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1 AC90 WIELOFUNKCYJNY ŚRODEK CZYSZCZĄCO-KONSERWUJĄCY
• AC90 anticorrosion maintenance spray • АС 90 универсальный препарат - тысяча один способ применения

• Szybko rozluźnia zardzewiałe i zapieczone elementy • Czyści i zabezpiecza urządzenia przed rdzą 
• Doskonale usuwa piski i skrzypienia zawiasów, zamków, karniszy i innych urządzeń mechanicznych
• Poprawia działanie układów zapłonowych narażonych na zalanie lub wilgoć • Przenika pod warstwę 

wilgoci tworząc barierę ochronną pomiędzy wodą a metalami • Eliminuje spięcia spowodowane 
wilgocią • Odpowiedni dla  elektronicznego zapłonu • Zabezpiecza zamki samochodowe przed 
wilgocią i zamarznięciem • Usuwa brud, kurz, ślady po kredkach i flamastrach, gumie do żucia  
i środkach klejących • 1001 zastosowań w przemyśle, warsztacie, domu 

Kod 
Pojemność

(ml)

42335 125 15 
42336 225 15 
42338 425 15 

PENETRUJE, SMARUJE, ODRDZEWIA, WYPIERA WILGOĆ

2 CS90 SMAR CU WYSOKO-TEMP.
1200°C
•  CS90 copper anti-seize grease • CS90 высокотемпературная 

смазка на базе меди с добавкой графита

• Smar stały wysokotemperaturowy 
• Przygotowany na bazie miedzi i grafitu, 

wodoodporny i bezołowiowy
• Wnika do łańcuchów, lin, zamków i zacisków, 

hamulców oraz łożysk 
• Nie zawiera silikonu oraz związków chloru 
• Do 1200°C 
• Posiada właściwości antykorozyjne

Kod 
Waga

(g)

42340 500 12

3 CT90 PREPARAT DO OBRÓBKI
SKRAWANIEM: METALE
•  CT90 cutting & taping fluid • CT90 препарат для обработки 

металла в спрее

• Spray do cięcia, wiercenia w metalach  
i stalach nierdzewnych (z wyjątkiem metali 
kolorowych)

• Ułatwia cięcie, gwintowanie, wiercenie także 
materiałów ceramicznych • Znacznie skraca 
czasy obróbki i przedłuża żywotność narzędzi 
skrawających

• Minimalizuje ryzyko uszkodzenia ścianek rury 
podczas gwintowania

Kod 
Pojemność

(ml)

42341 500 15
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1 TF90 ZMYWACZ PRZEMYSŁOWY
ROZPUSZCZALNIK SZYBKOSCHNĄCY
•  TF90 fast drying cleaning solvent • TF90 промышленный 

быстросохнущий растворитель

• Szybko schnący rozpuszczalnik. Usuwa 
zabrudzenia m.in olej, smar, smołę, wosk, 
węgiel • Znajduje zastosowanie także przy 
czyszczeniu elementów elektrycznych

Kod 
Pojemność

(ml)

42342 500 15

2 RP90 NEUTRALIZATOR RDZY
•  RP90 rapid penetrating & release fluid • RP90 преобразователь 

ржавчины в спрее

• Przeznaczony do czyszczenia mocno 
zardzewiałych powierzchni części ruchomych 
np. śrub • Szybko przenika do najmniejszych 
szczelin i umożliwia ich odblokowanie 
lub odkręcenie • Mała gęstość, wysokie 
własności penetracyjne

Kod 
Pojemność

(ml)

42344 500 15

3 SL90 OLEJ MINERALNY Z P.T.F.E
•  SL90 viscous lubricating oil + P.T.F.E. • SL90 минеральное масло 

с птфе в спрее

• Wysokiej jakości uniwersalny olej mineralny 
w sprayu z dodatkiem P.T.F.E. • Doskonały do 
ochrony każdej powierzchni przed korozją 

• Do 250°C • Nie zawiera silikonu

Kod 
Pojemność

(ml)

42343 500 15

4 SP90 PREPARAT SILIKONOWY
•  SP90 silicone release/non-stick lubricant • SP90 cиликоновая 

смазка в спрее

• Tworzy nieplamiący, suchy film zabezpieczający 
powierzchnie • Zapobiega sklejaniu się 
plastikowych i gumowych elementów 

• Przeznaczony do zastosowania w szerokim 
zakresie temperatur do +250 °C

Kod 
Pojemność

(ml)

42346 500 15

5 CG90 SMAR MINERALNY CZYSTY,
Z DODATKIEM P.T.F.E.
•  CG90 general clear grease + P.T.F.E.  • CG90 минеральная 

водоодпорная смазка (прозрачная) с птфе

• Smar mineralny z dodatkiem P.T.F.E., 
wodoodporny • Środek ogólnego 
zastosowania • Przeznaczony do pracy  
w zakresie temperatur do 250°C 

• Doskonały dla łożysk, łańcuchów i sprężyn

Kod 
Pojemność

(ml)

42348 500 15

6 ZG90 CYNK W SPRAYU
GALWANIZUJĄCY NA ZIMNO
• ZG90 cold zinc galvanise • ZG90 цинк гальванический в спрее

• Czysty cynk, środek zapobiegający korozji  
i do ogólnego zastosowania • Idealny 
dla powierzchni poddanych galwanizacji, 
elementów zespawanych• Wysycha szybko 
łącząc się z metalem • Nie stosować 
wewnątrz cystern • Jasny kolor

Kod 
Pojemność

(ml)

42349 500 15
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1 VALET KING PREPARAT DO
CZYSZCZENIA DYWANÓW, 
TAPICERKI
•  Valet King upholstery&carpet cleaner • Valet king средство для 

чистки ковров и обивки

• Skuteczny odplamiacz, preparat przeznaczony 
do czyszczenia dywanów i tapicerek 

• Szybkoschnący • Usuwa odporny brud i plamy 
• Stosować na suchy materiał

Kod 
Pojemność

(ml)

42351 500 15

2 AMAZE PREPARAT DO CZYSZCZENIA
PCV, GUMY 
•   AMAZE dash&bumper cleaner • AMAZE средство по уходу и 

чистке резиновых и пластиковых поверхностей в салоне 
автомобиля

• Preparat przeznaczony do czyszczenia 
materiałów z PCV, gumy, drewna, skóry, 
zderzaków, błotników, deski rozdzielczej, 
wycieraczek oraz bocznych lusterek

Kod 
Pojemność

(ml)

42352 500 15

3 BC90 ZMYWACZ DO TARCZ 
HAMULCOWYCH
•  BC90 brake and clutch cleaner • BC90 средство для чистки 

тормозных дисков

• Zmywacz przeznaczony do tarcz 
hamulcowych, sprzęgłowych oraz innych 
brudnych lub zatłuszczonych elementów 
i podzespołów • Skutecznie usuwa 
zabrudzenia pochodzące od olejów i smarów 

Kod 
Pojemność

(ml)

42353 500 15

4 CS90 SMAR CU
WYSOKOTEMPERATUROWY 1200ºC
•  CS90 copper grease anti-seize lubricant  • CS90 

высокотемпературная смазка в спрее

• Smar stały wysokotemperaturowy 
• Przygotowany na bazie miedzi i grafitu, 

wodoodporny i bezołowiowy • Wnika do 
łańcuchów, lin, zamków i zacisków, hamulców 
oraz łożysk • Nie zawiera silikonu oraz 
związków chloru • Do 1200°C 

• Posiada właściwości antykorozyjne

Kod 
Pojemność

(ml)

42354 500 15

5 PREPARAT MYJĄCY DO RĄK
ZE ŚCIERNIWEM
•  Hand cleaner with poly-grains - Lemon • Моющее средство для рук

• Wysokiej jakości czyszczący środek  
do rąk Action Can Lemon o zapachu świeżej 
cytryny posiada unikalną formułę 

• Produkt został zaprojektowany z myślą 
o łagodnym i skutecznym oczyszczaniu 
skóry z nawet najbardziej zaawansowanych 
zabrudzeń • Produkt nie zawiera mocnych 
rozpuszczalników lub podrażniających 
środków czyszczących • Małe polietylenowe 
granulki zawarte w produkcie skutecznie 
pomagają w oczyszczaniu skóry bez jej 
zadrapania • Produkt idealnie się nadaje do 
stosowania w przemyśle motoryzacyjnym, 
inżynierii, drukarstwie i budownictwie

Kod 
Pojemność

(ml)

42355 500 4

6 AT90 OLEJ SPECJALNY
DO PNEUMONARZĘDZI
• AT90 air tool lubricant • AT90 смазка для пневмоинструмента

• Specjalne dodatki preparatu zapewniają 
ochronę antykorozyjną i równomierne 
smarowanie, zwiększając żywotność urządzeń

• AT-90 łatwo się rozprowadza i nie ma 
tendencji do pienienia się • Preparat może 
być stosowany bez ograniczeń do wszystkich 
narzędzi pneumatycznych oraz sprężarek 

• Może być mieszany ze wszystkimi 
preparatami konserwującymi na bazie 
oleju mineralnego bez ryzyka nadmiernego 
przesuszenia systemu smarującego 

• Parametry oleju pozwalają na jego szerokie 
stosowanie przy eksploatacji amatorskich  
i profesjonalnych narzędzi pneumatycznych  
w użytku domowym lub warsztatowym

Kod 
Pojemność

(ml)

42356 500 12
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