
PREPARATY TECHNICZNE 
W AEROZOLU

Miedź w areozolu

Copper Spray - MT000561

Preparat w aerozolu z wysoką zawartością miedzi, 
przeznaczony do smarowania złączeń śrub, na-
rażonych na bardzo wysokie temperatury.
Miedź w  aerozolu posiada wysoką termiczną sta-
bilność, chroni przed działaniem środków chemicz-
nych i czynników atmosferycznych. Zapobiega zu-
życiu i utlenianiu części metalowych. Preparat jest 
odporny na działanie temp. od -40 °C do +1100 °C. 
Wyposażony jest w specjalną dyszę umożliwiającą 
aplikację w różnych pozycjach.

Brake Cleaner - MT000563

Wysokiej jakości preparat przeznaczony do oczysz-
czania szczęk i tarcz hamulcowych oraz in-
nych części układu hamulcowego. Poluzowuje 
zakleszczone elementy, nie pozostawia osadu, nie 
posiada właściwości przewodzących, jest odporny 
na korozję. Preparat jest wyposażony w specjalną 
dyszę umożliwiającą aplikację w różnych pozy-
cjach.

Te� on w aerozolu (PTFE)

PTFE Oil  - MT000564

Uniwersalny smar posiadający wyjątkową mecha-
niczną i termiczną stabilność, przeznaczony do sto-
sowania na części ruchome z metalu i plasti-
ku. Ma bardzo wysoki współczynnik tarcia, gładką 
strukturę i doskonale przylega do powierzchni. Jest 
odporny na czynniki atmosferyczne, słabe kwasy 
i zasady. Jest to preparat wodoodporny i pH – neu-
tralny. Chroni powierzchnie przed zużyciem i skle-
janiem. Jest odporny na działanie temp. od -50 °C 
do + 250 °C. Posiada dyszę kierunkową.

Cena: 17,00 zł

Pojemność: 400 ml

Cena: 13,50 zł

Pojemność: 400 ml

Cena: 10,50 zł 

Pojemność: 500 ml

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% VAT.

Szybko - start 

Quick start - MT000568

Skuteczny preparat na bazie eteru, ułatwia start 
silnika spalinowego. Przez kilka sekund należy 
wtłaczać środek do wlotu � ltra powietrza, następ-
nie uruchomić silnik. Preparat jest wyposażony 
w  specjalną dyszę umożliwiającą aplikację w  róż-
nych pozycjach.

Cena: 14,50 zł 

Pojemność: 400 ml

Preparat do czyszczenia hamulców
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Preparat do czyszczenia styków

Odrdzewiacz w areozolu

Penetrating Oil - MT000573

Efektywny preparat poluzowujący zardzewia-
łe części. Posiada doskonałe właściwości pene-
tracyjne, zawiera gra� t i MoS2. Jest preparatem 
wodoodpornym i chroniącym przed rdzą. Posiada 
specjalną dyszę umożliwiającą aplikację w różnych 
pozycjach.

Preparat zamrażający

Freezer - MT000591

Skuteczny preparat do poluzowania ściśniętych 
połączeń. Gwałtownie obniża temperaturę do 
-50 °C. Posiada specjalną dyszę kierunkową umoż-
liwiającą aplikację w różnych pozycjach.

Contact Cleaner - MT000569

Wysokiej jakości preparat czyszczący do elektro-
nicznych i elektrycznych połączeń, posiada 
właściwości penetrujące i rozpuszczające zanie-
czyszczenia. Nie przewodzi prądu, nie powoduje 
korozji i nie pozostawia osadu. Preparat jest wypo-
sażony w specjalną dyszę umożliwiającą aplikację 
w różnych pozycjach.

Cena: 13,00 zł

Pojemność: 400 ml

Cena: 16,00 zł

Pojemność: 400 ml

Cena: 11,90 zł

Pojemność: 400 ml

Preparat na styki elektryczne

Electro Protect - MT000567

Preparat posiada doskonałe właściwości pene-
trujące, zapobiega powstawaniu problemów 
przy starcie, powodowanych przez wilgoć. 
Chroni przed wodą, zawilgoceniem. Jest odporny 
na sól, słabe kwasy i zasady. Doskonale przylega, 
posiada właściwości antykorozyjne i jest pH-neu-
tralny. Preparat jest wyposażony w specjalną dyszę 
umożliwiającą aplikację w różnych pozycjach.

Cena: 14,00 zł

Pojemność: 400 m

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% VAT.


