PRIEMYSLOVÉ SPREJE

Brugarolas priemyslové spreje sú vyrobené pokročilou technológiou a ponúkajú riešenie pre všetky aplikície, ktoré vyžadujú použitie rozprašovacieho systému.
Podľa certifikácie ISO 9001 ponúkajú spreje Brugarolas najvyššie štandardy kvality od prvého okamžiku až po konečný
výrobok.
Všetky Brugarolas spreje sú plnené v súlade so španielskymi
a EU zákonmi.
Tieto pohonné látky a pomocné rozpúšťadlá sú úplne bezpečné pre životné prostredie a nepoškodzujú ozónovú vrstvu.

RADA VÝROBKOV

- BESLUX AFLOJATODO : Špeciálny uvoľňovací antikorózny olej pre kompletizáciu a rozoberanie. Odblokuje a
uvoľní všetky druhy vrutov, skrutiek, kolíkov, hmoždiniek,skrutkové spoje, atď. Ideálny pre demontáž dielov a zhrdzavených kusov. Chráni proti korózii
- BESLUX BASIC MULTIUSE: Viacúčelový mazací, ochranný, olej pre všetky druhy mechanizmov. Vhodný pri mazaní
s ľahkým mechanickým zaťažením, zabraňuje vzniku korózie a uvolňuje všetky druhy blokovaných mechanizmov.
- BESLUX CADENAS : Mazací olej pre všetky typy reťazí, vidlicové vozíky, atď. Zvýšená životnosť pri mazaní skrutiek.
Odpudzuje vodu. Odoláva teplotám aždo 180 ° C.

- BESLUX BLANCO CADENAS : Potravinárský olej s PTFE, špeciálne konštruovaný pre bezpečné a jednoduché
mazanie reťazí a mechanizmov, kde môže nastať spontánny kontakt s potravinami. Zaisťuje nízke opotrebenie bez
kontaminácie. Odolný vode a teplotám.
- BESLUX RAMCA 220 : Mazací syntetický olej pre systémy, reťaze, ktoré sú vystavené vysokým teplotám (až do
230ºC). Veľmi dobré mazacie vlastnosti v prítomnosti znečisťujúcich látok. Udržuje čisté reťaze,vodítka a pohyb po
koľajniciach.
- BESLUX CAMIN 150WR : Priľnavý, vodu odpudzujúci minerálny olej, pre reťaze, otvorené prevodovky. Jeho skvelé
mazacie vlastnosti zabraňujú zväčšovaniu medzier a prispievajú ku zvýšeniu životnosti výrobku.
- BESLUX KTS : Bezfarebný syntetický olej, ktorý má vynikajúce mazacie schopnosti pre mazanie mechanizmov vo
vysokých otáčkách. Ideálny pre pletacie stroje, vretená, skrutky a mechanizmy vo vysokých otáčkach pracujúcich v
rozpätí teplôt -30 až 110°C.
- BESLUX FLUOR LIQ : Špeciálny syntetický viacúčelový olej s PTFE pre mazanie, špeciálne použitie v potravinárskom priemysle. Je ideálny pre mazanie bodov, ktoré vyžadujú mazanie bez zápachu oleja. Zabraňuje korózii a
špine vo vlhkom, agresívnom a znečistenom ovzduší.
- BESLUX BESSIL F-100 : Potravinársky silikónový olej pre mazanie mechanizmov pracujúcich vo vysokých teplotách,
v prítomnosti vody, ktoré môžu maťspontánny styk s potravinami. CERTIFIKÁCIA NSF H-1, 3H
- DENSOLINA RVTH : Parafínový potravinársky olej s výbornými mazacími vlastnosťami. Má dobrú lepivosť a
priľnavosť. Ideálny pre tie aplikácie, kde môže dôjsť ku spontánnemu styku s potravinami.Poskytuje čisté mazanie a
netoxické.
CERTIFIKÁCIA NSF H-1, 3H
- BESLUX CABLES : Vynikajúci tuk pre mazanie a ochranu káblov. Preniká medzi drôty a chráni ich proti korózii vo
veľmi drsných podmienkach. Vysoko vode a teplote odolný. Zabraňuje blokovaniu a opotrebeniu.
- BRADOL CADENAS : Biely priľnavý tuk na reťaze s odolnosťou proti opotrebeniu, nesteká. Zvyšuje životnosť a zaisťuje malé opotrebenie. Ideálny pre mazanie motocyklových prevodových reťazí, ostatných kĺbov a všetkých mechanizmov.
- BRADOL CADENAS PLUS : Biely tuk s vysokým obsahom PTFE, s vysokými protiodernými vlastnosťami, veľmi lepkavý a nekvápe. Špeciálne navrhnutý pre mazanie reťazí a motocyklových reťazí.
- BESLUX GRASA SPRAY AD : Vysoko účinný mazací tuk, je veľmi priľnavý a má vynikajúcu odolnosť voči mechanickému zaťaženiu.Špeciálne navrhnutý pre mechanizmy vystavené ťažkým bremenám alebo vysokej odstredivej sile. Poskytuje vysoký výkon a dlhú dobu trvania mazania. Ideálny pre všetky druhy otvorených prevodov.
- BESLUX GRASA SPRAY PLEX 778 A: Veľmi výkonné viacúčelové mazivo pre malé a stredné mechanizmy, ktoré
pracujú pri stredných alebo vysokých rýchlostiach. Poskytuje dlhú životnosť mazania so širokým rozsahom pracovnej
teploty (-55 a 150ºC).
- BESLUX GRASA SPRAY UNIVERSAL : Syntetický tuk pre potravinársky priemysel s PTFE. Ideálny pre mazanie
mechanizmov vystavených zaťaženiu a vlhkej atmosfére, a ktoré by mohli mať tiež spontánny kontakt s potravinami.
Má vynikajúce mazacie vlastnosti a je vysoko vode odolný.
CERTIFIKÁCIA NSF H-1
- BESLUX MOLY SPRAY : Mazivo-tuk proti zadreniu s molybden-bisulfidom, odolný k vysokým teplotám (suché mazanie až do 450ºC) a vysokým tlakom. Ideálny pre vretená, vodiace lišty, skrutky,klzáky, osy, skrutky s obtiažnym prístupom.
- BESLUX FLUOR TF SPRAY : SUCHÝ FILM v spreji s PTFE. Má vysoko technologické vlastnosti proti zadreniu
(separátor), vhodný pre všetky druhy plastov, gumy alebo elastomery. Ideálny pre presné zariadenie, textilné stroje a
všetky druhy jemných mechanizmov.
- BESLUX ANTISEIZE SPRAY : ANTI-SEIZE PASTA V SPREJI, antikorózny na báze medi. Ideálny pre ochranu
skrutiek, skrutiek so závitom kĺbov a pohybových skrutiek, rovnako ako pri mazaní hydraulických a pneumatických
kladív
Vhodný hlavne pre vysoké teploty.

KVALITNÉ SPREJE PRE LISOVANIE PLASTOV
- BESLUX DESMOLDEANTE DEX-4 : Separačný sprej určený pre LISOVANIE PLASTOV. Tenká vrstva vytvára
vysoko odolný a trvanlivý film. Funguje tiež proti zadreniu v procese zvárania, aby sa zabránilo netesnosti pracovných
nástrojov.
- BRUSIL : Silikónový SEPARAČNÝ SPREJ pre všetky druhy plastov a gumové výrobky. Funguje tiež proti zadreniu pri
zváraní a ďalších aplikáciách. Silikónový film, ktorý vytvára, je netoxický a odolává veľmi vysokým teplotám.
- BESLUX SOLDADURA : Ochrana proti rozstreku pri ZVÁRANÍ, bez silikónu. Ideálny pre zváračské práce s inertným
plynom. Zvyšuje životnosť trysky.
- BESLUX WELD APS 130 : Ochrana proti rozstreku pri ZVÁRANÍ, bez silikónu. Nehorľavý a biologicky
odbúrateľný. Pracovná plocha zostane čistá bez znečišťujúcich látok. Poskytuje vynikajúcu antikoróznu ochranu
povrchov po ošetrení.
- BRADOL LIMPIA MOTOR : ODMASŤOVACÍ prípravok s nízkou toxicitou. Je ideálny pre odstránenie mastnoty a
iných nečistôt. Rýchlé odmasťovanie.
- BRADOL TOP CLEANER : Vynikajúci ODMASŤOVACÍ sprej. Ideálny pre brzdy,karburátory a ďalšiu elektrotechniku
s kontaktom napr. sviečky, spínače
- BESLUX RK PELABLE : Špeciálny antikorózny OCHRANNÝ LAK, pre LISOSOVANIE PLASTOV. Obvykle slúži k
zachovaniu všetkých druhov kovového materiálu počas jeho výroby, skladovania alebo prepravy .
- ANTI-HUMEDAD : Ochrana proti vlhkosti a korózii pre všetky druhy povrchov, foriem a dielov . Ideálny pre ochranu
foriem a mechanizovaných častí počas skladovania. Používa sa tiež proti otlačkom prstov a proti korózii
.- BESLUX DESMOLDEANTE DEX-4 : Separačný sprej určený pre LISOVANIE PLASTOV. Tenká vrstva vytvára
vysoko odolný a trvanlivý film. Funguje tiež proti zadreniu v procese zvárania, aby sa zabránilo netesnosti pracovných
nástrojov.
- BRUSIL : Silikónový SEPARAČNÝ SPREJ pre všetky druhy plastov a gumové výrobky. Funguje tiež proti zadreniu pri
zváraní a ďalších aplikáciách. Silikónový film, ktorý vytvára, je netoxický a odolává veľmi vysokým teplotám.
- BESLUX SOLDADURA : Ochrana proti rozstreku pri ZVÁRANÍ, bez silikónu. Ideálny pre zváračské práce s inertným
plynom. Zvyšuje životnosť trysky.
- BESLUX WELD APS 130 : Ochrana proti rozstreku pri ZVÁRANÍ, bez silikónu. Nehorľavý a biologicky
odbúrateľný. Pracovná plocha zostane čistá bez znečišťujúcich látok. Poskytuje vynikajúcu antikoróznu ochranu
povrchov po ošetrení.
- BRADOL LIMPIA MOTOR : ODMASŤOVACÍ prípravok s nízkou toxicitou. Je ideálny pre odstránenie mastnoty a
iných nečistôt. Rýchlé odmasťovanie.
- BRADOL TOP CLEANER : Vynikajúci ODMASŤOVACÍ sprej. Ideálny pre brzdy,karburátory a ďalšiu elektrotechniku
s kontaktom napr. sviečky, spínače
- BESLUX RK PELABLE : Špeciálny antikorózny OCHRANNÝ LAK, pre LISOSOVANIE PLASTOV. Zvyčajne slúži k
zachovaniu všetkých druhov kovového materiálu počas jeho výroby, skladovania alebo prepravy .

BALENIE:
Spreje majú obsah 520ml a dodávajú sa po 12 ks v krabici.
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