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 Speciální maziva a čističe 
 
 
 
Vvsoce účinný 
penetrační sprej 

400 ml sprej Cena: 
 
• Rychlý a hluboko pronikající účinek 
• Uvolňuje spoje snadno a rychle 
• Odstraňuje mastnotu a nečistoty z různých  
povrchů 
• Chrání proti korozi 
 
MAŽE A ČISTÍ 
Průmysl a domácnost: trubky, kování, zámky, 
matky, šrouby, nářadí atd. 
 
 
 
Měděné mazivo 

300 ml sprej Cena: 
 
• Chrání kovové části před. zadřením a korozí 
• Lze použít při extrémně vysokých 
teplotách od -30°C do 1100 °C 
• Mazivo obsahuje grafit pro intenzivnější lubrikaci 
• Ochrana proti poškození  
závitového spojení  
 
MAŽE 
Auto: brzdové kotouče zamezuje skřípání 
brzdových kotoučů.  
(Aplikujte přímo na třmen a na zadní část 
brzdových destiček, kotoučů atd. ) 
 
Důležité: Neaplikujte přímo na třecí plochy tj. 
povrchy brzdových destiček, kotouče atd.), 
motorový a výfukový systém (utěsněni, montáž a 
demontáž výfukového potrubí, utěsnění šroubů 
hlav válců, řídícího a tlumícího zařízení, 
univerzálních spojů, svíček a ramen náprav. 
CHRÁNÍ 
Elektrický systém: chrání póly a svorky baterie 
proti korozi a poleptání.  
Ostatní: chrání matice kol a závity proti korozi a napomáhá při 
montáži a budoucí demontáži kovových dílu se závitem.  
 
 

 Vvsoce účinné 
mazivo s PTFE 

400 ml sprej Cena: 
 
• Má výbornou mazivost při extrémních teplotách, 
tlaku a namáhání 
• Odpuzuje vlhkost 
• Dlouhotrvající účinek 
• Chrání proti korozi 
• Výrazně redukuje tření a opotřebení nářadí a 
strojních zařízení  
 
MAŽE 
Průmysl a zemědělství: řetězy, kabely, dopravníky, 
ozubené převody, antény, montážní sestavy, 
hřídele, pouzdra, uzávěry, závěsy, náboje u kola, 
hydrauliku, spojky, kladky, kluzné kolejnice, závity, 
manuální a poháněné nářadí, ventily, navijáky, 
ocelová lana atd. 
Domácnost: jízdní kola, sekačky na trávu, zahradní nářadí, zámky a 
závěsy dveří, kolejnice, vrata, rybářské a lodní vybavení, sportovní 
vybavení atd. 
MATERIÁLY 
kovové a nekovové povrchy včetně dřeva, skla, vinylu, pryže a  
plastu (kromě čistých polykarbonátU a polystyrenu). 
 
Silikonové mazivo ve spreji 

400 ml sprej Cena: 
  
• Rychle zasychá 
• Vhodné na všechny kovové i nekovové povrchy 
včetně pryže, dřeva a vinylu 
• Dlouhotrvající účinek 
• Vysoce účinné mazivo s protikorozními účinky 
 
MAŽE 
Domácnost, zahrada a volný čas: dveře, zámky, 
závěsy, zásuvky, okna, nářadí, kliky, spínače, 
spojky, ventily, kladky, klimatizace, ventilátory, 
řetězy, pásy, sportovní vybavení, rybářské 
potřeby, zahradní nářadí, šicí stroje, zipy atd. 
CHRÁNÍ 
Elektrické součástky: rozvaděče, zapalovací 
kabely, zapalovací svíčky atd. 
Volný čas: golfové výbavy, obuv, brusle, zahradní nářadí, nástroje, 
lodní vybavení atd. 

 Bílá lithiová vazelína 
400 ml sprej Cena: 

 
• Trvanlivé vysoce účinné mazivo na bázi lithia 
• Formule proti kapání - vytvoří se celistvá vrstva, 
která neztéká  
• Chrání proti korozi  
• Odolná proti vodě a teplu 
 
MAŽE 
Auto: závěsy dveří, zámky, brzdové spojky, 
pružiny, převodovky, ložiska, kolejnice sedadel, 
svorky baterií, kliky dveří, regulátory oken, antény 
atd.  
Průmysl: strojní zařízení, ventilátory, dmychadla, 
kanály válečků, řetězy, dopravníky, ložiska, 
převodovky, pneumatické nářadí, 
nože a čepele. 
Lodě: přívěsné válce, navijáky, napínáky, spojovací články, ložiska. 
Domácnost: posuvné dveře, okna, závěsy, přístroje, zahradní 
nástroje,. kolejnice garážových dveří, řetězy, šrouby a nářadí. 
 
 
Vvsoce výkonný čistič - odmašťovač  

500 ml sprej Cena: 
 
• Rychle odstraňuje mastnotu, olej, dehet a špínu 
díky účinku citrusové pěny 
• Omyvatelný vodou pro snadné použití  
• Zajistí hladký chod zařízení, dlouhou životnost a 
zánovní vzhled 
 
 
 
ČISTÍ 
Auto: motor a součástky automobilu. 
Domácnost: domácí spotřebiče, digestoře, grily, 
sekačky a ostatní zahradní techniku, motory lodí, 
jízdní kola atd. 
Průmysl a zemědělství: vysokozdvižné vozíky, 
řetězy, ložiska, nářadí, podlahy, traktory, 
farmářskou techniku, nářadí atd. 

 


