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EASYLINE
EASYLINE EDGE  11
EASYLINE EDGE APPLICATOR  11

Safe Step 
Roller Handle  11
Hard Rollers   11
Safe Step 100 Grå 11
Safe Step 200 Grå 11
Safe Step Metal Primer  11

Slip- og smøremidler 
Mould Release Spray  12
Glassflo MPT  12
SAPPHIRE Precision Lube  12
Dry Moly Spray  12
Penetrating Spray 12
Moisture Guard Green 12

Smøremidler 
Chain & Drive  12
Chain Guard Hi-Load  12 
Tufgear   12 
Chain Guard 280  12
Multisol   12
Belt Dressing  12

Wire Rope
Wire Rope Fluid  13
Wire Rope Dressing  13
BIOGEN Wire Shield  13
BIOGEN Marine Rope Dressing  13

Diverse 
Leak Detector  13
Spatter Release Oil free 13

Montagepasta og Grunder 
Anti-Seize   13
Anti-Seize Stainless  13
Cold Galvanizing  13

Flawfinder 
Flawfinder Cleaner  13
Flawfinder Dye Penetrant  13
Flawfinder Developer  13

SAPPHIRE fedt
SAPPHIRE 1, NLGI 1  14
SAPPHIRE 2, NLIGI 2  14
SAPPHIRE Aqua 2, NLGI 2 14
SAPPHIRE Aqua-Sil, NLGI ¾ 14
SAPPHIRE Premier, NLGI 2 14
SAPPHIRE Extreme, NLGI 2 14
SAPPHIRE Hi- Load 2 14

Skæreolie & -pasta 
RTD Spray/Liquid  15
RTD Compound  15
RTD TRI-LOGIC  15
RTD Chlorine free Liquid  15
RTD Chlorine Free Compound  15
RTD Foamcut   15

Træk- & Stanseolie 
ULTRAFORM 2030 PLUS  15
ULTRAFORM 8441  15

Vange- & Hydraulikolie 
ULTRAGLIDE X5 / X10  15
HI-POWER H-LP 15
ULTRAGLIDE  15

Køle - / Smøremidler
ULTRAGRIND 460N 16
ULTRACUT EVO 250 16
ULTRACUT EVO 260 16
ULTRACUT 332   16
ULTRACUT 370 PLUS 16
ULTRACUT 390H 16
ULTRACUT EP 483  16
ULTRACUT V639 EP 16
ULTRACUT EP 655  17
ULTRACUT V731  17
ULTRACUT V739  17
ULTRACUT V863 EP 17

Vedligeholdelses produkter 
til køle- /smøremidler
Anti Skum ULTRAGUARD SC 17
Konserveringsmiddel ULTRAGUARD BX 17

Afrenser
FOODLUBE Sugar Dissolving Fluid  19
Foam Cleaner  19
Industrial Cleaner  19
Electra Clean 19
Remover and Degreaser  19

3H/H1 Smøremiddel
Purol Fluid / Grease 20 
FOODLUBE Dismantling Spray  20
FOODLUBE WD Spray  20
FOODLUBE Spray  20
FOODLUBE Multi-Lube  20
FOODLUBE Chain Spray  20
FOODLUBE HT 240  20
FOODLUBE Overhead Chain Fluid  20
FOODLUBE Spray Grease  20
Precision Silicone Spray  20
FOODLUBE Multi paste  21
Dry PTFE   21
FOODLUBE Protect  21
FOODLUBE Premier 1  21
FOODLUBE Universal 2  21
FOODLUBE Extreme, NLGI 2  21
FOODLUBE Ultra, NLGI 2/3 21
FOODLUBE Hi-Temp 2  21
SAPPHIRE Endure, NLGI 2  21

Automatsmøring
FOODLUBE Auto SF 21
FOODLUBE Universal 0 og 000 21
FOODLUBE Autolube og Unilube 21

Gear og Hydraulik 
FOODLUBE Hi-Torque  22
FOODLUBE Hi- Power  22

Vac Pump / Skylleolie 
Vac Pump oil  22

Seamer Fluid 
FOODLUBE Seamer fluid  22

Montagepasta
Foodgrade Anti-Seize Montagepasta 22

Rustopløser, olie og  
korrosionsbeskyttelse 
LPS 1 Fedtfrit smøremiddel 23
LPS 2 Industrielt Smøremiddel  23
LPS 3 Heavy-Duty Korrosionsbeskytt. 23
LST Spray Rustopløser  23

Afrenser 
Precision Clean 23 
ZeroTri Afrenser  23
LPS CFC Free Cleaner  23
PreSolve Afrenser  23

Afrenser
DL-44 Afrenser 4
EA-264 Motorrens 4
EL-K80 Kontaktrens  4
EL-K80S Kontaktrens m/smørring  4
GF-154 Glasrens   4
MA-4000 Metal-Klene  4
PR-15 Punktrens   4
SA-2000 Bremserens  4
SSP-630 Industripolish  4

Trykluft / Frostspray 
FS-35A Frostspray   4
PG-70B Frysespray  4
TL-676 Trykluft    4
TB-338 Trykbooster  4

Rustopløser 
AR-326 Antirust  5
RT-177 Rustopløser  5
RTF-169 Rustopløser m/PTFE 5

Smøremidler 
US-45 Universal  5
TRI-17 Olie m/PTFE 5
VET-68 Steril olie   5
KK-2002 Kædeolie klar  5
USD-H1 Kædeolie hvid  5
GL-68 Vangeolie   5

MG-270 Multifedt m/PTFE  5
FDA-G2 Hvidt fedt 5

Slip- og glidemiddel 
GM-12 Glidemiddel  6
CS-1300 Slipmiddel  6
TRV-36 Slipmiddel siliconefri 6

Siliconeprodukter 
SC-4 Siliconefedt  6
RTV Gasket  6
Kem-Sil 350 cSt Siliconeolie  6

Montagepasta 
RGA-1100 Regular grade 6
RG-1100 Regular grade  6
HTS-1400 High Temp Stainless 6
CU-1200 Kobberpasta  6

Svejse- og skærespray 
EMC-02 Svejsespray  6
KC-19 Skæreolie  6
KC-32 Skæreolie  6

Diverse spray 
ELS-33 El-Isol  7
FW-1661 Læksøger  7 
IF-1036 Isfjerner  7 
KS-199 Startspray  7

Limspray 
UK-60 Universal Klæber  7
SK-120 Karosseri klæber  7

Renseservietter 
Industri Wipes  7
Scrubs Stainless steel CL Wipes  7
Scrubs Handcleaner Towels  7

Grunder – Overfladefinish 
ZA-550 Zink/Alu  8
ZN-595 Zinkspray  8 
RGB-80 Grunder Rødbrun 8
LG-90 Grunder Lys 8 
CR-316 Rustfri Stålspray  8
GalvaFlash   8
AL-800 Alu blank  8
 
RAL-Industrilak 
07xxx RAL-Farver  8

Markering 
Brite-Mark Mærkepenne 8
Vej- og Markeringsfarve  8
Sprayhåndtag   8

 9-10
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ITW Spraytec Nordic er en division af ITW.

ITW Spraytec Nordic har siden 2001 været er en del af 
ITW, der er en multinational amerikansk ejet virksomhed 
med mere end 51.000 ansatte i 56 lande. I samarbejde 
med vore søsterselskaber udvikler, producerer og 
markedsfører vi teknisk avancerede industrielle smøre-
midler og opmærkningssystemer til industrier over hele 
verden.

Kema® blev grundlagt i Silkeborg i 1973 og har siden 
været i løbende udvikling. Det har sikret, at vi i dag står 
med et stærkt brand i industrien.

ITW Spraytec Nordic blev i 2009 ISO 9001 certificeret. Vi 
betragter styring af kvalitet som en styrke for vore samar-
bejdspartnere. Det sikrer levering af kvalitetsprodukter 
til vore kunder og vi ser det som en vej til at opnå stor 
kundetilfredshed og troværdighed i markedet.

Vi ønsker at fremstå som en attraktiv og troværdig samar-
bejdspartner ved at leverer de korrekte produkter til aftalt 
kvalitet, aftalt pris og i rette tid.

Ved ROCOL® fremstiller vi en række innovative fedter, 
olier, skærevæsker til metalforarbejdning, smøremidler, 
aerosoler og maling - alle designet til at overstige dagens 
udfordrende driftsbetingelser.

ROCOL® er stolte af producere teknisk avancerede 
produkter med industriens behov i centrum.
 
Alle produkter er blevet udviklet i den ånd ROCOL® er 
kendt for:
 
•	 God ydeevne
•	 Problemløsning
•	 Høj kvalitet
•	 Teknisk innovation

Du vil ikke fortryde dit valg af ROCOL® som din 
fortrukne leverandør af metalbearbejdnings- og 
vedligeholdelsesprodukter til industrien.

Fremragende indenfor metalbearbejdning 
og vedligeholdelse til industrien



Kontakt: Tlf. 8682 6444 eller info@itw-spraytec.dk

MA-4000
13145 / spray

MA-4000L
8202 / 5L

EA-264
13535 / spray

EA-264L
7792 / 5L

EL-K80
11505 / spray

EL-K80S
11535 / spray

SA-2000
15206 / spray

PR-15
14145 / spray

GF-154
07365 / spray

DL-44
01175 / spray

DL-44L
7772 / 5L

SSP-630
16305 / spray

Metal-Klene Motorrens

Kontaktrens Kontaktrens m/smøring

Bremserens

Punktrens GlasrensAfrenser 

Industripolish 

•	 Kraftig	affedter
•	 Opløser	hurtigt	og		

effektivt	olie,	voks,	
tjære,	asfalt,	fernis,	
silicone	og	harpiks	m.m.

•	 Effektivt	og	kraftigt	
virkende	afrenser

•	 Hurtigt	fordampende

•	 Opløser	fedt	og	olie	m.m.
•	 Kan	afskylles	med	vand
•	 Hurtigvirkende	afrenser	

til	smøregrave,	maskiner,	
gulve,	værktøj,	motorer		
og	dele	hertil

•	 Skader	ikke	maling,		
gummi	og	plast	m.m.

•	 Effektiv	afrensning
•	 Specielt	til	el	

og	elektroniske	
komponenter

•	 Skånsom	mod	kunststof,	
plast	og	elastomere

•	 Fordamper	fuldstændigt	
og	efterlader	ingen	
rester

•	 Afrenser	med	smøring
•	 Specielt	til	mekaniske	

og	elektroniske	
komponenter

•	 Beskytter
•	 Ideel	til	rensning	og	

smøring	af	elektroniske	
emner,	der	indeholder	
plastik,	elastomere	eller	
andet	kunststofmateriale

•	 Middel	kraftig	affedter
•	 Penetrerende	virkning
•	 Ikke	korrosiv
•	 Hurtig	fordampende
•	 Lugt-svag	
•	 Fjerner	det	meste	fedt,	

olie,	voks	og	asfalt
•	 Fremragende	til	bremse-	

og	koblingsdele,	
pakningsflader,	gear	og	
håndværktøj	m.m.

•	 NSF-registreret,	A1	
•	 Fjerner	tjære,	fedt,	

maling,	olie,	blæk,	sod,	
de	flest	ikke	hærdede	
klæbestoffer	og	
limrester

•	 Vandafvaskelig

•	 Fjerner	smuds,	fedt,		
snavs	og	trafikfilm	m.m.

•	 Til	monitorer,	laminater	
kabinetter,	glas	og	
spejle	m.m.

•	 Skummer	op
•	 Efterlader	en	helt	ren	

overflade	efter	aftørring

•	 NSF-registreret,	C1
•	 Etiketfjerner,	pH-neutral
•	 Citrusoliebaseret
•	 Fjerner	tjære,	fedt,	

olie,	sod,	de	fleste	ikke	
hærdede	klæbestoffer	
og	limrester	m.m.

•	 NSF-registreret,	A7
•	 Til	rustfrit	stål-	og	

laminatoverflader
•	 Renser	i	dybden
•	 Vandbaseret
•	 Giver	flot	finish
•	 Skummer	op
•	 Kan	også	anvendes		

på	aluminiumsfælge
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FS-35A
06593 / spray

PG-70B
10705 / spray

TL-676
20603 / spray

TB-338
15925 / spray

Frost-/Frysespray Trykluft/Trykbooster

•	 Fejlfinding	på	trykte	kredsløb
•	 Påvirker	ikke	afstemte	kredse
•	 Krympning	af	små	metal	emner
•	 Skånsom
•	 FS-35A	ubrændbar
•	 PG-70B	brændbar
•	 Temp.	ned	til	-35°C

•	 Renset	luftart	under	tryk
•	 Til	rengøring	af	elektronik,	

fotoudstyr,	optik	m.m.
•	 Skånsom	afrenser
•	 TL-676	Tryk	6	bar
•	 TB-338	Tryk	5	bar
•	 TL-676	ubrændbar
•	 TB-338	brændbar
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AR-326
01485 / spray

US-45
18455 / spray

US-45L
8612 / 5L

KK-2002
11845 / spray

MG-270
13705 / spray

FDA-G2
08765 / Spray
80500 / 15g tube

USD-H1
24205 / spray

GL-68
22025 / spray

RT-177
18715 / spray

TRI-17
17105 / spray

RTF-169
18725 / spray

VET-68
19675 / spray

VET-68L
8632 / 5L
8638 / 200L

Antirust

Universal

Kædeolie klar

Multifedt m/PTFE Hvidt fedt 

Kædeolie hvid Vangeolie

Rustopløser

Olie m/PTFE

Rustopløser m/PTFE

Steril olie 

•	 Rustopløser
•	 Smører	og	beskytter	

emner	mod	ir,	rust		
og	korrosion

•	 Tynd	olie	med	
gode	penetrerende	
egenskaber

•	 Velegnet	som	
våbenolie

•	 Universal	-	mange	
anvendelsesområder

•	 Løsner	rust
•	 Fortrænger	fugt
•	 Beskytter	mod	tæring
•	 Smørende	og	

penetrerende
•	 Afrensende	effekt

•	 Drypper	ikke
•	 Reducerer	

smøreintervaller
•	 Meget	vedhæftende	og	

sej	olie
•	 Til	kæder	og	conveyer
•	 Temperatur	effektiv	fra	

-30°C	til	+180°C

•	 Højtryksbestandig		
lys	fedt

•	 Vedhæftende
•	 Vandafvisende,
•	 Med	PTFE
•	 Rustbeskyttende
•	 Modstår	højtryks-

spuling	og	damp
•	 Temperatur	fra	-30°C		

til	+240°C

•	 NSF-registreret,	H1
•	 Til	fødevaremaskiner
•	 Til	smøring	af	lejer	og	

aksler	m.m.
•	 Opfylder	kravene	iht.	

FDA	nr.	178.3570
•	 Universalfedt
•	 Tilsat	PTFE
•	 -30°C	til	+180°C

•	 NSF-registreret,	H1
•	 Kædeolie	til	levneds-

middelindustrien
•	 Korrosionsbeskyttende
•	 Stor	vedhæftning
•	 Drypper	ikke
•	 Modstår	vandafskyl-

ning,	også	saltvand
•	 -30°C	til	+180°C

•	 Til	værktøjsmaskiner
•	 Modvirker	„stick-slip“	

effekt
•	 Drypfri
•	 Tørrer	ikke
•	 Til	all-round	smøring
•	 Effektiv	op	til	+190°C

•	 Kraftig	og	penetrerende	
rustopløser

•	 Hurtig	virkende
•	 Kan	benyttes	på		

våde	emner
•	 God	krybeevne
•	 Løsner	ir	og	rust

•	 Multismøremiddel		
m/PTFE

•	 God	penetration		
og	krybeolie

•	 Klar	olie
•	 Effektiv	fra	-50°C	til	

+250°C

•	 Kraftig	og	penetrerende	
rustopløser	m/PTFE

•	 Hurtig	virkende
•	 Reducerer	friktion	

og	slitage
•	 -54°C	til	+247°C
•	 God	krybeevne

•	 NSF-registreret,	H1,	3H	
•	 Til	levnedsmiddel-

industrien
•	 Farveløs
•	 Drypfri
•	 Tåler	dampafskylning
•	 Effektiv	fra	-18°C	til	+185°C
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Kontakt: Tlf. 8682 6444 eller info@itw-spraytec.dk

GM-12
07395 / spray

GM-12L
8072 / 5L

SC-4
19285 / spray
80905 / 100ml tube

80920 / 500g
80932 / 2kg

CU-1200 KemKote
80320 / 500g

HTS-1400
1223 / 250g m/ pensel

99550 / 500g
99560 / 2kg

EMC-02
19765 / spray

KC-32
19365 / spray

CS-1300
17395 / spray

RGA-1100 
14165 / spray
1203 / 250g m/ pensel

1204 / 500g
99540 / 2kg

TRV-36
19405 / spray

TRV-36L
8592 / 5L
8598 / 200L

KC-19
01385 / spray

Glidemiddel

Siliconefedt 

KobberpastaHigh Temp Stainless

Svejsespray Skæreolie

Slipmiddel Slipmiddel siliconefri

Regular Grade

Skæreolie

•	 Spray 36% silicone
•	 Til montage og smøring 

af PVC-rør, gummililster 
og el-kabler m.m.

•	 Velegnet som vinyl 
make-up

•	 Temperatur fra -50°C til 
+200°C

•	 NSF-registreret, H1
•	 Smags- og lugtfri 

og vandafvisende
•	 Smører, tætner og 

hindrer fugt
•	 Gode dielektriske 

egenskaber
•	 Ideel som elektrisk 

kontaktfedt
•	 Temperatur fra 

-50°C til +200°C

•	 Forhindrer 
sammenbrænding

•	 Nedsætter slitage
•	 Utrolig modstandsdygtig 

overfor vand, gælder 
også ved salt- og 
syreopløsninger

•	 Temperatur -10°C  
til +1100°C

•	 Mod korrosion og  
sammenbrænding

•	 Letter reparationsarbejde - 
selv efter påvirkning af høje 
temperaturer

•	 Beskytter mod galvanisk 
tæring mellem uens metaller

•	 Forebygger punkttæring ved 
stål, rustfrit stål, titanium, 
magnesium og andre  
hårdmetaller

•	 Temperatur -180°C til +1200°C

•	 Problemfri efter-
behandling

•	 Svejsestænk  
fjernes let

•	 Siliconefri
•	 Godkendt til 

galvanisering
•	 Kan fjernes med vand

•	 Til gevindskæring og 
boring i hårde metaller

•	 Beskytter tapper  
og bakker

•	 Klorfri
•	 Med aktivt svovl

•	 NSF-registreret, H1 
•	 Slip- og glidemiddel
•	 Friktionsreducerende 
•	 Til levnedsmiddel-

industrien
•	 Effektiv op til +200°C

•	 Slipmiddel til træindustrien
•	 Skånsom mod metal, gummi 

og kunststoffer
•	 Mod rust og tæring
•	 Forhindrer fastklæbning
•	 Skyer harpiks

•	 Aluminiumspasta
•	 Indeholder bla. 

aluminium-  
og grafitpartikler

•	 Til montage 
mellem uens 
metaller

•	 Forebygger 
punkttæring

•	 Temperatur -150°C 
til +1000°C

•	 Til gevindskæring og 
boring i aluminium

•	 Et vegetabilsk produkt
•	 Biologisk nedbrydelig
•	 Klor- og svovlfri
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RTV Gasket Black 273
54640 / spray

RTV Gasket Red 650
54840 / spray

Kem-Sil 350 cSt
1510 / 5L

RTV Gasket Siliconeolie
•	 Silicone pakning
•	 Blød og flexibel
•	 Tætner alle pakflader
•	 Binder f.eks. mod rent 

metal, glas, vinyl, gummi, 
plast og beton

•	 Resistent overfor olier, 
dieselolie, smøremidler, 
glykol-blandinger, vand 
og damp m.m.

•	 Temp. op til 315°C, sort
•	 Temp. op til 343°C, rød

•	 Som slip-, glide- og smøremid-
del mellem elastomere eller på 
plastic og metaloverflader.

•	 Som dielektriske væsker 
•	 I malinger, modvirker “appel-

sinhud”, skygger og ridsedan-
nelser etc. 

•	 Vandafvisende behandling 
af materialer i pulverform (til 
plastic og maling)

•	 Temperatur fra -40°C til +280°C
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ELS-33
05395 / spray

KS-199
19655 / spray

IF-1036
09615 / spray

FW-1661
12875 / spray

El-Isol

Startspray

IsfjernerLæksøger

•	 Langvarig beskyttelse
•	 Brun, sej film
•	 Beskytter værktøj, 

maskiner osv. mod  
fugt og rust

•	 Salttågetestet i  
min. 1000 timer

•	 Effektiv op til +130°C

•	 Til koldstart
•	 Sikrer hurtig start
•	 Indeholder 

cylindersmøremiddel
•	 Bestytter mod 

korrosion

•	 Virker omgående
•	 Optør is og sne
•	 Til ruder, låse m.m.
•	 Hurtig og effektiv
•	 Langsom fordampende

•	 Til kontrol af rørsystemer
•	 Ikke brændbar
•	 Oxygen testet af Danish 

Institute Of Fire And 
Security Technology 
(PF13312)

•	 Frostsikret til -15°C
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SCRUBS®

62800 / 72 stk.
SCRUBS®

84500 / 30 stk.

Hand Cleaner Towels Stainless Steel CL Wipes
•	 Heavy-duty aftørringsserviet
•	 Håndhygiejne serviet
•	 Fjerner olie, fedt og harpiks m.m.
•	 Kan anvendes til f.eks.maskiner 

og værktøj

•	 Rengør, polerer og beskytter 
rustfrit stål, messing, kobber, 
chrom, aluminium og keramik m.m.

•	 Beskytter mod vand og korrosion
•	 Giver høj glans

Industri Wipes
98005 / 150 stk.

Mini Wipes
98002 / 40 stk.

Industri Wipes

•	 Universal	afrenseserviet
•	 Fjerner	effektivt	snavs,	

olierester,	fedt,	silicone,	
harpiks	m.m.

•	 Mange	anvendelsesområder	
f.eks.	maskiner	og	værktøj
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SK-120
12344 / spray

UK-60
21485 / spray

Karrosseri klæberUniversal klæber

•	 Til stærkt sugende 
overflader

•	 Til grovere montage
•	 Til meget porøse 

materialer
•	 Regulerbar dyse 

•	 All-round kontaktlim
•	 Kraftigt og hurtigt 

klæbende
•	 Kontaktlim med mange 

anvedelsesområder 
som  limning af læder, 
træ, karton, pap, vinyl 
og plast m.m.
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Kontakt: Tlf. 8682 6444 eller info@itw-spraytec.dk

13626 / Hvid 600ml spray
13636 / Gul 600ml spray

13646 / Rød 600ml spray
13656 / Blå 600ml spray

Sprayhåndtag
9111

Sort 62100
Blå 62110

Rød 62120
Grøn 62130

Gul 62140
Hvid 62150

Rustfri Stålspray

Vej- og Markeringsfarve SprayhåndtagBrite-Mark
•	 Til opmærkning på asfalt, 

beton, træ m.m.
•	 Til farvemærkning af værktøj
•	 Hurtigtørrende
•	 Manuel brug eller i håndtag 

•	 Hvid til formarkering 
•	 Gul til gas- og vejvæsen
•	 Blå til vandforsyning
•	 Rød til elektricitet

•	 Til vej- og 
markeringsfarve

•	 Mærkepenne der 
kan anvendes på de 
fleste materialer

•	 Vejrbestandig 3 mm 
filt pen

•	 Hurtigtørrende og 
slidstærk

•	 Påvirkes ikke af 
UV-lys
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ZA-550
25275 / spray

RBG-80 Rødbrun
07605 / spray

LG-90 Lys
07595 / spray

ZN-595
25285 / spray

Zink/Alu GrunderZinkspray

•	 Til efterbehandling af 
svejsninger

•	 Grunder og finish i ét
•	 Blank metallic lak
•	 Salttågetestet  

i 2000 timer
•	 Varmebestandig  

til 480°C

•	 Tørrer hurtigt
•	 Effektiv rustbeskyttelse
•	 Til alle metalemner
•	 Til inden-/ udendørs 

brug
•	 Varmebestandig  

op til 80°C  
- kortvarigt til 120°C

•	 Supplement til 
varmgalvanisering

•	 Salttågetest  
min. 2500 timer

•	 Ligner gammel 
galvanisering 
(mørkegrå)

•	 Op til +500°C

GalvaFlash
25385 / spray

CR-316
18685 / spray

AL-800
01415 / spray

GalvaFlash Alu Blank

•	 Korrosionsbeskytter
•	 Efterlader	en	skindende	

aluminiumsoverflade
•	 Salttågetestet	til		

1.000	timer
•	 Vandafvisende
•	 Overholder	ISO3549
•	 Varmebestandigt		

til	+450	°C

•	 Varmebestandig	op	til	400°C
•	 Modstår	saltvand,	svage	

syrer	og	baser
•	 Indeholder	rustfrie	

stålpigmenter
•	 Korrosionshæmmende
•	 God	slidstyrke	og	ridsefast
•	 Nem	at	påføre
•	 Hæfter	på	alle	

metaloverflader
•	 Til	reparation	og	vedlige-

holdelse	af	rustfrit	stål	efter	
svejsning

•	 Til	svejsesømme
•	 Mod	korrosion
•	 Hurtigtørrende
•	 Langtidsbeskytter	

metaloverflader
•	 99,5	%	rent	aluminium
•	 Modstår	varme		

op	til	+800°C
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RAL
07xxx / spray

RAL-Farver
•	 Hurtigtørrende og rustbeskyttende overfladelak
•	 Falmer ikke
•	 Velegnet som dæk/toplak på værktøj, maskiner 

og andre konstruktioner, hvor højglans og 
vejrbestandighed kræves

•	 God vedhæftning på metal, træ, hårdt plast m.m.
•	 Klarlak er loddebar, til beskyttelse af print
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Alle opgaver - Alle svar

Sekundlim 
KemLock® sekundlime er 
specielt hurtigt hærdende 
en-komponentlime, der 
anvendes til et bredt 
område af limopgaver 

på f.eks. kunststoffer, plast, gummi, 
elastomere, porøse materialer, samt 
organiske materialer som træ, filt, 
læder, karton, stentøj og keramik.
KemLock® Sekundlim yder høj styrke 
når den er hærdet, findes i et bredt 
udvalg af viskositeter. Efterlader en 
gennemsigtig samling, hvorfor det 
giver et flot kosmetisk udseende.

Skruesikring
KemLock® skruesikring er 
let at påføre, findes i flere 
styrker og viskositeter. 
KemLock® skruesikring 
er en stærk lim der 

modstår vibrationer. Kan bruges på 
alle størrelser af befæstelser så som 
skruegevind, cylindriske samlinger 
samt i hydrauliske og pneumatiske 
dele. Beskytter endvidere mod 
korrosion.

CE-06  Til elastomer, gummi eller skumgummi - specielt til SBR, NBR og 
EPDM. Disse bindinger viser virkelig god modstand mod termiske og 
klimatiske forandringer.

CE-09 Drypfri gel der er velegnet til vertikal montage, præcisionslimning af 
tætningslister, membraner og støddæmpere.

CE-35 Lim med god udfyldningsevne. Velegnet til uregelmæssige 
brudflader og porøse materialer, præcisionslimning af o-ringe, 
drivremme, skumgummi samt pakninger, tætningslister, relæer, 
kontakter og omskiftere.

CE-96 Tynd lim til præcisionslimning af kontakter, relæer, trykknapper, 
profil pakninger, membraner, træ, læder og keramik.

CE-98 Meget hurtig hærdende lim til præcisionslimning af o-ringe, 
drivremme, kontakter, omskiftere og optisk udstyr også velegnet til 
montage af uens plastik typer.

AS-22 Svag og let demonterbar. Til gevind, skruer samt tætning  
af hydraulik og måleudstyr

AS-40 Medium, kan demonteres. Til gevind, skruer og sikring af lejer,  
kiler og noter.

AS-43 Medium, kan demonteres. Til bolte, møtrikker, tætning af pindbolte, 
gevindtappe, gevindsikring m.m., hæfter på olierede flader. Lever op 
til kravene i henhold til NSF/ANSI Standard 61.

AS-70 Stærk, svær demonterbar. Til gevind, skruer, støttebolte, tapskruer 
m.m. Lever op til kravene i henhold til NSF/ANSI Standard 61.

AS-75 Stærk og svær demonterbar - hurtigt hærdende til gevind, skruer 
m.m. - større tolerancer. Lever op til kravene i henhold til  
NSF/ANSI Standard 61.
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Kontakt: Tlf. 8682 6444 eller info@itw-spraytec.dk

Rørtætning
KemLock® rørtætning anvendes 
i stedet for pakgarn, tape og 
pasta. Tætning med KemLock® 
gevindtætning sikre fuldstændig 
udfyldelse mellem gevind, men 

gør samtidig at emnerne let kan adskilles igen. 
KemLock® rørtætning anvendes til f.eks. tætning 
og sikring af rør, fittings, grove gevind, hydraulik 
og pneumatik.

Lejesikring
KemLock® lejesikringer er produkter 
med høj styrke og som findes i flere 
viskositeter samt styrker, hvilket 
gør det muligt, at finde lejesikring 
der passer bedst til formålet.

Anvendes f.eks. til sikring af lejer, aksler og 
bøsninger. Forstærker prespasninger, tillader 
større mekaniske tolerancer samt tætner mod 
lækager. Forebygger desuden mod korrosion.

Pakninger
KemLock® flydende pakning 
udfylder alle former for pakflader 
så som flanger samt fastlåsning 
og forsegling af grove gevind, 
maskindele, gearsystemer og 

pumper. Reducerer samtidig behovet for nøjagtig 
overflade finish på flanger. KemLock® pakning 
modstår højt tryk efter hærdning. Kan påføres 
vertikale flader. 

AT-42 Medium tætning til små rørgevind samt tætning af hydraulik 
og pneumatik.

AT-77 Medium tætning med PTFE til hydraulik og pneumatik til 
grove rørgevind. Lever op til kravene i henhold til NSF/ANSI 
Standard 61. Resistent over for benzin og diesel.

AT-72 Medium Special rørtætning med PTFE til rørgevind ifølge DIN 
2999 op til 3''. Lægger en fleksibel film med en forlængelse af 
brudstyrken på mere end 100%. Godkendt iht. DVGW (DIN EN 
751-1) og KTW. Resistent mod benzin og diesel. 

AL-03 Stærk og til lejer, gear, aksler, cylindriske dele. Vedhæftende på 
olierede overflader. Lever op til kravene i henhold til NSF/ANSI 
Standard 61.

AL-38 Meget stærk og hurtighærdende til lejer, cylindriske dele med 
større tolerancer. Lever op til kravene i henhold til NSF/ANSI 
Standard 61.

AL-41 Medium styrke til lejer, bøsninger, kiler, noter og prespasning.

AP-10 Stærk med høj viskositet (pasta). Modstår stød, vibrationer og 
høje temperaturer. Til større tolerancer op til 0,50 mm.  
Tixotrop pakning til flanger i pumper, gearsystemer, 
styreaksler m.m.

AP-74 Medium pakning til tætning og fastlåsning af flanger og 
møtrikker - større tolerancer op til 0,50 mm. Tixotrop. Lever op 
til kravene i henhold til NSF/ANSI Standard 61.
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Optimale anvendelsesområder
Sekundlim
Vare-nr.

CE-06
65002 / 20ml

CE-09
65033 / 3g

CE-35
65042 / 20ml

CE-96
65013 / 3g

65022 / 20ml

CE-98
65052 / 20ml

Metal

Kunststof

Elastomere

Gummi

Plast

Keramik

Læder, stof

Porøse materialer

Skruesikring AS-22
67315 / 50ml

AS-40
67325 / 50ml

AS-43
99720 / 50ml

AS-70
67345 / 50ml

AS-75
67355 / ? ml

Bolte, gevind

Kiler

Skruer

Møtrikker

Lejesikring AL-03
67125 / 50ml

AL-38
67135 / 50ml

AL-41
67115 / 50ml

Lejer

Lejebøsninger

Kiler

Tandhjulsaksler

Fjedre, hjulaksler

Lejer i rotor- / stator forbindelser

Rørtætning AT-42
67425 / 50ml

AT-72
67425 / 50ml

AT-77
67435 / 50ml

Almindelige rørgevind

Gas- og sprinklersystemer

Rør, fittings og grove gevind

Hydraulik / pneumatik

Gevind op til 3/4"

Flangepakning AP-10
67218 / 50ml

AP-74
67228 / 50ml

Pakninger

Flanger

Flanger i pumper og gearsystemer

Flade overflader

Erstatter tætningsmateriale

Tolerance 50 mm

For at opnå det bedste 
resultat, anbefales der 
før brug afrensning med 
MA-4000 Metal-Klene, 
hvilket er gældende for alle 
limopgaver.

Pga. den sparsomme 
dosering og hurtige 
hærdning er mange af 
produkterne også velegnet 
til samlebåndsproduktion.
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EASYLINE® EDGE
80046000 / Hvid RAL 9016
80046001 / Gul RAL 1023
80046002 / Rød RAL 3020
80046003 / Blå RAL 5017

80046005 / Orange Ral 2009
80046004 / Grøn RAL 6024
80046006 / Sort RAL 9017
80046007 / Grå RAL 7045

EASYLINE® EDGE
80047010 / Applicator
88008000 / Håndholdt applikator

Permanent afstribning

Applicator

•	 Den absolut bedste afstrib-
ningsmaling til veje, P-pladser, 
køregange, gulve, ramper, haller, 
sports- og legepladser m.m.

•	 Slidstærk opmærkning med  
god dækkeevne

•	 Hurtig opmærkning, berø-
ringstør efter 10 min

•	 Findes i et bredt udvalg af farver 
og kan anvendes manuelt, 
i håndholdt applikator eller vogn.

•	 Efterlader skarpe og lige linjer 
•	 10 års garanti
•	 Vognen er let at samle
•	 Anvendes med 750ml spray
•	 Anvendelse: Gul anvendes ofte til 

indendørs markering af køregange 
og afgrænsning af f.eks. gods og 
maskiner. Hvid er f.eks. til P-plads, 
sort og grå bruges som slette 
farve.
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Roller Handle 
97000100 / Rulle håndtag

Hard Rollers
97000200 / 6 stk.

SAFE STEP 200 GRÅ
97002960 / 5L

METAL PRIMER
97004950 / 0.75L

SAFE STEP 100 GRÅ
97002015 / 5L

•	 Rulle håndtag
•	 Passer til Hard rollers til påføring 

af SAFE STEP

•	 Til påføring af SAFE STEP 
100, 200 og 500 SF serierne 
af anti-slip produkter. 

•	 Højkvalitets 
tokomponent epoxy 
anti-slip belægning, 
egnet til tungt 
kørende trafik. 

•	 Ideel primer til renset 
stål, aluminium 
og galvaniserede 
materialer

•	 Til brug sammen 
med SafeStep's 
mange andre 
produkter. 

•	 Højkvalitets epoxy 
ester anti-slip 
belægning egnet 
til meget trafikeret 
områder.         

•	 Nem at påføre. 

SAFE STEP® 

Roller Handle
SAFE STEP® 

Hard Rollers

SAFE STEP® 

200 Grå
SAFE STEP® 

Metal Primer
SAFE STEP® 

100 Grå
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Kontakt: Tlf. 8682 6444 eller info@itw-spraytec.dk
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Mould Release
64003000 / spray

Mould Release Spray

•	 Ultrafin spray, 
påvirker ikke 
præcisionspasninger 

•	 Siliconefri
•	 Påvirker ikke male- eller 

trykkeprocesser 
•	 Modstår oxidation, 

vand, damp og 
kemikalier 

•	 Temp. op til +270°C 

Glassflo MPT
64004000 / spray

Glassflo MPT

•	 Til forbehandling af 
glasforme

•	 Ren, lufthærdende 
tørfilm coating

•	 Forhindrer fastbrænding
•	 Sikrer fremragende 

fordeling af glasmassen

SAPPHIRE® Precision Lube
55014000 / spray

SAPPHIRE® Precision Lube

•	 Syntetisk høj kvalitets 
multiolie med PTFE

•	 Fremragende slid-, 
penetrations- og 
smøreegenskaber. 

•	 Meget stort universelt 
anvendelsesområde. 

•	 Enestående EP egenskaber 
(315 kg i 4-kugletest)

•	 360° ventil/dyse. 
•	 Temp. fra -55°C til 250°C

Dry Moly Spray
47003000 / spray
47005000 / 750g paste 

Dry Moly Spray

•	 Tynd tørsmørings-film 
til glidere, gear og  
lejer m.m. 

•	 Med MoS2
•	 Modstår høje belast-

ninger og temperaturer
•	 Til alle bevægelige dele
•	 Max temp. +450°C

Penetrating Spray
51007000 / spray

Penetrating Spray

•	 Kraftig penetrerende 
olie

•	 Indeholder MoS2
•	 Løsner sammenrustede 

komponenter
•	 Smører ved adskillelse 

samt beskytter mod 
anden korrosiv kontakt

Moisture Guard Green
63001000 / spray
63002000 / 5L fluid

Tufgear
52001000 / spray
52003000 / 5kg

Moisture Guard Green

Tufgear

•	 Fugtfortrængende 
korrosionsbeskyttelse til 
støbeværktøjer

•	 Kræver ikke afrensning 
før montering eller 
færdiggørelse

•	 Efterlader en tynd 
rustbeskyttende  
grøn film

•	 Til smøring af alle typer 
mindre åbne gear

•	 Effektiv beskyttelse af 
tandflader mod rust og slid

•	 Nem at påføre åbne gear 
uden at maskinen standses

•	 Minimum opsamling af støv 
og snavs

•	 Synlig film, giver tydelig 
indikation af behandlet flade

Chain & Drive
50012000 / spray
50013000 / 5L

Chain & Drive

•	 Til conveyor og 
kæder hvor aflejringer 
ikke ønskes f.eks. i 
malekabiner

•	 Drypfri
•	 God til høje belastninger
•	 Forlænger kædens 

levetid
•	 Temp. -30°C til +150°C

Chain Guard Hi-Load
50012100 / spray

Chain Guard Hi-Load

•	 Heavy-Duty kæde-
smøremiddel med MoS2

•	 Efterlader en tynd, vand-
modstandsdygtig film

•	 Gode belastnings-
egenskaber

•	 Temp. -30°C til +180°C

Chain Guard 280
50007510 / 5L fluid

Multisol
57008000 / 5L fluid

Chain Guard 280 Multisol

•	 Høj temperatur 
conveyor og 
kædesmøremiddel 

•	 Drypfri
•	 God til høje 

belastninger
•	 Anvendes hvor 

aflejring ikke ønskes 
f.eks. i malekabiner

•	 Temp. 0°C til +280°C

•	 Anvendelig til et bredt 
område af jern- og ikke 
jernholdige materialer

•	 Gode smøreegenskaber
•	 Giver fremragende 

midlertidig 
korrosionsbeskyttelse

•	 Ingen svovlholdige eller 
klorerede EP additiver
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Belt Dressing
55008000 / spray

Belt Dressing 
•	 NSF-registreret H1 
•	 Klæber kraftigt og giver 

øjeblikkeligt grip
•	 Forlænger remmes levetid
•	 Sikrer smidighed og kontakt
•	 Modvirker at remme revner, 

størkner eller flosser
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Wire Rope Fluid 
53001000 / spray
53006000 / 20L fluid

BIOGEN Marine Rope Dressing 
53020074 / 18kg

Wire Rope Dressing
53003000 / 18kg fluid

Wire Rope Fluid

BIOGEN Marine Rope 
Dressing

Wire Rope Dressing

•	 Til smøring af wirer
•	 Semi-flydende, 

penetrerende fedt
•	 Med MoS2
•	 Giver en beskyttende 

film
•	 Afviser fugt og vand
•	 Beskytter mod 

korrosion

•	 Markedsledende  
korrosionsbeskyttelse

•	 Højtydende vand- 
fortrængende barriere

•	 Unik klæbende  
additiv pakke

•	 Enestående vandafskyld-
nings resistens under 
våde forhold

•	 Fremragende penetration
•	 EU-miljømærket og  

VGP -kompatibel

•	 Eminent indtræng-
ning i wiren

•	 Stærk vedhæftnings-
evne

•	 Vandfortrængende
•	 Effektiv smøring og 

beskyttelse af wiren
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Spatter Release Oil Free
60005000 / 5L
60007000 / 200L

Anti-Seize
51001000 / spray 

51002000 / 85g
51003000 / 500g

Anti-Seize Stainless
51005050 / 500g

Spatter Release Oil Free

Anti-Seize Anti-Seize Stainless

•	 Oliefri og  
vandbaseret

•	 Varmemod-
standsdygtig

•	 Sikrer let  
afbørstning af 
svejsestænk

•	 Kobberbaseret 
•	 Montagepasta med 

gode rustbeskyttende 
egenskaber

•	 Beskytter mod sammen-
rustning og tæring

•	 Smelter og løber ikke
•	 Til skruer, bolte, møtrikker 

og pakninger m.m.
•	 Temp. -10°C til 1100°C

•	 Vand- og kemikalie 
resistent montagepasta  
til beskyttelse af bl.a. 
rustfrit stål

•	 Beskytter mod sammen-
rustning og tæring

•	 Smelter og løber ikke
•	 Til skruer, bolte, møtrikker 

og pakninger m.m.
•	 Temp. -40°C til 1000°C

BIOGEN Wire Shield
53007500 / spray

53007000 / 18kg
53007100 / 160kg

BIOGEN Wire Shield

•	 Opfylder VGP
•	 EU-miljømærket 
•	 Biologisk 

nedbrydelig
•	 God korrosions-

beskyttelse
•	 Høj modstand mod 

vandudvaskning
•	 Tyndfilmsteknologi 

Leak Detector
56002000 / spray

Leak Detector

•	 NSF-registreret P1 
•	 Specielt fremstillet 

til at kunne afsløre 
selv den mindste 
utæthed i gasrør 
og slanger

•	 Let og hurtig 
lækagesøgning

•	 360° ventil  
(upside down)

Cold Galvanizing
63010000 / spray

Cold Galvanizing

•	 Effektiv langtidsbeskyt-
telse af metaloverflader

•	 Kan overmales eller lakeres
•	 Ideel til reparation af 

galvaniserede overflader 
•	 Modstår korroderende 

omgivelser
•	 Salttågetestet op til  

3500 timer

Flawfinder Dye Penetrant
59004000 / spray

Flawfinder Cleaner
59001000 / spray

Flawfinder Dye PenetrantFlawfinder Cleaner

•	 Sprayes på efter Dye 
Penetrant

•	 Skal sidde mindst  
10 min. før inspektion i 
dagslys

•	 Hvor farven trænger 
igennem, vil der være 
fejl eller revner  
i overfladen

•	 Til rengøring af emner 
før og efter brug af 
Developer og Dye 
Penetrant

•	 Fjerner olie, fedt, snavs 
samt overskydende 
kapillarfarve
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Flawfinder Developer 
59007000 / spray

Flawfinder Developer

•	 Rød farve der sprayes 
på emnet i et tyndt 
dækkende lag

•	 Overskydende 
kapillarfarve fjernes 
ved aftøring med en 
fugtig fnugfri klud
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Kontakt: Tlf. 8682 6444 eller info@itw-spraytec.dk

SAPPHIRE® 1
48035000 / 400g

SAPPHIRE® Aqua 2
48078040 / 380g

SAPPHIRE® Premier
48078000 / 380g

SAPPHIRE® Extreme
48017000 / 400g

SAPPHIRE® Hi-Load 2
48078060 / 400g
48078062 / 5kg

SAPPHIRE® 2
48035100 / 400g

SAPPHIRE® Aqua-Sil
48046500 / 85g

48047000 / 500g
48048000 / 5kg

SAPPHIRE® 1, NLGI 1

SAPPHIRE® Aqua 2, NLGI 2

SAPPHIRE® Premier, NLGI 2 SAPPHIRE® Extreme, NLGI 2

SAPPHIRE® Hi-Load 2

SAPPHIRE® 2, NLGI 2

SAPPHIRE® Aqua-Sil, NLGI 3/4

•	 Blå universal lejefedt der holder 3 gange så 
længe som konventionel lejefedt

•	 Har stor bæreevne og korrosionsbeskyttelse
•	 Anvendes hvor smøreniplerne er anbragt i 

lang afstand fra lejerne
•	 Forlænger smøreintervallerne
•	 Temp. -30°C til +150°C

•	 Brun lejefedt designet til at give bedre mod-
standsdygtighed over for vandudvaskning. Til 
brug i alle typer af kugle-, rulle- og glidelejer

•	 God ydeevne selv når det er neddykket
•	 Fremragende korrosionsbeskyttelse
•	 Forlænger smøreintervallerne
•	 Yderst belastbar og slidstærk
•	 Temp.: -20°C til +150°C 

•	 Alsidig, fuldsyntetisk beige fedt med PTFE til 
alle typer af rullelejer der opererer under  
ekstreme forhold

•	 Ekstremt bredt temperaturinterval
•	 Egnet til højhastighedslejer i bl.a. el-motorer  

og ventilatorer
•	 Ideel som elektrisk kontaktfedt
•	 Kompatibel med det meste gummi og plast
•	 Temp.: -50°C til +200°C 

•	 Blå / sort lejefedt
•	 God EP ydeevne (280 kg svejsebelastning) 
•	 Fremragende modstandsdygtighed over for 

vibrationer 
•	 Meget god vandbestandighed 
•	 Giver langsigtet smøring ved høj temperatur 
•	 Ideel til applikationer med hård belastning og 

høj temperatur
•	 Med MoS2

•	 Temperaturområde -10 ° C til 250 ° C 

•	 Kraftig sæbe smørefedt, der indeholder 
MoS2 for at øge lejernes levetid

•	 Specielt velegnet til langsomkørende lejer 
der udsættes for store belastninger, stød  
og vibrationer

•	 Revolutionerende multi kompleks fedt
•	 God korrosionsbestandighed
•	 Temp.: -30°C til +150°C 

•	 Blå universal lejefedt der holder 3 gange så 
længe som konventionel lejefedt

•	 Har stor bæreevne og korrosionsbeskyttelse
•	 Forlænger smøreintervallerne
•	 Temp. -30°C til +150°C

•	 Hvid højtemperatur halvtransparent silicone fedt der er 
drikkevandsgodkendt

•	 Godkendt til brug ved kold og varmt drikkevand  
Har britisk WRAS godkendelse

•	 Egnet til smøring af langsomtgående lejer, glideføringer, 
vanger o.l. i aggressivt miljø 

•	 Ideel til montering af O-ringe i luftcylindre o.l.
•	 God resistens overfor kemikalier, olie, vand og gasser
•	 Kompatibel med de fleste gummi- og plastiktyper                
•	 Temp.: -40°C til +200°C
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RTD®

58001000 / spray
58002000 / 400ml
58004000 / 5L

RTD® Chlorine Free Compound
58011510 / 450g
58011520 / 4,5kg

RTD® TRI-LOGIC®

58012000 / 350ml
58012100 / 5L
58012300 / 200L

ULTRAGLIDE® X5
66004000 / 5L
66005000 / 20L

66006000 / 60L
66007000 / 205L
66009000 / 203L

Hi-Power H-LP 
32 66010000 / 180kg 46 66011000 / 180kg

ULTRAFORM 2030 PLUS
67002030 / 20L

RTD® Compound
58007000 / 50g

58008000 / 500g
58009000 / 5kg

RTD® Chlorine Free Liquid
58011100 / 350ml
58011200 / 5L

ULTRAFORM 8441
67035008 / 5L
67035009 / 18kg

RTD® Spray/Liquid

RTD® Chlorine Free 
Compound

RTD® TRI-LOGIC®

ULTRAGLIDE® X5 / X10 Hi-Power H-LP

ULTRAFORM 2030 PLUS

RTD® Compound

RTD® Chlorine Free Liquid

ULTRAFORM 8441

•	 Skæreolie til rømning, 
gevindskæring, fræsning 
og boring m.m.  
i hårde metaller

•	 Længere standtid på 
værktøjer

•	 Større skærehastighed
•	 Flot overfladefinish

•	 Klorfri skæreolie 
til den sværeste 
metalbearbejdning

•	 Indeholder ikke 
mineralolie

•	 Fremragende smøre- 
egenskaber ved 
gevindskæring m.m.

•	 Forlænger 
værktøjets levetid

•	 Klorfri skærepasta 
til den sværeste 
metalbearbejdning

•	 Indeholder ikke 
mineralolie

•	 Fremragende 
smøreegenskaber ved 
gevindskæring m.m.

•	 Forlænger værktøjets 
levetid

•	 Vandopløselig skæreolie
•	 Lugt svag
•	 Forstærker køle-/

smøremidlet
•	 Indeholder ikke mineralolie
•	 Vandblandbar og  

let at fjerne

•	 Vangeolie 
•	 X5: ISO VG68 
•	 X10: ISO VG220
•	 Højt raffineret 

mineralolie
•	 Kan anvendes som 

vange-, hydraulik-  
og gearolie

•	 Eliminerer „stick slip“ 
problemet på vanger

•	 Hydraulikolieserie i 
følgende viskositeter: 
ISO VG 32, 46 og 68

•	 Zink fri
•	 Forenelighed med 

elastomere
•	 Fremragende slid-/

korrosionsbeskyttende 
egenskaber

•	 Gode anti-skum 
egenskaber

•	 Højtryksadditiveret 
vandblandbar 
træk- og stanseolie

•	 Fremragende 
bæreevne

•	 Forebygger 
rivninger

•	 Anvendes ren eller 
fortyndet med 
vand

•	 Skærepasta til rømning, 
gevindskæring, fræsning 
og boring m.m. i hårde 
metaller

•	 Længere standtid på 
værktøjer

•	 Større skærehastighed
•	 Flot overfladefinish

•	 Højtydende ester 
baseret syntetisk 
smøremiddel

•	 Til tåge- og 
dråbesmøring

•	 Giver høje standtider
•	 Let biologisk 

nedbrydelig
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ULTRAGLIDE®

66001000 / spray

RTD® Foamcut®

580190000 / spray

ULTRAGLIDE®

RTD® Foamcut®

•	 Modstår udvask af 
kølemiddel og beskytter 
mod korrosion.

•	 Giver varig smøring 
•	 Klamrer sig til lodrette 

flader
•	 Let at anvende i 

utilgængelige områder

•	 Modstår udvask af 
kølemiddel og beskytter 
mod korrosion.

•	 Giver varig smøring 
•	 Klamrer sig til lodrette 

flader
•	 Let at anvende i 

utilgængelige områder
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Kontakt: Tlf. 8682 6444 eller info@itw-spraytec.dk

ULTRAGRIND 460N
57025601 / 18kg
48999033 / 220kg

ULTRACUT® 250 EVO 
57009500 / 5L
57009510 / 20L

ULTRACUT® 390H
57022000 / 5L
57023000 / 20L
57023500 / 55L
57025000 / 200L

ULTRACUT® EP 483
57025002 / 20L

ULTRACUT® 370 Plus
57018000 / 5L

57019000 / 20L
57019500 / 55L

ULTRACUT® EVO 260
57011000 / 20L
57011500 / 55L
57013000 / 200L

ULTRACUT® 332
57020500 / 200L

ULTRACUT® V639 EP
57025092 / 200L

ULTRAGRIND 460N ULTRACUT® EVO 250

ULTRACUT® 390H

ULTRACUT® EP 483

ULTRACUT® EVO 260 ULTRACUT® 332

ULTRACUT® 370 Plus

ULTRACUT® V639 EP

•	 Fuldsyntetisk slibevæske til hårdmetal
•	 Forhindrer udvaskning af kobolt
•	 Reducerer risikoen for allergi
•	 Meget skumsvag
•	 Giver god midlertidig 

korrosionsbeskyttelse 

•	 Universal køle-/smøremiddel
•	 Til let og medium spåntagning
•	 Afviser vange- og hydraulikolie
•	 Lavtskummende - højt mineralolieindhold
•	 God som boreolie

•	 Universal semisyntetisk køle-/
smøremiddel med 40% mineralolie til 
alle typer stål og metal

•	 Til let og medium bearbejdning
•	 Sikrer lang sump levetid
•	 Beskytter mod korrosion

•	 Baseret på syntetiske esterolier, 
uden aminer, borsyre, klor eller nitrit

•	 Gode køle-/ smøreegenskaber
•	 God modstandsdygtighed over for 

mikroorganismer

•	 Lang levetid 
•	 Stærkt EP-ladet
•	 Modstår store tryk i hårde ståltyper  

inkl. rustfrit stål, nikkel legeringer og 
titanium

•	 Velegnet til save-, bore-, dreje- og 
fræseoperationer

•	 Vandblandbart køle-/smøremiddel
•	 Hudvenlige egenskaber
•	 Lavtskummende
•	 Høj spuleeffekt
•	 Korrosionsbeskyttende
•	 Velegnet til både blødt og hårdt vand
•	 Meget stabilt køle/smøremiddel
•	 Lang sump levetid
•	 Gode filtrerings evner
•	 Velegnet til centralanlæg
•	 Opfylder TRGS 611

•	 Højtfortyndbar universal 
skære- og slibevæske

•	 Semisyntetisk
•	 Til let og medium bearbejdning 

af alle typer slibning
•	 Blandingsforhold max 1:70

•	 Til svær bearbejdning
•	 Amin og borsyrefri
•	 Højt indhold af EP additiver, giver ekstra 

smøring ved svære / krævende opgaver
•	 Afviser vangeolie
•	 Hudvenlig
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Anti Skum ULTRAGUARD SC
61005000 / 5L

Konserveringsmiddel ULTRAGUARD BX
61001000 / 1L

ULTRACUT® V731
57025449 / 60L

ULTRACUT® V731
57025450 / 200L

ULTRACUT® V739
57025453 / 20L

ULTRACUT® V739
57025454 / 60L

ULTRACUT® V739
57025455 / 200L

Anti Skum ULTRAGUARD SC

Vedligeholdelsesprodukter til køle- / smøremidler

Konserveringsmiddel ULTRAGUARD BX

ULTRACUT® V731

ULTRACUT® V739

•	 Effektiv anti-skumningsmiddel 
•	 Kan anvendes til alle typer af vandblandbare køle-/smøremidler 

og slibevæsker 
•	 Indeholder ikke mineralolie eller silicone - Påvirker ikke 

efterfølgende affedtnings- og malingsprocesser 
•	 Økonomisk i brug
•	 Blandingsforhold 1%

•	 Bredspektret virkning på mikroorganismer 
•	 Forebygger mod svampevækst der kan blokere rør og dyser 
•	 Forhindrer mikrobiel nedbrydning af emulsionens korrosionsinhibitorer 
•	 Kan anvendes under produktion - ingen tab af produktionstid 
•	 Forlænger køle-/smøremidlets levetid og reducerer omkostninger til 

bortskaffelse
•	 Blandingsforhold 0,1%

•	 Vandblandbart køle-/smøremiddel 
•	 God til slibning
•	 Uden borsyre, adminer og klor
•	 Microoliepartikler
•	 pH-værdi: 7,5-8,8
•	 Velegnet til hårdt vand
•	 Til højhastighedsbearbejdning
•	 Velegnet til alle typer af metaller
•	 Afviser vangeolie
•	 Fedter ikke maskiner og emner
•	 Lavtskummende

•	 Vandblandbart køle-/smøremiddel 
•	 Uden borsyre, adminer og klor
•	 Velegnet til centralanlæg
•	 Microoliepartikler
•	 pH-værdi: 7,5-8,8
•	 Velegnet til hårdt vand
•	 Til højhastighedsbearbejdning
•	 Velegnet til alle typer af metaller
•	 Afviser vangeolie
•	 Fedter ikke maskiner og emner
•	 Lavtskummende

ULTRACUT® V863 EP
57025494 / 60L
57025490 / 200L

ULTRACUT® V863 EP

•	 Vandblandbart køle-/smøremiddel 
•	 Velegnet til centralanlæg
•	 Microoliepartikler
•	 pH-værdi: 9,1
•	 Velegnet til hårdt vand
•	 Til højhastighedsbearbejdning
•	 Velegnet til alle typer af metaller samt 

støbejern
•	 Afviser vangeolie
•	 Fedter ikke maskiner og emner
•	 Lavtskummende
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ULTRACUT® EP655
57025120 / 200L

ULTRACUT® EP 655

•	 Højt indhold af EP additiver
•	 Uden aminer, borsyre og klor
•	 Lav pH-værdi
•	 Hudvenlig
•	 Til kobber, messing og aluminium
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Kontakt: Tlf. 8682 6444 eller info@itw-spraytec.dk
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ROCOL® Produkter & Service i Topklasse

ROCOL®  har over 130 års erfaring i fremstilling af special smøremidler til 
industrien. Dette sikrer, at ROCOL®s tekniske produktviden er understøttet 
af stor erfaring og kendskab. 

Udvikling og erfaring har resulteret i, at vi i dag kan levere FOODLUBE® 
serien af NSF 3H og H1 registrerede smøremidler samt service i topklasse. 

Med stor vægt på sikkerheden er den komplekse FOODLUBE® serie udvik-
let udelukkende ved brug af FDA listede ingredienser og produceret efter 
ISO 21469:2006. 

ISO 21469 er en globalt anerkendt hygiejne certificering. Det er vigtigt i 
forhold til audit, da det giver troværdighed. ISO 21469 er en uafhængig 
sikkerhed for, at alle FOODLUBE produkter er formuleret, produceret og 
leveret hygiejnisk og sikkert.

ROCOL® fik i 2015 Halal cerfitifering – se efter mærket på 
produktet eller rekvirer certificeringen. Det sikrer, at du 
kan leve op til de krav, der bliver stillet fra kunderne.

 

Dyser og hætter på ROCOL® NSF registrerede pro-
dukter leveres med DETEX. Ligeledes leveres NSF 
registrerede patroner med DETEX hætter. 
Detex er metalsporbare plastkomponenter i låg, 
hætte og dyse, der kan påvises af de fleste røntgen- 
og metaldetektorudstyr. Det betyder at man mini-
merer risikoen for fremmedlegmer i produktet, og 
imødekommer kravet til HACCP.

Alle DETEX påviselige plastkomponenter er GRAS 
opført (Generally Regarded As Safe – FDA 21 C.F.R 
Sections 177 and 178).

Kema® er også med sit udvalg af NSF regi-
strerede produkter et godt supplement til 
FOODLUBE® serien. 

Den erfaring ROCOL® igennem mange år 
har fået via samarbejdet med de førende 
indenfor levnedsmiddelindustrien, giver 
os i dag muligheden for at kunne tilbyde 
den bedste rådgivning om, hvordan smø-
ring og fødevaresikkerhed sammen bliver 
implementeret på bedst mulig måde i pro-
duktionen. 

Den internationalt gældende NSF registre-
ring, og specielt ISO 21469, er din garanti 
for uafhængig vurdering af sikker fødeva-
reregistreret smøring.

Alle NSF registrerede produkter er listet på 
www.nsf.org
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Foam Cleaner
55003000 / spray

Remover and Degreaser
55034151 / spray

Industrial Cleaner 

Foam Cleaner 

Remover and Degreaser 

•	 NSF-registreret, K1
•	 Hurtig tørrende affedter
•	 Fjerner alle former for 

snavs, olie og fedt - også 
på svært tilgængelige 
steder

•	 Fordamper hurtigt

•	 NSF-registreret, A1 
Alsidigt skumrense-
middel til industrien 

•	 Fjerner hurtigt og 
effektivt snavs, fedt og 
aflejringer 

•	 Sikker i anvendelse på de 
fleste typer metal, plast 
og gummi 

•	 Behagelig og sikker at 
arbejde med

•	 NSF-registreret, C1
•	 Et effektivt og kraftigt 

rengøringsmiddel til daglig 
snavs, fedt, klæbestoffer og 
tjære m.m.

•	 Er ideel til fjernelse af 
etiketter, klæbestoffer og 
andre vanskelige limrester

•	 Dufter af citrus 

Sugar Dissolving Fluid
49002750 / 5L
49002700 / 500ml Trigger

•	 NSF-registreret, H1
•	 Opløser og fjerner 

hurtigt fastbrændt 
sukker og sødestoffer 
fra alle overflader

•	 Efterlader en fin film 
som beskytter mod 
fastbrænding

•	 Temp. +5°C til +95°C
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Electra Clean
55005000 / spray

Electra Clean 

•	 NSF-registreret, K2
•	 Effektiv og hurtig 

tørrende affedter til 
elektronik

•	 Efterlader ingen rester
•	 Brugbar på de fleste 

plasttyper (Test før brug!)
•	 Kan anvendes som 

almindelig afrenser til 
fjernelse af olie, fedt 
m.m.

FOODLUBE® 

Sugar Dissolving Fluid 

Industrial Cleaner
55004000 / spray

19

ROCOLcare® er en gratis servicepakke til 
fødevare-, rene-, farmaceutiske- og lignende 
industrier. 

Pakken indeholder en detaljeret gennemgang af 
fabrikken og lokalisering af alle smørepunkter – 
hvilket betyder:

•	 Øget effektivitet

•	 Effektiviseret smøremiddel forbrug

•	 Forbedret produktivitet og reduktion af om-
kostningerne

•	 Det vil mindske risiko for fejl og smøring 
med forkerte produkter

•	 Rationalisering af smøremidler, og dermed 
lagerbeholdning.

ROCOLcare®  sikrer anvendelse af produkter 
med fuld sporbarhed herunder også ISO 21469: 
2006 certificering.

Uddannelse med bedste praksis og teknisk 
træning.

Mappe og program med relevant data til audit.

Hvad er ROCOLcare® 

Service vi tilbyder
ROCOLcare® er en hel eller 
delvis løsning incl. opdatering, 
vejledning og teknisk træning.
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Dismantling Spray
49002001 / spray

WD Spray
49002900 / spray

FOODLUBE® 

Dismantling Spray 
FOODLUBE® 

WD Spray 
•	 NSF-registreret, H1
•	 Rustopløser på spray
•	 Hurtig virkende 

rustopløser
•	 Fremragende 

penetration
•	 Løsner fastgroede og 

korroderede emner
•	 Temp.: -20°C til +110°C

•	 NSF-registreret, H1
•	 Gode vandafvisende og 

penetrerende egenskaber 
•	 Efterlader smørefilm med 

god bæreevne og lang 
levetid

•	 Med PTFE 
•	 God korrosionsbeskyttelse
•	 Temp.: -50°C til +120°C
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PUROL Grease
48999089 / Spray
48999091 / 370g
48999090 / 4kg

PUROL Liquid
48999088 / 500ml
48999086 / 20L

PUROL® 

Fluid / Grease 
•	 NSF-registreret, 3H/H1
•	 Oxidations stabil, sikrer 

lange smøreintervaller  
og lavt forbrug

•	 Til brug i fødevare-
virksomheder, som slip- 
eller smøremiddel

•	 Fremragende korrosions-
beskyttelse på knive og 
hulskiver til kødhakkere

•	 Temp.: -10°C til +110°C

FOODLUBE® Spray
49002000 / spray

FOODLUBE®

Spray 

•	 NSF-registreret, H1
•	 All-round universal-

smøremiddel som 
bruges til alle lette og 
medium smøreopgaver 
af små lejer, bøsninger 
og bevægelige dele 

•	 Giver god 
korrosionsbeskyttelse

•	 Temp.: -20°C til +110°C

Chain Fluid
49001000 / 400ml spray

49002005 / 5L
49002012 / 200L

FOODLUBE® 

Chain Spray 

•	 NSF-registreret, H1
•	 Til kæder og conveyors under 

hårde arbejdsbetingelser 
•	 Klæbrigt og stærkt 

vedhæftende 
•	 Kraftigt penetrerende og 

vandafvisende med høj 
bæreevne. 

•	 Fremragende rust-  
og slidbeskyttelse

•	 Temp.: -20°C til +150°C

Multi-Lube
49002600 / 500ml trigger
49002650 / 5L

FOODLUBE® 

Multi-Lube 
•	 NSF-registreret, H1
•	 Fuldsyntetisk super 

universal multiolie  
med PTFE

•	 Effektiv smøring af kæder, 
glideføringer, lejer m.m.

•	 Gode penetrerende 
egenskaber

•	 Temp.: -50°C til +180°C

HT 240
49002120 / 20L

FOODLUBE® 

HT 240 

•	 NSF-registreret, H1
•	 Fuldsyntetisk 

højtemperatur kædeolie
•	 Specielt til kæder og 

conveyor baner i ovne 
og lignende, hvor der 
kræves stor slidstyrke, 
korrosionsbeskyttelse 
og vedhæftning

•	 Ideel til brug i automat-
smøreapparater til 
kæder

•	 Temp.: Op til +240°C 

Precision Silicone Spray
55009000 / spray

Precision Silicone Spray 

•	 NSF-registreret, H1
•	 Farveløs silicone spray 

der kan anvendes som 
slipmiddel på knive, 
forme og slisker m.m. 

•	 Til let smøring af f.eks. 
små lejer, glidere og 
kæder, som ikke må 
give afsmitning til 
omgivelserne 

•	 Temp.: -50°C til +200°C

Overhead Chain Fluid
49002020 / 20 liter

Spray Grease
49002040 / spray

FOODLUBE®

Overhead Chain Fluid 
FOODLUBE®

Spray Grease 

•	 NSF-registreret, H1
•	 Kraftig klæbende 

kædesmøremiddel 
•	 Modstår høje 

belastninger og 
reducerer slid 

•	 Modstår 
vandudvaskning 

•	 Giver fremragende 
korrosionsbeskyttelse 

•	 Temp.: -20°C til +150°C

•	 NSF-registreret, H1
•	 God all-round 

universalfedt m/PTFE 
•	 Enestående EP 

egenskaber (kold-
svejsepunkt 620 kg) 

•	 Høj modstand mod 
vandudvaskning 

•	 God korrosions-
beskyttelse

•	 Temp. -50°C til 160°C
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Dry PTFE
55012000 / spray

Dry PTFE 

•	 NSF-registreret, H1
•	 Giver en tør, ikke 

klæbende farveløs film 
•	 Modstår vand og 

opløsningsmidler 
•	 Ideel til brug i rene 

industrier 
•	 Temp -200°C til +270°C 

Multi Paste
49002400 / 85g
49002410 / 500g

48999052 / spray
49002420 / 5kg

FOODLUBE® 

Multi Paste 
•	 NSF-registreret, H1
•	 Kan også bruges til  

smøring af bøsninger, 
glidere og små åbne gear

•	 Modvirker rivninger, 
specielt på rustfri bolte

•	 Velegnet til smøring ved 
høj temperatur

•	 Kraftigt klæbende og 
modstår  vandudvaskning 

•	 Temp.: -30°C til +450°C

Protect
49002800 / spray

FOODLUBE® 

Protect 

•	 NSF-registreret, H1
•	 Efterlader en meget kraftig 

voksagtig film
•	 Yder god korrosionsbeskyt-

telse på maskindele, der ikke 
benyttes i længere tid, også 
udendørs

•	 Beskytter i op til 2 år
•	 Temp.: -40°C til 110°C

Universal 2
49002045 / 380g

49002050 / 4kg
49002055 / 18kg

Premier 1
49003100 / 380g

49003104 / 4kg
49003118 / 18kg

Extreme
48999051 / 380g

48999092 / 18kg
48999081 / 50kg

FOODLUBE® 

Hi-Temp 2 

FOODLUBE® 

Universal 2 
FOODLUBE® 

Premier 1 

SAPPHIRE® 

Endure, NLGI 2 

FOODLUBE® 

Autolube og Unilube

FOODLUBE® 

Ultra, NLGI 2/3 

FOODLUBE® 

Extreme, NLGI 2 

•	 NSF-registreret, H1
•	 Halv transparent 

silicone fedt forstærket 
med PTFE

•	 Beregnet til langsomt-
gående lejer m.m. ved 
høj temperatur

•	 God resistens mod 
kemikalier

•	 Temp.: -20°C til +200°C

•	 NSF-registreret, H1
•	 Universal hvid fedt til 

smøring af alle typer  
kugle-, rulle- og glidelejer 

•	 Meget høj bæreevne 
som giver gode slid og 
belastningsegenskaber

•	 Gode egenskaber mht. 
vandudvaskning og til 
smøring ved meget lave 
temperaturer

•	 Temp.: -50°C til +160°C.

•	 NSF-registreret, H1
•	 4 kugletest på 315 kg
•	 Hvid universal sæbebaseret 

fedt m/PTFE
•	 God til alle typer kugle-, 

rulle- og glidelejer i 
områder hvor der vaskes 
meget

•	 God korrosionsbeskyttelse 
og oxidationsstabilitet

•	 Temp.: -30°C til +180°C

•	 NSF-registreret, H1
•	 Vedvarende smøring ved 

ekstreme temperaturer 
•	 Gode rustbeskyttelses-

egenskaber
•	 Modstår opløsningsmidler 

og aggressive kemikalier 
•	 Rigtig god som 

montagepasta
•	 Stort temperaturområde: 

-25°C til +280°C 

•	 Automatsmøreapparater 
til smøresteder som er 
svært tilgængelige

•	 Autolube komplet  
er med batteri

•	 Unilube er drevet af gas

•	 NSF-registreret, H1
•	 Specialfedt
•	 Extremt vedhæftende 
•	 Beregnet til glideføringer 

og glidestænger på 
slagterier

•	 Til kurvehjul, åbne gear, 
store glidelejer, stålwirer og 
andre steder, hvor meget 
stor vedhæftning kræves

•	 Yder fremragende  
korrosionsbeskyttelse

•	 Temp.: -15°C til +160°C

•	 NSF-registreret, H1
•	 Universal fedt, specielt 

udviklet til smøring af 
alle typer kugle-, rulle- og 
glidelejer i områder hvor 
der vaskes

•	 Har fremragende 
korrosionsbeskyttende 
egenskaber som sammen 
med høj bæreevne giver 
lang levetid på lejer

•	 Temp.: -30°C til +160°C 

Ultra
48999076 / 380g 48999079 / 18kg

Hi-Temp 2
49002065 / 380g 49002064 / 4kg

Sapphire Endure
48016200 / 100g

48016300 / 700g
48016305 / 1kg

Autolube batteridrevet 
49002550 Komplet (fedt)
49002560 Refill (fedt)

Unilube gasdrevet
49002570 Fedt
49002580 Chain Fluid

Universal 0
49002018 / 18kg

Universal 000
49001004 / 4kg
48999061 / 18kg

Auto SF
49003000 / 18kg

FOODLUBE® 

Universal 0 og 000 
FOODLUBE® 

Auto SF 
•	 NSF-registreret, H1
•	 Universal hvid fedt til 

smøring af alle typer  
kugle-, rulle- og glidelejer 

•	 Meget høj bæreevne 
giver gode slid og 
belastningsegenskaber

•	 God mod vandudvaskning 
og smøring ved lave 
temperaturer

•	 Temp.: -50°C til +160°C.

•	 NSF-registreret, H1
•	 Hvidt udseende giver  

god synlighed i 
gennemsigtige rør 

•	 Efterlader en 
vedhæftende 
EP film med god 
korrosionsbeskyttelse

•	 Temp. -20°C til +150°C
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Kontakt: Tlf. 8682 6444 eller info@itw-spraytec.dk

Foodgrade Anti-Seize Montagepasta
36M06508 / 227g m/pensel

Foodgrade Anti-Seize 
Montagepasta

•	 NSF® registreret, H1
•	 Indeholder ingen metaller 
•	 Nedsætter friktion
•	 God til brug i fødevare og lignede 

industrier
•	 Beskytter mod fastbrænding, rivning, 

rust og korrosion
•	 Temp.: -54°C til 982°C M

on
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Hi-Torque
150 54001052 / 20L
150 48999067 / 200L
220 54001055 / 5L
220 54001056 / 20L
220 54001057 / 200L

320 54001061 / 5L
320 54001062 / 20L
320 48999074 / 200L

460 48999065 / 5L
460 54001065 / 20L
460 48999068 / 200L

Hi-Power
22 49002300 / 5L
22 48999042 / 200L
32 48999066 / 5L
32 49002354 / 20L
32 48999057 / 200L

46 48999059 / 5L
46 49002357 / 20L
46 48999025 / 200L
68 48999031 / 200L
68 49002361 / 20L

100 54015946 / 5L
100 48999064 / 20L
100 48999028 / 200L

FOODLUBE® 

Hi-Torque 
FOODLUBE® 

Hi-Power 
•	 NSF-registreret, H1
•	 Fuldsyntetisk gearolieserie
•	 Sikrer god smøring og beskyttelse  

af alle typer gear
•	 Klæber godt til tandhjulene
•	 FZG test niveau 12
•	 Viskositeter: ISO VG 150, 220, 320 og 460
•	  Temp.: -20°C til +150°C

•	 NSF-registreret, H1
•	 Fuldsyntetisk hydraulikolie serie
•	 Optimal blanding af additiver sikrer et 

meget bredt arbejdsområde 
•	 Minimal skumdannelse
•	 Speciel velegnet som luftolie, til hydraulik 

systemer og kompressorer
•	 Viskositeter: ISO VG  22, 32, 46, 68 og 100
•	 Temp.: -20°C til +100°C
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Vac Pump Oil
48999077 / 5L

Seamer Fluid 150
54001068 / 200 liter

ROCOL® 

Vac Pump Oil 
FOODLUBE® 

Seamer Fluid 

•	 NSF-registreret, H1
•	 Minimerer aflejringer, hvilket øger 

pumpens effektivitet og stabilitet
•	 Forhindrer korrosion
•	 Kan bruges som skylleolie på gear
•	 Temp.: -5°C til +130°C

•	 NSF-registreret, H1
•	 Enestående højttryks egenskaber
•	 Efterlader en vedhæftende, 

korrosionsbeskyttende oliefilm, som 
yder fremragende beskyttelse mod 
vandudvaskning

•	 Fremragende stabilitet resulterer i 
længere smøreintervaller og mindre 
forbrug

•	 Stort temperaturområde:  
-20° C til +150° C
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LPS® 1
36S01400 / spray
36S01128 / 1gal (3,78L)

36S00105 / 5gal (18,9L)
36S01205 / 208L

LPS® 3
36S03400 / spray
36S03128 / 1gal (3,78L)

36S00305 / 5gal (18,9L)
36S03205 / 208L

LST Spray
36S19400 / spray

LPS® 2
36S02400 / spray
36S02128 / 1gal (3,78L)

36S00205 / 5gal (18,9L)
36S02205 / 208L

LPS® 1 Fedtfrit Smøremiddel 

LPS® 3 Heavy-Duty 
Korrosionsbeskyttelse 

LST Spray Rustopløser 

LPS® 2 Industrielt 
Smøremiddel 

•	 NSF-registreret, H2
•	 Snavs- og støvafvisende
•	 Hurtigvirkende penetration
•	 Smører, renser, beskytter og fortrænger fugt
•	 Opløser og fjerner fedt og olie
•	 Fremragende som fugtfortrænger
•	 Forhindrer korrosion med ultratynd fedtfri film
•	 Ideel til brug i ultrasoniske rensere
•	 Angriber ikke plastik, gummi, stof, maling og 

andre overflader

•	 NSF-registreret, H2
•	 Brun, voksagtig film som forbliver blød
•	 Stopper rust og korrosion, beskytter i op til 2 år
•	 Gennemtrænger og fordriver fugt og vand fra alle 

metaldele
•	 Smører og beskytter på samme tid
•	 Ekstra stærk smøremiddel, stabil og god vedhæftning
•	 Modstår fugtighed, sand, snavs, støv og vibrationer
•	 Forhindrer afskalning eller tråddannet korrosion  

på aluminium
•	 Indeholder ikke klorholdige opløsningsmidler  

eller siliconer
•	 Ikke ledende

•	 NSF-registreret, H2
•	 Rustopløser med lav overfladespænding
•	 Frigør hurtig rust og andre dele, der sidder fast
•	 Dynamisk skumvirkning
•	 Angriber rust og korrosion
•	 Smører og beskytter metaloverflader
•	 Fjerner fugt
•	 Højt flammepunkt

•	 NSF-registreret, H2
•	 Ikke tørrende, olieagtig film
•	 Langtidsvirkende smøreevne
•	 Løsner fastrustede dele
•	 Beskytter mod korrosion i op til 1 år
•	 Fugtfortrængende
•	 Uovertruffen til beskyttelse af hånd- og maskinværktøj
•	 Indeholder ikke klorholdige opløsningsmidler  

eller siliconer
•	 Ikke ledende
•	 Angriber ikke plastik, gummi, stof, maling m.m
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LPS® Precision Clean
36S27800 / 800ml trigger
36S02701 / 1gal (3,78L)

36S02705 / 5gal (18,9L)
36S27205 / 208L

ZeroTri®

36S35400 / spray
36S03505 / 5gal (18,9L)

Presolve
36S14400 / spray
36S01428 / 1gal (3,78L)

Precision Clean ZeroTri® Afrenser 

PreSolve® Afrenser 

•	 NSF-registreret, C1
•	 Fjerner genstridige pletter og snavs som 

fedt, olie, slam, sod og blæk m.m.
•	 Butyl-fri
•	 Indeholder ikke klor- eller 

petroleumsholdige opløsningsmidler, 
blegemidler, ammoniak eller slibemidler.

•	 Emulgerbar med vand
•	 Kan anvendes universalt
•	 Efterlader en helt ren overflade efter  

skylning/spuling
•	 Trigger er klar til brug

•	 NSF-registreret, C1
•	 Heavy-duty penetrerende afrenser
•	 Efterlader ingen affaldsprodukter og 

afskylning er ikke nødvendig
•	 Hurtig virkende afrenser til diverse udstyr
•	 Hurtig virkende afrenser der let fjerner f.eks. 

olie, fedt, voks, tjære og bremsevæske m.m.
•	 Ikke ledende
•	 Uskadelig for de fleste materialer

•	 NSF-registreret, C1
•	 Efterlader ingen rester og afskylning er ikke nødvendig
•	 Fjerner hurtigt og effektivt, klæbestoffer, fedt,  

gummirester, blæk, olie, ikke hærdet maling,  
pakninger, lak og voks

•	 Ikke ledende
•	 Uskadelig for metal og de fleste kunststoffer
•	 Ikke brandbart drivmiddel
•	 Kontrolleret fordampning fremmer grundig rensning 

efter hurtig og let affedtning der med fordel kan an-
vendes til luftkompressorer, generatorer, lejer, kæder, 
kabler, kraner, elektriske motorer, gaffeltrucks, benzin- 
og dieselmotorer, gear, højspændingsforbindelser, 
værktøj, taljer og stikforbindelser m.m.CFC Free Cleaner

36S31400 / spray
36S03105 / 5gal (18,9L)

LPS® CFC Free Cleaner 
•	 NSF-registreret, K2
•	 Ideel til elektriske/elektroniske og  

følsomme dele
•	 Renser og affedter fintfølende præcisions-

mekanismer
•	 Trænger ind og fjerner f.eks. lettere snavs,  

olie og fedt
•	 Hurtig fordampende
•	 Afskylning er ikke nødvendig
•	 Efterlader ingen affaldsprodukter
•	 God opløsningsevne
•	 Uskadelig for plastik og metal
•	 Mild lugt
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