ral

Larje Motori

pH

ut
-ne

Pastrues ekologjik dhe i fuqishëm për
motor, hapësirë motori dhe ndërues
të shpejtësive.
Linja e re e produkte
kimiko-teknike të merituara në mënyrë konsekuente për mjedisin.
●
●
●
●
●
●

Parandalon ngarkimin e ambientit
sipas gjendjes aktuale të teknikës.
Redukton potencialin e rrezikut në
përdorimin e përditshëm.
Ruan resurset e lëndëve të para.
Parandalon mbeturinat.
Përmbushë urdhëresat autoritative.
Kualiteti më i mirë për kërkesat më të larta.

Vetitë
●
●
●
●

●
●

●

Ndikimi
●

Resulati

Larja e motorit është e rregulluar me
viskozitet të lehtë (thixotrop), me këtë
pastruesi ngjitet edhe në sipërfaqe
vertikale dhe përgjatë kohës së veprimit
depërton nën ndytësirat dhe me këtë e
largon atë.
Përshkrimi
Bidon
Bidon
fuqi plastike

Nr.-Art.
Pa./Sa.
Sasia l
5 0893 013 05
20 0893 013 20 1
60 0893 013 60
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Rubinetë
për
5 l Bidoni
20 l Bidoni
60 l fuqia plastike

Nr. Art.
0891 302 01
0891 302 03

Pa./Sa.
1

●

Motori, hapësira e motorit dhe reduktorit
pastrohen rrënjësisht duke ruajtur ambietin, ku sipërfaqet e ndjeshme si Zlumini,
Kallai dhe Zinku, si dhe sipërfaqet e
ngjyrosura, Lëndët sintetike (plastike)
dhe goma nuk sulmohen nëpërmjet
mungesës së lëndëve agresive dhe
pH- Vlerës neutrale.

●
●
●

Largon shpejtë dhe rrënjëshëm vajin,
yndyrërat dhe përlyerjet tjera.
Fuqi tejet të mirë pastrimi.
Biologjikisht I shfrytëzueshëm ≥ 95%
(OECD dhe me testin e shishes së mbyllur).
Ndahet shpejt sipas Normës-Ö testi B5105,
pasi që ndytet me vaj dhe yndyrë nuk
emuglohet por depërtojnë dhe teren.
Nëpërmjet kësaj ujërat e zeza që formohen
mund të ndahen nëpërmejt seperatorëve
për vajra të lehta.
Vlera pH 8.5.
Nuk përmbanë lidhje AOX, tretje
organike, fosfate dhe lëndë
komplekese.
Me viskozitet të lehtë (thixotrope) me këtë
ka ndikim optimal pastrimi edhe në
sipërfaqe vertikale.
Nuk e iriton lëkurën.
Nuk i ngacmon sipërfaqet e ndjeshme.
Nuk përmban silikon.

Aplikacioni
1. Pastrimë i Motorit me shishe spërkatëse apo pistoletë shkume
Nr. Art.0891610
Larja e motorit të spërkatet në Motor ose
Reduktor pa u tretur. Pas një kohe të
shkurtër veprimi të shpërlahet rrënjësisht me
anë të spërkatësit të avullit.
2. Pastrimë i Motorit me aparat
pastrues, me shtypje të lartë.
Raporti i përzierjes 1:1 deri 1:10
Larja e motorit mund të aplikohet me ujë
të ftohët dhe të nxehtë. Uji i nxehtë përshpejton proçesin e pastrimit.

t

PASTRUES MOTORI

t

Pa/C.
1/12
1

t

Nr.-Art.
0890 23
0890 610 2

Fuqi e zbrazët përpunohet manualisht dhe në makinë me Shtypje të Lartë.
Përparësia juaj:
Mundësi fleksibile e përdorimit.
Biologjikisht i tretshëm > 95%.

t

Sasia
300 ml
60 l

Përparësia juaj:
Shumë i mirë në përdorim
dhe rezultat.
Ruan materialin.
Përparësia juaj:
Spektër i gjërë aplikimi.

Nuk përmbanë lidhje- AOX,
Formaldehide dhe hidrogjenkarbon
të halogjenizuar.

t

t

Pastrues i fuqishëm për Motor, Reduktor,
Makinë, Ngasje dhe Karoseri.

Largon shpejtë dhe thjeshtë vajin,
yndyrën, katranin dhe përlyerjet .
tjera.

Miqësor në precipitim (ndarje) .
Përparësia juaj:
Me rastin e përdorimit sipas përcaktimeve dhe përlyerjes normale
nuk pritet cenim i precipitimit të
fluideve të lehta.

Vendpërdorimet:
Motorët Reduktorët,Ngasjet, Shasitë, Karoseritë, Makinat, dyshemetë e
punëtorive e shumë të tjera.

Aplikimi:
Kanaçja aerosol:Pjesët të spërkaten rrënjësisht nga një distancë prej 20
- 40 cm, të lihet 10 min. të veproj dhe përlyerjet e liruara të shpërlahen
me rrezatim të fortë uji (Makinë me presion të lartë) .
Fuçia 60-l: Pastruesi i motorit në raport të përzierjes 1:10 –1:20 të spërkatet dhe të qitetme aparatin adekuat aplikativ në distancë prej 20-40 cm.
Pas një kohe të shkurtër veprimi të shpërlahet rrënjësisht me shtypje uji.

Njoftim:
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Për ti parandaluar vështërësitë e startimit të motorit pas pastrimit, instalimet për ndezje duhet paraprakisht të mbulohen me mjete adekuate.Për një
pastrim efektiv ne rekomandojmë përdorimin e një aparati të presionit të
lartë me ujë të nxehtë. Puna pastruese me rastin e përpunimit manual
përkrahet në mënyrë aktive përmes përdorimit të ujit të nxehtë .

!

Shisha spërkatëse 1l
Art.-Nr. 0891501
Pak/Copë 1
Pistoleta e shkumës 0,75l
Nr./Art. 0891612
Pak/Copë 1
Rubinetë shkarkuese 60 l
Nr./Art. 0891302 03
Pak/Copë 1

PISTOLETË TORNADOR

Pistoletë pneumatike pastruese për
largimin rrënjësor të përlyerjeve dhe
papastërtive në zonat me probleme.
-

Linjë e zgjeruar e veprimtarisë.
Veprimtari shtesë shërbyese.
Paraqitje më e mirë e jashtme.
Klientë të kënaqur.
Pastrim me kosto të volitshme.
Harxhim më i ulët i lëndës pastruese përmes
mikrospërkatjes.
Punë efiçente.
Përlyerjet mënjanohen brenda një periudhe të
shkurtër kohore.
Pastrim rrënjësorë.
Pastrim rrënjësorë dhe ruajtës, njëkohësisht me
aromë freskuese.
Ideal për vende me çasje të vështirë.
Pastrim i lehtë i plasave, çarjeve dhe i govatave
pa aksesuar të bezdisshëm.
Efekt tornado.
Përmes përdredhjes përlyerja hiqet nga vendi
në të cilin është krijuar.
Artikulli shtesë:
Pastruesi-BMF-, 5 Litër
Nr.-Art. 0893 118 2
Pa./C. 1
Pastruesi-BMF-, 20 Litër
Nr.-Art. 0893 118 3
Pa./C. 1
Emërtimi
Pistoletë- Tornador
Tornador- Pjesë rezervë - Kit *

Nr. -Art.
0891703118
0891703120

Pa./C.
1
1

* Pjesa rezervë-Kit =Gyp i brendshëm fleksibil (1 C.),Gyp fleksibil rotativ (2 C.), Hinkë (1C.)
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Vendpërdorimet
Shumë adekuat për pastrimin e fellneve, hyrjeve
dhe paneleve të dyerve, kutijave ajërosëse,
tabllosë instrumentalet, zverdhjeve nga nikotina,
tapecerive dhe tavinit, tepisonave të dyshemesë
ulëset e pasme, cepet e mprehta, manzhetë të
ndërruesit të shpejtësive, tub për mbushje të rezervuarit, qime të qenëve dhe për të gjitha
vendet me çasje të vështirë.

dhe në vazhdim të pastrohet ngadalë dhe në formë
rrethore me Tornador-pistoletë në rreth 6-8 bar
shtypje dhe 1-3 cm distancë nga sipërfaqja.
Të mbyllet çepi sferik dhe lagështia eventuale e
mbetur të teret me një leckë të thatë.

Njoftim
Për përdorimin e Pastruesit tonë BMF ne rekomandojmë pastrues i cili është adekuat sikurse për
Aplikimi
plastika, gomë dhe llaqe.
Sipërfaqja që pastrohet të lirohet nga përlyerja e
Për pastrim të Tornador-Pistoletës diznja të mbahet
lirë anë të aspiratorit apo me brushë.
në një kovë me ujë dhe këmbëza të aktivizohet për
Rezervuari i Tornador-Pistoletës të mbushet me ujë
dhe me Pastrues-BMF (sipas përshkrimit të produktit) rreth 20 sec.

Këto të dhëna mund të jenë vetëm rekomandime, të cilat bazohen në përvojat tona. Me rastin e aplikimit në sipërfaqe të metalta bëni test në vende
që nuk bien në sy. Nevojiten prova paraprake! Informata tjera shiqo në fletëpalosjen teknike.

Pastruesi-BMF-, 60 Litër
Nr.-Art. 0893 118 4
Pa./C. 1

PISTOLETË SHKUME SP1

Për pastrim intenziv me shkumë të
pjesëve dhe sipërfaqeve.
Shkumë e fuqishme dhe rezistuese.
Fuqi e mirë pastrimi.
Liron përlyerjet e rënda shpejtë dhe sigurtë.
Shkallë e lartë efektiviteti.
Shfrytëzim efiçent përmes vendosjes së dukshme
të lëndës pastruese.
Leverdi optimale të shkumës.
Miqësorë për ambient.
Ngarkesë e ulët e ujërave të zeza përmes
përdorimit të kursyeshëm të lëndës pastruese.
2 Difuzorë
Përdoren në mënyrë punktuale dhe në sipërfaqe
të mëdha.
Përdorim i thjeshtë.
Emërtimi
Nr.-Art.
Pa./C.
Pistoleta e shkumës
0891 703 128 1
SP1
2 Pipëza difuzore
(Pipëza frontale
0891 703 130 1
40 dhe 60 mm)

Vendpërdorimet
AM, AMR, Bus, Makina ndërtimi, Makina bujqësore dhe pyjore, përgatitje të AM-ve, pastrim
të ndërtesave, teknikë mirëmbajtëse e shumëqka.
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Aplikimi
Largoni përlyerjet e lira nga sipërfaqja që pastroni.
Rezervuarin e pistoletës së shkumës SP 1 mbusheni
me lëndë pastruese sipas përcaktimit të përzierjes
nga prodhuesi. Mvarësisht n ga aplikimi vidhosni
difuzorin gjegjës. Kyçeni ajrin e komprimuar.
Dorëzën e gjelbërt përkulëse kthejeni në pozitë
vertikale për të kyçur lëndën pastruese.
Shkumoni objektet, pastruesin lereni të veprojë
(mos e leni të teret!) dhe në vijin pastrojeni
rrënjësisht me ujë.

Njoftim
Mos përdorni lëndë pastruese që përmbajnë
thartrirë, që janë alkaline apo /dhe që ndizen
lehtë. Ne rekomandajmë përdorimin e PastruesitBMF apo Larjes së motorit Absobon.
Për zhvillim optimal të punës nevojitet një presion
konstant i ajrit prej 6–8 bar.
ME RËNDËSI!
Pas përdorimit të Pistoletës së shkumës SP 1 mbusheni rezervuarin me ujë dhe pastrojeni pistoletën
mirë për të nxjerrë mbetjet e lëndës pastruese nga
makina. Në vijim dorëzën e gjelbërt përkulëse kthejeni në pozitë horizontale dhe aktivizoni këmbëzën për ti larguar mbetjet e ujit nga koka e makinës.

Këto të dhëna mund të jenë vetëm rekomandime të cilat bazohen në eksperiencat tona. Nevojiten prova paraprake!
Informatat tjera shiqo në fletëpalosjen teknike.

Gatishmëri e shpejtë e përdorimit.

Të dhëna teknike
Konsumi i ajërit
Kyçja në ajër
Presioni i punës
Pesha 50 gr.
Vëllimi i mbushjes

0–100 l/min.
në 6,0–9,2 bar
1/4”R
0–9,2 bar
1l

Artikull shtesë:
Pastruesi-BMF
Nr.-Art. 0893 118 …
Pa./C. 1
Absobon Larje motori
Nr.-Art. 0893 013 …
Pa./C. 1
Brushë për larje + bisht
Nr.-Art. 0891 350 101
Nr.-Art. 0891 350 210
Pa./C. 1

BMF Pastrues
Pastruesi ambientdashës
për punëtori, makina dhe
automjete.
●

●
●

●

●

●

●

●

BMF Pastruesi në aparat me presion të lartë
●

●

Nuk përmbanë fosfate, lëndë tretëse
dhe gërryese.
Eksploatohet shumë mirë biologjitkisht.
Përdoret në mënyrë mekanike, manuale apo me aparate me presion të
lartë.
Fuqiplotë në lirimin e yndyrërave dhe
është i butë dhe ruan materialin.
Nuk ngacmon llaqet, gomën apo
lëndët plastike.
Ndahet shpejt në ujërat të zeza sipas
Normës-Ö testi B 5101.
Nuk përmbanë silikon.
Nuk përmbanë AOX.

Koncentrimi 3 - 5%.
Nivelet e koncentrimit në përdorim
Aparatet me presion të lartë

3 - 5%

Mak. për pastri. e dyshemeve

3 - 10%

Pastrimi manual

3 - 50%

BMF Pastruesi në mak. për pastrimin e dyshemes
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(jo me makina spërkatëse ekstraktuese)
● koncentrimi 3 - 10%.

Rubinet
për

Përshkrimi

Vëllimi i mbushjes

Nr.-Art.

Bidoni

5.0l

0893 1182

Bidon 5-l

Bidoni

20.0 l

0893 118 3

Bidon 20-l
Fuqi plastike 60-l

Fuqi plastike

60.0 l

0893 118 4

Kanaqe spërkatëse pompuese

1.0 l

0891 511 8

REFILLO Aerosol kanaqe
Stacioni mbushës

400 ml
-

0891 800 12
0891 800

Pa./Sa.

1

Nr.-Art.

Pa./Sa.

0891 302 01
0891 302 03

1

t

Aftësi të fuqishme të lirimit.
Përparësia juaj:
Largon përlyerjet e forta.

t

LARGUES I KATRANIT
Ndikim emulsionues.
Përparësia juaj:
Shpërlarje e thjeshtë.

Vendpërdorimet:
Largon lehtë katranin, vajin, mbrojtjet
e dyshemeve dhe dyllosjet e llakut
dhe të kromit.

Aplikimi:
Emërtimi /Bidon
Kanaçe
Kanister l

Sasia
300 ml
5

Nr.Art.
0890 26
0890 26 005

Pa./C.
12
1

Të spërkatet direkt apo të qitet me një
leckë të lagur në sipërfaqen e cila trajtohet, të lihet shkurt të veproj dhe të
largohet me një leckë apo me një
shpuzë të butë.

t

LARGUES I SMOLLËS
Shton rrëshqitjen.
Përparësia juaj:
Redukon rrezikun e dëmtimit të
ngjyrës gjatë largimit.

Vendpërdorimet:
Largim i shpejtë i katranit, yndyrës
lybrifikuese, lëndëve për mbrojtje
nga korrozioni, rrëshirës, përlyerjeve, dylleve me bazë parafine në
pjesë të karoserisë dhe sipërfaqe
të makinave.

Aplikimi:
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Emërtimi/Bidon
Kanister l

Sasia
5

Nr.-Art.
0890 21 005

Pa./C.
1

Me këto udhëzime, dëshirojmë t’ju këshillojmë sipas diturisëmë të mirë në bazë të provave dhe
përvojave tona. Nevojiten teste paraprake ! Për informata tjera shiqonë fletëpalosjen teknike.

Të spërkatet direkt apo të qitet me një
leckë të lagur në sipërfaqen e cila trajtohet, të lihet shkurt të veproj dhe të
largohet me një leckë apo me një
shpuzë të butë.

t

SHKUMË PËR GOMA

t

t

t

Produkt i qmueshëm për përkujdesjen e faqeve të gomave.

Pas

Para

Përmbajtja
500 ml

Nr.-Art.
0890 121

Pa./C.
12

Mos spërkatni sipërfaqet e gomave, disqet dhe tamburët e frenimit. Përmbanë
Silikon.

PASTRUES INTENZIV I FELLNEVE

t

Njoftim :

t

Shkuma të spërkatet njëtrajtshëm në faqet e gomave dhe të lihet të teret. Nuk ka
nevojë për pastrim. Përdoret edhe në goma të lagura. Në rastin e përlyerjeve të
rënda bëni një parapastrimn të shkurtë.

t t t

Aplikimi:

t

t

Për të githa fellnet e ngjyrosura dhe të
pangjyrosura të metalit dhe të aluminit.

Përmbajtja
1l
5l

Nr.-Art.
0893 476
0893 476 05

Pa./C.
1/6
1

Fellnet të spërkaten rrënjësisht. Të lihet
rreth 5 min. të veproj dhe në vazhdim të
pastrohen manualisht apo me makinë
për pastrim. Efekti i pastrimit mund të
ngritet përmes një kohe më të gjatë veprimi deri max. 30 min.) dhe përmes përdorimit të një furqe për pastrim.

Njoftim:
Të mos përdoret në fellne të nxehta apo
në pishë të diellit.

t t
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Aplikimi:

Pastron, përkujdeset, mbronë.
Përparësitë tuaja:
l Përdorim i thjeshtë në një proçes
pune, me këtë kursehet koha.
l Nuk ka nevojë për fshierje.
l Ideal para deponimit të gomave
(Dimër / Verë).
Shkëlqim xhevahiri.
Përparësitë tuaja:
l Efekti i gomës së re.
l Bonifikim optik, me këtë i dedikuar
veçanërisht për Automjetet që
ekspozohen.
Mbrojtje optimale nga UV- dhe Ozoni.
Përparësitë tuaja:
l Nuk humb ngjyrën e gomave.
l Parandalon vrazhdësitë dhe
plasaritjet e vjetërsisë.
Shkumë.
Përparësitë tuaja:
l Aplikim i kursyeshëm.
l Mediumi nuk rrjedh.
Zmbrapsë pluhurin dhe përlyerjet.
Pa lëndë tretëse.
Nuk ngacmon llaqet, plastikat, gomat
dhe metalet.
Pa -AOX-1).
Aftësi të shkëlqyeshme pastrimi përmes
xhel- Formulës së re.
Përparësitë tuaja:
l Nuk rrjedh, kështu produkti mund
të ndikoj optimalisht.
l Lirohen shumë mirë edhe përlyerjet më
të forta si p.sh. pluhuri i ferodave,
mjegullosjet, katrani, vaji dhe përlyerjet
e rrugëve.
Pa thartira.
Përparësitë tuaja:
l Ruan materialin dhe sipërfaqet.
l I dedikuar veçanërisht për fallne të
poliruara dhe të qmueshme të aluminit.
l Ruan përdoruesin, pasi që nuk ka
rrezik.
Miqësorë për përdorues.
Përparësitë tuaja:
l Nuk rrjedh, përmes kësaj i kursyeshëm në konsum.
l Me aromë të ëndshme, jo të
neveritshme.
l Mundësi afatëgjate veprimi
(deri 30 min.)
l Miqësorë në precipitim, dmth.
të dahet shpejt në ujëra të zeza
sipas Normës - ÖB5105.
Vlera-PHt: 10,0.
Pa AOX 1), pa silikon.
) AOX = Lidhje halogjeno-organike të absorbueshme
si p.sh. Floruri, Klori, CKW’të, Tri, Per etj..

1

PASTRUES PËR FELLNE TË ALUMINIT
Vendpërdorimet:
Për pastrim të shpejtë të fellneve të aluminit.
Aplikimi:
Fellnja që pastrohet të spërkatet tërësisht dhe njëtrajtshëm. Efekti I pastrimit në rastet e përlyerjeve të forta dhe të sip ërfaqeve të vrazhda mund të
përforcohet veçanërisht duke përdorur brushën
apo shpuzën nga Würth-i.
Mos e tejkaloni kohën e veprimit prej 30 sek. Tek
fellnet e pangjyrosura të aluminit bëjeni parimisht
një test të durueshmërisë së materialit në një vend
që nuk bie në sy.

Emërtimi
Shisha spërkatëse
Kanistër
Kanistër

Vëllimi
500 ml
5l
20 l

Nr.Art.
0890 102
0890 102 05
0890 102 20

Pa./C.
1/12
1
1

Këto të dhëna mund të jenë vetëm rekomandime të cilat bazohen në eksperiencën tonë. Kërkohet të bënin testime paraprake.

LARGUES I INSEKTEVE
Vendpërdorimet:
(Xhamat) e përparëm, maska dekoruese,
maskat mbrojtëse, Farët, tabelat etj.
Aplikimi:
Vendet e prekura të spërkaten dhe të lihen disa
minuta të veprojë. Në vijim mbetjet e liruara të
fshihen me një shpuzë të fortë. Për ti parandaluar
gërvishtjet, veçanërisht përlyerjet e rënda të
rrugës para pastrimit bëni një lavazhj të shkurtër.
Reinigung kurz abspülen.
Njoftim: Mos e përdorni në llaqe të nxehta
apo diellë. Ruajeni nga ngricat.

Pastrues special me përbërje të thartirave për Alu-fellne.
Përmbanë thartirë fosfati.
Largon edhe depozitimet më të forta të pluhurit të
frerëve si dhe spërkatjet e katranit sikurse edhe
përlyerjet tjera që hiqen vështirë.
I kursyeshëm në konsum.
• Kursim i kohës dhe i kostove.
• Aplikimi i rregullt rikthen pamjen fillestare.
Vështirësohet ngjitja e përlyerjeve të reja.
Pa AOX- dhe pa silikon.
Vlera PH : 1,0.
Njoftim:
Të përdoret vetëm për fellne të aluminit.
Të mos përdoret në fellne të nxehta dhe në
pishë të diellit. Të mos spërkatet në ngjyrë
të AutoMjeti, krom, alumin të shkëlqyer, plastika
apo sipërfaqe të tjera.
Artikujt shtesë:
Brusha e dorës
Nr.-Art. 0891 350 102

Përmirësim i përbërësve aktiv
Përlyerjet nga insektet të cilat dëmtojnë
ngjyrën largohen pa problem, pa lënë
mbeturina.
Aplikim i thjeshtë dhe i shpejtë.
Shkëlqyeshëm i dedikuar edhe në paratrajtim
gjatë pastrimit me makinë larëse.
Ruan materialin.
Nuk ngacmon llakun, kromin, plastikat,
gomën etj.
Me ujë nuk formon emulsion dhe me këtë
nuk e cenon punën e precipitimit të
fluideve të lehta.
(DIN 1999).
PH-Wert: 10,9.
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Emërtimi
Spërkatësi
Kanistër
Kanistër

Vëllimi
500 ml
5l
20 l

Nr.Art.
0893 470
0893 470 5
0893 470 20

Pa./C.
1/12
1
1

Këto të dhëna mund të jenë vetëm rekomandime të cilat bazohen në eksperiencën tonë. Kërkohet të bënin testime paraprake.

Pa - AOX.
Pa silikon

Artikujt shtesë:
Rubinetë për 5 l
Nr.-Art. 0891 302 01
Rubinetë për 20 l
Nr.-Art. 0891 302 03

Pastrues special me përmbajtje thartire për fellne alumini.
Vendpërdorimet:

t

PASTRUES PËR FELLNE TË ALUMINIT
Për pastrim të shpejtë të fellneve
të aluminit.

Emërtimi
Shisha spërkatëse

Këto të dhëna mund të jenë vetëm rekomandime të cilat bazohen në eksperiencën tonë. Nevojiten prova paraprake.

Kanistër l
Kanistër

Sasia
500 ml

5
20 l

Nr./Art.
0890102
0890102 05
0890102 20

Pa./C.
1/12
1
1

t t

Fellnja që pastrohet të spërkatet tërësisht dhe njëtrajtshëm. Efekti i pastrimit
në rastet e përlyerjeve të forta dhe të sipërfaqeve të vrazhda mund të përforcohet
veçanërisht duke përdorur brushën apo
shpuzën nga Würth .
Mos e tejkaloni kohën e veprimit prej 30
sek. Tek fellnet e pangjyrosura të aluminit
bëjeni parimisht një test të durueshmërisë së materialit në një vend që nuk bie në sy.

t

Aplikimi:

Përmbanë thartirë fosfati.
Përparësia juaj:
Largon edhe depozitimet më të forta
të pluhurit të frerëve si dhe spërkatjet
e katranit sikurse edhe përlyewrjet
tjera që hiqen vështirë.
I kursyeshëm në konsum.
Përparësitë tuaja:
l Kursim i kohës dhe i kostove.
l Aplikimi i rregullt kthen pamjen
fillestare. Vështirësohet ngjitja e
përlyerjeve të reja.
Pa AOX- dhe pa silikon.
Vlera PH : 1,0.

Njoftim:
Të përdoret vetëm për fellne të aluminit.
Të mos përdoret në fellne të nxehta dhe në
pishë të diellit. Të mos spërkatet në ngjyrë
të AM-it, krom, alumin të shkëlqyer, plastika apo sipërfae të tjera..

!

Brusha e dorës
Nr.-Art. 0891350102

t

LARGUES I INSEKTEVE
Vendpërdorimet:
(Xhamat) -e përparëm, maska dekoruese,
maskat mbrojtëse, Farët, tabelat etj.

Sasia
500 ml
5
20 l

Nr.-Art.
0893 470
0893 470 5
0893 470 20

Pa,/C.
t

Emërtimi
Spërkatës
Kanistër l
Kanistër

1
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t t t

Këto të dhëna mund të jenë vetëm rekomandime të cilat bazohen në eksperiencën tonë. Nevojiten prova paraprake.

t

Vendet e prekura të spërkaten dhe të
lihen disa minuta të veprojë. Në vijim
mbetjet e liruara të fshihen me një shpuzë
të fortë. Për ti parandaluar gërvishtjet,
veçanërisht përlyerjet e rënda të rrugës
para pastrimit bëni një lavazhj të shkurtër.
Njoftim: Mos e përdorni në llaqe të nxehta apo në diellë. Ruajeni nga ngricat.

t

Aplikimi:

Kombinim i përmirësuar i matrieve.
Përparësia juaj:
Përlyerjet nga insektet të cilat dëmtojnë
ngjyrën largohen pa problem, pa lënë
mbeturina.
Aplikim i thjeshtë dhe i shpejtë.
Përparësia juaj:
Shkëlqyeshëm i dedikuar edhe në paratrajtim gjatë pastrimit me makinë larëse.
Ruan materialin.
Përparësia juaj:
Nuk ngacmon llakun, kromin, plastikat,
gomën etj.
Me ujë nuk formon emulsion dhe me këtë
nuk e cenon punën e precipitimit të
fluideve të lehta.
(DIN 999).
Vlera - PH : 10,9.
Pa - AOX.
Pa silikon

!

Tubi shkarkues për 5l
Nr.-Art. 0891302 01
Tubi shkarkues 20l
Nr.-Art. 0891302 03

LLAK PËR MBROJTJE TË MOTORIT
Dyllosje e motorit me bazë të llaqeve akrilike
shumë të qmueshme

Shkëlqim i ri në Motor, Agregatë,
Kabllo dhe tubacione.
Përparësitë tuaja:
Përgatitje optike dhe ruajtje /ngritje e vlerës së hapësirave të
motorëve dhe agregatëve.
I dedikuar veçanërisht për përgatitjen e automjeteve të përdorura.
Formon një film mbrojtës.
Përparësitë tuaja:
Mbronë nga lagështia, përlyerjet
e rrugës, kripa rrugore dhe përmes
parandalon korrozionin.
Parandalon plasaritjet në
elementet elektrike.
Elasticitet i lartë i shtresëzimit.
Përparësia juaj:
Fleksibilitet i lartë edhe në plastika
gypa të gomës, kabllo etj.

Aplikimi:

Njoftim:
Të mos spërkatet në ngjyrë dhe
në motor të nxehtë.
Sasia
400 ml

Nr.-Art.
0892 790

Pa./C.
12
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Këto të dhëna mund të jenë vetëm rekomandime të
cilat bazohen në eksperiencat ton.
Nevojiten prova paraprake.

Kanaçja para përdorimit të tundet mirë.
Sipërfaqja që trajtohet të pastrohet ®paraprakisht rrënjësisht me ABSOBON- Larje motori dhe lereni të teret. Të qitet njëtrajtshëm kur motori është i fikur gjersa
të krijohet një film i mbyllur shkëlqyes.
Pas përdorimit kanaçja të rrotullohet dhe
në pozicion mbi kokë të sprucohet valvula.
Koha e terjes
në 20°C /
50% lagështia relative e ajrit

terje sipërfaqësore
afro10 min.
i ngurtë në prekje
afro 60 min.

Qëndrueshmëri tejet të mirë në
temperaturë (+100°C).
Përparësitë tuaja:
Parandalon çngjyrosjen e llakut
mbrojtës të motorit.
Mbronë nga zbutja e llakut dhe me
këtë nga lidhjet e pluhurit.
Ngjitje shumë e mirë në nënbaza të
ndryshme.
Me shkëlqim të lartë.

Emërtimi
Sasia
Shishe aerosol 500 ml
Kanistër l
5
Kanistër
20 l
REFILLO -Kanaçe spërkatëse
REFILLO mat-Kanaçe spërkatëse
REFILLO -Stacion mbushës
REFILLO mat-St. mbushës

Nr./Art.
0890 25
0890 250 5
0890 252 0
0891 800 15
0891 881 11
0891 800
0891 880

Pa./C.
12/24
1
1
1
1
1
1

Vendpërdorimi:
Liron mbetjet e insekteve, jashtëqitjet e
shpezëve, pluhurin e rrugëve, depozitimet
e nikotinës, përlyerjet nga yndyra, mbetjet
e silikonit dhe dhe grirjet e gomave të xhamave, pasqyreve e sipërfaqeve të ngjyrës.

MWF - 03/09 - 02145 - © •

t
t
t

Produktivitet të 20-fishtë.
Përparësitë tuaja:
l Kursen koston.
l Proçes i redukuar i punës.
Ruan materialin.
Përparësitë tuaja:
l Llaqet, goma dhe plastikat nuk
ngacmohen.
Pa silikon dhe AOX.

Njoftim:
Të mos përdoret në sipërfaqe të nxehta
dhe në pishë të diellit.
Nuk është i dedikuar për çelç Polikarbonat.

Aplikimi:
Për një shkumin optimal, kanaçen tundeni
mirë para përdorimit.
Këto të dhëna mund të jenë vetëm rekomandime të cilat bazohen në eksperiencat
tona. Nevojiten prova paraprake.

Nr./Art. 0891870 77
Pa./C. 6

Shkumë ekstremisht aktive pastrimi.
Përparësitë tuaja:
l Me rastin e shpërthimit të fluskave të shkumës bëhet transportimi direkt i materieve
aktive të pastrimit me koncentracion të lartë në përlyerje.
l Fuqi të shkëlqyer të lirimit të përlyerjes.

t

Shkumë pastruese për çelç dhe sipërfaqe të lëmueshme.

t

PASTRUES XHAMASH-AKTIV

Shkumë e qëndrueshme për pastrim.
Përparësia juaj:
l Nuk rrjedh në sipërfaqe vertikale.

!

Tubi shkarkues
për Kanistër 5 l
Nr./Art.089130201
REFILLOmat elementi i 1-rë
Nr./Art. 0961891 311
REFILLOmat elementi i 2-të
Nr./Art. 0961891312
REFILLOmat elementi i 3-të
Nr./Art. 0961891313

PASTRUES I XHMAVE DHE I DRITAREVE

Pastrues i fuqishëm fluid
me veprim antistatik
për pastrim të xhamave.
Pastron pa shirita dhe pa mjegullosje.
• Nuk ka mjegullosje penguese në pamje të
ngasësit.
• Ngasje e sigurtë gjatë natës (pa shkëlqim
verbues).
Reçeturë e fuqishme.
• Shpenzim i pakët i kohës përmes veprimit
të shpejtë dhe të besueshëm të pastrimit.
• Prodhimtari të lartë, me këtë minimizim i
kostove.
Pasjtueshmëri tejet të mirë të materialit.
• Llaqet, goma dhe plastikat nuk
ngacmohen.
• Nuk formon njolla.
Pa Silikon.
Pa AOX.
Ndikon në mënyrë antistatike.
Adekuat edhe për përdorim në xham
Polikarbonats, xhama fotovoltaik dhe
xhama që gërvishen vështirë.

Sasia l
5

Ngjyra
transparent

Nr./Art.
0890 220 5

Pa./C.
1

Vendpërdorimet:
Për pastrim të xhamave dhe të sipërfaqeve të
lëmuara. Për Am/AMR dhe xhama të A-.busëve,
dritareve dhe kornizave, pasqyreve, qeramikës,
pllakave si dhe sipërfaqeve të ndjeshme si llaku,
plastikat, fotovoltaiaku dhe xhamat që gërvishen
vështirë.

Aplikimi:
1.Pastruesi i xhamave dhe dritareve të spërkatet pa u tëholluar në sipërfaqen që pastroni .
2.Tek përlyerjet e forta lereni shkurtë të veprojë
dhe pastrojeni pastaj me një leckë me mikrofije
apo me letër për pastrim.

Veçoritë:
Paston shpejtë, pa shirita, fuqishëm dhe megjithatë
ruan të gjitha sipërfaqet e shkëlqyeshme.

Njoftim:
Të mos përdoret në sipërfaqe të nxehta dhe në
pishë të diellit.

Artikuj shtesë:
Aerosol kanaçe pompuese -neutral
Nr.-Art. 0891 501
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Pistoleta spërkatëse
Nr.-Art. 0890 8
me rezervuar të zbrazët
Nr.-Art. 0890 700
Tubi shkarkues
Nr.-Art. 0891 302 01

PASTRUES INDUSTRIAL

t t

t

t

Pastrues i qmueshëm special për industri dhe
punëtori

Pastron fortë dhe liron.
Përparësitë tuaja:
l Mbetjet e lëndëve ngjitëse të
etiketave dhe të tubave të kabllove largohen.
l Përlyerjet më të forta si Dylli,
gërvishtjet e gomës, mbetjet e
silikonit, vaji dhe yndyra treten.
I pajtueshëm me materiale.
Përparësitë tuaja:
l Sipërfaqete pangjyrosura si
Alumini, Mesingu, Metalet e
fisnikëruara si dhe nënbazat
metalike nuk ngacmohen.
Miqësorë për përdoruesin.
Përparësitë tuaja:
l Nuk ka aromë ngacmuese për
përdoruesin dhe ambientin.
l Pastrim i shpejtë dhe efektiv.
Pa aceton.
Pa silikon dhe AOX.

Aplikimi:
Spërkatni pjesët që dëshironi ti pastroni,
leni shkurtë të veprojë dhe fshieni pastaj
me një leckë të pastërt dhe të thatë.
Tek sipërfaqet e ndjeshme spërkatjen
bëjeni në një leckë dhe pastroni
sipërfaqet.

Njoftim:
Vendpërdorimet:
Largon mbetjet e shiritave izolues, mbetjet e ngjitjeve të letrës dhe të etiketave të
folive. Pastron makinat dhe pjesët er plastikës si dhe sipërfaqet metalike.
. Liron
ngjyrat e ndryshme markiruese si p.sh. fisnikërimet në nënshtresa të lëmuara
që nuk thithin. Largon shenjat e gishtrinjëve pas punëve montuese. Për parapastrim gjatë ngjitjeve. Poashtu i dedikuar për largimin e konservimeve mbrojtëse
p.sh. në disqet e frenimit.

Të dhënat teknike:
Baza kimike
Pika e flakërimit
°C
Dendësia
4 g/cm
Klasa VbF
Ngjyra

MWF - 09/01 - 09449 - © •

Emërtimi
Shishe aerosoli
Kanistër l
Shishe pompuese - neutral
Tub shkarkues

Benzinë speciale me D-limon të athët
< 10
0,72
A1
transparent
Sasia
500 ml
5
–
–

Nr.-Art.
0893 140
0893 140 05
0891 501
0891 302 01

Pa./C.
1/12
1

Këto të dhëna mund të jenë vetëm rekomandime të cilat bazohen në eksperiencat
tona. Informata tjera shiqo në fletëpalosjen teknike .

Gomën dhe pjesët e plastikës para
trajtimit shqyrtoni në durueshmëri të
materialit në një vend që nuk duket.
Llaqet mund të ngacmohen.

!

Fshirëse e folive
Nr.-Art.0585 91

Vendpërdorimet:

Përdorimi:

Autobusë, trena, vetura, kamiona,
makina ndërtimi, kabina telefoni,
vitrina për ekspozita, tabela,
automat, panele etj.
-Nuk është pastrues i fasadave (betoni, guri)-

GRAFFIT-EX të spërkatet njëtrajtësisht dhe të lihet
shkurt të veproj. Në vazhdim ngjyra e liruar të pastrohet me një shpuzë apo leckë të lagur në një drejtim.
Koha e veprimit është e mvarur nga lloji i ndotjes së
mbishkrimit-grafit (baza, shtresat e shumëfishta,
ngjyra, vjetërsia, etj...). Tek rastet rezistente proçesi të
përsëritet dhe nëse nevojitet të zgjatet koha e
veprimit.

▼ ▼▼

▼

▼

Larguesi i mbishkrimeve (grafiti) për baza të ,
lëmuara jothithëse në ZONA TË JASHTME.

Zgjedhësi i problemit tek mbishkrimet ekstreme me sipërfaqe të mëdha, në veçanti në
baza të ngjyrosura.
▼

GRAFFITI-EX, PËR ZONA TË JASHTME

Aftësi të lartë pastruese.
Përparësit e juaja:
● Mbishkrimet me llak, ngjyrë dhe
fllomaster lënë të largohen me efekt.
● Nuk nevojitet mbingjyrosja.
Me tretës special të ngjyrës .
Përparësit e juaja:
● Shtresat e ngjyrës që duhet të largohen, treten dhe lirohen pa e dëmtuar
bazën.
Mirëmban sipërfaqet dhe materialet.
Përparësit e juaja:
● Sipërfaqet e durueshme ndaj
tretësve nuk sulmohen.
Spektër i gjërë aplikimi.
Pa përmbajtje të AOX-it.
Pa përmbajtje të Silikonit.

Udhëzimi:
Sasia
500 ml

Nr.-Art.
0893 135

Pa./Sa.
1/12

Para aplikimit së pari përherë të vërtetohet durueshmëria e materilait dhe qëndrueshmëria e ngjyrës
në një vend që nuk bie në sy, me këtë rast Larguesi i
mbishkrimeve (Graffiti) të vihet me një leckë.

GRAFFITI-EX, PËR ZONA TË BRENDSHME

baza të ngjyrosura.

Vendpërdorimet:

Aplikimi:

Autobus, Tren, Automobil, Pajisje
sanitare etj.
-Nuk është pastrues i fasadave (betoni, guri)-

Graffiti - EX të spërkatet njëjtë dhe të lihet shkurt të
veproj. Në vazhdim ngjyra e liruar të pastrohet me
një shpuzë apo leckë të lagur në një drejtim. Koha e
veprimit është e mvarur nga lloji i përlyerjes së mbishkrimit -(Grafitit) (Baza, Ngjyra, Shtersat e shumëfishta, Mosha, ….etj).
Tek rastet rezistente proçesi të përsëritet dhe në rast
nevoje të zgjatet paksa koha e veprimit.

Udhëzim:
Sasia
500 ml

Nr.-Art.
0893 136

Pa./Sa.
1/12

Para aplikimit së pari përherë të shqyrtohet durueshmëria e materilait dhe qëndrueshmëria e ngjyrës
në një vend që nuk bie në sy, me këtë rast Larguesi i
mbishkrimeve (Graffiti) të vihet me një leckë.

▼ ▼▼
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▼

▼

▼

Larguesi i mbishkrimeve për baza të lëmuara,
jothithëse në ZONA TË BRENDSHME.

Zgjedhësi i problemit tek mbishkrimet ekstreme me sipërfaqe të mëdha, në veçanti në
Fuqi tejet e lartë pastrimi.
Përparësit e juaja:
● Mbishkrimet e llakut, ngjyrës dhe
shajakut lënë të largohen me efekt.
Me tretës special ngjyre.
Përparësit e juaja:
● Shtresat e dëmtuara të ngjyrës depërtohen dhe lirohen pa e dëmtuar
bazën.
Ruajnë materialin dhe sipërfaqen.
Përparësit e juaja:
● Sipërfaqet e durueshme ndaj
tretësve nuk sulmohen.
Spektër i gjërë aplikimi.
Pa AOX.
Pa silikon .

GRAFITI-EX, SPECIAL
Largues i grafitit dhe çamçakëzave për ULËSE
dhe TEKSTILE

Aplikimi:

Sasia
500 ml

Nr.-Art.
0893 137

Pa./C.
1/12

Largimi i grafitit:
Spërkateni njëtrajtshëm dhe lereni
shkurt të veprojë. Ngjyrën e liruar
fshijeni pastaj me një shpuzë apo leckë
të lagët. Me këtë rast punoni prej jashtë
nga brenda. Koha e veprimit është e mvarur nga lloji i përlyerjes së grafitit
(nënbaza, ngjyra, shtresat e shumëfishta,
mosha,...) Tek rastet e forta përsëriteni
proçesin dhe në rast nevoje zgjateni
kohën e veprimit.

Fuqi të shkëlqyer pastrimi.
Përparësia juaj:
Llaqet, ngjyrat dhe grafitet e shajakut lejojnë të largohen me efekt.
Ruan materialin dhe sipërfaqen.
Përparësia juaj:
Depërton thellë në pëlhurë, pastron dhe liron ngjyrën e dëmtuar.
Kohëra të shkurtëra të tharjes përmes lagështisë së ulët mbetëse.
Përparësia juaj:
Nuk bën stërlagien e pëlhurës.
Përshtatet veçanërisht mirë për
lirim të kujdesshëm të çamçakëzave
në nënbaza të ndryshme.

Përparësia juaj:
Nuk shkul fijet e pëlhurës.
.
Pa AOX.
Pa silikon..

Largimi i çamçakëzave:
Spërkateni dhe lereni 2 - 3 min.
të veprojë. Në vijim çamçakëzin e
butë e të liruar largojeni me një brushë.

Njoftim:
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Para aplikimit gjithmonë shqyrtojeni së pari pajtueshmërinë e materialit
dhe vërtetësinë e ngjyrës në një vend që
nuk bie në sy, këtu larguesin e grafitit
qiteni me një leckë.

!

Mirëmbajtës plastike
Nr.-Art. 0893 477

Kanistër
Kanaçe
REFILLO Mat

20 l

t
t
t
t

Kanaçe aerosol 400 ml

Nr./Art.
Pa./C..
0890 222 1 1/24
0890 222 20 1

Mjegullosje e vogël gjatë spërkatjes.
Përparësitë tuaja:
l Përdorim i thjeshtë dhe i orientuar.
l Aplikim miqësorë për përdoruesin.

t

Sasia

Vepron në mënyrë antistatike.
Përparësia juaj:
l Parandalon ripërlyerjet e
shpejta.

Aromë të freskët agrumeje.

t

Emërtimi

Përkujdesje optimale.
Përparësitë tuaja:
l Freskon ngjyrën.
l Dhuron një shkëlqim të butë.

Pa silikon.

t

SPREJ PËR PASTRIM DHE
MIRËMBAJTJE KOKPITI

Fuqi të shkëlqyeshme pastrimi
dhe mirëmbajtje përkujdesëse
në një proçes pune.
Përparësitë tuaja:
l Shpenzim më i shkurtër kohe
gjatë përgatitjes së hapësirës së
brendshme të automjetit.
l Përdoret në mënyrë univerzale në
të gjitha pjesët e plastikës në AM.

Pa - AOX.

0891 881 22 1

Vendpërdorimet:
Për pastrim dhe përkujdesje të hapësirës së brendshme të AM-ve,
AMR-ve dhe Busëve. Për armatura,
tapacira të dyeve, plastika, mbulesa të gomës.

Aplikimi:

MWF - 12/05 - 07678 - © •

Të spërkatet nga një distancë prej
rreth 20 cm. direkt në sipërfaqen që
pastroni dhe pastaj ta fshieni me një
leckë të pastërt dhe të terur.
ORSYprotec
Mbështjellës për kanistër me përçueshmëri
elektrike për të gjitha
REFILLO mat-materiet
e ndezshme në Kanister
20 l.
Nr.-Art. 0891 870 77
Pa./C. 6

Njoftim:
Mos të spërkatet xhami frontal dhe
xhamat anësorë. Pas qitjes hapësirën
e brendshme të AM-it e lëni të ajëroset.
Këto të dhëna mund të jenë vetëm rekomandime të cilat bazohen në eksperiencën tonë.
Kërkohen prova paraprake.

!

Lecka për pastrim TEX-REIN
Nr-Art.0899 810
Tubi shkarkues për
Kanistër 20 l
Nr-Art. 0891 302 03
REFILLO mat Elementi i 1-rë
Nr-Art.. 0961 891 311
REFILLO mat Elementi i 2-rë
Nr-Art. 0961 891 312
REFILLO mat Elementi i3-rë
Nr-Art. 0961 891 313

t
t

PASTRUES-AKTIV

Shkumë aktive mikro e imët (Efekt vakuumi).
Përparësitë tuaja:
l Shkuma qëndron në sipërfaqe dhe në
mënyrë aktive e nxjerr përlyerjen përmes pëlcitjes së fluskave të shkumës.
l Forcë të shkëlqyer të lirimit të përlyerjes.
l Nuk stërlag tapecirët dhe me këtë parandalon kohëra të gjata të terjes.

Ruan materialin.
Përparësia juaj:
l Adekuat për të gjitha sipërfaqet në
brendi të AM-së. Shenjat e çara të Airbegut (të ulësës afër shoferit)
nuk cenohen!
Prodhimtari të 20-të fishtë.
Përparësitë tuaja:
l 500 ml Pastrues-Aktiv i përgjigjet një
produktiviteti prej ca.10 l Produkti
të lëngshëm pastrimi.
l Kursen kostot.
Nuk përmabanë Fosfat dhe tretje
organike . Pa AOX.
Përparësitë tuaja:
l Redukohet potenciali i rrezukut në
.
përdorje të përditshme.

t

t

Pastrues intenziv shkume me aromë frutash
për tërë hapësirën e brendshme të AM-it.

Aplikimi:

Nr.-Art.
0893 472

Pa./C.
1/12

MIRËMBAJTJE KOKPITI

tt

Sasia
500 ml

Materieve të rrezikshme.
Ndahet shpejt në ujëra të zeza
sipas Normës- Ö Testi B 5105.

t t t

Emërtimi
Kanaçe aerosol

l I përgjigjet caktimeve vendore të ujërave të zeza.
l Parandalon ngarkimin e ambientit.
l Pa shenja dalluese sipas Dekretit të

Tretshmëria biologjike > 95%.
Vlera PH: 6,8.
Pa silikon.

t

Pastruesi-Aktiv spërkateni në një leckë të pastërtve të terur
dhe fshijeni sipërfaqen që pastroni. Pjesët e plastikës trajtoni
pastaj me MIRËMBAJTËS KOKPITI ABSOBON ®.
Tek tekstilet dhe tapeceritë shkumën lereni shkurt të veprojë
dhe në rast nevoje papastërtitë largoni me brushë apo shpuzë.
Tek njollat punoni prej jashtë nga brenda.
Në vijim tapeceritë thithni me aspirator. Mbrone nga acari.

Dyllete qmueshme të Karanubas në lidhje
me vajin jojoba përkujdesen për kujdes optimal.

t

t

t

Mirëmbajtje e hapësirës së brendshme për
plastika me aromë shije frutash.

Përparësitë tuaja:
l Freskon ngjyrat dhe dhuron një
shkëlqim vezullues.
l Plastikat mbeten elastike. Parandalon
zhurmat kërcitëse dhe gërvishtëse.
l Pamje e përkujdesur, si e re
(Optikë e AM-it të ri).
Ruan materialin.
Përparësia juaj:
l Shenjat e çara të Airbegut (të ulësës
afër shoferit) nuk cenohen!
Mbronë përherë nga ndikimet në ambient
Përparësitë tuaja:
l Mbronë nga mplakja dhe brishja e
materialit.
l Nuk bën çngjyrosjen e kokpitit.
Antistatik.
Përparësia juaj:
l Kursen fshierjen e vazhdueshme të pluhurit

Nuk përmbanë fosfat dhe tretje organike.
Pa AOX.
Përparësitë tuaja:
®
l Shiqo PASTRUES- AKTIV ABSOBON .

Emërtimi
Sasia
Shishe spërkatëse 500 ml

Nr.-Art.
0893 473 1

Pa./C.
1/12

t

Rekomandohet
pastrimi paraprak me PASTRUES AKTIV
®
ABSOBON, Mirëmbajtësin e kokpitit spërkateni në një leckë
dhe qiteni në sipërfaqen që pastroni. Ruajeni nga ngricat.

t t t

MWF - 05/99 - 05611 - © •

Aplikimi:

Ndahet shpejt në ujëra të zeza
sipas Normës- Ö Testi B 5105.
Tretshmëria biologjike > 95%.
Vlera PH: 6,8.
Pa silikon.

PASTRUES PËR HAPËSIRË TË BRENDSHME

Shkumë speciale pastrimi me shtesë
antistike për tërë hapësirën e
brendshme të automjetit.
Pastron të gjitha pjesët e llakut dhe plastikës, sipërfaqet e xhamave dhe tapacireve nga përlyerjet dhe pluhuri!
Pastrim i hapësirës së brendshme në një proçes!
Përmes shtojcës antistatike ofron
mbrojtje të përkohshme nga pluhuri
mbi sipërfaqe.
Pastërtia në brendinë e automjetit qëndron më
gjatë.
Nuk rrëshqet në sipërfaqet vertikale
dmth. materiali mbetet aty ku duhet
të veprojë.
Kursim materiali, përmes rrjedhjes minimale!
Përmes veprimit efektiv liron përlyerjet
në mënyrë të sigurtë!
Kursim i kohës, pasi që nuk ka nevojë për fshierje
të shumëfishtë!
Shkumë e dukshme, e bardhë!
Kursim i kohës dhe materialit, pasi që secili vend
spërkatet vetëm një herë!

Sasia ml
500

Nr.Art.
0893 033

Pa.C.
1/12/24

Njoftim:
Sipërfaqet e ndjeshme mos i spërkatni direkt.
Pastruesin e brendshëm spërkateni në një leckë
të pastërt dhe fshiheni sipërfaqen që pastroni.
Mos e përdorni në siërfaqe të nxehta apo në
pishë të diellit.
Aplikimi:
Për shkumim optimal, para përdorimit kanaçen
tundeni mirë!

MWF - 03/11 - 04111 - ©

Fushat e aplikimit:
Tablloja instrumentale, tavani i automjetit, tapacirët e dyerve, veshjet e ulëseve, mbështetëset e
ulëseve, mbrojtëset e diellit,konsollën.

Këto të dhëna mund të jenë vetëm rekomandime të cilat bazohen në eksperiencën tonë. Në rast nevoje testoni durueshmërinë e
materialit në një vend që nuk bie në sy.

Gjithnjë aromë e këndshme, e freskët në
hapësirë të brendshme. Aroma: Pjeshkë!
Nuk ka më erë të pakëndshme të nikotinës në
kabinën tuaj!
Pa silikon.

Pastrues-FI
Pastruesi ekologjik
për tërë hapësirën
e brendshme të
automjetit.
Ndahet shpejtë sipas
Normës-Ö Testi B 5105.
l Biologjikisht i zbërthyeshëm.
l Pastron fuqishëm dhe poashtu
në mënyrë të përkujdesshme.
l Pa silikon.
l

Fushëveprimtaritë:
Mbulojat e ulëseve, mbështetëset e kokës, tepisonët, kulmi i AM-it, tapacirët e
dyerve përlyerjet në bagazh etj.

MWF - 03/11 - 02147- © •

Emërtimi
Shisha spërkatëse
Kanistër
Kanaçja pompuese
Tubi shkarkues

Vëllimi i mbushjes ml

1000
5000
1000
–

Nr.-Art.
0890 120
0890 120 5
0891 501 205
0891 302 01

Pa./C.
12
1

Aplikimi
Pastruesin-FL spërkateni thjeshtë,
lereni shkurtë të veprojë, pastaj
përlyerjet e liruara largoni me
brushë, leckë apo shpuzë.
Pastruesi-FI është i tretshëm deri 1:10.

t
t

Gjenerata më e re e lustrimeve.
Përparësia jua:
l Punoni në gjendjen aktuale të
teknikës.

t

ASORTIMENT-PËR LËMIM TË LLAKUT

Lustrime (polir) inovative me bazë
dioksidit të aluminit.
Përparësia jua:
l Kapacitet të shkëlqyer pune.
l Përpunim i shpejtë i vendgabimeve.
l Shkallë e lartë shkëlqimi.
l Përdorim univerzal të gjitha
sistemet e llaqeve të zakonshme
të tregut.

Asortiment
Përparësia jua:
l E dedikuar më së miri për
përdorim mobil.

Set startues- për përpunimin profesional të
sipërfaqeve të llakut.

* Përmbajtja:
2 Lustrime profesionale automjetesh (P10 +
P30) 250 Tufka rrodhe lëmimi P2000 për largimin e përfshierjeve të pluhurit dhe vendgabimeve të imëta. Set bllok për lëmim (bllok për
lëmim, Soft-Interface, Njomues për rrodhet
e lëmimit) 5 Disqe të ima lëmimi-AM P2000 për
hjekje të shkëlqimit të sipërfaqes.
2 Shtretër për lëmuarje „të portokalltë“, Ø 85
mm, 1 Shtrat për lëmuarje „të kaltërt“Ø 85 mm
Makinë pneumatike për lustrim me rregullim
të numrit të rrotullimeve.
Pjatë për ngjitje të rrodheve, Ø 75 mm

Emërtimi
Asortiment për lëmim të llakut*

Nr.-Art.
0964 893 8

Pa./C.
1

Vendpërdorimet:
Për largim profesional të mjegullosjes së ngjyrës, kalimeve të ngjyrës dhe
vendgabimeve në llaqe mbuluese të freskëta apo të forcuara. Përgatitje e
automjetit. Fisnikërim i sipërfaqes.

Aplikimi:
Lustrën (polirin) tundeni mirë para përdorimit. Qitni pak pika të lustrës në shtratin
për lustrim dhe një sasi të vogël në objektin të cilin e përpunoni. Shtratin lustrues
vendoseni mbi objekt dhe shpërndajeni me dorë mbi sipërfaqen që lustroni.
Në vazhdim startojeni makinën për lustrim dhe me një presion të lehtë në 1500
- 2000 U/min me lëvizje të njëtrajtshme përpunojeni sipërfaqen derisa të arrihet
rezultati i dëshiruar.

MWF - 02/10 -12619 - © •

Njoftim:
Tek shtarati (shpuza) i terur i lustrimit përdorni pak më shumë lustër. Mbetjet e
lustrës largoni me një leckë me mikrofije. Veproni pjesë-pjesë.

Këto të dhëna mund të jenë vetëm rekomandime të cilat bazohen në eksperiencat tona.
Nevojiten prova paraprake! Informatat tjera shiqo në fletëpalosjen teknike.

!

Pjatë për ngjitje të rrodheve

Ø 50 mm / Ø 75 mm
Nr.-Art. 0586 585 050 / 075
Pa./C. 1
Shtrat për lëmuarje Ø 85 mm
Nr.-Art. 0585 … …
Pa./C. 5
P10 Lustrim Plus për lëmim të shpejtë

Nr.-Art. 0893150 010
Pa./C.1/5
P30 Lustrim AntiHologram Plus
Nr.-Art. 0893150 030
Pa./C.1/5
Tufk për lëmuarje rrodhe, P2000

Nr.-Art. 0584 200 0
Pa./C. 250

P10 LUSTËR SHPEJTËLËMUESE PLUS

Lustër tejet abrazive me shkëlqim të lartë
për largim të shpejtë të vendgabimeve në
riparime të freskëta dhe në sipërfaqe të
fortësuara të llaqeve mbuluese.

Sasia kg
1
Rekomandimi i shtratit:
Shtrat (shpuzë) për lustrim „i kaltërt“ apo
„Lesh qengji“
Aplikimi:
Shishen tundeni mirë para përdorimit. Sipërfaqen
e shtratit lustrues lyejeni njëtrajtshëm me pastë
dhe një sasi të vogël qiteni mbi sipërfaqen të cilën
e përpunoni.

Nr.-Art.
0893150 010

Pa./C.
1/5

Shtratin lustrues vendoseni mbi sipërfaqe të rrafshët
dhe startojeni makinën. Sipërfaqen përpunojeni me
presion të caktuar, derisa të jeni larguar gjurmët e
lëmuarjes respektivisht irritimet e llakut. Mbetjet
- e
lustrës largoni me leckë me mikrofije. Mjegullosjet e
fundit largoni me P30 Anti-Hologram-Lustër Plus.

P20 LUSTËR ME SHKËLQIM TË LARTË PLUS

Përbërje inovative pluhuri nga
oksidi i aluminit.
• Fuqi tejet e lartë e pastrimit dhe shkallë tejet
e lartë shkëlqimi.
• Rrathët e lëmuarjes prej granulacionit
P1500 lënë të largohen pa mundime.
Konsistencë e ngurtë.
• Lustra (poliri) nuk spërkatë.
• E kursyeshme në konsumim.
• Zhvillim i pakët i pluhurit.
• Nuk ka nevojë për pastrim të mundimshëm
të vendeve fqinje.
I përpunueshëm me makinë dhe
manualisht.
Për lloje të llaqeve konvencionale dhe
llaqeve që nuk gërvishen.
I aplikueshëm në sipërfaqe të llaqeve të
reja dhe të përdorura.
Pa silikon.

Medium-lustër abrazive me shkëlqim të
lartë për përpunim efiçent të llakut .
Përbërje inovative pluhuri nga
oksidi i aluminit.
• Fuqi mesatare e pastrimit dhe shkallë tejet e
lartë shkëlqimi.
• Rrathët e lëmuarjes prej granulacionit
P 2000 lënë të largohen pa mundime.

Sasia kg
1
5
Rekomandimi i shtratit:
Shtrat (shpuza) për lustrim „i kaltërt“ apo
„Lesh qengji“

MWF - 05/10 -12617- ©

Aplikimi
Shishen tundeni mirë para përdorimit. Sipërfaqen
e shtratit lustrues lyejeni njëtrajtshëm me pastë dhe
një sasi të vogël qiteni mbi sipërfaqen të cilën e
përpunoni.

Nr.-Art.
0893150 020
0893150 025

Pa./C.
1/5
1

Shtratin lustrues vendoseni mbi sipërfaqe të rrafshët
dhe startojeni makinën. Sipërfaqen përpunojeni me
presion të caktuar, derisa të jeni larguar gjurmët- e
lëmuarjes respektivisht irritimet e llakut. Mbetjet- e
lustrës largoni me leckë me mikrofije. Mjegullosjet e
fundit largoni me P30 Anti-Hologram-Lustër Plus.

Këto të dhëna mund të jenë vetëm rekomandime të cilat bazohen në eksperiencat tona.
Kërkohen paraprake! Informatat tjera shiqo në fletëpalosjen teknike dhe ekspozimin në bidon.

Konsistencë e ngurtë.
• Lustra nuk spërkatë.
• E kursyeshme në konsumim.
• Zhvillim i pakët i pluhurit.
• Nuk ka nevojë për pastrim të mundimshëm
të vendeve fqinje.
I përpunueshëm me makinë dhe
manualisht.
Për lloje të llaqeve konvencionale dhe
llaqeqë nuk gërvishen.
I aplikueshëm në sipërfaqe të llaqeve të
reja dhe të përdorura.
Pa silikon.
Artikuj shtesë:
Leckë me mikro fije
Nr.-Art. 0899 900 131 Pa./C. 3
Shpuza për lustrim
Nr.-Art. 0585 … … Pa./C. 2

P30 ANTI-HOLOGRAM-LUSTËR PLUS

Pastë me shkëlqim të lartë lëmuesepër
largim permanent të mjegullosjeve dhe
hologrameve në autometet e errëta.
Përbërje unike pluhuri nga
oksidi i aluminit.
• Pastrim i imët njëkohësisht me shkëlqim unik
si pasqyrë.
• Rrathët e lëmuarjes prej granulacionit
P3000 lënë të largohen pa mundime.
Konsistencë e ngurtë.
• Lustra nuk spërkatë.
• Kursimtar në konsum.
• Formim i ulët i pluhurit.
Sasia kg
1

Nr.-Art.
0893150 030

Pa./C.
1/5

Rekomandimi i shtratit:
Shtrat për lustrim „i portokallt“ apo „Lesh qengji“

Shtratin lustrues vendoseni mbi sipërfaqe të rrafshët
dhe startojeni makinën. Sipërfaqen përpunojeni me
presion të caktuar, derisa të jeni larguar gjurmët e
Aplikimi:
Shishen tundeni mirë para përdorimit. Sipërfaqen e lëmuarjes respektivisht irritimet e llakut. Mbetjet e
shtratit lustrues lyejeni njëtrajtshëm me pastë dhe një lustrës largoni me leckë me mikrofije.
sasi të vogël qiteni mbi sipërfaqen të cilën e
përpunoni.

MWF - 05/10 -12618 - ©

P55 KOMBIPOLITUR PLUS

Rekomandimi i shtratit:
Shtrat për lustrim „i kaltërt“ apo „Lesh qengji“
Aplikimi:
Shishen tundeni mirë para përdorimit. Automjetin
trajtojeni paraprakisht me pastrues bazë për AM.
Manualisht: Lustrën qiteni njëtrajtshëm mbi sipërfaqe të llaku duke bërë lëvizje rrethore me një
leckë apo shpuzë për lustrim dhe në vijim lustroni.
Mbetjet e lustrës largoni me leckë me mikrofije.

I përpunueshëm me makinë dhe
manualisht.
Për lloje të llaqeve konvencionale dhe
llaqeve që nuk gërvishen.
I aplikueshëm në sipërfaqe të llaqeve të
reja dhe të përdorura.
Pa silikon.

Përgatitja dhe dyllosja e llakut
në një proçes pune.

Sasia kg
1
5

Nr.-Art.
0893150 055
0893150 058

Pa./C.
1/5
1

Me makinë: Sipërfaqen e shtratit lustrues lyejeni
njëtrajtshëm me pastë dhe një sasi të vogël qiteni
mbi sipërfaqen të cilën e përpunoni.
Shtratin lustrues vendoseni mbi sipërfaqe të
rrafshët dhe startojeni makinën.
Sipërfaqen përpunojeni me presion të caktuar,
derisa të jeni larguar gjurmët e lëmuarjes
respektivisht irritimet e llakut. Mbetjet e
lustrës largoni me leckë me mikrofije.

Këto të dhëna mund të jenë vetëm rekomandime të cilat bazohen në eksperiencat tona.
Nevojiten prova paraprake! Informatat tjera shiqo në fletëpalosjen teknike dhe ekspozimin në bidon.

1-hap-Lustër (2 në1).
• Mundëson përgatitjen dhe dyllosjen e llakut
në një proçes pune.
• E zhvilluar kryesisht për aplikim në llaqe të
reja dhe të vjetra.
• Pastrim tejet i mirë dhe shkëlqim i thellë intenziv.
• Shumë mirë i dedikuar për përgatitjen e automjeteve të përdorura.
Formulë e re.
• Gërvisht nga makinat larëse dhe irritimet e
llakut lënë të largohen pa mundime.
• Formon mbrojtje të vazhdueshme nga
ndikimet klimatike.
I përpunueshëm me makinë dhe
manualisht.
(Përjashtuar llaqet metalike).
Për lloje të llaqeve konvencionale dhe
llaqeve që nuk gërvishen.
I lirë nga silikonet e çastit.

Artikuj shtesë:
Leckë me mikro fije
Nr.-Art. 0899 900 131 Pa./C. 3
Shishë mase
Nr.-Art. 0891468 Pa/C. 1

Programi përfundimtarë i llakut

Produkti
Venpërdorimi
Lëmia e aplikimit

Aplikimi

Pastë për lëmuarje të shpjetë Lustër me shkëlqim të lartë

Nr.-Art. 0893154
Profi Nr.-Art.0893155
Përgatitje
Ngjyrosje
Përgatitje
Për pastrim të llakut, largim të Për largim permanent të mjegPër largim të shpejtë të mjellosjeve të ngjyrës, bashkëlidhj- gjurmëve të lëmimit dhe gërvi- ullosjeve të lustrimit dhe hologreve të ngjyrës dhe vendgabim- shtjeve si dhe për shkëlqim të ameve në llaqe të errëta.
eve në llaqe të freskëta dhe të thellë dhe të lartë final tek lust- Shkëlqim i lartë final.
fortësuara (terura) mbuluese. rimet në sipërfaqe të mëdha.
Gjurmët e lëmimit dhe të gërvi- Largimi i hologrameve,
Ngjitjete pluhurit,
shjeve. Përgatitje e AM të përdorura Gërvishtjet e aparateve larëse.
lëvorisjet, irritimet e llakut
Shishen para përdorimit tund- Shishen para përdorimit tunde- Shishen para përdorimit tundni mirë. Qitni sasi të mjaftuesh- eni mirë. Qitni disa pika mbi
eni mirë. Qitni disa pika mbi
shtratin lustrues dhe shpërndashtratin lustrues dhe shpërnda- me mbi shtratin lustrues dhe
jeni mbi sipërfaqen që përpunjeni mbi sipërfaqen që përpun- shpërndajeni mbi sipërfaqen
oni. Shtratin lustrues vendoseni që përpunoni. Shtratin lustrues oni. Shtratin lustrues vendoseni
mbi vendin që lustroni dhe sta- vendoseni mbi vendin që lustro- mbi vendin që lustroni dhe stani dhe startojeni makinën.
rtojeni makinën për lustrim.
rtojeni makinën për lustrim.
Sipërfaqen përpunojeni me pr- Sipërfaqen përpunojeni me pr- Sipërfaqen përpunojeni me presion të lehtë dhe me lëvizje të esion të lehtë dhe me lëvizje të esion të lehtë dhe me lëvizje të
njëtrajtshme në afro1500 –
njëtrajtshme në afro1500 –
njëtrajtshme në afro1500 –
2000 U/min. Sipërfaqen përp- 2000 U/min. Sipërfaqen përp- 2000 U/min. Sipërfaqen përpunojeni derisa të jenë larguar unojeni derisa lustra të fillon të unojeni derisa të jenë larguar
teret. Pastaj pa presion lustroj- hologramet. Tek formimi i
gjurmët e lëmuarjes.
eni deri në shkëlqim të lartë.
hologramevetë vetme përshtatet edhe përpunimi manual me
Veproni seksione-seksione!
një leckë për lustrim.
Mbetjet e lustrës largoni me
Veproni seksione-seksione!
leckë me mikrofije. Mjegullosjet
Mbetjet e lustrës largoni me
e fundit largoni me Lustër
leckë me mikrofije. Mjegullosjet
kundër mjagullosjeve.

Lëmia e aplikimit
të shtratit lustrues

Përpunimi
me makinë
Shtrati i përdorshëm
lustrues
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Lustër kundër mjegullosjeve

Profi Nr.Art. 0893153
Ngjyrosje

Shtrat lustrues Wave
Nr.-Art. 0585 28 130
Shtrat lustrues i portokalltë
Nr.-Art. 0585 26 130
Shtrat lustrues i kaltërt
Nr.-Art. 0585 27 130
Shtrat lustrues Mikro
Nr.-Art.. 0585 28 150
Lesh qengji i zi
Nr.-Art. 0585135

me makinë

manual / me makinë
Leckë me mikrofije

i ulët
Ndikimi i
lëmuarjes së
shtratit lustrues

ekstrem

t

Granulacion special i harmonizuar
me bazë alumindioksidi.
Përparësitë tuaja:
l fuqi të shkëlqyeshme pastrimi.
l Përpunim i shpejtë i vendgabimeve
si dhe shkallë e lartë shkëlqimi.

t

Konsistencë e ngurtë.
Përparësitë tuaja:
l Lustra nuk spërkatë
l E kursyeshme në konsumim.
l Zhvillim i pakët i pluhurit.
l Nuk ka nevojë për pastrim të
mundimshëm të vendeve fqinje.

t

Pa silikon.

t

Bazë aluminoksidi.
Përparësitë tuaja:
l Kualitet i lartë i sipërfaqeve.
l Veçoritë më të mira të ngjyrosjes.

t

Granulacion special i harmonizuar.
Përparësitë tuaja:
l Shtresat e llakut të ndikuara nga
kushshtet klimatike largohen pa .
problem
l Largon shpejtë dhe thjeshtë përlyerjet e insekteve, katranin, smollën
dhe përlyerjet tjera të forta.
l Vendgabimet mund të lustrohen
deri në shkëlqim të lartë me një
proçes të vetëm pune.

t

Konsistencë e ngurtë.
Përparësitë tuaja:
l Lustra nuk spërkatë
l Zhvillim i pakët i pluhurit.
l Nuk ka nevojë për pastrim të
mundimshëm të vendeve fqinje.

t

PASTË SHPEJTËLËMUESE PROFI

Pa silikon.

Lustër e vrazhdë lëmuese për largimin e shpejtë të
shenjave të lëmuarjeve dhe vendgabimeve.
Sasia
1 l ~ 1,37 kg

Nr.-Art.
0893153

Pa./C.
1/5

Vendpërdorimet:
Për largim të shpejtë të mjegullosjeve të ngjyrës,
bashkëngjitjeve të llakut dhe vendgabimeve në
llaqet e freskëta dhe të fortësuara mbuluese.

Aplikimi:
Shishen para përdorimit tundeni mirë. Qitni
disa pika mbi shtratin lustrues dhe shpërndajeni mbi sipërfaqen që përpun oni. Shtratin
lustrues vendoseni mbi vendin që lustroni dhe
startojeni makinën për lustrim. Sipërfaqen
përpunojeni me presion të lehtë dhe me lëvizje
të njëtrajtshme në afro1500 – 2000 U/min.
Sipërfaqen përpunojeni derisa të jenë larguar
gjurmët e lëmuarjes.
Veproni seksione-seksione.
Mbetjet e lustrës largoni me leckë me mikrofije.
Mjegullosjet e fundit largoni me Lustër
kundër mjagullosjeve.

LUSTËR ME SHKËLQIM TË LARTË PROFI
Lustër profesionale për largim të gjurmëve të lëmimeve
dhe të gërvishtjeve me shkëlqim të lartë .
Sasia
1 l ~ 1,09 kg

Nr.-Art.
0893154

Pa./C.
1/5

Vendpërdorimet:
Për pastrim të llakut, largim të gjurmëve të lëmimit dhe gërvshtjeve si dhe për shkëlqim të thethellë dhe të lartë final tek lustrimet në sipërfaqe të mëdha (p.sh. për përgatitje të automjeteve të përdorura).

Aplikimi:
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Shishen para përdorimit tundeni mirë. Qitni
disa pika mbi shtratin lustrues dhe shpërndajeni mbi sipërfaqen që përpun oni. Shtratin
lustrues vendoseni mbi vendin që lustroni dhe
startojeni makinën për lustrim. Sipërfaqen
përpunojeni me presion të lehtë dhe me lëvizje
të njëtrajtshme në afro1500 – 2000 U/min.
Sipërfaqen përpunojeni derisa lustra të fillon
të teret. Mbetjet e lustrës largoni me leckë
me mikrofije.

!
Këto të dhëna mund të jenë vetëm rekomandime të cilat bazohen në eksperiencat tona.
Nevojiten prova paraprake! Informatat tjera shiqo në fletëpalosjen teknike.

Leckë me mikrofije
Nr.-Art. 0899 900131
Pa./C. 3
Shpuza për lustrim
Nr.-Art. 0585 …
Pa./C. 2

t

Granulacion ekstrem i imët
me bazë alumindioksidi.
Përparësitë tuaja:
l Largim i besueshëm i parregullësive të llakut dhe të mikrogërvishtjeve.
l Mjegullosjet e lustrimit dhe hologramet nxirren permanent së lëmuari
dhe nuk mbulohen nga dyllosjet.
l Shkëlqim i lartë brilant përmes
grimcave lëmuese mikro të ima.

t

Konsistencë e ngurtë.
Përparësitë tuaja:
l Lustra nuk njolloset.
l Nuk formohet pluhur.
l Bie pastrimi i mundimshëm
i vendeve fqinje.

t

Pa silikon.

t

Përmbanë Polimere sintetike
pa materie lëmuese.
Përparësitë tuaja:
l Largim i kujdesshëm i grimcave
pa lëmuarje dhe lustrim.
l Pastrim i thellë i poreve në të
gjitha sipërfaqet e lëmuara.
l Mbetet i butë dhe nuk brishet.

t

LUSTËR KUNDËR MJEGULLOSJEVE PROFI

Pa tretës dhe kimikalje.
Përparësitë tuaja:
l Nuk ngacmohen llaqet dhe
sipërfaqet e ndjeshme.

Lustër mikro e imët për largim permanent të mjegullosjeve dhe hologrameve në llaqe të errëta.
Pesha
1 l ~ 0,94 kg

Nr.-Art.
0893155

Pa/C.
1/5

Vendpërdorimet:
Për largim permanent të mjegullosjeve të lustrës
dhe hologrameve në llaqe të errëta.

Aplikimi:
Shishen para përdorimit tundeni mirë. Qitni
disa pika në shtratin lustrues dhe shpërndajeni mbi sipërfaqen që trajtoni. Tek shtrati i
terur për lustrim përdorni pakëz më shumë
lustër. Shtratin për lustrim vendoseni mbi sipërfaqen që lustroni dhe startojeni makinën për lustrim.
Sipërfaqen përpunojeni me shtypje të lehtë dhe
me lëvizje të njëtrajtshme në 1500–2000 U/min,
derisa të largohen hologramet. Tek rastet e vetme të formimit të hologrameve përshtatet edhe
përpunimi manual me një leckë për lustrim.
Veproni pjesë-pjesë.
Mbetjet e lustrës largoni me një leckë
me mikrofije.

Brum për pastrim dhe lustrim
Masë sintetike brumi për largimin e mjegullosjeve të
sprucimit dhe depozitimeve të përlyerjeve.
Pesha
210 g

Nr.-Art.
08931571

Pa/C.
1

Vendpërdorimet:
Për largim të shpejtë dhe të pamundimshëm
të mjegullosjeve të ngjyrës, rrëshirës, katranit,
mbetjeve të insekteve kryesisht në përgatitje të
automjeteve të reja dhe të përdorta.

Aplikimi:
Sipërfaqen dhe masën e brumit lageni me një
lëndë rrëshqitëse (p.sh. Würth Pastrues xhamash
-Aktiv ). Sipërfaqen përpunojeni me presion të
lehtë. Tereni me leckë të pastërt e të butë.
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!
Këto të dhëna mund të jenë vetëm rekomandime të cilat bazohen në eksperiencat tona.
Nevojiten prova paraprake! Informatat tjera shiqo në fletëpalosjen teknike.

TEX-Rein
Nr.-Art. 0899 810
Pa./C.1/4
Pastrues xhamash- Aktiv
Nr.-Art. 0890 25
Pa./C.12

Shpuzë lustrimi me shtërngim rrodhe
për lustrim të shpejtë me makinë
dhe për pastrim të llakut të AM-ve.

t
t

Shtrat për lustrim

Me skaj shtrati konikisht të drejtuar.
Përparësitë tuaja:
l Mundësonë përpunimin me makinë në cepe
dhe në vendet vështirë të arritshme.
Formulë e re sfungjeri.
Përparësitë tuaja:
l Zgjatë jetëgjatësinë.

shpuzë e butë dhe e imët.
I portokalltë


Aplikimi:
Për lustrim pa problem të shenjave të imëta të lëmuarjes
në llaqe të freskëta. Shkëlqyeshëm i përshtatshëm për
largimin e hijeve dhe hologrameve me Lustër kundër
mjegullosjeve.

I kaltërt Shpuzë abrazive me pore të hapura.

Aplikimi:
Për largim të shpejtë parcial të gjurmëve të imëta të
lëmuarjeve në llaqe të freskëta në lidhje me Pastën e
shpejtë për lëmim Profi Nr.-Art. 08931 53.
Më së miri e dedikuar për përpunimin e lustrës me
shkëlqim të lartë tek lustrimet me sipërfaqe të mëdha,
p.sh. për përgatitje të automjeteve të përdorura.

Shtrat për lustrim Wave
Shtrat lustrimi ekstrem i butë me
shtërngim rrodhe për largimin e
mikrogërvishtjeve dhe hologrameve.

t

EkzeØ i shtratit
mm
kutimi
85
portokallt
135
portokallt
170
portokallt
85
kaltërt
135
kaltërt
170
kaltërt

Nr.-Art.
0585 26
0585 26
0585 26
0585 27
0585 27
0585 27

Pa./C.
80
130
170
80
130
170

5
2
2
5
2
2

Strukturë e valëzuar.
Përparësitë tuaja:
l Lustra nuk spërkatë në nr. të lartë të rrotullimeve.
l Zhvillim i ulët i nxehtësisë, me qëndrim të lartë.

Vendpërdorimet:
Për lustrim pa problem të mikrogërvishtjeve dhe
hologrameve në llaqe të errëta.
Shkëlqyeshëm i përshtatshëm për përpunimin e
lustrës kundër mjegullosjeve.
Ekzekutimi
i zi
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Ø i pjatës mbështetëse mm
80
125
125
80
125
125

Ø i shtratit Ø i pjatës mb- Nr.-Art.
ështetëse mm
mm
130
125
0585 28 130

Pa./C.
2

t

Strukturë e re, strukturë e pashkulshme e
sipërfaqes me „Gishtrinjë shpuze gomë“ të vetëm.
Përparësitë tuaja:
l 9 herë sipërfaqe më e madhe mbështetëse
sesa shpuzat e rëndomta për lustrim.
l Rezultate më të shpejta të punës.
l Jetë më të gjatë.
l Nevojitet pastrim më i rrallë i shtratit.

t

Shtrat për lustrim Super

„Gishtrinjët e shpuzës gomë“ të depërtueshëm
nga ajëri, me qarkullim të pamvarur.
Përparësitë tuaja:
l Më pak zhvillim nxehtësie.
l Më pak mbetje të lëmuarjes.
l Parandalon gjurmët e lëmuarjes.

me rrodhe

Shpuzë speciale për lustrim
për lustrim me makinë dhe për pastrim
të llaqeve të automjeteve

Ekzekutimi
I verdhë

Aksesuar shtesë për lustrim
Pjata e përshtatshme

mm

mbësht.Ø mm

Shpuzë për lustrim
200
Rrodhe / Standard
Kapak lustrimi nga lëkura e qengjit- rrodhe 200

Nr.-Art.

Pa./C.

150

0585 200 30

5

150

0585 195

1

Set-Pjata lustrimi
Pjatë lustrimi-rrodhe me faqe speciale
për fiksim të shpuzave të lustrimit,
shtretër lëkure qengji dhe me mikrofije

Emërtimi
Ø mm
Pjatë mbësht. e vogël 125
Pjatë mbësht. e madhe 150

t

Ø

Pa./C.
1

Pa./C.

Nr.-Art.
0586 01 125
0586 01 150

1

Faqe e butë që hiqet.
Përparësitë tuaja:
l Kursim kohe, pasi që fiksohen sikurse shtretërit e
lëkurës së qengjit, ata me mikrofije poashtu edhe
pjatat lustruese pa ndërruar pjatën për lustrim.
l Rezultate të shpejta pune.
Strukturë e shpuzës së butë me celula.
Përparësitë tuaja:
l Punë optimale në sipërfaqet e harkuara
dhe në kthesaa.

Ø mm
80
125
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Pjata e përsht- Nr.-Art.
atshme mbështetëse Ø mm
150
0585 30 200

Pjata e përshtatshme mbështetëse- rrodhë

t

Ekzekutimi

Shpuzë
Ø
mm
200

Nr.-Art.

Pa./C.

0586 02 80
0586 02 125

1

t

Mikro-shtrat lustrimi

t

për lustrime pa lëshim fijesh.

Strukturë me fije.
Përparësitë tuaja:
l Fuqi të shkëlqyeshme pastrimi.
l Zhvillim i ulët i nxehtësisë.
l Nuk lëshon fije.
Pranim i mirë i lustrës.
Përparësitë tuaja:
l Lustra nuk spërkatë në nr. të lartë të rrotullimeve.

Vendpërdorimet:

Për lustrim pa mjegullosje të shenjave të imëta të lëmuarjes
në llaqe të freskëta si dhe për lustrimet ne sipërfaqe të
mëdha tek përgatitjet e automjeteve të përdorura.

Pastrimi:
Mos e lani me ujë! Ngjyrën e vjetër dhe mbetjet e lëndës
lustruese pas përfundimit të lustrimit fshini thjeshtë me
Brushë për pastrimin e shtratit lustrues.

Njoftim:
Për përpunim me Set-Pjatash lustrim Nr.-Art. 058602 125
me Soft-Interface.
Soft-Interface përkrahë punët lustruese në sipërfaqet e
harkuara të llaqeve dhe parandalon rrezikun e lustrimit tejpërtej.
Ekzekutimi

Ø i shtratit Ø i pjatës
Nr.-Art.
mm
mbështetëse mm
125
0585 28 150
150

për punë lustruese parciale
dhe në sipërfaqe të mëdha.

t

Lesh qengji

t

verdhë

Pa./C.
5

Strukturë e dendur leshi.
Përparësitë tuaja:
l Fuqia më e mirë e pastrimit garanton rezultate
të shpejta pune.
Lesh i vërtetë qengji.
Përparësitë tuaja:
l Zhvillim i ulët i nxehtësisë, me qëndrim të lartë.

Vendpërdorimet:
Për largim ekonomik të pjesëve të llaqeve të gërvishtura,
të topitura dhe të acaruara.

Pastrimi:
Mos e lani me ujë! Ngjyrën e vjetër dhe mbetjet e lëndës
lustruese pas përfundimit të lustrimit fshini thjeshtë me
Brushë për pastrimin shtratit lustrues.

Njoftim:
Për përpunim me Set-Pjatsh lustrimi Nr.-Art. 058602 125
respektivisht Nr.-Art. 058602 80 me Soft-Interface.
Soft-Interface përkrahë punët lustruese në sipërfaqete e
harkuara të llaqeve dhe parandalon rrezikun e lustrimit tejpërtej.
Ekzekutimi
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e zezë
e bardhë

!

Ø i shtratit Ø i pjatës
Nr.-Art.
mm
mbështetëse mm
35
125
0585 135
80
80
0585 23 80

Makinë lustrimi PM 200-E
Nr.-Art. 0702 4530

Pa./C.
5

t

MBROJTËS SIPËRFAQESH-POLIMER
Mbrojtës transparent i sipërfaqeve për dyllosje dhe konservim
të sipërfaqeve të lëmuara si dhe për largimin e mjrgullosjeve
të polirimit dhe të hologrameve.
Nr.-Art.
0893158

Pa./C.
1/12
t

Sasia
500 ml

Aplikimi:
Sipërfaqet që trajtohen duhet të pastrohen
paraprakisht. Mbrojtësi i sipërfaqeve Polimer
të spërkatet, të shpërndahet me shpuzë dhe
të teret me leckë të pastërt.
Mos e leni të përthahet.
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t t t

Për të gjitha sipërfaqet e ngjyrosura si p.sh.:
llaqet e Automjeteve si dhe sipërfaqet e
xhamave (Xhamat frontal) dhe sipërfaqet
e metalta.

Pa Silikon dhe lëndë tretëse.

t

Vendpërdorimet:

Përmbanë polimere të çmueshme.
Përparësitë tuaja:
l Mjegullosjet e polirimit dhe hologramet largohen sigurtë.
l Qëndrueshmëri të shkëlqyer ndaj
kushteve klimatike si dhe rezistencë-UV.
l Shkëlqim brillant i sipërfaqeve të
ngjyrosura.
Efekt i zambakut të ujit
Përparësitë tuaja:
l Me efekt të largimit të ujit dhe
përlyerjeve
l Parandalon depozitimet e gëlqeres
l Zvogëlon shpenzimet e pastrimit
e të mirëmbajtjes

Përmbanë tretësirë, thartirë dhe
sodë kaustike.

Jotoksik.
Biologjikisht i tretshëm sipas OECD
302B.

t
t

Sistem i thjeshtë dhe miqësorë për
përdoruesin.
Përparësitë tuaja:
l Kursen kohën.
l Përdoruesit nuk i nevojitet kohë
e gjatë për stërvitje.

t

NANO DYLLOSJE XHAMASH

Shiu dhe uji rrëshqet nga xhami
në shpejtësi rreth 70–80 km/h .
Përparësitë tuaja:
l Përmirëson pamjen gjatë natës
dhe shiut.
Siguri më e lartë në ngasje.

Përlyerjet, insektet dhe akulli
lejojnë pastaj të hiqen më lehtë.

Në bazë të teknologjisë së re Nano.
dyllosur

pa dyllosur

Dyllosje Set-Startues
Nr.-Art. 0893 012 405

2

Emërtimi
Dyllosje xhami
Pastrues baze
Shpuzë
Tex-Rein Leckë pastruese
shenjë Kualiteti

Sasia
1x 20 ml
1x 20 ml
1 C.
2 C.
2 C.

t

4

Foto
1
2
3
4
–

Dyllosje homogjene dhe tërësisht
transparente.
Përparësitë tuaja:
l Shtresë pa mjegullosje.
l Nuk ka shkëlqim verbërues
gjatë ngasjes natën.

t

3

Vëllimi i liferimit:

Shtresë ultra e hollë e fortë si xhami.
Përparësitë tuaja:
l Efekt ekstremisht afatgjatë
(1Vit apo 20.000 km).
l Gjatë ngasjeve në rrugë magjistrale dhe Autostrada madje
deri 40.000 km.

t

1 2

Përparësitë tuaja:
l Pastrim i shpejtë e i thjeshtë pa
pastrues agresiv.
l Shpenzim më i ulët i kostove përmes konsumit të mëpakët të lëndës pastruese.

Përdorim më i ulët i fshirëseve të xhamit

Dyllosje Paketim i madh
Nr.-Art. 0893 012 415

1

Vëllimi i liferimit:

3

Foto
1
2
3
–

Emërtimi
Dyllosje xhamash
Pastrues baze
Shpuzë
shenjë Kualiteti

Sasia
x 2510 ml
x 250 ml
2 C.
30 C.

Aksesuari i nevojshëm:
Leckë pastrimi- Tex (150 Leckë!)
Nr.-Art. 0899 810 Pa./C.1/4

Aplikimi:
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Vendpërdorimet:

Art.0899 810) apo shpuzë. Mbetjet e pastruesit bazë, para dyllosjes duhet të polirohen tërësisht.
Pastaj xhamin e Automjetit mos e prekni më me gishtrinjë.
Dyllosja: Xhamin shtresëzojeni në seksione të pjesëshme. Qiteni një sasi të
vogël të dyllosjes në leckën e bashkëngjitur
për polirim dhe qiteni mbi xham me lëvizje
harkore horizontale dhe vertikale (= Vetëorganizim i grimcave Nano).
Këtë mënyrë veprimi përsëriteni aq gjatë,
gjersa të jetë shtresëzuar i tërë xhami.

Akorduar për xhamat e të gjitha AutomjetePolirimi: Në vazhdim mjegullosjen e thier
ve. (joadekuat për xhama Polikarbonati).
që formohet polirojeni tërësisht me leckë
Aplikimi:
pa fije (p.sh. Würth Tex-Rein, Nr.- Art. 0899
Parapastrojeni:Xhami duhet të jetë i pa- 810) - aq gjatë gjersa xhami të jetë sërish
stërt, i terur e pa yndyrë. Würth Pastruesi
tërësisht i kjartë.
bazë Nr.- Art. 0893 012 401 të tundet mirë Konsumi: Xhamat frontal mesatarisht të
para përdorimit. Xhamin e AM-it pastrojeni mëdhenjë AM:10 ml Dyllosje; Busët dhe
me kujdes dhe në seksione në lëvizje harko- AMR-të: rreth 40 ml Dyllosje.
re me anë të leckës së lagur (Tex-Rein, Nr.Këto të dhëna mund të jenë vetëm rekomandime të cilat bazohen në eksperiencat tona.
Në rast nevoje testojeni durueshmërinë e materialit në një vend që nuk bie në sy.

Përparësia juaj:
l Jetëzgjatje më e gjatë e
fshirëseve të xhamit.
t

Würth Dyllosja e xhamave kujdeset për
pamje të qëndrueshme më të mirë gjatë
natës, shiut kushteve të dobëta të pamjes
dhe pëmes kësaj ofron një siguri më të
lartë në ngasje.
Shiu dhe uji pikojnë thjeshtë nga xhami.
Xhamat lejojnë të pastrohen ndjeshëm
më lehtë nga insektet, përlyerjet e akulli.
Efekti i largimit të përlyerjeve dhe ujit mundëson një përdorim dukshëm të redukuar të fshirëseve të xhamit.

Pa silikon- dhe AOX.

Njoftime
Xhami i dyllosur është menjëherë aktiv.Pastrimin
apo përdorimin e aparatit për pastrim bëjeni më
së herti pas një ore. Gjatë dyllosjes rekomandohet
bartja e dorëzave. Tek kushtet ekstreme klimatike
mund të vie deri formimi i në filmi të pikëzave të
imëta mbi xham, i cili vepron si një mjegullosje nga j
jashtë. Ai mund të largohet përmes kyçjes së fryrëses së ajërit të nxehtë në xhamin e përparëm.
Parimisht rekomandohet ndërrimi i fshirëseve të
xhamit pas dyllosjes. Mos e përdorni në plastikë,
metal apo llaqe. Mbetjet e pastruesit dhe dyllosjes
duhet të largohen tërësisht nga karoseria.
Mos e përdorni në sipërfaqe të nxehta.
Të deponohet ku nuk ka ngrica.

Emërtimi
Sasia Nr.- Art.
Nano shtresëzim
0893 012 460
kundër mjegullos50 ml
jes Set
Vëllimi i liferimit:
Nano shtresëzim kundër mjegullosjes
Lecka poliruese 2 C.

t
t

Në bazë të teknologjisë së re Nano.

Menjëherë i efektshëm.
Përparësia juaj:
l Kohëra të shkurta të përpunimit
dhe të pritjes si dhe të terjes.

t

NANO SHTRESIM
KUNDËR MJEGULLOSJES

I thjeshtë dhe miqësorë për
përdoruesin.
Përparësitë tuaja:
l Përpunim që kursen kohë.
l Përdorim më i thjeshtë.

Dyllosje homogjene dhe tërësisht transparente.
Përparësitë tuaja:
l Shtresë pa mjegullosje.
l Nuk ka shkëlqim verbues gjatë
ngasjes natën.

Pa./C.
1/10

Veçoritë:
Shtresëzimi kundër avullosjes len një film ultra të hollë dhe transparent
kundër mjegullosjes dhe me këtë mbronë sigurt kundër formimit të mjegullës.

Vendpërdorimet:
Për të gjitha sipërfaqet e xhamit dhe plastikës*, si p.sh. xhamat e brendshëm
të automjeteve dhe pasqyret e banjove.

Aplikimi:
Sipërfaqja duhet të jetë e terur dhe mundësisht e papërlyer.
Lëndën kundër mjegullosjes qiteni kursyeshëm në leckën e bashkangjitur
dhe shpërndajeni njëtrajtshëm. Me leckën e dytë polirojeni lehtë.

Njoftime:
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* Tek xhamat e plastikës përfilleni udhëzimin e Prodhuesit.
Mos e aplikoni në pishë të diellit dhe në sipërfaqe të nxehta.

Me këto njoftime ne dëshirojmë të ju njoftojmë në bazë të diturive tona më të mira.
Nevojiten prova paraprake! Informatat tjera shiqo në pletëpalosjen e të dhënave teknike.

!

Pastrues xhamash-Aktiv
Nr.-Art. 0890 25
Leckë Softex
Nr.-Art. 0899 800 901

l
l

Ruan dhe mbronë vazhdimisht
nga ndikimet klimatike.
Përparësitë tuaja:
l Plastikat dhe pjesët e gomës
mbeten të lëmuara.
l Mbronë nga brishja e materialit
dhe çngjyrosja.
l Largon ujin dhe përlyerjet.

l

Dyll mirëmbajtës.
Përparësitë tuaja:
l Prodhimtari të lartë, i kursyeshëm
në konsum.
l Aplikim i thjeshtë e i orientuar.
l Produkti nuk rrjedhë kur bie shi.

l

Pa silikon.

l

MIRËMBAJTJE PLASTIKE

Freskim i shkëlqyer i ngjyrës dhe
dhe shkëlqim vezullues.
Përparësitë tuaja:
l Ideal për pjesët e zbehta e të
çngjyrosura të plastikës.
l Dukje si e re, e mirëmbajtur.

Pa AOX.

Dyll i çmuar mirëmbajtës për të gjitha pjesët
e plastikës dhe gomës në pjesën e jashtme.

Aplikimi:
Vendpërdorimet:
Për mbrojtësit e pangjyrosur të plastikës,
pasqyret e jashtme, tapacirët, Spojlerët,
faqet e gomave, puthitësat e gomave etj.
Sasia
1000 ml

Nr.-Art.
0893 477

Pa./C.
1/6

Parapastrim rrënjësorë me PASTRUES
BAZË PËR AUTOMJET ABSOBON® (Nr.
-Art.0893475). Mirëmbajtjen e plastikës
qiteni njëtrajtshëm me një shpuzë apo
leckë dhe përpunojeni në sipërfaqet me
strukturë më shumë të vrazhdët. Tek pjesët
e zverdhura rekomandojmë një shpuzë të
vrazhdë. Efekti i shkëlqimit mund të përforcohet përmes polirimit të thjeshtë.
Ruajeni nga ngricat.

Ngjyrosës pla-®
stike Plast PT
Për përgatitjen optike të
të gjitha pjesëve plastike
në Automobil.
Pa tretës.
Ngjyrosës i çmuar plastike me
bazë disperzioni.
l Plastikës së zverdhur i optkë si të
ishte e re.
l Aplikim i thjeshtë.
l Mund të përpunohet edhe në diellë.
l Mos e depononi apo përpunoni < + 7 °C.
l Kujdes: Ngjyrosësi i plastikës në gjendje
të përpunimit është i ndjeshëm në lagështi, për këtë arsye mos e përpunoni në
shi apo mos e vëni në kontakt me ujin
menjëherë pas përpunimit.
l
l
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Aplikimi:
Para përdorimit tundeni. Shpuzën lageni me ujë dhe pjesën që e trajtoni me mirëmbajtës pastrojeni me anën e vrazhdë të shpuzës. Shpuzën truseni lehtë. Në anën e butë
të shpuzës vendosni Ngjyrosës plastike dhe pjesët që i trajtoni fërkoni njëtrajtshëm.
Ngjyrosjen e padëshirueshme të llajsneve dhe të sipërfaqeve të ngjyrës largoni menjëherë pas proçesit të punës. Ngjyrosësi tanimë i terur i plastikës mund të hiqet sërish
me ngjyrosës të freskët plastike.

Ngjyra
e zezë
antracit

Sasia
75 ml

Nr.-Art.
Pa./C.
0893 280 1
12
0893 280 2

Vendpërdorimet:
Mbrojtëset e plastikës,Kulmet me lëkurë
artificiale. Kulmet që palosen edhe të stofit,
tapacirët e brendshëm nga plastika, pjesët
e gomës, gypa t fleksibil të ujit, llajsnet etj.

Mirëmbajtës i
thellë plastike
Mirëmbajtësi i plastikës
për brenda dhe jashtë.
Pastron, mbronë dhe ruan të gjitha
llojet e plastikës si p.sh.Vinyl, Plastikë,
gomë etj.
l Mbronë nga ndikimit klimatike si
ngurtësimi, erozioni dhe zverdhja.
l Veçanërisht adekuat për Kokpit,
tapacire të brendshme, Spojler,
maska mbrojtëse etj.
l Përmbanë silikon.
l

Aplikimi

Emërtimi
Spërkatës dore
Kanistër
Tubi shkarkues

Vëllimi i mbushjes ml
500
5000
-

Nr.-Art.
0893 285
0893 285 5
0891 302 01

Pa./C.
12
1

Pjesët e përlyera të pastrohen, në vazhdim
Mirëmbajtësi i thellë të spërkatet hollë
me një leckë apo shpuzë të butë dhe
të shpërndahet në sipërfaqe, për rezultate
më të mira proçesi mund të përsëritet
deri në tri herë. Nuk është adekuat për
xham apo stof. Mirëmbatësi i thellë i plastikës është jotoksik, pa fosfat, i pandezshëm dhe i dobishëm për ambientin.
Kujdes: Mos e përdorni në elementet
manipuluese (Timon, Pedale,Ulëse të
Motoçikletave . . .) rrezik rrëshqitjeje.

Mirëmbajtës lëkure
Pastronë dhe ruan gjatë,
duke mbrojtur përmbajtjen
sipërfaqësore të të gjitha
lëkurave të lëmuara.
Sasia
500 ml

Nr.-Art.
0893 012 9

Pa./C.
1

Aplikimi
l
l

Shishen para përdorimit tundeni mirë.
Lëndën mirëmbajtëse të lëkurës qiteni
njëtrajtshëm me lëvizje rrethore me një
leckë të pastërt , lereni disa minuta të
teret.
l Në vazhdim fërkojeni me një leckë të
pastërt.
l Pa silikon.
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Vendpërdorimet
Të gjitha lëkuarat e lëmuara (të gjitha
orenditë e lëkurës në lëminë-Automobilistike, Inventarin e lëkurës, Jaknet...).

Silikon-Sprej
Mbronë, ruan dhe izolon
përherë me efekt të mirë
rrëshqitës Plastikën, Gomën,
dhe pjesët e metalit në pjesët
e brendhshme dhe të jashtme
të Automjetit.
l

l

l

.

l
l
l

l

l
l

Pjesët e plastikës (p.sh. Maskat mbrojtëse, dekoruese, Spojlerët, Llajsnet,
Vinyl-Kulmet e AM-ve etj) marrin shkëlqim të lartë dhe bëhen të pathyeshme.
Pjesët e gomës (p.sh. Gomat e dyerve
dhe të kapakut të motorit,parafangot e
gomës, llasjnet, gypat e ftohësit, Autogomat etj.) ruhen, nuk brishen, nuk
ngrihen dhe nuk ngjiten.
Kulmet e palosshme të imprgnuara
dhe mbulesat
Vepron antistatikisht (largon pluhurin).
Mbronë kontaktet elektrike nga
lagështia.
Binarët e dritares së kulmit dhe të
ulëseve, rulët e rripave sigurues etj.
rulojnë (ecin) lehtë.
Parandalon zhurmat rrëshqitëse dhe
kërcëlluese në mes të materialeve të
ndryshme, p.sh Metal/Plastikë etj.
Shërben si ndihmë montimi,
p.sh. tek lidhjet e gypave fleksibil.
Nuk shkakton njolla.

Tubi shkarkues
Emërtimi
Kanaçe spërkatëse
Kanistër
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Kanistër

Sasia
Vëllimi i mbushjes
500 ml

Nr.-Art.
0893 221

5l

0893 221 05

20 l

0893 221 520

REFILLO-Shishë spërkatëse

400 ml

0891 800 14

REFILLOmat-Shishë spërkatëse

400 ml

0891 881 12

Stacion mbushës REFILLO

0891 800

Stacion mbushës REFILLOmat–

0891 880

Pa./C.
12/24

1

për

Nr.-Art.

5-l-Kanister

0891 302 01

20-l-Kanister

0891 302 03

Pa./C.
1

Mirëmbajtës për gomë
Mirëmbajtje pa silikon
për puthitësa gome.
Mbronë sigurtë nga ngrirja e dritareve në dimër.
Sasia ml
75

Nr.-Art..
0893 012 8

Pa./C..
24

Veçoritë
l Pa silikon.
l I qëndrueshëm edhe ndaj ujit të kripët.
l Biologjikisht i tretshëm.
l Rezistent karshi thartirave të holluara
l

dhe sodave kaustike.
Jo e përshkueshme nga uji.

Efekti
Mirëmbanë sigurtë nga ngrirja në dimër puthitësat e gomës së Dyerve, Bagazheve, Kapakëve të motorit etj.

Rezultati
Ruhet lëmueshmëria e pjesëve të gomës, me këtë zgjatet jetëgjatësia dhe
parandalohet formimi i plasaritjeve.
Në dimër parandalohet efektshëm
ngrirja dhe tharja.
Parandalon zhurmat fishkëlluese dhe
kërcëlluese.

Aplikimi
I përshtatshmi për gomë të qitet në
një shtresë të hollë mbi puthitësat e
gomës me anë të shpuzës të
vendosur në grykë të shishëzës.

Mirëmbajtje gome
l
l

Pjesët e gomës mbesin të lëmueshme
Parandalohet ngrirja në dimër dhe
ngjitja si pasojë e vjetërsisë dhe ndikimit të nxehtësisë në puthitësa të
gomës nëpër Dyer, kapak të
motorëve dhe bagazhe.
l Freskon ngjyrat.
l Nuk ngacmon Llakun dhe pjesët e kromit.
l Për mirëmbajtje të Autogomave,
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nënshtresave të gomës për këmbë,
gomave të pedaleve, mbrojtësave
të plastikës, shtresave të gomës etj.
l Pa silikon.
Sasia ml
300

Nr.-Art.
0890 110

Pa./C.
12

Softex/Softex-light
Leckë super e butë tekstili.
l E përdorshme si leckë për lustrim.
l Ekstremisht rezistente në lagështi dhe këputje.
l Përmbanë lëndë tretëse.
l Pa silikon.
l Shkriftohet pak.
l Tejet e aftë në thithje.
l Lahet, shtrydhet dhe përdoret sërish.
l E ligjshme për ushqim.
Ekzekutimi

Formati
cm/m2
40 x 38
e bardhë, 1-shtresë (Rrotull)
e bardhë, 1-shtresë (Rrotull)
29 x 38
e bardhë, 1-shtresë (Leckë formë) 29 x 38

Pesha
g
65 S oftex
50 Softex-light
65 Softex

Përmbledhje Art.-Nr.

500
500
Karton*

0899 800 900
0899 800 902
0899 800 901

Pa.
/C.
1
2
1

* 1Karton = 10 Pako të vogla nga 50 Lecka

Leckë për pastrim TEX-REIN
Lecka pastruese e gjithëanëshme robuste, super rezistente në lagështi, ideale
për pastrim të sipërfaqeve të lëmuara dhe të ndjeshme (p.sh. pastrimeve
përmbyllëse para ngjyrosjes).
Nxirren një nga një përmes paluarjes speciale! Formati: 27x 38 cm
l Ekstremisht rezistente në lagështi dhe këputje.
l Përmbanë lëndë tretëse.
l Nuk shkriftohet.
l Tejet e aftë në thithje.
l Lahet, shtrydhet dhe përdoret sërish.
l Ngjyrë natyrale- nuk lëshon ngjyrë.
l Jetëgjatë.

Si boks tavoline për nxjerrje nga lartë
ideal për rrugë apo direkt në vend
të punës.
l Si boks muri për nxjerrje të leckave
nga poshtë.
 Leckat deponohen të
mbrojtura nga pluhuri dhe spërkatjet
e ujit.
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l

Sasi: 150 Lecka secili Boks

Nr.-Art. 0899 810
Pa./C. 1/4

Mbajtës muri
I përshtatshëm për Multiboks
TEX-REIN dhe TEX-POLISH.
l Kosh stabil teli.
l Duke përfshier pjesët për shtërngim.
l 180 x 235 x 220 mm
(ekzekutim kompakt).

Nr.-Art. 0899 81
Pa./C. 1

Lecka për lustrim TEX-POLISH
leckë super e butë e gjithëanshme- për lustrim me struktur
të ngjeshur dhe vrimore, përmes këtij kombinimi mundëson pranimin e lartë të pluhurit (p.sh. për lustrim të lagët
e të terët).
Të ndashme një nga një për palosjes së posaqme!
l Rezistente në shkyerje dhe lagështi.
l Përmbanë lëndë tretëse.
l Nuk lëshon fije.
l Tejet e aftë në thithje.
l Shtrydhet dhe përdoret sërish.
l Super e butë.
l Jetëgjatë.
l Si kuti tavoline për nxjerrje nga lartë
Þ ideale për rrugë apo direkt në vend të punës.
l Si kuti muri për nxjerrje të leckave nga poshtë
Þ Leckat janë të deponuara të mbrojtura nga
pluhuri dhe spërkatet e ujit.
Formati: 40 x 38 cm
Sasia: 150 Lecka secili Box

Nr.-Art. 0899 811
Pa./C. 1/4

Rrumbull leckash me struktur të ngjeshur
për largim të përlyerjeve të ashpra
Veçoritë
l Mundësi ideale e marrjes përmes vijave të ndërprera të rrumbullit.
l Përmbanë lëndë tretëse.
l E shtrydhshme.
l E ripërdorshme, përmes kësaj jetëgjatë.
l Tejet rezistente në shkyerje në gjendje të terur dhe të lagtë.

Përparësitë
Redukim i konsumimit përmes:
– Vendmarrjes qëndrore të leckave,
– Marrjes së kontrolluar të leckave,
– Knjësi të vogla shpenzimesh,
– Ndarja e dhunshme e vështërsuar.
l Garanton 250 lecka.
l Hapja në formë ruli.
l

Ekzekutimi

Masa cm

Nr.-Art.

Pa./C.

Leckë pastrimi, tekstil, e ndritshme

29 x 38

0899 800 210

2

1Rrumbull = 250 Lecka

Vendpërdorimet
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Industria e drurit
Industria e metalit

Leckë pastruese për largim të përlye. të ashpra
Në prodhim dhe në punëtori si leckë e
ngjashmetekstili për pastrim të vajit apo
të ashklave.
Industria Automobil- Leckë univerzale për largim të përlerjeve të
të ashpra në lëminë e punëtorive.
stike
Në lëminë e Elektros Leckë univerzale.
Ndërtim të nxemjeve Leckë univerzale si zëvendësim për leckat
e rrobave të vjetra të tekstilit
Uzina instalimi
Uzina ushqimore
Leckë e gjithëanshme me çmim të volitshëm si
zëvendësim për leckat e rrobave të vjetra të tekstilit.

Njoftim!
Është dëshmua, që mvarësisht nga kualiteti i leshit sasia
e leckave të rëndomta në thasë -10 kg veriron në mes
330– 420 lecka!
Pasi që njeriu fshien me leckë e jo me„Kilogram„ mund
të ndodhë shpejt, që në bazë të copave të ndryshme për
thes 10-kg lecka e vetme bëhet më e shtrenjët për
10–22% .

Letër për fshierje në rrotull
Me aftësi të lartë thithëse.
E përshtatshme për të gjitha llojet e aparateve shpalosëse. Në shtresa dhe gjerësi të ndryshme.
Realizimi
bardhë, 2-sht.
bardhë, 2-sht.
kaltër, 2-shtr.
kaltër, 3-shtr.
kaltër, 3-shtr.
e ngjitur

Formati
cm
24 x 38
24 x 38
8 x 39
38 x 39
38 x 38

Ndërprejet
1500
2500
1000
1000
500

Nr.-Art

Pa.

Sa.

0899 800 290
0899 800 511
0899 800 773
0899 800 823
0899 800 850

2
1
2

(Sipërfaqe të stampuar)

Kuti nxjerrëse
Realizimi
Masat cm
Kuti nxjerrëse për 35,5 x 29 x 31
0899 800 653

Nr.-Art.
0899 800 421

Pa./Sa.
1

Nr.-Art.

Pa./Sa.

0899 800 653

6

Letër për kuti
Realizimi

Masa

bardhë, 1- shtre . 20,5cm x 320 m
e stampuar

Lecka tekstili për pastrim
Realizimi
Lecka pastrimi,
e errët e larme
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1 Karton = 250copë

Masat cm
34 x 37

Nr.-Art.
0899 800 200

Pa./Sa.
1

Mbajtës dyshemorë
për rrotulla letre për pastrim
Me rrotë dhe mbajtës thesi për mbeturina

Nr.-Art. 0899 800 606
Pa./C.1

Gjerësia
Lartësia
Thellësia
Gjerësia max. e rrotullës
Ngjyra

50 cm
86 cm
68 cm
38 cm
e kuqe

Mbajtës muri
për rrotulla letre për pastrim
Me mbajtës thesi për mbeturina.
Nr.-Art. 0899 800 607
Pa./C.1

Gjerësia
Lartësia
Thellësia
Gjerësia max. e rrotullës
Ngjyra

50 cm
63 cm
32cm
38 cm
e kuqe

Mbajtës tavoline për rrotulla
Nr.-Art. 0899 800 609
Pa./C.1
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Letër për pastrim

Gjerësia
Lartësia
Thellësia
Gjerësia max. e rrotullës
Ngjyra

50 cm
22 cm
32 cm
38 cm
e kuqe

E bardhë,2--shtresëshe, 1500 përmbledhje :N r.-Art. 0899 800 290 ,P a./C. 2
E bardhë,2--shtresëshe, 2500 përmbledhje: Nr.-Art. 0899 800 511, Pa./C.. 2
E kaltërt,2-shtresëshe , 1000 përmbledhje: Nr.-Art. 0899 800 773, Pa./C. 1
E kaltërt,3 - shtresëshe , 1000 përmbledhje: Nr.-Art. 0899 800 823, Pa./C. 2
E kaltërt,3- shtresëshe , 500 përmbledhje: Nr.-Art. 0899 800 850, Pa./C. 2
(e ngjitur, me sipërfaqe të stampuar)

Wipe 500 Tex
500 përmbledhje: Nr.-Art. 0899 800 880, Pa./C.1

Thes mbeturinash 120 l (700 x 1100 mm)
I fortë (40 μ), i kaltërt:
I fortë (40 μ), i kuq:
I fortë (40 μ), i verdhë:
I fortë (40 μ), transp arent

Nr.-Art.. 0899 800 550,
Nr.-Art. 0899 800 551,
Nr.-Art. 0899 800 552,
Nr.-Art. 0899 800 553,

Pa./C. 25/250
Pa./C. 25/250
Pa./C. 25/250
Pa./C.25/250

