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Kesztyűk

GUIDE Védőkesztyű  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

méret típus azonosító eladási / rend. 
egység (pár) cikkszám

8 43-08 1/12 070101-0010
9 43-09 1/12 070101-0011

10 43-10 1/12 070101-0012
11 43-11 1/12 070101-0036

TERMÉKJELLEMZŐK
• Prémium minőség, szerelési-, precíziós- valamint könnyű munkákhoz
• Fehér színű sertés színbőr
• Tépőzáras csuklórésszel
• Bőr artéria-, köröm- és ujjvédelem
• Kézhát és a mandzsetta gumírozott pamut
• Szabvány: EN 420

  

 Védőkesztyű marhahasítékból erősített tenyérrel  

méret típus azonosító eladási / rend. 
egység (pár) cikkszám

10 154 1/12 070101-0020

TERMÉKJELLEMZŐK
• Erős igénybevételre
• Marha hasítékbőr
• Bélelt, tenyérbéléssel rendelkezik
•  Többletrétegű erősített hasított marhabőr a mutató- és  

hüvelykujjon valamint a tenyéren
• Bőr artéria-, köröm- és ökölcsontvédő
• Kézhát és a merev mandzsetta erős vászonból
• Szabvány: EN 388

  

 Védőkesztyű marhahasítékból erősített  

méret típus azonosító eladási / rend. 
egység (pár) cikkszám

10 150 1/12 070101-0023

TERMÉKJELLEMZŐK
• Általános munkákhoz javasolt szerelőkesztyű
• Marha hasítékbőr
• Pamut, tenyérbéléssel rendelkezik
• Bőr artéria-, köröm- és ökölcsontvédő
• Kézhát és a merev mandzsetta erős vászonból
• Szabvány: EN 388

  

 Védőkesztyű marhahasítékból  

méret típus azonosító eladási / rend. 
egység (pár) cikkszám

10 204 1/12 070101-0022

TERMÉKJELLEMZŐK
• Általános munkákhoz javasolt szerelőkesztyű
• Marha hasítékbőr
• Pamut, tenyérbéléssel rendelkezik
• Bőr artéria-, köröm- és ökölcsontvédő
• Kézhát és a merev mandzsetta erős vászonból
• Szabvány: EN 388
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 Latex kesztyű  

méret típus azonosító eladási / rend. 
egység (pár) cikkszám

10 3800 1/12 070101-0004

TERMÉKJELLEMZŐK
• Tenyerén és az ujjakon ökölcsontig mártott sárga latex
• Béleletlen
• Jól szellőző pamut alapanyag
• Gumírozott mandzsetta
• Vágásbiztos, csúszásmentes érdesítés
• Szabvány: EN 388

  

 Sav-, lúg-, olajálló kesztyű  

méret típus azonosító eladási / rend. 
egység (pár) cikkszám

10 3636 1/10 070101-0005

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Higiénikus Actifresh® kiképzés a szagok és kórokozók  

(gombák, baktériumok) megelőzésére
• Mikroorganizmusok elleni védelem
• Sav-, lúg- és olajálló
• Pamutra mártott bordó PVC
• Anyagvastagság: 1mm
• Kesztű hossz: 36cm
• Szabvány: EN 388, EN 374

   

 Kötött vastag pamutkesztyű I.  

méret típus azonosító eladási / rend. 
egység (pár) cikkszám

10 4349 1/12 070101-0003

TERMÉKJELLEMZŐK
• Jól szellőző poliészter/pamut kevert szálas alapanyagból
• Tenyéren kék PVC pöttyök, anyag kicsúszás ellen
• Tartós, erős kivitel
• Gumírozott mandzsetta

 Kötött vastag pamutkesztyű II.  

méret típus azonosító eladási / rend. 
egység (pár) cikkszám

10 4345 1/10 070101-0027

TERMÉKJELLEMZŐK
• Vastag és erős cérnakesztyű
• Mindkét kézen viselhető kesztyű
• Jól szellőző természetes pamut alapanyagból
• Duplaszálas, kötött, 19-es szálvastagságú cérnából
• Gumírozott, csuklóvédő mandzsettával

KESZTYŰK
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 Vászon kesztyű  

méret típus azonosító eladási / rend. 
egység (pár) cikkszám

10 4165 1/12 070101-0006

TERMÉKJELLEMZŐK
• Jól szellőző vászon alapanyagból
• Tenyéren fekete PVC pöttyök, anyag kicsúszás ellen
• Gumírozott mandzsetta

 Hegesztő kesztyű  

méret típus azonosító eladási / rend. 
egység (pár) cikkszám

10 2514 1/12 050207-0002

TERMÉKJELLEMZŐK
• Hegesztési munkákhoz javasolt védőkesztyű
• Marha hasítékbőr
• Olvadt fémcseppek elleni védelem
• Kontakthő elleni védelem: 15s/100°C 
• Íválló: 400V/3,8kA/1s
• Mandzsetta hossz: 15cm
• Szabvány: EN 407, EN 388

   

KESZTYŰK
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Fejvédők

 Védősisak állpánt  
típus azonosító cikkszám

- 070201-0015

TERMÉKJELLEMZŐK
• Műanyag állvédő 
• Nyúlásmentes 2 ponton állítható heveder 
• Sisakhoz kemény műanyag csatlakozóval

 Épitési sisakok  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

szín cikkszám
citromsárga 070201-0001

fehér 070201-0002
kék 070201-0003

piros 070201-0005

TERMÉKJELLEMZŐK
• Polipropilén sisakhéj
• Négy ponton rögzített, állítható sisakkosár nedvszívó izzadságszalaggal
• Szerelvényezhető különböző hallás-, arc-, és állvédővel
• Szabvány: EN 397

  

 Ütésálló védősapka (baseball)  
MŰSZAKI PARAMÉTEREK

szín típus azonosító cikkszám
kék SM-913-56 BLUE 070201-0014

fekete SM-913-56 BLACK 070201-0016

TERMÉKJELLEMZŐK
• Polietilén sapkahéj
• Műanyag betétes, ütésálló, baseball kialakítású munkavédelmi sapka
• Nagyméretű légáteresztő szellőző lyukakkal
• Szabvány: EN 812

812   

FEJVÉDŐK
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 Homlokpántos arcvédő rostély + fültok  
típus azonosító cikkszám

- 070401-0015

TERMÉKJELLEMZŐK
Homlokpánt:
• 3 pozíciós állítási lehetőség, ötpontos illeszkedés az arcvédők számára
• 2 forgáspont
• Ergonomikus kialakítású védőívelés, homlokrészen izzadságszalag
• Fokozatmentesen állítható fejbőség és boltozati magasság
• Szabvány: EN 166-3-B
Rostély:
• Sűrű fém szitaszövet
• Szemtávolság: 1mm
• Szabvány: EN 1731-F
Fülvédő:
• Fokozatmentesen állítható magasság
• Párnázott fejpánttal
• Szabvány: EN 352-1

    

 Homlokpántos arcvédő rostély  
típus azonosító cikkszám

- 070401-0016

TERMÉKJELLEMZŐK
Homlokpánt:
• 3 pozíciós állítási lehetőség, ötpontos illeszkedés az arcvédők számára
• 2 forgáspont
• Ergonomikus kialakítású védőívelés, homlokrészen izzadságszalag
• Fokozatmentesen állítható fejbőség és boltozati magasság
• Szabvány: EN 166-3-B
Rostély:
• Sűrű fém szitaszövet
• Szemtávolság: 1mm
• Szabvány: EN 1731-F

   

Arc- és szemvédők

 Homlokpántos plexi álarc  
típus azonosító cikkszám

- 070401-0001

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Egyszeres, víztiszta, felhajtható  plexi látásmező, amely ellenáll a  

fröccsenő anyagoknak
• Állítható boltozati magasság és bőség 
• Nedvszívó izzadságszalaggal ellátott polietilén fejkosár 
• Szabvány: EN 166-B
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Z-TOOLS Védőszemüveg víztiszta 3r.  
típus azonosító cikkszám

ZTP2793V 070501-0065

TERMÉKJELLEMZŐK
• Védelmet nyújt a szemnek a kisebb méretű, repülő tárgyakkal szemben 
•  Víztiszta, színezésmentes, erős polikarbonát lencsék karc- és  

páramentes réteggel
• Puha orrnyereg 
• Nagyméretű lencse növelt oldalvédelemmel rendelkezik  
• Gumírozott szárvég a jó tapadás és illeszkedés érdekében 
• Sportos, ergonomikus kialakítás 
• Szabvány: EN 166

KÉSZLET TARTALMA
• Védőszemüveg
• Mikrofiber tasak
• Szemüvegpánt

  

Z-TOOLS Védőszemüveg füstszínű 3r.  
típus azonosító cikkszám

ZTP7599F 070501-0059

TERMÉKJELLEMZŐK
• Védelmet nyújt a szemnek a kisebb méretű, repülő tárgyakkal szemben 
• Füstszínű, erős polikarbonát lencsék karc- és páramentes réteggel 
• Puha orrnyereg 
• Nagyméretű lencse növelt oldalvédelemmel rendelkezik  
• 100% UV400 védelemmel ellátva 
• Gumírozott szárvég a jó tapadás és illeszkedés érdekében 
• Sportos, ergonomikus kialakítás 
• Szabvány: EN 166

KÉSZLET TARTALMA
• Védőszemüveg
• Mikrofiber tasak
• Szemüvegpánt

   

Z-TOOLS Védőszemüveg sárga 3r.  
típus azonosító cikkszám

ZTP7599S 070501-0060

TERMÉKJELLEMZŐK
• Védelmet nyújt a szemnek a kisebb méretű, repülő tárgyakkal szemben 
• Sárga színű, erős polikarbonát lencsék karc- és páramentes réteggel 
• Puha orrnyereg 
• Nagyméretű lencse növelt oldalvédelemmel rendelkezik  
• Gumírozott szárvég a jó tapadás és illeszkedés érdekében 
• Sportos, ergonomikus kialakítás 
• Szabvány: EN 166

KÉSZLET TARTALMA
• Védőszemüveg
• Mikrofiber tasak
• Szemüvegpánt

  

Z-TOOLS Védőszemüveg füstszínű  

típus azonosító eladási / rend. 
egység (db) cikkszám

ZTE5623F 1/10 070501-0061

TERMÉKJELLEMZŐK
• Védelmet nyújt a szemnek a kisebb méretű, repülő tárgyakkal szemben 
• Füst színű, erős polikarbonát lencsék  
• Puha nagyméretű orrnyereg 
•  Nagyméretű lencse növelt oldalvédelemmel rendelkezik, amely a  

szárban folytatódik
• 100% UV400 védelemmel ellátva 
• Gumírozott szárvég a jó tapadás és illeszkedés érdekében 
• Sportos, ergonomikus kialakítás 
• Szabvány: EN 166

   

ARC- ÉS SZEMVÉDŐK
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Z-TOOLS Védőszemüveg víztiszta I.  

típus azonosító eladási / rend. 
egység (db) cikkszám

ZTE2988V 1/10 070501-0051

TERMÉKJELLEMZŐK
• Védelmet nyújt a szemnek a kisebb méretű, repülő tárgyakkal szemben
•  A nagyméretű lencsék és az orrnyereg erős, víztiszta, polikarbonát  

anyagból készült
• Vékony, víztiszta keret
• Állítható szárhossz
• Szabvány: EN 166

  

Z-TOOLS Védőszemüveg víztiszta II.  

típus azonosító eladási / rend. 
egység (db) cikkszám

ZTE2773V 1/10 070501-0053

TERMÉKJELLEMZŐK
• Védelmet nyújt a szemnek a kisebb méretű, repülő tárgyakkal szemben
•  A nagyméretű lencsék és a kis orrnyereg erős, víztiszta, polikarbonát  

anyagból készült
• Holttérmentes keret
• Oldalról teljes védelmet nyújtó magas szár
• Szabvány: EN 166

  

Z-TOOLS Védőszemüveg víztiszta III.  

típus azonosító eladási / rend. 
egység (db) cikkszám

ZTE2533V 1/10 070501-0052

TERMÉKJELLEMZŐK
• Védelmet nyújt a szemnek a kisebb méretű, repülő tárgyakkal szemben
•  A nagyméretű oldalra szögben hajlított lencsék és az orrnyereg erős,  

víztiszta, polikarbonát anyagból készült
• Felül vastag, merev keret
• Oldalvédelme egybeépített a lencsével
• Állítható szárhossz
• Szabvány: EN 166

  

Z-TOOLS Védőszemüveg sárga  

típus azonosító eladási / rend. 
egység (db) cikkszám

ZTE5623S 1/10 070501-0062

TERMÉKJELLEMZŐK
• Védelmet nyújt a szemnek a kisebb méretű, repülő tárgyakkal szemben 
• Sárga színű, erős polikarbonát lencsék  
• Puha nagyméretű orrnyereg 
•  Nagyméretű lencse növelt oldalvédelemmel rendelkezik, amely a  

szárban is folytatódik
• Gumírozott szárvég a jó tapadás és illeszkedés érdekében 
• Sportos, ergonomikus kialakítás 
• Szabvány: EN 166
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Z-TOOLS Védőszemüveg víztiszta IV.  

típus azonosító eladási / rend. 
egység (db) cikkszám

VG-2050CE 1/12 070501-0002

TERMÉKJELLEMZŐK
• Védelmet nyújt a szemnek a kisebb méretű, repülő tárgyakkal szemben
•  A nagyméretű oldalra szögben hajlított lencsék és az orrnyereg erős,  

víztiszta, polikarbonát anyagból készült
• Felül vastag, merev keret
• Oldalról teljes védelmet nyújtó magas, szellőzőnyílásokkal ellátott szár
• Szabvány: EN 166

  

Z-TOOLS Védőszemüveg víztiszta V.  
típus azonosító cikkszám

ZTP271V 070501-0004

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Védelmet nyújt a szemnek a kisebb és közepes méretű, repülő  

tárgyakkal és kifröccsenő folyadékokkal szemben
•  Erősített mechanikai védelemmel ellátott extra nagyméretű  

víztiszta polikarbonát lencse
• Szár nélkül állítható, latex gumi pántos rögzítés
• Szabvány: EN 166

  

Z-TOOLS Védőszemüveg víztiszta VI.  

típus azonosító eladási / rend. 
egység (db) cikkszám

ZTE201V 1/10 070501-0001

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Védelmet nyújt a szemnek a kisebb és közepes méretű, repülő  

tárgyakkal és kifröccsenő folyadékokkal szemben
• Erősített mechanikai védelemmel ellátott víztiszta polikarbonát lencse
• Szár nélkül állítható, latex gumi pántos rögzítés
• Szellőzőlyukakkal ellátott puha keret
• Szabvány: EN 166
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Fülvédők

 Fültok Profi  
típus azonosító cikkszám
ZEP-108L-56 070601-0007

TERMÉKJELLEMZŐK
• Erősített, összehajtható ABS fültok
• Kényelmes, PVC párnázott érintkező felület
• Rugalmas fejpánt, munkavédelmi sisak alatt is kényelmesen hordható
• Fémpánttal állítható boltozati magasság
• NNR: 16dB
• SNR: 26dB
• Szabvány: EN 352-1

  

 Fültok  
típus azonosító cikkszám

ZEP-101 070601-0006

TERMÉKJELLEMZŐK
• ABS fültok
• Kényelmes, PVC párnázott érintkező felület
• Állítható boltozati magasság
• NNR: 14dB
• SNR: 27dB
• Szabvány: EN352-1

  

Z-TOOLS PU füldugó  
típus azonosító cikkszám

- 070601-0018

TERMÉKJELLEMZŐK
• Nagy védőképességű PU anyag
• Ergonomikus kialakítású, enyhén kúpos, lekerekített végű füldugó
• Párosával légmentesen zárt higiénikus csomagolásban
• Könnyen alakítható, formázható
• Praktikus kínálódobozban a könnyű adagolásért
• Kínálódoboz tartalma: 100 pár füldugó
• NRR: 32dB
• SNR: 37dB
• Szabvány: EN352-2

  

FÜLVÉDŐK
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Légzésvédők

 Higiéniás pormaszk csomag  

típus azonosító eladási egység 
(db) cikkszám

- 10 070301-0002

TERMÉKJELLEMZŐK
• Egyszerhasználatos formázott papír pormaszk kilélegző szelep nélkül
• Puhafém, formázható orrcsíptetővel, 2 ponton rögzített
• 10 db/csomag

Figyelem! Védőeszköznek nem minősülő termék!

 Védőmaszk nem mérgező porok ellen  

típus azonosító eladási / rend. 
egység (db) cikkszám

SH9100 1/20 070301-0003

TERMÉKJELLEMZŐK
• FFP1 osztály
• Nem mérgező szilárd és folyékony részecskék, porok ellen
• Antiallergén pormaszk kilélegző szelep nélkül
• Puhafém, formázható orrcsíptetővel, 4 ponton rögzített
• Szabvány: EN 149

  

 Védőmaszk, szeleppel nem mérgező porok ellen  

típus azonosító eladási / rend. 
egység (db) cikkszám

SH9100V 1/10 070301-0004

TERMÉKJELLEMZŐK
• FFP1 osztály
• Nem mérgező szilárd és folyékony részecskék, porok ellen
• Antiallergén pormaszk kilélegző szeleppel
• Puhafém, formázható orrcsíptetővel, 4 ponton rögzített
• Szabvány: EN 149

  

 Védőmaszk gyengén mérgező porok ellen  

típus azonosító eladási / rend. 
egység (db) cikkszám

SH9250 1/20 070301-0005

TERMÉKJELLEMZŐK
• FFP2 osztály
• Gyengén mérgező szilárd és folyékony részecskék, porok ellen
• Antiallergén pormaszk kilélegző szelep nélkül
• Puhafém, formázható orrcsíptetővel, 4 ponton rögzített
• Szabvány: EN 149

  

 Védőmaszk szeleppel gyengén mérgező porok ellen  

típus azonosító eladási / rend. 
egység (db) cikkszám

SH9250V 1/10 070301-0006

TERMÉKJELLEMZŐK
• FFP2 osztály
• Gyengén mérgező szilárd és folyékony részecskék, porok ellen
• Antiallergén pormaszk kilélegző szeleppel
• Puhafém, formázható orrcsíptetővel, 4 ponton rögzített
• Szabvány: EN 149

  

LÉGZÉSVÉDŐK
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Egyéb védőeszközök

Z-TOOLS Zselés térdvédő  
típus azonosító cikkszám

- 070705-0008

TERMÉKJELLEMZŐK
• Zselés párna + EVA hab védőbetét, TPR kopásálló borítás
• 600-D poliészter textilbevonat, hálós szellőzés
• Elasztikus, állítható, kapcsos alsó és felső rögzítőpánt
• Vastagságával megóvja a térd ízületeket a terheléstől és a felfázástól

Térdvédő 
típus azonosító cikkszám

- 070705-0005

TERMÉKJELLEMZŐK
• A hosszan bordázott érintkezőfelület csökkenti az elcsúszás veszélyét
• Habosított EVA érintkezőfelület, dupla elasztikus hevederrel
• Tépőzáras rögzítés
• Vastagságával megóvja a térd ízületeket a terheléstől és a felfázástól

EGYÉB VÉDŐESZKÖZÖK
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Műszaki vegyi áru

TRIOXID Csavarlazító és rozsdaoldó spray  
méret 
(ml)

eladási / rend. 
egység (db) cikkszám

400 1/12 080101-0001

TERMÉKJELLEMZŐK
•  A készítmény hatóanyaga révén lehetővé teszi a korrodálódott,  

nehezen lazítható kötőelemek könnyű szerelhetőségét

TRIOXID Szilikon spray  
méret 
(ml)

eladási / rend. 
egység (db) cikkszám

400 1/12 080101-0009

TERMÉKJELLEMZŐK
•  A termék magas szilikon tartalma miatt kiválóan használható  

műanyag, gumi, bőr, műbőr tárgyak felületeinek kezelésére,  
ápolására, kenésére, konzerválására

•  Zárak, lakatok, nyíló és csuklószerkezetek kenésére fagyveszélyes  
helyeken is

• Portalanító hatású 

TRIOXID Vágó-fúró-üregelő  
méret 
(ml)

eladási / rend. 
egység (db) cikkszám

400 1/12 080101-0011
5000 1/1 080105-0002

TERMÉKJELLEMZŐK
•  A készítmény hatóanyaga nagyteljesítményű adalékolt vágóolaj,  

mely kiválóan alkalmazható mindennemű fémmegmunkálás esetén
• Hűti, keni a szerszámot, növeli ezek élettartamát 
• A megmunkált felületen átmeneti korrózióvédelmet biztosít

TRIOXID Szivárgás ellenőrző spray  
méret 
(ml)

eladási / rend. 
egység (db) cikkszám

400 1/12 080101-0010

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Alkalmas minden nyomás alatti, fix és flexibilis csővezetékek,  

kötések, valamint gáz és pneumatikus tartályok hegesztési  
varratainak, háztartási palackok, és azok vezetékeinek zárási,  
tömítetlenségi ellenőrzésére

MŰSZAKI VEGYI ÁRU
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TRIOXID Hegesztési cseppoldó  
méret 
(ml)

eladási / rend. 
egység (db) cikkszám

400 1/12 080101-0002
5000 1/1 080105-0001

TERMÉKJELLEMZŐK
•  A tartalmazott hatóanyagok megakadályozzak a hegesztés folyamán  

keletkezett olvadt anyagcseppek letapadását a pisztolyra és a  
hegesztett anyagra, illetve ezek könnyű eltávolítását teszik lehetővé

• Szilikont nem tartalmaz 

TRIOXID Műszerolaj  
méret 
(ml)

eladási / rend. 
egység (db) cikkszám

120 1/15 080103-0002
1000 1/6 080103-0001
5000 1/1 080103-0003

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Nagy finomítási fokú, ásványolaj eredetű oxidáció-, korrózió- és  

kopásgátló, valamint tapadásjavító és dermedéspont csökkentő  
adalékokat tartalmazó kenőolaj

TRIOXID Kontakt tisztító+kenő spray  
méret 
(ml)

eladási / rend. 
egység (db) cikkszám

200 1/15 080101-0006

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Alkalmas generátorok, biztosítékok, relék, elektromotorok,  

gépjárművek, háztartási gépek, berendezések és egyéb elektromos  
szerkezetek, alkatrészek, kuplung szerkezetek tisztítására, kenésére

•  Eltávolítja a zsíros, poros, olajos, egyéb szennyeződéseket, ezáltal  
elősegíti az elektromos kontaktust, vagy egyéb  
megcsúszásmentes érintkezést

TRIOXID Kontakt tisztító spray  
méret 
(ml)

eladási / rend. 
egység (db) cikkszám

200 1/15 080101-0005

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Alkalmas generátorok, biztosítékok, relék, elektromotorok,  

gépjárművek, háztartási gépek, berendezések és egyéb elektromos  
szerkezetek, alkatrészek, kuplung szerkezetek tisztítására

•  Eltávolítja a zsíros, poros, olajos, egyéb szennyeződéseket, ezáltal  
elősegíti az elektromos kontaktust, vagy egyéb  
megcsúszásmentes érintkezést

MŰSZAKI VEGYI ÁRU
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TRIOXID Műszerolajzó spray  
méret 
(ml)

eladási / rend. 
egység (db) cikkszám

200 1/15 080101-0008

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Kiválóan alkalmazható az iparban és a háztartásokban működtetett  

gépek, műszerek és egyéb berendezések forgó, mozgó, csukló, súrlódó  
részeinek kenésére

•  Használatával könnyíthető, meghosszabbítható az érintkező  
alkatrészek élettartama, kizárja az összerozsdásodást, berágódást

TRIOXID Féktisztító és zsírtalanító spray  
méret 
(ml)

eladási / rend. 
egység (db) cikkszám

400 1/12 080101-0021

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Kiválóan alkalmas tárcsafékek és dobfékek fékezőfelületeinek  

tisztítására, fékbetétek, ferodolok beszerelés előtti zsír- és  
olajmentesítésére, valamint mindenféle fémalkatrész, csapágy,  
hajtáslánc, görgő stb. tisztítására

• Hatékonyan távolítja el a kátrány, aszfalt és szurok szennyeződéseket 
•  Gyorsan, foltmentesen szárad 

TRIOXID Lánckenő spray  
méret 
(ml)

eladási / rend. 
egység (db) cikkszám

200 1/12 080101-0007

TERMÉKJELLEMZŐK
•  Kiválóan alkalmazható az iparban és a háztartásokban működtetett  

nagysebeségű láncok, görgők, csapágyak kenésére
•  Szélsőséges hőmérsékleti körülmények között is biztosítja az  

optimális kenést
•  Rendkívül jó röpállósággal és tapadással rendelkezik, ezért még a  

láncfűrészek speciális kenési igényeit is maximálisan teljesíti

MŰSZAKI VEGYI ÁRU


