
Καθαρίζει τα καλώδια ανάφλεξης, 
το καπάκι διανομέα και τα φις.
Το πλεονέκτημα:
l Προλαμβάνει τα προβλήματα ανάφλε-

ξης λόγω υγρασίας σε οχήματα και
άλλα συστήματα ανάφλεξης χαμηλής
τάσης.
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Αποτρέπει και απομακρύνει τις διακοπές σε πηνία και
μετασχηματιστές.

Εμποδίζει τα βραχυκυκλώματα υψηλής και χαμηλής
τάσης.

Δημιουργεί ένα γυαλιστερό και εύκαμπτο φιλμ 
προστασίας.
Τα πλεονεκτήματα:
l Αδιαβροχοποιεί, στεγανοποιεί και μονώνει.
l Προστατεύει από το νερό, τα αραιωμένα οξέα, 

τα αλκαλικά διαλύματα και τη διάβρωση.

Πρόσφυση σε μέταλλα όπως χαλκός, ορείχαλκος, 
χάλυβας, χρώμιο και αλουμίνιο.
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ΣΠΡΕΪ ΕΠΑΦΩΝ
Αποκαθιστά γρήγορα και αξιόπιστα 
τα προβλήματα ανάφλεξης.

ΣΠΡΕΪ ΕΠΑΦΩΝ SL  
Διάφανο προστατευτικό βερνίκι

 Περιγραφή                 Περιεχόμενο      Κωδ. Αρ.            Σ./Τεμ.
 Σπρέι επαφών              300 ml                0890 100            1/12

 Περιγραφή            Περιεχ.       Κωδ. Αρ.          Σ./Τεμ.
 Σπρέι επαφών SL     200 ml        0893 70           1/12

 Περιγραφή            Περιεχ.       Κωδ. Αρ.          Σ./Τεμ.
 Σπρέι επαφών OL   200 ml        0893 60           1/12

Ειδικό υλικό ψεκασμού για επαφές και ηλεκτρικά
εξαρτήματα.
Τα πλεονεκτήματα:
l Αφαιρεί τα κατάλοιπα κολοφωνίου.
l Καθαρίζει τα πολύ λερωμένα εξαρτήματα.

Δεν προκαλεί φθορές στα πλαστικά και στα 
συνηθέστερα υλικά.
Το πλεονέκτημα:
l Πολλαπλά πεδία χρήσης (ηλεκτρ. εξαρτήματα 

και στοιχεία, ηλεκτρονικές πλακέτες, ρελέ, 
ακροδέκτες).

Το Υλικό επαφής SW θα πρέπει να έχει στεγνώσει 
τελείως πριν τεθεί και πάλι σε λειτουργία η ηλεκτρική
εγκατάσταση!
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ΣΠΡΕΪ ΕΠΑΦΩΝ SW 
Ειδικό υλικό ψεκασμού

 Περιγραφή             Περιεχ.      Κωδ. Αρ.          Σ./Τεμ.
 Σπρέι επαφών SW    200 ml       0893 65           1/12

Υλικό αντιδιαβρωτικής προστασίας.
Το πλεονέκτημα:
Μακρόχρονη αντιδιαβρωτική προστασία για νέες επα-
φές, διακόπτες και ηλεκτρομηχανικά μέρη κινητήρων.

Εξαιρετικό λιπαντικό για λεπτά εξαρτήματα κινητήρων.

Αφαιρεί τις ρύπους, τις ρητίνες, τα λάδια 
και τα μεταλλικά ρινίσματα.

Δεν περιέχει οξέα, δεν δημιουργεί σκληρά 
υπολείμματα ρητίνης.
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ΣΠΡΕΪ ΕΠΑΦΩΝ OS 
Προστασία από τις οξειδώσεις

 Περιγραφή              Περιεχ.      Κωδ. Αρ.          Σ./Τεμ.
 Σπρέι επαφών OS    200 ml       0893 61           1/12

Καθαριστικό μέσο που διαλύει τις οξειδώσεις.
Τα πλεονεκτήματα:
l Καθαρίζει όλες τις επαφές.
l Αφαιρεί τα στρώματα οξειδίων και θειούχων 

αλάτων, τις ρητίνες, τα λάδια και τη βρωμιά.
l Αποτρέπει τις “αναφλέξεις“ καθώς και 

τις ανεπίτρεπτα υψηλές αντιστάσεις.

Δεν προκαλεί φθορές στα περισσότερα υλικά 
κατασκευής.
Το πλεονέκτημα:
l Για πολλαπλές χρήσεις.

Δεν περιέχει αλογόνα

Το Υλικό επαφής OL θα πρέπει να έχει εξαεριστεί 
τελείως πριν τεθεί και πάλι σε λειτουργία η ηλεκτρική
εγκατάσταση!

ΣΠΡΕΪ ΕΠΑΦΩΝ OL  
Διαλυτικό οξειδώσεων
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