SPRAY’S EN TRIGGERS

SLIMME PRODUCTEN VOOR
		SLIMME ONDERNEMERS

OLIËN, VETTEN & REINIGINGSMIDDELEN

WWW.PYPRO.BE

SPRAY’S
UPL 40 - UNIVERSAL MULTI PURPOSE LUBRICANT
UPL 40 smeert scharnieren, verbindingen, wielen, rollen,
grepen, sloten van ramen en deuren, bladveren, veren, enz.
Is corrosiewerend, kruipolie, roestoplosser, smeerolie en
reiniger in één product. Verdringt vocht (vb van elektronische
contacten, bougies, motor- en elektronisch aangedreven
Artikel

DV. P. 1005202

Verpakking

machines, tweewielers, aggregaten, enz.) Reinigt, verzorgt
en beschermt in één behandeling. Verdringt vet en vuil
van metalen vlakken en vormt een corrosie werende
bescherming.

12 x 400ML

SCL 12 - SYNTHETIC CHAIN & CABLE LUBRICANT
SCL 12 is zwaar belastbaar en slijtage reducerend. Voor
het smeren van vele langzaam en snel lopende kettingen
en staalkabels. Sterke hechting, niet druipend, grote
penetratie in de ketting, droogt nagenoeg volledig op aan
de buitenkant en voorkomt zo aankleven van stof en zand,
laat een waterwerende roestbeschermende laag achter.
Reduceert de noodzakelijke aandrijfenergie door de
Artikel

DV.P.100503

Verpakking

lage wrijvingsweerstand. Voorkomt corrosie in vochtige,
agressieve omgevingen. Transparante kleurloze smeerfilm.
Toepasbaar in combinatie met de regulier toegepaste
kettingmaterialen, o-ring safe. Zeer economisch in het
gebruik door de grote zekerheid en de lange bescherming
die wordt geboden.

12 x 400ML

HPC 15 - HIGH PRESSURE PTFE COMPOUND
HPC 15 : breed inzetbaar als niet vettend glijmiddel,
smeermiddel en lossingsmiddel bv voor het smeren
van geleidingen in de kunststof industrie. Hecht aan
materiaal zoals bv glas, rubber, hout, kunststof en metaal.
Temperatuurstabiel van -180°C tot +260°C. is niet alleen
Artikel
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waterbestendig maar ook corrosiewerend. Voorkomt
knarsen enpiepen bewegende elementen van verschillende materialen. Reduceert wrijving tot een minimum en
voorkomt slijtage en stofvorming. Speciaal geschikt voor
gebruik als lossingsmiddel en als antihecht middel.

12 x 400ML

MCP 101 - MULTICLEAN PRO SOLV
MCP 101 Zacht reinigingsproduct met drogingeffect.
Industriële, niet-agressieve reiniging en ontvettingsmiddel.
Verwijdert vuil, vet en lijmsporen. Laat geen resten na.
Veilig op de meeste oppervlakken te gebruiken, eveneens
op de meeste kunststoffen, glas en rubber. Zeer goede
Artikel
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Verpakking

penetrerende werking. Droogt na korte tijd volledig op
met een zuiver en droog resultaat. Samenstelling zonder
xyleen of aceton. Ontwikkeld voor de automobiel industrie.
Verwijdering lijmresten op lakken.

12 x 400ML

WS 81 - ZINC - ALU - MIX
WS 81 op basis van epoxy-ester voor het behandelen van
verzinkt en onbehandeld staal. Uitstekende kathodische
corrosiewering. Goed puntlasbaar. Hittebestendig tot 350°C.
De ondergrond schuren en schoon, droog en vetvrij maken.
Omgeving afdekken. Voor gebruik, 2 minuten schudden en
Artikel
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Verpakking

proefstukje spuiten. Spuitafstand 25 – 30 cm. Aanbrengen
in meerdere lagen. Verwerkingstemperatuur 15 – 25°C.
Uitgehard na 24 uur. Na gebruik de bus omkeren en ventiel
schoonspuiten.

12 x 400ML

WS 70 - BOOR- & SNIJOLIE
Ws 70 is een synthetische boor snij olie met uitstekende een optimale verdeling zelfs bij ingespannen werkstukken.
snij eigenschappen. Voor alle boor en snij bewerkingen bij Beschermt langdurig tegen corrosie. Geeft lange gereedlagere werktemperaturen. Zeer goede kruipwerking voor schap standtijden en reduceert het breukpercentage.
Artikel
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Verpakking

12 x 400ML

WS 78 - PROFESSIONAL LIJM SPRAY
WS 78 wordt gebruikt als montage, hecht of kontactlijm. en metaal. Delen samen voegen en kortstondig krachtig
Uitmuntend voor het verlijmen van karton,hout, kurk, leder, aandrukken.
textiel, vilt, kunststof, piepschuim als ook glas, keramiek
Artikel
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Verpakking

12 x 400ML

WS 320 - ANTI – LASSPAT SPRAY
WS 320 is een bescherming voor buizen, lasposten en gereed- Gebruiksaanwijzing: Goed schudden voor gebruik. WS 320
schap geschikt voor solderen. Voorkomt aanhechting van direct verstuiven op de te behandelen oppervlakken. Enkele
spatten op de behandelde oppervlakken.
ogenblikken laten drogen voor men het lassen hervat.
Beschermt geen geverfde oppervlakken. Silicone vrij.
Artikel
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12 x 400ML

WS 90 - LIJM- EN PAKKING REINIGER
WS 90 verwijderd snel en zonder problemen pakkingmate- 99 is toe te passen op metaal, glas, hout, keramiek, steen en
riaal en uitgeharde lijmresten evenals verf en lak. Geschikt veel meer. Bij twijfel altijd eerst op een onderdeel testen
als afbijtmiddel. Verwijdert olie, hars, vet en teerresten. GGR
Artikel
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12 x 400ML

WS 74 - SILICONE SPRAY
WS 74 is een vetvrij glij-, lossingmiddel en verzorgingmiddel.
Vormt een belastbare smeerfilm voor de geleidingen van
autostoelen, het zonnedak, raamgeleidingen, rollen en
vertandingen. Ook als lossingmiddel in de kunststof –omvorm
Artikel

DV.P.100507

Verpakking

en lastechniek. Werkt als bescherming op metalen, rubber,
kunststof, leder, lakken en chroom. Verdringt vocht van
elektrische componenten en verhindert elektrische oplading
en roestvorming, oxidatie van oppervlakken.

12 x 400ML

WS 600 - HTC KERAMIC SPRAY
WS 600 : een metaalvrij speciaal smeermiddel, bestand moeren. Met langdurige werking tegen het vastvreten,
tegen hoge temperaturen en drukken. Ideaal als lossings- vastbranden en corroderen.
middel voor RVS en chroomnikkel stalen pasbouten en
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12 x 400ML

TRIGGERS
TEXTILE FRESH
TEXTILE FRESH reinigt grondig kleurvaste textielbe- met pluisvrije doek of borsteltje. Droog deppen met
kleding en verwijdert hardnekkige vlekken.
absorberende doek. Bio-afbreekbaar.
Product innevelen, even laten inwerken. Vuil loswrijven
Artikel

Verpakking

12 x 1L

LEATHER & VINYL CONDITIONER
LEATHER & VINYL CONDITIONER hernieuwd kunststof glanzend resultaat gewenst is: nawrijven met pluisvrije
en leder. Het product gelijkmatig innevelen en licht doek of poetspapier. Nooit gebruiken op stuurwiel en
openwrijven, laat vervolgens opdrogen. Indien niet pedalen.
Artikel

Verpakking

12 x 1L

MULTI CLEANER
MULTI CLEANER om moeiteloos vuil en vet af te vegen dampkap, badkamer. Zuiver toepassen door verneveling.
met glanzend resultaat. Voor interieur, bureel, keuken,Artikel
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12 x 1L

GLASS CLEANER
GLASS CLEANER reinigt zonder strepen vensters, oppervlak en zuiver wrijven met pluisvrije doek of
spiegels, gladde kunststoffen en chroom. Verwijdert poetspapier.
efficiënt nicotine aanslag. Product vernevelen op het
Artikel

Verpakking

12 x 1L

WHEEL CLEANER
WHEEL CLEANER verwijdert zwarte aanslag en straatvuil Het product innevelen, even laten inwerken, goed
van elke velg. Krachtig en veilig in gebruik.
naspoelen met spons of hogedruk. Niet laten opdrogen
Artikel

Verpakking

12 x 1L

INSECT REMOVER
INSECT REMOVER verwijdert snel en zonder moeite innevelen, even laten inwerken, goed naspoelen met
alle insecten van het koetswerk en voorruit. Het product spons of hogedruk. Niet laten opdrogen
Artikel

Verpakking

12 x 1L

Naast het standaard aanbod spray’s en triggers zijn er meerdere specifieke
samenstellingen beschikbaar.
Vraag vrijblijvend advies om het geschikte middel te bekomen.
RAADPLEEG ONS VOLLEDIGE ASSORTIMENT!
Motor- & transmissieoliën voor car, truck, bus en grondverzet
Agrotech Lubricants: een compleet gamma voor landbouwmachines
www.agrotechlubricants.com
Nutrastane: NSF H & oliën en smeervetten voro veilig verwerken van voedsel
Hydrauliek oliën
Compressor oliën
Industriële oliën smeerspecialiteiten
Industriële tandwiel olën
Metaalbewerking: snijolie en koelmelk, anticorrosie middelen
Smeervetten voor transport, grondverzet en industrie
Zepen voor voertuigen en machines
Industriële reinigingsmiddelen
Reinigingsmiddelen voor de landbouw en voedingsindustrie
Poetspapier en vodden
Pompen voor brandstof, olie, vet, zeep en oplosmiddelen.

ZIT U MET VRAGEN? INFORMEER VRIJBLIJVEND!

BRUGGESTRAAT 66
8840 STADEN
TEL.: +32 (0)51 70 09 61
FAX: +32 (0)51 70 09 68
GSM: +32 (0)475 65 21 94
info@pypro.be
www.pypro.be

