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Vpojne krpe in role za olja
SPC…STANDARDNE PODLOGE IN ROLE ZA VPIJANJE OGLJIKOVODIKOV
- primerne za sanacijo razlitij v industriji ali na vodi
- vpijajo olja in tekočine na osnovi nafte
- Zelo vpojne, ojačene in hidrofobne
- perforacija omogoča ekonomično uporabo
- Role so idealne za prekrivanje večjih površin in hiter odziv
Artikel

Opis

Pakiranje

Vpojnost (L)

SPC100-E

Krpe: 41 cm x 51 cm
Težke, ojačane, perforirane

100/zaboj

114/100kos

SPC200-E

Krpe: 41 cm x 51 cm
Srednje težke, ojačane, perforirane

200/zaboj

166/200kos

SPC150-E

rola: 96 cm x 44 m
Težke, ojačana

1/vreča

231/kos

ENV…PODLOGE IZDELANE MAXX TEHNOLOGIJO
- primerne za sanacijo razlitij v industriji ali na vodi
- vpija olja in tekočine na osnovi nafte
- vpijanje olj do 24x svoje teže
- najbolj vpojni pivnik oz. role na tržišču
- z manj materiala absorbiramo več tekočine - nižji stroški
Artikel

Opis

Pakiranje

Vpojnost (L)

ENV100-M

Krpe: 41 cm x 51 cm, težke

100/zaboj

136/100kos

ENV200-M

Krpe: 41 cm x 51 cm, lahke

200/zaboj

221/200kos

ENV150-E

rola: 96 cm x 44 m
težka

1/vreča

274/kos

ENV152-E

rola: 48 cm x 44 m
težka

2/vreča

274/2kos

OIL PLUS… PLUS KVALITETA ZA INDUSTRIJSKO RABO
- vpija olja in tekočine na osnovi nafte.
- visoka kvaliteta, kombinacija med vpojnostjo in odpornostjo
- perforacija omogoča ekonomično uporabo
- idealno za nameščanje okoli delovnih strojev
- dodan dodaten sloj za večjo odpornost in trdnost
Artikel

Opis

Pakiranje

Vpojnost (L)

OP15-DP-E

rola: 38 cm x 46 m
Težka, ojačana ,2X perforirana

1/zaboj

94/kos

OP30-DP-E

rola: 76 cm x 46 m
Težka, ojačana ,2X perforirana

1/zaboj

187/kos

OP150-DND-E

Krpe: 41 cm x 51 cm
Težke, ojačane, perforirane

150/zaboj
DND zaboj

168/150kos

SXT… EKSTRA OBDELANO IN ODPORNO VPOJNO SREDSTVO
- vpija olja in tekočine na osnovi ogljikovodikov
- okrepljen sloj za večjo odpornost in daljšo življenjsko dobo
- ne pušča vlaken - idealno kot krpa za čiščenje
- mehka in gladka površina je prijazna do uporabnika
- perforacija omogoča ekonomično uporabo
Artikel

Opis

Pakiranje

Vpojnost (L)

SXT200-E

Krpe: 41 cm x 51 cm
Srednje težke, ojačane, perforirane

100/Zaboj

124/100kos

SR…ANTISTATIČNE VPOJNE KRPE/ROLE
- vpijajo olja in tekočine na osnovi ogljikovodikov
- idealna izbira za prostore, kjer statična elektrika predstavlja tveganje nezgode
Artikel

Opis

Pakiranje

Vpojnost (L)

SR 1850

Krpe: 38 cm x 48 cm
lahke

50/vreča

30

SR3625

Krpe: 84 cm x 100 cm
Težke, Jumbo velikost

25/vreča

110

SR 3600

rola: 76 cm x 46 m
težka

1/vreča

167

- vpijajo široko paleto tekočin kot so voda, olje, kisline,…..
- 3-slojna konstrukcija povečuje trdnost in obstojnost
- perforacija omogoča ekonomično uporabo
- idealno za sanacijo razlitij na delovnem mestu
- Krpe dobavljive tudi v posebnem »dispenze & disponse«DND pakiranju
- dodan dodaten sloj za večjo odpornost in trdnost

GP… UNIVERZALNO, NAREJENO Z MAXX
- vpijajo široko paleto tekočin kot so voda, olje, kisline,…..
- izredno vpojne, saj vpijajo tekočine kar do 18-kratne svoje teže
- zahvaljujoč MAXX tehnologiji je potrebno manj sredstev za
več vpijanja, kar se pozna na nizkih stroških odpadkov
- za lažje shranjevanje so pakirane v kartonskih zabojih
- idealna izbira za industrijo, kjer se zahteva vpojnost in nizki stroški

Artikel

Opis

Pakiranje

Vpojnost (L)

GP200-M

podloge: 41 cm x 51 cm
Lahke, ojačane, perforirane

200/zaboj

166/200kos

GP150-E

rola: 96 cm x 44 m
Težke, ojačane

1/vreča

192/kos

GP152-E

rola: 48 cm x 44 m
Težke, ojačane, perforirane

2/vreča

192/2kos

UXT...TRDNA IN POHODNA UNIVERZALNA VPOJNA KRPA
- vpijajo široko paleto tekočin kot so voda, olje, kisline,…
- odpornejši vrhnji sloj omogoča izredno trdnost in odpornost
- perforacija omogoča ekonomično uporabo
- ne pušča vlaken (odlična za čiščenje in uporabo na pultih)
- mehka vrhnja plast je prijaznejša do uporabnika
Naziv

Opis

Pakiranje

Vpojnost (L)

UXT315-P-E

ROLA: 38 cm x 46 m
Težke, ojačane, perforirane

1/zaboj

146/kos

UXT330-DP-E

ROLA: 76 cm x 46 m
Težke, ojačane, dvojno perforirane

1/zaboj

146/kos

UXT300-E

podloge: 41 cm x 51 cm
Srednje težke, ojačane, perforirane

100/zaboj

95/100kos

HT...VSESTRANSKI ARTIKEL, UPORABEN KOT PODLOGA, KRPA, ROLA, BLAZINA ALI ČREVO!

Specialni vpojni materiali
OIL ONLY BLAZINE ZA VPIJANJE OLJ
- vpija olja in tekočine na osnovi nafte
- so hidrofobne, torej ne vpijajo vode
- na voljo v različnih velikostih
Artikel

Opis

Pakiranje

Vpojnost (L)

OIL1818

Blazina: 43 cm x 48 cm

16/zaboj

105/16kos

OIL99

Blazina: 23 cm x 23 cm

32/zaboj

52/32kos

ALLWIK BLAZINE…UNIVERZALNE BLAZINE
- vpijajo široko paleto tekočin
- na voljo v različnih velikostih
Artikel

Opis

Pakiranje

Vpojnost (L)

AW1818

Blazina: 43 cm x 48 cm

16/zaboj

105/16kos

AW99

Blazina: 23 cm x 23 cm

32/zaboj

52/32kos

DTO IN DTA ... VPOJNE PREVLEKE ZA SODE
- na voljo v dveh izvedbah: za olja (DTO) in univerzalne (DTA)
- vpojen propilen poskrbi za čisto in varno delovno okolje, saj učinkovito vpija razlite tekočine
- primerno za 200L sode
- ekonomična izbira

Artikel

Opis

Pakiranje

Vpojnost (L)

DTO25

56 cm

25/zaboj

26/25kos

DTA25

56 cm

25/zaboj

26/25kos

SPC SPILLBOX...VPOJNE PODLOGE V ZABOJU ZA VSAK PROSTOR
- primerno za vsak prostor (laboratoriji, vozila, delavnice,…)
- na voljo v treh izvedbah: za olja, univerzalna in za kemikalije
- natisnjena navodila za uporabo
- PVC zaboj je za večkratno uporabo, nadomestimo le vpojne podloge
- rumena barva zaboja zavoljo boljše vidljivosti
- vsebina: 15 vpojnih podlog 41cm x 51 cm
Artikel

Opis

Pakiranje

Vpojnost (L)

SA-SBO

Spill box (za olja)

15/zaboj

10/kpl

SA-SBA

Spill box (univerzal)

15/zaboj

10/kpl

SA-SBH

Spill box (za kemikalije)

15/zaboj

9/kpl

SPC ČEPI...OHRANJAJO REZERVOARJE IN KANALŠČINE ČISTE

Opis

Pakiranje

Vpojnost (L)

SPC818-E

čep, 20 cm x 45 cm
Težko

10/vreča

131/10kos

SPC10

čep, 36 cm x 64 cm
Težko

10/vreča

197/10kos

SPC10

Artikel

SPC818-E

- vpija olja in tekočine na osnovi nafte
- hidrofoben material - ne vpijajo vode
- na vodi plavajo tudi popolnoma nasičeni
- močna zunanja mrežica zagotavlja obstojnost
- enostavna uporaba: zavežemo za vrv in vstavimo
v kanal, kjer uspešno lovimo olja in oljne emulzije ter ogljikovodike

Vpojni materiali za kemikalije

Industrijski pivniki in Dekontaminacija

BSM…NEDRSEČE IN NEPREPUSTNE VPOJNE ROLE

SINTAN ORIGINAL… SREDSTVO ZA RAZGRADNJO OGLJIKOVODIKOV
Je proizvod, ki so ga razvili na Inštitutu za razvoj varnosti in tehnike za okolje (IST) v sodelovanju z zavarovalnicami ter proizvajalci mineralnih olj. Z njim je možno
učinkovito očistiti z ogljikovodiki onesnažene betonske in druge trdne površine do globine 20 cm. Je biološko razgradljiv do 98% in ne vsebuje fosfatov ter drugih
okolju škodljivih snovi. Zato ga je možno uporabljati za sanacijo tudi v prehrambeni industriji in na vodnih površinah. Njegovo učinkovitost v praksi so potrdili obsežni analitični in praktični preizkusi znanih EVROPSKIH inštitutov.
SINTAN ORIGINAL odlikujejo naslednje lastnosti:
- nizka viskoznost omogoča prodor v betonske in druge porozne površine (les, ploščice,…)
- učinkovito izrivanje oljnih madežev iz globine na površino po enostavnem postopku
- aktivna hranilna snov za bakterije, ki se hranijo z ogljikovodiki
- negorljiv in ne tvori strupenih plinov

5L 10L 25L 60L 220L 1000L

OLEX…VSESTRANSKI RAZMAŠČEVALEC ZA VSAKDANJO UPORABO
OLEX je razmaščevalno sredstvo, primerno za vsakdanjo uporabo v industriji, obrti in delavnicah. Učinkovito odstranjuje oljna in maščobna onesnaženja iz vseh
materialov in površin hitro, varčno, zanesljivo in brez stranskih učinkov.
Je pH nevtralen, biološko razgradljiv, ni vnetljiv in je brez strupenih plinov. OLEX uporabljamo kot industrijski razmaščevalec za
razmaščevanje vseh vrst materialov in trdih površin pred barvanjem ali nadaljnjo obdelavo. Zaradi učinkovitosti in ugodne cene je
posebej primeren za vsakdanjo uporabo v industriji, delavnicah,...
UPORABA:

- razmaščevanje strojnih delov in strojev
- čiščenje in razmaščevanje tal
- razmaščevanje elektroinštalacijskih elementov
- razmaščevanje prometnih površin in parkirišč

10L 25L 60L 220L 1000L

Ekološki kompleti
EKOLOŠKI ZABOJNIK TIPII EK...ZA PREPREČEVANJE RAZLITIJ IN SANACIJO
- Vse kar je potrebno za sanacijo in preprečevanje razlitij na enem mestu
- Na voljo v različnih izvedbah
- Izjemno orodje za zagotavljanje standarda ISO14001
- Primerno za industrijo, obrt, avto servise, črpalke, bencinski servisi,….
- Enostavna in ekonomična rešitev
- Neomejena življenjska doba
Artikel

Vsebina:

TIP II EK
STANDARD

40kg SINTAN COMPACT, 25L razmaščevalec SINTAN ORIGINAL, 50 Pivnik SPC100,
lopata, krtača, omelo, brizgalka, navodila

TIP II EK
UNIVERZAL

40kg SINTAN COMPACT, 25L razmaščevalec SINTAN ORIGINAL, 25 Pivnik SPC100, 25
x pivnik MRO100 lopata, krtača, omelo, brizgalka, navodila

TIP II EK
SESTAVLJEN

Vsebina po želji

SORBENT CENTER… ZA TISTE, KI IMATE RADI UREJENO DELOVNO OKOLJE!
- izdelano iz močnega in odpornega polietilena za dolgo življenjsko dobo
- primerno za shranjevanje SPC vpojnih sredstev
- modulna gradnja: možnost enojne, dvojne ali trojne izvedbe
- dvojna vrata omogočajo enostaven dostop do notranjosti
- samostojno enoto je možno pritrditi na steno
- možno dodati kolesa za večjo mobilnost
SC-3000

Enojni modul, brez vpojnih sredstev in dodatnih elementov

SC-4

Komplet 5 koles (za enojno ali dvojno enoto)

SC-MB

Stenski nosilec za enojno enoto

SC-D15

Nosilec za vpojno rolo dolžine 43 cm

SC-D40

Nosilec za vpojno rolo dolžine 106 cm

ADR EKOLOŠKI KOMPLETI...ZA TOVORNA VOZILA
Evropski ADR 2005 obvezuje vse prevoznike nevarnih snovi, da v svoja vozila podobno kot
gasilne aparate, prvo pomoč in ostalo opremo namestijo ADR EKOLOŠKE KOMPLETE.
Pogosto prihaja do nesreč, zato se je bolje pripraviti v naprej in se hkrati izogniti velikim
stroškom, ki nastanejo ob sanacijah tovrstnih nesreč.
PREDNOSTI :
- EKONOMIČNOST – velika vpojnost za nizko ceno
- OBLIKA - enostavno shranjevanje, saj zavzema malo prostora
- ENOSTAVNO ZA UPORABO – možen hiter odziv na nesrečo
- VSEBINA – vse kar potrebujemo na enem mestu

MEK…MALI EKOLOŠKI KOMPLETI
MEK 1 je najmanjši izmed naših ekoloških kompletov.
Posebej primeren je za vozila, kjer ga lahko enostavno
shranimo za sedežem.
Vpije lahko cca do 32l olja.

MEK 2 je komplet, v katerem je vsebina shranjena v
PVC trpežnem zaboju. Komplet je priporočljiv za
manjše delavnice, kjer ni veliko nevarnih tekočin.
Enostavno ga shranimo na polico in ga izvlečemo
kadar ga potrebujemo. Vpije lahko cca do 35l olja.

Mali komplet: SKO-ADR-S (za olja)
- 25x podloga SPC100, 41cm x 51 cm
- 4x vpojne cevi OIL430, 7,6cm x 122 cm
- 1x vreča za odpadke / 1x rokavice
- navodila za uporabo
Mali komplet: SKA-ADR-S (univerzal)
- 25x podloga MRO100, 41cm x 51 cm
- 4x vpojne cevi AW430, 7,6cm x 122 cm
- 1x vreča za odpadke / 1x rokavice
- navodila za uporabo

Veliki komplet: SKO-ADR-L (za olja)
- 35x podloga SPC100, 41cm x 51 cm
- 1x vpojna cev OIL430, 7,6cm x 122 cm
- 1x vpojna cev OIL806, 7,6cm x 244 cm
- 1x blazina OIL1818, 46cm x 46 cm
- 4x blazina OIL99, 23cm x 23 cm
- 2x vreča za odpadke / 1x rokavice
- navodila za uporabo
Veliki komplet: SKA-ADR-L (univerzal)
- 35x podloga SPC100, 41cm x 51 cm
- 1x vpojna cev OIL430, 7,6cm x 122 cm
- 1x vpojna cev OIL806, 7,6cm x 244 cm
- 1x blazina OIL1818, 46cm x 46 cm
- 4x blazina OIL99, 23cm x 23 cm

VSEBINE KOMPLETOV:
Komplet MEK1
- 20x podloga SPC100, 41cm x 51 cm
- 2x vpojna cev OIL430, 7,6cm x 122 cm
- 5x vreča za odpadke /rokavice
- navodila za uporabo
Komplet MEK2
- 10x podloga SPC100, 41cm x 51 cm
- 2x vpojna cev OIL430, 7,6cm x 122 cm
- 1x vpojni absorbent 3KG
- 1x Razmaščevalec OLEX
- 5x vreča za odpadke /rokavice
- navodila za uporabo

MEK 3 je vsestranski komplet, primeren za
transportna sredstva in delavnice. Vsebina je
shranjena v PE vreči. Komplet lahko vpije do
cca 40l olja.

KOMPLET MEK3
- 30x podloga SPC100, 41cm x 51 cm
- 1x vpojni Čep SPC 10
- 1x vpojna cev OIL430, 7,6cm x 122 cm
- 2x blazina OIL99, 23cm x 23 cm
- 5x vreča za odpadke /rokavice
- navodila za uporabo
KOMPLET MEK4
- 10x podloga SPC100, 41cm x 51 cm
- 10x podloga MRO100, 41 x 51 cm
- 1x vpojna cev OIL430, 7,6cm x 122 cm
- 1x blazina AW1818, 46cm x 46 cm
- 4x blazina OIL99, 23cm x 23 cm
- 1 x Absorbent 3kg + razmaščevalec

Sestavimo vam ekološki komplet po vaših željah.
Vsebino prilagodimo vašim potrebam. Na voljo so
veliki kompleti v aluminijastih zabojih, posebnih
plastičnih posodah, različnih velikosti, mobilni ali ne.
Pokličite nas za več informacij.

MEK 4 predstavlja vsestranski komplet v kakovostnem aluminijastem zaboju je shranjen širok
izbor izdelkov za vpijanje olj in drugih nevarnih tekočin. Med tem ko so MEKI 1, 2 in 3 bolj
primerni za vpijanje olj in tekočin na osnovi nafte, je MEK 4 primeren za sanacije vseh okolju
nevarnih tekočin. Primeren je za pritrditev na delovne stroje oz. platforme, saj je nanj mogoče
dodatno montirati tudi ključavnico, kar skrbi za dodatno varnost.

VPOJNA ZAŠČITA CEVI
Primerno za popravila na delovnih strojih. Kadar
neko cev v kateri je tekočina, razstavimo iz nje
kaplja še dalj časa. Tako na delovnem mestu
nastane umazanija-razlitje, poveča se možnost
poškodb-zdrs in nenazadnje onesnažujemo okolje.
Hose bibb je prava rešitev, ki s svojo obliko in
vpojnostjo preprečuje omenjena

HOSE WRAP
1,5-3 COLE, RDEČE BARVE (4702-YE)
4-5 COLE,
RUMENA BARVE (4704-YE)
6-8 COL,
MODRA BARVA (4706-YE)
10 COL,
ZELENA BARVA (4710-YE)
HOSE BIBB (4701-YE), 5/komplet
MAX. ODPRTINA 6 cm
MAX. VOLUMEN 0,47 l
STANDADRI:
EPA, SPCC, NPDES

Vaša cev pušča? Hose wrap je prava rešitev. Različne dimenzije se natanko prilegajo cevi, notranji
polipropilenski pivnik pa vpija tekočino. Tako ohranjamo čisto delovno okolje in varujemo pred poškodbami. Izdelane so iz kemično odpornega materiala in so na voljo v štirih velikostih, ki se razlikujejo po barvah.

Vpojni granulati
SINTAN COMPACT..GRANULAT ŠT. 1 ZA OLJA, NAFTO, BENCINE, BARVE, KISLINE, LUGE ,...
SINTAN COMPACT 24/48 TIP III R je varnostna garancija za človeka in okolico.
- je večkratno kalciniran naravni material v velikosti granulata od 0,3 do 0,75mm
- uporablja se lahko na vseh trdnih površinah
- večino tekočin vpija hitro in učinkovito
- je praktično brez prahu, zajamčeno brez azbesta, kemično nevtralen,
ni vnetljiv, ne povzroča iskrenja , ni strupen,...
- je izredno izdaten material v primerjavi z drugimi
- v primerjavi z navadnimi granulati je tudi poraba za 2 do 3 krat manjša
- Na voljo v 10 kg vedru in 20 kg vreči
TEHNIČNE INFORMACIJE:
- granulat na bazi glinaste zemlje Al2SiO2– alumosilikat
- pH nevtralen
- teža 580-620 g/l
- 1 kg absorbira več kot 1 liter mineralnega olja
- skladišči se v suhih prostorih, rok trajanja je neomejen

IMS-CHEMSORB TIP III R - FINOZRNAT GRANULAT ZA VPIJANJE
IMS CHEM SORB je pakiran v 10 kg vedru. Granulacija omogoča prodiranje v še tako nedostopna mesta.
Primeren je za sanacije v industriji, kakor tudi za profesionalne službe. Deluje hitro in učinkovito.
TEHNIČNE INFORMACIJE:
- večkratno kalciniran granulat na bazi glinaste zemlje
- velikost granulata od 0,21 do 0,84 mm
- pH nevtralen
- relativna gostota: 0,700 g cm-3
- priporoča se uporaba na trdnih tleh
- skladišči se v suhih prostorih, rok trajanja je neomejen

TOTAL SORB TIP III R - FINOZRNAT GRANULAT ZA VPIJANJE
TOTAL SORB je pakiran v 20kg vreči. Izredno majhna granulacija omogoča prodiranje v še tako nedostopna mesta.
Primeren je za sanacije v industriji, kakor tudi za profesionalne službe. Deluje hitro in učinkovito.
TEHNIČNE INFORMACIJE:
- večkratno kalciniran granulat na bazi glinaste zemlje
- velikost granulata od 0,21 do 0,84 mm
- pH nevtralen
- relativna gostota: 0,700 g cm-3
- priporoča se uporaba na trdnih tleh.
skladišči

POŽIRALEC OLJA… KOMPLET ZA SANACIJO MANJŠIH RAZLITIJ
Požiralec olja predstavlja priročni komplet primeren za
manjše delavnice in dom. Z njim lahko sanirate vsako
manjše razlitje nevarnih snovi (olja, emulzije, bencine,
masti, druge kemikalije…) na zelo enostaven in učinkovit
način. Komplet vsebuje absorbcijsko sredstvo SINTAN COMPACT
in 0,5 l dekontaminacijskega sredstva OLEX. Vedro je opremljenim
s slikovnim in pisnim gradivom.

NA VOLJO V VEDRU 18 l.

POWER SAFE…PREMIUM VPOJNI GRANULAT TIPIIIR
Power Safe je mešanica anorganskih delcev na polimerni osnovi in indikatorjev. Granulacije je izredno fina saj granule ne merijo več kot 100
mikronov. Popolnoma negorljiv v skladu z VCI, ne eksploziven v skladu z
ST 0—VDI 3673 in se ne praši. Ni elektrostatičen, odporen na udarce, ne
povzroča oksidacije,ni toksičen in ni strupen. Faktor prašenja je 1,2.
- Lahko ga uporabimo za vse nevarne kemikalije
- Izredno vpojen: vpija do 75 x svojo težo
- Ob stiku s tekočino se spremeni agregatno stanje. Postane trdno.
- Popolnoma ne rizično, lahko ga uporabljam brez predhodnega znanja
- Spremeni barvo v odvisnosti od vsrkane tekočine
- Preprečuje širjenje nevarnih plinov
- Vpojno sredstvo tip IIIR

CANSORB
- idealno za čiščenje oljnih madežev na vodni
površini in na trdnih tleh
- naravni material, šotni mah v zrnati obliki
- absorbira samo ogljikovodike
- hidrofoben, plava na vodi

CB 18
Dimenzija: /
Pakiranje: 8,2kg /vreča

Lovilne posode
SC-SD2 LOVILNA PLATFORMA
Naše nizkoprofilne, 80l lovilne palete so cenovno najugodnejša
izbira za shranjevanje nevarnih tekočin in preprečevanje
potencialnih razlitij. Vsaka lovilna paleta ima posebne zavihke za
povezovanje palet, kar pomeni, da lahko enostavno ustvarimo
platformo za shranjevanje nevarnih tekočin. (LEGO SISTEM )
Pretočna pipa: omogoča enostavno
povezovanje posod in hkrati povečuje
volumensko kapaciteto.
Povezovanje

SC-SDP LOVILNE PALETE

IBC-2000i SPILLPALLET

IBC-SPILLPALLET
Lovilna posoda IBC SPILLPALET za
ugodno ceno ponuja visoko stopnjo
varnosti za shranjevanje vaših
nevarnih tekočin.
Volumen 1100 litrov ustreza zakonskim aktom, zasnova pa omogoča
prihranek na prostoru.
IBC SPILLPALLET (5470-YE)
Dimenzije: 126 cm x 131 cm x 88 cm
Volumen: 1100 L
Max. Obrem.: 2000kg
Standard: EPA 40 CFR 264.175
SPCC,NPDES

POLY LABTRAY
Idealna rešitev za laboratorije.
Velikost omogoča postavitev na
delovno mizo, kjer lahko varno
izvajamo operacije z nevarnimi
tekočinami brez ogrožanja
POLY-LABTRAY (5248-YE)
Dimenzije: 63 cm x 55 cm x 7 cm
Teža: 2,9 kg, Volumen: 9,5 l

DRIPILOW PODLOGA
Podloga je zasnovana za manjša razlitja oz.
kapljanje tekočin, še posebej pod vozili.
Posebna obtežitev jo obdrži tam kamor jo
postavimo tudi v težjih vremenskih
razmerah. Primerna za različne tekočine in
goriva. Je 100% korozijsko in UV odporna.
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Shranjevanje

IBC 2000i je lovilna posoda primerna za več
kot 99% vseh IBC cistern na trgu. Narejena iz
100% polietilena in odporna na veliko nevarnih tekočin, kemikalij in korozijo. Ogromna
volumska kapaciteta zagotavlja zaščito pred
razlitjem. Izredno močna s posebno zaščitnim
koritom za nalivanje.
IBC 2000i (5469-YE)
Dimenzije: 183 cm x 230 cm x 73,6 cm
Volumen: 1457 L
Max. Obrem.: 4000kg
Standard: EPA 40 CFR 264.175
SPCC,NPDES

POLY EDGE
POLY EDGE je zaboj v obliki valja, ki ga
je možno montirati na tovorna vozila, v
delavnice, itd. Namenjen je za shranjevanje zaščitnih sredstev proti razlitju.
Je nepropustno zaprta (tesnilo) enota,
ima ključavnico in je 100% korozijsko
odporna.
POLY-EDGE (1601-BK)
Dimenzije: 88 cm x 50 cm x 38 cm
Teža: 7 kg

SESALEC Q-VAC 100
Enostavno za uporabo in zelo učinkovito.
Q-VAC enostavno posesa razlito tekočino v
običajen 200 l sod. Posebni ventil avtomatsko
poskrbi za zaustavitev, ko je sod poln. Deluje
na zrak in s pomočjo vakuuma (ustvarja podtlak) sesa tekočino. Na voljo tudi v izvedbi za
gorljive
Tehnični podatki:
- pretok zraka: (87psi): 35cfm
- kompresor PSI (minimum/optimalno: 30/87PSI
- glasnost: 82 dB
- kapaciteta: 24g/min
- optimalni kompresor: 10HP

5650-YE:
5660-YE:
5670-YE:
5680-YE:

Ojačitve

PRESTREZNE KADICE

Lovilna kad 7l
380 x 780 x 115 mm

Lovilna kad 15l
460 x 605 x 180 mm

56 cm, 3,8 l
91 cm, 7,6 l
137 cm, 11,4 l
107 cm, 15,1 l
Lovilna kad 55l
950 x 680 x 240 mm

Ekološko skladiščenje
POLY STACKER

POLY-RACK SKLADIŠČNI SISTEMI
Poly rack skladiščni sistemi so sodobni skladiščni sistemi,
ki zagotavljajo maksimalen izkoristek prostora in enostavnejše upravljanje s tekočinami. Elementi so korozijsko
odporni in imajo dolgo življenjsko dobo. Osnovni modul
predstavlja POLY RACKER, vsako nadgradnjo pa POLY
STACKER, ki ga premikamo z viličarji in je nagnjen za cca. 4
stopinje zaradi iztekanja. POLY SHELF služi kot podstavek
za ročke pri pretakanju.

POLY SHELF

POLY RACKER
ENOJNI POLY RACK SISTEM
ENOJNI POLY STACKER (6007-YE)

POLY RACKER, 6000-YE
Dimenzije: 124 cm x 133 cm x 57 cm
Teža: 45,4kg
Max. Obremenitev: 1350 kg
Volumen: 387 l
Standard: EPA 40 CFR 264.175,SPCC,NPDES

POLY STACKER, 6002-YE
Dimenzije:124 cm x 104 cm x 33 cm
Teža: 25,2 kg
Max. Obremenitev: 1080 kg

POLY STACKER, 6002-YE
Dimenzije:124 cm x 104 cm x 33 cm
Teža: 25,2 kg
Max. Obremenitev: 1080 kg

POLY SHELF, 6003-YE
Dimenzije:43 cm x 56 cm x 44 cm
Teža: 4,5 kg
Max. Obremenitev: 27 kg

POSEBNI POLY-RACK SISTEMI
MINI RACKER sistem je namenjen varnemu
shranjevanju nevarnih tekočin in lažjemu pretakanju.
RACKER je osnovna enota, ki je dobavljiva tudi kot
mobilna enota, STACKER pa služi kot nadgradnja.
Samostojni Rack sistem je namenjen za hranjenje 200
l sodov v kombinaciji z lovilno paleto. Nadgradnja je
mogoča s sistemom Stacker 6002.

-

MINI RACKER(6010-YE)
Dimenzije: 79 cm x 74 cm x 38
cm
Teža: 6 kg
Max. Obremenitev: /
Volumen: /
Standard: EPA 40 CFR 264.175

MINI STACKER

MINI RACKER

SAMOSTOJNI POLY RACK SISTEM

2,4 DRUM HARDCOVER
primerno za notranjo in zunanjo uporabo
na voljo za 2 ali 4 sode
rolo vrata zavzemajo manj prostora
možno shranjevanje s črpalkami
vrata na zaklepanje
opcijska klančina(5038-BK)

ENOJNI POLY RACKER, 6006-YE
Dimenzije: 135 cm x 79 cm x 81 cm
Teža: 42,75kg
Max. Obremenitev: 720 kg
Volumen: 250,8 l
Standard: EPA 40 CFR 264.175,SPCC,NPDES

MINI STACKER(6012-YE)
Dimenzije: 80 cm x 50 cm x 46 cm
Teža: 4,5 kg
Max. Obremenitev: /
Volumen: /
Standard: EPA 40 CFR 264.175

SAMOSTOJNI POLY RACK SISTEM 6004-YE
Dimenzije: 123 cm x 104 cm x 51 cm
Teža: 39,15 kg
Max. Obremenitev: 1080 kg
Volumen: /
Standard: EPA 40 CFR 264.175

2 DRUM HARDCOVER, 4062-YE
Dimenzije: 152 cm x 94 cm x 183 cm
Teža: 95 kg
Max. Obremenitev: 900 kg
Volumen 220,4 l
4 DRUM HARDCOVER 4064-YE
Dimenzije: 165cm x 147 cm x 175 cm
Teža: 122 kg
Max. Obremenitev: 2700 kg
Volumen 250,8,4 l
Standard:EPA40 CFR 264.175,SPCC ,NPDES

JOB HUT SKLADIŠČE

NAKLADALNA KLANČINA (5039-BK)

- primerno za shranjevanje štirih sodov
- v dveh nadstropjih hranimo do osem sodov
- enostaven dostop v notranjost
- 100% UV obstojnost
- mogoča manipulacija z viličarji
- ključavnica za večjo varnost
- enostavno čiščenje
- možna pritrditev v tla
- korozijska obstojnost
- zračniki za odzračevanje

JOB-HUT, 4010-YE
Dimenzije: 228 cm x 159 cm x 236 cm
Teža: 230,4 Kg
Max. obremenitev: 1800 Kg
Volumen: 285 l
Standard: EPA 40 CFR 264.175,SPCC,NPDES

Dodatna oprema: klančina za nakladanje(5111-BK)

POLY SAFETY PACK
HAZARD HUT-EKOLOŠKO SKLADIŠČE

- primerno za notranjo in zunanjo uporabo
- primerno za 2 soda
- ključavnica priložena
- korozijsko odporno
- na voljo v izvedbi SAFETYPACK PLUS
- opcijski voziček za transport
- možen transport z viličarji

Kadar vam v skladišču zmanjkuje prostora, shranite nevarne snovi zunaj.
Rešitev je hazard hut. Močna brizgana polietilenska konstrukcija ne dopušča
iztekanja. Poseben sistem prezračevanja preprečuje nastajanje smradu, 100%
UV in korozijska obstojnost pa zagotavlja trajnost izdelka. Odstranljiva rešeta
omogočajo lažje čiščenje, konstrukcija pa manipulacije z viličarji.
Ključavnica in dvojne stene vrat zagotavljajo dodatno varnost pred težavami.

POLYSAFETY PACK, 2038-YE
Dimenzije: 153 cm x 93 cm x 116 cm
Teža: 52,3 kg
Max. obremenitev: 544,32 kg
Volumen: 513 l
Standard: EPA 40 CFR 264.175,SPCC,NPDES

SAFETY PACK PLUS

DRUMS UP
Potrebujete zaščito proti razlitju? Enostavno in
poceni! DRUMS UP je prava rešitev. Volumen 74
l zagotavlja zaščito proti prelitju. Idealno za
starejše sode, ki niso korozijsko odporni in radi
spustijo na varih. Primerno za pretakališča.
DRUMS UP, 8091-YE
Dimenzije: fi 86 cm x 18 cm
Volumen: 74L
Standard:EPA,SPCC in NPDES

HAZARD-HUT, 4000-YE
Dimenzije: 161 cm x170 cm x 181 cm
Teža: 114 kg
Max. obremenitev: 1800 kg
Volumen: 273,6 l
Standard: EPA 40 CFR 264.175,SPCC,NPDES

DODATNA OPREMA:

KLANČINA(4001-BK) VOZIČEK

Nadzorovanje razlitij
POSODA POLY OVERPACK 60-110
Posode so namenjene za shranjevanje 200L sodov (dosežemo dvoplaščnost) in spadajo v prvi razred standarda za
pakiranje in transportiranje nevarnih tekočin. Posode varno držijo široko paleto nevarnih snovi, vključno s kislinami, korozivi,
itd. Izdelano po UN standardu. Ni primerno za shranjevanje samih tekočin.

TRANSPORT

TRANSPORT

SHRANJEVANJE

DVIGOVANJE

VSTAVLJANJE

Patent za enostavno zapiranje
Navoj in tesnilo omogočata
odlično tesnjenje (tudi hlapljivih tekočin)
Konstrukcija omogoča
dvigovanje z viličarjem

VSTAVLJANJE

Oblika sten omogoča veliko trdnost.
100% UV obstojen polietilen (odlična obstojnost)
ŠIROK IZBOR VELIKOSTI OD 50 DO 2270 L

POLY OVERPACK 20 & 30 - PO 20 & 30
Nove 50 in 114 litrske posode so narejene po UN standardu. Odlikuje jih okretnost in ergonomičnost. Za
razliko od konvencionalnih posod, ki se zapirajo s kovinskimi zaponkami in se rade zlomijo se naše
posode zapirajo hitro in učinkovito z 1/2 navojem. Tesnilo pa skrbi za odlično tesnenje.
PO 30 je primerna tudi za varno shranjevanje in transport 60L sodov.

POLY OVERPACK NA KOLESIH
Na voljo v dveh velikostih in sicer 190 L in 360 L (Poly 50 in 95). Narejeno po UN standardu. Posode so opremljene s kolesi za lažjo manipulacijo. Ekonomično je boljša
izbira, saj ne potrebujemo dodatnih vozičkov. Primerni so tudi za shranjevanje vpojnih sredstev. Poly overpack 95 je primeren za 200L sode.

POLY OVERPACK 20
1220-YE
Zg.premer: 58,4 cm
Sp.premer: 43,2 cm
Višina: 48,26 cm
Teža: 4,6 kg
Max. obrem.: 75 kg
Volumen : 51 L
Standardi:
UN 1H2/X75/S
EPA,SPCC,NPDES,
DOT 49CFR 173,3(c)

POLY OVERPACK 30
1230-YE
Zg.premer: 58,4 cm
Sp.premer: 45,7 cm
Višina: 72 cm
Teža: 6 kg
Max. obrem.: 100 kg
Volumen : 114 L
Standardi:
UN 1H2/X100/S
EPA,SPCC,NPDES,
DOT 49CFR 173,3(c)

POLY OVERPACK 65
1056-YE
Zg.premer: 72 cm
Sp.premer: 58 cm
Višina: 105 cm
Teža: 20,5 kg
Max. obrem.: 200 Kg
Volumen : 247 L
Standardi:
UN 1H2/X200/S
EPA,SPCC,NPDES,
DOT 49CFR

POLY OVERPACK 95;
1237-YE
Zg.premer: 152 cm
Sp.premer: 125 cm
Višina: 178 cm
Teža: 101,2 kg
Max. obrem.: 2250 kg
Volumen :2271 L
Standardi:
EPA 40 CFR 761,65
SPCC,NPDES

POLY OVERPACK 110;
1240-YE
Zg.premer: 152 cm
Sp.premer: 125 cm
Višina: 178 cm
Teža: 101,2 kg
Max. obrem.: 2250 kg
Volumen :2271 L
Standardi:
EPA 40 CFR 761,65
SPCC,NPDES

POLY OVERPACK 95
NA KOLESIH, 1299-YE
Zg.premer: 81 cm
Sp.premer: 63 cm
Višina: 119 cm
Teža: 25 kg
Max. obrem.: 113kg
Volumen : 361 L
Standardi:
UN 1H2/X13/S
EPA,SPCC,NPDES,
DOT 49CFR

POLY OVERPACK 50
NA KOLESIH, 1259-YE
Zg.premer: 62 cm
Sp.premer: 47 cm
Višina: 100 cm
Teža: 17 kg
Max. obrem.: 125 kg
Volumen : 190 L
Standardi:
UN 1H2/X125/S
EPA,SPCC,NPDES,
DOT 49CFR

POLY-DOLLY-VOZIČEK ZA NEVARNE SNOVI
Voziček POLY DOLLY je mobilna enota za nevarne tekočine. Omogoča uporabo kjerkoli želimo in pri tem ne
ogrožamo okolja in neposredno samega sebe. Narejen je iz kakovostnega polietilena in je 100% korozijsko
odporen. Z njim zmanjšujemo tveganje, povečujemo efektivni časovni izkoristek in zmanjšujemo stroške.
POLY- DOLLY, 5300-YE
Dimenzije: 175 cm x 82 cm x 67 cm
Teža: 44,5 kg
Volumen: 304 L
Standard: EPA 40 CFR 264.175,
SPCC in NPDES

Za varno shranjevanje tekočin služi odprtina,z njeno
pomočjo razlita tekočina steče v notranjost vozička

ENOSTAVNA MANIPULACIJA
Transport in shranjevanje 200L sodov

Majhna teža

Izredno močna konstrukcija iz polietilena
ne more rjaveti oz. korodirati

Prenaša obremenitve
do 270 kg

Dvigovanje z viličarjem

- voziček,
- pretakališče
- shranjevanje

Ergonomsko
oblikovani ročaji

Velika kolesa se vrtijo po vseh vrstah podlage

Voziček je oblikovan tako, da ko dvigujemo polno obremenjenega, dvigujemo samo 25 kg. Poseben sistem pa omogoča, de
se voziček ne premakne, preden ga ne dvignemo za več kot
10 cm.

DODATNA OPREMA:
-IZPUSTNA POSODA, 6005-BK
-POKRIVALO, 5312-YE

SPILL SCOOTER
SPILL SCOOTER je poceni in nepogrešljiv pripomoček za transportiranje sodov po
delovišču, obenem pa služi kot lovilna posoda. Tako ohranjamo delovno okolje čisto in
preprečujemo nezgode. Posebno primeren je za mehanične delavnice.
Dodatna oprema:ročaj (5206-BK)

SPILL-SCOOTER, 5205-YE
Dimenzije: fi 88 cm x 23 cm
Max obremenitev : 225 kg
Volumen: 41,8L
Standard:EPA, SPCC, NPDES

POLY-SPILCART
Ergonomično oblikovan ročaj

Transportiranje malih sodov, ročk, pločevink z nevarnimi snovmi
še nikdar ni bilo enostavneje. Voziček zmanjšuje tveganje razlitja
med tovrstnimi operacijami. Primeren je za mehanične delavnice,
proizvodne obrate. Ni primeren za prevažanje 200 L sodov.
POLY-SPILLCART, 5200-YE
Dimenzije: 169 cm x 74 cm x 112 cm
Teža: 46 kg
Volumen: 216 L
Standard: EPA 40 CFR 264.175, SPCC in NPDES

Čep za izpust

Enostavna demontaža rešetk za
čiščenje

Velika kolesa se vrtijo na vseh
Močna polietilenska
konstrukcija ne korodira
216 L volumen

Nadzorovanje razlitij
SENTRY LITE LOVILNI BAZENI
Najmanjši in cenovno najugodnejši lovilni bazeni. Odlikuje jih majhna teža,
enostavna montaža in uporabnost. Po uporabi se enostavno sperejo z vodo ali
milnico in pripravljeni so za ponovno uporabo. Za večjo varnost in
opaznost skrbi rumena barva.
SB-SL 44
Dimenzije: 1,2 m X 1,2 m X 20 cm, Volumen: 299 l
SB-SL 46
Dimenzije: 1,2m X 1,8 m X 20 cm, Volumen: 450 l
SB-SL 48
Dimenzije: 1,2m X 2,4 m X 20 cm, Volumen: 602 l

YALLOW JACKET (5730-YE)
Dimenzije: 2,44 m x 2,44 m x 20 cm
Teža: 16 kg
Volumen: 1200 l
Standard: EPA 40 CFR 264.175,
SPCC in NPDES

STINGER YELLOW JACKET
Stinger yellow jacket je predvsem lažja, cenejša in manj odporna izbira lovilnih
bazenov večjih volumnov. Primerna izbira za hitro in učinkovito delo na terenu.

YALLOW JACKET (5740-YE)
Dimenzije: 2,44 m x 3,05 m x 20 cm
Teža: 19 kg
Volumen: 1514 l
Standard: EPA 40 CFR 264.175,
SPCC in NPDES

PROWLER POOL - LOVILNI BAZENI
Prowler - hitro montažni lovilni bazeni imajo odlično odpornost na široko paleto kemikalij, kislin, goriv in ostalih nevarnih tekočin. Ravno tako so odporni na nizke temperature, abrazijo in UV-žarke. Imajo polovico manjšo težo od volumensko
primerljivih PVC bazenov in kar dvakrat večjo trdnost. S svojo majhnostjo
pa so primerni za vsa intervencijska vozila.

PROWLER 75 L (5920-YE)
Dimenzije: 71 x 33 x 46 cm
Volumen: 75,7 L
Standard: EPA,SPCC in NPDES

PROWLER 380 L (5900-YE)
Dimenzije: 122 x 46 x 152 cm
Volumen: 378,5 L
Standard: EPA,SPCC in NPDES

PROWLER 250 L (5966-YE)
Dimenzije:122 x 33 x 91cm
Volumen: 249,8L
Standard: EPA,SPCC in NPDES

PROWLER 570 L (5950-YE)
Dimenzije: 198 x 46 152 cm
Volumen: 567,8,5 L
Standard: EPA,SPCC in NPDES

STINGER BERM LOVILNI BAZENI
Lovilni bazeni so odporni na široko paleto nevarnih tekočin. Na voljo je
veliko različnih dimenzij in velikosti. Primerni za vse terene. Enak produkt
kot stinger - berm je Stinger snap foam le da omogoča
kontinuirano vožnjo preko stranic brez demontaže.
1000 L (4806-BK-SU)
Dimenzije: 1,83 m x 1,83
1200 L (4807-BK-SU)
Dimenzije: 2,44 m x 2,44
2831 L (4810-BK-SU)
Dimenzije: 3,05 m x 3,05
4084 L (4812-BK-SU)
Dimenzije: 3,65 m x 3,65

m x 30 cm
m x 20 cm
m x 30 cm
m x 30 cm

7245 L (4816-BK-SU)
Dimenzije: 4,87 m x 4,87 m x 30 cm
7358 L (4820-BK-SU)
Dimenzije: 3,05 m x 7,92 m x 30 cm
12230 L (4836-BK-SU)
Dimenzije: 3,65 m x 10,97 m x 30 cm
21236 L (4850-BK-SU)
Dimenzije: 4,57 m x 15,24 m x 30 cm

21402 L (4854-BK-SU)
Dimenzije: 4,26 m x 16,45 m x 30 cm
20384 L (4860-BK-SU)
Dimenzije: 3,65 m x 18,28 m x 30 cm
26160 L (4866-BK-SU)
Dimenzije: 4,26 m x 20,11 m x 30 cm
33693 L (4885-BK-SU)
Dimenzije: 4,26 m x 25,9 m x 30 cm

POLY SPILLPAD

7358 L (4820-BK-SF)
Dimenzije: 3,05 m x 7,92 m x 30 cm
12230 L (4820-BK-SF)
Dimenzije: 3,65 m x 10,97 m x 30 cm
21402 L (4820-BK-SF)
Dimenzije: 4,26 m x 16,45 m x 30 cm
20384 L (4820-BK-SF)
Dimenzije: 3,65 m x 18,28 m x 30 cm
33693 L (4820-BK-SF)
Dimenzije: 4,26 m x 25,90 m x 30 cm

SPILLPAD 8L
(5600-YE)
79 cm x 79 cm
teža: 5,8 kg
volumen: 7,6 l

ČISTO DELOVNO OKOLJE JE NUJA. Za to poskrbi spillpad. Shranjujemo lahko akumulatorje, manjše ročke in pločevinke. Je
izredno lahek in ga lahko prenašamo. Rešeta iz polietilena

SPILLPAD 30L
(5610-YE)
80 cm x 137 cm
teža: 9,5 kg
volumen: 28,5 l

DODATNA OPREMA
ZAŠČITNA PODLOGA
ščiti pred neravnim terenom in ostrimi predmeti
TRACK MAT
zaščitne podloge omogočajo brezskrbno vožnjo kamionov po lovilnih bazenih. Uporabno tudi kot podloga brez

SPILLPAD 45L
(5620-YE)
141 cm x 139 cm
teža: 11,25 kg
volumen: 45,6 l

Standard: EPA, SPCC, NPDES

SPILLPAL - LOVILCI
SPILL PALL so s svojo fleksibilnostjo najpopularnejši
lovilci v ZDA. Fleksibilne stranice omogočajo enostavno
uporabo in shranjevanje. Idealne so za začasno shranjevanje sodov, rezervoarjev in strojnih delov, iz katerih
lahko pričakujemo

PVC SLIKSTOPPER
SAMOLEPLJIVA ZAPORA JAŠKA

1 SOD (5750-YE)
Dimenzije: 61 x 61 x 10 cm
Volumen : 37,9 l
2 SODA (5755-YE)
Dimenzije: 61 x 122 x 10 cm
Volumen : 75,7 l
4 SODE (5760-YE)
Dimenzije:
122 x 122

4 SODE v vrsto (5765-YE)
Dimenzije: 61 x 240 x 10 cm
Volumen : 151,4 l
6 SODOV (5770-YE)
Dimenzije: 122 x 183 x 10 cm
Teža: 2,9 kg
Volumen : 227 l
,8 SODOV=2 IBC (5775-YE)
Dimenzije: 122 x 240 x 10 cm

Slikstopper je na voljo v štirih velikostih in se uporablja za zatesnitev jaškov, s čimer preprečimo ekološke
nesreče. Enostaven za uporabo v nujnih primerih. Slikstopper samo položite neposredno preko rešetke.
Izdelan je iz kemično odpornega fleksibilnega PVC-ja, zato je odporen na vodo, olja in večino agresivnih
kemikalij. Po uporabi lahko te zanesljive izdelke očistite s pomočjo vode in mila ter jih ponovno uporabite, kar še izboljša njihovo gospodarnost.
PVC 18
Dimenzije: 46 cm x 46 cm
PVC 24
Dimenzije: 61 cm x 61 cm

SENTRY MAKE-A-BERM

SB3-PREGRADA
Pregrada je narejena iz rumenega fleksibilnega PVC-ja, sorazmerno težka in se zato popolnoma prilega na tla. Primerna je
za varovanje ali preusmerjanje
tekočine. Po uporabi se opere z
vodo ali milnico in že je priprav-

PVC 36
Dimenzije: 92 cm x 92 cm
PVC 42
Dimenzije: 107 cm x 107 cm

Enostavno zadržuje izlitja. Optimalna postavitev ograde je
okoli strojev v proizvodnem obratu, kjer varuje pred
morebitnim razlitjem nevarne tekočine iz stroja, obenem pa
ohranja prehodne cone med stroji čiste. Prednost je v tem,
da jo namestite v kakršnikoli obliki želite in je povozna.
Zaradi večje vidljivosti je rumene barve. Odporna je na olja,
hladilne tekočine in večino kemikalij. Cenovno ugodna, saj
ni potrebno zgraditi dragih betonskih ali kovinskih lovilcev.
SB-3
Dimenzije: 3 m x 10,5 cm x 5,5 cm

V kompletu (SB-MAB-KIT): - 2x 7,6m ograde
- 4x kotni elementi
- 6x silikonsko lepilo
- vinilni trak

Dobavljivi tudi posamezni elementi!

Varnostne omare
REGALI ZA SHRANJEVANJE NEVARNIH SNOVI
Regali so izdelani v skladu s pravilnikom za shranjevanje nevarnih tekočin
(zakon 02.05.1998, 10 člen). Primerni so za shranjevanje vseh nevarnih tekočin. Police
so obenem tudi lovilne posode.
Regal HDPE (za korozivne snovi) RRP:
- visoka odpornost na korozijo
- 5 x police za shranjevanje, obremenitev 70kg/polica
- znak v skladu ISO 3864, 92/58/CEE in NF X08. 003 normo
- snemljiva lovilna posoda
Kovinski regal:
- 4 x police za shranjevanje, obremenitev 250kg/polica
- močna jeklena nosilna konstrukcija prekrita z RAL 1004 (rumena)
- snemljive police prekrite z RAL 7035 (siva)
- višina zalivnega robu 50 mm
- na voljo globini 400 in 600 mm
- samostojni regal je dobavljiv s petimi policami
Kovinski stenski regal:
- primerno za različne nevarne snovi (nosilnost 100kg/polica)
Komplet vsebuje:
- 2 x nosilna elementa (vroče cinkano)
- 2 x polica z zalivnim robom prevlečeno z epoksi RAL 9010
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DVOJNI KOVINSKI REGAL
HDPE REGAL

Opis

dimenzije
V x Š X G mm

Kapaciteta
(L)

Lovilna
posoda
(L)

Teža
(kg)

RRA404

Kovinski regal, prvi element (globina 400 mm)

2000 x 1000 x 400

144

72

45

RRA404ES

Kovinski regal, drugi element (globina 400 mm)

2000 x 1000 x 400

144

72

43

RRA604

Kovinski regal, prvi element (globina 600 mm)

2000 x 1000 x 600

216

108

65

RRA604ES

Kovinski regal, drugi element (globina 600 mm)

2000 x 1000 x 600

216

108

63

RRP

HDPE regal

1880 x 910 x 450

120

60

35

RRA40

Kovinski regal (globina 400 mm)

2000 x 1000 x 400

180

90

50

RRA60

Kovinski regal (globina 600 mm)

2000 x 1000 x 600

270

135

75

KLED

Stenski regal

1800 x 1500 x 550

140

70

24

FM VARNOSTNI KABINETI

KARABINI ZA VRATA PRI 74C
SE VRATA ZAPREJO SAMA

POLICE NASTAVLJAMO
PO ŽELJI

VGRAJENA KLJUČAVNICA

NEPROPUSTNI TRAK

Tip vrat

MB04

Ročni

SB04

Avtomatski

MB12

Ročni

SB12

Avtomatski

MB18

Ročni

SB18

Avtomatski

MB22

Ročni

SB22

Avtomatski

MB30

Ročni

SB30

Avtomatski

MC45

Ročni

SC45

Avtomatski

MC60

Ročni

SC60

Avtomatski

STENSKI REGAL

DIREKTIVE IN NORME:
- V skladu z NFPA (National Fire Protection Association),
OSHA (Occupational Safety and Health Administration),
UL (Underwriters Labarotories) in FM ( Factory Mutual
International) pravili.
PREDNOSTI:
- stabilna konstrukcija
- vgrajena ključavnica
- avtomatsko zapiranje vrat pri 74oC
- kontinuiran tesnilni trak med vrati in konstrukcijo
- široka paleta različnih modelov
PASIVNA VARNOST:
- dvojna stena z 38 mm širokim zračnim pasom
- rumena epoksi barva
- po želji nastavljive police
- pripravljeno na ozemljitev
AKTIVNA VARNOST:
- avtomatsko ali ročno zapiranje vrat
- 50 mm odprtina za prezračevanje zg. in spodaj
z iskrolovcem (ne pri modelu AMS 10 in 20.)
- ključavnica za zaklepanje
OPCIJE:
- dodatne police
- prisilni prezračevalni sistem

LOVILNA POSODA

PREZRAČEVALNI SISTEM Z
ISKROLOVCEM
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ENOJNI KOVINSKI REGAL

Zunanje dimenzije (mm)

Notranje dimenzije (mm)

Volumen (L)

Lovilna posoda (L)

Št. polic

610 x 430 x 430

465 x 345 x 360

15

6

1

960 x610 x 460

795 x 510 x 390

45

10

1

610 x 1090 x460

515 x 1005 x 390

64

20

1

1650 x 585 x 460

1025 x 1005 x 390

83

10

3

1120 x 1090 x 460

1560 x 1005 x 390

113

20

1

1650 x 1090 x 460

1560 x 770 x 390

170

20

2

1650 x 860 x 860

1560 x 770 x 780

228

30

2

Varnostne omare
VARNOSTNE OMARE RAZREDA 3/5

AVTOMATSKO ZAPIRANJE*

SKLADNOSTI IN NORME:
- V skladu z DIN 4102
- ISO 3864, NF X08.003 in 92/58/CEE direktive
- testirano in odobreno MPA Dresden
PREDNOSTI:
- velika kapaciteta shranjevanja
- ena omara-manj potrebnega prostora, za toksične, škodljive in gorljive snovi
PASIVNA VARNOST:
- kovinska konstrukcija (12/10 mm)
- epoksi pokrivna barva RAL 9010
- 200 mm debela iz mineralnih vlaken
- veliki opozorilni znaki: gorljivo, škodljivo in toksično
- premične police
- lovilna posoda na dnu omare
AKTIVNA VARNOST:
- 100 mm odprtina za prezračevanje

PREZRAČEVALNI SISTEM*

ZATIČ ZAVRATA

VGRAJENA KLJUČAVNICA

OPCIJE:
- dodatne police (G03, G04, G06)
- dodatne police iz PVC (EP03, EP04, EP06)
- možna dobava brez gasilnika
- avtomatsko zapiranje vrat
- prezračevalni sistem z varovalom
- osnovni spodnji del (jeklo) (GL03, GL04, GL06)

ODSTRANLJIVA OSNOVA*

NASTAVLJIVE POLICE

OPCIJE RAZRED 5:
- avtomatsko zapiranje vrat pri 70oC
- dodatne police (G03, G04, G06)
- dodatne police iz PVC (EP03, EP04, EP06)
- osnovni spodnji del (PVC) (BP03, BP04, BP06)

*STANDARDNA OPREMA PRI RAZREDU 5 IN
DODATNA PRI RAZREDU 3
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Zunanje
dimenzije
V x Š X G mm

Kapaciteta
(l)

Opis

Št.
polic

SV50

750 x 1000 x 450

50

Podmizni kabinet (gl. 450)

1

G803G

895 x 1000 x 300

70

Nizki kabinet (globina 300 mm)

G804G

895 x 1000 x 450

100

Nizki kabinet (globina 450 mm)
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Zunanje
dimenzije
V x Š X G mm

1

S604T

750 x 1000 x 450

1

S804T

895 x 1000 x 450

Kapaciteta
(l)

Opis

Št.
polic

50

Podmizni kabinet (gl. 450)

1

100

Nizki kabinet (globina 450 mm)

1

G806G

895 x 1000 x 600

135

Nizki kabinet (globina 600 mm)

1

S806T

895 x 1000 x 600

135

Nizki kabinet (globina 600 mm)

1

G1204E

1295 x 1000 x 450

150

Kabinet—delovna miza (gl. 450)

3

S1204T

1295 x 1000 x 450

150

Kabinet—delovna miza (gl. 450)

3

G2004B

2095 x 1000 x 450

250

Visoki kabinet (gl. 450)

5

S2004T

2095 x 1000 x 450

150

Visoki kabinet (gl. 450)

5

G2006B

2095 x 1000 x 600

300

Visoki kabinet (gl. 600)

5

S2006T

2095 x 1000 x 600

300

Visoki kabinet (gl. 600)

5

OMARE ZA PLINSKE JEKLENKE 90 min
DIREKTIVE IN NORME:
- DIN 12925-2 (09/1998)
- etikete, ki ustrezajo normam ISO 3864, 92 /58/
CEE in EN 14470-1 (04/2004)
PREDNOSTI:
- odpornost na ogenj 90 min v skladu z ISO 834
krivuljo
- testirano in odobreno s strani Evropskega
laboratorija APPLUS.
PASIVNA VARNOST:
- dvojna stena (zunanja stena je jeklena, notranja
stena je prekrita z H.P.L.– nanos pod tlakom)
- toplotno izolacijska panela med obema stenama
- visoko kvaliteten nanos epoksi barve RAL 9010
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Zun. dimenzije
V x Š X G mm

AKTIVNA VARNOST:
- kanal za vstopanje in izstopanje zraka na zadnji
steni
- na vrhu odprtina 100 mm za prisilni
prezračevalni sistem
- v primeru požara termo stikalo avtomatsko zapre
zračnike
- termo odporna tesnila na vratih
- ločeno zaklepanje vrat s cilindrično ključavnico
- avtomatsko zapiranje vrat z možnostjo da vrata
ostajajo odprta. Ko temp. naraste na 50oC se,
vrata avtomatsko zaprejo

Notr. dimenzije
V x Š X G mm

Št.
jeklenk

Opis

794BG

2075 x 705 x 765

1855 x 565 x 530

2

Visoki kabinet z enojnimi vrati

795BG

2075x 1260 x 765

1855 x 1120 x 530

4

Visoki kabinet z dvojimi vrati

PRISILNI SISTEMI PREZRAČEVANJA IN FILTRIRANJA
Dimenzije

Opis

CDV-A

225 x 400 x 195

Prisilni prezračevalna naprava (jeklena)

NE

CDF-A

285 x 545 x 258

Komplet filtrirna naprava ( jeklena)

CDFF15

CDF-P

305 x 580 x 300

Komplet filtrirna naprava (PVC)

CDFF15
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PRISILNO PREZRAČEVANJE (CDV-A)
Električni sistem prezračevanja zagotavlja izpuh toksičnih
plinov, ki se ustvarjajo znotraj kabineta.
FILTRIRNA NAPRAVA (CDF-A) ZA GORLJIVE IN
TOKSIČNE PLINE IN CDF-P ZA KOROZIVNE PLINE
Električni sistem prezračevanje omogoča izpuh toksičnih plinov ,
ki se ustvarjajo znotraj kabineta. Plini se filtrirajo skozi ogljeni
filter in so nato izpuščeni v okolico brez nevarnosti.
PRETOČNA CEV IN PRIBOR (KRC)
S pomočjo KRC kompleta lahko enstavno spojimo filter oz. prezračevalno napravo na
kabinet.

Filter z aktivnim ogljem

KRC

-

Komplet za spajanje z kabinetom

-

KL100

-

1 meter gibljive cevi 100mm

-

CHJ

-

Priključek za kabinet

-

CDS 100

-

Cevna objemka 100 mm

-

CDFF15

-

Filter z aktivnim ogljem za običajne pline– ZELEN

CDFF20

-

Filter z aktivnim ogljem za organske pline– RUMEN

CDFF35

-

Filter z aktivnim ogljem za korozivne pline– MODER

Potrebna menjava 1 x letno

Varnostne omare
VARNOSTNE OMARE RAZREDA 30 in 90 min

DIREKTIVE IN NORME:
- preizkušeno in odobreno po EN 14470-1 (04/2004) in EN 1363-1 (06/2000)
- etikete, ki ustrezajo normam ISO 3864, 92 /58/CEE in EN 14470-1 (04/2004)
PREDNOSTI:
- odpornost na ogenj 30, 60 in 90 min v skladu z ISO 834 krivuljo
- testirano in odobreno s strani Evropskega laboratorija APPLUS
PASIVNA VARNOST:
- dvojna stena (zunanja stena je jeklena, notranja stena je prekrita z H.P.L
izolacijska panela med obema stenama
- visoko kvaliteten nanos epoksi barve RAL 9010
- označbe v skladu z EN 14470-1
- ozemljitev
AKTIVNA VARNOST:
- kanal za vstopanje in izstopanje zraka na zadnji steni
- na vrhu odprtina 100 mm za prisilni prezračevalni sistem
- v primeru požara termo stikalo avtomatsko zapre zračnike
- termo odporna tesnila na vratih
- ločeno zaklepanje vrat z cilindrično ključavnico
- avtomatsko zapiranje vrat z možnostjo, da vrata ostajajo odprta. Ko temp.
naraste na 50 oC, se vrata avtomatsko zaprejo
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Zun. dimenzije
V x Š X G mm

Notr. dimenzije
V x Š X G mm

Kapaciteta
(l)

Opis

Odpornost na Ogenj (min)

791E

670 x 635 x 615

530 x 490x 410

30

Podmizni kabinet 90 min

90

792E

670 x 1135 x 615

530 x 1000 x 410

60

Podmizni kabinet 90 min

90

793E

1080 x 1135 x 615

820 x 1000 x 410

115

kabinet—delovna miza 90 min

90

794E

1880 x 635 x 615

1620 x 490 x 410

130

Visoki pokončni kabinet 90 min

90

795E

1880 x 1135 x 615

1620 x 1000 x 410

250

Visoki pokončni kabinet 90 min

90

7031E

635 x 605 x 550

_

30

Podmizni kabinet 30 min

30

7032E

635 x 1110 x 550

_

60

Podmizni kabinet 30 min

30

7034E

1980 x 605 x 550

_

130

Visoki pokončni kabinet 30 min

30

7035E

1980 x 1110 x 550

_

250

Visoki pokončni kabinet 30 min

30

EKO VARNOSTNE OMARE WHG
Ekonomične varnostne omare tipa WHG so izdelane iz kvalitetne pločevine in so namenjene za varno
shranjevanje nevarnih snovi. Omare so opremljene s policami s protizalivnim robom, ki jih lahko nastavljamo po višini. Opremljene s ključavnico za zaklepanje in prisilnim prezračevalnim sistemom.
Nosilnost police je 60 kg in ima kapaciteto shranjevanja 15l.
Zun. dimenzije
V x Š X G mm

Kapaciteta
(l)

3531

1950x920x400

3532

1150x920x400
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Opis

Št. Polic

45

Nizki dvokrilni kabinet WHG 1

3

75

Visoki dvokrilni kabinet WHG 2

5

RAZNE VARNOSTNE OMARE IN OPREMA

Poleg naštetih varnostnih omar je v prodajnem programu na voljo ogromna tudi velika izbira drugih omar kot so: omare za korozivne snovi, omare za pesticide, omare za
korozivne snovi iz plastike ali lesa, omare s viltririnimi enotami, omare z ločenimi predeli, omare za strupe, omare za kisline,…. Poleg omar je na voljo tudi dodatna oprema.
Za več informacij nas kontaktirajte na tel: 01 560 22 00 ali preko e pošte: ims@ims-adit.si

-

Industrijska oprema
STOJALA ZA JEKLENKE

Stojala so izdelana iz kakovostnega polietielena, kar
zagotavlja vrhunske lastnosti in obstojnost.
STOJALO ZA 6 JEKLENK: Primerno za hranjenje visokih in nizkih
jeklenk, kot dodatna oprema je na voljo klančina
in voziček za transportiranje.
STOJALO ZA 4 JEKLENKE: Možna je manipulacija z
viličarjem. Hranimo lahko jeklenke različnih dimenzij.
STOJALO ZA 2 JEKLENKI: Za hranjenje dveh jeklenk
različnih dimenzij. Možna pritrditev na steno.

Pritrditev jeklenk lahko izvedemo
tudi s posebnim
elementom, ki ga pritrdimo na
steno, lahko jih
sestavljamo poljubno.

VOZIČKI ZA JEKLENKE

DELOVNA POSTAJA ZA SOD 3200BK

Vozički so sodobni in predstavljajo
nove smernice, saj so izredno
obstojni in lahki za razliko od
konvencionalnih kovinskih. Na
voljo so v dveh izvedbah in sicer za
eno ali dve jeklenki. Voziček za eno
jeklenko je standardno opremljen z
plastičnimi kolesi
(možna tudi dobava z gumi kolesi),
medtem ko je voziček za dve
jeklenki že standardno opremljen z
gumi kolesi.

Delovna postaja za sod je primerna za standardne 200l sode.
Oblikovana je tako, da ima na eni strani odprtino za črpalke, na
drugi strani, kjer je v sodu manjša odprtina pa je dodana mrežica, ki jo
privijemo direktno v sod. Površina je poševna in tako tekočine, ki se
polivajo po površini stečejo skozi mrežico nazaj v sod. Testi so pokazali,
da na ta način prihranimo 10—15 l tekočine.

Črpalka ni
priložena!

INDUSTRIJSKI PEHD ZABOJNIKI
ZABOJNIKI TOTE

Zaboji so vodo neprepustni,
stabilni, možno jih je dvigovati z
viličarji in so 100%korozijsko
odporni. Na voljo so v dveh velikostih s kolesi ali brez.
Idealno za shranjevanje
zaščitnih sredstev, orodja in
ostale opreme.

LARGE TOTE (1510-YE)
Dimenzije: 114 cm x 90 cm x 91 cm
Teža: 25,17 kg
Volumen : 467 l
Nosilnost: 226,8 kg

ZABOJNIKI SPILLBIN

EXTRA LARGE TOTE (1530-YE)
Dimenzije: 131 cm x 121 cm x 95 cm
Teža: 34,47 kg
Volumen : 844,2 l
Nosilnost: 226,8 kg
Navedena sta modela z štirimi kolesi.
Na voljo tudi brez koles ali z osmimi kolesi.

Spilllbin zaboji so nekoliko cenejša
izbira. Zasnovani so tako da z njimi
lahko manipuliramo z viličarji.
Zaboji so dobavljivi brez koles.

VARNOSTNI LIJAKI
-

širok premer za enostavno in hitro pretakanje
ohranjajo delovne površine čiste in varne
primerno za odcejanje filtrov, ročk in pločevink
na voljo tudi za gorljive snovi (Ex) ( S-CO-SF-F)
na modelu (3004-YE) možen tudi pokrov (3040-YE)
izdelano iz kvalitetnega polietilena
100% korozijsko odporni
SPILL FUNNEL (S-CO-SF)
Dimenzije: 533 mm x 83 mm
Volumen: 9 l
SAFETY SPILL FUNNEL (S-CO-SF-F)
Dimenzije: 533 mm x 83 mm
Volumen: 9 l

S-CO-SC-LBIN
Dimenzije: 126 cm x 85 cm x 91 cm
Teža: 27 kg
S-CO-SC-XLBIN
Dimenzije: 147 cm x 100 cm x 104 cm
Teža: 32,5 kg

3004-YE

3040-YE

UNI -POLY FUNNEL (3004-YE)
Dimenzije: 660 mm x 140 mm
POKROV ZA 3004-YE (3040-YE)

DRIP SENTINEL - PODLOGA
Idealna izbira za servisno dejavnost. Primerna je zlasti za terensko
dejavnost, saj danes razna onesnaženja predstavljajo velike stroške.
Izdelana je iz ne bombažnega geotekstilnega vpojnega materiala.
Spodnji zaščitni sloj je izdelan iz kemično odpornega polietilena.
Učinkovito preprečuje iztekanje nevarnih tekočin v tla, poleg tega pa
ustvarja idealno delovno okolje in varuje delavca proti zdrsu in poškodbam.
457 cm x 122 cm x 3 cm (4720-BK)
Teža: 2,7 kg
Vpojnost: 23 l
Standard: EPA,SPCC in NPDES

305 cm x 244 cm X 3 cm (4730-BK)
Teža: 4 kg
Vpojnost: 30 l
Standard: EPA40CFR264.175 SPCC in NPDES

365 cm x 183 cm x 3 cm (4725-BK)
Teža: 2,7 kg
Vpojnost: 26,5 l
Standard: EPA,SPCC in NPDES

305 cm x 305 cm x 3 cm (4735-BK)
Teža: 4,5 kg
Vpojnost: 34 l
Standard: EPA40CFR264.175 SPCC in NPDES

S-CO-SF-F

Varnostna oprema
VARNOSTNE ROČKE IN SODČKI

VARNOSTNE POSODE
- oblika omogoča popolno izpraznjenje
- plastični obroč ščiti pred udarci
- konkavno dno za stabilnost
- aluminijast ergonomski roč

VARNOSTNI PRINCIP
Varnost temelji na kombinaciji visokokakovostne kovine in čepa posode, ki je trdno privit na
posodo in ima na pipi ali čepu integriran izpustni ventil za pline.
SKLADNOSTI:
- testirano od CNPP( center za preventivo in zaščito)
- v skladu z normo FM, TRbF 143 za transport snovi
- GGVS/ADR za cestni transport
- GGVE/RID za železniški transport
- GGVSee za pomorski in rečni promet
- ICAO-Ti za zračni transport
- UN certificirano (vsi modeli)
PREDNOSTI:
- posebna varovalka omogoča izpust pare pri
temperaturi večji od 60oC (avtomatsko)
- eksplozijsko varno v primeru požara

VARNOSTNE ROČKE »Jerrycan«
- v omari prihrani veliko prostora
- aluminijast ergonomski roč za 5 in 10 l
- kovinski ergonomski roč za 20 l
- na voljo dve verzije: - tip 320 (čep)
- tip 321 ( pipa)

VARNOSTNE POSODICE

VARNOSTNI SODČKI
Tip 202: - zlagamo enega na drugega
- na voljo 10, 25 ali 50 l
- standardno opremljen z čepom (opcija-pipa)
Tip 213: - zlagamo enega na drugega (25 ali 50 l)
- čep za zapiranje
- izpustna pipa na spodnjem delu posode
- na voljo 10, 25, 50, 100 ali 200 l
Tip 213K: - volumen 25 l
- izpustna pipa na vrhu v čepu
Tip 215: - volumen 25 in 50 l
- model ima vgrajeno menzuro za kontrolo

Posoda, za čiščenje delcev, ki deluje s pomočjo
posebne vzmetne črpalke, ki omogoča dvig tekočine iz posode v krožnik
namenjen za čiščenje. Izognemo se pretakanju in s tem morebitnim
razlitjem. Sredstvo pa ostaja čisto, shranjeno v posodi.

Artikel

Volumen
posode (l)

Material

Skladnost

4781

1

Galvanizirana
kovina

FM

4782

2

Galvanizirana
kovina

FM

4783

4

Galvanizirana
kovina

FM

4783

1

Polietilen

FM

SAMOZADUŠLJIVI PEPELNIKI
»SMOKERS« pepelniki predstavljajo inovativno obliko in visoko
stopnjo varnosti. Zunanja konstrukcija je izdelana iz visoko kakovostnega polietilena, odpornega na ogenj. Izredno enostaven za
čiščenje, ne predstavlja nobenega tveganja pred korozijo. V notranjosti je posoda iz galvaniziranega jekla prostornine 17,6 l. Odprtina 38 mm omogoča enostavno uporabo in preprečuje metanje
drugih smeti v pepelnik. Zasnovani so varnostno in takoj zadušijo
plamen, ki se lahko širi iz notranjosti.

Artikel

Barva

Dimenzije:

Skladnost

4675

Črna

1050 x 420 mm

FM, ADA

4674

Siva

1050 x 420 mm

FM, ADA

6533

Rdeča

145 x 150 mm

FM, ADA

ROČKE ZA VENTLJIVE TEKOČINE TIP I
Robustne jeklene posode. Opremljene s pokrovom, ki
se sam zapira in ima dvojno zapiranje pred ognjem.
Imajo varovalko za primer povečanega tlaka v posodi.
Le ta se samodejno aktivira pri tlaku od 0,2 do 0,35
bar, ki zagotavlja ne le zmanjšan tlak, ampak tudi
znižanje temperature. Ergonomska oblika posode
zagotavlja optimalno razporeditev teže vsake posode
pri delu (prenos, polnjenje, praznjenje, itd). Posode so
certificirane (OSHA in NFPA)

ROČKE ZA VENTLJIVE TEKOČINE TIP II
Izdelava posode je enaka kot za posode
tipa I .Poleg tega je posoda dodatno opremljena s
prilagodljivo odtočno cevjo. Odpiranje in zapiranje
odtočne cevi, ureja vezje, ki se nahaja v zgornjem
delu posode v bližini držala. Kombinacija iztočne cevi
in varovalke zagotavlja udobno in varno
doziranje vnetljivih tekočin.
Artikel

Volumen

Dimenzije:

Skladnost

4778

4l

254 x 279 mm

FM, UL, ULC

4779

7,5l

254 x 356 mm

FM, UL, ULC

4780

19l

305 x 483 mm

FM, UL, ULC

Artikel

Volumen

Dimenzije:

Skladnost

4775

4l

254 x 279 mm

FM, UL, ULC

4776

7,5l

254 x 356 mm

FM, UL, ULC

4777

19l

305 x 483 mm

FM, UL, ULC

Industrijsko čiščenje
ČISTILNA SREDSTVA ZA ČIŠČENJE V INDUSTRIJI
Visoko koncentrirano, biološko razgradljivo, alkalno sredstvo prijetnega vonja
za razmaščevanje in čiščenje v industriji. Edinstvena formulacija zagotavlja
učinkovito odstranjevanje maščob in
ostalih nečistoč. Popolnoma varen za
uporabo na vseh površinah.
1L 5L 10L 25L 66KG 220KG

Koncentrirano, razgradljivo sredstvo
prijetnega vonja. Učinkovito odstranjuje
maščobe, olja, alge, črnilo in ostale nečistoče. Sredstvo zagotavlja visoki sijaj
očiščenih površin. Uporabljamo ga za
splošno čiščenje vseh površin.
Popolnoma varen za uporabo.

10L 25L 66KG 220KG

AMECID

Super močno topilo, ki ima sposobnost
absorbiranja maščobe do 5x svoje teže.
Po čiščenju čistilo popolnoma izhlapi in
površina ostane popolnoma suha.
Odličen za čiščenje strojnih elementov
in elektronskih komponent.
20L

SUPER CLEANER 750ml
Priročno sredstvo, že pripravljeno za
uporabo v priročni razpršilki. Primeren
za vse vrste nečistoč in čiščenj. Varen za
uporabo na vseh površinah. Izredno
prijetnega vonja.

AMEFIX DK

AMEFIX

Koncentrirano kislo sredstvo je hibridna
kombinacija sestavin, ki hitro in
enostavno odstranjujejo vse vrste
usedlin kot so: vodni kamen, rja,
cement, ostanke betona in vse ostale
trdovratne usedline.

Super koncentrirana kislina za
odstranjevanje najtežjih usedlin.
Odličen za odstranjevanje rje, betonskih
in cementnih ostankov. Odličen za čiščenje vseh vrst kovin v industriji.

Močno koncentrirano kislo sredstvo
na bazi fosforne kisline je izjemno za
odstranjevanje vodnega kamna in
ostalih usedlin. Primerno je za
odstranjevanje oksidov (A1 in Fe)
in kalcijevih depozitov.

ELECTRO CLEANER SE

Odstranjevalec smole je močno čistilo, ki
odstranjuje smole, olja, organske in
anorganske maščobe. Uporabljamo ga
predvsem v lesnopredelovalni industriji za
čiščenje vseh vrst žag, površin okoli njih
ter raznih valjev na katerih je nabrana
smola.
12KG 30KG

10L 25L

5KG 10KG 25KG

ODSTRANJEVALEC SMOLE

Močno koncentrirano sredstvo na alkoholni osnovi čist hitro in popolnoma brez
sledi. Odlično je za čiščenje inoxa in vseh
ostalih trdnih površin. Izjemen za čiščenje
tal.

Okolju prijazno sredstvo za razmaščevanje strojnih elementov. Inovativne sestavine učinkovito nadomestijo nevarna
topila. Popolnoma varen za uporabo na
vseh površinah.

750ML

25L

TOP ALKO 3000

DEGREASER SPECIAL PRO

Močno alkalno dvokomponentno
sredstvo za odstranjevanje zažganin in
trdovratnih madežev iz vseh vrst
površin.

MICRO 2000 SHAMPOO
Unikatna sestava mešanice topila in
inovativnih kemikalij zagotavlja hitro in
enostavno odstranjevanje trdovratnih
umazanij kot so katran, asfalt in ostala
atmosferska onesnaženja. Sredstvo je
varno za uporabo na vseh površinah.

Močno koncentrirano čistilo, ki se ne
peni je primerno za čiščenje z vsemi
čistilnimi stroji. Odličen za čiščenje tal
in ekstrakcijsko čiščenje z vodnimi
sesalci. Za seboj pušča čisto površino
brez sledi.
10L

BI-CLEAN MAXI

10L 25L 66KG

UNICOL-VLF

Visoko koncentrirana Aktivna pena za
čiščenje v industriji in obrti. Sestava
omogoča učinkovito čiščenje
najtežjih industrijskih in atmosferskih
onesnaženj. Odličen za čiščenje
maščob v prehrambeni industriji.

1L 5L 10L 25L 66KG 220KG

Super močno alkalno sredstvo za odstranjevanje najtežjih industrijskih onesnaženj. Odličen tudi pri čiščenju starih
madežev, zažganin in ostalih trdovratnih
usedlin. Sredstvo je močno koncentrirano. Odličen tudi za odstranjevanje starih
premazov.

Zelo močno koncentrirano, visoko
Peneče alkalno sredstvo za čiščenje in
Razmaščevanje v industriji. Hitro in učinkovito odstranjuje vse vrste maščob in
ostale nečistoče.

AMEWASH

5L 10L 20L

AMIN RADIKAL

SUPER CLEANER

Super Eco Cleaner je okolju in
uporabniku prijazno univerzalno
Močno koncentrirano čistilno sredstvo,
ki ga oblikuje zelo širok spekter
uporabe. Uporabljamo ga lahko na vseh
površinah brez omejitev.

10L 25L

Čistilni koncentrat rumene barve za
splošno čiščenje v industriji . Prijetnega
vonja po citrusih. Popolnoma varen za
uporabo. Primeren je za vse vrste
čiščenj: strojno ali ročno. Poleg industrijskega čiščenja ga lahko uporabljamo tudi
za stavbno čiščenje.
10L

10L 25L

SUPER ECO CLEANER

1L 10L 25L 66KG 220KG

POWER CLEANER

HS CLEANER

INTEREIN

10L 25L

10L

ANTOL CITRUS

ANTOL 80

Izjemno in učinkovito topilo s prijetnim
vonjem po citrusih. Odlično za odstranjevanje sledi lepil in veziv. Odličen
tudi za čiščenje oz. odstranjevanje
sledi barve

Razmaščevalno sredstvo na osnovi topila
je sestavljeno iz močnih in hitrih emulgatorjev, ki zagotavljajo hitro in enostavno
odstranjevanje maščob. Odlikuje ga malo
hlapenja in ne moteč vonj po topilu. Na
površini pusti zaščitni film, ki varuje pred
korozijo.
10L 60L 200L

1L 10L

Industrijsko čiščenje
ČISTILNE MIZE ZA ČIŠČENJE
ČISTILNA MIZA TIP F2
Lahko jo premikamo, saj je na
kolesih skupaj s čistilom. Velika
površina.
Dimenzije: 800 x 540 x 900 mm
Primerno za 60l sod
Dodatna oprema: lovilna posoda,
odzračevanje

ČISTILNA MIZA TIP BK50
Ekonomična rešitev. Primerna za
vsako delavnico, kjer ni velike porabe
čistila.
Dimenzije: 650 x 470 x 820 mm
Primerno za 60l sod
Dodatna oprema: lovilna posoda

ČISTILNA MIZA TIP M
Namenjena za čiščenje večjih in težjih
strojnih elementov.
Dimenzije: 1145 x 660 x 900 mm
Primerno za 200l sod
Dodatna oprema: Lovilna
posoda, odzračevanje

ČISTILNA MIZA TIP KP
Ekonomična rešitev. Mizo postavimo
direktno na sod.
Primerna za vsako delavnico.
Dimenzije: 800 x 540 x 900 mm
Primerno za 200l sod
Dodatna oprema: lovilna posoda

INDUSTRIJSKE KRPE ZA ČIŠČENJE
PROFIX ESCON CREPE

PROFIX POLY WIPE

Industrijske krpe so mešanica celuloze in poliestra. Poseben sistem
tkanja zagotavlja izjemno trdnost in odpornost krpe. Krpa pri čiščenju ne pušča nobenih sledi, je odporna na kemikalije in topila in se
ne pretrga. Izjemno vpojna je odlična za čiščenje in odstranjevanje
maščob. Odlična v orodjarstvu, ličariji, farmaciji, zdravstvu, finomehaniki in inženirstvu. Izjemna za čiščenje delikatnih površin kot so
stekla, valji,…. Perforacija role omogoča enostavno uporabo.

Premium industrijske krpice na roli soizdelane iz 100%
polipropilena so izredno vpojne. Odlično so za čiščenje
vseh vrst površin. Odporne so na pretrg. Ne puščajo sledi
na površini Namenjene za vsesplošno uporabo v industriji,
ličariji saj ne vsebujejo silikonov. Omogočajo efekt iztiskanja in tako lahko krpico večkrat uporabljamo. Rola je
perforirana.

KRPE BOMBAŽNE PISANE

KRPE BOMBAŽNE BELE

ARTIKEL:

DIMENZIJA KRPE:

PAKIRANJE:

PROFIX ESCON CREPE

300 x 380 mm

500 kos/rola

PROFIX POLY WIPE

320 x 360 mm

500 kos/rola

KRPE BOMBAŽ BELE

/

10 kg/ovoj

KRPE BOMBAŽ PISANE

/

10 kg/ovoj

RAZPRŠILKE IN PENOMATI
KWAZAR MERCURY 1L

KWAZAR VENUS 1,5L

Unikatno razpršilka, ki skrajša delovni čas
za 50%. Zaradi posebne pršilne glave z
enim pritiskom na sprožilec, tekočino
razprši kar dvakrat. Kvalitetna izdelava tako
razpršilke kot tudi pršilne glave. Volumen
razpršilke je 1L. Opremljena z kvalitetnim
VITON tesnili. Na voljo
v modri, zeleni, rdeči ali rumeni barvi za
lažje ločevanje (HACCP)

Profesionalna razpršilka volumna 1,5L je
na voljo v treh izvedbah: Za alkalna, nevtralna in kislinska sredstva. Odlikuje jih izjemna kvaliteta in izjemno delovanje. Za razpršilke so na voljo tudi rezervni deli.
VENUS SUPER PRO HD…...Za kisline
VENUS SUPER PRO+……...Za nevtralne
VENUS SUPER ALKALY…...Za Alkalne

KWAZAR FOAMER

KWAZAR ORION PRO+

Razpršilka, ki ustvarja stabilno peno, kar je
učinkovito predvsem pri čiščenju
vertikalnih površin. Tako še izboljšamo
učinek čiščenja. Na voljo je ve dveh različicah. Odporna na kemikalije.

Ročna razpršilka za profesionalno uporabo z delovnim
tlakom 3 bar. Tesnila iz Vitona zagotavljajo odpornost na
agresivne kemikalije, konstrukcija pa stabilno in bogato
pršenje sredstev. Pršilka je opremljena z manometrom,
naramnicami, nalivnim sitom za nečistoče in oljem za
mazanje tesnil. Na voljo je v dveh izvedbah.

VENUS FOAMER 2L
ORION FOAMER 6L

ORION PRO+ 6L
ORION PRO+ 12L

WEKEM PROFI RAZPRŠILEC 1L
Wekem profi razpršilka za topila je razpršilka namenjena
za prave profesionalce. Izdelana iz izredno odpornaga
materiala z tesnili odpornimi na kisline in topila. Volumen
razpršilke je 1000 ml. zelo primerna za čistilo za zavore in
močna topila.
(66WS8) WEKEM RAZPRŠILEC ZA TOPILA 1000ml

Tehnična kemija
TEHNIČNI SPREJI
VULCAN SPRAY

07 UNIVERZAL SPRAY

Sredstvo prodira v
globino in omogoča
enostavnejše odvijanje
prerjavenih
vijakov. Varuje proti rji
in ne vsebuje silikonov.

Vsestransko sredstvo v
pršilu. Čisti, varuje, prodira, maže, odstranjuje
vodo, vzdržuje in konzervira. Odstranjuje vodo.

250ml 500ml

KERAMIČNA MAST

GRAFITNA MAST
Za mazanje vzmeti,
vijakov, krogličnih in
vtičnih spojev, odprtih
in polžastih zobnikov,
verig in ostalih obremenjenih površin.

500ml

400ml

MAST ZA VERIGE

Keramična mast je
visoko temperaturno (do
1400°C) in visoko tlačno
odporno mazivo v spreju.
Odporna na kisline in na
vremenske pogoje.

KONTAKT SPRAY
Čisti in razmaščuje
električne dele kot so
vtiči, odklopniki, kabli,
kontakti, varovalke.
Ščiti električne elemente pred oksidacijo
in rjavenjem.
400ml

Sintetična mast v za
mazanje vseh vrst verig.
Učinkovito prodre v vse
skrite elemente verige in
tako nudi odlično
mazanje.

400ml

400ml

SILIKONSKA MAST

MULTY SPRAY
Čisti, varuje, maže, odstranjuje vlago in popušča težko razstavljive
zveze. Je vsestransko
sredstvo, uporabljamo
kot čistilo ali mazilo.

METAL GLIDE
Visoko efektiveno
mazivo. Preprečuje
nastajanje korozije,
varuje pred obrabo,
poškodbami, sprijemanjem. Temperaturno Obstojen.
400ml

Silikon v spreju
uporabljamo lahko kot
mazilo v različnih panogah industrije. Preprečuje staranje in
korozijo.

400ml

400ml

WELDING SPRAY

INOX SPRAY

Preprečuje lepljenje
brizgancev od
varjenja na površino.
Varuje varilne šobe in
obdelovance bred poškodbami od varjenja.

KROM-ALU SPRAY

Idealna antikorozijska
preventiva, ki obenem
zagotavlja lep in dober
videz poškodovanih
površin iz inoxa.

400ml

Kvaliteten nanos aluminija na površino, primeren za vse kovinske
površine, kjer se zahteva
videz po kromiranih
površinah. Odp.do 800C.

400ml

ADHESIVE LUBE

400ml

SUPER ROST SHOCK

Brezbarvna tekoča
mast v spreju z izjemnimi mazalnimi lastnostmi. Odlično učinkuje pri nizkih in
visokih temperaturah.
500ml

LEAK DETECTION

Moderno in izjemno
efektivno sredstvo za za
odstranjevanje rje in
hitro montažo oz. demontažo zvez. Izjemen
učinek in hitrost.
400ml

Sredstvo za testiranje
uhajanja plina in
zraka (ne LPG). Deluje
hitro in enostavno.
Tvori peno, ko plin oz.
zrak pride v stik z
sredstvom.
500ml

BELA MAST

BAKRENA MAST

Mast s teflonom. Zaradi
penaste oblike prodre v
mesto in se nato tam
strdi. Zmanjšuje trenje,
odstranjuje vlago. odpravlja škripanje in ščiti
pred korozijo
400ml

ZINK SPRAY

10L 25L 60L

PTFE SPREJ

600ml

CUTTING OIL

Teflon sprej ustvari
skoraj neviden suh
film teflona (PTFE) na
površini. Se hitro suši,
je dobro oprijemljiv in
ni masten.

Profesionalno olje za
vrtanje in odrezovanje
kovin. Formuliran je iz
naravnih olj. Zagotavlja
odlično hlajenje in
mazanje med obdelavo.

400ml

400ml

ALU SPRAY

STRIPPER SPRAY

Optični sprej, ki varuje
pred zunanjimi vplivi.
Zagotavlja lep optični
izgled artiklov, ki
izgledajo, kot iz
aluminija.

Odstranjevalec ostankov tesnilnih mas iz
kovinskih površin.
Ravno tako zelo hitro
in učinkovito odstranjuje sledi lepil.

400ml

400ml

HEAT PAINT

MOULD PROTECTION

Temperaturno
odporna barva v
spreju z odpornostjo
do +600C. Enostavna
uporaba. Na voljo v
črni, beli in sivi barvi.

Univerzalno zaščitno
sredstvo za zaščito pred
korozijo. Idealno za
orodja oz. za vse kovinske izdelke. Za varen
transport, hranjenje

400ml

500ml

APX181
Primerno je za zaščito vseh vrst črnih in
barvnih kovin, ki so namenjene
Dolgotrajnemu skladiščenju ali transportu. Nudi izjemno antikorozijsko zaščito
tudi za daljše obdobje.

Sredstvo za zaščito vseh vrst kovin pred
korozijo. Primerno za zunanjo in
notranjo uporabo. Sredstvo je namenjeno
predvsem uporabi v kovinski industriji in
obrti. Odlično za konzerviranje orodij in
orožja.
30L 60L

30L 60L

PROVAR X191

K2 07 TEKOČA MAST

BRAKE CLEANER BM25

Mineralno olje za čiščenje in zaščito pri
varjenju. Tekočina za varjenje ohranja
varilne šobe čiste in preprečuje prijemanje zvarkov na obdelovalno površino.
Popolna zaščita pri varjenju. Po uporabi
se enostavno odstrani. Podaljšuje življenjsko dobo varilnih šob.

Odlično vsestransko sredstvo. Čisti,
varuje, prodira, maže, odstranjuje vodo,
vzdržuje in konzervira. Primeren je za
električne sisteme saj učinkovito
odstranjuje vodo. Primeren za
profesionalno in domačo uporabo.

Hitro hlapeča snov. Učinkovito
odstranjuje umazanije, olja in masti iz
vseh vrst kovin. Ne poškoduje umetnih
materialov. Izjemen učinek brez sledi.

5L 10L

5L

5L 25L 60L

DERUSTO PLUS

DERUSTO TOTAL GEL

Učinkovit odstranjevalec rje v tekoči
obliki. Je zelo enostaven za uporabo,
predmet le potopite v tekočino in počakate, da Derusto+ opravi svoje. Varen je za
uporabo na medenini, bakru in plastiki.
Sredstvo je pH nevtralno. Derusto+ se
lahko uporabi večkrat.

K2 Derusto Total Gel je profesionalen
odstranjevalec rje v gelu. Njegova prednost pred ostalimi odstranjevalci rje je
gelasta formula, katera ne odteče s
površine ter ima posledično daljši čas
delovanja. Hitro in učinkovito
odstranjuje rjo z vseh vrst kovin.
250ml

Intenzivno čistilo. Odstranjuje olja, masti in ostalo
umazanijo. Za seboj ne
pušča nobenih sledi.
Zagotavlja hitro montažo
elementov.

Profesionalen
produkt, ki ščiti
kovinske površine
pred korozijo.
Odporen na korozijo,
vlago in agresivne
kemikalije.
400ml

APX3021

Hladilno mazalna tekočina primerna za
vse vrste, do srednje zahtevnih, obdelav
jekla, litin, aluminija in barvnih kovin.
Zelo primerna tudi za brušenje.

400ml

BRAKE CLEANER

TEHNIČNA SREDSTVA
HLADILNA TEKOČINA

Temperaturno odporna
in hitro sušeča bakrena
mast v spreju. Zmanjšuje
trenje, preprečuje krčenje, raztezanje in varuje
površine.

500ml

WD40
WD-40 je tako kot prvi produkt služil za
zaščito zunanjega oklepa rakete Atlas
pred rjo in korozijo. Produkt namenjen
domači rabi so predstavili davnega leta
1958 v SanDiegu in vse od takrat ga ni
nadomestilo nobeno drugo protikorozivno
sredstvo.
200ml 400ml 500ml 5L

Tehnična kemija
LEPILA IN TESNILA
Hitro sušeče lepilo v spreju za lepljenje
lažjih materialov. Odličen za lepljenje
papirja, kartona, plastike, gume, tkanin,....Odlično se oprime skoraj vseh
ravnih in celo hrapavih površin. Ni primeren za vinile. Se ne vpije v površino, Brez
barve in odporen na vodo.

Je vodoodporen permanentno
elastičen HT črn silikon z ekstremnimi
sposobnostmi oprijemanja na kovino,
aluminij, keramiko, steklo, les, plastiko
Pakiranje pod tlakom omogoča uporabo
brez dodatnih konvencionalnih orodij, kot
so pištole in orodja.
200

500ml

MULTI BOND

60g

28g

6ml

LOW THREADLOCK W222

50ml

Sredstvo proti odvitju vijačnih zvez večje
moči. Ščiti vijake pred odvitjem in korozijo. Priporočljiva je uporaba na vijakih,
katere večkrat odvijamo.
Sredstvo se strdi šele ob stiku s kovino.

Sredstvo proti odvitju vijačnih zvez srednje moči. Ščiti vijake pred odvitjem in
korozijo. Priporočljiva je uporaba na
vijakih, katere večkrat odvijamo.

Super hitro sekundno lepilo primerno za
lepljenje plastike, gume, kovine, porcelana,... Deluje hitro in učinkovito.

6ml

HIGH TREADLOCK W271

MEDIUM TREADLOCK W243

50ml

Profesionalno dvokomponentno epoksi
lepilo za plastiko. Primerno za permanentno lepljenje raznih plastičnih materialov, kovinskih elementov, keramike,
lesa, usnja, stekla. Odporen na vodo.
Ni primerno za lepljenje polietilena in
polipropilena.

PROLOK 270

PROLOK 243

BONDIX SUPERFAST

Sredstvo za varovanje vijačnih zvez, ki
se pogosteje razstavljajo. Za zveze, ki so
izpostavljene vibracijam. Primerno za
tolerance do 0,25 mm. Odporno na
temperature od -50 do + 150C. Maksimalna zveza premera 6mm. Sila za
odvijanje: M10 - 5-11 Nm

PLASTIC DOKTOR

Profesionalno 2-komponentn epoksi
tekoče železo z industrijsko trdnostjo. Ko
zmešamo obe komponente, masa postane trdna kot železo. Omogoča obdelavo,
kot je vrtanje in brušenje. Primerno za
industrijsko uporabo.
40g

3g

Profesionalna epoksi masa za popravilo
in rekonstrukcijo. Preprečuje iztekanje
tekočin. Površino ko je popolnoma strjena lahko obdelujemo (vrtamo, režemo,
brusimo,...) Produkt se trdno sprime z
kovino, aluminijem, bakrom, plastiko.
Odporen na olja in tekočine.

METAL BOND

Profesionalno, transparentno epoksi
dvokomponentno, močno lepilo za
lepljenje kovine, plastike, stekla,
gume, lesa.... Enostaven za uporabo.
Deluje hitro in učinkovito.
40g

MEGA BOND

LIMA LEPILO V SPREJU

RAPID SEALANT

Srednje sredstvo za varovanje vijačnih
zvez, ki se občasno razstavljajo. Primerno
za zveze, ki so izpostavljene vibracijam.
Primerno za tolerance do 0,2 mm. Odporno na temperature od -50 do + 150C.
Maksimalna zveza M40. Sila za odvijanje:
M10 - 12-25 Nm

Sredstvo za varovanje vijačnih zvez, ki se
ne razstavljajo. Deluje dolgotrajno. Primerno za zveze, ki so izpostavljene vibracijam. Primerno za tolerance do 0,2 mm.
Odporno na temperature od -50 do +
150C. Maksimalna zveza M25. Sila za
odvijanje: M10 - 20 -43 Nm
50ml

NEGA KOVINSKIH MATERIALOV

75ml 750ml

PROTECTIVE OIL

ALUMINIUM CLEANER
Specialno namensko sredstvo za
čiščenje površin iz aluminija. Deluje hitro
in učinkovito. Sredstvo je popolnoma
nenevarno za uporabnika in površine.
Odstranjuje olja, masti in ostale nečistoče. Zagotavlja visoki sijaj aluminija.

Namensko sredstvo za čiščenje površin iz
nerjavne pločevine. Deluje hitro in učinkovito. Sredstvo je popolnoma nenevarno za
uporabnika in površine. Odstranjuje olja,
masti in ostale nečistoče. Zagotavlja
visoki sijaj inoxa. Ima certifikat NSF.
500ml

RUST-EX

500ml

PICKLING AGENT

Kombinacija aktivnih kemičnih sestavin
z izbranimi polirnimi delci tvorijo
unikatno sredstvo za odstranjevanje rje
iz kovinskih površin. Poleg odstranjevanje rje, sredstvo zagotavlja tudi zaščito
na površini in tako podaljšuje življenjsko
dobo kovini.
250ml

75ml 750ml

INOX CLEANER

Specialno sredstvo za zaščito. Varuje
pred korozijo, umazanijo,prstnimi odtisi,
zagotavlja dolgotrajen lesk. Primeren ja
za nanos na vse kovinske površine.

400ml

Polirna pasta za čiščenje in nego površin
iz aluminij zagotavlja izredno visoki sijaj
na obdelanih površinah. Ta revolucionaren izdelek, brez amoniaka, ustvarjen v
laboratorijih je kot nalašč za čiščenje in
poliranje gole površine aluminija.

Učinkovita polirna pasta za čiščenje in
nego površin iz nerjavne pločevine. Zagotavlja izredno visoki sijaj na obdelanih
površinah. Sredstvo je izredno primerno
za čiščenje površin v kuhinjah, na plovilih,
vozilih in industriji. Ima NSF certifikat.

Autosol Metal polish je izdelek vrhunske
kakovosti. Čisti in obnavlja vse vrste
kovinskih površin. Zagotavlja visoki sijaj
obdelane površine in ustvarja zaščitni
film na površini.
75ml 750ml

ALUMINIUM POLISH

INOX POLISH

METAL POLISH

Profesionalno, uporabniku prijazno sredstvo za odstranjevanje poškodb
(sprememba barve), ki nastajajo pri
varjenju nerjavnih površin. Površine okoli
vara povrne v prvotno barvo in s tem
zagotavlja boljši izgled površinam.
500ml

Paste in brisače za roke
PASTE ZA ČIŠČENJE ROK
HAND CLEANER YELLOW

HAND CLEANER SPECIAL

HAND CLEANER PAINT-EX

Premium pasta za umivanje rok z dodatki
D-limeone in izvlečkov aloe vere, jojobe in
efektivnih abrazivnih delcev, ki so lažji od vode,
zato ne maši odtokov. Odstranjuje najtežja
industrijska onesnaženja. Sestavine omogočajo
učinkovito odstranjevanje maziv, olj, barve, črnila,
bitumenskih snovi in veziv. Odstranjuje umazanije
in obenem tudi varuje roke, saj je dermatološko
testirana, pH nevtralna in biološko razgradljiva.

Efektivna pasta za umivanje rok
popolnoma brez topil. Učinkovito
odstranjuje maziva, olja, barve,
črnila, bitumenske snovi in
veziva. Pasta odstranjuje
umazanije in obenem tudi varuje
roke, saj je dermatološko
testirana, pH nevtralna in
biološko razgradljiva

Izredno močna za odstranjevanje
najtrdovratnejših umazanij. Odstranjuje barvo, silikone, lepila in tesnilna sredstva. Poleg tega pa neguje
roke, saj vsebuje elemente, ki rokam
povrnejo prožnost in mehkost. Granule so lažje od vode zato ne maši
odtokov. Odlična za avtoličarsko
dejavnost in tiskarne.

600ml 3L 10L

600ml 3L 4,5L 10L

HAND CLEANER YELLOW PRO

3,8L

HAND WIPES

HAND CLEANER WHITE

Edinstvena pasta za čiščenje težje umazanije.
Z lahkoto odstranjuje trdovratne umazanije
kot so maščobe, katran, črnila, lepila in barve.
Čisti in vlaži roke ter preprečuje
draženje kože. Svež vonj po limoni. Posebna
formulacija srednje viskoznosti omogoča lažjo
uporabo sistema za doziranje. Vsebuje izvlečke aloe vere in jojobinega olja.

Krpice za učinkovito čiščenje rok. V lončku
je zvitih 75 krpic 21 cm x 26 cm prepojenih
z posebnim detergentom za učinkovito
čiščenje rok. Le ta enostavno odstranjuje
vse vrste industrijske umazanije, ščiti kožo
in hkrati vlaži roke. Zelo primerne so za
čiščenje rok, kjer ni tekoče vode (delo na
terenu). Prav tako so primerne za čiščenje
orodij, tabel in pisal.

Pasta za roke z skrbno izbranimi
sestavinami za občutljive uporabnike oz. roke. Posebne sestavine
so dovolj blage, a še vedno dovolj
učinkovite za odstranjevanje
težkih industrijskih onesnaženj.
izvlečki in dodatki negujejo in
ohranjajo roke mehke in prožne.
3L

3,8L 2L

K2 ABRA
HAND CARE LOTION

HAND PROTECT LOTION
Univerzalna zaščitna krema. Varuje
roke pred umazanijo, obenem pa
zagotavlja, da jih lažje očistimo.
Preprečuje izsušitev kože in
nastajanje razpok. Ravno tako pa
posebna sestavina preprečuje, da bi
naše roke postale zdrsne, kar omogoča, da nam orodje ne leti iz rok.

Univerzalna vlažilna krema.
Ščiti pred vsemi vremenskimi
ne-prilikami, umazanijami in
vlaži roke. Redna uporaba
omogoča naravno obnavljanje
kože in ohranja kožo mehko in
prožno. Dodani izvlečki aloe
vere in jojobinega olja.
250ml 1L

Visoko učinkovita pasta za umivanje
rok izdelana na osnovi lesne moke.
Odstranjuje najtrdovratnejšo umazanijo. Čisti in ščiti tudi občutljive roke.
Topna v vodi, preprečuje zamašitev
odtokov. Prijeten vonj po limoni.
Dermatološko testirana.
500ml 20L

DOZATORJI

250ml 2L

Za izdelke iz ponudbe imamo na
voljo kvalitetne dozatorje, ki zagotavljajo ekonomično in enostavno
uporabo.

INDUSTRIJSKE PAPIRNATE BRISAČE
SUPERBLUE 500

SUPERBLUE 1000

SAND WIPER

SUPERBLUE S

BLUE WIPER

TREND

MAXIPULL DOUBLE

TENDER

SUPERSTRONG 1500

CICLONE

Brisača:

Material:

Št.
Slojev:

Št.
Lističev:

Višina
role:

Dolžina
lističa:

Pakiranje:

SUPERBLUE 500

Modra Celuloza

3

500

38 cm

38 cm

2/1

SUPERBLUE 1000

Modra Celuloza

3

1000

22 cm

38 cm

1/1

SUPERBLUE S

Modra Celuloza

3

500

38 cm

38 cm

2/1

BLUE WIPER

Modra Celuloza

2

970

24 cm

30 cm

2/1

TREND 800

100% Celuloza

2

800

26,5 cm

34 cm

2/1

SAND WIPER

E-Tissue

2

800

24 cm

30 cm

2/1

TENDER 800

Recikliran papir

2

800

24 cm

22 cm

2/1

MAXIPULL DOUBLE

100% Celuloza

2

/

20 cm

153 m

6/1

SUPERSTRONG 1500

100% Celuloza

2

1500

25,6 cm

30 cm

2/1

CICLONE 800

100% Celuloza

2

800

25,6 cm

30 cm

2/1

STOJALO STENSKO PVC

STOJALO STENSKO

STOJALO TALNO

ČISTILNA SREDSTVA ZA ČIŠČENJE V OBJEKTOV
FLOOR CLEANER
Koncentriran alkalni detergent.
Sestavine omogoča učinkovito
odstranjevanje umazanij. Povsem varno
ga uporabljamo na vseh tleh, ki so odporna na vodo in alkalne snovi.
Sredstvo ustvarja visoki sijaj očiščenih
tal. Za čiščenje tal v podjetjih, šolah,
trgovinah, športnih objektih in salonih.

SANITARY CLEANER
Koncentrat za čiščenje pisoarjev, umivalnikov, stranišč, sten, sanitarne opreme, pip in kopalnic. Zagotavlja prijeten,
svež vonj. Odstranjuje vodni kamen,
obloge in ostale trdovratne umazanije.
Za generalna in vsakodnevna čiščenja.

INTERIOR CLEANER
Koncentrat prijetnega vonja za generalno
čiščenje notranjosti poslovnih
objektov, Z njim lahko učinkovito in hitro
očistimo okenske police, pohištvo, vrata
in vse ostale elemente. Varno ga lahko
uporabljamo na sintetičnih in barvastih
površinah,.. Ne pušča sledi.

Premium čistilo na alkoholni osnovi.
TopAlko je visoko efektivno alkoholno
čistilo za vsakodnevno uporabo na vseh
pralnih površinah, kot so kovine, umetni
materiali, steklo, keramika, talne površine, itd. Učinkovito odstrani vse vrste
organskih nečistoč.

Koncentrirano čistilo za čiščenje pralnih
površin s prijetnim vonjem. Primeren je
za vse vrste površin za dnevna in
generalna čiščenja. Poseben dodatek
arome uničuje neprijetne vonjave in
zagotavlja prijeten in svež vonj
očiščenim površinam.

WAX STRIPPER

NUTA MAX

Močno koncentrirano čistilo za sanitarne prostore in pisoarje. Za vsakdanjo
uporabo in generalna čiščenja. Zaradi
svoje viskoznosti omogoča enostavno
in učinkovito čiščenje na vertikalnih
površinah. Zagotavlja trajno svežino.

Sredstvo za čiščenje steklenih in vseh
ostalih podobnih površin kot so porcelan,
ogledala, plastika,…. Na očiščeni površini
ne pušča sledi.

Zaščitno sredstvo za nego in za zaščito
tal. Brez topil. Ustvarja zaščitni sloj na
površini in zagotavlja lesk. Povsem varno
ga uporabljamo na vseh tleh, ki so odporna na vodo in alkalne snovi.
To so linolej, PVC, vinili,…

Koncentrirano, biološko razgradljivo in
efektivno sredstvo z malo penjenja. Varno
ga uporabljamo v kombinaciji z vso strojno
opremo za čiščenje preprog oz. tekstila.
Primerno za čiščenje: preprog, itisonov,
oblazinjenega pohištva, notranjosti vozil in
vseh vrst tekstila.

UNIVERSAL DEOFRESH

TOPALKO 3000

SANY PLUS EASY

FLOORWAX RTU

CARPET CLEANER

OSTALA SREDSTVA

Koncentriran alkalni detergent. Odlično
odstranjuje starejše plasti polimerov in
voskov. Povsem varno ga uporabljamo na
vseh tleh, ki so odporna na vodo in alkalne snovi. Primerno za čiščenje tal v
podjetjih, šolah, trgovinah, športnih objektih in razstavnih salonih.

Komunalna oprema
ZABOJNIKI ZA LOČEVANJE ODPADKOV
Na voljo so zabojniki v 120 in 240 litrski izvedbi. Primerni so za
shranjevanje raznovrstnih odpadkov. Naša standardna barva zabojnikov je
rumena, dobavljivi so tudi v sivi, zeleni, rjavi, modri in rdeči barvi.
Na voljo so tudi večji (660,770 in 1100l)
zabojniki na kolesih. Možno je izbirati med
kovinskimi in plastičnimi v različnih
izvedbah in dodatno opremo.

Zabojniki so proizvedeni in preizkušeni skladno z Evropskim normativom EN 840.
Na razpolago so številni dodatki, ki povečujejo uporabnost zabojnikov in
omogočajo, da zabojnike prilagodimo potrebam in željam.

ZABOJNIKI RUBBI

ZABOJNIKI L45
- dimenzije: 540 x 520 x 860 mm (100 l)
- izdelano iz polipropilenske plastike
- pokrovi so na voljo v štirih barvah
(rumeni, zeleni, modri in bež)
- plastična kolesa za lažjo manipulacijo
- zabojniki niso primerni za smetarska vozila
ZABOJNIK—RUBBI
- 4417, zabojnik brez pokrova
- 4418, moder pokrov
- 4419, zelen pokrov
- 4420, rumen pokrov
- 4421, bež pokrov
- 4994, rdeč pokrov

- zabojniki L45 za ločeno zbiranje odpadkov
so posebej primerni za šole, vrtce,
bolnišnice in dom.
- dimenzije: 320 x 570 x 320 mm, volumen 45 l
- zabojniki so načrtovani tako, da jih enostavno
zlagamo drug na drugega
- različne barve za učinkovitejše ločevanje
ZABOJNIKI– L45
- 6800-1, moder zabojnik
- 6800-2, zelen zabojnik
- 6800-4, rumen zabojnik
- 6800-6, rdeč zabojnik

ZABOJNIKI SLIM-JIM

KSB 10 KOŠKI

Odporni zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov.
Na voljo so v treh izvedbah, z različnimi pokrovi.
Kot dodatek je na voljo voziček na kolesih. Možna
dobava v 60 ali 87 litrski izvedbi. Končni izdelek se
sestavlja po želji.

Koški za ločeno zbiranje odpadkov
so primerni za vsako mesto doma,
kakor tudi v podjetju. Izdelani so iz
kvalitetne plastike.
KOŠ KSB 10L,
-0017-1, moder
-0017-2, zelen
-0017-3, črn
-0017-4, rumen
-0017-5, rjav

ZABOJNIK—SLIM JIM
- 3050, zabojnik brez pokrova –siva barva, volumen 60 l
- 3145, zabojnik brez pokrova –siva barva, volumen 87 l
- 3052, zelen pokrov –za steklo
- 3051, moder pokrov - za papir
- 3053, rumen pokrov - za razne odpadke
- 3054, voziček

STOJALA ZA VREČE

ZABOJNIK ZA BATERIJE
STOJALO Z120 (TALNI)
- okvir in pokrov sta izdelana iz pocinkane pločevine
- dimenzije: 575 mm x 950 mm ( vreče 120L)
- enostavna manipulacija s smetmi
- na željo tudi v dvojni izvedbi

KCA zaboj je primeren za zbiranje manjših odpadnih baterijskih vložkov. Primeren je za uporabo v: trgovinah, šolah,
skladiščih,….Po želji je dobavljiv tudi kovinski stenski
nosilec in nalepka za označevanje odpadka.

STOJALO ZS120 (STENSKI)
- pokrov je izdelan iz pocinkane pločevine
- dimenzije: 480 mm x 210 mm (vreče 120L)
- enostavna manipulacija z smetmi

STISKALNICE ZA ODPADKE
Naložba, ki se bogato povrne, saj se volumen
plastenke zmanjša za 80%. Stiskalnica je primerna za vse velikosti plastenk. Stiskalnico montiramo na steno. Dimenzije: 52 x 17 x 12 cm; teža
2,4 kg (art. 4328)

Artikel

Volumen (l)

Dimenzije (cm)

Opis

KCA-Z

20l

28 x 24 x 46

Zaboj

KCA-N

-

31 x 29 x 45

Nosilec

ZABOJNIKI ZA ZAOLJENE ODPADKE
SKLADNOSTI:
- skladu FM in UL
- etikete, ki ustrezajo normam
ISO 3864, 92 /58/CEE in
NFX 08.003
PREDNOSTI:
- enostavno nožno odpiranje
- odprtina za prezračevanje
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE:
- izdelano iz kovine
- prebarvano z kvalitetno

Artikel

Volumen
posode (l)

Dimenzije (V x FI)
mm

4786

38

521 x 354

4787

53

568 x 408

4787

80

635 x 476

ZABOJNIKI ZA POSEBNE ODPADKE

Stiskalnica za odpadne pločevinke je namenjena za stiskanje vseh pločevink od
0,25 do 0,5 l. Volumen zmanjša
za 80 do 85 %. Montaža na steno.
Dimenzije: 35 x 15 x 7 cm; teža 2,2 kg (art.
4378)

- izdelani iz kvalitetne plastike PP
- pokrov se lahko zapre začasno ali za stalno
- izredno odporno na udarce v skladu z BS 7320 in NFX 30-500
- primerno za shranjevanje in transport nevarnih odpadkov
- dimenzije omogočajo enostavno zlaganje na palete
- posebej primerni so za laboratorijske in medicinske odpadke
Artikel

Volumen (l)

Dimenzije (cm)

Certifikat

4431

30

335 x 400 x 318

UN 1H2/Z15/S...

4432

50

335 x 400 x 539

UN 1H2/Y28/S...

4433

60

335 x 400 x 640

UN 1H2/Y30/S...

Komunalna oprema
SISTEM TS2000

SISTEM UM45 in 65

- izdelano iz kvalitetne pločevine
- samodejni nihalni pokrov različnih barv
- zadržuje širjenje ognja in neprijetnega vonja
- TUV pregled
- ustreza zahteva GS
- 5 letna garancija na mehanske poškodbe
- kvalitetna kovinska kolesa
- na voljo različne velikosti (45, 60 in 75 l)
- odporno na ogenj DIN 4102 BK A1

- izdelano iz kvalitetne pločevine
- samodejni nihalni pokrov
- zadržuje širjenje ognja in neprijetnega vonja
- TUV pregledano, ustreza zahtevam GS (65)
- 5 letna garancija na mehanske poškodbe
- model 45 tudi s plastičnimi kolesi
- odporno na ogenj DIN 4102 BK A1

Dimenzije:
TS45L– 685 x 380 x 320 mm, 8,5 kg
TS60L– 830 x 380 x 320 mm, 9,9 kg
TS75L– 975 x 380 x 320 mm, 11,4 kg
Različni pokrovi za lažje ločevanje:
Rumeni, Rdeči, Moder, Zelen, Siv

SISTEM UM TD

Dimenzije in lastnosti:
- model UM 45 - 640 x 330 x 310 mm, 6,7 kg, volumen 45l, vložek: PVC vreča
- model UM 45K - 710 x 330 x 310 mm, 7,1 kg, volumen 45 l, vložek: PVC vreča
- model UM 65 - 970 x 405 x 380 mm, 17,6 kg, volumen 65 l, vložek: kovinski koš
Različne barve za lažje ločevanje: R um eni, R deči, M oder, Zelen, Siv

SISTEM PF/FD

- komplet sistem za ločevanje
- izdelano iz kvalitetne pločevine
- samodejni nihalni pokrovi različnih barv
- zadržuje širjenje ognja in neprijetnega vonja
- TUV pregledano, ustreza zahtevam GS
- 5 letna garancija na mehanske poškodbe
- kovinske pocinkane notranje posode
- primerno tudi za javna mesta

Ekonomična rešitev za varno in predvsem lično odlaganje odpadkov.
Posamezne enote lahko sestavljamo po potrebi.
- izdelano iz kvalitetne pločevine
- zadržuje širjenje ognja in neprijetnega vonja (model FD45)
- TUV pregledano, ustreza zahtevam GS
- 5 letna garancija na mehanske poškodbe
- vrata s ključavnico za zaklepanje (model FD in FP45)
- na voljo v modri, rumeni in sivi barvi
- izvedba FD ima nihajni pokrov
- notranji koš iz pocinkane pločevine (model FD in FP45)

UM TD4
- 975 x 1100 x 330 mm
- Volumen: 4 x 45l (skupaj 180l)
UM TD3
- 975 x 860 x 330 mm
- Volumen: 3 x 45l (skupaj 135l)
UM TD2
- 975 x 620 x 330 mm
- Volumen: 2 x 45l (skupaj 90l)

SISTEM UM MODUL

PVC vreča

kovinski zaboj

Ročno

Nožno

- izdelano iz kvalitetne pločevine
- samodejni nihalni pokrov različnih barv in s tesnilko
- zadržuje širjenje ognja in neprijetnega vonja
(model z kovinsko posodo)
- TUV pregledano, ustreza zahtevam GS
- 5 letna garancija na konstrukcijo
- vrata s ključavnico za zaklepanje
- na voljo v različnih izvedbah in različnih volumnih
- tudi v izvedbi iz INOX-a

Artikel

Dimenzije

Volumen

Notranjost

Odpiranje

UM045

800 x 400 x 380 mm, 15,8 kg

45 l

Vreča

Ročno

UM060

900 x 400 x 380 mm, 17 kg

60 l

Vreča

Ročno

UM075

1000 x 400 x 380 mm, 17,4 kg

75 l

Vreča

Ročno

UM120

1100 x 450 x 450 mm, 22,3 kg

120 l

Vreča

Ročno

UM045K

800 x 400 x 380 mm, 20,3 kg

45 l

Kovina

Ročno

UM060K

900 x 400 x 380 mm, 20,0 kg

60 l

Kovina

Ročno

UM075K

1000 x 400 x 380 mm, 21,5 kg

75 l

Kovina

Ročno

UM120K

1100 x 450x 450 mm, 30,8 kg

120 l

Kovina

Ročno

UM045N

800x 400 x 380 mm, 16,8 kg

45 l

Vreča

Nožno

UM060N

900 x 400 x 380 mm, 18,8 kg

60 l

Vreča

Nožno

UM075N

1000 x 400 x 380 mm, 18,5kg

75 l

Vreča

Nožno

UM120N

1100 x 400 x 380 mm, 23,3 kg

120 l

Vreča

Nožno

UM045NK

800 x 400 x 380 mm, 21,3 kg

45 l

Kovina

Nožno

UM060NK

900 x 400 x 380 mm, 21 kg

60 l

Kovina

Nožno

UM075NK

1000 x 400 x 380 mm, 22,5 kg

75 l

Kovina

Nožno

UM120NK

1100 x 450 x 450 mm, 31,8 kg

120 l

Kovina

Nožno

SISTEM UM 035
- izdelano iz kvalitetne pločevine
- samodejni nihalni pokrov različnih barv in s tesnilko
- zadržuje širjenje ognja in neprijetnega vonja
(model z kovinsko posodo)
- TUV pregledano, ustreza zahtevam GS
- 5 letna garancija na mehanske poškodbe
- na voljo v dveh izvedbah: z plastično ali
pocinkano izvlečno posodo.
- na voljo tudi v kompletu po 3 ali 4 zaboje
Dimenzije in lastnosti:
- UM 035 - 620 x 400 x 380 mm, volumen 35l,
Teža: 8,7 kg (plastična posoda), 11 kg sistem z pocinkano posodo
- UM 035(3) – 3 v vrsto (na voljo z plastičnim ali kovinskim vložkom)
- UM 035(4) – 4 na stojalu (na voljo z plastičnim ali kovinskim vložkom)
- Nalepke za pokrove so priložene v kompletu (različne barve)

Komunalna oprema
SISTEM DUPLEX / TRIPLEX
Komplet sistem za ločevanje, izdelano iz kvalitetne pločevine,pokrovi različnih barv, zadržuje širjenje ognja
in neprijetnega vonja, TUV pregledano, ustreza zahtevam GS, 5 letna garancija na mehanske poškodbe.
Kovinske pocinkane notranje posode, primerno tudi za javna mesta

Artikel

Dimenzije

Volumen

Notranjost

Odpiranje

Duplex

920 x 580 x 380 mm,

1 x 30L, 1 x 60L

Posoda

Ročno

Triplex

920 x 580 x 380 mm,

3 x 30L

Posoda

Ročno

SISTEM A3

SISTEM PROTEC

Lastnosti:
- 815x1050x350 mm
- Pokrovi: moder, rumen, siv
- Pocinkan vložek
- Vrata na zaklep

Sistem Protec je inovativen sistem za zbiranje in ločevanje
odpadkov. Na voljo je v dveh velikostih ali v kompletih.
Izdelan iz kvalitetne pločevine, opremljen s ključavnico. TUV certificiran. Pet letna garancija na izdelavo. Sistem je primeren za različna
mesta in različne namene. Na voljo je v petih različnih barvnih
kombinacijah. Barve pokrovov: Modra, rumena, siva, zelena, rdeča.

Sistem A3 je sistem za ločevanje temno
sive barve. Na voljo je kot posamezni
zabojnik z različnimi barvami pokrovov ali
kot komplet sistem za ločevanje
( 3 enote). Sistem je primeren za različne
prostore kot so podjetja, šole, javna mesta,
… Na voljo je tudi v posebni zunanji izvedbi
in v zunanji izvedbi z
pepelnikom.

Lastnosti:
- (30L)600x300x300 mm
- (70L) 850x400x380 mm
- Nihajni pokrov
- Vrata na zaklep

STISKALNICA EKOPACK
SISTEM TW
Stojalo za vreče je izdelano iz kvalitetne in
močne pločevine ter kolesi za manipulacijo.
Stojalo je primerno za vreče volumna 120L.
Stojalo je na voljo v 4 izvedbah:
- Enojni (moder)
- Dvojni (meder in rdeč),
-Trojni (moder, rdeč in zelen)
- četvorček (moder, rdeč, zelen in rumen)

SISTEM MULTIPLAST

- Za stiskanje odpadnega papirja, kartona in tekstila
- dolgoročni prihranek zaradi volumna odpadkov
- enostaven priklop in električna napeljava
- na voljo tudi dodatni vozički, ki olajšajo sortiranje
Dimenzije in lastnosti:
- dimenzije: 815 x 550 x 1770 mm
- teža: 290 kg
- hitrost stiskanja: 2m/min
- najvišja sila stiskanja: 4t
- krmilna enota: 1,1kW/3 x 380
- dimenzije stisnjenega paketa: 620 x 400 x (300– 700)mm

ZABOJNIK ZA NEONSKE SVETILKE

Sortirni koš multiplast ima volumen 25l.
Lahko ga zlagamo enega na drugega ali
spajamo enega poleg drugega. V notranjosti
pa ima PVC posodo. Izdelan je izodporne
plastike. Koš je svetle barve z različnimi barvami pokrovov (rumen, črn, moder in zelen).
Lastnosti:
- Volumen: 25L
- Barve:
Modra, zelena, črna, rumena

Zabojniki za neonske svetilke so izdelani za hrambi in transport neonskih svetilk.
Na voljo je v dveh izvedbah. Kovinski in iz odpornega PEHD.
Artikel

REZERVOARJI ZA ODPADNO OLJE

Dimenzije

Material

0059

1600x500x800

Kovinski

0830

1870x920x1060

Pehd

Dvoplaščni rezervioarji za zbiranje odpadnega olja. Izdelani iz UV odpornaga
polietilena, so izredno trpežni in robustni. Opremljeni z merilno skalo za nivo olja
in enostavnim sistemom za dolivanje olja. Na voljo v različnih izvedbah za različna olja in v volumnih 260 in 500l.
Artikel

Dimenzije

Volumen

R820

Premer 820 mm, višina 1080

260L

R960

Premer 960 mm, višina 1240

500L

Lepilni trakovi
DUCT TAPE 6200

UNIVERZAL REPAIR TAPE
Izredno močan trak za
razna popravila. Univerzalni,
visokokvalitetni trak z
ojačano strukturo za večjo
trdnost. Izjemne sposobnosti
lepljenja. Odličen za popravila
cevi in vseh ostalih
CB5025: 50mm x 25 m, črn
CS5025: 50mm x 25 m, siv

Močan trak za razna popravila.
Univerzalni, visokokvalitetni
trak z tekstilno strukturo.
Odlične sposobnosti lepljenja.
Odličen za popravila cevi in
vseh ostalih Elementov.

Ekonomični lepilni trak z tekstilnimi vlakni za popravila
doma, v industriji in obrti.
Odličen za pakiranje. Trak je
primeren za začasna in
ne trajna popravila.

EB5025: 50mm x 25 m, črn
ES5025: 50mm x 25 m, siv
EB5050: 50mm x 50 m, črn
ES5050: 50mm x 50 m, siv

DC5050: 50mm x 50 m, črn

MIRROR TAPE

MAXPOWER

CARPET TAPE

Dvostranski brezbarvni akrilni
lepilni trak. Primeren za lepljenje
raznih elementov. Odličen oprijem na kovine, plastiko, steklo.
Primeren za težja bremena in
odporen proti vlagi. Primeren za
zunanjo in notranjo uporabo. Z
njim lahko nadomestimo vijake,
kovice, tekoča lepila ali celo
varjenje.

ALU TAPE

DUCT TAPE 1900

DS1925: 19 mm x 25 m

HT1902: 2 m,
HT1916: 16,5 m

SAFETY GRIP

Lepilni aluminijasti trak za
popravilo in lepljenje kovinskih
elementov. Primeren za trajna in
začasna popravila. Deluje tudi v
ekstremnih vremenskih pogojih
in nizkih temperaturah. Izjemna
trdnost. Odličen tudi kot varovalni trak pred temperaturo.

CT5025: 50 mm x 25 m

SECURITY MARKING TAPE
Odlična izbira za proti
zdrsno zaščito na
gladkih površinah.
Primeren za domačo in
industrijsko uporabo. Odporen na vodo in olja. Primeren za zunanjo in notranjo
uporabo.

HW5033: 50 mm x 33 m
HW5033: 50 mm x 33 m

BUTYL TAPE

SELF FUSION
Permanentna, vodoodporna zaščita. Izjemna zaščita za
električne spoje. Prilega se na vse
površine. Ne pušča nobenih sledi.
Zdrži tlak do 12 bar.
Temperaturno obstojen do 200C.
Elektro odporen do 8kV,
Odličen tudi za popravilo
visokotlačnih cevi.

Specialni trak, ki vulkanizira
in tvori homogeno zaščito
brez uporabe toplote in
dodatnega tlaka. Odličen Za
izoliranje električne napeljave, tesnjenje cevi,… Primeren za začasna in trajna
popravila.

SZ2503: 25 mm x 3 m

SF1910: 19 mm x 25 m

CABLE PROTECTION

Lepilni trak za označevanje
v industriji in delavnicah.
Dodan extra zaščitni sloj za
boljšo odpornost.

SB2518: 25mm x 18 m, črn
SY2518: 25mm x 18 m, črno rumen

AL5050: 50 mm x 50 m

STRETCH & FUSE

Specialni dvostranski trak
iz tekstilnih vlaken in
sintetične gume za
lepljenje tepihov, podlog
in oblog. Primeren za vse
vrste. Odlikuje ga
izjemna moč lepila. Primeren tudi za hrapave
površine.

Dvostranski močan akrilni
lepilni trak. Primeren za
lepljenje raznih elementov.
Odličen oprijem na kovine,
plastiko, steklo, les. Primeren
za zunanjo in notranjo
uporabo. Izredno je primeren
za lepljenje ogledal,

TP1925: 19 mm x 25 m

HSA 3200 TRAK

BU2003: 20 mm x 3 m

POWER SEALING TAPE

ALL WEATHER TAPE

Samolepilni tekstilni zaščitni trak. Primeren za zaščito električnih napeljav in
snopov v vozilih in vseh ostalih industrijskih ali domačih instalacijah. OEM
kvaliteta, Odličen zvočni izolator. Dolžina
25 m, širina 19 mm. Temperaturno
obstojen do 105C.

Tesnilni trak za tesnjenje
med raznimi elementi kot
so okna, vrata, table,…
Varuje pred prahom,
vodo,...Primeren za les,
kovine, steklo in plastiko.

Univerzalni brezbarvni trak za
razna popravila. UV obstojen je
primeren za zunanjo in notranjo
uporabo. Odporen na vodo in
vlago. Izredno močan je primeren
zarazne aplikacije. Temperaturno
obstojen.
AT4825: 48 mm x 25 m

SIDE MOULDING TAPE
Dvostranski krilni lepilni trak.
Primeren za lepljenje raznih elementov in letvic. Odličen oprijem na
kovine, plastiko, steklo. Izjemen
oprijem, odporno na topila. Z njim
lahko nadomestimo vijake, kovice,
tekoča lepila ali celo varjenje.
HSA002: 6 mm x 10 m
HSA003: 9 mm x 10 m
HSA004: 12mm x 10 m

Lepilno tesnilni trak za različna opravila in popravila. Ima
odlične tesnilne sposobnosti,
izredno močan. Lahko ga
uporabljamo zunaj in
znotraj. Trak je UV in
temperaturno obstojen.

Dvostranski penasti trak za
lepljenje raznoraznih elementov,
kot so letve,….Odličen oprijem
na barvaste površine, plastiko
itd...Odporen na vremenske
vplive zato je primeren za zunanjo uporabo.
ZC03: 9 mm x 10 m
ZC05: 19 mm x 10 m

PS3802: 38 mm x 1,5 m

MASKING FILM
Prozorna HDPE folija z pritrjenim krep maskirnim trakom.
Folija se zaradi svoje
Elektro statičnosti odlične
oprime na površino. Odlično za
prekrivanje večjih površin.
PM5533: 550 mm x 33 m
PM11033: 1100 mm x 33 m
PM270016: 2700mm x 16 m

MASKIRNI TRAKOVI
Premium krep maskirni trak 100C
Premium krep maskirni trak 100C
Premium krep maskirni trak 100C
Premium krep maskirni trak 100C
UV obstojen maskirni trak
Maskirni trak za enostavno odstranjevanje
Maskirni trak za enostavno odstranjevanje

MT1950: 19 mm x 50 m
MT2550: 25 mm x 50 m
MT3850: 38 mm x 50 m
MT5050: 50 mm x 50 m
MU2550:25 mm x 50 m
SR2550: 25 mm x 50 m
SR3850: 38 mm x 50 m

Orodja in dodatki
DELOVNE LED SVETILKE
MASNER LED 10SMD

PEN LIGHT 7+1

SCANGRIP LINE R

Priročna inspekcijska LED svetilka.
SMD tehnologija zagotavlja intenzivno belo svetlobo, ki sveti z močjo
120 lumnov. Kot žarkov je 40°.
Odporna na udarce in vodo IP 42.
Opremljena je s priročnim zatikačem v katerega je vgrajen magnet.
Zatikač je vrtljiv pod kotom 180°.
Napajanje na 3 AAA baterije

Majhna priročna žepna svetilka
Vsebuje magnet na hrbtni strani 7 +
1 ledic nove generacije s
tehnologijo SMD. Polnjenje na
micro USB. ( polnilec ni priložen).
Svetilka je odporna na vodo. Svetilka na vrhi in ob strani.

Scangrip Line Light R je baterijska SMD LED delovna
luč, uporabna v avtomehaniki, industriji,…
Poleg stranskih led ima tudi na vrhu vgrajeno svetilno
enoto. V kompletu je dobavljiva polnilna postaja, ki
omogoča izredno enostavno uporabo. Konstrukcija
omogoča delovni kot 75 stopinj. Tehnologija omogoča
kar 100000 delovnih ur, kar zagotavlja uporabo tudi po
več let.

SCANGRIP VEGA 2600, 4000

SCANGRIP MAG 3

Scangrip Vega 2600 in 4000 je profesionalna Led
delovna svetilka, ki zagotavlja učinkovito a ob enem
nežno delovno svetlobo 2600 ali 4000 lumnov. Za
odpornim belim panelom, ki je odporen na udarce in
zunanje vplive je nameščenih 83 ali 123 LED svetilk.
Primerna je za najtežje delovne pogoje zunaj in znotraj. Svetilka se lahko uporablja za različne namene v
avtomobilizmu, doma in industriji.

Scangrip MAG 3 je priročna baterijska svetilka z
moderno SMD LED tehnologijo, ki zagotavlja svetilnost 250 lumnov. Odporna proti vodi IP20.
Vsestranska svetilka je nepogrešljiva za vsako
delavnico oz. industrijski obrat. Dobro zaščitena z
odporno gumo in odpremljena z magnetom.

KABELSKE VEZICE
Artikel

Dimenzije (mm)

Pakiranje:

Barva:

Apolo Vezica UV

2,5 x 102

100/1

Črna

Apolo Vezica UV

3,6 x 203

100/1

Črna

Apolo vezica UV

3,6 x 292

100/1

Črna

Apolo vezica UV

4,8 x 371

100/1

Črna

Apolo vezica UV

7,6 x 368

100/1

Črna

ROČNO ORODJE TENG TOOLS IN LIMIT

Ročno orodje TENG TOOLS je švedska blagovna znamka, ki nudi
širok izbor ročnega orodja za industrijo, obrt in avtomobilizem.
Odlikuje ga visoka kakovost in doživljenjska garancija.

Limit je specialist za merilno orodje namenjeno za industrijo in obrt. V
prodajnem programu je na voljo celoten nabor izdelkov, ki so namenjeni za
merjenje v industriji, obrti in gradbeništvu.

ROČNE ČRPALKE ZA TEKOČINE
JP01 Ročna vzvodna črpalka za hladilne tekočine, solvente in podobne kemikalije.
Teleskopska sesalna cev – primerna za sode 30-230 litrov. Kapaciteta črpanja: 0,3
litra / potisk.
JP02 Ročna potisna črpalka za kemikalije (Adblue, solventi,…) iz polipropilena.
Teleskopska sesalna cev primerna za sode 50-230 litrov. Vitonska tesnila. Kapaciteta črpanja 0,3 litra / potisk.
JP03 Ročna vzvodna črpalka za kemikalije kot so hladilnma tekočina in manj agresivna čistila. Ohišje iz polipropilena. Vitonska tesnila. Teleskopska sesalna cev –
primerna za sode 50-230 litrov. Kapaciteta črpanja 0,25 litra / potisk.

Zaščitna oprema
ZAŠČITNE ROKAVICE
INNOFLEX
Vrhunske rokavice iz nylona,
prevlečana nitrilno gumo in
polivretansko peno (pikice)
so primerna za vsakdanje delo v
industriji in obrti. Nudijo odličen
oprijem in zaščito. Standard
89/686/EEC. Na voljo v velikostih S, M, L in XL. V zavoju je 12
rokavic.

SPANDEX BLACK
Vrhunske rokavice iz nylona,
prevlečene z nitrilno gumo so
primerna za vsakdanjedelo v
industriji in obrti. Nudijo odličen
oprijem in zaščito. Standard
89/686/EEC. Na voljo v velikostih S, M, L in XL. V zavoju je 12
rokavic.
SHIKOKU
Kemično odporne Rokavice v
skladu s standardom Directive 89/686/EEC in spadajo v
kategorijo III. Izdelane iz
lateksa/neoprena. Na voljo v
velikostih 8,9,10. V zavoju je
12 rokavic. EN 388 EN 375

NBR Z MANŠETO
Rokavice v skladu s standardom
Directive 89/686/EEC
Izdelane iz bombaža In
prevlečena z zaščitno NBR gumo. Z MANŠETO Na voljo v
velikostih 8,9,10. V zavoju je 12
rokavic.

NBR Z MANŠETO
Rokavice v skladu s standardom Directive 89/686/
EEC Izdelane iz bombaža In
prevlečena z zaščitno NBR
NITRILNO gumo. BREZ
MANŠETE. Na voljo v velikostih 8,9,10. V zavoju je 12
rokavic.

MIRO
Univerzalne delovne, ekonomične trpežne rokavice za splošno
uporabo. Rokavice v
skladu s standardom Directive
89/686/EEC in spadajo v kategorijo II. Izdelane iz
bombaža In prevlečena z zaščitno NBR NITRILNO gumo. Na
voljo v velikostih 8,9,10.

SAMUI
Rokavice v skladu s standardom Directive 89/686/EEC in
spadajo v kategorijo II.
Izdelane iz prašičjega usnja.
Velikost univerzalna. V
zavoju je 12 rokavic. EN 388

NITRON
Kemično odporne v skladu s
standardom 89/686/EEC in
Izdelane iz nitrilne gume
dolžine 33 cm. Na
voljo v velikostih
8,9,10. V zavoju je
12 rokavic. EN 388 EN 374

TOTAL
Vrhunske rokavice iz nylona,
prevlečene. Odporna na olja in
derivate.vsakdanje delo v
industriji in obrti. Nudijo odličen
oprijem in zaščito. Standard
89/686/EEC. Na voljo v
velikostih 8,9,10 V zavoju je 12
rokavic.

CIPRO
Rokavice iz govejega
usnja, Primerne za
različne aplikacije.
V zavoju je 12 rokavic.
Na voljo v velikostih 9,
10 in 11.

SOFT GRIP
Hi-Tech rokavice primerne za
gradbeništvo, inštalaterstvo,
mehaniko, industrijo, … Zagotavljajo
dober oprijem. Velikosti: M, L, XL
ROKAVICE PVC
Rokavice iz bombažne pletenine v
celoti premazane s PVC. Na voljo
dolžine 27,35 in 45 cm.

ZAŠČITA DIHAL in ČELADE
OBRAZNA MASKA
Zaščitna polmaska iz
gume. Izredno trpežna
in anatomsko oblikovana, da je prijetna
za uporabo. EN 140 CE.
Na voljo je pestra izbira
filtrov za različne stopnje toksičnosti.

ZAŠČITNI RESPIRATORJI
Različni respiratorji so nepogrešljiv
pripomoček v različnih vejah industrije.
Na voljo je široka paleta različnih modelov.

ROCKMAN 3,4
Čelada Rockman je
izdelana po standardu EN397 CE.
Izvedba 3 ima Pe
paske, izvedba 4 pa
iz blaga. Na voljo v
različnih barvah.

RESPIRATOR FFP1 NR 20/1
RESPIRATOR FFP2 NR D 20/1
RESPIRATOR FFP2 NR D Z VENTILOM 20/1
RESPIRATOR FFP3 NR D Z VENTILOM 5/1

ZAŠČITA SLUHA
ZAŠČITNE SLUŠALKE STARK
Zaščitne slušalke Stark so namenjene težjim pogojem
dela v industriji na voljo v treh različnih izvedbah. Izdelane po standardu EN352.

ZAŠČITNI ČEPKI X-FLEX
Zaščitni čepki X-Flex so izdelani po
standardu EN 352. Se tesno
prilegajo in so prijazni do
uporabnika. Na voljo v različnih
pakiranjih.

STARK 1 SNR 29dB
STARK 2 SNR 30dB
STARK 3 SNR 32dB

X-FLEX 200
(200par/karton)
X-FLEX 10
(10 par/karton)
X-FLEX CORDED (200 par/karton)

ZAŠČITA OČI

535

602

511

543

Na voljo je veliko modelov zaščitnih očal. Zgoraj je navedenih le nekaj najpogostejših in najbolj uporabnih primerov zaščitnih očal.

528

529

Zaščitna oprema
ROKAVICE ZA ENKRATNO UPORABO
DEFENDER BLACK BOX
Odporne Rokavice za enkratno
uporabo v skladu s standardom
89/686/EEC in spadajo v kategorijo III. Izdelane initrilne gume
debeline 1,5 mm. Ne pudrane. V
zavoju je 100 kos rokavic. Na
voljo v
velikostih S, M,L in XL.

FORMA
Odporne Rokavice za enkratno
uporabo v skladu s standardom
89/686/EEC in spadajo v kategorijo III. Izdelane iz črnega
lateksa debeline 1,5 mm. V
zavoju je 50 rokavic. Na voljo v
velikostih M,L in XL.

NITRIL MODRE
Močne modre nitrilne rokavice
za enkratno uporabo. Primerne
so za različna dela. V zavoju je
100 kosov. Na voljo v velikostih
S, M, L in XL.

LATEKS BREZ PUDRA
Močne in odporne rokavice iz
lateksa. Popolnoma brez pudra.
Primerne za različne aplikacije
(zdravstvo, gostinstvo, čiščenje,
industrija,..) V zavoju je 100 kos
rokavic. Na voljo v velikostih S,
M, L in XL.

NITRIL HIGH RISK
Super Odporne Rokavice za
enkratno uporabo iz modrega
naravnega lateksa za enkratno
uporabo. Odporne na kemikalije.
V zavoju je 50 rokavic. Na voljo v
velikostih M,L in XL.

LATEKS PUDRANE
Rokavice iz latexa za enkratno
uporabo. Rahlo pudrane.
Primerne za stik z živili (razen
olja in maščob). V zavoju je 100
rokavic. Na voljo v velikostih S,
M, L in XL.

RAZTOPINE ZA IZPIRANJE OČI IN TELESA

SP2F

SM1F – postaja za izpiranje oči (1 x 500ml)
- 1 x plastenka 500 ml za izpiranje oči s sterilno raztopino
natrijevega klorida (0,9%)
- temperatura shranjevanja +5/25oC
- dobavljivo v kompletu z vijaki in vložki za montažo na steno

SP1F – postaja z nevtralizatorjem za telo ali oči (1 x 1L)
- 1 x plastenka 1L za nevtralizacijo (sterilni fosfatni pripravek
4,9% - pH nevtralen)
- temperatura shranjevanja +5/25oC
- dobavljivo v kompletu z vijaki in vložki za montažo v steno

SM1F – postaja za izpiranje oči (1 x 500ml)
FR500 - 1 x 500ml steklenica z raztopino, teža: 1,2 kg

S1FPH– postaja za nevtralizacijo (1 x 1L), teža: 1,4 kg
FR1PH - 1 x 1L steklenica z raztopino, teža: 1,1 kg

SP2F in SP3F – postaja z nevtralizatorjem in sterilno
raztopino za telo ali oči
- 1 x plastenka 200 ml za nevtralizacijo (sterilni fosfatni
pripravek 4,9% - pH nevtralen)
- 1 x steklenica 500 ml za izpiranje oči z sterilno raztopino
natrijevega klorida (0,9%)
- temperatura shranjevanja +5/25oC
- dobavljivo v kompletu z vijaki in vložki za montažo na steno
SP2F/SP3F – komplet postaja (1 x 500ml + 1 x 200 ml), teža:
FR200PH - 1 x 200ml plastenka z nevtralizatorjem, teža: 0,3 kg
SP3F FR500 - 1 x 500ml plastenka z raztopino, teža: 1,2 kg

pH nevtralni pripravek (modra plastenka)
Pripravek za hitro reševanje poškodb z kislinami ali alkalnimi
substancami, ki lahko že v 45 sekundah povzročijo resne poškodbe.
Pripravek nevtralizira nevarne snovi in preprečuje kemične opekline.
Natrijev klorid (zelena plastenka)
Uporabimo kadar v oči pridejo manjši delci (prah, ostružki,…)
Reagira skupaj z očesno tekočino in preprečuje kontaminacijo.

QUICKFIX INDUSTRIJSKI OBLIŽI
SISTEM QUICKFIX
Nepogrešljivo pri poškodbah oziroma urezninah.
Temelj sistema QuickFix je unikaten podajalnik
obližev, ki ga enostavno pritrdimo na steno in
vsebuje 90 vodoodpornih obližev.
Sistem jemaksimalno higieničen in priročen.
Zasnovan je tako da, ko obliž izvlečemo
ga moramo uporabiti. S tem se zavarujemo proti
kraji obližev. Ravno tako pa je
podajalnik zaklenjen.
5501 - Dispenzer Quickfix
5511 - Nadomestno pakiranje obližev (45kos)

RAZNA VARNOSTNA OPREMA

OMARICE IN KOMPLETI ZA PRVO POMOČ

OPOZORILNE TABLE

SIGNALIZACIJSKI STOŽCI

OZNAČEVANJE

Prhe in izpiralniki
IZPIRALNIKI ZA OČI IN VARNOSTNE PRHE

LV 13 , izpiralnik za oči,
posoda iz ABS plastike
- priključitev na vodovodno omrežje
- montaža na steno
- posoda - zelena, plastična ABS
- cevi - epoksi zelena barva
- dovod 1/2''
- oznake v skladu z zakoni
- pretok 11,5 L/min
DS 54, prha za izpiranje
- priključitev na vodovodno omrežje
- montaža na mizo ali delovni pult
- dovod 1/2''
- fleksibilna cev 1,5 m
- oznake v skladu z zakoni
- pretok 16 L/min

LV 22, samostoječi izpiralnik, INOX
- priključitev na vodovodno omrežje
- montaža na tla (nožni vzvod)
- posoda in cevi iz lahke kovine - inox
- dovod 1/2'', odtok 1/4''
- oznake v skladu z zakoni
- pretok 11,5 L/min

LV 23, samostoječa izpiralnik za oči,
posoda iz ABS plastike
- priključitev na vodovodno omrežje
- montaža na tla
- posoda - zelena, plastična ABS
- cevi - epoksi zelena barva
- dovod 1''
- oznake v skladu z zakoni
- pretok 11,5 L/min

DS 24, prha
- priključitev na vodovodno
omrežje
- montaža na steno
- prha- zelena ABS glava
- sive cevi -galvanizirane
- dovod 1'',
- oznake v skladu z zakoni
- pretok 75 L/min

DS 23, prha
- priključitev na vodovodno omrežje
- montaža na steno
- prha- zelena ABS glava
- zelene cevi galvanizirane
- dovod 1'',
- oznake v skladu z zakoni
- pretok 75 L/min

DLV 52, kombinirana prha, INOX
- priključitev na vodovodno omrežje
- montaža na tla
- posoda, glava in cevi iz lahke kovine - inox
- dovod 1'', odtok 1''1/4
- oznake v skladu z zakoni
- pretok 11,5 L/min (prha za oči)
- pretok 75 L/min (prha)

DLP 63, kombinirana prha ,
(glava in posoda iz ABS plastike)
- priključitev na vodovodno omrežje
- montaža na tla (nožni vzvod)
- posoda in glava - zelena, plastična ABS
- cevi - epoksi zelena barve iz galvanizira
ne kovine
- dovod 1'', odtok 1''1/4
- oznake v skladu z zakoni
- pretok 11,5 L/min (prha za oči)
- pretok 75 L/min (prha)

DLI 61, kombinirana prha odporna na zmrzal
(glava iz ABS plastike in posoda iz lahke kovine)
- priključitev na vodovodno omrežje
- montaža na tla (nožni vzvod)
- prha- zelena ABS glava (RAL 6029)
- posoda iz lahke kovine (RAL 6029)
- zelene cevi (RAL 6029) iz galvanizirane kovine
- dovod 1''
- odtok 1''1/4
- oznake v skladu z zakoni
- pretok 11,5 L/min (prha za oči)
- pretok 75 L/min (prha)

DS 04, izpiralnik za oči - stenski
- priključitev na vodovodno omrežje
- montaža na steno
- dovod 1/2''
- fleksibilna cev 1,5 m
- oznake v skladu z zakoni
- pretok 16 L/min

LV 04 izpiralnik za oči - stenski
- priključitev na vodovodno omrežje
- montaža na steno
- dovod 1/2''
- fleksibilna cev dolžine 1,5 m
- oznake v skladu z zakoni
- pretok 15 L/min

LV 22, samostoječi izpiralnik, INOX
- priključitev na vodovodno omrežje
- montaža na tla
- posoda in cevi iz lahke kovine - INOX
- dovod 1/2'', odtok 1/4''
- oznake v skladu z zakoni
- pretok 11,5 L/min

DLP 62, kombinirana prha , INOX
- priključitev na vodovodno omrežje
- montaža na tla (nožni vzvod)
- posoda, glava in cevi iz lahke kovine - inox
- dovod 1'', odtok 1''1/4
- oznake v skladu z zakoni
- pretok 11,5 L/min (prha za oči)
- pretok 75 L/min (prha)

LV 54 prha za oči,
namizna z vzvodom
- priključitev na vodovodno omrežje
- montaža na mizo ali delovni pult
- dovod 1/2''
- fleksibilna cev dolžine 1,5 m
- oznake v skladu z zakoni
- pretok 15 L/min

LV 14 , izpiralnik za oči,
posoda iz lahke kovine
- priključitev na vodovodno omrežje
- montaža na steno
- posoda - epoksi zelena barva
- cevi - epoksi siva barva
- dovod 1/2'', odtok 1/4''
- oznake v skladu z zakoni
- pretok 15 L/min

LV 12, izpiralnik za oči, INOX
- priključitev na vodovodno omrežje
- montaža na steno
- posoda in cevi iz lahke kovine-inox
- dovod 1/2'', odtok 1/4''
- oznake v skladu z zakoni
- pretok 11,5 L/min

DLV 53, kombinirana prha (glava in posoda iz ABS plastike)
- priključitev na vodovodno omrežje
- montaža na tla
- posoda in glava - zelena, plastična ABS
- cevi - epoksi zelena barve iz galvanizirane kovine
- dovod 1'',odtok 1''1/4
- oznake v skladu z zakoni
- pretok 11,5 L/min (prha za oči)
- pretok 75 L/min (prha)
DLP 64, kombinirana prha odporna na zmrzal
(glava iz ABS plastike in posoda iz lahke kovine)
- priključitev na vodovodno omrežje
- montaža na tla (nožni vzvod)
- prha- zelena ABS glava
- posoda iz lahke kovine
- sive cevi Iz galvanizirane kovine
- dovod 1''
- odtok 1''1/4
- oznake v skladu z zakoni
- pretok 11,5 L/min (prha za oči)

DS 32, prha, INOX
- priključitev na vodovodno omrežje
- montaža na tla
- glava in cevi iz lahke kovine – inox
- dovod 1/2'',
- oznake v skladu z zakoni
- pretok 75 L/min

Razna sredstva
ADITIVI ZA KURILNO OLJE
Energetskega gospodarstva si brez aditivov praktično ne moremo več zamisliti. V elektrarnah, v manjših in večjih
industrijskih obratih, kakor tudi v gospodinjstvih, povsod izpolnjujejo svojo nalogo tako, da izboljšujejo lastnosti goriv
(energentov), omogočajo prihranek in nemoteno delovanje energetskih naprav tudi pri oteženih pogojih.
- prihranek do 8% vsled boljše energetske izrabe
- nemoteno delovanje gorilnika in kurilne naprave
- zmanjšuje sajavost
- zmanjšanje usedlin za 90 %
- izboljšanje izgorevanja
- optimizacija termičnega izkoristka
PODROČJE UPORABE: termoenergetski sistemi vseh tipov na kurilna olja
NAČIN UPORABE: dodajati med polnjenjem rezervoarja ali dozirati v rezervoar
RAZMERJE MEŠANJA DKO 3000: 1:1000 do 1:3000, odvisno od deleža asfaltenov v kurilnem olju, oz. nezgorelih delcev v
dimnem plinu
RAZMERJE MEŠANJA DKO 4000: 1:1000 do 1:4000, odvisno od deleža asfaltenov v kurilnem olju, oz. nezgorelih delcev v
dimnem plinu.
0,5L 1L 10L 25L

HLADILNA TEKOČINA ZA SOLARNE SISTEME
Antifriz solar koncentrat je za zaščito pred zamrzovanjem, korozijo,
staranjem in nastajanjem oblog v solarnih sistemih, sistemih centralnega ogrevanja, klimatskih naprav, toplotnih črpalk, talnem
ogrevanju, itd Ne vsebuje fosfatov, aminov in nitratov, je biološko
razgradljiv, ker je izdelan na osnovi nestrupenega 1,2 polipropilen
glikola in nestrupenih inhibitorjev. Priporoča se v sistemih, kjer se
zahteva uporaba nestrupenega sredstva za prenos toplote.
5L 10L 25L 66KG 230KG 1000KG

BARVE IN DODATKI
MARKING SPRAY

FLUO MARKING SPRAY
Specialna hitro sušeča barva za
označevanje lesa, prav tako pa
je primerna ta beton, asfalt,
kovine. Sestavine zagotavljajo
da se barva ne vpije v površino,
preprečujejo pregrevanje žag v
proizvodnji. Suha (na otip) v 20
sekundah. Barva se na površini
lahko ohrani do 36 mesecev.
Okolju prijazne sestavine.

500ml

TEAK OIL
Sredstvo za zaščito in nego lesa ki ga
odlikuje ga izredno enostavna uporaba. Zagotavlja naraven ton lesa in
dolgotrajno odporen na vse ekstremne vremenske razmere. Ohranja in
varuje pred vlago, vremenom, izsuševanjem in podaljšuje
življenjsko dobo lesenim površinam.
Primeren za notranjo in zunanjo
uporabo. Zaščitni film odbija vodo.

Markirni sprej za talno uporabo predvsem na asfaltu in betonu Izredno natančen nanos, fluo barva pa poskrbi za
dobro vidljivost. Odličen oprijem na
vlažno podlago. Obstojnost 6-12 mesecev. Oblika pršilne glave pa omogoča
nanos tudi, če je pločevinka obrnjena na
glavo. Rdeča in oranžna barva sta primerni tudi za označevanje na plastičnih
površinah.

500ml

500ml

ACRYL COMP SPRAY

SPECIAL EFFECT SPRAY

ACRYLcomp® vsebuje 30% več barvnih past kot običajne barve v spreju, zato je njena
pokrivnost bistveno večja, posledično tudi manjša poraba barve. Narejena je iz mešanice
akrilnih veziv in barvnih past najvišje, OE kvalitete. Ima kratek čas sušenja, več sijaja in
večjo odpornst proti obrabi kot tradicionalne paste v spreju. Končni sloj je zelo trd in nudi
odlično zaščito proti obrabi in kamenčki. Lahko jo uporabljate na kovinah, lesu, kamnu,
betonu, steklu in mnogih ostalih materialih. Zahvaljujoč patentirani tehnologiji je barvanje zelo enostavno, kot bi uporabljali profesionalno pršilno pištolo. Pršenje je zelo fino in
široko, sprej pa se lahko uporablja navpično ali vodoravno. V primeru pravilne uporabe,
je možnost, da barva poteče, ničelna.
500ml

RUBBERCOMP TEKOČA GUMA

Gold in Chrome Effect Spray je zelo sijoča
dekorativna barva v spreju, namenjena za notranjo
uporabo. Hitro in učinkovito prekriva večino
površin, za seboj pa pušča bleščeč sijaj. Idealna za
uporabo na lesu, kovini, steklu in večini umetnih
površin med drugim tudi za umetne rože. Omejena
odpornost proti vremenskim vplivom. Ni primerna za
celično plastiko. Ne prenaša velikega trenja in ni
primerna za lakiranje.
400ml

RUBBERcomp je vsestranska, hitro sušeča tekoča guma, ki zagotavlja odporen zaščitni sloj na površini. Nanos je izredno
enostavne s čopičem ali sprejem. Prebarvane površine varuje pred vlago, korozijo, abrazijo in zagotavlja proti zdrsni sloj in
kontroliran oprijem. RUBBERcomp je na voljo v 15 različnih barvnih odtenkih, v spreju 400ml ali v pločevinki 3l.
KJE GA LAHKO UPORABIMO IN NJEGOVE PREDNOSTI:
- Kovine: boljša odpornost proti obrabi in koroziji, zmanjšuje vibracije, in duši zvok
- Les: Preprečuje pokanje in zatesni pore
- Steklo: Izboljša odpornost proti pokanju in lomljenju
- Tekstil in vrvi: Ustvarja vodo odporni sloj, preprečuje staranje in razpadanje
- Plastika: Ustvarja elastični in zaščitni sloj
- Guma: Ustvarja elastični zaščitni sloj
- Papir in karton: Ustvarja vodoodporni in proti obrabi zaščitni sloj
RUBBERcomp tudi po dolgem času ostaja fleksibilen in odporen. Ne postane krhek in ne razpoka niti v ekstremnih
vremenskih pogojih. Testirano in dokazano tudi v ekstremnih vremenskih razmerah pri temperaturah
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