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Preparaty chemiczne

Preparaty chemiczne firmy AG-Chemia

Sprężone Powietrze

sprężony gaz (powietrze) pozwala na usuwanie kurzu i innych zanieczyszczeń z

trudno dostępnych miejsc. Całkowicie czysty, nie pozostawia żadnych śladów.

Aplikator rurkowy umożliwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc. Preparat

niepalny

Symbol opakowanie

Sprężone pow. 300ml

Zmrażacz

środek schładzający do temperatury -600. Stosowany do lokalizacji uszkodzeń a w

szczególności zimnych lutów np. w technice RTV, sprawdzania termostatów i

zabezpieczeń w stomatologii i pracach konstrukcyjnych. Jest niepalny,

nieprzewodzący, nie wchodzi w reakcję z innymi materiałami. Stosowany np. do

usuwania gumy do żucia z tkanin.

Symbol opakowanie 

Zmrażacz 300ml

Pianka do plastiku

skuteczny preparat do czyszczenia powierzchni z tworzyw sztucznych, obudowy

komputerów, telewizorów, ram okiennych itp. Usuwa kurz, tłuszcz, brudne smugi,

osady nikotyny itp.

Symbol opakowanie

Pianka do plastiku 300ml

Pianka do monitorów

skuteczny preparat do czyszczenia powierzchni szklanych  sprzętu komputerowego

i biurowego np. monitory komputerów, telewizorów, kserokopiarek, skanerów  itp.

Nie pozostawia smug.

Symbol opakowanie

Pianka do monitorów 300ml

Pianka do matryc LCD/TFT

antystatyczny, bakteriobójczy środek do czyszczenia wyświetlaczy

ciekłokrystalicznych  LCD/TFT w laptopach, palmptopach, monitorach

Aerozole o pojemności: 100 ml

Symbol opakowanie

Pianka LCD  100ml

Chusteczki do czyszczenia matryc LC/TFT

wilgotne chusteczki przeznaczone do pielęgnacji monitorów LCD i TFT, laptopów,

palmptopów, działają antystatycznie i bakteriobójczo.

Symbol opakowanie

Chusteczki LCD  100szt w pudełku
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Uniwersalne chusteczki czyszczące

wilgotne chusteczki przeznaczone do czyszczenia i konserwacji sprzętu komputerowego i

urządzeń biurowych tj. monitorów, klawiatur, obudów komputerowych, laptopów, drukarek,

kopiarek, skanerów, telefonów, telefaksów, maszyn do pisania

Symbol opakowanie

Chusteczki U  100szt w pudełku

Ściereczki bezpyłowe suche

ściereczki do pielęgnacji sprzętu biurowego i komputerowego.

Symbol opakowanie

Chusteczki S  24szt

LABEL KILLER

znakomicie usuwa wszelkie etykiety samoprzylepne, działa na klej eliminując jego

przyczepność i umożliwiając usunięcie etykiet z powierzchni szkła, porcelany, metalu,

drewna, folii itp. Aerozol

Symbol opakowanie

Label killer  300 ml

PRINTER AG

środek do czyszczenia mechanizmów drukujących w drukarkach (mechanizmy podające

papier, elementy napędu głowicy drukującej itp.), czyści głowice w drukarkach igłowych,

preparat nie reaguje z tworzywami sztucznymi stosowanymi w drukarkach.

Symbol opakowanie

Printer  300 ml

KONTAKT IPA

preparat zawiera alkohol izopropylowy „IPA” wysokiej czystości, usuwa zżywiczałe

oleje i smary oraz inne zakłócające zanieczyszczenia, służy do czyszczenia i pielęgnacji

czytników CD-ROM, DVD, urządzeń optycznych, mechanizmów i głowic AV, jest

neutralny chemicznie wobec materiałów powszechnie stosowanych w elektronice i

elektrotechnice, nie pozostawia śladów. Aerozole o pojemności: 60 ml, 300 ml

Symbol  opakowanie

Kontakt IPA06   60ml

Kontakt IPA30 300ml

KONTAKT U

kompozycja rozpuszczalników umożliwia odtłuszczanie i mycie podzespołów

elektronicznych i styków elektrycznych, usuwa tłuszcz, brud, stare smary i oleje,

silikony, siarczki i tlenki rozpuszczone KONTAKTEM S, oraz wszelkie

pozostałości po lutowaniu (w tym kalafonię).

Symbol  opakowanie

Kontakt U6   60ml

Kontakt U30 300ml
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KONTAKT PR

specjalny preparat regenerujący potencjometry, doskonale nadaje się do usuwania

wszelkich zanieczyszczeń osadzających się podczas eksploatacji urządzeń, zawiera

specjalny smar zapewniający prawidłowy poślizg.

Symbol  opakowanie

Kontakt PR06   60ml

Kontakt PR30 300ml

KONTAKT S

preparat do oczyszczania styków z tlenków i siarczków oraz chroniący przed korozją,

zapewnia swobodny przepływ prądu zwłaszcza w przypadku utlenionych, zużytych

kontaktów, ma zastosowanie w technice audio, m cz., w cz., elektrotechnice oraz

wszędzie tam, gdzie wymagane są czyste styki. Aerozole o pojemności: 60ml, 300 ml

Symbol  opakowanie

Kontakt S06   60ml

Kontakt S30 300ml

 PASTA SILIKONOWA TERMOPRZEWODZĄCA -H

ułatwia przepływ ciepła między elementami elektronicznymi a radiatorem,

niezbędna do poprawnego działania wszelkiego rodzaju czujników

temperatury, chroni od wpływów atmosferycznych, zapobiega przebiciom,

charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością chemiczną na utlenianie,

działanie wodnych roztworów kwasów, zasad i soli, dwutlenku siarki,

amoniaku, posiada szeroki zakres temperatury pracy: od –50°C do 200°C.

Symbol opakowanie

Pasta H T       7g

Pasta H S   100g

Pasta H 1 1000 g

PASTA SILIKONOWA IZOLUJĄCA -N

izoluje, chroni od wpływów atmosferycznych, zapobiega przebiciom,

konserwuje gumę, tworzywa sztuczne, posiada szeroki zakres temperatury

pracy: od –50°C do 200°C, charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością

chemiczną na utlenianie, działanie wodnych roztworów kwasów, zasad i soli,

dwutlenku siarki, amoniaku.

Symbol opakowanie

Pasta N T       7g

Pasta N S   100g

Pasta N 1 1000 g

Smar TF

biały smar na bazie mieszaniny olejów silikonowych i teflonu. olejów mineralnych zawiera

mydła litowe. Stosowany do precyzyjnych mechanizmów pracujących w bardzo szerokim

zakresie temperatur -40

0

 do +210

0

C. Posiada wysoką odporność chemiczną na działanie

kwasów, zasad i soli, zabezpiecza przed działaniem czynników atmosferycznych.

Symbol opakowanie

TF 20       20 g

TF 60     60 g

TF 1000 1000 g
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TOPNIK RF 800

średnioaktywny topnik kalafoniowy, doskonale zwilża powierzchnie Cu jak i PbSn, nie wymaga

zmywania.

Symbol opakowanie

Tonik RF   15mlg

KALAFONIA

topnik z dodatkiem aktywatorów ułatwiających lutowanie, posiada aktywność zbliżoną do pasty

lutowniczej. Opakowania: 35g, 100g

Symbol opakowanie

Kalafonia 03   35g

Kalafonia 10 100g

PASTA LUTOWNICZA

średnioaktywny topnik ułatwiający lutowanie elementów: miedzianych, srebrzonych,

cynkowanych oraz niklowanych, stosowana jest tam, gdzie kalafonia nie wystarcza.

Opakowania: 35g, 100g

Symbol opakowanie

Pasta L03   35g

Pasta L10 100g

WAZELINA TECHNICZNA

niskotopliwa wazelina stosowana do  zabezpieczania styków elektrycznych, smarowania

łożysk, temperatura pracy do 30°C. Opak

Symbol opakowanie

Wazelina 15g

LAKIER GRAFITOWY

przeznaczony jest do naprawy płytek pokrytych grafitem np. w pilotach, kalkulatorach.

Zestaw zawiera dwie fiolki (lakier grafitowy i rozpuszczalnik


