P R E D S T A V I T E V

Tehnični spreji za delo in dom
V

TKK Srpenici, proizvodnji kemičnih izdelkov, ob 60-letnici
uspešnega poslovanja, poleg
rednega programa dodatkov
za beton in malte (Cementol), specialnih sanacijskih
malt, tesnilnih mas (Tekasil,
Tekadom, Tekaflex, Tekafix)
in poliuretanske pene (Tekapur), predstavljamo novo linijo izdelkov Tekasol tehnični
spreji, ki so nepogrešljivi pri
profesionalnih delih in tudi
pri domačih tehničnih opravilih.
Na kratko predstavljamo izdelke iz skupine Tekasol:
Univerzalno mazivo v spreju je mazivo
na osnovi mineralnega olja in je namenjeno preprečevanju
trenja med strojnimi
deli in premičnimi
površinami kot so tečaji, ključavnice, ležaji, motorji ... Mazivo
je vodootporno in daje odlično
zaščito in dolgotrajno mazalno
kvaliteto.
Univerzalno lepilo je neoprensko lepilo, ki se uporablja na površinah kot so metal,
plastika, les, pena, steklo, papir, itd.
Markirni sprej je
akrilna barva v spreju, ki ima oprijem na
površine kot so les,
kovina, steklo, beton
in skoraj na vse vrste
plastike. Uporablja
se za označevanje
zunanjih površin in
površin v notranjosti objektov, za horizontalno
označevanje, za označevanje
parkirišč, nevarnostnih con
in za omejevanje delovnih površin. Po nanosu se zelo hitro
posuši. Ponujamo ga v štirih
fluorescentnih barvah: rdeči,
zeleni, modri in oranžni.
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Sprej za odstranjevanje barve je namenjen odstranjevanju
barve s kovinskih ali
lesenih površin. Zelo
je učinkovit tudi na
vertikalnih površinah.
Odstranjuje
nitro,
sintetične in epoksi
barve. Ne povzroča

korozije.
Cink 98 % je zaščitni premaz
za kovino. Tvori dolgotrajen
kovinski premaz, ki ščiti kovinske površine pred korozijo
in atmosferskimi vplivi kot so
voda in sol. Lahko se ga prebarva ali pusti kot končna zaščita kovine.
Sprej za odvijačenje pomaga
p r i
o d vijačenju
in odpuščanju vijakov,
navojev, zgibov in
vseh mehaničnih delov prizadetih z rjo in
oksidacijo, ki
jo povzročajo
vlaga in atmosferski vplivi.
Pušča dolgotrajen vodootporen zaščitni
film in tako
tudi ščiti kovino pred rjo in
korozijo.
Sprej za varjenje je sprej za
čiščenje in zaščito v procesu
varjenja. Ščiti
orodja in elemente za varjenje od lepljenja

kapljic kovine in nima vpliva
na samo varjenje kot tudi na
kasnejše lakiranje, pocinkanje
ali kromiranje. Podaljšuje uporabnost razpršilca za varjenje
in omogoča lahko čiščenje in
zamenjavo razpršilca.
MF 101 je univerzalni sprej
za čiščenje umazanije in maščobe, odstranjuje ostanke lepila, daje zaščito električnim sistemom pred vlago, je odličen
za podmazovanje in zaščito
kovinskih površin pred vlago
in korozijo.
Silikonski sprej je namenjen za podmazovanje, zaščito, za lažje odpiranje kalupov

(je ločilno sredstvo) in vzdrževanje plastike. Uporaben je pri
delu s plastiko (poliamid, polietilen, polistiren, poliuretan,
polivinilklorid, fenoplasti in
aminoplasti), lesom, gumo in
kovino. Daja film, ki ščiti pred
oksidacijo in korozijo.
Za podrobnejše informacije nas pokličite na telefon
05/ 3841 375 (tehnično svetovanje) ali 05/ 3841 317 (prodaja), obiščite našo spletno stran
www.tkk.si ali nam pišite na
e-pošto info@tkk.si.

