Celoročná akcia 2019
v akcii

Sekundové lepidlo NOW
obj. č. 353 316/objem 20g/balenie 25ks

Silikónový sprej NOW
obj. č. 354 018/objem 400ml/balenie 12ks

cyanakrylát s univerzálnym použitím, v niekoľkých sekundách lepí
gumu, kovy, plasty
čas tvrdnutia: 5-40min
teplotný rozsah: -50 + 80°C
konečná pevnosť: 12 hodín
pevnosť v ťahu: 10-30 N/mm2
pevnosť v šmyku: 15-30N /mm2

beztukový ochranný a mazací prostriedok
na mazanie pohyblivých dielov bez zalepenia,
zamedzuje znečisteniu klzných a koľajových plôch,
chráni elektrické kontakty pred vlhkosťou,
impregnuje plastové, gumené a kovové diely, uľahčuje montáž,

4,40 €

Tekutý kov NOW
obj. è. 353 335/objem 25ml/balenie 1ks
exployd-kovový prípravok pre rýchlu opravu trhlín, otvorov a dutín,
v kovoch, dreve, betóne, keramike, vysoká výsledná pevnosť,
balenie v dvojitej injekčnej kartuši

3,70 €

Sprej na reťaze a oceľové laná NOW
obj. č. 354 030/objem 400ml/balenie 12ks
mazací prostriedok odolný voči odstredivej sile trvalé mazanie
veľmi namáhaných reťazí, oceľových lán, ozubených kolies,
klzných ložísk, znižuje trenie, opotrebenie,vytvára ochranný ﬁlm,
chráni pred koróziou, vodeodolný vniká do najmenších otvorov,
bez freónu

7,20 €

5,60 €

Viacúčelový sprej NOW
obj. č. 354 005/objem 400ml/balenie 12ks

Sprej na zváranie-delenie NOW
obj. č. 354 040/objem 400ml/balenie 12ks

vysoko aktívny prostriedok na údržbu a ošetrenie, univerzálne použitie
v priemysle a dielenskej výrobe, uvolňuje hrdzu, vytláča vlhkosť, mastí
všetky pohyblivé diely, odstraňuje vŕzganie, chráni pred koróziou,
odstraňuje hrubé nečistoty ako decht, tuky, uvolňuje zaseknuté spoje,
bez freónu

4,10 €

Odstraňovač hrdze NOW
obj. č. 354 010/objem 300ml/balenie 12ks
účinný na odstraňovanie veľmi zhrdzavených skrutiek všetkých
druhov, vniká do škár hrdze a láme ju, vytláča vlhkosť a súčasne
maže, poprípade naneste viackrát, bez freónu, bez silikónu
a živice, riedka konzistencia

3,70 €

oddeľovací sprej bez silikónu,
na ochranu povrchu okolo zváracej pištole,
zabraňuje prilepeniu častíc pri zváraní na pištoľ a obrobok,
upravené kovy netreba dodatočne upravovať lakovaním,
predlžuje životnosť zváracej pištole,
šetrí náklady na dodatočnú prácu, bez freónu

3,60 €

Mazací sprej NOW
obj. č. 354 050/objem 400ml/balenie 12ks
univerzálny mazací prostriedok pre použitie na všetkých
pohyblivých dieloch. napr. kĺboch, pántoch, ložiskách,
zabezpečuje ľahký chod, chráni pred koróziou, znižuje trenie,
vodeodolný, obsahuje PTFE, bez freónu

4,40 €
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Vŕtací a rezací olej NOW
obj. č. 354 055/objem 400ml/balenie 12ks

Hliníkový sprej NOW
obj. č. 354 075/objem 400ml/balenie 12 ks

syntetická olejová zmes pre univerzálne použitie pri obrábaní kovov
(vŕtanie, frézovanie, rezanie...), vynikajúce vŕtacie a mazacie
vlastnosti, predlžuje životnosť náradia, zvyšuje rýchlosť vŕtania,
skracuje pracovný čas, zvyšuje kvalitu opracovaného povrchu

teplu odolný prípravok na ochranu pred koróziou, pre kovy
farebne podobné hliníku, ako aj na podlady podobnej farby,
99%-ný čistý hliník, odolný oderu, odolný voči väčšine kyselín
a lúhov, odolný teplote do 300°C, bez freónu

6,90 €

5,60 €

Zinkový sprej NOW
matný obj. č. 354 065/objem 400ml/balenie 12ks
lesklý obj. č. 354 066/objem 400ml/balenie 12ks
rýchloschnúci korózii zabraňujúci prostriedok na nanášanie a studené
zinkovanie kovov ako aj opravy poškodených zinkových povrchov,
vytvorí hladký ﬁlm bez pórov, zabezpečí vodivosť pri bodovom zváraní,
nevytvára trhliny, prelakovateľný, odolný voči soli, hrdzi a vode,
odolný teplote do 490°C, viac ako 92% zinku v suchom povrchu,
bez freónu

matný

6,90 €

lesklý

6,60 €

Čistič bŕzd NOW
obj. č. 354 105/objem 500ml/balenie 12 ks
Ľahko odstráni nepoddajné znečistenie od oleja, tukov,
brzdného prachu alebo brzdovej kvapaliny na všetkých
povrchoch, rýchlo schne bez zvyškov, ideálny na všetky
práce na aute, neobsahuje chlór, ﬂuor, PCB alebo ťažké
kovy, bez freónu

3,70 €
Priemyselný rýchločistič NOW
obj. č. 354 115/objem 500ml/balenie 12 ks
vysokoúčinný čistiaci prípravok na spoľahlivé odstránenie
znečistenia a mastnoty na kovoch, skle, keramike,
ako aj takmer na všetkých plastoch, vhodný najmä
na prípravu pred lepením

3,70 €

Zinkovo-hliníkový sprej NOW
obj. č. 354 070/objem 400ml/balenie 12 ks
zinkovo-hliníkový kombinovaný sprej na dodatočné pozinkovanie
a opravy, špeciálne na plochách zinkovaných ponorom, rýchloschnúci

6,20 €

Odstraňovač tesnení a lepidla NOW
obj. č. 354 120/objem 400ml/balenie ks
rozpúšťadlo pôsobiace do hĺbky, na šetrné odstránenie tesnení
a lepidiel, farieb, lakov, dechtu, šetrí čas

5,30 €

Platí od 6. 5. do 31. 12. 2019! Uvedené ceny sú PC s DPH.
www.katalogprofesionalnehonaradia.sk

