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ALKALMAZÁS:
Gyors hatás szinte minden festéktípus eltávolítására alkalmas: szintetikus, akril, cellulóz, 
vinyl, olaj, poliészter, poliuretán, lakk, epoxy stb. Használat előtt végezzünk próbát a 
tisztítandó felületen, mert egyes anyagokat megmarhat az oldószer.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:
Kiszerelés: 200ml

HOGYAN HASZNÁLJUK?
Rázzuk fel a kannát 1 percen keresztül, amíg a golyókat nem halljuk.

Fújjuk a felületre, amelyről a festéket szeretnénk eltávolítani, majd hagyjuk hatni (1 és 15 
perc között a festék típusától függően). Mossuk le a felületet szappanos vízzel. Ismételjük a 
folyamatot addig, amíg a kívánt hatást nem értük el.

Ne használjuk áram alatt lévő készülékekhez, jól szellőző helyen alkalmazzuk.

ALKALMAZÁS:
Állandó ragasztó, maximális teljesítménnyel, egy normál kontakt ragasztó 
tulajdonságaival. Tartós, flexibilis és ellenálló ragasztás szinte minden felületen: fa, fém, 
műanyag, gumihab, bőr, kerámia stb.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:
Kiszerelés: 520cc/400ml

HOGYAN HASZNÁLJUK?
Rázzuk fel a kannát legalább 1 percen keresztül.

Fújjunk vékony réteg ragasztót a ragasztani kívánt felületekre. Várjuk meg, hogy az 
oldószer kipárologjon (normál munkakörülmények között a párolgás 1-5 percig tart). 
Ezután 2 óra áll rendelkezésünkre az összeillesztéshez. A teljes száradási idő a használt 
anyagoktól, az időjárási körülményektől és a ragasztó mennyiségétől függ.

ÁLLANDÓ
RAGASZTÓ Ragasztóspray maximális tapadás eléréséhez

GRAFFITI
ELTÁVOLÍTÓ Graffiti eltávólíto spray

GREENOX



GREENOX

FESTÉK-
ELTÁVOLÍTÓ

Festékeltávolító spray, egy aktív alacsony 
toxicitású spray

ALKALMAZÁS:
Gyors hatású, számos festék eltávolítására alkalmas, alkid, akril, cellulóz, vinil, olaj, 
poliészter, epoxy lakk stb. Koromtalanító és tisztító hatása lehetővé teszi használatát 
motorokhoz, karburátorokhoz, injektorokhoz.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:
Kiszerelés: 400 ml

HOGYAN HASZNÁLJUK?
Rázzuk fel a kannát 1 percen keresztül, amíg a golyókat nem halljuk. Fújjuk a felületre, 
amelyről a festéket szeretnénk eltávolítani, majd hagyjuk hatni (1 és 15 perc között a 
festék típusától függően). Mossuk le a felületet szappanos vízzel. Ismételjük a folyamatot 
addig, amíg a kívánt hatást nem értük el.

Ne használjuk áram alatt lévő készülékekhez, jól szellőző helyen alkalmazzuk.

JÉGOLDÓ
SPRAY

A legfontosabb eszköz téli hónapokra
jégoldó, jégmentesítő szélvédőkhöz, zárakhoz

Formulája speciálisan aeroszolhoz fejlesztett, azonnal hat a szélvédőn, tükrökön, zárakon, 
fényszórókon és bármely részen, amely fagypont alá kerül. Egy kis mennyiség is elegendő, 
hogy megolvassza a havat vagy jeget.

Használat előtt távolítsuk el a havat a szélvédőről.

HOGYAN HASZNÁLJUK?
Rázzuk fel a flakont, majd körülbelül 20cm távolságból fújjuk a szélvédőre, felülről lefelé 
haladva. Várjunk néhány másodpercet, hogy hasson. Ha nagyon vastag a jégpáncél, 
ismételjük meg a folyamatot többször.

Miután megfelelően felolvadt a jég a szélvédőn, távolítsuk el a vizet az ablaktörlő lapátok 
bekapcsolásával.

TIPPEK:
Ha kültéren parkolunk az autóval, parkolás után fújjunk vékony réteget a szélvédőre, így 
késleltethetjük vagy akár meg is előzhetjük az ablakok lejegesedését.

Üres állapotban dobjuk a fémes szelektív tárolóba.



GREENOX

SZILIKON
SPRAY

Többcélú szilikon spray
színtelen, szagtalan, magas minőségű

SZILIKONOSMENTES
FORMALEVÁLASZTÓ

Mould-release and repaintable anti-metal- splattering spray
without silicones.

Víztaszító hatású, ellenáll a baktériumoknak és a penésznek. Hatékony védelem és 
síkosító hatás fém és nemfém felületekre egyaránt.

ALKALMAZÁS:
Nem tapad, használható formaeltávolítóként: sok-féle műanyag, gumi, gipsz. Javítja és 
fényesít mindenféle anyagot: vinyl, műanyag, fa, bőr és fém felületek. Vízlepergető hatású, 
ponyvák, sátrak, ernyők számára is használható

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:
Kiszerelés: 500 ml

HOGYAN HASZNÁLJUK?
Ne használjunk áram alatt lévő készülékeknél. Jól szellőző helyen alkalmazzuk. Fújjunk 
30cm-ről a felületre. Csupán egy vékony réteg alkalmazása is elegendő a legtöbb esetben.

ALKALMAZÁS:
It provides a uniform film of great lubricant power with a high mould-release 
performance. Compatible with the majority of plastic materials. Very useful as 
anti-adherent in welding operations. Avoids metal shreds detaching from the welding jet 
from adhering to the surface. The treated pieces can be subjected to printing, painting, 
silk-screening etc.. without any incompatibility problem.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ:
Kiszerelés: 500 ml

HOGYAN ALKALMAZZUK?
Rázzuk fel a kannát 30 másodpercig. Ne használjuk áram alatt lévő készülékeknél. 
30 cm-ről permetezzük a felületre. Az esetek többségében egy réteg elegendő.


