
KONTAKT CHEMIE TERMÉKEK / KONTAKT CHEMIE PRODUCTS

Kontakt 40 univerzális kenőanyag  / Kontakt 40 multi-purpose service spray 

         

Ár: 1.173 HUF / darab
Price: 3,78 EUR / piece

           ***JÖVEDÉKI ENGEDÉLY MENTES TERMÉK***

Az elektronikai ipar számára kifejlesztett, ásványi-olaj bázisú univerzális 
karbantartó spray-t, speciális kémiai összetevői teszik megbízható 
behatoló olajjá, kenőanyaggá, vízkiszorítóvá és korróziógátlóvá. Tartósan 
véd a víz és az oxigén ellen, egy gyakorlatilag láthatatlan olajfilm 
segítségével. 
- A 360 fokos szeleppel ellátott aeroszol minden helyzetben használható.
- Tisztít, kenést biztosít, penetrál és megszünteti a korróziót.
- Kiszerelés: 400 ml

                   ***EXCISE LICENSE-FREE PRODUCT***

KONTAKT 40's special chemical composition makes it a reliable 
penetrating oil, lubricant, water displacer and corrosion protector. It  
forms a durable barrier against water and oxygen with its virtually 
invisible film of oil. 
- Equiped with 360° spray-valve facilitating up-side-down usage.
- Cleans, lubricates, penetrates and loosens corrosion.
- Content: 400 ml       
                 
                  Típusszám / Type number: A-40-4

Dust Cleaner sűrített levegő spray / Dust Cleaner compressed air spray 

Univerzális felhasználású portalanító spray. Kiváló minőségű, széles körben 
felhasználható, semleges kémiai hatású gázok gondosan kialakított 
elegyéből álló portalanító készítmény.
- Az aeroszolos flakon 360°-ban (fejjel lefelé is) való használatot lehetővé 
tevő speciális szeleppel van szerelve, kényelmesebbé és biztonságosabbá 
téve a használatot. 
- Alkalmas mindenféle száraz tisztítási, portalanítási feladat elvégzéséhez. 
- Nem hagy foltot, gyorsan elpárolog.
- Nagynyomású formula.
- Gyulékony. Csak áramtalanított készüléken szabad használni!
- Űrtartalom: 500 ml;  250 ml cseppfolyósított hatóanyag. 

Multi-purpose duster. High quality, widely used dust remover.
- Due to the advanced technology, equiped with 360° spray-valve the 
aerosol can be used upside-down. 
- Suitable for all types of dry cleaning.
- Does not stain, it evaporates quickly. 
- High-pressure formula. 
- Flammable. Do not use on equipment under electrical tension.
- Volume: 500 ml; 250 ml liquefied agent.

                        Típusszám / Type number: A-DC-5
Ár: 714 HUF / darab

Price: 2,3 EUR / piece

Áraink nettó árak, nem tartalmazzák az ÁFA-t.
Szállítás: készlet erejéig raktárról, további 
feltételekről tájékozodjon kollégáinktól.

Prices are to be understood NET prices, without VAT.
Delivery: To the extent of stock
Delivery terms: EX work

 

 


