. Výborne odstraňuje aj zvyšky voskov,
gumy a separátorov.

Je univerzálne ručné čerpadlo na prečerpávanie kvapalín
z plastových kanistrov. Piestna tyč z nerezovej ocele.

balenie
25 l kanister
40 l kanister
200 l sud

skladové číslo
246 025
246 040
246 200

PL® 2
Účinný odstraňovač epoxidových, polyesterových, fenolových,
polyuretánových a iných živíc z oceľových, hliníkových aj ostatných foriem. Výborne odstraňuje aj zvyšky voskov, gumy a separátorov. Funguje výborne za vyšších teplôt, je 100% biologicky
odbúrateľný.
balenie
25 l kanister
40 l kanister
200 l sud
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balenie
40 l kanister

skladové číslo
246 325
246 340
246 300

balenie
1 ks

skladové číslo
360 006

RUČNÝ ROZPRAŠOVAČ
ROC 300 ml
Ručný rozprašovač ROC – objem 300ml.

balenie
1ks

skladové číslo
340 100

DOPLNKOVÉ PRODUKTY

DOPLNKOVÉ PRODUKTY

RUČNÝ ROZPRAŠOVAČ
ROC 500 ml

TLAKOVÝ ROZPRAŠOVAČ
ROT 1,5 L

Ručný rozprašovač ROC – objem 500ml.

Praktický postrekovač s regulovateľnou tryskou. K natlakovaniu nádoby dochádza pomocou ručnej pumpy. Samotná
aplikácia produktu sa prevádza následným stlačením a držaním spúšte.

balenie
1 ks

skladové číslo
340 000

skladové číslo
330 150

RUČNÝ ROZPRAŠOVAČ
ROC 900 ml 360°

ORIENTAČNÉ POROVANIE RÝCHLOSTI ODPARU
U VYBRANÝCH PRODUKTOV:

Ručný rozprašovač o objeme 900ml 360° umožňuje prácu
v akejkoľvek polohe aj dnom hore.

PORADIE

NÁZOV

1.

NO1 EX

2.

NO1 SOL

3.

SOLTECH

ROT MAX 6 L

4.

TECHNOSOL

Silno stenný mobilný postrekovač s predĺženým nástavcom
a manometrom umožňujúcim kontrolu tlaku v nádobe s objemom 6 litrov.

5.

VIKTOR ČISTIČ

6.

NO1 J

7.

TECHNOX

8.

ULTRALON STRONG

9.

NOVAGLAS

0:15:00

10.

NO1 DSP 30

0:25:30

11.

NO1

12.

PL1

13.

PL2

balenie
1 ks

balenie
1 ks

skladové číslo
341 000

skladové číslo
330 160

TLAKOVÝ ROZPRAŠOVAČ
ROT 2 L
Tlakový rozprašovač - obsah 2000ml. Jeho obsah sa dá ľahko
natlakovať a preto je práca s ním veľmi pohodlná. Je určený
pre aplikáciu rozpúšťadiel z rady NO 1.

balenie
1 ks
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balenie
1 ks

skladové číslo
330 00S

ORIENTAČNÁ
DOBA ODPARU

ČAS
ODPARU
0:00:17

extrémne rýchly
do 30 sekúnd

0:00:17
0:00:27

veľmi rýchly
do 5 minút

0:01:30
0:02:30
0:07:20

rýchly
do 15 minút

pomalý
do 60 minút

0:08:00
0:13:00

0:38:30
0:39:30
1:02:00

POZNÁMKA: Uvedené údaje sú len orientačné. Dĺžka odparu sa mení v závislosti
na aplikácii, prostredí, teplote atď.

LEPENIE A TMELENIE

UPEVŇOVANIE VALCOVÝCH
DIELOV
A VYMEDZOVANIE VÔLE

TESNENIE A ZAISŤOVANIE ZÁVITOVÝCH SPOJOV

PRÍPRAVA POVRCHU

LEPENIE A TMELENIE - ANAKIT®

ODSTRÁNENIE
STARÉHO TESNENIA

REMOVER® TAL

TECHNOSOL®

ČISTENIE

AKTIVÁTOR

AKTIVÁCIA

NÍZKA PEVNOSŤ

NOVO VYTVÁRANÉ
SPOJE

STREDNÁ PEVNOSŤ

VYSOKÁ PEVNOSŤ

UŽ EXISTUJÚCE
SPOJE

KAPILÁRNY EFEKT

HYDRAULICKÉ
SPOJE

VYSOKÝ
HYDR. TLAK

NÍZKA

VISKOZITA

STREDNÁ

VYSOKÁ TEPLOTA

VYSOKÁ (PASTA)

U 16

max. škára 0,10 mm

S 111

max. škára 0,10 mm

V 111

max. škára 0,20 mm

N 111

vysoká pevnosť
max. škára 0,05 mm

H 111

stredná pevnosť
max. škára 0,15 mm

V 115

vysoká pevnosť
max. škára 0,15 mm

ZV 115

veľmi vysoká pevnosť
max. škára 0,30 mm

T 230

vysoká pevnosť
max. škára 0,35 mm

ZAISŤOVANIE ZÁVITOV A LEPENIE LOŽÍSK

ZAISŤOVANIE ZÁVITOV A LEPENIE LOŽÍSK

ANAKIT®

ANAKIT® S 111

ANAERÓBNE ŽIVICE PRE KOMPLETNÉ RIEŠENIE
Výrobky ANAKIT sú špeciálne jednozložkové anaeróbne tesniace materiály
na zaistenie a utesnenie závitových spojov, montáž valcových častí a ložísk,
vymedzovania vôle ap. Vytvrdzujú sa za neprítomnosti vzduchu a katalytického pôsobenia iónov železa. Manipulačnú pevnosť dosahujú podľa typu
za cca 1 - 30 minút. Rýchlosť vytvrdzovania a použitia na rôznych materiáloch je možné ovplyvniť použitím ANAKIT AKTIVÁTORU.
ANAKIT je možné používať pre prevádzkové teploty od -55° C do + 150° C, pre
T 230 až + 230° C a škáry od 0,05 mm do 0,35 mm.

balenie
50 g
1000 g

skladové číslo
503 000
503 010

ANAKIT® SADA

ANAKIT® V 111

Vybraný súbor tmelov, ktorý umožňuje riešenie prakticky
každej bežnej situácie. Obsahuje typy U16, S111, V111, N111,
V115, ZV115 a ANAKIT AKTIVÁTOR.

Zaisťovanie a utesňovanie spojov s vysokou pevnosťou. Vďaka svojej vysokej pevnosti je vhodný pre všetky šraubované
spojenia, ktoré nie je treba často rozoberať. Odporúča sa pre
závity až do M 36 a max. škáru 0,2 mm.

balenie
sada

skladové číslo
500 900

balenie
50 g
1000 g

skladové číslo
504 000
504 010

ANAKIT® AKTIVÁTOR

ANAKIT® N 111

Špeciálny prípravok pre dokonalú úpravu povrchu spojovaných dielov. Umožňuje prácu aj s neželeznými či povrchovo zušľachtenými
materiálmi (napr. hliník a jeho zliatiny, nerezová oceľ, chróm, nikel,
zinok, umelé hmoty, keramika alebo špeciálne povrchovo upravené
materiály čiernením, fosfátovaním, kalením ap.) pred vlastnou aplikáciou tmelu ANAKIT. Urýchľuje vytvrdenie a dosiahnutie maximálnej
pevnosti spoja. Umožňuje prácu a vytvrdenie tmelov ANAKIT aj pri
nízkych teplotách až do 5°C.

Určený pre zaisťovanie a utesňovanie závitových spojov s vysokou pevnosťou. Vďaka kapilárnemu efektu je hodný pre
zaisťovanie už vytvorených spojov, pre opravy trhlín zvarov
a odliatkov. Odporúča sa pre závity až do M36 a max. škáry
0,05mm.

balenie
250 ml

skladové číslo
550 900

balenie
50 g
1000 g

skladové číslo
502 000
502 010

ANAKIT® U 16

ANAKIT® H 111

Vhodný pre zaisťovanie a utesňovanie závitových spojov s nízkou pevnosťou. Vďaka tomuto je vhodný pre často rozoberateľné spoje, napr. nastavovacie skrutky. Odporúčané pre závity
až do M36 a max. škáru 0,1 mm.

Stredne pevnostný anaeróbny tmel pre zaisťovanie a utesňovanie závitových spojov potrubných a hydraulických rozvodov. Je odolný vysokým hydraulickým tlakom. Odporúča sa
pre max. škáru 0,15mm.

balenie
50 g
1000 g
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Určený pre zaisťovanie a utesňovanie závitových spojov so
strednou pevnosťou. Univerzálny tmel, ktorý je vhodný i na
mierne mastné povrchy a pre často rozoberateľné spoje. Odporúča sa pre závity až do M18 a max. škáru 0,1mm.

skladové číslo
501 000
501 010

balenie
50 g
1000 g

skladové číslo
507 000
507 010

TESNIACE A LEPIACE TMELY

ZAISŤOVANIE ZÁVITOV A LEPENIE LOŽÍSK

ANAKIT® V 115

TFT®

Určený pre usadzovanie ložísk, valcových dielov a vymedzovanie ich vôle. Odporúča pre maximálnu škáru 0,15mm. Vysoká pevnosť, nízka viskozita.

Špeciálna tesniaca niť je vyrobená zo 100% PTFE a je určená pre
tesnenie závitov. Má vynikajúcu chemickú odolnosť a možnosť
použitia v rozsahu teplôt od –200 °C do +240 °C. Šrubované
diely sú okamžite tesné, pre dosiahnutie presnej pozície sa
môžu i pootočiť späť až o 45° pri zachovaní ich tesnosti.

balenie
50 g
1000 g

skladové číslo
505 000
505 010

balenie
175 m tuba

skladové číslo
400 180

ANAKIT® ZV 115
Vhodný pre usadzovanie ložísk a iných valcových dielov, vymedzovanie ich vôle. Odporúča sa pre max. škáru 0,3mm.
Veľmi vysoká pevnosť.

balenie
50 g
1000 g

ANAKIT® T 230

BIRKOSIT®

Určený pre usadzovanie ložísk a iných valcových dielov pracujúcich v náročných podmienkach pri zvýšených teplotách.
Odporúča sa pre max. škáru 0,35mm a prevádzkové teploty
od -55°C do +195°C. Vysoká pevnosť, pasta.

Elastický tesniaci tmel pre profesionálne použitie v extrémnych
podmienkach. Má vynikajúce tesniace podmienky na deliace
roviny turbín a kompresorov, tesnenie lambda sond apod. Je
použiteľný v rozsahu prevádzkových teplôt do +900°C a odoláva tlaku podľa typu použitia v rozmedzí 135 až 550 bar. Je veľmi
vhodný a spoľahlivý materiál pre tesnenie parných a plynových
turbín, všetkých typov prírub, kompresorov a púmp.

balenie
50 g tuba

skladové číslo
508 000

balenie
1 000 g dóza

skladové číslo
580 980

NOVABOND®

DUOTMEL®

Špeciálny pevnostný epoxidový dvojzložkový tmel krémovej konzistencie, ktorý je určený predovšetkým na
opravy kovových dielov a dopĺňanie ich chýbajúcich
častí. Vyznačuje sa jemnou štruktúrou, vysokou pevnosťou, chemickou a teplotnou odolnosťou. Nepodlieha
korózii a dobre sa nanáša.

Dvojzložkový epoxidový rýchlo tuhnúci tmel v tube, vynikajúci pre okamžité riešenie havárií. Má vynikajúcu chemickú
odolnosť, utesňuje okamžite otvory a praskliny, dá sa prelakovať. Po vytvrdnutí sa môže opracovať ako kov.

balenie
sada 750 g
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skladové číslo
506 000
506 010

skladové číslo
499 910

balenie
110 g tuba

skladové číslo
581 000

TESNIACE A LEPIACE TMELY

TESNIACE A LEPIACE TMELY

DUOTMEL® 310

TL-TMEL®

Dvojzložkový epoxidový tmel plnený titánom s predĺženou
dobou vytvrdenia. Jednotlivé zložky sa nemusia zložito merať.
Má vynikajúcu tlakovú a chemickú odolnosť, je odolný voči
vysokým teplotám až do +310 °C. Po vytvrdnutí sa môže opracovať ako kov.

100% silikónový elastický tmel pre profesionálne použitie. Vyniká vysokou priľnavosťou, vynikajúcimi tesniacimi a lepiacimi
schopnosťami. Použiteľný v rozmedzí prevádzkových teplôt
–45 °C až 190 °C.

balenie
110 g tuba

balenie
310 ml tuba

skladové číslo
581 010

skladové číslo
580 000 - hnedý
580 100 - transparentný
580 200 - biely
580 300 - čierny
580 900 - šedý

NOVATMEL®

TL-TMEL 350

Jednozložkový elastický tmel a lepidlo na báze polymérov. Má
vynikajúce tesniace a lepiace vlastnosti. Je bez zápachu. Po
vytvrdnutí možno prebrúsiť aj prelakovať. Môže sa nanášať
na mokrý povrch. Tepelná stálosť od -40 °C do 90 °C (2-3 hod
160 °C).

Vynikajúci silikónový tesniaci tmel, ktorý vyniká výbornou
priľnavosťou, chemickou odolnosťou a rozsahom prevádzkových teplôt do +350°C.

balenie
310ml tuba biela
310ml tuba čierna

skladové číslo
580 500
580 510

balenie
310 ml tuba
farba: červená

skladové číslo
580 950

TL® PIŠTOĽ
Profesionálna pištoľ určená pre vytláčanie všetkých typov výrobkov NOVATMEL®, TL-TMEL a ostatných typov tmelov dodávaných v obdobných typizovaných tubách.

balenie
1 ks

POROTES®
Veľmi vhodný na tesnenie vlasových trhlín a mikropórov pri výrobe odliatkov, armatúr, nádrží apod. Používa sa na dosiahnutie
tesností výrobku ako proti tlaku, tak k zamedzeniu presakovania.
Je možné ho nanášať štetcom, striekaním a ponorením. Využitie
možné v zlievarnach, pri výrobe motorov, čerpadiel, kompresorov, nádrží, armatúr apod. Odoláva tlaku 35 MPa v póre pri
prevádzkových teplotách od –40 °C do 150 °C. Ošetrený povrch
možno lakovať.
balenie
1 l plechovka
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skladové číslo
247 001

skladové číslo
350 000

UNIVERZÁLNA BANDÁŽ NA POTRUBIE
– UBP
UNIVERZÁLNA BANDÁŽ NA POTRUBIE UBP je pás spevňovacej tkaniny s polyuretánovou živicou a tesniaceho tmelu. Je určená pre rýchle a trvalé opravy potrubí. V mnohých prípadoch nahradí ich zváranie.
Odoláva teplotám do 480°C a tlaku do 20 bar.
balenie
5 x 150 cm
7,5 x 275 cm

skladové číslo
584 005
584 002

LEPIDLÁ

LEPIDLÁ

UNITMEL®

LEPEX®

je syntetický, trvale pružný tmel so samo výtlačným mechanizmom pre profesionálne použitie. Vyniká vysokou priľnavosťou,
vynikajúcimi tesniacimi a lepiacimi schopnosťami. Je použiteľný v rozsahu prevádzkových teplôt od –55 °C do 285°C.

Kontaktné jednozložkové expresné lepidlo na báze kyano
akrylátovej disperzie, ktoré behom niekoľkých sekúnd zlepí
takmer všetky druhy materiálov.

balenie
skladové číslo
200 ml tlaková dóza 582 050
farba: čierna

balenie
20 g fľaštička

UNITMEL® 330

NOVAFIX®

je syntetický tesniaci tmel červenej farby so samo výtlačným
mechanizmom pre profesionálne použitie. Vyniká vysokou
priľnavosťou, vynikajúcimi tesniacimi a lepiacimi schopnosťami. Je použiteľný v rozsahu prevádzkových teplôt od –55 °C
do 330°C.

Univerzálna dvojzložková polyuretánová hmota vhodná pre opravy, lepenie
aj tesnenie rôznych materiálov vrátane
väčšiny plastov. NOVAFIX® sa nezmršťuje, drží na väčšine plastov vrátane TPO,
je možné ho opracovať (brúsiť, vŕtať,
a pod.) a prelakovať po cca 20 min.

balenie
skladové číslo
200 ml tlaková dóza 582 070
farba: červená

skladové číslo
500 100

balenie
sada

ALUMON®
Špeciálny dvojzložkový, rýchlo tuhnúci tmel plnený hliníkom.
Má vynikajúcu priľnavosť, dobrú chemickú odolnosť a rýchlo
vytvrdzuje. Odoláva trvale teplotám do 150° C, krátkodobo až
180° C. Umožňuje riešiť široké spektrum technických problémov najmä v oblastiach opravárstva a údržby.

balenie
dvojpatróna, 24 ml

Aplikácia Novafixu

DUO® PÁSKA

ŠPIČKY PRE NOVAFIX

Univerzálna obojstranná lepiaca páska pre vnútorné a vonkajšie použitie. Vytvára pevné a pružné spoje, eliminuje rozdielnu
tepelnú rozťažnosť spojovaných materiálov.

Balenie zmiešavacích špičiek pre NOVAFIX®.

balenie
šírka 9 mm - rola 10 m
šírka 19 mm - rola 10 m
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skladové číslo
499 920

skladové číslo
410 060
410 065

balenie
10 ks

skladové číslo
457 050

skladové číslo
457 000

LEPIDLÁ

LEPIDLÁ

NOVALEP®

NOVAX® AKTIVÁTOR

Univerzálne použiteľné lepidlo v spreji určené na lepenie bežne používaných materiálov. NOVALEP® sa jednoducho a rovnomerne nanáša a je vhodný na lepenie rôznych výstražných
a orientačných ceduliek, menoviek, a popisov na dverách, lepenie korkových obkladov, fixáciu kobercov proti zhrnutiu alebo
podlepovanie čalúnenia pri opravách automobilov.

Urýchľuje reakciu kontaktného sekundového lepidla NOVAX®
poréznych materiáloch ako sú napr.: porcelán, kameň, betón,
drevo, drevotrieska, penová guma atď. NOVAX® AKTIVÁTOR
urýchľuje vytvrdnutie lepidla a to i vo väčšej vrstve na neporéznych materiáloch a umožňuje lepenie väčších prasklín a zle
zlepujúcich sa umelých hmôt.

balenie
400 ml sprej

balenie
200 ml sprej

skladové číslo
203 100

NOVATIT®

NOVAX® GÉL

Dvojzložková metylmetakrylátová hmota určená k lepeniu kovov, skla, keramiky, bežných druhov plastov a iných materiálov.
NOVATIT® vzhľadom k svojej vysokej viskozite nesteká a je ideálny na lepenie konštrukčných spojov a trhlín u ocele, hliníka,
keramiky, dreva a bežných druhov plastov a všade tam, kde je
vyžadovaná vysoká odolnosť proti nárazu a lepené plochy nie
sú rovné.

Kontaktné, jednozložkové sekundové lepidlo s extra vysokou
viskozitou na báze ethylkyanoakrylátu. Vhodné aj k použitiu
na zvislých plochách. Po zlepení dielov je možné prevádzať
drobné korekcie lepených plôch.

balenie
50 ml patrón

skladové číslo
500 000

balenie
20 g tuba

skladové číslo
500 065

ŠPIČKY PRE NOVATIT

SOS® PÁSKA

Balenie zmiešavacích špičiek pre NOVATIT®.

Špeciálna laminovaná polyetylénová páska s gumovým lepidlom. Má výbornú priľnavosť a vysokú pevnosť v ťahu. Je
vhodná k tesneniu ventilačných a teplovzdušných potrubí,
k opravám hadíc, roztrhnutých plachiet, fólií apod.

balenie
10 ks

skladové číslo
499 803

NOVAX®
Kontaktné jednozložkové nízko viskózne lepidlo na báze ethylkyanoakrylátu. NOVAX® je číre lepidlo, ktoré poskytuje extrémne
dobré spoje takmer všetkých materiálov. V spojení s NOVAX® AKTIVÁTOROM je možné lepidlo výborne využiť na lepenie poréznych i neporéznych materiálov vrátane lepenia väčších prasklín
a zle lepiacich sa umelých hmôt.
balenie
20 g fľaštička
50 g fľaštička
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skladové číslo
500 060

skladové číslo
500 020
500 050

balenie
0,05 x 50 m rolka

skladové číslo
410 050

MAZANIE

SPREJE

SPREJE

BTS®

MOS®

Univerzálne použiteľné biele tixotropné mazivo s obsahom
teflónových častíc PTFE, odolné vode a teplotám od -20°C do
+150 °C.

Špeciálny mazací prípravok na báze medi. Je určený k mazaniu
a ochrane pre skrutkové a narážané spojenia, ktoré chráni pred
koróziou, zadretím a oxidáciou. MOS® vyniká výbornou priľnavosťou a je odolný voči teplotám od –40°C do +1350°C.

balenie
400 ml sprej

skladové číslo
200 400
200 405

KERAMON®

TTS®

Špeciálny mazací a separačný prípravok bez obsahu kovov.
Je vhodný k ochrane šrubových a narážaných spojení pred
koróziou, zadretím a oxidáciou. KERAMON® vyniká výbornou
priľnavosťou a je odolný teplotám od –50°C do +1450°C.

Transparentný mazací prostriedok, ktorý v riedkej konzistencii
preniká do ťažko prístupných miest, kde zhustne. Účinne maže
pri vysokých tlakoch a za extrémne nepriaznivých podmienok.
Vhodný do vlhkého prostredia. Rozsah prevádzkových teplôt
od -35°C do +285°C.

balenie
400 ml sprej
500g pasta

skladové číslo
201 100
201105

balenie
400 ml sprej

skladové číslo
200 800

MEGA OLEJ®

SIL 100®

Výnimočný mazací a separačný prostriedok na báze PTFE bez obsahu silikónu. Má vysokú prenikajúcu schopnosť, rozhýbe nepohyblivé
alebo zhrdzavené diely a vytvorí mimoriadne mechanicky a chemicky odolnú vrstvičku PTFE, ktorá má až desaťnásobnú životnosť oproti
bežným mazivám. Nenapáda gumu ani plastické hmoty, odpudzuje
vodu a prach. Rozsah pracovných teplôt od –20°C do 185°C.

100% čistý silikónový mazací a separačný prostriedok, ktorý vytvára antistatický suchý klzný film. Vhodný do prašného prostredia. Rozsah prevádzkových teplôt od -80°C do + 295 °C.

balenie
300 ml sprej
5 l kanister
25 l kanister

skladové číslo
204 000
204 005
204 025

PRODUKTY NA MIERU založené na báze MEGA OLEJ s upravenými vlastnosťami
na základe špeciálnych požiadaviek zákazníka. Ďalšie informácie získate od
obchodných zástupcov. Položky nie sú štandardne na sklade.

MKL®
Suchý mazací klzný lak. Je vynikajúcim prostriedkom pre bez
obslužné trvalé mazanie v extrémnych podmienkach. Používanie vhodné všade tam, kde nie je vhodné používať bežné
oleje, vazelíny alebo mazacie tuky. Je vhodný pre prašné prostredie a teploty do +350°C.
balenie
400 ml sprej
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balenie
400 ml sprej
500 g pasta

skladové číslo
200 100

skladové číslo
202 000

balenie
400 ml sprej

skladové číslo
201 000

STEM®
Špeciálny mazací a separačný prostriedok na báze PTFE bez
obsahu silikónu. STEM® vytvára suchý nelepivý film, ktorý je bez
zápachu. Vhodný do prašného prostredia. Rozsah prevádzkových teplôt od –45°C do 270°C.

balenie
400 ml sprej

skladové číslo
201 050

PLASTICKÉ MAZIVÁ A OLEJE

PLASTICKÉ MAZIVÁ A OLEJE

MEGATUK® MP4

TEF® HT
Špeciálne mazivo na báze PTFE určené predovšetkým pre mazanie veľmi zohriatych reťazí, pastorkov alebo kladiek a všetkých druhov vysoko teplotných aplikácií. Neobsahuje silikón
a je použiteľný v rozsahu teplôt od –20°C do +230°C, krátkodobo až 260°C.

balenie
400 ml sprej

skladové číslo
205 490
205 493
205 494

MEGATUK® LD2

KERAMON® PASTA
Špeciálny mazací a separačný prípravok bez obsahu kovov.
Je vhodný k ochrane šraubových a narážaných spojení pred
koróziou, zadretím a oxidáciou. KERAMON® vyniká výbornou
priľnavosťou a je odolný teplotám od –50°C do +1450°C.

Plastické mazivo vysokej výkonnosti konzistenčnej triedy NLGI 2 vyrobené na báze lithného mydla a ropného oleja, zahustené teflónom
a inými synergicky pôsobiacimi tuhými bielymi mazivami. Je určený
k mazaniu valivých a klzných ložísk zaťažovaných vysokými tlakmi,
pracujúcich pri zvýšených teplotách a nízkych otáčkach. Otáčkový faktor má 200.000 a rozsah pracovných teplôt od -20°C do +200°C.
balenie
400 ml tuba
15 kg súdok
25 kg súdok
50 kg sud

skladové číslo
201 105

skladové číslo
205 500
205 515
205 525
205 550

MEGATUK® HTG 230

MEGATUK® LT 5

Vysokoteplotné plastické mazivo konzistenčnej triedy NLGI 2/3 vyrobené na báze viskózneho tepelne stabilného syntetického základového oleja spevneného polymočovinou. Je určený k mazaniu
tlakovo a nárazovo silno zaťažovaných valivých a klzných ložísk pracujúcich pri vysokých teplotách. Má otáčkový faktor 100.000 a rozsah
prevádzkových teplôt od -40°C do +230°C.

Špeciálne plastické mazivo, konzistenčnej triedy NLGI 2, zelenej
farby na báze lithného komplexného mydla, obohateného PTFE.
Je odolné vode, vysokým tlakom, teplotám a má vynikajúce núdzové vlastnosti. Trvalo použiteľný v rozsahu teplôt od –35°C až
+140°C, krátkodobo alebo s domazávaním až +160°C.

balenie
400 ml tuba
15 kg sud
25 kg sud

balenie
400 ml tuba LBS
15 kg sud
25 kg sud

skladové číslo
205 800
205 815
205 825

skladové číslo
205 490
205 493
205 494

MEGATUK® MP 1100

Náš tip pre jednoduchšiu a pohodlnejšiu prácu s tubami:

Plastické mazivo hnedočiernej farby na báze komplexného
mydla, obohatené pevnými látkami. Je určené predovšetkým
pre mazanie stopiek nástrčných nástrojov a puzdier elektrických,
hydraulických a pneumatických kladív a podobných nástrojov.

TLAKOVÁ MAZNICA

balenie
400 ml tuba
25 kg sud
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balenie
400 ml tuba LBS
15 kg sud
25 kg sud

skladové číslo
203 315

PLASTICKÉ MAZIVÁ A OLEJE

balenie
500 g pasta

Plastické mazivo konzistenčnej triedy NLGI 1/2 vyrobené na báze lithného mydla a vysoko tepelne stabilného ropného oleja, zušľachtené
teflónom a inými synergicky pôsobiacimi tuhými bielymi mazivami. Je
určený k mazaniu vysoko tlakovo a nárazovo zaťažovaných valivých a klzných ložísk, pracujúcich i pri zvýšených teplotách, stredných a vysokých
otáčkach. Otáčkový faktor má 280.000 a rozsah pr. teplôt od -20°C do
+220°C.

skladové číslo
205 920
205 910

balenie
1 ks

skladové číslo
205 350

PLASTICKÉ MAZIVÁ A OLEJE

PLASTICKÉ MAZIVÁ A OLEJE

TLAKOVÁ MAZNICA
Celokovová pozinkovaná páková ručná tlaková maznica pre
tuby systému LUBE-SCHUTTLE. Pracovný tlak maznice je 400
bar, krátkodobo max. 800 bar. Systém tuby LUBE-SCHUTTLE
umožňuje otvorenie tuby bez náradia, jednoduché, rýchle
a úplne čisté vloženie a vybratie mazacej tuby bez otvorenia
mazacieho lisu, trvalou kontrolou objemu náplne a druhu plastického maziva zvonku.
balenie
1 ks

Plniace zariadenie na MEGATUK® systém LUBE SHUTTLE je plniace zariadenie pre sudy o veľkosti 15 kg.

balenie
1 ks

skladové číslo
205 350

skladové číslo
205 395

MOS PASTA®

MOBILNÉ PLNIACE
PNEUMATICKÉ ZARIADENIE
Mobilné plniace centrálne pneumatické zariadenie na MEGATUK systém LUBE-SHUTTLE pre sudy o veľkosti 25 kg s vnútorným priemerom 300–335 mm
pozostávajúceho z pneumatického zariadenia, 2m tlakovej hadice DN12 s ZSA
spojkou podľa ISO – Normy 7241B DN6/R1/4, krycieho veka s tromi skrutkami
a pohyblivého piestu s gumovou manžetou.
balenie
1 ks +pojazdný vozík

PLNIACE ZARIADENIE
NA MEGATUK® PRE 15 KG

Špeciálny mazací prípravok na báze medi. Je určený k mazaniu a ochrane pre skrutkové a narážané spojenia, ktoré chráni
pred koróziou, zadretím a oxidáciou. MOS® vyniká výbornou
priľnavosťou a je odolný voči teplotám od –40°C do +1350°C.

balenie
400 ml sprej
500 g pasta

skladové číslo
205 390

skladové číslo
200 400
200 405

PLNIACE ZARIADENIE NA MEGATUK®

OLEJ 250®

Plniace zariadenie na MEGATUK® systém LUBE-SHUTTLE pre sudy o veľkosti
25 kg s vnútorným priemere 300–335 mm pozostávajúce z veka, ktoré má po
stranách 3 ks nastaviteľných skrutiek a vlastné plniace zariadenie.

Viacúčelový veľmi priľnavý mazací prostriedok bez obsahu silikónu,
použiteľný na všetky druhy kovov, plastov a gumy v rozsahu teplôt
od –20°C do 250°C. Výborne sa uplatňuje ako mazivo v potravinárskom a farmaceutickom priem., poľnohospodárstve a lesníctve, kde
môže prísť k priamemu kontaktu maziva s potravinami alebo liekmi
alebo ku kontaminácii pôdy. Rozsah prac. teplôt –20°C do 250°C.

balenie
1 ks

skladové číslo
205 380

PLNIACE ZARIADENIE
NA MEGATUK® CENTRÁLNE
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skladové číslo
204 105
204 125
204 140

OLEJNIČKA

Plniace zariadenie na MEGATUK systém LUBE-SHUTTLE centrálne mazanie. Centrálne mazacie zariadenie pre sudy o veľkosti 25 kg s vnútorným priemerom
300–335 mm pozostávajúceho z veka, ktoré má po stranách 3 ks nastaviteľných
skrutiek, vlastné plniace zariadenie s PVC hadicou o dĺžke 2 m na konci z ZSA
tlakovej hadice s ZSA spojkou.
balenie
1 ks + vlečný piest tuku
s gumovou manžetou

balenie
5 l kanister
25 l kanister
40 l kanister

skladové číslo
205 385

Olejnička s ohybnou trubičkou pre mazanie aj ťažko dostupných miest, kde nie je možné bežnú olejničku použiť.

balenie
1 ks

skladové číslo
205 280

SPREJE

SILIKÓNOVÉ MAZIVO

WEGALUBE ULTRA

Zmes silikónového tuku, PTFE a prísad, vďaka ktorým výborne
maže za vysokého tlaku. Je nevodivé a vysoko odolné voči
agresívnym látkam ako napr. slanej vode, kyselinám, alkáliam,
pare, rozpúšťadlám a detergentom. Rozsah prevádzkových
teplôt od –50 °C do 250 °C.

Široko - spektrálny domazávací sprej s vynikajúcimi mazacími vlastnosťami. Pôsobí dlhodobo, zamedzuje korózii, znižuje opotrebovanie, vytesňuje vlhkosť, nenarušuje plasty ani
gumu, preniká do ťažko prístupných miest. Znižuje hlučnosť
a predlžuje životnosť zariadenia. Vďaka pôsobeniu aktívneho
aditíva vytvára na trecích segmentoch molekulárnej vrstvu
o vysokej pevnosti a termickej stabilite. Vytvorená vrstva sa
vyznačuje vysokou hladkosťou povrchu a dokonalou klzkosťou. Znesie aj veľmi vysoké zaťaženie v trecom uzle. Znáša vysoké teplotné namáhanie až do teploty 400° C. Je vhodný pre
stredné až vyššie obvodové rýchlosti.

balenie
500 ml dóza

skladové číslo
200 410

SILIKÓNOVÝ OLEJ
SILIKONOVÝ OLEJ je čistý 100% silikón s antistatickými účinkami. Vďaka svojim vlastnostiam vytvára suchý film. Je nepostrádateľným pomocníkom vo všetkých údržbárskych dielňach,
v priemyselnej sfére aj v autoservisoch. Rozsah prevádzkových
teplôt je od -80 ° C do +295 ° C.
balenie
650 ml
5 l kanister

skladové číslo
200 994
200 996

WEGALUBE
Široko - spektrálny penetračný sprej s vynikajúcimi mazacími
vlastnosťami. Pôsobí dlhodobo, zamedzuje korózii, znižuje
opotrebovanie, vytesňuje vlhkosť, nenarušuje plasty, preniká do ťažko prístupných miest. Znižuje hlučnosť a predlžuje
životnosť zariadenia. Vďaka pôsobeniu aktívneho aditíva vytvára na trecích segmentoch molekulárnej vrstvu o vysokej
pevnosti a termickej stabilite. Vytvorená vrstva sa vyznačuje
vysokou hladkosťou povrchu a dokonalou klzkosťou. Znesie
aj veľmi vysoké zaťaženie v trecom uzle. Znáša vysoké teplotné namáhanie až do teploty 400 ° C. Je vhodný pre nízke až
stredné obvodové rýchlosti.
balenie
400 ml sprej
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skladové číslo
200 265

balenie
400 ml sprej

skladové číslo
200 270

Náš tip pre jednoduchšiu a pohodlnejšiu prácu so sprejmi:

APLIKAČNÁ PIŠTOĽ CANGUN
Profesionálna aplikačná pištoľ pre aerosolové spreje. Je vhodná pre všetky
štandardné sprejové farby, mazivá, lepidlá a pod. Umožňuje komfortné uchopenie spúšte a presné dávkovanie.

balenie
1 ks

skladové číslo
200 736

ŠPECIÁLNE PRODUKTY

POVOĽOVANIE SPOJOV

POVOĽOVANIE SPOJOV

NOVAREZ®

WEGA®

Špeciálny penetračný prostriedok v spreji, určený k povoľovaniu zhrdzavených a zapečených spojov vo všetkých oblastiach priemyslu, údržby a autoopravárenstva. Hrdzu narušuje
čiastočne chemickou a čiastočne fyzikálnou cestou.

Multifunkčný sprej, ktorý odpudzuje vlhkosť, uvoľňuje hrdzu,
maže, chráni proti korózií a agresívnym látkam a čistí.

balenie
400 ml sprej

balenie
400 ml sprej

skladové číslo
200 720

OBRÁBANIE A ZVÁRANIE

REZOJED®
Veľmi účinný aerosólový prostriedok určený k rozpúšťaniu
hrdze a k uvoľňovaniu zapečených spojov. Má veľmi dobrú
prenikajúcu schopnosť, odstraňuje vŕzganie a škrípanie.

balenie
400 ml sprej

NOVAKOV®
Špeciálna tuhá pasta v tvare tyčinky, ktorú môžeme použiť ako
náhradu za mazacie oleje pri obrábaní zvlášť húževnatých materiálov a k zvýšeniu efektívnosti brúsenia a ostrenia rezných
nástrojov za sucha. NOVAKOV® podstatne skracuje čas potrebný k vyvŕtaniu materiálov tým, že znižuje odpor pri vŕtaní, zvyšuje jeho účinnosť, a tak výrazne predlžuje aj životnosť vrtákov.

skladové číslo
200 700

balenie
20 g tyčinka

skladové číslo
590 000

REZOJED® L

REZOŇ®

Veľmi účinný penetračný prostriedok určený na rozpúšťanie
hrdze. Hlavné uplatnenie nachádza pri povoľovaní zhrdzavených a zapečených spojov.

Číry rezný olej v spreji určený pre obrábanie, vŕtanie a rezanie
závitov do oceli, liatiny, medi, mosadze, hliníka a rôznych
Ni–Cr zliatin. Znižuje rezný odpor, predlžuje životnosť nástrojov a skvalitňuje obrobený povrch.

balenie
5 l kanister

skladové číslo
203 010

ZVÁRANIE

Veľmi účinný chemický rozpúšťač hrdze, ktorý uvoľňuje zhrdzavené spoje behom niekoľkých sekúnd. Nedá sa porovnať
s bežne používanými uvoľňovačmi hrdze. Po použití je miesto
aplikácie dokonale suché.

balenie
400 ml sprej

balenie
400 ml sprej

skladové číslo
200 705

REZOJED® ULTRA
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skladové číslo
200 250

skladové číslo
200 750

DEFOS®
Výrobok určený pre jednoduchú kontrolu tesnosti zvarov a skrutkových spojov potrubí pri ich tlakových skúškach. Kontrolované
miesta stačí iba postriekať a pri úniku vzduchu alebo plynu sa
únik prejaví tvorbou peny. Obsahuje inhibítor korózie a preto
nepodporuje koróziu kontrolovaného miesta.
balenie
0,5l rozprašovač

skladové číslo
201 200

OCHRANA POVRCHU

ZVÁRANIE

SEP®

NOVAPLAST® ULTRA

Separačný sprej pre zváranie slúži k ochrane zváraných dielov
a zváraných trysiek horáka pred prichytením kvapiek kovu.
Neobsahuje silikón ani látky, ktorých výpary sú nebezpečné,
je netoxický. Nemení kvalitu zvaru. Po zváraní nie je nutné
špeciálne čistenie okolia zvaru, stačí len utrieť handrou.

Bráni priľnutiu plastových dielov na formy a nástroje. Je univerzálne použiteľný pri spracovaní plastov vstrekovaním, liatím, lisovaním i tvarovaním vo vákuu. Výborných výsledkov dosiahnete
hlavne u polyesterových, vinylesterových, akrylátových a ostatných živíc, EVA, PVA, gumy a pod.. Pôsobí ako dlhodobá ochrana
formy, vrstva vydrží veľa cyklov.

balenie
400 ml sprej

balenie
400 ml sprej

skladové číslo
203 200

SKS®

OV 1®

Separačná kvapalina pre zváranie slúži k ochrane zváraných
dielov a zváraných trysiek horáka pred prichytením kvapiek
kovu. Neobsahuje silikón ani látky, ktorých výpary sú nebezpečné. Nemení kvalitu zvaru. Nanáša sa rozprašovačom.

Ochranná vrstva brániaca priľnutiu a usadzovaniu nečistôt,
vodného kameňa, oxidácii, korózii a pod. Tvorí mimoriadne
trvanlivý a odolný film, ktorý nelepí a na povrchu nevytvára
viditeľnú vrstvu.

balenie
5 l kanister
25 l kanister

skladové číslo
590 200
590 225

balenie
400 ml sprej

skladové číslo
203 295

SPS®

UNIPREG®

Separačná pasta pre zváranie slúži k ochrane zváraných dielov
a zváracích trysiek horákov pred prichytením kvapiek kovu.
Neobsahuje silikón ani látky, ktorých výpary sú nebezpečné.
Nemení kvalitu zvaru. SPS je nehorľavá, netoxická a dobre biologicky rozložiteľná. Neobsahuje silikón.

Vysoko účinný konzervačný prípravok, ktorý veľmi dobre chráni
pred koróziou. UNIPREG® sa používa ako konzervačný prípravok,
ktorý veľmi dobre chráni pred koróziou formy, nástroje, strojné
zariadenia a súčiastky, kolesá, zbrane a pod. Vďaka miernemu mazaciemu efektu je možné UNIPREG® používať aj pre mazanie drobných mechanizmov ako napr. zámkov, pántov, lán, lanovodov atď.

balenie
450 g dóza

balenie
5 l kanister
25 l kanister

skladové číslo
590 100

OCHRANA POVRCHU

skladové číslo
200 204
200 211

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

NOVAKOR®

ANAREZ®

Poskytuje dočasnú ochranu kovových dielov proti korózii. Po
odparení rozpúšťadla sa na povrchu materiálu vytvorí tenký,
tuhý ochranný film s vynikajúcimi antikoróznymi vlastnosťami. Používa sa ako konzervácia dielov, nástrojov a zároveň je
vhodný ako antikorózna ochrana pri námornej preprave.

Prípravok určený na odstraňovanie bežnej hrdze zo všetkých
korodujúcich materiálov. Pri použití ANAREZU® dochádza k premene oxidu železa (hrdze) na fosforečnany, ktoré je možné ľahko
odstrániť opláchnutím alebo zotretím.

balenie
400 ml sprej
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skladové číslo
203 290

skladové číslo
203 275

balenie
5 l kanister
25 l kanister

skladové číslo
200 725
200 735

OCHRANA POVRCHU

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Náš tip pre jednoduchšiu a pohodlnejšiu prácu so sprejmi:

APLIKAČNÁ PIŠTOĽ CANGUN

NERON® UTIERKA
Profesionálne čistiaca utierka z mikrovlákna pre čistenie kovových povrchov. Po vypraní sa dá znovu používať.

Profesionálna aplikačná pištoľ pre areosólové spreje. Je vhodná pre všetky štandardné sprejové farby, mazivá, lepidlá a pod.
Umožňuje komfortné uchopenie spúšte a presné dávkovanie.
balenie
1 ks

skladové číslo
258 332

HOS®

ULTRAKOR®

Hliníkový ochranný sprej je špeciálny, vysoko hodnotný hliníkový nástrek odolný voči vysokým teplotám do +400°C
a poveternostným vplyvom.
Veľmi dobre sa uplatňuje ako vrchný antikorózny, ochranný
nástrek.

Vodou riediteľný prípravok pre chemickú premenu hrdze.
V kontakte s koróziou dochádza k jej stabilizácii a premene
v kovopolymery zastavujúce reakciu korózie a zabraňuje prerastaniu korózie pod náterom. Vznikajúci čierny až čierno-fialový povrch sa správa ako bežný základový náter.

balenie
500 ml sprej

balenie
5 l kanister

skladové číslo
200 950

skladové číslo
200 715

KORALON®

ZOS®

Vodou riediteľný odstraňovač korózie, nepoškodzujúce plasty,
sklo, gumu, hliník. Je nehorľavý, ekologický, biologicky odbúrateľný, bez výstražných symbolov, neobsahuje kyseliny.

Špeciálny vysoko účinný aerosólový výrobok, ktorý zaisťuje katódovú, mechanickú a chemickú ochranu kovov pred koróziou a je
vynikajúci ako ochrana po zváraní na galvanizovanej i na normálnej oceli. Zároveň je vhodný ako základová vrstva pre všetky druhy
náterov.

balenie
25 l kanister

balenie
400 ml sprej

skladové číslo
200 745

skladové číslo
200 900

RÔZNE

NEOS®
Nerezový ochranný sprej je vynikajúci prostriedok proti korózii a vplyvom okolitého prostredia. NEOS® sa používa všade
tam, kde je nutná veľmi kvalitná ochrana povrchu – hlavne pri
opravách poškodených dielov z nerezu ako sú nádrže, potrubia, apod. použitie je možné aj na ostatných kovoch, dreve,
keramike a väčšine plastických hmôt.
balenie
400 ml sprej
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balenie
1 ks

skladové číslo
200 736

skladové číslo
203 250

DELIKOMA® UTIERKY
UTIERKA DELIKOMA - je netkaná textília má využitie všade tam, kde
je požadovaná nevláknitá a nestrapkajúca sa utierka. Použitie: letecký priemysel, automobilový priemysel, lakovne, autoservisy, opravovne, montážne a výrobné linky, tlačiarne, potravinárstvo. Netkaná
textília výborne absorbuje vodu, oleje, rozpúšťadlá a dokonale utiera
dosucha. Je pevná a odolná aj pri opakovanom použití.
balenie
kotúč 38x42 cm,
750 útržkov

skladové číslo
260 002

OCHRANA POVRCHU

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

LEŠTIACE UTIERKY

NOVATIM®

Špeciálna leštiaca utierka na vysoký lesk.

Vytvára vode odpudivý film na pracovných a ochranných prostriedkoch, plachtách, taškách apod. Vhodný pre ošetrenie textilnej a koženej či kombinovanej pracovnej obuvi a odevov, vybavených i špeciálnymi high-tech materiálmi.

balenie
1 ks - rozmer 40x40 cm

skladové číslo
530 106

NOVAGRIF®
Špeciálny gél s obsahom diamantových častíc. Zvyšuje priľnavosť, uťahujúci a povoľovací moment, zabraňuje prekĺzaniu
náradia aj v poškodených hlavách skrutiek a umožňuje ich
povolenie.

balenie
20 g dóza

skladové číslo
584 000

skladové číslo
203 320

PÍLKOVÉ PLÁTKY
COBALT® 2000
Univerzálne kobaltové PÍLKOVÉ PLÁTKY COBALT® 2000 umožňujú
pohodlné rezanie nielen bežných materiálov, ale aj húževnatých
a špeciálne povrchovo upravených materiálov. Vynikajú niekoľkonásobne dlhšou životnosťou a výrazne lepšími reznými vlastnosťami ako bežné pílkové plátky. Dajú sa ohýbať a nepraskajú.
balenie
1 ks

skladové číslo
173 000

NOVASORB®

PREDĹŽENÁ MAGNETICKÁ RUKA

Špeciálna hydrofilná drť, ktorá zaručuje vynikajúcu absorpciu
všetkých druhov kvapalín z pevných povrchov.

Dokáže vytiahnuť zapadnuté matky, šrúby či súčiastky z ťažko dostupných miest. Šetrí váš čas a prácu.

balenie
vrece 1 kg
vrece 10 kg

skladové číslo
790 000
790 010

NOVASTRIK®
Adhézny nástrek bez obsahu silikónu do lakovacích kabín
umývateľný vodou.

balenie
25 l kanister
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balenie
400 ml sprej

skladové číslo
225 003

balenie
1 ks

skladové číslo
315 000

PROFESIONÁLNA JEDNORUČNÁ
SVORKA
Profesionálna jednoručná svorka.

balenie
1 ks

skladové číslo
780 400

OCHRANA POVRCHU

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

PROFESIONÁLNY RÁM PÍLKY
S RÝCHLOUPÍNAKOM
PROFESIONÁLNY RÁM PÍLKY S RÝCHLOUPÍNAKOM umožňuje
pohodlné rezanie a rýchlu výmenu pílkových plátkov jednoduchým roztvorením rukoväti. Je veľmi ľahký a dobre sa drží
pri práci.
balenie
1 ks

skladové číslo
RUKA01

Špeciálne sorpčné tkaniny SST 1000 (saje vodu) a SST 2000 (nesaje vodu) majú vynikajúce sorpčné vlastnosti a sú nepriepustné.
Používajú sa k zachytávaniu unikajúcich chemikálii zo strojov, prerazených nádrží a ako podložky pri opravách vozidiel na mokrých
cestách.
balenie
skladové číslo
SST 1000 univerzálna modrošedá 790 100
75 x 150 cm
SST 2000 hydrofóbna biela
790 200
75 x 150 cm

skladové číslo
410 024
412 124
413 124

PROFESIONÁLNA SADA
KOBALTOVÝCH VRTÁKOV
Obsahuje vrtáky vyrobené zo špeciálnej rýchlo reznej ocele
obohatenej o 5% kobaltu. Toto zloženie zaručuje dlhú životnosť
vrtákov a ich lepšiu tepelnú odolnosť. Práca s týmito vrtákmi
je ľahšia, prináša vyššiu produktivitu práce a úsporu nákladov.

ŠPECIÁLNE UTIERKY 710
Viacúčelová utierka z bielej netkanej textílie
v rolke, veľmi pevná a odolná s vysokou absorpciou.

skladové číslo
174 000
175 000

balenie
1 roľa

skladové číslo
530 104

PROSTOP®

TS® HRANA

Vynikajúci prostriedok k zvýšeniu trenia. Používa sa k ošetreniu všetkých druhov klinových, guľatých a plochých remeňov.
Zabraňuje ich prekĺzaniu.

Teplom zmraštiteľná ochranná lemovka s vnútornou lepiacou vrstvou.

balenie
400 ml sprej
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balenie
1 ks

ŠPECIÁLNE SORPČNÉ TKANINY
SST 1000 A SST 2000

Tieto jedinečné hlavice sú použiteľné na všetky štandardné metrické 6-hranné matice a šrauby. Dokonca až z 85%
ohobľované šrauby a matice môžu byť otvorené revolučnou hlavicou Xi-on so špeciálnym vnútorným profilom.

balenie
19 vrtákov
25 vrtákov

Profesionálne pracovné rukavice vyrobené z vysoko odolnej
kože. Okolo zápästia majú suchý zips. Používajú na všetky opravárenské a údržbárske práce. Dodávané vo veľkostiach XS, S, M, L.

skladové číslo
173 100

PROFESIONÁLNE SADY
GOLA KĽÚČOV XI-ON

balenie
1⁄4“ sada nástavcov 18 dielna
1⁄2“ sada nástavcov 23 dielna
1⁄4“+1⁄2“ sada nástavcov 54 dielna

RUKAVICE NOVATO

skladové číslo
203 260

balenie
NR 6, 1ks
NR 7, 1 ks
NR 8, 1 ks
NR 9, 1 ks

skladové číslo
700 260
700 270
700 280
700 290

ELEKTROÚDRŽBA
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AIRSOL®

ELEKTROSOL® L

Dvojpolohový viacúčelový prípravok. Prúdom vzduchu urýchľuje odparovanie rozpúšťadiel, odstraňuje prach a nečistoty z ťažko prístupných miest elektrických zariadení a elektrických obvodov., dokáže podchladiť až na –60 ºC. Preto
sa používa pri diagnostike elektronických obvodov, čidiel,
snímačov a pod. Ďalej nachádza uplatnenie aj pri montáži
a demontáži ložísk.

Špeciálny viacúčelový čistiaci prostriedok elektrických a elektronických zariadení v litráži.

balenie
400 ml sprej

skladové číslo
202 986

ELBOX® S DUTINKAMI

ELPUR®

ELBOX® je praktický prenosný kufrík s prehľadne uloženým
širokým sortimentom dutiniek.

Čistiaci prostriedok určený k čisteniu elektrických zariadení vo všetkých priemyselných odvetviach. Ľahko rozpúšťa mastnotu, oleje
a odstraňuje prach. Pri dodržaní všetkých zásad bezpečnosti práce,
vyplývajúcich z príslušných predpisov a nariadení, ktoré môžu byť
doplnené a eventuálne upravené bližšie určujúcimi internými smernicami pre konkrétny druh prevádzky, môže tento výrobok používať zaškolená a pre tento spôsob zvlášť určená osoba – a to aj pod napätím.

balenie
Obsahuje 5500 ks dutiniek

balenie
400 ml sprej

skladové číslo
850 001

skladové číslo
203 300

ELBOX® S KONEKTORMI

ELVO® PASTA

ELBOX® je praktický prenosný kufrík s prehľadne uloženým
širokým sortimentom konektorov.

Elektricky vodivá pasta obsahuje zinkové častice, ktoré pri inštalácii
elektrických spojov narušujú nevodivý zoxidovaný povrch kontaktov ako drôtená kefa. Po kompresii zinkových častíc vyvára elektricky vodivé body. Vytlačená pasta na povrchu spoja chráni pred
následnou oxidáciou a vlhkosťou.

balenie
Obsahuje 550 ks konektorov
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balenie
25 l kanister

skladové číslo
201 400

skladové číslo
850 000

balenie
Tuba 225 g

skladové číslo
259 000

ELEKTROSOL®

UNISPRAY®

Špeciálny viacúčelový čistiaci prostriedok elektrických a elektronických zariadení.

Určený k vytesňovaniu vlhkosti a ochrane proti nej. Vhodný
pre elektrické káble, zapalovacie zariadenie dopravných prostriedkov a pod. Zabraňuje vzniku skratov a plazivých prúdov
v elektrických zariadeniach. Dlhodobo chráni pred vznikom
oxidácie a zhrdzavením.

balenie
400 ml sprej

balenie
400 ml sprej

skladové číslo
203 000

skladové číslo
200 200

ELEKTROÚDRŽBA
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UNISPRAY® L

TS® MANŽETA

Výrobok na odpudzovanie vlhkosti z elektrických zariadení
a jeho ochranu proti vlhkosti v litrovom balení.

Špeciálna dvojvrstvová, čiastočne pružná, na dĺžku deliteľná manžeta, ktorá sa teplom sťahuje. Vnútorná strana je opatrená lepiacou vrstvou. Po zahriatí manžety táto vrstva dokonalo utesní a zaizoluje rozličné druhy materiálov proti vode, vlhkosti, agresívnym
kvapalinám, poveternostným vplyvom atď.

balenie
5 l kanister
25 l kanister

skladové číslo
200 205
200 225

TS® HADICA
Špeciálna dvojvrstvová hadica s vonkajšou ochranou a vnútornou lepiacou vrstvou, po zahriatí sa sťahuje až na 1/3
svojho pôvodného priemeru. Dokonale spojí a utesní rozličné druhy káblov proti vlhkosti, agresívnym látkam, poveternostným vplyvom atď. Zároveň vytvára účinnú ochranu proti
mechanickému poškodeniu. Káble musia byť pred opravou
prerušené.
Ø pred stiahnutím
3.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
12.0 mm
18.0 mm
24.0 mm
39.0 mm

Ø po stiahnutí
1.0 mm
2.0 mm
3.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
13.0 mm

skladové číslo
600 300
600 600
600 900
601 200
601 800
602 400
603 900

TS®M HADICA
Špeciálna dvojvrstvová, čiastočne pružná hadica, ktorá sa teplom sťahuje. Vnútorná stena je pokrytá lepiacou vrstvou. Po
zahriatí hadice táto vrstva dokonale utesní a zaizoluje rozličné
druhy materiálov proti vode, vlhkosti, agresívnym kvapalinám,
poveternostným vplyvom atď.
Ø pred stiahnutím
51.0 mm
68.0 mm
90.0 mm
130.0 mm
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Ø po stiahnutí
16.0 mm
22.0 mm
30.0 mm
36.0 mm

skladové číslo
651 160
668 220
690 300
613 036

Ø kábla v mm
12–21 mm
15–32 mm
23–50 mm
34–65 mm
42–86 mm

vnútorný Ø manžety
pred/po stiahnutí
34/10 mm
53/13 mm
84/20 mm
107/29 mm
143/36 mm

skladové číslo
700 034
700 053
700 084
700 107
700 143

TS®L TEPLOM STIAHNUTEĽNÉ
LETOVACIE SPOJKY
Teplom stiahnuteľné letovacie spojky slúžia k vytváraniu elektrických spojení prevažne spletaných vodičov, pri ktorom sa
v jednom pracovnom cykle prevedie zletovanie aj rôznych
prierezov vodičov súčasne s ich zaizolovaním a utesnením.
Spojenie vyniká vysokou pevnosťou v ťahu.

sada
TS® L sada
TS® L 03
TS® L 05
TS® L 07
TS® L 09
TS® L 11

vnútorný Ø manžety
pred/po stiahnutí
3–11 mm
3 mm
5 mm
7 mm
9 mm
11 mm

skladové číslo
791 000
791 003
791 005
791 007
791 009
791 011

VULPA®
Samo vulkanizačná páska určená k izolovaniu, opravám rozvodových a silikónových káblov až do 46 kV. Používa sa tiež
pre ochranu a zabráneniu korózie na železných trubkách
a zvaroch aj pri vodoinštalačných prácach.

balenie
19 mm
25 mm
38 mm

skladové číslo
400 190
400 250
400 380
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ELBOX® PRÍSLUŠENSTVO

OBJÍMKA PLOCHÁ izolovaná

KÁBLOVÉ OKO PRSTENCOVÉ
prierez vodiča
od - do [mm2]
0,5 - 1
0,5 - 1
0,5 - 1
0,5 - 1
0,5 - 1
1,5 - 2,5
1,5 - 2,5
1,5 - 2,5
1,5 - 2,5
1,5 - 2,5
4-6
4-6
4-6
4-6

rozmer
[mm]
4,3
5,3
6,5
8,4
10,5
4,3
5,3
6,5
8,4
10,5
5,3
6,5
8,4
10,5

pre závit
M
4
5
6
8
10
4
5
6
8
10
5
6
8
10

skladové číslo
800 400
800 530
800 650
800 840
801 050
830 430
830 530
830 650
830 840
831 050
860 530
860 650
860 840
861 050

rozmer
[mm]
6,3 x 0,8
6,3 x 0,8
6,3 x 0,8

skladové číslo
898 308
899 308
897 308

Odporúčame použiť kliešte KKI

ZÁSTRČKA PLOCHÁ izolovaná
prierez vodiča
od - do [mm2]
0,5 - 1
0,5 - 1
0,5 - 1
1,5 - 2,5
1,5 - 2,5
4-6

rozmer
[mm]
2,8 x 0,8
4,8 x 0,8
6,3 x 0,8
4,8 x 0,8
6,3 x 0,8
6,3 x 0,8

skladové číslo
812 808
814 808
816 308
844 808
846 308
876 308

Odporúčame použiť kliešte KKI

Odporúčame použiť kliešte KKI

KÁBLOVÉ OKO VIDLICOVÉ

ROZVÁDZAČ PLOCHÝ

prierez vodiča
od - do [mm2]
0,5 - 1
0,5 - 1
0,5 - 1
1,5 - 2,5
1,5 - 2,5
1,5 - 2,5
4-6
4-6
4-6

rozmer
[mm]
4,3
5,3
6,5
4,3
5,3
6,5
5,3
6,5
8,4

pre závit
M
4
5
6
4
5
6
5
6
8

skladové číslo
801 430
801 530
801 650
831 430
831 530
831 650
861 530
861 650
861 840

Odporúčame použiť kliešte KKI

OBJÍMKA PLOCHÁ neizolovaná
prierez vodiča
od - do [mm2]
0,5 - 1
0,5 - 1
0,5 - 1
1,5 - 2,5
1,5 - 2,5
4-6

rozmer [mm]

skladové číslo

2,8 x 0,8
4,8 x 0,8
6,3 x 0,8
4,8 x 0,8
6,3 x 0,8
6,3 x 0,8

802 808
804 808
806 308
834 808
836 308
866 308

Odporúčame použiť kliešte KKI
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prierez vodiča
od - do [mm2]
0,5 - 1
1,5 - 2,5
4-6

Odporúčame použiť kliešte KKI

prierez vodiča
od - do [mm2]
0,5 - 1
1,5 - 2,5

rozmer
[mm]
6,3 x 0,8
6,3 x 0,8

skladové číslo
886 308
896 308

Odporúčame použiť kliešte KKI

OBJÍMKA KRUHOVÁ izolovaná
prierez vodiča
od - do [mm2]
0,5 - 1
1,5 - 2,5
4-6

rozmer
[mm]
-

skladové číslo
824 051
824 052
878 460

Odporúčame použiť kliešte KKI

ZÁSTRČKA KRUHOVÁ neizolovaná
prierez vodiča
od - do [mm2]
0,5 - 1
1,5 - 2,5
4-6

rozmer
[mm]
-

Odporúčame použiť kliešte KKI

skladové číslo
822 051
852 050
877 460

ELEKTROÚDRŽBA
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SPOJOVACÍ ČLEN IZOLOVANÝ
prierez vodiča
od - do [mm2]
0,5 - 1
1,5 - 2,5
4-6

rozmer
[mm]
6,3 x 0,8
6,3 x 0,8
6,3 x 0,8

skladové číslo
820 051
851 525
876 460

Odporúčame použiť kliešte KKI

KÁBLOVÝ KOLÍK
prierez vodiča
od - do [mm2]
0,5 - 1
1,5 - 2,5
4-6

rozmer
[mm]
12
12
14

skladové číslo
801 200
831 200
861 400

Odporúčame použiť kliešte KKI

OBJÍMKA A ZÁSTRČKA PLOCHÁ
neizolovaná
prierez vodiča
od - do [mm2]
obj. 0,5 - 1
obj. 1,5 - 2,5
zás. 1,5 - 2,5

rozmer
[mm]
6,3 x 0,8
6,3 x 0,8
6,3 x 0,8

skladové číslo
800 010
800 025
800 125

Odporúčame použiť kliešte KKN

• OBJÍMKA A ZÁSUVKA PLOCHÁ
neizolovaná s jazýčkom
prierez vodiča
od - do [mm2]
obj. 1,5 - 2,5
zás. 1,5 - 2,5

rozmer
[mm]
6,3 x 0,8
6,3 x 0,8

skladové číslo
800 045
800 145

Odporúčame použiť kliešte KKN

DUTINKA BEZ IZOLÁCIE
prierez vodiča
od - do [mm2]
1
4
4
0,5
0,5
6
0,75
1,5
2,5
2,5

rozmer
[mm]
8
9
12
6
10
12
6
7
7
10

Odporúčame použiť kliešte KKD
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DUTINKA S PLASTOVÝM LÍMCOM
rozmer
[mm]
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8

prierez vodiča
od - do [mm2]
0,25
0,35
0,14
0,14
0,5
0,75
1
1,5
2,5
4

skladové číslo
858 025
858 035
858 146
858 148
858 508
858 575
858 608
858 615
859 025
859 400

Odporúčame použiť kliešte KKD

RYCHLOSPOJKA PRE NEROZOBERATEĽNÉ
ROZBOČENIE
prierez vodiča
od - do [mm2]
do 1,0
zás. 1,5 - 2,5

skladové číslo
825 010
854 025

RYCHLOSPOJKA - PUZDRO
PRE VEĽKOPLOŠNÉ POISTKY
prierez vodiča
od - do [mm2]
do 2,5

skladové číslo
800 000

Slúži pre vytvorenie samostatne isteného obvodu

VEĽKOPLOŠNÉ POISTKY
prúdová hodnota (A)
3
5
7,5
10
15
20
30

skladové číslo
800 203
800 205
800 275
800 210
800 215
800 220
800 230

skladové číslo
855 108
855 409
855 412
855 506
855 510
855 612
856 506
856 507
857 507
857 510

KÁBLOVÝ VIAZACÍ PÁSIK
rozmer*
100 x 2,5
200 x 2,5
200 x 3,5
160 x 3,5
280 x 3,5
140 x 4,5
200 x 4,5
280 x 4,5
360 x 4,5

skladové číslo
790 251
790 360
790 351
790 370
790 380
790 390
790 400
790 410
790 420

rozmer*
430 x 4,5
200 x 7,5
270 x 7,5
360 x 7,5
750 x 7,5

skladové číslo
790 430
790 440
790 450
790 460
790 470

100 x 2,5
200 x 3,5

790 250 (biely)
790 350 (biely)

* v mm
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VULPA® SIL

KONEKTOROVACIE KLIEŠTE KKN

Teplo odolná (-50° C až + 260° C), ľahko a rýchlo použiteľná opravná a izolačná páska zo špeciálneho silikónového materiálu, ktorý sa lepí len na seba.
VULPA® SIL neobsahuje žiadne lepidlá, nezanecháva žiadne stopy po jej
odstránení. Vďaka svojej extrémnej rozťažnosti (až 300%) dokáže dokonale
priľnúť aj na nepravidelné tvary.

Konektorovacie kliešte typ KKN sú určené pre prácu s neizolovanými konektormi od 1,5 – 6 mm2.

balenie
3ks rolky 25 mm x 3000 mm
v plastovom boxe jedna farba
čierna farba
červená farba
modrá farba
zelená farba
transparentná farba

skladové číslo

400 400
400 410
400 420
400 430
400 440

VULPA® SIL MAX
Silikónová páska pre rýchle opravy. Vytvára vzduchotesné a vodotesné spoje. Ponúka vysokú tepelnú a elektricky izolačnú odolnosť, jednoduchú
aplikáciu aj na znečistený povrch. Opravy možno
vykonávať aj pod vodou. Páska neobsahuje žiadne
lepidlá, po jej odstránení nezanecháva žiadne stopy.
Fixuje okamžite. Vyniká vysokou rozťažnosťou.

balenie
1ks rolka 50,8mm x 11m

skladové číslo
400 450

KONEKTOROVACIE KLIEŠTE KKD
Konektorovacie kliešte KKD sú určené pre prácu s neizolovanými dutinkami a dutinkami s plastovým límcom od 0,5 do
6 mm2.

balenie
1 ks
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skladové číslo
770 200

balenie
1 ks

skladové číslo
770 500

KONEKTOROVACIE KLIEŠTE KKI
Konektorovacie kliešte typ KKI sú určené pre prácu s izolovanými konektormi od 0,5 – 6 mm2.

balenie
1 ks

skladové číslo
760 000

OSOBNÁ HYGIENA

OSOBNÁ HYGIENA

OSOBNÁ HYGIENA

BAS®

NOVÝ OTAVON®

Vysoko účinný dezinfekčný prostriedok, ktorý spoľahlivo ničí baktérie,
kvasinky, mikróby a plesne. Zabraňuje tvorbe týchto nežiaducich
mikroorganizmov, znižuje potenie, eliminuje nepríjemný zápach
a príjemne vonia. Vďaka svojim vlastnostiam je určený k ošetrovaniu
pracovných odevov, obuvi, ponožiek, rukavíc, prílb, nepriepustných
kombinéz, ale i šatňových skriniek, šatní, spŕch a verejných priestorov.

Veľmi účinný gélový prostriedok na čistenie rúk. Bez námahy
odstraňuje z pokožky oleje, tuky, farby, zažratú špinu, farby
a iné nečistoty, pričom ošetruje a chráni pokožku aj pri častom
umývaní. Zanecháva príjemnú vôňu.

balenie
100 ml dóza s rozprašovačom
1000 ml fľaška

balenie
500 ml dóza

skladové číslo
255 001

MEŠ®

NR® NEVIDITEĽNÉ RUKAVICE

Veľmi účinný čistiaci prostriedok určený k odstraňovaniu mastnoty,
farieb, živíc, lepidiel a veľmi zažranej špiny z pokožky, pričom ju zároveň chráni a udržuje vláčnu. Využíva brúsneho efektu špeciálnych
mikročastíc.

Chránia pokožku pred špinou a agresívnymi látkami (rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, lepidlá, farby, rezné a konzervačné oleje,
emulzie a pod.). Pokožku nevysušujú, ale vďaka originálnemu
zloženiu ju zvláčňujú vyživujú.

balenie
500 ml dóza
10 l kanister
40 l kanister
dávkovač
zásobník s dávkovačom

skladové číslo
250 000
250 010
250 040
251 000
251 005

balenie
300 ml sprej

skladové číslo
200 840

NANOBAS®

OTAVON® TEKUTÉ MYDLO

Nanotechnologický baktericídný a fungicídný dezinfekčný
prostriedok. Dlhodobo účinne likviduje baktérie, kvasinky,
plesne, odstraňuje zápach z obuvi, vložiek do topánok, ponožiek, rukavíc, prílb, textilu a iných povrchov ako šatňových
skriniek a pod.

Vysoko kvalitné účinné a univerzálne tekuté mydlo, ktoré z pokožky veľmi dobre odstraňuje bežnú špinu a mastnotu. Má rovnaké
pH ako pokožka a obsahuje výťažok z ALOE VERA. Na pokožku má
priaznivé a upokojujúce účinky. Vyniká veľmi príjemnou vôňou.
Nie je umelo farbené.

balenie
100 ml dóza s rozprašovačom

skladové číslo
257 702

balenie
10 l kanister

skladové číslo
256 000

NEF®

OTAVON® 3000

Profesionálny neutralizátor pachov pre priemyselné aplikácie. Vysoko koncentrované zloženie zmesi okamžite pôsobí na molekuly
nepríjemných pachov a zanecháva sviežu vôňu. Cielene reaguje
s pachom, ktorý neprekrýva, ale aktívne rozkladá a zabraňuje tak
jeho ďalšie šírenie. Vytvára dlhodobú proti pachovú ochranu. Nezanecháva škvrny, je bezpečný na širokej škále povrchov. Je ho možné
aplikovať možno aplikovať všade, kde pracovné prostredie znepríjemňujú pachy.

Krémový tekutý umývací prostriedok na ruky s jedinečnými čistiacimi a zmäkčujúcimi vlastnosťami. Zloženie
umývacieho krému neobsahuje látky poškodujúce
kožu a zaručuje efektívne odstránenie nečistoty. Obsahuje prírodné drvené jadrá lieskových orechov, ktoré
zvyšujú účinnosť čistiaceho prostriedku a látky ošetrujúcej pokožku. Hustý svetlošedý krém s ovocnou kvetinovou vôňou.

balenie
200ml rozprašovač
5l kanister
25l kanister
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skladové číslo
257 000
257 001

skladové číslo
258 260
258 265
258 225

balenie
3l vak
dávkovač

skladové číslo
256 100
251 010

OSOBNÁ HYGIENA

OSOBNÁ HYGIENA

TECHNICKÉ UTIERKY PROFI MAX

REK®
Vynikajúci regeneračný krém na ruky s hydratačnými účinkami obohatený výťažkami z včelieho vosku a vitamínmi A, B, E, H, K, PP. Nezanecháva pocit mastných rúk, pokožku vyživuje a udržiava ju vláčnu.
Zanecháva jemnú prirodzenú vôňu.

balenie
100 ml tuba

skladové číslo
253 000

balenie
40 ks dóza 15 × 25 cm

skladové číslo
260 010

SANGEL®

TECHNICKÉ UTIERKY VEĽKÉ

Vysoko účinná gélová dezinfekcia rúk. Okamžite pôsobí, príjemne
vonia, veľmi dobre sa rozotiera a na pokožke zanecháva suchý neviditeľný film, ktorý chráni ruky pred širokým spektrom nebezpečných
mikroorganizmov.
SANGEL® sa používa všade tam, kde nie je možné si dokonale umyť
ruky a je treba zaistiť ich sterilitu.

Špeciálne vlhčené obrúsky vyvinuté na odstraňovanie mastnoty, šmíru a ostatných nečistôt z pokožky. Sú vhodné všade tam, kde ruky nie
je možné umyť bežným spôsobom.

balenie
150 ml fľaštička

skladové číslo
257 050

SMP®
SUCHÝ UMÝVACÍ PROSTRIEDOK
Špeciálny prostriedok pre mytie rúk za sucha. Výborne čistí a pokožka zostáva nelepivá. SMP® výborne odstraňuje mastnotu,
šmír, decht a ostatné nečistoty z pokožky bez použitia vody.

balenie
150 ml sprej

skladové číslo
200 880

TECHNICKÉ UTIERKY
Špeciálne vlhčené obrúsky vyvinuté na odstraňovanie mastnoty, šmíru a ostatných nečistôt z pokožky. Sú vhodné všade
tam, kde ruky nie je možné umyť bežným spôsobom.

balenie
50 ks dóza 13 × 25 cm
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Vlhčené abrazívne utierky s vysokou čistiacou účinnosťou.
Ľahko odstraňujú mazivá, oleje, lepidlá a ostatné nečistoty.

skladové číslo
260 000

balenie
50 ks dóza

skladové číslo
260 020

Náš tip pre jednoduchšiu a pohodlnejšiu aplikáciu mešu:

DÁVKOVAČ
balenie
1 ks dávkovač

skladové číslo
251 000

AKO OBJEDNAŤ PRODUKTY NOVATO
Produkty spoločnosti NOVATO predávame prostredníctvom profesionálne zaškolených obchodno-technických
poradcov. Tí Vás kedykoľvek navštívia, výrobky na mieste
predvedú, ukážu ich vlastnosti a použitie, zoznámia Vás
s dodacími podmienkami a zároveň s Vami môžu spísať objednávku. Dopytovať produkty v tomto prehľade môžete na
www.novato.sk.
Objednávať produkty môžete priamo:
• u obchodno-technických poradcov
• e-mailom
• telefonicky
• faxom
• písomná objednávka poštou
• osobne v sídle spoločnosti
V objednávke nezabudnite vždy uviesť presné údaje:
• o Vás: meno, priezvisko, telefón
• o Vašej spoločnosti: názov, ulica, IČO, DIČ, názov výrobku,
skladové číslo, množstvo
Ak potrebujete poradiť ohľadom našich výrobkov, ich aplikácií a vlastností alebo ich priamo objednať, stačí vytočiť
správne telefónne číslo. Na spoluprácu s Vami sa teší kolektív
pracovníkov spoločnosti NOVATO SK.

Váš regionálny obchodno - technický poradca:
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Všetky produkty spoločnosti NOVATO SK® spol. s.r.o., ktoré sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou
chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, značené a vybavené kartami bezpečnostných údajov v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu
bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii u našich obchodných zástupcov a v obchodnom
oddelení spoločnosti.
Všetci užívatelia produktov spoločnosti NOVATO SK® sú zo zákona povinní oboznámiť sa s technickým
listom a kartou bezpečnostných údajov príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie,
skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo
vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testov. Preto je užívateľ
povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou
chemickej zmesi, najmä potom nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky
sú mimo naše kontrolné možnosti. Spoločnosť NOVATO SK® spol. s r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich
výrobkov a vlastnosti opísané v technických listoch a kartách bezpečnostných údajov.

NOVATO SK, spol. s r.o.
Dr. G. Schaefflera 4
909 01 Skalica
tel. / fax: +421 34 664 76 97
mobil: +421 908 707 529
e-mail: novato@novato.sk

www.novato.sk

