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R-10 środek czyszczący i smarujący styki 

 

Opakowanie 200 ml 

Jest to preparat czyszcząco- smarujący stosowany w elektrotechnice i 

elektronice. Przeznaczony do wszystkiego rodzajów styków i kontaktów 

usuwa tlenki i osady, chroni przed wilgocią i korozją. Znacząco obniża 

zużycie elementów spowodowane tarciem. Zapobiega przywieraniu 

kontaktów pozostawiając na styku cienką zabezpieczającą warstwę  

UWAGA! Nie stosować do elementów będących pod napięciem, w 

pobliżu źródeł zapłonu i przy otwartym ogniu. 

 

 

 

R-10 środek czyszczący styki 

 

Opakowanie 200 ml 

Jest to preparat czyszcząco- smarujący stosowany w elektrotechnice i 

elektronice. Przeznaczony do wszystkiego rodzajów styków i kontaktów usuwa 

tlenki i osady, chroni przed wilgocią i korozją. Znacząco obniża zużycie 

elementów spowodowane tarciem. Zapobiega przywieraniu kontaktów 

pozostawiając na styku cienką zabezpieczającą przed utlenianiem warstwę. 

Zapobiega upływom prądu.  

UWAGA! Nie stosować do elementów będących pod napięciem, w pobliżu 

źródeł zapłonu i przy otwartym ogniu. 

 

 

 

 

G -20 środek czyszczący  

 

Opakowanie 200 ml 

Jest to rozpuszczalnik o wyjątkowej czystości, przeznaczony głównie do 

elementów elektronicznych. Usuwa tłuste zanieczyszczenia po olejach i smarach, 

szereg nalotów oraz kurz. Szybko odparowuje nie pozostawiając żadnych 

zacieków. Doskonały do czyszczenia płytek drukowanych zarówno przed, jak i po 

lutowaniu (nie niszczy powłoki izolacyjnej). Stosowany do czyszczenia akcesoriów 

telefonicznych, pilotów, komputerów, faksów i innych urządzeń biurowych. 

Używany do czyszczenia styków w przekaźnikach, wyłącznikach i przełącznikach 

oraz do czyszczenia płytek  

Produkt bezpieczny dla większości tworzyw sztucznych. 
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G -22 środek czyszczący  

 

Opakowanie 200 ml 

 

Jest to rozpuszczalnik stosowany do najbardziej delikatnych i precyzyjnych 

elementów i urządzeń elektronicznych. Usuwa tłuste zanieczyszczenia po olejach i 

smarach, tlenki, szereg nalotów oraz kurz. Szybko odparowuje całkowicie nie 

pozostawiając żadnych zacieków. Doskonały do czyszczenia głowic 

magnetycznych, wyłączników i przełączników, potencjometrów, styków w 

sterownikach, płytka drukowanych. Produkt bezpieczny dla większości tworzyw 

sztucznych.  

 

 

 

 

 

L - 15 alkohol izopropylowy  

 

Opakowanie 400 ml 

 

Bardzo skuteczny rozpuszczalnik stosowany do czyszczenia wszystkich elementów 

z tworzyw sztucznych: obudów komputerów, drukarek, monitorów, ploterów oraz 

innych urządzeń biurowych. Szczególnie polecany do czyszczenia szkła ( elementy 

skanerów i kserografów), soczewek i przyrządów optycznych. Usuwa pozostałości 

kalafonii z płytek drukowanych oraz doskonale odtłuszcza elementy styków. 

Eliminuje ładunki elektrostatyczne z głowic audio i wideo. Odparowuje całkowicie 

nie pozostawiając śladów 

UWAGA! Nie stosować do elementów będących pod napięciem 

 

 

 

H - 88 środek antystatyczny  

 

Opakowanie 200 ml 

 

Skuteczny preparat chroniący przed gromadzeniem się ładunków 

elektrostatycznych. Zapobiega przyciąganiu pyłów i innych zanieczyszczeń. 

Nadaję się do szkła i tworzyw sztucznych. Idealny jako środek przeciw 

wyładunkowy i przeciwiskrowy oraz rozmagnesowywujący do woltomierzy, 

liczników energii, wyłączników ciśnieniowych i innej aparatury pomiarowej. 

Wykorzystywany jest też jako środek regenerujący i zwiększający własności 

antyelektrostatyczne ubrać. Szczególnie przydatny do zabezpieczania przed 

kurzem monitorów komputerowych oraz odbiorników TV.  
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D - 99 emulsja silikonowa  

 

Opakowanie 400 ml 

 

Silikonowy smar przeznaczony do zmniejszenia tarcia między ruchomymi 

elementami oraz zabezpieczający przed ich przywarciem. Działa jako środek 

adhezyjny przy wytłaczaniu elementów z tworzyw sztucznych i gumy. Nadaje się 

doskonale do odnawiania i uwadniania części gumowych szczególnie narażonych 

na działanie warunków atmosferycznych. Stosowany do zderzaków 

samochodowych, plandek gumowanych, pontonów gumowych itp. Posiada 

doskonałe własności ślizgowe, smarujące i polerujące.  

 

 

 

E - 21 preparat do usuwania etykiet  

 

Opakowanie 200 ml 

 

Specjalny preparat błyskawicznie usuwający każdy rodzaj papierowych etykiet 

ze wszystkich powierzchni bez ich uszkadzania. Penetrując papier przez pory w 

ciągu ok. 1 min. Rozpuszcza i neutralizuje klej z etykiety. W przypadku etykiet 

pokrytych warstwą tworzywa sztucznego należy natryskać szczególnie 

dokładnie jej krawędzie, aż do całkowitego oderwania etykiety. Jest produktem 

bezpiecznym dla większości tworzyw. 

 

UWAGA! Przed użyciem sprawdzić czy preparat nie niszczy danej 

powierzchni  

 

 

 

S - 35 Pianka czyszcząca  

 

Opakowanie 200 ml 

 

Pianka w aerozolu, specjalnie opracowana do czyszczenia monitorów, odbiorników 

TV, drukarek i innego sprzętu biurowego. Stosowany jest też do odtłuszczania 

naczyń szklanych, luster, stołów, biurek wykonanych z metalu lub tworzyw 

sztucznych. Dodatkowo preparat zawiera składniki bakteriobójcze i 

elektrostatyczne, aby zmniejszyć przyciąganie kurzu. Jest nieszkodliwy dla 

większości materiałów, nie powoduje, zarysowań ani powstawania smug. 

UWAGA! Należy unikać kontaktu pianki z elementami znajdującymi się pod 

napięciem, nie stosować bezpośrednio na klawiatury, otwory wentylacyjne i 

technologiczne monitorów i innych urządzeń elektrycznych. 
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A - 44 zmrażasz  

 

Opakowanie 200 ml 

Opakowanie 400 ml 

 

Aerozol przeznaczony do wykrywania uszkodzeń i zwarć w elementach 

elektronicznych (rezystory, kondensatory, układy scalone), testowania 

nieciągłości ścieżek i obwodów drukowanych lub do chłodzenia układów. 

Bardzo szybko obniża temperaturę do -30

0

C. Ze względu na swoją niepalność 

00nieprzewodność może być stosowany do elementów elektrycznych 

znajdujących się pod napięciem. Może być stosowany do innych nie 

elektronicznych celów jak np. do usuwania gumy do żucia z tkanin, podłóg i 

innych powierzchni 

 

 

 

 

 

 

F - 02 środek do usuwania kalafonii  

 

Opakowanie 200 ml 

 

Preparat przeznaczony do usuwania pozostałości kalafonii po lutowaniu z 

płytek drukowanych (pozostająca kalafonia jest bardzo silnym środkiem 

korozyjnym i źródłem utleniania powierzchni przewodzących). Jest bardzo 

skutecznym środkiem odtłuszczającym i czyszczącym wszystkie rodzaje 

elementów elektrycznych i elektronicznych, doskonale przygotowującym 

płytki przed pokryciem lakierem izolacyjnym. Produkt bezpieczny dla 

większości tworzyw sztucznych. Odparowuje szybko i w całości nie 

pozostawiając osadów. 

 

 

 

 

 

V - 66 Lakier izolacyjny  

 

Opakowanie 200 ml 

Opakowanie 5000 ml 

 

Szybkoschnący lakier, tworzący przezroczystą, mocą powłokę o wysokiej 

wytrzymałości dielektrycznej (15kV/mm). Przeznaczony do lakierowania 

cewek, transformatorów, płytek drukowanych. Niepękająca i niełuszcząca 

powłoka zapobiega zwarciom i efektowi upływności, zabezpiecza przed 

wilgocią, solą i innymi wpływami atmosferycznymi. Łatwo rozprowadza się i 
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przylega do prawie każdej powierzchni. Przez warstwę lakieru można lutować elementy.  

 

 

C - 70 olej silikonowy  

 

Opakowanie 200 ml 

 

Olej silikonowy o średniej klasie lepkości i dobrych własnościach penetrujących 

oraz nawilżających. Środek redukujący tarcie stosowany przy przekładaniu kabli 

przez dławice w instalacjach elektrycznych w budynkach przemysłowych i 

mieszkalnych. Dobre efekty uzyskuje się przy odświeżaniu i ochronie uszczelek z 

gumy. Preparat zapewnia dłuższy czas pracy nowym kablom a doskonałe własności 

dielektryczne zapobiegają zwarciom i upływom prądu, eliminują efekt ulotu na 

zaciskach anten. Chroni przed wilgocią edukując efekty korozji na elementach 

narażonych na jej działanie. Jest bezpieczny dla większości materiałów.  

 

 

 

 

 

N - 77 grafit w aerozolu  

 

Opakowanie 400 ml 

 

Preparat zawierający grafit w postaci koloidalnej przeznaczony do nadawania 

przewodności elektrycznej prawie każdej powierzchni. Po wyschnięciu tworzy 

cienka, srebro-szarą powłokę, doskonale przylegającą do tworzyw sztucznych, 

metali, drewna, szkła, ceramiki. Powłoka ta całkowicie eliminuje niebezpieczne 

ładunki elektrostatyczne, które są przyczyną uszkodzeń lub nieprawidłowej 

pracy aparatury. Idealny do regeneracji potencjometrów i lamp elektronowych 

w odbiornikach TV i monitorach komputerowych.  

 

 

 

 

M - 33 smar uniwersalny  

 

Opakowanie 200 ml 

 

Uniwersalny, silnie penetrujący, bezbarwny smar o niskiej lepkości do 

konserwowania mikrosilników, przekładni, złącz, styków oraz poluzowywania 

zapieczonych nakrętek. Preparat zapobiega upływom prądu i zapobiega 

zwarciom w stykach. Eliminuje trzeszczenie zawiasów w drzwiach i oknach, 

zapobiega zamarzaniu zamków, wypiera wilgoć. Nie zawiera silikonu. 

Jest bezpieczny dla większości tworzyw sztucznych. 
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B - 55 sprężone powietrze  

 

Opakowanie 400 ml 

 

Aerozol zawierający suchy gaz działający jak sprężone powietrze. Szybko 

usuwa brud, kurz i wilgoć z trudno dostępnych powierzchni np. w sprzęcie 

komputerowym. Pomocny w sytuacjach, w których nie mogą być stosowane 

ciekłe rozpuszczalniki. Doskonale czyści też elementy optyczne, soczewki i 

elementy oświetleniowe. Nie pozostawia żadnych nalotów i produktów 

kondensacji. Nie wchodzi w reakcje z żadnym rodzajem materiałów. Z uwagi 

na swoje niepalne własności może być aplikowany na elementy elektryczne 

znajdujące się pod napięciem. Przy odwróceniu pojemnika może służyć jako 

zmrażacz.  

 

 

 

 

 

S - 97 smar silikonowy  

 

Opakowanie 400 ml 

 

Bezbarwny smar o bardzo dobrych własnościach izolacyjnych i 

zabezpieczających. Opracowany specjalnie do zabezpieczenia urządzeń 

elektronicznych i elektrycznych narażonych na zakłócenia fal radiowych lub 

elektromagnetycznych, wysokie temperatury, czynniki atmosferyczne i środki 

utleniające. Eliminuje wpływ prądu, zapobiega zwarciom oraz efektom 

upływu w antenach. Ułatwia odprowadzenie ciepła z elementów 

elektrycznych i elektronicznych. Szybko wypiera wilgoć i wodę smaruje i 

konserwuje plastikowe przekładnie, wsporniki, gumowe uszczelki i zaciski. 

Jest bezpieczny dla większości tworzyw sztucznych. Schnie bardzo szybko 

pozostawiając cienką, przezroczystą nieprzewodzącą i niepalną warstwę. 

Wszystkie własności fizyczne pozostają stabilne w przedziale temp -50  + 220

0

C 

 

 

 

 

 

 

 

 


