MA-ECO - aerosoli (tehnični pršilci) za avtomotivni program (avtomobili, motorna kolesa,
tovornjaki, ...) in industrije (delovni stroji, orodja, proizvodni obrati, ...)
SILICONE Spray (400 ml)
(Transparentno, silikonsko, ločilno in mazalno sredstvo ali kot zaščita za razne gumjaste in plastične površine);

T–FLUID HT 200 Spray (300 ml)
(Specialno, sintetično olje z dodanim teflonom za učinkovito mazanje verižnih prenosov motornih koles in strojev);

PRO 40 Spray (300 ml)
(Aditivirano, večnamensko, anti-korozivno, mazalno-konzervacijsko sredstvo z odličnim penetracijskim učinkom);

LOOSEN Spray (300 ml)
(Anti-korozivno, konzervacijsko sredstvo za enostavnejše sproščanje vijakov in matic, z mazalnim učinkom);

PRO 11 X Spray (500 ml)
(Specialno, voskasto, konzervacijsko sredstvo, namenjeno dolgotrajnemu konzerviranju raznih orodij v industriji);

CINK Spray (300 ml)
(Je visoko kakovosten, zaščitni premaz za kovine na osnovi cinka. Se hitro suši, dobro prekriva in kemijsko utrjuje).

COCKPIT Spray (500 ml)
(Antistatično, odišavljeno sredstvo za čiščenje in nego armaturnih plošč in drugih plastičnih površin v avtomobilu);

TIRES Spray (300 ml)
(Sredstvo za zaščito, čiščenje in nego gum ter vseh drugih plastičnih elementov v vašem vozilu ali domačem okolju);

ENGINE Spray (500 ml)
(Specialno sredstvo za čiščenje oz. razmaščevanje motorjev in drugih zamaščenih strojnih elementov ter orodij);

BRAKE CLEANER Spray (500 ml)
(Čistilno in razmaščevalno sredstvo za odstranjevanje zavornih oblog ter oljnih in lažjih industrijskih madežev);

HP WHITE GREASE Spray (300 ml)
(Večnamenska, visoko-kvalitetna, bela mast v spreju za mazanje vseh gibljivih elementov tako doma kot v industriji);

MI 41 NG Spray (300 ml)
(Specialna, črna mast v spreju z vsebnostjo MoS2 za mazanje odprtih zobnikov, žičnih vrvi, verig ali drsnih površin);

ANTI-FROST Spray (300 ml)
(Sredstvo za odmrzovanje - odstranjevanje zmrzali na steklenih površinah vozil ali doma, s čistilnim učinkom);

FREEZE-OFF Spray (20 ml)
(Specialno sredstvo za hitro odmrzovanje avtomobilskih in drugih ključavnic - s posebnim mazalnim učinkom);

AS VARILNO-LOČILNI Spray (500 ml)
(Ločilno, mazalno sredstvo pri varjenju brez silikona - preprečuje zapečenje oz. zlepljenje kovinskih delcev na šobe);

WELDING Spray (400 ml)
(Silikonsko, ločilno in mazalno sredstvo pri varjenju – preprečuje zapečenje oz. zlepljenje kovinskih delcev na šobe);

CLEAN AN/u Spray (500 ml)
(Univerzalno, čistilno sredstvo za odstranjevanje trdovratnih industrijskih madežev - nadomestilo za Trikloretilen);

CLEAN 895 Spray (500 ml)
(Univerzalno, čistilno in razmaščevalno sredstvo za odstranjevanje raznih industrijskih madežev – tudi trdovratnih).

V našem asortimanu pa se nahaja še vrsto drugih tehničnih pršilcev - sprejev za industrijo, avtomotivni
program, strojnišvo, gospodinjstvo, pa tudi za kozmetiko in osebno uporabo,, kar lahko najdete pod linkom: „kozmetični in farmacevtski proizvodi“.
Za vse dodatne informacije in razlage prosimo pokličite na tel. št.: 02 / 228 0851
z veseljem vam bomo na voljo!

MA-ECO CHEM d.o.o.
Vaši problemi, naš izziv!

