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NUMER KOLOR 150ml 400ml PISAK
L-90 Biała • •
F-210 Biała 054 • •
* RAL 9010 Biała •
* F-233 (C) Biała srebrzysta •
L-74 Biała • •
F-233 Biała 057 • •
F-224 Biała corfu 051 • •
F-204 Kość słoniowa 081 • •
F-205 Kość słoniowa meteor 165 • •
L-87 Kość słoniowa • •
F-234 Kość słoniowa 123 • •
F-532 Beżowa chiaro 141 • •
F-246 Piaskowa tufo 255 • •
L-60 Żonkil • •
F-231 Piaskowa korea • •
F-251 Żółta kanarkowa 207 • •
C-220 Żółta 205 • •
L-79 Bursztynowa • •
* 511/A (C) Żółta ambra •
* F-294 (C) Pomarańczowo-morelowa •
F-208 Pomarańczowa • •
L-84 Orzechowa • •
F-200 Orzechowa średnia 297 • •
L-61 Morelowa • •
F-351 Brązowo-pomarańcz. 351 • •
F-165 Czerwona koralowa 483 • •
L-49 Kakaowa • •
612 Brązowa • •
614 Czerwona meksykańska • •
453/C Czerwona meksykańska •
* 290/C (C) Czerwono oranżowa •

NUMER KOLOR 150ml 400ml PISAK
AUTORENOLAK DAEWOO

11 U Biała •
73 L Czerwona •

NUMER KOLOR 150ml 400ml PISAK
DO FELG

FTALOWA Srebrna • • •

NUMER KOLOR 150ml 400ml PISAK
LAKIER

AKRYLOWY Bezbarwny • • •

NUMER KOLOR 150ml 400ml PISAK
F-171 Czerwona 459 • •
M-1041 Czerwona • •
C-120 Czerwona 460 • •
F-854 Czerwona corso 465 • •
F-189 Czerwona sporting 469 • •
469/C (C) Czerwień sygnałowa •
L-80 Czerwona • •
F-113 Czerwona racing 504 • •
* F-854 (C) Czerwona corsa •
L-94 Czerwień iberyjska •
112/C Malinowa •
L-46 Wiśniowa • •
F-127 Czerwona ciemna • •
* F-137(C) Bordowa scuro •
M-1037 Srebrno-szara • •
L-54 Srebrzysta • •
F-0602 Popielata jasna •
STAL Stalowa jasna • •
F-626 Szara oslo 883 • •
F-331 Szałwiowa 889 • •
L-64 Zielona stepowa • •
L-76 Zielona groszkowa • •
L-65 Zielona tropikalna • •
L-50 Zielona • •
C-320 Zielona 821 • •
L-69 Zielono-turkusowa • •
* 306 (C) Zielona •
454 Błękitno-szmaragd. 730 • •
F-388 Zielono-szmaragdowa • •
733/C Turkusowa średnia • •
610 Niebieska • •
L-62 Niebieska • •
C-420 Niebieska •
C-403 Niebieska 645 • •
F-444 Niebieska egeo 649 • •
* F-481 (C) Szaro niebieska •
L-47 Niebieska morska • •
F-479 Niebieska line 689 • •
C498 Niebieska orientalna 688 • •
L-59 Błękit bałtycki • •
F-438 Granatowa • •
601 Czarna • • •
CZ. MAT. Czarna matowa • • •

Ema lie re no wa cyj ne w aero-
zo lu AUTO RENOLAK prze-
zna czo ne są do od nawia-
nia ele men tów karoserii
sa mo cho do wych, wykony-
wa nia drobnych za pra wek 
oraz in nych prac la kier ni-
czych.
Charakte ry zu ją się wy sokim
i trwałym poły skiem, du żą
wy trzy ma łością mechanicz-
ną, od por nością na dzia -
ła nie czynni ków atmosfe-
rycznych, do brą odporno-
ścią na dzia łanie rozpusz-
czalników oraz do brą przy-
czepnością do podłoża.

Pod kła dy spe cjal ne w  ae ro zo lu prze zna czo ne są  
do pierw sze go ma lo wa nia po wierzch ni sta lo wych 
i że liw nych. Pod kład sza ry ja sny jest po le ca ny szcze-
gólnie pod ba zy me ta licz ne a  czer wo ny tlenkowy 
ja ko ogól ne go sto so wa nia. Pod kłady charakte ry zu ją 
się do brą przy czep no ścią do podłoża.

AUTO RENOLAK, 
PODKŁADY

Opakowanie: 150 ml, 400 ml i pisak MICRO 8 ml

• - występuje w danej pojemności
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METALIKI 150ml MICRO
NOBIPERL Czarna mica LC9Z VW/AUDI • •

METALIKI SKODA 150ml MICRO
9102 Silver diamant •
9151 Stone grey • •
9201 Sahara beige • •

LAKIER NA BAZY ODPORNY NA ETYLINĄ 150ml MICRO
AKRYLOWY Bezbarwny • •

METALIKI DAEWOO I FIAT 150ml MICRO
21U Lazurowa mica • •
27U Fioletowa mica •
42U Zielono niebieskawa mica • •
43U Zielony jasny •
46U Zielony liściasty •
51U Żółty • •
74U Czerwony • •
92U Srebrny • •
72U Pomarańcz.-Czerwona mica • •
75U Pomarańcz miedziany •
81U Szary • •
368F Zielony •
454A Niebieski •
647F Stalowo szary •
652F Niklowo szary • •
185A Czerwony •
305F Zieleń morska •
380A Złoto zielony •
487A Niebieski laser • •
645F Szary • •
461A Niebieski •

Prze zna czo ne są do od-
na wia nia elementów ka-
ro se rii sa mochodowych 
oraz do róż ne go ty pu 
wy ma lo wań, w  któ rych 
chce my uzy skać efekt 
„me ta licz ny”. W  ofercie 
również lakier odporny 
na działanie etyliny.

bAzY mETALiczNE  
i PERŁOWE

Opa ko wa nie: 150 ml 
i pisak MICRO 8  ml

KOLORY
Żółta
Pomarańczowa
Różowa
Czerwona
Niebieska
Magenta
Zielona

Prze zna czo ne są do wy-
ma lo wań ze wnętrz nych 
i  we wnętrz nych mają-
cych na ce lu nada nie 
wy ro bom spe cjal nych 
efek tów wi zu al nych.
W  ce lu uzy ska nia pra-
wi dło we go efek tu na le-
ży na no sić je na bia łe, 
akry lo we tło oraz po-
kryć bez barw nym la kie-
rem akry lo wym.

EmALiE AKRYLOWE  
fLUOREscENcYjNE

Opakowanie: 400 ml
KOLORY

Czarny
Niebieski
Czerwony

Emalia akrylowa trans-
parentna do wymalo-
wań na przezroczystych 
elementach z tworzyw 
sztucznych i szkła. Prze-
puszcza światło. Nadaje 
lampom samochodowym 
indywidualny charakter.

EmALiE AKRYLOWE 
DO PRzYciEmNiANiA LAmP

Opakowanie: 150 ml
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KOLORY
Czarny
Szary
Biały

KOLORY
Żółty
Czerwony
Niebieski
Czarny

AKRYLOWE
RAL 9010 Biała
RAL 9010MAT Biała matowa
RAL 1023 Żółta
RAL 2004 Pomarańczowa
RAL 3020 Czerwona
RAL 3003 Czerwona ciemna
RAL 4005 Fioletowa
RAL 5015 Niebieska jasna

AKRYLOWE
RAL 5002 Granatowa
RAL 6029 Zielona jasna
RAL 6005 Zielona ciemna
RAL 8011 Brązowa
RAL 9005 Czarna
RAL 9005MAT Czarna matowa
RAL 9006 Srebrny metalik

AKRYLOWE
Biała
Biała matowa
Żółta jasna
Żółta
Pomarańczowa
Czerwona
Czerwona ciemna
Niebieska jasna
Niebieska
Granatowa (niebieska ciemna)
Zielona jasna
Zielona
Zielona ciemna
Beżowa

AKRYLOWE
Szara
Brązowa jasna
Brązowa
Czarna
Czarna matowa
Złota

Wysokowydajna, szyb-
koschnąca emalia akry-
lowa w kolorach zgod-
nych z katalogiem RAL. 
Przeznaczona do wyma-
lowań powierzchni ze-
wnętrznych i wewnętrz-
nych z metalu, drewna, 
tynku, szkła, tworzyw 
sztucznych, kamienia, 
papieru itp. Charakte-
ryzuje się podwyższoną 
odpornością na działa-
nie benzyn oraz bardzo 
wysoką odpornością 
na działanie warunków  
atmosferycznych. 

Emalie akrylowe szyb-
koschnące przezna-
czone są do drobnych 
wymalowań powierzch-
ni zewnętrznych i we-
wnętrznych z  metalu, 
drewna, tynku, tworzyw 
sztucznych, szkła, ka-
mienia, papieru. 
Charakteryzują się dobrą 
odpornością na działa-
nie warunków atmosfe-
rycznych. 

Wykonany na bazie 
żywic syntetycznych, 
elastyczny i szybko- 
schnący, nadający się 
do  lakierowania w  każ-
dym systemie lakieru. 
Chroni elementy nad-
wozi np. progi, zderzaki, 
nadkola narażone na 
mecha niczne oddziały-
wanie kamieni i żwiru 
z nawierzchni drogi.

Lakier akrylowy do zaci-
sków i bębnów hamul-
cowych, odporny na 
działanie wysokich tem-
peratur i zewnętrzne 
warunki atmosferyczne. 

EmALiE AKRYLOWE  
PROfEssiONAL

EmALiE AKRYLOWE 
HObbY

„bARANEK” ŚRODEK OcHRONY 
KAROsERii Ubs

LAKiER AKRYLOWY DO zAcisKÓW 
HAmULcOWYcH

Opa ko wa nie: 400 ml

Opa ko wa nie: 400 ml

DO TWORZYW SZTUCZNYCH
Czarna
Czarna matowa

EFEKT CHROMU
Srebrna

Opa ko wa nie: 400 mlOpa ko wa nie: 400 ml
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Cynk w aerozolu prze-
znaczony jest do galwa-
nicznego cynkowania 
na  sucho. Zapewnia dłu-
gotrwałą „zimno galwa-
niczną” ochronę przed ko-
rozją. Zapewnia ochronę 
spoin spawalniczych po-
wstałych w  czasie wyko-
nywania napraw karoserii 
samochodowych. 
Preparat tworzy szybko-
schnącą, samousz czel-
niającą powłokę ochron-
ną, nadającą elastyczny 
podkład, który może 
stanowić grunt pod 
większość pokryć lakier-
niczych. Cynk w  aerozolu 
nie jest odporny na dzia-
łanie benzyn i  rozcień-
czalników.

Usu wa więk szość po-
włok la kier ni czych z me-
ta lu, drew na, szkła itp. 
Cha rak te ry zu je się wy-
so ką sku tecz no ścią oraz 
dużą szyb ko ścią dzia-
ła nia. Wy daj ny i  ła twy 
w  uży ciu. Do zastoso-
wania profesjonalnego.

cYNK W AEROzOLU

PAiNT REmOvER UsUWAcz  
POWŁOK LAKiERNiczYcH

Opakowanie: 400 ml

Opa ko wa nie: 400 ml

KOLORY
Czarny matowy
Srebrny

Prze zna czo ne są do po-
kry wa nia ele men tów 
me ta lo wych (np. rur 
wy de cho wych i  tłu mi-
ków sa mo cho do wych) 
na ra żo nych na dzia ła nie 
wy so kich tem pe ra tur 
do 400°C.

EmALiE TERmOODPORNE

Opa ko wa nie: 150 ml 
i 400 ml
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cOcKPiT PERfEcT

PREPARAT DO OPON PREPARAT DO czYszczENiA siLNiKA

PiANKA DO TAPicERKi

Opa ko wa nie: 400 ml

Produkt jest wo do-
od por nym środkiem 
do czysz cze nia de sek 
roz dziel czych w  pojaz-
dach sa mo cho do wych 
oraz wszel kich in nych 
po wierzch ni pla sti ko-
wych. Przy wraca tym 
po wierzch niom pier-
wot ny wy gląd. Pre pa rat 
o  czte rech za pa chach 
jest do stęp ny w  wer sji 
z  poły skiem lub ma to-
wej. Dzię ki in ten syw-
ne mu dzia ła niu an ty-
sta tycz ne mu za pew nia 
dłu go trwałą ochro nę 
przed ku rzem, bru dem 
i wil go cią.

Sku tecz nie usu wająca 
brud z tka nin ta pi ce-
rek sa mo cho do wych. 
Przeznaczona rów nież 
do użytku w gospodar-
stwie domowym do 
czyszczenia wszelkie-
go rodzaju tapicerek 
meblowych, wykładzin 
i  dy wa nów. Przy wra ca 
pier wot ną bar wę i świe-
żość.

Prze zna czo ny do na-
błysz cza nia i kon serwacji 
opon, uszczelek i in nych 
elementów gumowych. 
Po zwa la na utrzy ma-
nie oryginalnego ko lo ru 
i poły sku. Za po biega pę-
ka niu, wy su sza niu i  sta-
rze niu się gumy. Preparat 
jest obojętny dla lakieru 
samochodowego.

Szyb ko i sku tecz nie usu-
wa za bru dze nia z ole jów 
i sma rów z  po wierzch ni 
me ta lo wych. Pre parat 
jest nie pal ny i  nie dzia-
ła ko ro du jąco na me tal. 
Jest obo jęt ny dla uszcze-
lek i  in nych ele men tów 
z gu my i pla sti ku.

Opa ko wa nie: 600 ml

Opa ko wa nie: 600 ml

Opa ko wa nie: 600 ml



7www.wesco.pl

Au
to

ko
sm

et
yk

a

PREPARAT DO zDERzAKÓW

PRO PREPARAT DO mYciA  
siLNiKÓW

PREPARAT DO mYciA fELG

PiANKA DO mYciA szYb

Opa ko wa nie: 1 litr i 5 litrów

Sto so wa ny jest ja ko 
śro dek ochron ny do 
zde rza ków, spo ile rów 
i  in nych ele men tów ze-
wnętrz nych z two rzyw 
sztucz nych. Śro dek szyb-
ko sch ną cy o dłu go trwa-
łym dzia ła niu. Doskonale 
czyści oraz przywraca na-
turalny kolor i połysk. 
Nie powoduje odbarwień.

Preparat przeznaczony 
do usuwania wszelkich 
zabrudzeń z szyb samo-
chodowych, okiennych, 
luster, powierzchni la-
minowanych, a  także 
armatury łazienkowej. 
Nie pozostawia smug. 
Likwiduje efekt reflek-
sów świetlnych, usuwa 
kurz, tłuszcz, nalot z  ni-
kotyny oraz owady. Jest 
obojętny dla uszczelek 
szyb, piór wycieraczek 
i lakieru.

Pre pa rat do kład nie my je i  odtłusz cza powierzchnię 
oraz komorę silnika. Nadaje się do mycia podłóg w 
garażach, warsztatach itp. oraz plandek samochodo-
wych. Za wie ra związki powierzchniowo czyn ne ty pu 
anionowego, ule ga jące biodegradacji.

Preparat czyszczący i  odtłuszczający o  odczynie 
zasadowym. Może być stosowany do rowerów, ma-
szyn, narzędzi i innych metalowych powierzchni.

Opa ko wa nie: 400 ml

Opa ko wa nie: 1 litr i 5 litrów

Opa ko wa nie: 400 ml
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szAmPON sAmOcHODOWY –  
KONcENTRAT

ODmRAŻAcz DO szYb PREPARAT PRzEciW  
zAPAROWYWANiU szYb

mLEczKO WOsKOWE

Doskonale myje i nabłyszcza nie pozostawiając 
smug i zacieków. Użyte składniki są nieszkodliwe 
dla środowiska – ulegają biodegradacji. W  ofercie 
również szampon samochodowy z woskiem pozo-
stawiający na lakierze warstwę ochronno-konser-
wującą.

Przeznaczone do  kon-
serwacji lakierów samo-
chodowych zwykłych 
i metalicznych. Przywra-
ca oryginalny połysk, 
usuwa mikrorysy i  zma-
towienia. Chroni przed 
wpływem niekorzyst-
nych warunków atmos-
ferycznych.

Umożliwia szybkie i sku-
teczne usuwanie lodu, 
szronu i zanieczyszczeń 
z  zamarzniętych po-
wierzchni. Nie zawiera 
szkodliwego dla zdro-
wia metanolu. Nie nisz-
czy gum wycieraczek 
i uszczelek szyb. 
Jest bezpieczny dla la-
kieru.

Wysokowydajny prepa-
rat zapobiegający zapa-
rowywaniu szyb samo-
chodowych, okiennych 
i  luster. Nie pozostawia 
smug i zacieków. Szcze-
gólnie polecany do sa-
mochodów w okresie 
jesienno-zimowym.

Opakowanie: 400 ml, 1 litr i 5 litrów

Opa ko wa nie: 400 ml

Opakowanie: 400 ml

Opakowanie: 150 ml



9www.wesco.pl

Au
to

ko
sm

et
yk

a

sAmsiL – mLEczKO - bALsAm  
DO KAROsERii

TAPKO – PiANKA DO czYszczENiA 
TAPicERKi

WEsPON – PREPARAT DO KONsER-
WAcji OPON

ALUfEL – PREPARAT DO mYciA 
fELG ALUmiNiOWYcH

Do lakierów samocho-
dowych zwykłych i me-
talicznych, przywraca 
oryginalny połysk, usu-
wa zmatowienia, chroni 
przed wpływem nieko-
rzystnych warunków 
atmosferycznych

Preparat o kwaśnym 
odczynie do usuwania 
wszelkich zanieczysz-
czeń z felg aluminio-
wych. Przywraca felgom 
ich naturalny kolor i  na-
daje połysk. Zalecany 
również do mycia innych 
elementów z aluminium

Preparat o  właściwo-
ściach pieniących, głębo-
ko penetruje i dociera do 
każdego włókna mate-
riału. Szybko i  dokładnie 
usuwa brud z  tapicerki 
samochodowej i  meblo-
wej, dywanów, wykładzin 
i  innych powierzchni 
pokrytych tkaninami. 
Odświeża kolor i  nie po-
zostawia zacieków.

Preparat do czyszczenia 
elementów gumowych. 
Nie zawiera agresyw-
nych rozpuszczalników 
i  kwasów. Pozostawia 
trwały, naturalny kolor 
opony. Pielęgnuje na-
błyszczając oponę oraz 
konserwuje chroniąc 
oponę przed pękaniem 
i odbarwieniami.

Opa ko wa nie: 750 ml

Opa ko wa nie: 750 ml

Opa ko wa nie: 750 ml

Opa ko wa nie: 750 ml
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DORjOL – PŁYN DO mYciA szYb

ODzim - ODmRAŻAcz DO szYb AUTO szAmPON z WOsKiEm

mEKOK – mLEczKO DO czYszczE-
NiA i PiELĘGNAcji KOKPiTU

Dzięki wyjątkowej recep-
turze i użyciu najwyższej 
jakości surowców błyska-
wicznie usuwa najcięższe 
zabrudzenia drogowe oraz 
ślady po owadach z szyb, 
reflektorów i lusterek nie 
pozostawiając smug. 
Służy do mycia szyb sa-
mochodowych, okien, 
luster, ekranów telewizo-
rów i innych powierzchni 
szklanych.

Konserwuje wszelkie ele  
menty plastikowe we-
wnątrz samochodu. Przy-
wraca pierwotny wygląd 
i  pozostawia świeży za-
pach. Działa antystatycz-
nie zmniejsza możliwość 
ponownego osadzania 
się kurzu.

Preparat szybko i  sku-
tecznie usuwa lód, szron 
i zabrudzenia z zamarz-
niętych powierzchni. Nie 
niszczy lakieru chromu 
i gumy. Pozwala uniknąć 
porysowania szyb, jak to 
ma miejsce przy mecha-
nicznym usuwaniu lodu 
i szronu.

Opa ko wa nie: 750 ml

Opa ko wa nie: 750 ml

Opa ko wa nie: 750 ml

Opakowanie: 400 ml, 1 litr i 5 litrów

Doskonale myje i nabłyszcza, utworzona warstwa  
z wosków konserwuje i chroni lakier przed warun-
kami atmosferycznymi. Pozostawia tzw. efekt kro-
pli deszczu.
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PAmiX - PiANA AKTYWNA 
iNTENsYWNiE czYszczącA

ODmRAŻAcz DO zAmKÓW

Alkaliczny dwufazowy koncentrat do pro-
fesjonalnego mycia nadwozi samocho-
dów, plandek  samochodów ciężarowych, 
cystern, posadzek w  garażach, stacjach 
obsługi, warsztatach mechanicznych, ma-
szyn budowlanych, przemysłowych, urzą-
dzeń rolniczych oraz innych powierzchni 
twardych o  wysokim stopniu zabrudze-
nia. Bardzo dobrze usuwa wszelkie za-
nieczyszczenia drogowe, pozostałości po 
produktach ropopochodnych oraz tłusz-
czach.
Preparat posiada doskonałe właściwości 
pieniące, miesza się z wodą bez ograni-
czeń. Preparat może być nanoszony na 
myte powierzchnie ręcznie lub przy po-
mocy urządzeń czyszczących (myjka).

Preparat o intensywnym dzia-
łaniu rozmrażającym. Posiada 
właściwości konserwujące.
Stosowany systematycznie 
zapobiega zamarzaniu zam-
ków, zawiasów i  innych me-
chanizmów narażonych na 
działanie niskich temperatur. 
Nie niszczy lakieru

Opakowanie: 1 litr, 5 litrów, 10 litrów, 20 litrów

Opakowanie: 50 ml
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PREPARAT WiELOzADANiOWY  
Ws-50

smAR GRAfiTOWY sG 60 WAzELiNA TEcHNiczNA WT 35

smAR UNiWERsALNY

Po lu zo wu je za pieczone 
i sko ro do wa ne połącze-
nia śru bo we, zam ki, lin-
ki, za wiasy, mechanizmy 
precyzyjne, jednocze-
śnie smarując je i zabez-
pieczając przed korozją. 
Poprawia kontakt elek-
tryczny. Usuwa wodę 
z zawilgoconych instala-
cji elektrycznych, elimi-
nuje zwarcia. Idealny do 
instalacji zapłonowych. 
Usuwa plamy ze  smoły, 
klejów i  smarów z po-
wierzchni metalowych 
i  lakierowanych. Nie za-
wiera silikonów. 
Pojemnik aerozolowy 
zaopatrzony w główkę 
z  rurką umożliwia pre-
cyzyjne dozowanie.

Polecany szczególnie do 
łożysk tocznych i  samo-
chodowych pomp wod-
nych w  normalnych wa-
runkach pracy, w zakresie 
temperatury od -30°C do 
+130°C. 
Smar charakteryzuje się 
odpornością na działanie 
wody, dobrymi właści-
wościami smarnymi i an-
tykorozyjnymi oraz sta-
bilnością mechaniczną.

Przeznaczony do kon-
serwacji: piór resorów, 
gwintów śrub, otwar-
tych przekładni zęba-
tych, przekładni ślima-
kowych, przegubów 
kulowych, łańcuchów 
oraz innych silnie ob-
ciążonych powierzchni 
trących pracujących 
w  zakresie temperatur 
od -20°C do +60°C.
Może być stosowany 
jako smar montażowy.
Nie nadaje się do sma-
rowania łożysk tocznych 
i mechanizmów precy-
zyjnych.

Zabezpiecza powierzch-
nie metalowe przed ko-
rozją, konserwuje i sma-
ruje elementy z tworzyw 
sztucznych i gumy, chro-
ni klemy akumulatora 
przed utlenianiem.
Sprawdza się w  przy-
padkach krótkotrwałego 
przechowywania części 
metalowych. 
Przy smarowaniu lek-
ko obciążonych łożysk 
pracujących w tempera-
turze poniżej 35°C oraz 
jako smar montażowy.

Opa ko wa nie: 150 ml, 400 ml i 5 li trów

Opakowanie: 150 ml i 400 ml

Opakowanie: 150 ml i 400 ml

Opakowanie: 150 ml i 400 ml
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smAR miEDziOWY cU 1100

zmYWAcz DO HAmULcÓW  
i sPRzĘGiEŁ zHs

OLEj siLiKONOWY DO UszczELEK 
sDU 45

PREPARAT PENETRUjącY z DWU-
siARczKiEm mOLibDENU ms21Specjalna pasta na bazie 

miedzi, przeznaczona 
do smarowania pro-
wadnic szczęk i klocków 
hamulcowych, tylnych 
powierzchni klocków 
hamulcowych, trzpieni 
i sprężyn krzyżowych 
hamulców tarczowych 
a także smarowania 
montażowego połączeń 
śrubowych poddanych 
wysokim obciążeniom. 
Zapobiega zapiekaniu 
się połączeń śrubowych 
(układy wydechowe, 
śruby i nakrętki kół 
samochodowych, pia-
sty kół, mechanizmy 
urządzeń grzewczych 
 – wrota i wózki pieców 
 piekarniczych i har-
towniczych). Odporna 

Rozpuszcza rdzę i pozo-
stałości smarów, luzuje 
skorodowane połączenia 
śrubowe, zawiasy, ogni-
wa łańcuchów, likwiduje 
piski i zgrzyty, usuwa 
smołę i inne zabrudzenia. 
Wypiera wilgoć. Pozosta-
wia film smarny w  po-
staci związków MoS2 
nadając poślizg i zabez-
pieczając współpracu-
jące elementy. Posiada 
doskonałe właściwości 
pełzające i penetrujące. 
Likwiduje ogniska korozji 
i  zabezpiecza przed ich 
powstawaniem.

Doskonale czyści i  od-
tłuszcza elementy ukła du 
hamulcowego i sprzęgła. 
Usuwa zanieczyszczenia 
z  pły  nu hamulcowego, 
olejów i  smarów, pozo-
stawiając czystą i suchą 
powierzchnię. Zapobie-
ga powstawaniu pisków 
podczas hamowania.
Obojętny dla lakieru sa-
mochodowego.
Preparat może być sto-
sowany do oczyszczania 
połączeń elektrycznych 
oraz mycia obudów 
skrzyń biegów, mostów 
napędowych, kadłubów 
i elementów silnika.

Preparat silikonowy za-
pobiegający przymarza-
niu gumowych uszcze-
lek drzwi i  prowadnic 
szyb do powierzchni 
metalowych, szklanych 
i  plastikowych. Chroni 
przed mechanicznymi 
uszkodzeniami. Konser-
wuje wyroby z gumy 
i  tworzyw sztucznych. 
Ułatwia pracę zamków, 
zawiasów, klamek, pro-
wadnic drzwi i  szuflad, 
łańcuchów, sprzętu węd-
karskiego itp. Nie plami, 
nie klei się, jest odporny 
na działanie wysokich 
i niskich temperatur.

Opa ko wa nie: 150 ml i 400 ml

Opa ko wa nie: 750 ml

Opa ko wa nie: 150 ml i 400 ml

Opa ko wa nie: 150 ml i 400 ml

na działanie wysokich temperatur (zachowuje wła-
ściwości smarne w temperaturze do 1100°C).
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smAR DO ŁAŃcUcHÓW GALL-62

zimNY PODmUcH PREPARAT DO czYszczENiA  
KLimATYzAcji

TEsTER szczELNOŚci Ts 01

Środek do smarowania 
i konserwacji łańcuchów 
Galla, lin stalowych 
oraz innych otwartych 
mechanizmów wolno-
bieżnych Zabezpiecza 
mechanizmy przed dzia-
łaniem wody oraz czyn-
ników atmosferycznych. 
Posiada dobrą przyczep-
ność i niską temperaturę 
łamliwości.
Temperatura pracy: od 
-40°C do +50°C

Profesjonalny środek do 
badania szczelności 
wszelkich ciśnieniowych 
instalacji gazowych. 
Skteczny do wszystkich 
mediów gazowych. Może 
być użyty na powierzch-
nie metalowe i wykonane 
z tworzyw sztucznych.

W pozycji pionowej 
znakomicie usuwa kurz 
wszędzie tam, gdzie wy-
magane jest całkowite 
odpylenie. Doskonały do 
czyszczenia: kompute-
rów, sprzętu biurowego, 
sprzętu fotograficznego, 
mechaniki precyzyjnej, 
telekomunikacji. Posia-
da aplikator rurkowy. 
W pozycji dnem do góry 
staje się produktem 
specjalistycznym, prze-
znaczonym do wykry-
wania zwarć i uszkodzeń 
w  elementach elektro-
nicznych, testowania 
nieciągłości ścieżek ob-

Skuteczny i trwały pre-
parat do utrzymania 
higieny układów wen-
tylacyjnych do stoso-
wania we wszystkich 
typach i modelach aut 
oraz wszelkich innych 
urządzeniach klimaty-
zacyjnych. Zapobiega 
powstawaniu nieprzy-
jemnych zapachów.

Opa ko wa nie: 400 ml

Opa ko wa nie: 400 ml

Opakowanie: 250 g

Opa ko wa nie: 400 mlwodów drukowanych, lub do chłodzenia obwodów 
drukowanych. Szybko obniża temperaturę do -40°C. 
Może być także stosowany do usuwania gum do żu-
cia z tkanin, podłóg i innych powierzchni.
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fLUDEX WmL - ŚRODEK DO zAbEz-
PiEczANiA PROfiLi zAmKNiĘTYcH

PŁYN DO zAbEzPiEczANiA KAbiN 
LAKiERNiczYcH

Preparat woskowo-lanoli-
nowy doskonale zabezpie-
cza przed korozją wszelkie-
go rodzaju trudno dostępne 
przestrzenie. Przeznaczony 
do konserwacji pojazdów 
mechanicznych, sprzętu 
budowlanego i rolniczego, 
do zabezpieczania części 
metalowych również na 
czas transportu i składowa-
nia. Ma dobre właściwości 
penetrujące, tworzy ela-
styczną, szczelną powłokę 
chroniącą przed działaniem 
wody i soli, wypiera wilgoć.

Płyn, który tworzy 
na powierzchniach 
ścian, warstwę 
zabezpieczającą 
i ochronną przed 
kurzem i odku-
rzem lakierniczym. 
Stosowany może 
być na ścianach, 
suficie i kanałach 
ssących, sprzęcie 
oświetleniowym 
itp. Zachowuje 
właściwości anty-
statyczne, dopóki 

nałożona warstwa jest wilgotna i lepka. Płyn jest 
nietoksyczny i niepalny, nie zawiera rozpuszczalni-
ków organicznych, ulega biodegradacji. Płyn łatwo 
daje się usunąć za pomocą strumienia wody.

Opa ko wa nie: 400 ml Opa ko wa nie: 5 litrów

NOWOŚĆ
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Regał  
przeznaczony

na emalie 
akrylowe 400 ml

Regał  
przeznaczony
na kosmetyki 

i chemię  
techniczną

Regał  
przeznaczony  

na emalie

Stojak  
przeznaczony  

na pisaki MICRO
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Ewa Siwińska
Ul. Warszawska 125a
Michałów - Reginów
05-119 Legionowo
Tel./Fax +48 22 7740303
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