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ЕКО  ГРЕС – БЯЛА
ECO Adhesive Grease white, 400  ml
OPN 61300

Описание:
•	 чиста и хигиенична смазка;
•	 без вкус и аромат;
•	 физиологично безвредна за организма;
•	 за универсална употреба в хранително-вкусовата, металургичната, 

автомобилната и други промишлености;
•	 за поддържане, смазване и защита на машини, лагери и подвижни 

части;
•	 образува покритие устойчиво на вода включително солена вода и 

осигурява анти-корозионна защита;
•	 не капе; 
•	 устойчива на големи температурни амплитуди от -30 °C до 120 °C.

Начин на употреба:
Разклатете силно преди употреба и напръскайте от около 20 см 
разстояние. Да се избягва пряк контакт с хранителни продукти! 

ЧИСТИТЕЛ ЗА ПЕТНА ОТ МАСЛА
Oil Stain Remover, 500  ml
OPN 60695

Описание: 
•	 лесно и бързо премахва упорити петна от смазочни и моторни масла, 

дизелово гориво и т.н.;
•	 препаратът е подходящ за почистване на бетон и камък, гранитогрес, 

тухла, теракот, керамика и т.н.;
•	 бърз и безопасен чистител, лесен за употреба; 
•	 прониква в материала и разтваря замърсителя;
•	 широко приложим в работилници, индустрия, гаражи и др.;

Начин на употреба: 
Повърхността трябва да бъде добре почистена преди употреба. Разклатете 
силно и напръскайте повърхността от около 20-30 см разстояние. Изчакайте 
продукта да подейства. На третираната повърхност ще се образува бяла 
коричка, която ще абсорбира замърсителя. Ако е необходимо повторете 
процедурата. Времето за действие зависи от степента на замърсяване, 
от околната температура, от естеството на веществото и др. Обикновено 
отнема между 10 минути и 1 час, но може да продължи и повече при 
специфични условия. Забележка: Да не се използва върху битумни 
продукти, асфалт, боядисани горещи или замръзнали повърхности!
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АЛУМИНИЕВ СПРЕЙ
Aluminium Spray - highly abrasion proof- , 400  ml
OPN 63020

Описание: 
•	 осигурява антикорозионна защита на метални покрития;
•	 осигурява защита срещу надраскване и ожулване;  
•	 надеждно защитава металните повърхности в умерено агресивни 

среди;  
•	 електропроводим и подходящ за точково заваряване; 
•	 формира бързосъхнещ  гладък слой;   
•	 за маскиране на заваръчни шевове, одраскани повърхности, 

алуминиеви части, дефектни петна на поцинковани метални 
конструкции и др.; 

•	 съдържа 99,5 % чист алуминий, осигурява защита до +600°С; 
•	 бързосъхнещ при околна температура 20°С, втвърдява за 20-25 минути. 

Пълното време за втвърдяване  е 24 часа.

Начин на употреба:
Флаконът трябва да е със стайна температура като преди всяко пръскане 
трябва да бъде разклащан докато металното топче започне да се движи 
свободно. Почистете добре повърхността от ръжда или други замърсители и 
напръскайте от разстояние 20-30 см. В случай, че искате да нанесете няколко 
слоя, изчаквайте по минимум 5 минути преди  нанасянето на всеки следващ. 
Важно: Преди употреба върху цялата повърхността при възможност 
проверете съвместимостта на материала!

ЧИСТИТЕЛ – СПРЕЙ
Etching Spray, 400  ml
OPN 60749

Описание: 
•	 разтваря бои, лакове, катран, лепила, смоли, грундове и др., бързо и 

надеждно;
•	 прилепва плътно като гел  и може да бъде използван дори на 

вертикални повърхности;  
•	 много силно разтварящо действие.

Начин на употреба:
Разклатете силно преди употреба и напръскайте повърхността от около 
20 см разстояние. Изчакайте продукта да подейства и премахнете слоя с 
шпатула. Ако е необходимо повторете процедурата.
Важно: Преди употреба върху цялата повърхност при възможност 
проверете съвместимостта на материала. Пластмаси, плексиглас, кожа, 
гума и др. биват разядени, обезцветени или настъпва промяна в тяхната 
структура!

2



АЛУМИНИЕВ СПРЕЙ – МЕТАЛЕН ЕФЕКТ
Aluminium Spray shiny metallic- mirror finish -, 400  ml
OPN 63010

Описание:
•	 покритие с визия на полиран алуминий;
•	 осигурява антикорозионна защита за метални покрития;
•	 работа при високи температури до +800°C;  
•	 електропроводим и подходящ за точково заваряване;
•	  надеждно защитава металните повърхности в умерено агресивни 

среди;
•	 бързосъхнещ;   
•	 приложения: алуминиеви компоненти, поцинковани повърхности, 

климатици, хладилна и вентилационна екипировка, каросерия на 
превозни средства, елементи работещи при високи температури  и др.     

Начин на употреба: 
Флаконът трябва да е със стайна температура като преди всяко пръскане 
трябва да бъде разклащан докато металното топче започне да се движи 
свободно. Почистете добре повърхността от ръжда или други замърсители 
и напръскайте от разстояние 20-30 см. В случай, че искате да нанесете 
няколко слоя, изчаквайте по минимум 5 минути преди  нанасянето на 
всеки следващ. Важно: Преди употреба върху цялата повърхността при 
възможност проверете съвместимостта на материала!

Описание: 
•	 предотвратява засядането на пръски в 

заваръчната дюза; 
•	 увеличава живота на контактуващите с 

повърхността части;  
•	 ниска консумация, висока ефективност;
•	 не съдържа силиций и разредители, ароматна 

и незапалима.

Начин на употреба: 
Тествайте съвместимостта преди употреба.   
1. Потопете нагорещената дюза в смазката.
2. След като приключите заваръчния процес дюзата 
трябва да бъде обърната надолу с цел да се избегне 
залепване.

 СМАЗКА ПРОТИВ ПРЪСКИ ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ
Anti Spatter Grease, 300 g.
OPN 65010
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СПРЕЙ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ГРАФИТИ
Anti Graffiti Spray especially for signs , 500  ml
OPN 60701

Описание: 
•	 специален чистител за отстраняване на графити от:
•	 пътни и други знаци, изработени от стомана и неръждаема стомана;
•	 транспортни средства;
•	 стъклени повърхности, без плексиглас.

Начин на употреба:
Тествайте съвместимостта преди употреба. Напръскайте на парче плат 
и избършете замърсителя. При по-сериозни замърсявания повторете 
процедурата. Да се избягва директно пръскане върху повърхността. Да не 
се използва върху пластмаса и плексиглас.

АНТИСТАТИЧЕН СПРЕЙ
Antistatic Spray, 400  ml
OPN 61100

Описание:
•	 предотвратява появата и премахва статично електричество;
•	 за пластмасови и гумени части, килими, мокети, синтетични материи 

и др.;
•	 не съдържа киселини;
•	 покрива равномерно повърхността;
•	 с аромат на цитрусови плодове;  
•	 при правилна употреба не оставя лепкави петна.

Начин на употреба:
Проверете съвместимостта с повърхността. При употреба флаконът 
трябва да бъде със стайна температура. Напръскайте цялата повърхността 
от около 60 см разстояние. Пръскайте надолу под ъгъл. Ако е необходимо 
повторете процедурата след съхнене (около 15 мин.). Забележка: В 
случай, че инцидентно напръскате пода, не ходете върху него поне 2-3 
часа! Внимание:  Да не се използва върху рентгенови снимки!
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СПРЕЙ ЗА СМАЗВАНЕ НА АКУМУЛАТОРНИ КЛЕМИ – СИН
Battery Terminal Grease Spray blue, 150  ml
OPN 61071

Описание:
•	 предпазва акумулаторни клеми и други подобни свързващи елементи 

от влага, климатични условия, корозия и окисляване;
•	 осигурява лесно поставяне и сваляне на акумулаторните клеми; 
•	 осигурява добър контакт;
•	 много добър смазващ ефект; 
•	 не пропуска вода.

Начин на употреба:
Проверете съвместимостта с повърхността преди употреба. Почистете 
добре частите, разклатете силно и нанесете равномерно  спрея.  
Внимание:  Да не се пръска върху работещи части!

ЧИСТИТЕЛ ЗА СПИРАЧКИ
Brake Cleaner 97 % active agent, 500  ml
OPN 60707

Описание:
•	 идеален за чистене на барабан и дискови спирачки, нафтени и маслени 

помпи, карбуратор, пружини, букси и др.;
•	 обезмаслява и чисти метал, стъкло и керамика;  
•	 отстранява замърсявания от катран, смазки, смоли, битум и др.; 
•	 съдържа 97% активно вещество.

Начин на употреба:
Проверете съвместимостта преди употреба. Напръскайте върху 
замърсените части и изчакайте чистителят да подейства. Оставете 
частите да съхнат на въздух или забършете със суха кърпа. При по-
големи замърсявания може да повторите процедурата. При необходимост 
използвайте четка за отстраняване на по-упоритите замърсявания.  
Забележка: Преди използване върху боядисани или пластмасови части 
проверете съвместимостта! Не пръскайте върху кожени изделия. Не 
пръскайте върху работещи части и жици!
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ХРОМИРАЩ СПРЕЙ
Chrome Gloss Spray - Gloss Effect -, 400  ml
OPN 63201

Описание: 
•	 с много добър хромиращ (лъскав) ефект за всички метални 

повърхности, много от пластмасите, дърво, керамика, стъкло и др.;
•	 защитава надеждно от климатичните условия; 
•	 устойчив на високи температури: краткотрайна  до 800°C и постоянна 

до 600°C;
•	 електропроводим и позволяващ заваряване;
•	 бързосъхнещ. 

Начин на употреба: 
Проверете съвместимостта преди употреба. Флаконът трябва да бъде със 
стайна температура. Разклатете силно за 2 минути преди всяко пръскане. 
Повърхността, върху която се нанася, трябва да бъде много добре почистена 
от ръжда и замърсители. Напръскайте от разстояние 25-30 см и в случай, 
че нанасяте повече от един слой, изчакайте 5 минути преди нанасянето на 
всеки следващ.

СПРЕЙ ЗА АРМАТУРНО ТАБЛО
Cockpit Care Spray, 400  ml
OPN 61030

Описание:
•	 перфектна грижа за пластмасата;
•	 с антистатичен ефект;
•	 свеж аромат;
•	 не съдържа силикон; 
•	 премахва с лекота прах и други замърсители.

Начин на употреба: 
Тествайте съвместимостта преди употреба. Напръскайте равномерно и 
забършете със суха кърпа или парче плат.
Внимание: Не пръскайте върху волана и педалите! Опасност от 
изплъзване!
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СГЪСТЕН ВЪЗДУХ - СПРЕЙ
Compressed Air Spray, 400  ml
OPN 64503

Описание: 
•	 за бързо и надеждно почистване на недостъпни места от прах, пух и 

други подобни замърсители;
•	 безконтактно почистване на повърхностите; 

Приложим за почистване на: 
•	 електронни компоненти, платки, клавиатури, принтери, телефонни 

розетки, оптики, часовникови механизми и  др. 

Начин на употреба: 
Тествайте съвместимостта преди употреба. При употреба флаконът трябва 
да е във вертикално положение. Моля имайте предвид, че продуктът 
е изключително запалим и не използвайте върху работещи части. Не 
използвайте в тесни и затворени пространства. Вземете мерки за избягване 
на статични напрежения.

СПРЕЙ ЗА НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
Stainless Steel Care Oil Spray, 400  ml
OPN 63235

Описание: 
•	 за предпазване и поддръжка на неръждаеми и хромирани елементи; 
•	 оставя дълготраен блясък и същевременно смазва движещи се части 

и съединения;
•	 изчиства замърсители и предпазва от появата на нови;
•	 оставя дълготрайно защитно покритие върху метала; 
•	 широк спектър на употреба: за машини, шкафове, рафтове, 

конструкции от неръждаема стомана и др.

Начин на употреба:
Тествайте съвместимостта преди употреба. Избягвайте директно 
съприкосновение с храна! Разклатете силно преди употреба. 
Подсушете повърхността и напръскайте равномерно от разстояние 
20-30 см. Избършете с парцал или сухо парче плат. Ако се изисква по-
малко количество напръскайте на парче плат и след това нанесете върху 
повърхността.  
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СПРЕЙ ЗА ПОЛИРАНА НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
Stainless Steel Quick Polishing Spray, 400  ml
OPN 63236

Описание:
•	 в една стъпка почиствате, обгрижвате и защитавате от бъдещи 

замърсявания повърхността на неръждаемия метал;
•	 оставя дълготрайно невидимо защитно покритие върху 

повърхността;
•	 премахва отпечатъци, петна от масла и други замърсители. 

Приложения: за полирани и матирани повърхности като кухненски 
мивки, ширмове, парапети, пощенски кутии и мн. други. Приложим е 
дори и върху алуминий!; 

•	 може да се използва и в хранителната промишленост, но все пак 
съветваме да се избягва пряк контакт с храна.

  
Начин на употреба:
Тествайте съвместимостта преди употреба. Разклатете силно преди 
нанасяне и почистете повърхността от по-груби замърсявания. 
Напръскайте равномерно. Избършете с меко парче плат. Не използвайте 
върху нагорещени обекти. Да не се използва за почистване на цеви на 
оръжия или на други места, където е възможно образуване на искри. 

СПРЕЙ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
Stainless Steel Repair Spray, 400  ml
OPN 63200

Описание: 
•	 за ремонтиране на увредени повърхности; 
•	 надеждна защита, дори при наличие на екстремни климатични 

условия;
•	 нанася защитно покритие върху метални части, повечето пластмаси, 

дърво, камък, стъкло и др.; 
•	 устойчив на краткотрайни температури до 300°C;
•	 подходящ за запечатване на заварки;
•	 бързо съхнещ.

Начин на употреба:
Тествайте съвместимостта преди употреба. Флаконът трябва да бъде 
със стайна температура. Разклатете добре за 1-2 минути преди всяко 
пръскане. Почистете повърхността и напръскайте от разстояние 25-30 см. 
В случай, че нанасяте повече от един слой, изчаквайте по 5 минути преди 
всеки последващ.
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ЧИСТИТЕЛ ЗА ЕЛЕКТРОННИ КОМПОНЕНТИ
Electrical and Electronic Parts Cleaner, 400  ml
OPN 60471

Описание:
•	 почиства електрически и електронни компоненти, релета, контакти, 

контролни табла, двигатели и др.;
•	 подходящ за използване в автосервизи, компютърни сервизи, 

поддръжка на офис техника; 
•	 премахва замърсители, мазни и никотинови петна и др.;
•	 не оставя следи и не е електро проводим;
•	 изолира с 30 kV/см; 
•	 не съдържа халогени.

Начин на употреба: 
Тествайте съвместимостта преди употреба. Преди нанасяне се уверете, 
че такъв продукт може да бъде използван на вашето работно място. 
Напръскайте от около 20-30 см елементите. Замърсителите са отмити. 
Можете да ускорите съхненето като използвате флакон със сгъстен 
въздух. Внимание! Някои пластмаси могат да бъдат увредени. Тествайте 
съвместимост преди да използвате. Не използвайте върху работещи части. 
Не прилагайте върху плексиглас. 

РАЗМРАЗЯВАЩ СПРЕЙ
De-Icer Spray, 400  ml
OPN 61170

Описание: 
•	 размразява бързо и лесно прозорци, ключалки, дръжки на МПС;
•	 краткосрочно предпазва от повторно замръзване; 
•	 не оставя следи; 
•	 икономичен при употреба.

Начин на употреба: 
Разклатете добре и напръскайте от около 20 см. Изчистете разтопения лед с 
гума или стъргало за лед ако е нужно. 
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ХВП МУЛТИ СМАЗКА (СПРЕЙ)
Food Tech Oil, 400  ml
OPN 61650

Описание:
•	 универсална за поддръжка и защита на машини и съоръжения 

използвани в хранително-вкусовата промишленост;
•	 отговаря на изискванията DAB 10 и на Европейска Фармакопея;
•	 гресиращ и предпазващ ефект;
•	 подходяща за смазване на панти, ключалки и движещи се части.

Начин на употреба:
Проверете съвместимостта преди употреба. Почистете частите и 
напръскайте.
Важно!: Избягвайте директен контакт с храна и не пръскайте върху 
работещи части. 

СПРЕЙ ЗА ШПРИЦФОРМИ
Mold Release Spray for Plastic Processing, 400  ml
OPN 60230

Описание:
•	 улеснява отделянето на пластмасовите детайли от шприцформата; 
•	 не съдържа силикон и восък;
•	 много дълга трайност; 
•	 не съдържа разтворители; 
•	 позволява последваща операция върху детайла, като например 

принтиране, боядисване.

Начин на употреба:
Проверете съвместимостта преди употреба. Почистете частите и 
напръскайте от разстояние 30-40 см. Колкото по-тънък слой успеете да 
нанесете, толкова по-добри са резултатите. 
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ПРОТИВОЗАКЛИНВАЩА СМАЗКА
Lubricating Metal Assembly Spray, 400  ml
OPN 61501

Описание: 
•	 с отличен смазващ ефект;
•	 устойчива на екстремни температури от - 40°C до + 1100°C; 
•	 не съдържа тежки метали; 
•	 издържа на високо налягане и предпазва от разяждане, корозия и 

преждевременно износване;
•	 предпазва от сладка и солена вода, много видове киселини и агресивни 

химикали;
•	 позволява лесен демонтаж на болтови и други съединения, работили 

при високи температури и предпазва метала от студено спояване;.
•	 за употреба при спирачни апарати, акумулатори, стартерни свещи, 

скоростни кутии, тръбни и болтови съединения и др. 

Начин на употреба: 
Тествайте съвместимостта преди употреба. Разклатете силно и напръскайте 
от около 20 см. Използвайте при стайна температура и изчистете дюзата след 
употреба. 

ПОЧИСТВАЩ ИНДУСТРИАЛЕН СПРЕЙ
Industrial Cleaner, 400  ml
OPN 60481

Описание:
•	 с универсално приложение в индустрия и бита;
•	 почиства упорити замърсявания причинени от греси, силикон, 

лепила от етикети или тиксо, маркери, химикалки и др.;
•	 приложим към небоядисани повърхности, неръждаема стомана, 

месинг, алуминий и други метали;
•	 почиства и пластмасови части;
•	 без неприятен мирис; 
•	 не съдържа силикон и ацетон;
•	 не предизвиква образуване на ръжда.

Начин на употреба:
Преди употреба върху цялата повърхност при възможност проверете 
съвместимостта на материала! Засяга няколко вида пластмаси!  
Раздрусайте флакона и напръскайте. Изчакайте да подейства и избършете 
с чисто парче плат. При апликация върху по-чувствителни повърхности 
напръскайте на парче плат и търкайте с него повърхостта без директно 
нанасяне върху нея.  
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ОХЛАЖДАЩ СПРЕЙ
Cooling Spray, 400  ml
OPN 61011

Описание:
•	 мигновен охлаждащ ефект до – 45°C;
•	 улеснява монтажа на паснати метални части, лагери и др.; 
•	 за бързо откриване на проблеми причинени от висока температура 

при електрически и електронни компоненти и апарати;
•	 за функционално тестване на термостати;
•	 за симулиране на студен старт в автомобилостроенето; 
•	 позволява лесно премахване на дъвка от равни повърхности.

Начин на употреба: 
Проверете съвместимостта преди употреба. Напръскайте върху мястото, 
което желаете да охладите. Можете да засилите охлаждащия ефект, 
като пръскате по-продължително. Не пръскайте върху работещи части 
и ги поставете пак в работен режим само след като сте се уверили, че 
изпръсканото количество се е изпарило. Важно:  Опасност от задушаване 
при физически контакт!

КЕРАМИЧЕН СПРЕЙ
Ceramic Paste Spray, 400  ml
OPN 61520

Описание:
•	 цвят бял, не съдържа метали;
•	 образува керамичен защитен слой, който защитава дългосрочно 

напръсканата повърхност от корозия, заклинване, износване, 
атмосферни условия; 

•	 издържа на екстремни температурни амплитуди от - 40°C до+1400°C 
;

•	 много издържлив, залепва силно и е непроводим;
•	 защитава третираната повърхност от гореща и студена вода, някои 

видове киселини и основи;
•	  приложим в индустриалния сектор, автомобилостроене и сервизи,  

машини за селското стопанство и др.;
•	 подходящ за ABS системи, за натоварени плъзгащи се части, 

болтови съединения, вериги и др. 

Начин на употреба: 
Проверете съвместимостта преди употреба. Почистете добре 
повърхността. Разклатете силно за 30 секунди и напръскайте 
равномерно от около 25 см. При употреба върху спирачни апарати: 
Напръскайте апарата от задната страна и оставете да се изпари. След 
употреба обърнете флакона с дъното нагоре и пръснете еднократно, за 
да почистите дюзата. 
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СПРЕЙ ЗА ВЕРИГИ
Chain and Rope Spray, 400 ml
OPN 61250

Описание:
•	 специален лубрикант за поддръжка на високо натоварени и бързо 

движещи се части, като например: вериги, лагери, зъбчати колела и 
др.;

•	 предпазва кабели и стоманени въжета; 
•	 устойчив на големи температурни амплитуди от -10°C до +140°C; 
•	 прилепва силно към повърхността;
•	 прониква в материала и премахва влагата; 
•	 редуцира нивото на шум и може да бъде използван върху О-пръстени; 
•	 предпазва от износване;
•	 осигурява много добра корозионна защита;
•	 електро непроводим. 

Начин на употреба:
Проверете съвместимостта  преди употреба. Почистете добре повърхността, 
която ще третирате. Разклатете добре и напръскайте. 

УНИВЕРСАЛНА ПЯНА ЗА  МПС
Car Care Spray Foam 4 car care products in ONE, 500  ml
OPN 60861

Описание:
•	 едновременно почиства и предпазва гумите, джантите и таблото;
•	 придава по-наситен цвят и блясък на третираните повърхности;
•	 действа бързо и прониква дълбоко;
•	 предпазва от износване;
•	 защитава гумите и джантите от вода, включително солена, както и от 

неблагоприятните влияния на околната среда;
•	 предпазва от стареене, напукване и влага гумените части;
•	 защитава от замръзване гумените уплътнения на вратите.

Начин на употреба: 
Проверете съвместимостта преди употреба. Напръскайте от разстояние 
20 см докато гумата е покрита напълно. Реагира автоматично и не е 
необходимо отмиване. Изчакайте да изсъхне. Можете също да използвате 
и върху парче плат и да нанесете равномерен слой върху повърхността, а 
след това да избършете с парцал. 
Внимание: Не използвайте на волан, педали, стъпенки, дръжки на мотори 
и колела и др. Съществува опасност от подхлъзване. Да не се използва и 
върху спирачни дискове и барабани. Пазете от замръзване!
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ЗАЩИТЕН СЛОЙ - СПРЕЙ
Clear Coat Spray, 400  ml
OPN 63430

Описание: 
•	 образува тънък, гъвкав и прозрачен защитен слой,
•	 предпазва от влага, корозия, химически изпарения и т.н.;
•	 съхне бързо;
•	 подходящ за защита на части на мотори и генератори, радиатори, 

акумулатори, хромирани елементи, знаци и др.;
•	 подходящ за поправка на нарушени покрития;
•	 защитава и джанти. 

Начин на употреба:
При възможност преди употреба върху цялата повърхност проверете 
съвместимостта на материала! Разклатете флакона около 2 минути преди 
нанасяне. Почистете повърхността от замърсители и ръжда и напръскайте 
от 25-30 см. В случай, че искате да нанесете повече от един слой, изчакайте 
по 5 минути преди нанасяне на всеки следващ. Не пръскайте върху 
работещи части.

УНИВЕРСАЛЕН ЧИСТИТЕЛ
Adhesive and Sealant Remover, 400  ml
OPN 60751

Описание:
•	 изключително силен и може да бъде нанасян дори и върху вертикални 

повърхности; 
•	 активната съставка се изпарява без следа;
•	 за употреба върху метал, дърво, стъкло, керамика и др.;
•	 надеждно и лесно разтваря и чисти следи от лепила, уплътнители, бои, 

смоли, греси, катран, машинно масло и др.

Начин на употреба:
При възможност преди  употреба върху цялата повърхност  проверете 
съвместимостта на материала! Атакува някои видове пластмаси и 
плексиглас! Напръскайте от 20 см. Изчакайте да подейства!  
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КОНТАКТЕН СПРЕЙ
Contact Spray, 400  ml
OPN 60456

Описание:
•	 осигурява защита от влага за електрически оборудвания и инсталации;
•	 образува тънък защитен филм, който измества влагата и не влияе 

върху проводимостта; 
•	 премахва шумове и пращене;
•	 прониква и разтваря оксидирани слоеве и предпазва от повторно 

оксидиране;
•	 прониква и в най-тесните и недостъпни места;
•	 неутрално действие за повечето пластмаси, стъкло, керамика и метал.

Начин на употреба:
При възможност преди употреба върху цялата повърхност  проверете 
съвместимостта на материала! Разклатете добре и напръскайте. Не 
пръскайте въргу оголени кабели и работещи ел.части. Преди да включите 
третираните части се уверете, че нанесеното е вече изсъхнало. Не е 
подходящ за употреба върху компютърни компоненти.  

ЛЕПИЛО - СПРЕЙ
Power Spray Glue, 500  ml
OPN 48580

Описание: 
•	 висококачествено лепило, базирано на синтетична гума; 
•	 много висока якост на залепване;
•	 универсално приложимо в търговския сектор, индустриалния сектор, 

автомобилостроенето и др.;
•	 перманентно залепя заедно или едно с друго: хартия, фазер,   метал, 

много пластмаси и порести материали, дърво, плат, изолационни 
материали и др.;

•	 икономичен флакон с прецизно дозиране.

Начин на употреба: 
Преди употреба проверете съвместимостта на материала! Повърхностите 
трябва да бъдат добре почистени и подсушени. За порести материали трябва 
да увеличите дозата. Напръскайте от около 20-25 см.   Контактно залепване 
на повърхности: Напръскайте поотделно частите и оставете да изсъхнат за 
5 до 15 минути. Притиснете здраво една към друга повърхностите. Имайте 
предвид, че след като притиснете веднъж, по-нататъшна корекция е почти 
невъзможна! Залепване при сглобяване: Напръскайте елементите и 
оставете за кратко да изсъхнат. Лепилото е още мокро и в този случай, можете 
да коригирате позицията на детайла до достигане на желаният резултат.
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МЕДНА (CU) ПАСТА - СПРЕЙ
Copper Paste Lubricating Metal Assembly Spray, 400  ml
OPN 61510

Описание:
•	 високо устойчива на температура, от  -20 °C до + 1200 °C, смазка;
•	 не съддържа тежки метали;
•	 устойчива на високо налягане, вода, киселини и агресивни химикали;
•	 предпазва от износване и корозия; 
•	 осигурява лесен демонтаж на болтови съединения;
•	 подходяща за употреба при спирачни системи, акумулатори, стартери, 

скоростни кутии, тръбни и болтови съединения, металургия и т.н.

Начин на употреба:
Преди употреба проверете съвместимостта на материала! Разклатете 
силно и напръскайте от около 20 см. Флаконът трябва да бъде със стайна 
температура. 

МЕДЕН (CU) СПРЕЙ
Copper Spray, 400  ml
OPN 63210

Описание: 
•	 за поправка на засегнати медни части, например: водосточни тръби, 

отходни тръби, первази на прозорци и др.;
•	 надеждна защита срещу неблагоприятните влияния на околната среда; 
•	 високо съдържание на мед; 
•	 съхне бързо;
•	 осигурява ефективна защита за изцяло метални части, повечето 

видове пластмаса, дърво, камък, фазер, стъкло и др.
Начин на употреба:
При възможност преди употреба върху цялата повърхност  проверете 
съвместимостта на материала! Разклатете около 2 минути преди нанасяне. 
Почистете повърхността от замърсители и ръжда и напръскайте от 25-30 
см. В случай, че искате да нанесете повече от един слой, изчакайте по 5 
минути преди нанасяне на всеки следващ.
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ЛАК СПРЕЙ - МАТОВО ЧЕРЕН
Varnish Spray matt black, 400  ml
OPN 63410

Описание:
•	 подходящ за употреба в бита и индустрията;
•	 за поправка на матово черни бои на: коли, уреди и приспособления, 

отливки и ковано желязо и др.;
•	 много добре прилепва към изчистените метални части;
•	 образува устойчиво на климатичните условия покритие, когато е 

нанесен повече от един слой; 
•	 съхне бързо.

Начин на употреба: 
При възможност преди употреба върху цялата повърхност  проверете 
съвместимостта на материала! Разклатете около 2 минути преди нанасяне. 
Почистете повърхността от замърсители и ръжда и напръскайте от 25-30 
см. В случай, че искате да приложите повече от един слой, изчакайте по 5 
минути преди нанасяне на всеки следващ.

СИВА БОЯ “RUST STOP”
Long Term Primer “Rust Stop” grey, 400  ml
OPN 66420

Описание:
•	 надеждно покритие, предпазващо повърхността от ръжда;
•	 може в последствие да бъде боядисано в друг цвят;
•	 издържливо на солена вода и при правилна употреба оставя гладко 

и непоресто покритие;
•	 издържа на топлина: моментно до +120° C, постоянно до +80° C; 
•	 тествано според изискванията на: DIN 53151, DIN 53167 и DIN 53152.

Начин на употреба:
При възможност преди употреба върху цялата повърхност проверете 
съвместимостта на материала! Разклатете около 2 минути преди нанасяне. 
Почистете повърхността от замърсители и ръжда и напръскайте от 25-30 
см. В случай, че искате да приложите повече от един слой, изчакайте по 5 
минути преди нанасяне на всеки следващ.
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ЧЕРВЕНО-КАФЯВА  БОЯ “RUST STOP”
Long Term Primer „Rust Stop“ auburn, 400  ml
OPN 66410

Описание: 
•	 надеждно покритие, предпазващо повърхността от ръжда;
•	 може в последствие да бъде боядисано в друг цвят; 
•	 издържливо на солена вода и при правилна употреба оставя гладко и 

непоресто покритие;
•	 издържа на топлина: моментно до +120° C, постоянно до +80° C;
•	 тествано според изискванията на: DIN 53151, DIN 53167 и DIN 53152.

Начин на употреба:
При възможност преди употреба върху цялата повърхност  проверете 
съвместимостта на материала! Разклатете около 2 минути преди нанасяне. 
Почистете повърхността от замърсители и ръжда и напръскайте от 25-30 
см. В случай, че искате да приложите повече от един слой, изчакайте по 5 
минути преди нанасяне на всеки следващ.

ДЪЛГОТРАЙНА ЗАЛЕПВАЩА СМАЗКА - СПРЕЙ
Long Term Adhesive Lubricant Spraysynthetic extreme
lubricant, 400  ml
OPN 61310

Описание:
•	 екстремна смазка на синтетична основа;
•	 издържлива на центрофугиране, залепва здраво и прониква в 

трудно достъпни места; 
•	 издържлива на високо налягане, вода включително солена, на 

повечето видове химикали и не съдържа силикон;
•	 осигурява много добра защита срещу корозия;
•	 издържа на високи температурни амплитуди: -40°C до +200°C;
•	 може да бъде използвана за О-пръстени, ролкови и съчмени лагери, 

вериги и др.

Начин на употреба:
При възможност преди употреба върху цялата повърхност проверете 
съвместимостта на материала! Разклатете добре преди нанасяне. 
Почистете повърхността от замърсители и ръжда и напръскайте от 20 см.

18



ДЪЛГОТРАЙНА ЗАЛЕПВАЩА СМАЗКА - СПРЕЙ С PTFE
Long Term Adhesive Lubricant Spray- with PTFE -, 500  ml
OPN 61315

Описание: 
•	 екстремна смазка на синтетична основа;
•	 PTFE съставката подобрява прилепването и образува слой, предпазващ 

от замърсители;
•	 издържлива на центрофугиране, залепва здраво и прониква в трудно 

достъпни места;
•	 устойчива на високо налягане, вода включително солена, на повечето 

видове химикали и не съдържа силикон;
•	 осигурява много добра защита срещу корозия;
•	 издържа на високи температурни амплитуди: -20°C до +150°C
•	 може да бъде използвана за О-пръстени, ролкови и съчмени лагери, 

вериги и стоманени въжета.

Начин на употреба:
При възможност преди употреба върху цялата повърхност проверете 
съвместимостта на материала! Разклатете добре преди нанасяне. Почистете 
повърхността от замърсители и ръжда и напръскайте от 20 см.

ХВП СМАЗКА ЗА НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
Food Tech Lubricating Oil Spray and Stainless Steel Care Oil Spray,
400 ml 
OPN 61654

Описание: 
•	 отговаря на изискванията USDA клас H1;
•	 многофункционална смазка за поддръжка на машини и екипировка 

в хранителната промишленост, фармацевтика, козметика и селско 
стопанство;

•	 физиологичо безвредна;
•	 прозрачна и може да бъде използвана при О-пръстени;
•	 образува хомогенен филм и смазва частите, предпазвайки ги от влага 

и корозия;
•	 разтваря замърсители и премахва отпечатъци от пръсти върху 

неръждаема стомана.

Начин на употреба: 
Преди употреба проверете съвместимостта на материала! Разклатете 
добре преди нанасяне. Почистете повърхността от замърсители и ръжда 
и напръскайте равномерно от 20 - 30 см. Подсушете със сухо парче плат.
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СПРЕЙ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОБИВИ
Leak Detector, 400 ml
OPN 62010

Описание: 
•	 за откриване на дупки или изтичане в системи под налягане;
•	 подходящ за инспекция на тръби, маркучи, фитинги, клапани, спойки, 

болтови и заваръчни съединения, надуваеми лодки, компресори и др.;
•	 може да бъде използван при наличие на запалими газове;
•	 сам по себе си не е запалим и не дразни кожата.

Начин на употреба:
Преди употреба проверете съвместимостта на материала! Разклатете и 
напръскайте. Ако има изтичане ще видите мехурчета върху напръсканата 
повърхност. Не пръскайте във вътрешността на тръби, по които тече 
кислород. Пазете флакона от замръзване. 

МЕСИНГОВ СПРЕЙ
Brass Spray, 400  ml
OPN 63220

Описание:
•	 за поправка на нарушени жълто хромирани повърхности и части 

увредени от заваряване, пробиване и др.;
•	 сигурна защита срещу неблагоприятните влияния на околната среда;
•	 покритието е еластично и абразиво-устойчиво;
•	 съхне бързо; 
•	 може да бъде използвано за всички метали, повечето пластмаси, 

дърво, камък, фазер, стъкло и др.

Начин на употреба:
Преди употреба върху цялата повърхност при възможност проверете 
съвместимостта на материала! Разклатете добре 2 минути преди 
нанасяне. Премахнете ръжда и други замърсители и напръскайте от 25-
30 см. В случай, че нанасяте повече от един слой, изчаквайте по 5 минути 
преди всеки следващ.
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PTFE - СПРЕЙ
PTFE Spray, 400  ml
OPN 61450

Описание:
•	 не съдържа силикон;
•	 образува слой устойчив на мръсотия и охлузване;
•	 съдържа агент, намаляващ триенето и смазва добре;
•	 устойчив на темпеатури от - 180°C дo +250° C;
•	 образува твърдо покритие, устойчиво на масло, грес и вода;
•	 може да бъде използвано там където се изисква суха смазка;
•	 приложим в текстилната промишленост, дъвообработването, 

мебелната индустрия, металургията и др.;
•	 за поддръжка на конвейрни линии, водачи, чекмеджета, режещи 

инструменти, панти, прозоречни елементи и др.;
•	 приложим върху пластмаса;
•	 прави непромокаеми корковите тапи.

Начин на употреба: 
Преди употреба проверете съвместимостта на материала! Разклатете силно 
и напръскайте равномерно от около 20 см. В случай на нанасяне на повече 
от един слой, изчаквайте предишния да изсъхне. Покритието може да бъде 
премахнато механично или с подходящ разтворител.

ЧИСТИТЕЛ ЗА PU ПЯНА
PU Foam Cleaner UNIVERSAL PU CLEANER, 500  ml
OPN 60730

Описание: 
•	 концентриран специален чистител за PU пяна, съвместим с всички 

стандартни пистолети;
•	 омекотява и премахва остатъците от пяна;
•	 подходящ за почистване на желязо, алуминий, стъкло, гранит и дърво.

Начин на употреба: 
Преди употреба проверете съвместимостта на материала! Отстранете от 
пистолета флакона с използваната пяна и го заменете с флакона с чистителя. 
Натиснете няколко пъти спусъка и оставете чистителя да подейства. За да 
почистите обекти използвайте приложената дюза. Важно: не пръскайте 
върху боядисани части, пластмаса и кожа! Не пръскайте върху, работещи 
части от оголени проводници.
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РАЗТВОРИТЕЛ НА РЪЖДА С CRACK ЕФЕКТ
Rust Shock, 500  ml
OPN 60555

Описание: 
•	 химическият “гаечен ключ” с двойно действие, студен шок и 

асоциираното с това свиване на материала и проникване на смазка 
в материалите, решава проблеми с ръждясали болтови и тръбни 
съединения;

•	 екстремно охлаждане до -40°C и специалната смазка гарантират 
положителен ефект за секунди; 

•	 дълготрайна защита от корозия;
•	 не съдържа силикон и киселини;
•	 подходящ за употреба в автосервизи, металообработващи цехове и 

във всички видове индустрии;

Начин на употреба: 
Преди употреба проверете съвместимостта на материала! Разклатете 
продължително и напръскайте от възможно най-малко разстояние. 
Оставете да подейства за 1-2 минути. Ако е нужно, повторете процедурата. 

РАЗТВОРИТЕЛ НА РЪЖДА-БЕЗЦВЕТЕН
Rust Remover Clear, 400  ml
OPN 60439

Описание:
•	 прониква и премахва влагата и ръждата от трудно достъпни места;
•	 прави използваеми отново ръждясали панти, болтови съединения, 

пружини, ключалки и др.;
•	 премахва скърцащите звуци;
•	 предпазва металните части от корозия и износване, чрез дълготраен 

защитен филм;
•	 разгражда ръждата за лесен демонтаж на ръждясали болтове и 

винтове. 

Начин на употреба:
Преди употреба проверете съвместимостта на материала! Разклатете 
продължително и напръскайте от възможно най-малко разстояние. 
Оставете да подейства за 1-2 минути. Ако е нужно, повторете процедурата.
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ПРОНИКВАЩО МАСЛО MОS2
Rust Remover MOS 2, 300  ml
OPN 60500

Описание:
•	 бързо премахва ръжда благодарение на оптималното проникване в 

материала;
•	 дългосрочна защита срещу ръждясване и оксидиране;
•	 прави отново използваеми, неработещи панти, болтови съединения и 

др.;
•	 премахва влагата.

Начин на употреба:
Преди употреба проверете съвместимостта на материала! Разклатете добре 
преди нанасяне.

СПРЕЙ-СМАЗКА ЗА ПРОБИВАНЕ И РЯЗАНЕ
Cutting Oil Spray, 400  ml
OPN 60605

Описание:
•	 висококачествена смазка без агресивни добавки;
•	 прилепва отлично към материала;
•	 увеличава експлоатационния период на инструментите и машините 

и намаля риска от счупване;
•	 намалява времето за обработване на детайла;
•	 подходяща за универсална употреба в металообработването: при 

нарязване на резби, рязане, пробиване и др.;
•	 за стомана, неръждаема стомана, неферитни метали и др.;
•	 може да се използва при ръчна и при машинна работа.

Начин на употреба:
Преди употреба проверете съвместимостта на материала! Разклатете 
добре преди нанасяне. Напръскайте. За трудно достъпни места 
използвайте приложената приставка. За проблемни материали 
използвайте неколкократно. 
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СИЛИКОНОВ СПРЕЙ
Silicone Spray Type S, 400  ml
OPN 60300

Описание: 
•	 приложим за шприцформи, за улеснено отделяне на детайла;
•	 приложим за матрици в печатници, дървообработването, 

пакетирането, машини в текстилната промишленост и др.; 
•	 служи като лубрикант при съединяване на маркучи; 
•	  може да бъде използван при поддръжка в автомобилния сектор; 
•	 за грижа на повърхностите на мебели, пластмаса, гума и др.;
•	 защитава от ръжда и е антистатичен; 
•	 работи при температура от -50° C дo 250° C. 

Начин на употреба: 
Преди употреба проверете съвместимостта на материала! Разклатете добре 
преди нанасяне. Напръскайте oт 20-30 см. Не използвайте върху елементи, 
които очакват следваща обработка. Не допускайте част от субстанцията да 
попадне на пода поради опасност от подхлъзване! При заваряване сложете 
флакона далеч от заваръчния апарат и преди да започнете се уверете, че 
помещението е вентилирано добре. 

ХВП СИЛИКОНОВ СПРЕЙ
Silicone Spray NSF, 400  ml
OPN 60316

Описание: 
•	 за поддръжка на машини и екипировка в хранителната 

промишленост;
•	 отговаря на изискванията на USDA клас H1;
•	 приложим за шприцформи, за улеснено отделяне на детайла; 
•	 приложим за матрици в печатници, дървообработването, пакетажни 

дивизии, машини в текстилната промишленост, фармацевтиката  и 
др.;

•	 служи като лубрикант при съединяване на маркучи;
•	 за грижа на повърхностите на мебели, пластмаса, гума и др.;
•	 защитава от ръжда и е антистатичен;
•	 работи при температура от -50° C до +250° C. 

Начин на употреба: 
Преди употреба проверете съвместимостта на материала! Разклатете 
добре преди нанасяне. Напръскайте oт 20-30 см. Не използвайте върху 
елементи, които очакват следваща обработка. Не допускайте част от 
субстанцията да попадне на пода поради опасност от подхлъзване! 
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БЯЛА ГРЕС – СПРЕЙ
Spray Grease white, 400  ml
OPN 61470

Описание:
•	 прилепваща бяла, универсална смазка за поддръжка и ремонт;
•	 не съдържа киселини и е подходяща за употреба в индустриалния 

сектор, автомобилостроенето и занаятчийството;
•	 за смазване на метал, пластмаса и гума;
•	 редуцира износването и премахва скърцащи и стържещи звуци;
•	 предпазва от корозия;
•	 устойчива на температури от  -35° C до +135° C;
•	 за смазване на машини, инструменти, оптическо оборудване, лагери, 

ключалки, панти, прозоречни механизми, вериги, скоростни кутии, 
болтове и др. 

Начин на употреба:
Преди употреба проверете съвместимостта на материала! Разклатете добре 
преди нанасяне. Напръскайте от 20 см. 

УНИВЕРСАЛЕН ЧИСТИТЕЛ – СПРЕЙ
Spray Cleaner 97 % active agent, 500  ml
OPN 60700

Описание:
•	 специален чистител с изключителен почистващ ефект и универсално 

приложение във всички сектори на индустрията;
•	 обезмаслява и почиства едновременно всички видове метали, 

стъкло, керамика, много пластмаси и др.;
•	 премахва дълбоко приникнали мазнини, силикони, масла, катран, 

восък и други упорити замърсявания;
•	 прилага се за почистване на метални и алуминиеви детайли и форми, 

полиуретанови замърсявания, пластмасови осенъци и др.;
•	 може да бъде използван за почистване преди печат или боядисване;
•	 изпарява се бързо и без следи;
•	 висока концентрация на активния агент и висока ефективност.

Начин на употреба: 
Преди употреба проверете съвместимостта на материала! Напръскайте 
замърсените детайли и изчакайте да подейства. Оставете частите на 
въздух, докато изсъхнат и избършете със сухо парче плат. При по-упорити 
замърсявания повторете процедурата и можете да използвате четка. 
Важно: Не пръскайте върху боядисани части и кожа. Някои пластмаси 
като PVC, плексиглас и полистирен могат да бъдат атакувани. Не пръскайте 
върху оголени проводници или работещи части.
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СТАРТЕР - СПРЕЙ
Start Up Spray, 400  ml
OPN 61055

Описание:
•	 осигурява стартирането на всички двигатели с вътрешно горене;
•	 доказано действие и през зимата;
•	 можете да стартирате веднага след впръскване, тъй като основният 

агент не е запалим; 
•	 запалване е възможно дори и при много слаб акумулатор.

Начин на употреба: 
Преди употреба проверете съвместимостта на материала! Напръскайте за 
1-2 секунди въздушния филтър. Стартирайте двигателя непосредствено 
след впръскване. При бензинови двигатели натиснете леко газта. 
Дизеловите двигатели трябва да бъдат стартирани без подгряване и на 
пълна газ. 

СУПЕР-МУЛТИ СПРЕЙ OP 50 S
Super Multi Spray OP 50 S, 400  ml
OPN 60400

Описание:
•	 универсално	 приложим	 за	 поддръжка	 и	 грижа	 за	 повърхностите	

във всички сектори на индустрията;
•	 чисти,	защитава	и	поддържа	повърхностите	в	добър	вид;
•	 за	универсална	употреба	като:	контактен	спрей,	проникващо	масло,	

бърз чистител за ръжда, антикорозионен спрей, чистител;
•	 може	да	бъде	използван	и	като	оръжейна	смазка;
•	 премахва	стържещи	и	скърцащи	звуци;
•	 универсален	продукт	с	много	приложения.

Начин на употреба:
Преди употреба проверете съвместимостта на материала! Напръскайте 
от разстояние 20-30 см. Не пръскайте върху работещи части. Пуснете 
частите в експлоатация само след като се уверите, че нанесеният слой 
е изсъхнал напълно. 
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СУПЕР-МУЛТИ СПРЕЙ OP 50 S С PTFE
Super Multi Spray OP 50 PLUS - with PTFE -, 400  ml
OPN 60406

Описание:
•	 универсално приложим за поддръжка и грижа за повърхонстите във 

всички сектори на индустрията;
•	 чисти, защитава и поддържа повърхностите в добър вид; 
•	 смазва добре и намаля триенето в следствие на високото съдържание 

на PTFE; 
•	 за универсална употреба като: контактен спрей, проникващо масло, 

бърз чистител за ръжда, антикорозионен спрей, чистител;
•	 може да бъде използван и като оръжейна смазка;
•	 премахва стържещи и скърцащи звуци; 
•	 универсален продукт с много приложения.

Начин на употреба: 
Преди употреба проверете съвместимостта на материала! Напръскайте от 
разстояние 20-30 см. Не пръскайте върху работещи части. Пуснете частите 
в експлоатация само след като се уверите, че нанесения слой е изсъхнал 
напълно. 

СПРЕЙ ЗА РЕМЪЦИ
Drift and V-Belt Spray, 400  ml
OPN 61270

Описание:
•	 подсигурява добър контакт с обтягащите ролки;
•	 увеличава сервизния живот на ремъка и го поддържа гъвкав; 
•	 защитава от абразивни частици и лоши метеорологични условия;
•	 може да постигне подобрение до 300%, когато е използван 

правилно;
•	 устойчив на температури до +70° C.

Начин на употреба:
Преди употреба проверете съвместимостта на материала! Разклатете 
добре преди нанасяне. Използвайте при стайна температура около 
20° C. При ниски температури активната съставка може да се сгъсти! В 
такъв случай затоплете във вода с температура непревишаваща 40° C. 
Напръскайте от разстояние 20 см при бавно движещ се ремък. Оставете 
да изсъхне. 
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СПРЕЙ ПРОТИВ ПРЪСКИ ОТ ЗАВАРЯВАНЕ UF-1000
Weld Separating Agent UF 1000, 400  ml
OPN 60030

Описание: 
•	 за точково и газокислородно заваряване;
•	 предотвратява залепване на пръски по дюзата, детайла и работния 

инструмент; – оставя покритие без цвят, което може да бъде 
боядисвано в последствие;

•	 помага за постигане на точни и прецизни заваръчни шевове;
•	 високо концентриран и следователно икономичен; 
•	 оборудван с модерен специален клапан, осигуряващ напълно 

изпразване на флакона. 

Начин на употреба: 
Преди употреба проверете съвместимостта на материала! Почистете 
повърхностите и нанесете тъник слой от разстояние 30 см. За последващи 
операции от типа на лакиране и горещо/електро поцинковане се 
препоръчва предварително почистване на елементите. 

СПРЕЙ ПРОТИВ ПРЪСКИ ОТ ЗАВАРЯВАНЕ UF-2000
Weld Separating Agent UF 2000 NON FLAMMABLE, 400  ml
OPN 60043

Описание:
•	 за точково и газокислородно заваряване;
•	 предотвратява залепване на пръски по дюзата, детайла и работния 

инструмент;
•	 оставя покритие без цвят, което може да бъде боядисвано в 

последствие;
•	 помага за постигане на точни и прецизни заваръчни шевове;
•	 висококонцентриран и следователно икономичен;
•	 оборудван с модерен специален клапан, осигуряващ цялостно 

изразходване на флакона; 
•	 не е запалим, не съдържа восък и силикон.

Начин на употреба: 
Преди употреба проверете съвместимостта на материала! Почистете 
повърхностите и нанесете тъник слой от разстояние 30 см. За последващи 
операции от типа на лакиране и горещо/електро поцинковане се 
препоръчва предварително почистване на елементите. Пазете от 
замръзване.
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УНИВЕРСАЛНА ПЯНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ 
Universal Foam Cleaner Citrus scent, 400  ml
OPN 60800

Описание:
•	 с миризма на цитрусови плодове;
•	 чисти лесно, без да е необходима вода и оставя повърхностите 

хигиенично почистени; 
•	 премахва успешно масло, грес, никотинови петна, сажди, насекоми и 

др.
 Намира приложение:
•	 в индустрията, за почистване на алуминиеви и хромирани детайли, 

неръждаема стомана, пластмаса, стъкло и др.;
•	 в офиса, за почистване на CRT монитори, стъкла, офис техника, петна 

по мокет или килим;
•	 за коли и велосипеди, почистване на стелки, прозорци, следи от 

насекоми и др. 

Начин на употреба: 
Тествайте съвместимостта преди употреба. Разклатете преди нанасяне и 
напръскайте повърхностите равномерно. Оставете 40 секунди да подейства 
и избършете със сухо парче плат. Пазете флакона от замръзване. 

ЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ - ЧЕРНО
Underbody Coating - BLACK -, 500  ml
OPN 66435

Описание:
•	 за предпазване на всички части под купето на колата от корозия, 

солена вода и ожулвания от малки камъчета;
•	 не съдържа битум (катран) и може да бъде боядисвано; 
•	 съхне бързо; 
•	 остава еластично завинаги.

Начин на употреба:
Тествайте съвместимостта преди употреба. Разклатете преди нанасяне за 
около 2 минути и почистете повърхността. Флаконът трябва да бъде със 
стайна температура. Напръскайте от разстояние 25 см. Нанесеният слой 
трябва да бъде 4 мм дебел и това е достатъчно да осигури дългосрочна 
защита. След около 2 часа съхнене на 20є C елементите могат да бъдат 
използвани. По-ниска околна температура съответно ще увеличи времето 
на съхнене. 
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ЦИНКОВ СПРЕЙ - СВЕТЛО СРЕБРО
Zinc Repair Spray - bright silver -, 400  ml
OPN 63120

Описание:
•	 почти неразличим по цвят от горещото поцинковане;
•	 устойчив на високи температури до +300°C постоянна и до +800°C 

моментна;
•	 надеждна защита за детайлите срещу неблагоприятните влияния на 

околната среда;
•	 съхне бързо и спестява време; 
•	 електропроводим и може да бъде заваряван;
•	 за маскиране на заваръчни шевове, дефектни покрития на метални 

конструкции и др.;
•	 тройна антикорозионна защита на повърхността: цинк, алуминиеви 

пигменти и смола.

Начин на употреба:
Преди употреба проверете съвместимостта на материала! Флаконът трябва 
да бъде със стайна температура. Разклатете за 2 минути преди всяко 
пръскане. Почистете добре повърхностите от замърсявания и ръжда и 
напръскайте от 20-30 см разстояние. В случай, че нанасяте повече от един 
слой, изчаквайте по 5 мин преди всеки следващ.

ЦИНКОВ СПРЕЙ - СВЕТЛО СРЕБРО, УСТОЙЧИВ НА ИЗТЪРКВАНЕ
Zinc Repair Spray - highly abrasion proof - bright silver -, 400  ml
OPN 63122

Описание: 
•	 устойчив на изтъркване;
•	 почти неразличим по цвят от горещото поцинковане; 
•	 устойчив на високи температури до +300°C постоянна и до +800°C 

моментна;
•	 надеждна защита за детайлите срещу неблагоприятните влияния на 

околната среда;
•	 съхне бързо и спестява време;
•	 електропроводим и може да бъде заваряван;
•	 за маскиране на заваръчни шевове, дефектни покрития на метални 

конструкции и др.;
•	 тройна антикорозионна защита на повърхността: цинк, алуминиеви 

пигменти и смола.

Начин на употреба: 
Преди употреба проверете съвместимостта на материала! Флаконът 
трябва да бъде със стайна температура. Разклатете за 2 минути преди 
всяко пръскане. Почистете добре повърхностите от замърсявания и 
ръжда и напръскайте от 20-30 см. В случай, че нанасяте повече от един 
слой, изчаквайте по 5 мин преди всеки следващ.
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ЦИНКОВ СПРЕЙ - СИВ 99% ЦИНК
Zinc Spray- zinc grey -- zinc primer -, 400  ml
OPN 63110

Описание:
•	 надеждна и дълготрайна защита срещу корозия, дори и в екстремни 

климатични условия;
•	 устойчив на солена вода и разтворители;
•	 електропроводим и подходящ за заваряване;
•	 след изсъхване може да бъде боядисван с лакове и боя;
•	 бързо съхнещ, пести време; 
•	 издържлив на високи температури до +500°C;
•	 отговаря на DIN 53151 - GT 0 и DIN 53152.

Начин на употреба: 
Преди употреба проверете съвместимостта с материала! Флаконът трябва 
да бъде със стайна температура. Разклатете за 2 минути преди всяко 
пръскане. Почистете добре повърхностите от замърсявания и ръжда 
и напръскайте от 20-30 см. В случай, че нанасяте повече от един слой, 
изчаквайте по 5 мин преди всеки следващ.

ЦИНКОВ СПРЕЙ - СВЕТЛО СИВ
Zinc Spray- zinc like bright -, 400  ml
OPN 63100

Описание: 
•	 оптически изглежда като прясно нанесен горещ цинк;
•	 издържлив на високи температури до +500°C;
•	 надеждна и дълготрайна защита срещу корозия, дори и в екстремни 

климатични условия; 
•	 устойчив на солена вода и разтворители;
•	 електропроводим и подходящ за заваряване;
•	 след изсъхване може да бъде боядисван с лакове и боя;
•	 бързо съхнещ, пести време.

Начин на употреба: 
Преди употреба проверете съвместимостта с материала! Флаконът трябва 
да бъде със стайна температура. Разклатете за 2 минути преди всяко 
пръскане. Почистете добре повърхностите от замърсявания и ръжда 
и напръскайте от 20-30 см. В случай, че нанасяте повече от един слой, 
изчаквайте по 5 мин преди всеки следващ.
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МАСЛО ЗА НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Описание:
•	 за предпазване и поддръжка на неръждаеми и хромирани 

елементи;
•	 оставя дълготраен блясък и същевременно смазва движещи се 

части и съединения;
•	 изчиства замърсители и предпазва от появата на нови;
•	 оставя дълготрайно защитно покритие върху метала; 
•	 широк спектър на употреба: за машини, шкафове, рафтове, 

конструкции от неръждаема стомана и др.

Начин на употреба:
Тествайте съвместимостта преди употреба. Избягвайте директно 
съприкосновение с храна! Разклатете силно преди употреба. 
Подсушете повърхността и напръскайте равномерно от разстояние 20-
30 см. Избършете с парцал или сухо парче плат. Ако се изисква по-малко 
количество напръскайте на парче плат и след това нанесете върху 
повърхността.  

ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА СТЪКЛА, КОНЦЕНТРАТ
OPN-Super-Windshield Cleaner Concentrate, 5 l.
OPN 66601

Описание: 
•	 придава огледален бляасък без полиране;
•	 не е токсичен; 
•	 не съдържа фосфати; 
•	 подходящ за чистене на автомобилни стъкла, големи стъклени 

повърхности, керамични плочи, мрамор,  пластмасови детайли и 
др.

Начин на употреба:
Преди употреба проверете съвместимостта на материала!  Разрежда 
се с вода в съотношение 1:15. Да не се използва концентриран. След 
нанасяне избършете с кърпа за прозорци, гъба или кожа за прозорци. 
Не е съвместим с чистачки с дръжка.

ПРОНИКВАЩО МАСЛО MОS2
OPN-Rust Remover MOS 2, 5 l.
OPN 66350

Описание: 
•	 бързо премахва ръжда благодарение на оптималното проникване в 

материала; 
•	 дългосрочна защита срещу ръждясване и оксидиране;
•	 прави отново използваеми, неработещи панти, болтови съединения 

и др.; 
•	 премахва влагата.

Начин на употреба: 
Преди употреба проверете съвместимостта на материала! 
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УНИВЕРСАЛЕН ОБЕЗМАСЛИТЕЛ – СПРЕЙ
OPN-Cold Cleaner Spray, 400  ml
OPN 60480

Описание: 
•	 не съдържа халогенирани въглеводороди; 
•	 съдържа слабо ароматни разтоврители клас А III (VbF)
•	 за употреба на места, на които трябва да бъде приложен обезмаслител  

клас А III, без съдържание на физиологично вредни разтворители; 
•	 разтваря ефикасно мазнини на минерална,  животинска, и растителна 

основа, както и петна от сажди, катран, асфалт, восък, и др. ;
•	 ефективен дори срещу петна от засъхнали масла, греси, петрол, нафта 

и др. ;
•	 изпарява се налълно без остатък;
•	 за употреба в индустрията, автомобилостроенето, авто сервизи, 

почистващи компании, водопроводни ремонти, дървообработващи 
компании и др. ;

•	 идеален за предварително  почистване на елементи преди монтаж или 
боядисване; 

•	 за обезмасляване на метали, повечето пластмаси, стъкло и др. 
Начин на употреба: 
При възможност преди употреба върху цялата повърхност  проверете 
съвместимостта на материала! Напръскайте от 15-25 см. Оставете да 
подейства и почистете със сухо парче плат. Ако е необходимо, повторете 
процедурата. Внимание: Може да атакува някой видове пластмаса. Да не се 
използва върху плексиглас. 

ИМПРЕГНИРАЩ СПРЕЙ
OPN-Multi Purpose Impregnation Spray, 400  ml
OPN 61734  

Описание: 
•	 защитава, поддържа и импрегнира кожа, текстил, обувки, спортна 

екипировка, чадъри, палатки и др.;
•	 кожата остава гъвкава и еластична; 
•	  дългосрочна защита дори срещу леки замърсявания като петна от 

дъжд, сняг и др. ;
•	  приложим в индустрията, бита и спорта.

Начин на употреба:
Преди употреба проверете внимателно изискванията, дадени от 
производителя на материала който ще импрегнирате. Проверете 
съвместимостта на материала върху скрито място! Почистете добре 
повърхността и напръскайте от 25-30 см. Повърхността трябва да е 
напълно суха при нанасяне! Не нанасяйте голямо количество. Изчакайте, 
колкото е необходимо, за да изсъхне напълно. Важно: Не използвайте 
върху подметки, седалки и не позволявайте да попадне на пода – опасност 
от подхлъзване!
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СТАРА ЗАГОРА
бул. „П. Евтимий” 59
тел.: 042/ 600 582
GSM: 088/ 75 726 81

СОФИЯ Магазин 1
бул. „Овча купел“ 6
тел.: 02/ 850 00 50
GSM: 088/ 611 16 79 

СОФИЯ Магазин  2
ул. „I ва Българска армия” 9А
тел.: 02/ 931 15 04
GSM: 088/ 613 44 32

СОФИЯ Магазин  3
ж. к. „Люлин” 1
бул. „Европа” 171
GSM: 088/ 228 68 61

КАЗАНЛЪК 
ул. „Ген. Столетов” 14
тел.: 0431/ 66 018
GSM: 088/ 611 15 69

 
РУСЕ 
ул. „Плиска” 110 A 
тел.: 082/ 890 010
GSM: 088/ 918 61 11 

  
  

ГАБРОВО 
ул. „Ген. Николов“ 13
тел.: 066/ 802 006
GSM: 088/ 613 61 11 

 

БУРГАС
ул. „Фердинандова“ 106 
тел.: 056/ 829 025
GSM: 088/ 752 70 29

ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ул. „Толедо“ 4 
тел.: 062/ 670 103
GSM: 088/ 631 72 33

   

ПЛОВДИВ Магазин 2
бул. „Кукленско шосе” 21
тел.: 032/ 676 340
GSM: 088/ 748 81 80 

ДОБРИЧ
ул. „Отец Паисий” 29
тел.: 058/ 600 022
GSM: 088/ 577 15 55
  

 
   

          

ВАРНА Магазин 2
 ул. „Струга” 25
GSM: 088/ 666 16 18 

    

ШУМЕН 
бул. „Мадара” 30
GSM: 088/ 566 16 10

СЛИВЕН
ул. „Лазар Маджаров” 6
GSM: 088/ 610 49 24

КЪРДЖАЛИ
ул. „8 март” 33
GSM: 088/ 631 32 72

ХАСКОВО 
бул. „Стефан Стамболов”
GSM: 088/ 775 44 55 

  

ПЛОВДИВ Магазин 1
ул. „Оборище” 9
тел.:  032/ 967 211
GSM: 088/ 754 28 67 

 

ИТТ БЪЛГАРИЯ ООД 
централен офис: 
СТАРА ЗАГОРА
Хрищенско шосе 30
http://www.itt.bg
e-mail: sales@mail.itt.bg

тел.: 042/ 661 035
тел.: 042/ 661 036
тел.: 042/ 601 635
GSM: 088/ 752 33 78

ВАРНА Магазин 1
ул. „Перла“ ЗПЗ 
 тел.: 052/ 751 045
GSM: 088/ 427 50 01
               

       

           


