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Het jaar 1955, in Europa wordt een nieuwe technologie ontwikkeld, de spray, de eerste 
productielijnen worden opgestart. Tijdens de volgende 20 jaar werd de technologie ge-
bruikt om bestaande vloeistoffen en andere actieve substanties in spray af te vullen.
In 1975 bracht de Zwitserse fabrikant METAFLUX AG een nieuw concept van sprays op 
de markt waarmee het voor het eerst mogelijk was om, zonder enig probleem, staal te 
bedekken met een kwalitatieve zinklaag die alle internationale normen overtrof. In de vol-
gende jaren zette METAFLUX de ontwikkeling van vloeibare metalen in spray voort zoals 
aluminium, inox, koper en titaan. Naast de sprays ontwikkelde METAFLUX ook smeermid-
delen en pasta’s met metaalpigmenten. Gelijktijdig begon ook de uitbouw van de Metaflux 
bedrijfsorganisatie met de oprichting van het Duitse TECHNO-SERVICE GmbH in Bielefeld 
en het Franse SODITEC S.à.r.l in Strasbourg. De distributienetwerken werden georgani-
seerd, de kantoren en de magazijnen moesten, door een alsmaar stijgende vraag naar de 
producten, uitgebreid worden. 
In 2007 werd de opslagcapaciteit nog maar eens verhoogd met een bijkomende capaciteit 
van 150 paletten. Vandaag, zorgen twee met METAFLUX AG verbonden spray fabrieken, 
met hun 50 jaar ervaring en een productiecapaciteit van 60 tot 70 miljoen sprays, voor het 
uitbreiden van het gamma en het verbeteren en aanhouden van de kwaliteit.

Het metaflux programma omvat meer dan 
75 zelf ontwikkelde sprays en jaar na jaar 
worden er nieuwe sprays aan het program-
ma  toegevoegd.
Nieuwe metaflux producten worden ont-
wikkeld volgens de volgende drie belang-
rijke principes: 
 
•	Hoogst	mogelijke	technische	kwaliteit	
•	Laagst	mogelijke	belasting	van	de	lucht	

op de werkvloer 
•	Maximale	bescherming	van	het	milieu	
 
Het strikt vasthouden aan deze principes 
garandeert	 dat	 Metaflux	 ook	 in	 de	 toe-
komst haar internationale toppositie zal 
blijven behouden. 

Metaflux is ook een belangrijke 
verdeler van volgende producten:

} Reinigingsproducten
} Technische lijmproducten
} Lasmateriaal
} Schuurmiddelen

®

Welkom bij METAFLUX!

De Duitse en Zwitserse metaflux fabrieken 
alsook de verdelers in verschillende landen 
vormen samen een internationaal merk 
met drie gemeenschappelijke principes die 
van toepassing zijn in heel de wereld:

� Zoeken naar de hoogst mogelijke tech-
nische kwaliteit

� Een compleet productengamma

� Een persoonlijk contact met de klanten

De producten van METAFLUX bieden u 
de beste prijs – kwaliteitsverhouding !
Overtuig uzelf van onze hoge kwaliteit en 
laat u inspireren door het bekijken van 
onze catalogus in de volgende domeinen:

} Metalen coatings
} Smeermiddelen en vetten
} Multifunctionele sprays
} Bescherming tijdens het lassen
} Verzorging
} Onderhoud 
} Reiniging

Wij komen met plezier vrijblijvend en 
kosteloos onze producten persoonlijk bij 
u demonstreren. Onze ploeg van techni-
sche en enthousiaste vertegenwoordigers 
staat klaar voor u. 

 
contacteer ons !
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Metaflux – overtuigen door kwaliteit ! 



In de omgangstaal betekent de term spray 
een drukverpakking dat een actief product 
en een samengedrukt gas of vloeibaar gas 
bevat. In de chemie betekent een aerosol 
een oplossing van deeltjes (vast of vloei-
baar) in gas. 
Het werkingsprincipe van een spray is zo-
wel simpel als geniaal: bij het indrukken 
van de spuitkop treed het ventiel in werking 
en wordt de inhoud van de spray dankzij 
het gas via het ventiel naar buiten geduwd.
Het geheim van de werkingswijze ligt in de 
menging van een actief product met een 
vloeibaar gas binnenin de spray. Als een 
deel van het gas gemengd is met het ac-
tieve product, is het andere deel nog altijd 
aanwezig in gasvorm en zorgt voor druk bo-
venop de mengeling gas – actief product. 
Vrijwel onmiddellijk als men de spraykop 
indrukt, duwt het gas de inhoud naar buiten 
via het ventiel. In enkele fracties van een 
seconde lost het gas op en de actieve stof 
wordt fijn en gelijkmatig verdeeld, zoals de 
gebruiker het nodig heeft. Deze verfijning 
kan men enkel bereiken met een spray. Het 
product wordt dun, spaarzaam en gelijk-
matig aangebracht en droogt snel. Manue-
le verstuivers kunnen deze eigenschappen 
van een spray niet evenaren en zijn daarom 
voor vele producten niet geschikt. 

De samenstelling van een spray?
Het basisbestanddeel van een spray is altijd 
een metalen verpakking in blank metaal of 
aluminium. De bodem is naar binnen ge-
bogen voor twee redenen:

•	Uit	veiligheidsoverweging:	als	er	door	bv.	
sterke opwarming te veel druk ontstaat, 
dan kan de bodem zich naar buiten bui-
gen om zo de druk te verminderen, daar-
door blijft de sprayverpakking ondanks de 
drukverhoging intact.

•	Dankzij	 de	 bolle	 vorm	 van	 de	 bodem	
kan het buisje (zie afbeelding 4) ook het 
laatste product dat zich in de spray be-
vindt bereiken. 

Bovenaan de metalen verpakking zit het 
ventiel, de spraykop en de beschermende 
kap. Het ventiel en de spraykop zorgen 
voor een perfecte dosering en verstuiving 
van het product dat zich in de spray be-
vindt. De spraykop wordt afgedekt met 
een beschermende kap. Het ventiel is 
verbonden met een buisje langs de bin-
nenkant van de spray. Het buisje loopt tot 
onderaan de binnenkant van de spray zo-

dat de spray gelijkmatig en volledig opge-
bruikt kan worden. In de spray heeft het 
gas ook een functie als uitbreidingszone 
in geval van drukverhoging. Hierdoor kan 
de spray gebruikt worden bij temperatu-
ren tot 50 °C.

Een onontbeerlijk bestanddeel in de spray 
is het gas, het verzorgt de juiste druk voor 
een perfecte verstuiving. Ten slotte zijn de 
meest gesofisticeerde structuren van geen 
enkele waarde zonder het product waar-
voor ze ontworpen zijn. Het te verstuiven 
product is in vloeistof vorm en gemengd 
met het gas aanwezig in de spray.

Waarschuwing: alle gegevens in deze catalogus zijn gebaseerd op talrijke jaren ervaring in fabricatie van chemische producten en hun toepas-
singen. Ze zijn ook gebaseerd op interne en externe labo onderzoeken en bedrijfsinterne praktische ervaringen. 
Door de grote diversiteit aan producten en toepassingen, raden wij aan om voor elk gebruik de eigen bedrijfservaringen van het product te 
raadplegen. Van elk product is er een technisch informatieblad en een veiligheidsattest ter beschikking, deze worden steeds up-to-date 
gehouden. Productinformatie en aanbevelingen bevinden zich ook op elke productverpakking. Door de vele toepassingsmogelijkheden van de 
producten geven de fabrikant noch de verdeler in binnen en buitenland, garantie op resultaat van het product en de duurzaamheid of op de 
levensduur van de producten.  
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De afgebeelde RAL kleuren en metalen coatings kunnen om druktechnische redenen afwijken van het origineel.  

De producten voor bescherming van de huid 
raden wij aan te gebruiken voor, tijdens en na 
de arbeid. Hun doel is de huid te beschermen 
en te verzorgen tijdens het werken met produc-
ten die een risico kunnen vormen voor de huid.

De producten beschermen de gezonde huid 
tegen invloeden en effecten van schadelijke 
substanties. Hoe sneller deze producten ge-
bruikt worden, hoe hoger het beschermend en 
verzorgend effect van de producten.

Huidbeschermende producten werken het 
best als ze gebruikt worden als onderdeel 
van een totaal huidverzorgingsprogramma.  
Het is om die reden dat METAFLUX een volledig 
huidverzorgingsprogramma ontwikkeld heeft.  
Wij bezorgen u graag dit programma met 
bijhorende producten.

Zie pagina’s 52/53.
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Kleurstalenboek

MetaFLUX – Programma voor  
bescherming en verzorging van de huid.
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Kleur Zilver grijs

Rendement van de spray Tot 8 m²

Zinkgehalte 96 % (+/ 1%)

Zinkzuiverheid 98,5 %

Kleur Mat grijs

Rendement van de spray Tot 8 m²

Zinkgehalte 93 % (+/ 1%)

Zinkzuiverheid 98,5 %

Kleur Grijs

Zinkgehalte 96 %

Zinkzuiverheid 98,5  99 %

Kleur Grijs

Rendement van de spray Tpot 8 m²

Zinkzuiverheid 98  99 %

Metalen coatings
eigenschappen toepassingen  toepassingsgebied Verpakking 

Glans - Zink Glanzende zinkcoating voor het beschermen van zuivere 
metaaloppervlakken tegen corrosie. Voor bijwerken van 
gebreken op gegalvaniseerde stukken en beschadigde 
gegalvaniseerde oppervlakten.
Bescherming van nieuwe metaaloppervlakken of na 
lassen of montage. Als tussenlaag verzekert de coa-
ting een  perfect elektrisch geleidingsvermogen voor 
het puntlassen bij carrosseriewerken. Eerste bescher-
mingslaag voor alle installaties en constructies blootge-
steld aan weer en wind: in de landbouw, het zeedomein, 
haven en metaalconstructies.

70-43 Spray van 400 ml

 1 Verp. = 12 sprays

 Kleurstaal

•	Glanzende,	 corrosiebeschermende	
zink-coating	van	de	hoogste	kwaliteit

•	Altijd	gebruiksklaar,	dankzij	een	opti-
male	mengverhouding

•	Kleur	identiek	als	verse	galvanisatie
•	Zeer	 goede	 hechting	 aan	 de	 opper-
vlakte,	zonder	risico	op	haarscheurtjes

•	Kleur	verandert	samen	met	het	verou-
deringsproces	van	het	basismateriaal

•	Allround,	zelfreinigend	ventiel

7 0 -4 3

98

Zink - spray Bedekking met zink verzekert een corrosiebescherming 
op zuivere metaaloppervlakken. Voor bijwerken van 
gebreken op gegalvaniseerde stukken en beschadigde 
gegalvaniseerde oppervlakten.
Bescherming van nieuwe metaaloppervlakken of na 
lassen of montage. Als tussenlaag verzekert de coating 
een perfect elektrisch geleidingsvermogen voor het 
puntlassen bij carrosseriewerken. 
Eerste beschermingslaag voor alle installaties en con-
structies blootgesteld aan weer en wind: in de land-
bouw, het zeedomein, haven en metaalconstructies.
Ook beschikbaar: 70-40 Zinkpasta

70-45 Spray van 400 ml

 1 Verp. = 12 sprays

 Kleurstaal

•	Beschermende	coating	tegen	corrosie	
op	basis	van	zink,	verzekert	een	ka-
thodische	roestbescherming

•	Geen	scheurtjes	in	de	droge	film
•	Mag	gebruikt	worden	op	het	netwerk	
van	drinkwater,	referenties	van	5	jaar	
bescherming	 tegen	 weer	 en	 wind	
beschikbaar

•	De	referentie	in	het	domein	van	de	
corrosiebescherming,	 bereikt	 het		
allerhoogste	kwaliteitsniveau

7 0 -4 5

METALLISCHE SPRAYS / KORROSIONSSCHUTZ

TECHNO-SERVICE GmbH · Detmolder Str. 515 · D-33605 Bielefeld
Tel. 0521 - 92 44 40 · Fax 0521 - 20 74 32 · eMail: info@metaflux.de · www.metaflux.de
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Zink-Spray
70-45

Glanzzink-Spray
70-43

Zinkgrund-Spray
70-46

Alu-Zink-Spray
70-42

Flüssigaluminium-
Spray
70-16

Alu-Spray,
abriebbeständig
70-52

Aluminium-Spray
70-50

Edelstahl-Spray
70-56

Edelstahl-Finish-Spray
70-78

Kupfer-Spray
70-57

Schweiß-Kupfer-Spray
70-49

Messing-Spray
70-58

Rost-Safe-Spray
70-37

Kathodischer Rostschutz durch Zinkbeschichtung mit
93% im Trockenfilm, 99% reines Zink. Nach den hohen
Anforderungen der früheren DIN 50.976 von 1980.

Zum hochwertigen Ausbessern von Verzinkungen.
98,5% reines Zink. Kathodischer Rostschutz. Nach den
hohen Anforderungen der früheren DIN 50.976 von
1980.

Hochzinkhaltiger Korrosionsschutz, 99% reines Zink.

Korrosionsschutz, schnelltrocknend zum Beschichten
aller Metalle.

99,5% Reinaluminium-Plättchen zur Aluminium-
Beschichtung aller festen Oberflächen, hitzebestän-
dig bis 800° C, schnell trocknend, sehr ergiebig
(1 Dose gibt ca. 10 m2 Beschichtung)

99,5% Reinaluminum, hitzebeständig bis 800° C

99,5% Reinaluminum, hitzebeständig bis 800° C,
schnell trocknend, und sehr ergiebig,

Sicherer Korrosionsschutz für alle Metalloberflächen.
600 Std. Salzsprühtest. Ausgezeichnete Haftung, auch
auf Rost. Mit den meisten Lacken und Farben über-
streichbar.

Korrosionsbeständige Oberflächenbeschichtung aus
18% Chrom, 8% Nickel, 2% Mangan. Hohe Resistenz
gegenüber Säuren, Laugen und anderen aggressiven
Medien, schnell trocknend, 62% Edelstahl im Trockenfilm.

Oberflächenbeschichtung, witterungs,- und korrosions-
beständig, schnell trocknend.

Rein-Kupfer-Beschichtung für Installationstechnik und
Kunsthandwerk.

Doppelter Korrosionsschutz für alle Schweißarbeiten:
1. Schützt der hohe Kupferanteil.
2. Schützt die Kunstharzschicht.

Hauchdünne Messinglamellen zur Beschichtung aller
festen Oberflächen, schnell trocknend, abrieb-
beständig, 67% Messinggehalt im Trockenfilm.

METALLISCHE SPRAYS / KORROSIONSSCHUTZ

TECHNO-SERVICE GmbH · Detmolder Str. 515 · D-33605 Bielefeld
Tel. 0521 - 92 44 40 · Fax 0521 - 20 74 32 · eMail: info@metaflux.de · www.metaflux.de
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Kathodischer Rostschutz durch Zinkbeschichtung mit
93% im Trockenfilm, 99% reines Zink. Nach den hohen
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Zum hochwertigen Ausbessern von Verzinkungen.
98,5% reines Zink. Kathodischer Rostschutz. Nach den
hohen Anforderungen der früheren DIN 50.976 von
1980.

Hochzinkhaltiger Korrosionsschutz, 99% reines Zink.

Korrosionsschutz, schnelltrocknend zum Beschichten
aller Metalle.

99,5% Reinaluminium-Plättchen zur Aluminium-
Beschichtung aller festen Oberflächen, hitzebestän-
dig bis 800° C, schnell trocknend, sehr ergiebig
(1 Dose gibt ca. 10 m2 Beschichtung)

99,5% Reinaluminum, hitzebeständig bis 800° C

99,5% Reinaluminum, hitzebeständig bis 800° C,
schnell trocknend, und sehr ergiebig,

Sicherer Korrosionsschutz für alle Metalloberflächen.
600 Std. Salzsprühtest. Ausgezeichnete Haftung, auch
auf Rost. Mit den meisten Lacken und Farben über-
streichbar.

Korrosionsbeständige Oberflächenbeschichtung aus
18% Chrom, 8% Nickel, 2% Mangan. Hohe Resistenz
gegenüber Säuren, Laugen und anderen aggressiven
Medien, schnell trocknend, 62% Edelstahl im Trockenfilm.

Oberflächenbeschichtung, witterungs,- und korrosions-
beständig, schnell trocknend.

Rein-Kupfer-Beschichtung für Installationstechnik und
Kunsthandwerk.

Doppelter Korrosionsschutz für alle Schweißarbeiten:
1. Schützt der hohe Kupferanteil.
2. Schützt die Kunstharzschicht.

Hauchdünne Messinglamellen zur Beschichtung aller
festen Oberflächen, schnell trocknend, abrieb-
beständig, 67% Messinggehalt im Trockenfilm.
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Zink-Spray
70-45

Glanzzink-Spray
70-43

Zinkgrund-Spray
70-46

Alu-Zink-Spray
70-42

Flüssigaluminium-
Spray
70-16

Alu-Spray,
abriebbeständig
70-52

Aluminium-Spray
70-50

Edelstahl-Spray
70-56

Edelstahl-Finish-Spray
70-78

Kupfer-Spray
70-57

Schweiß-Kupfer-Spray
70-49

Messing-Spray
70-58

Rost-Safe-Spray
70-37

Kathodischer Rostschutz durch Zinkbeschichtung mit
93% im Trockenfilm, 99% reines Zink. Nach den hohen
Anforderungen der früheren DIN 50.976 von 1980.

Zum hochwertigen Ausbessern von Verzinkungen.
98,5% reines Zink. Kathodischer Rostschutz. Nach den
hohen Anforderungen der früheren DIN 50.976 von
1980.

Hochzinkhaltiger Korrosionsschutz, 99% reines Zink.

Korrosionsschutz, schnelltrocknend zum Beschichten
aller Metalle.

99,5% Reinaluminium-Plättchen zur Aluminium-
Beschichtung aller festen Oberflächen, hitzebestän-
dig bis 800° C, schnell trocknend, sehr ergiebig
(1 Dose gibt ca. 10 m2 Beschichtung)

99,5% Reinaluminum, hitzebeständig bis 800° C

99,5% Reinaluminum, hitzebeständig bis 800° C,
schnell trocknend, und sehr ergiebig,

Sicherer Korrosionsschutz für alle Metalloberflächen.
600 Std. Salzsprühtest. Ausgezeichnete Haftung, auch
auf Rost. Mit den meisten Lacken und Farben über-
streichbar.

Korrosionsbeständige Oberflächenbeschichtung aus
18% Chrom, 8% Nickel, 2% Mangan. Hohe Resistenz
gegenüber Säuren, Laugen und anderen aggressiven
Medien, schnell trocknend, 62% Edelstahl im Trockenfilm.

Oberflächenbeschichtung, witterungs,- und korrosions-
beständig, schnell trocknend.

Rein-Kupfer-Beschichtung für Installationstechnik und
Kunsthandwerk.

Doppelter Korrosionsschutz für alle Schweißarbeiten:
1. Schützt der hohe Kupferanteil.
2. Schützt die Kunstharzschicht.

Hauchdünne Messinglamellen zur Beschichtung aller
festen Oberflächen, schnell trocknend, abrieb-
beständig, 67% Messinggehalt im Trockenfilm.

Zinkpasta Bescherming door zinkbedekking van zuivere metaal-
oppervlakken.
Voor bijwerking van beschadigde galvanisatie.

Bevat zeer weinig oplosmiddelen. De gebruiksaanwijzing 
op de verpakking in acht nemen.

Ook beschikbaar: 70-45 Zink-Spray met 93 % zink in 
de droge film.

70-40 Pot van 1 kg
70-4010 Emmer van 10 kg

 Kleurstaal

•	Kathodische	corrosiebescherming
•	Optimale	 mengverhouding	 voor	 een	
toepassing	 met	 dikke	 laag:	 tot	 150		
micron	in	één	enkele	keer

•	Perfecte	hechting	op	alle	metalen
•	Oxidatieve	 droging	 zonder	 risico	 op	
haarscheurtjes

•	Geen	 afzetting	 van	 zink	 in	 de	 ver-
pakking,	altijd	gebruiksklaar

•	Gebruik	mogelijk	zonder	verdunning,	
Airless	spuiten	mogelijk	met	mondstuk	
4	of	5.

7 0 -4 0

Zink grondering spray Bescherming door zinkbedekking van zuivere metaal-
oppervlakken. In het bijzonder voor stukken en opper-
vlakken niet blootgesteld aan de buitenlucht of stukken 
die later overschilderd worden.

70-46 Spray van 400 ml

 1 Verp. = 12 sprays

 Kleurstaal

•	Corrosiebescherming	 op	 basis	 van	
zink

•	Snel	droog,	bestand	tegen	water
•	Goede	hechting
•	Glad	oppervlak,	ideaal	als	tussenlaag	
			bij	het	schilderen
•	Bestand	tegen	de	warmte	tot	140	°C
•	Licht	polijsten	van	de	zinkgrondering	
verbeterd	de	hechting	bij	het	schilderen
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Zink-Spray
70-45

Glanzzink-Spray
70-43

Zinkgrund-Spray
70-46

Alu-Zink-Spray
70-42

Flüssigaluminium-
Spray
70-16

Alu-Spray,
abriebbeständig
70-52

Aluminium-Spray
70-50

Edelstahl-Spray
70-56

Edelstahl-Finish-Spray
70-78

Kupfer-Spray
70-57

Schweiß-Kupfer-Spray
70-49

Messing-Spray
70-58

Rost-Safe-Spray
70-37

Kathodischer Rostschutz durch Zinkbeschichtung mit
93% im Trockenfilm, 99% reines Zink. Nach den hohen
Anforderungen der früheren DIN 50.976 von 1980.

Zum hochwertigen Ausbessern von Verzinkungen.
98,5% reines Zink. Kathodischer Rostschutz. Nach den
hohen Anforderungen der früheren DIN 50.976 von
1980.

Hochzinkhaltiger Korrosionsschutz, 99% reines Zink.

Korrosionsschutz, schnelltrocknend zum Beschichten
aller Metalle.

99,5% Reinaluminium-Plättchen zur Aluminium-
Beschichtung aller festen Oberflächen, hitzebestän-
dig bis 800° C, schnell trocknend, sehr ergiebig
(1 Dose gibt ca. 10 m2 Beschichtung)

99,5% Reinaluminum, hitzebeständig bis 800° C

99,5% Reinaluminum, hitzebeständig bis 800° C,
schnell trocknend, und sehr ergiebig,

Sicherer Korrosionsschutz für alle Metalloberflächen.
600 Std. Salzsprühtest. Ausgezeichnete Haftung, auch
auf Rost. Mit den meisten Lacken und Farben über-
streichbar.

Korrosionsbeständige Oberflächenbeschichtung aus
18% Chrom, 8% Nickel, 2% Mangan. Hohe Resistenz
gegenüber Säuren, Laugen und anderen aggressiven
Medien, schnell trocknend, 62% Edelstahl im Trockenfilm.

Oberflächenbeschichtung, witterungs,- und korrosions-
beständig, schnell trocknend.

Rein-Kupfer-Beschichtung für Installationstechnik und
Kunsthandwerk.

Doppelter Korrosionsschutz für alle Schweißarbeiten:
1. Schützt der hohe Kupferanteil.
2. Schützt die Kunstharzschicht.

Hauchdünne Messinglamellen zur Beschichtung aller
festen Oberflächen, schnell trocknend, abrieb-
beständig, 67% Messinggehalt im Trockenfilm.



H E T  A N T W O O R D  O P  U W  E I S E N

®

Kleur Aluminium glanzend

Bestand tegen temperatuur Tot 800 °C

Pigmentzuiverheid 99,5 %

Productiviteit +/ 810 m2

Kleur Zilver grijs

Bestand tegen temperatuur Tot 500 °C

Zinkzuiverheid 98,5  99 %

Kleur Zilver grijs

Trocknung Snel

Kleur Zilver

Bestand tegen temperatuur Tot 800 °C

Pigmentzuiverheid 99,5 %

Dichtheid (20 °C) 0,733 g/cm3

Metalen coatings

1110

Vloeibaar aluminium spray Universeel gebruik: Hecht op alle metaaloppervlakken, 
hout, glas, keramiek, plastiek, …
Ideaal voor bijwerkingen, bestand tegen de meeste 
zuren en zouten.

Te gebruiken bij: installaties van klimaat en verwarming, 
gegalvaniseerde stukken, afzuiginstallaties, motoren, 
silo’s, gereedschap, uitlaatsystemen, decoratie, enz.

70-16 Spray van 400 ml

 1 Verp. = 12 sprays

 Kleurstaal

•	Kathodische	 roestbescherming	voor	
stukken	 onderworpen	 aan	 hoge	
temperaturen

•	Goede	 dekking	 dankzij	 flinterdunne	
aluminium	plaatjes

•	Glad	oppervlak	gelijk	aan	aluminium
•	99,5	%	zuiver	aluminium
•	Thermische	 diffusie	 op	 staal	 vanaf	
825	°C

•	Sneldrogend	homogeen	product

7 0 -1 6
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Zink-Spray
70-45

Glanzzink-Spray
70-43

Zinkgrund-Spray
70-46

Alu-Zink-Spray
70-42

Flüssigaluminium-
Spray
70-16

Alu-Spray,
abriebbeständig
70-52

Aluminium-Spray
70-50

Edelstahl-Spray
70-56

Edelstahl-Finish-Spray
70-78

Kupfer-Spray
70-57

Schweiß-Kupfer-Spray
70-49

Messing-Spray
70-58

Rost-Safe-Spray
70-37

Kathodischer Rostschutz durch Zinkbeschichtung mit
93% im Trockenfilm, 99% reines Zink. Nach den hohen
Anforderungen der früheren DIN 50.976 von 1980.

Zum hochwertigen Ausbessern von Verzinkungen.
98,5% reines Zink. Kathodischer Rostschutz. Nach den
hohen Anforderungen der früheren DIN 50.976 von
1980.

Hochzinkhaltiger Korrosionsschutz, 99% reines Zink.

Korrosionsschutz, schnelltrocknend zum Beschichten
aller Metalle.

99,5% Reinaluminium-Plättchen zur Aluminium-
Beschichtung aller festen Oberflächen, hitzebestän-
dig bis 800° C, schnell trocknend, sehr ergiebig
(1 Dose gibt ca. 10 m2 Beschichtung)

99,5% Reinaluminum, hitzebeständig bis 800° C

99,5% Reinaluminum, hitzebeständig bis 800° C,
schnell trocknend, und sehr ergiebig,

Sicherer Korrosionsschutz für alle Metalloberflächen.
600 Std. Salzsprühtest. Ausgezeichnete Haftung, auch
auf Rost. Mit den meisten Lacken und Farben über-
streichbar.

Korrosionsbeständige Oberflächenbeschichtung aus
18% Chrom, 8% Nickel, 2% Mangan. Hohe Resistenz
gegenüber Säuren, Laugen und anderen aggressiven
Medien, schnell trocknend, 62% Edelstahl im Trockenfilm.

Oberflächenbeschichtung, witterungs,- und korrosions-
beständig, schnell trocknend.

Rein-Kupfer-Beschichtung für Installationstechnik und
Kunsthandwerk.

Doppelter Korrosionsschutz für alle Schweißarbeiten:
1. Schützt der hohe Kupferanteil.
2. Schützt die Kunstharzschicht.

Hauchdünne Messinglamellen zur Beschichtung aller
festen Oberflächen, schnell trocknend, abrieb-
beständig, 67% Messinggehalt im Trockenfilm.

alu - Zink Pasta Bescherming door zink - aluminium bedekking van 
zuivere metaaloppervlakken. 
Voor bijwerken van gebreken bij galvanisering.
Droge film met glanzend aspect.
Zeer goede dekking, product met hoog rendement.
Goede elektrische geleiding voor puntlassen.

1 liter product is geschikt om ±15 m²  te bedekken met 
een laagdikte van 30 µm.

Ook verkrijgbaar: 70-42 Alu - Zink Spray

70-41 1 liter
70-4110 10 Emmer van 10 liter

 Kleurstaal

•	Gecombineerde	corrosiebescherming	
voor	 bijwerkingen	 op	 metalen	 en	
beschadigde	gegalvaniseerde	opper-
vlakken

•	Oxidatieve	 droging.	 Geen	 risico	 op	
haarscheurtjes,	 zeer	 goede	 hechting	
op	alle	metalen

•	Altijd	gebruiksklaar,	gebruik	mogelijk	
zonder	 verdunning,	 airless	 spuiten	
mogelijk	met	mondstuk	4	of	5

•	Glanseffect

7 0 -4 1

alu - Zink-spray Metaalbedekking voor alle metaaloppervlakken en vaste 
oppervlakken (metaal, hout, pvc,enz.). 

Ideaal voor bijwerken na laswerken, slijpen en behan-
deling van niet geschilderde gegalvaniseerde stukken. 
Goede geleiding voor puntlassen. 
Vele toepassingen op gegalvaniseerde stukken.

Voor bijwerkingen van de hoogste kwaliteit op stukken 
die blootgesteld worden aan de meest extreme omstan-
digheden raden wij metaflux 70-43 Glans – Zink aan.

Ook verkrijgbaar: 70-41 Alu - Zink Pasta 

70-42 Spray van 400 ml

 1 Verp. = 12 sprays

 Kleurstaal

•	Metalen	oppervlaktebescherming
•	Gecombineerde	corrosiebescherming	
met	zink	en	aluminium

•	Snel	droog
•	Vergemakkelijkt	 laswerken;	zeer	ge-
waardeerd	in	de	carrosseriesector

7 0 -4 2
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Zink-Spray
70-45

Glanzzink-Spray
70-43

Zinkgrund-Spray
70-46

Alu-Zink-Spray
70-42

Flüssigaluminium-
Spray
70-16

Alu-Spray,
abriebbeständig
70-52

Aluminium-Spray
70-50

Edelstahl-Spray
70-56

Edelstahl-Finish-Spray
70-78

Kupfer-Spray
70-57

Schweiß-Kupfer-Spray
70-49

Messing-Spray
70-58

Rost-Safe-Spray
70-37

Kathodischer Rostschutz durch Zinkbeschichtung mit
93% im Trockenfilm, 99% reines Zink. Nach den hohen
Anforderungen der früheren DIN 50.976 von 1980.

Zum hochwertigen Ausbessern von Verzinkungen.
98,5% reines Zink. Kathodischer Rostschutz. Nach den
hohen Anforderungen der früheren DIN 50.976 von
1980.

Hochzinkhaltiger Korrosionsschutz, 99% reines Zink.

Korrosionsschutz, schnelltrocknend zum Beschichten
aller Metalle.

99,5% Reinaluminium-Plättchen zur Aluminium-
Beschichtung aller festen Oberflächen, hitzebestän-
dig bis 800° C, schnell trocknend, sehr ergiebig
(1 Dose gibt ca. 10 m2 Beschichtung)

99,5% Reinaluminum, hitzebeständig bis 800° C

99,5% Reinaluminum, hitzebeständig bis 800° C,
schnell trocknend, und sehr ergiebig,

Sicherer Korrosionsschutz für alle Metalloberflächen.
600 Std. Salzsprühtest. Ausgezeichnete Haftung, auch
auf Rost. Mit den meisten Lacken und Farben über-
streichbar.

Korrosionsbeständige Oberflächenbeschichtung aus
18% Chrom, 8% Nickel, 2% Mangan. Hohe Resistenz
gegenüber Säuren, Laugen und anderen aggressiven
Medien, schnell trocknend, 62% Edelstahl im Trockenfilm.

Oberflächenbeschichtung, witterungs,- und korrosions-
beständig, schnell trocknend.

Rein-Kupfer-Beschichtung für Installationstechnik und
Kunsthandwerk.

Doppelter Korrosionsschutz für alle Schweißarbeiten:
1. Schützt der hohe Kupferanteil.
2. Schützt die Kunstharzschicht.

Hauchdünne Messinglamellen zur Beschichtung aller
festen Oberflächen, schnell trocknend, abrieb-
beständig, 67% Messinggehalt im Trockenfilm.
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Zink-Spray
70-45

Glanzzink-Spray
70-43

Zinkgrund-Spray
70-46

Alu-Zink-Spray
70-42

Flüssigaluminium-
Spray
70-16

Alu-Spray,
abriebbeständig
70-52

Aluminium-Spray
70-50

Edelstahl-Spray
70-56

Edelstahl-Finish-Spray
70-78

Kupfer-Spray
70-57

Schweiß-Kupfer-Spray
70-49

Messing-Spray
70-58

Rost-Safe-Spray
70-37

Kathodischer Rostschutz durch Zinkbeschichtung mit
93% im Trockenfilm, 99% reines Zink. Nach den hohen
Anforderungen der früheren DIN 50.976 von 1980.

Zum hochwertigen Ausbessern von Verzinkungen.
98,5% reines Zink. Kathodischer Rostschutz. Nach den
hohen Anforderungen der früheren DIN 50.976 von
1980.

Hochzinkhaltiger Korrosionsschutz, 99% reines Zink.

Korrosionsschutz, schnelltrocknend zum Beschichten
aller Metalle.

99,5% Reinaluminium-Plättchen zur Aluminium-
Beschichtung aller festen Oberflächen, hitzebestän-
dig bis 800° C, schnell trocknend, sehr ergiebig
(1 Dose gibt ca. 10 m2 Beschichtung)

99,5% Reinaluminum, hitzebeständig bis 800° C

99,5% Reinaluminum, hitzebeständig bis 800° C,
schnell trocknend, und sehr ergiebig,

Sicherer Korrosionsschutz für alle Metalloberflächen.
600 Std. Salzsprühtest. Ausgezeichnete Haftung, auch
auf Rost. Mit den meisten Lacken und Farben über-
streichbar.

Korrosionsbeständige Oberflächenbeschichtung aus
18% Chrom, 8% Nickel, 2% Mangan. Hohe Resistenz
gegenüber Säuren, Laugen und anderen aggressiven
Medien, schnell trocknend, 62% Edelstahl im Trockenfilm.

Oberflächenbeschichtung, witterungs,- und korrosions-
beständig, schnell trocknend.

Rein-Kupfer-Beschichtung für Installationstechnik und
Kunsthandwerk.

Doppelter Korrosionsschutz für alle Schweißarbeiten:
1. Schützt der hohe Kupferanteil.
2. Schützt die Kunstharzschicht.

Hauchdünne Messinglamellen zur Beschichtung aller
festen Oberflächen, schnell trocknend, abrieb-
beständig, 67% Messinggehalt im Trockenfilm.

aluminium spray Aluminiumcoating voor metaaloppervlakken en ook alle 
andere oppervlakken zoals hout, plastiek, keramiek,enz.
Universeel gebruik.

Uitermate geschikt voor werken aan airconditioning en 
verwarmingsinstallaties.

70-50 Spray van 400 ml

 1 Verp. = 12 sprays

 Kleurstaal

•	Metalen	coating,	glanseffect
•	Beschermt	 tegen	 corrosie,	 weer	 en	
wind,	en	verzekert	een	goede	 resis-
tentie	aan	zure	en	zoute	producten

•	Sneldroog	en	gebruiksklaar	homogeen	
mengsel

7 0 -5 0
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Zink-Spray
70-45

Glanzzink-Spray
70-43

Zinkgrund-Spray
70-46

Alu-Zink-Spray
70-42

Flüssigaluminium-
Spray
70-16

Alu-Spray,
abriebbeständig
70-52

Aluminium-Spray
70-50

Edelstahl-Spray
70-56

Edelstahl-Finish-Spray
70-78

Kupfer-Spray
70-57

Schweiß-Kupfer-Spray
70-49

Messing-Spray
70-58

Rost-Safe-Spray
70-37

Kathodischer Rostschutz durch Zinkbeschichtung mit
93% im Trockenfilm, 99% reines Zink. Nach den hohen
Anforderungen der früheren DIN 50.976 von 1980.

Zum hochwertigen Ausbessern von Verzinkungen.
98,5% reines Zink. Kathodischer Rostschutz. Nach den
hohen Anforderungen der früheren DIN 50.976 von
1980.

Hochzinkhaltiger Korrosionsschutz, 99% reines Zink.

Korrosionsschutz, schnelltrocknend zum Beschichten
aller Metalle.

99,5% Reinaluminium-Plättchen zur Aluminium-
Beschichtung aller festen Oberflächen, hitzebestän-
dig bis 800° C, schnell trocknend, sehr ergiebig
(1 Dose gibt ca. 10 m2 Beschichtung)

99,5% Reinaluminum, hitzebeständig bis 800° C

99,5% Reinaluminum, hitzebeständig bis 800° C,
schnell trocknend, und sehr ergiebig,

Sicherer Korrosionsschutz für alle Metalloberflächen.
600 Std. Salzsprühtest. Ausgezeichnete Haftung, auch
auf Rost. Mit den meisten Lacken und Farben über-
streichbar.

Korrosionsbeständige Oberflächenbeschichtung aus
18% Chrom, 8% Nickel, 2% Mangan. Hohe Resistenz
gegenüber Säuren, Laugen und anderen aggressiven
Medien, schnell trocknend, 62% Edelstahl im Trockenfilm.

Oberflächenbeschichtung, witterungs,- und korrosions-
beständig, schnell trocknend.

Rein-Kupfer-Beschichtung für Installationstechnik und
Kunsthandwerk.

Doppelter Korrosionsschutz für alle Schweißarbeiten:
1. Schützt der hohe Kupferanteil.
2. Schützt die Kunstharzschicht.

Hauchdünne Messinglamellen zur Beschichtung aller
festen Oberflächen, schnell trocknend, abrieb-
beständig, 67% Messinggehalt im Trockenfilm.

eigenschappen toepassingen  toepassingsgebied Verpakking 



H E T  A N T W O O R D  O P  U W  E I S E N

®

Kleur Zilver

Bestand tegen temperatuur Tot 800 °C

Pigmentzuiverheid 99,5 %

Dichtheid (20 °C) 0,655 g/cm3

Kleur Inox 

Bestand tegen temperatuur Tot 300 °C

Metaalgehalte in de droge film 62 %

Kleur Zilver / chroom kleur

Bestand tegen temperatuur Tot 365 °C

Dichtheid (20 °C) 0,655 g/cm3

chromal - spray Hoogglans metalen coating; voor renovatiewerken en 
het optisch verbeteren van metalen oppervlakken, hout 
en de meeste kunststoffen zoals bv: verzinkte stukken, 
airconditioning installaties, verwarming en ventilatie, 
machinebehuizing, enz.

70-18 Spray van 400 ml

 1 Verp. = 12 sprays

 Kleurstaal

•	Metalen	oppervlaktebescherming
•	Zeer	goede	weerstand	tegen	wrijving
•	Droogt	snel,	stofdroog	na	10	minuten
•	Goede	dekking,	economisch	verbruik

7 0 -1 8

Metalen coatings

aluminium - spray, bestand tegen afwrijving Aluminium coating, bestand tegen afwrijving, voor 
metalen oppervlakken en andere gladde oppervlakken.

70-52 Spray van 400 ml

 1 Verp. = 12 sprays

 Kleurstaal

•	Metalen	oppervlaktebescherming,	de		
combinatie	 van	 speciale	 hars	 en	
aluminium	 verzekert	 een	 perfecte	
hechting	op	de	oppervlakte

•	Homogene	corrosiebescherming
•	Glad	oppervlak	met	lichte	matte	tint
•	Snel	droog

7 0 -5 2

1312

Inox - spray Corrosiebescherming met een zeer goede hechting op 
alle metalen, hout, glas, papier, de meeste kunststoffen, 
vaste oppervlakken, enz.

Het te overspuiten oppervlak goed reinigen, resten van 
olie, vet en roest verwijderen. Verven of lakken kunnen 
overschilderd worden.

Samenstelling van de legering: 
18 % chroom, 8 % nikkel, 2 % mangaan

70-56 Spray van 400 ml

 1 Verp. = 12 sprays

 Kleurstaal

•	Metalen	oppervlaktebescherming	met	
hoog	inox	gehalte

•	Geeft	een	glanseffect	 te	vergelijken	
met	geborstelde	inox

•	De	 corrosiebestendige	 inoxcoating	
combineert	de	voordelen	van	een	inox	
legering	 met	 een	 weersbestendige	
kunsthars

•	Bestand	tegen	wrijving,	zuren,	zouten	
en	andere	agressieve	producten

7 0 -5 6

Kleur Inox 

Fininox - spray Perfecte hechting op alle metalen, hout, karton, glas, 
keramiek en de meeste kunststoffen.

Het oppervlak reinigen voor de behandeling.
Verwijder roest, olie en vet vóór de toepassing.

70-78 Spray van 400 ml

 1 Verp. = 12 sprays

 Kleurstaal

•	Metalen	oppervlaktebescherming
•	Bestand	tegen	corrosie	en	weersom-
standigheden

•	Goede	weerstand	tegen	wrijving
•	Snel	droog

7 0 -7 8

METALLISCHE SPRAYS / KORROSIONSSCHUTZ

TECHNO-SERVICE GmbH · Detmolder Str. 515 · D-33605 Bielefeld
Tel. 0521 - 92 44 40 · Fax 0521 - 20 74 32 · eMail: info@metaflux.de · www.metaflux.de
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Zink-Spray
70-45

Glanzzink-Spray
70-43

Zinkgrund-Spray
70-46

Alu-Zink-Spray
70-42

Flüssigaluminium-
Spray
70-16

Alu-Spray,
abriebbeständig
70-52

Aluminium-Spray
70-50

Edelstahl-Spray
70-56

Edelstahl-Finish-Spray
70-78

Kupfer-Spray
70-57

Schweiß-Kupfer-Spray
70-49

Messing-Spray
70-58

Rost-Safe-Spray
70-37

Kathodischer Rostschutz durch Zinkbeschichtung mit
93% im Trockenfilm, 99% reines Zink. Nach den hohen
Anforderungen der früheren DIN 50.976 von 1980.

Zum hochwertigen Ausbessern von Verzinkungen.
98,5% reines Zink. Kathodischer Rostschutz. Nach den
hohen Anforderungen der früheren DIN 50.976 von
1980.

Hochzinkhaltiger Korrosionsschutz, 99% reines Zink.

Korrosionsschutz, schnelltrocknend zum Beschichten
aller Metalle.

99,5% Reinaluminium-Plättchen zur Aluminium-
Beschichtung aller festen Oberflächen, hitzebestän-
dig bis 800° C, schnell trocknend, sehr ergiebig
(1 Dose gibt ca. 10 m2 Beschichtung)

99,5% Reinaluminum, hitzebeständig bis 800° C

99,5% Reinaluminum, hitzebeständig bis 800° C,
schnell trocknend, und sehr ergiebig,

Sicherer Korrosionsschutz für alle Metalloberflächen.
600 Std. Salzsprühtest. Ausgezeichnete Haftung, auch
auf Rost. Mit den meisten Lacken und Farben über-
streichbar.

Korrosionsbeständige Oberflächenbeschichtung aus
18% Chrom, 8% Nickel, 2% Mangan. Hohe Resistenz
gegenüber Säuren, Laugen und anderen aggressiven
Medien, schnell trocknend, 62% Edelstahl im Trockenfilm.

Oberflächenbeschichtung, witterungs,- und korrosions-
beständig, schnell trocknend.

Rein-Kupfer-Beschichtung für Installationstechnik und
Kunsthandwerk.

Doppelter Korrosionsschutz für alle Schweißarbeiten:
1. Schützt der hohe Kupferanteil.
2. Schützt die Kunstharzschicht.

Hauchdünne Messinglamellen zur Beschichtung aller
festen Oberflächen, schnell trocknend, abrieb-
beständig, 67% Messinggehalt im Trockenfilm.
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Zink-Spray
70-45

Glanzzink-Spray
70-43

Zinkgrund-Spray
70-46

Alu-Zink-Spray
70-42

Flüssigaluminium-
Spray
70-16

Alu-Spray,
abriebbeständig
70-52

Aluminium-Spray
70-50

Edelstahl-Spray
70-56

Edelstahl-Finish-Spray
70-78

Kupfer-Spray
70-57

Schweiß-Kupfer-Spray
70-49

Messing-Spray
70-58

Rost-Safe-Spray
70-37

Kathodischer Rostschutz durch Zinkbeschichtung mit
93% im Trockenfilm, 99% reines Zink. Nach den hohen
Anforderungen der früheren DIN 50.976 von 1980.

Zum hochwertigen Ausbessern von Verzinkungen.
98,5% reines Zink. Kathodischer Rostschutz. Nach den
hohen Anforderungen der früheren DIN 50.976 von
1980.

Hochzinkhaltiger Korrosionsschutz, 99% reines Zink.

Korrosionsschutz, schnelltrocknend zum Beschichten
aller Metalle.

99,5% Reinaluminium-Plättchen zur Aluminium-
Beschichtung aller festen Oberflächen, hitzebestän-
dig bis 800° C, schnell trocknend, sehr ergiebig
(1 Dose gibt ca. 10 m2 Beschichtung)

99,5% Reinaluminum, hitzebeständig bis 800° C

99,5% Reinaluminum, hitzebeständig bis 800° C,
schnell trocknend, und sehr ergiebig,

Sicherer Korrosionsschutz für alle Metalloberflächen.
600 Std. Salzsprühtest. Ausgezeichnete Haftung, auch
auf Rost. Mit den meisten Lacken und Farben über-
streichbar.

Korrosionsbeständige Oberflächenbeschichtung aus
18% Chrom, 8% Nickel, 2% Mangan. Hohe Resistenz
gegenüber Säuren, Laugen und anderen aggressiven
Medien, schnell trocknend, 62% Edelstahl im Trockenfilm.

Oberflächenbeschichtung, witterungs,- und korrosions-
beständig, schnell trocknend.

Rein-Kupfer-Beschichtung für Installationstechnik und
Kunsthandwerk.

Doppelter Korrosionsschutz für alle Schweißarbeiten:
1. Schützt der hohe Kupferanteil.
2. Schützt die Kunstharzschicht.

Hauchdünne Messinglamellen zur Beschichtung aller
festen Oberflächen, schnell trocknend, abrieb-
beständig, 67% Messinggehalt im Trockenfilm.
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Zink-Spray
70-45

Glanzzink-Spray
70-43

Zinkgrund-Spray
70-46

Alu-Zink-Spray
70-42

Flüssigaluminium-
Spray
70-16

Alu-Spray,
abriebbeständig
70-52

Aluminium-Spray
70-50

Edelstahl-Spray
70-56

Edelstahl-Finish-Spray
70-78

Kupfer-Spray
70-57

Schweiß-Kupfer-Spray
70-49

Messing-Spray
70-58

Rost-Safe-Spray
70-37

Kathodischer Rostschutz durch Zinkbeschichtung mit
93% im Trockenfilm, 99% reines Zink. Nach den hohen
Anforderungen der früheren DIN 50.976 von 1980.

Zum hochwertigen Ausbessern von Verzinkungen.
98,5% reines Zink. Kathodischer Rostschutz. Nach den
hohen Anforderungen der früheren DIN 50.976 von
1980.

Hochzinkhaltiger Korrosionsschutz, 99% reines Zink.

Korrosionsschutz, schnelltrocknend zum Beschichten
aller Metalle.

99,5% Reinaluminium-Plättchen zur Aluminium-
Beschichtung aller festen Oberflächen, hitzebestän-
dig bis 800° C, schnell trocknend, sehr ergiebig
(1 Dose gibt ca. 10 m2 Beschichtung)

99,5% Reinaluminum, hitzebeständig bis 800° C

99,5% Reinaluminum, hitzebeständig bis 800° C,
schnell trocknend, und sehr ergiebig,

Sicherer Korrosionsschutz für alle Metalloberflächen.
600 Std. Salzsprühtest. Ausgezeichnete Haftung, auch
auf Rost. Mit den meisten Lacken und Farben über-
streichbar.

Korrosionsbeständige Oberflächenbeschichtung aus
18% Chrom, 8% Nickel, 2% Mangan. Hohe Resistenz
gegenüber Säuren, Laugen und anderen aggressiven
Medien, schnell trocknend, 62% Edelstahl im Trockenfilm.

Oberflächenbeschichtung, witterungs,- und korrosions-
beständig, schnell trocknend.

Rein-Kupfer-Beschichtung für Installationstechnik und
Kunsthandwerk.

Doppelter Korrosionsschutz für alle Schweißarbeiten:
1. Schützt der hohe Kupferanteil.
2. Schützt die Kunstharzschicht.

Hauchdünne Messinglamellen zur Beschichtung aller
festen Oberflächen, schnell trocknend, abrieb-
beständig, 67% Messinggehalt im Trockenfilm.
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Zink-Spray
70-45

Glanzzink-Spray
70-43

Zinkgrund-Spray
70-46

Alu-Zink-Spray
70-42

Flüssigaluminium-
Spray
70-16

Alu-Spray,
abriebbeständig
70-52

Aluminium-Spray
70-50

Edelstahl-Spray
70-56

Edelstahl-Finish-Spray
70-78

Kupfer-Spray
70-57

Schweiß-Kupfer-Spray
70-49

Messing-Spray
70-58

Rost-Safe-Spray
70-37

Kathodischer Rostschutz durch Zinkbeschichtung mit
93% im Trockenfilm, 99% reines Zink. Nach den hohen
Anforderungen der früheren DIN 50.976 von 1980.

Zum hochwertigen Ausbessern von Verzinkungen.
98,5% reines Zink. Kathodischer Rostschutz. Nach den
hohen Anforderungen der früheren DIN 50.976 von
1980.

Hochzinkhaltiger Korrosionsschutz, 99% reines Zink.

Korrosionsschutz, schnelltrocknend zum Beschichten
aller Metalle.

99,5% Reinaluminium-Plättchen zur Aluminium-
Beschichtung aller festen Oberflächen, hitzebestän-
dig bis 800° C, schnell trocknend, sehr ergiebig
(1 Dose gibt ca. 10 m2 Beschichtung)

99,5% Reinaluminum, hitzebeständig bis 800° C

99,5% Reinaluminum, hitzebeständig bis 800° C,
schnell trocknend, und sehr ergiebig,

Sicherer Korrosionsschutz für alle Metalloberflächen.
600 Std. Salzsprühtest. Ausgezeichnete Haftung, auch
auf Rost. Mit den meisten Lacken und Farben über-
streichbar.

Korrosionsbeständige Oberflächenbeschichtung aus
18% Chrom, 8% Nickel, 2% Mangan. Hohe Resistenz
gegenüber Säuren, Laugen und anderen aggressiven
Medien, schnell trocknend, 62% Edelstahl im Trockenfilm.

Oberflächenbeschichtung, witterungs,- und korrosions-
beständig, schnell trocknend.

Rein-Kupfer-Beschichtung für Installationstechnik und
Kunsthandwerk.

Doppelter Korrosionsschutz für alle Schweißarbeiten:
1. Schützt der hohe Kupferanteil.
2. Schützt die Kunstharzschicht.

Hauchdünne Messinglamellen zur Beschichtung aller
festen Oberflächen, schnell trocknend, abrieb-
beständig, 67% Messinggehalt im Trockenfilm.

eigenschappen toepassingen  toepassingsgebied Verpakking 



H E T  A N T W O O R D  O P  U W  E I S E N

®

Kleur Messingkleur 

Metaalgehalte in de droge film ± 67 %

Kleur Koper

Dichtheid 0,66 g/cm3

Kleur Koperkleur 

Bestand tegen temperatuur Tot 800 °C

Metaalgehalte in de droge film ± 56 %

Metalen coatings

Koper - spray Metalen bescherming met een perfecte adhesie op 
metaal, glas, hout, papier, keramiek, kunststoffen en 
alle andere zuivere vaste oppervlakken.

70-57 Spray van 400 ml

 1 Verp. = 12 sprays

 Kleurstaal

•	Metalen	oppervlaktebescherming	met	
een	sterk	kopergehalte	±	56	%	in	de	
droge	film

•	KOPER	SPRAY	is	geen	verf,	maar	een	
mengsel	van	metaalpigmenten

•	Zeer	goed	geleidingsvermogen
•	Snel	droog,	economisch	verbruik

7 0 -5 7

1514

Messing - spray Metalen bescherming met een perfecte hechting op 
metaal, glas, hout, papier, keramiek, kunststoffen en 
alle andere zuivere vaste oppervlakken.

70-58 Spray van 400 ml

 1 Verp. = 12 sprays

 Kleurstaal

•	Metalen	oppervlaktebescherming	met	
een	messinggehalte	van	±	67	%	in	de	
droge	film

•	MESSING	 SPRAY	 is	 geen	 verf,	 maar	
een	mengsel	van	metaalpigmenten

•	Uitstekende	hechting,	snel	droog,	goed	
bestand	tegen	wrijving

•	Economisch	verbruik

7 0 -5 8

Las Koper spray Gecombineerde corrosiebescherming voor laswerken:
Bescherming door hoog kopergehalte.
Bescherming door synthetische hars die een bescher-
mende film creëert.
 
Geschikt voor installatiewerken en decoratie.

Volgens toepassing, verstuiven op de zuivere oppervlakte 
of laszone.

70-49 Spray van 400 ml

 1 Verp. = 12 sprays

 Kleurstaal

•	Metalen	 oppervlaktebescherming	
speciaal	ontwikkeld	voor	laswerken

•	Verbetert	het	contact	
	 (ook	bij	puntlassen)
•	Zeer	goede	hechting	op	metalen	en	
vaste	oppervlakken

•	Ook	 voor	 installatie	 en	 decoratie	
werken

•	Snel	droog,	spaarzaam	in	verbruik

7 0 -4 9

METALLISCHE SPRAYS / KORROSIONSSCHUTZ

TECHNO-SERVICE GmbH · Detmolder Str. 515 · D-33605 Bielefeld
Tel. 0521 - 92 44 40 · Fax 0521 - 20 74 32 · eMail: info@metaflux.de · www.metaflux.de

D
ru

ck
te

ch
ni

sc
h 

be
di

ng
t s

in
d 

A
bw

ei
ch

un
ge

n 
de

r 
F

ar
bt

ön
e 

m
ög

li
ch

Zink-Spray
70-45

Glanzzink-Spray
70-43

Zinkgrund-Spray
70-46

Alu-Zink-Spray
70-42

Flüssigaluminium-
Spray
70-16

Alu-Spray,
abriebbeständig
70-52

Aluminium-Spray
70-50

Edelstahl-Spray
70-56

Edelstahl-Finish-Spray
70-78

Kupfer-Spray
70-57

Schweiß-Kupfer-Spray
70-49

Messing-Spray
70-58

Rost-Safe-Spray
70-37

Kathodischer Rostschutz durch Zinkbeschichtung mit
93% im Trockenfilm, 99% reines Zink. Nach den hohen
Anforderungen der früheren DIN 50.976 von 1980.

Zum hochwertigen Ausbessern von Verzinkungen.
98,5% reines Zink. Kathodischer Rostschutz. Nach den
hohen Anforderungen der früheren DIN 50.976 von
1980.

Hochzinkhaltiger Korrosionsschutz, 99% reines Zink.

Korrosionsschutz, schnelltrocknend zum Beschichten
aller Metalle.

99,5% Reinaluminium-Plättchen zur Aluminium-
Beschichtung aller festen Oberflächen, hitzebestän-
dig bis 800° C, schnell trocknend, sehr ergiebig
(1 Dose gibt ca. 10 m2 Beschichtung)

99,5% Reinaluminum, hitzebeständig bis 800° C

99,5% Reinaluminum, hitzebeständig bis 800° C,
schnell trocknend, und sehr ergiebig,

Sicherer Korrosionsschutz für alle Metalloberflächen.
600 Std. Salzsprühtest. Ausgezeichnete Haftung, auch
auf Rost. Mit den meisten Lacken und Farben über-
streichbar.

Korrosionsbeständige Oberflächenbeschichtung aus
18% Chrom, 8% Nickel, 2% Mangan. Hohe Resistenz
gegenüber Säuren, Laugen und anderen aggressiven
Medien, schnell trocknend, 62% Edelstahl im Trockenfilm.

Oberflächenbeschichtung, witterungs,- und korrosions-
beständig, schnell trocknend.

Rein-Kupfer-Beschichtung für Installationstechnik und
Kunsthandwerk.

Doppelter Korrosionsschutz für alle Schweißarbeiten:
1. Schützt der hohe Kupferanteil.
2. Schützt die Kunstharzschicht.

Hauchdünne Messinglamellen zur Beschichtung aller
festen Oberflächen, schnell trocknend, abrieb-
beständig, 67% Messinggehalt im Trockenfilm.
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Zink-Spray
70-45

Glanzzink-Spray
70-43

Zinkgrund-Spray
70-46

Alu-Zink-Spray
70-42

Flüssigaluminium-
Spray
70-16

Alu-Spray,
abriebbeständig
70-52

Aluminium-Spray
70-50

Edelstahl-Spray
70-56

Edelstahl-Finish-Spray
70-78

Kupfer-Spray
70-57

Schweiß-Kupfer-Spray
70-49

Messing-Spray
70-58

Rost-Safe-Spray
70-37

Kathodischer Rostschutz durch Zinkbeschichtung mit
93% im Trockenfilm, 99% reines Zink. Nach den hohen
Anforderungen der früheren DIN 50.976 von 1980.

Zum hochwertigen Ausbessern von Verzinkungen.
98,5% reines Zink. Kathodischer Rostschutz. Nach den
hohen Anforderungen der früheren DIN 50.976 von
1980.

Hochzinkhaltiger Korrosionsschutz, 99% reines Zink.

Korrosionsschutz, schnelltrocknend zum Beschichten
aller Metalle.

99,5% Reinaluminium-Plättchen zur Aluminium-
Beschichtung aller festen Oberflächen, hitzebestän-
dig bis 800° C, schnell trocknend, sehr ergiebig
(1 Dose gibt ca. 10 m2 Beschichtung)

99,5% Reinaluminum, hitzebeständig bis 800° C

99,5% Reinaluminum, hitzebeständig bis 800° C,
schnell trocknend, und sehr ergiebig,

Sicherer Korrosionsschutz für alle Metalloberflächen.
600 Std. Salzsprühtest. Ausgezeichnete Haftung, auch
auf Rost. Mit den meisten Lacken und Farben über-
streichbar.

Korrosionsbeständige Oberflächenbeschichtung aus
18% Chrom, 8% Nickel, 2% Mangan. Hohe Resistenz
gegenüber Säuren, Laugen und anderen aggressiven
Medien, schnell trocknend, 62% Edelstahl im Trockenfilm.

Oberflächenbeschichtung, witterungs,- und korrosions-
beständig, schnell trocknend.

Rein-Kupfer-Beschichtung für Installationstechnik und
Kunsthandwerk.

Doppelter Korrosionsschutz für alle Schweißarbeiten:
1. Schützt der hohe Kupferanteil.
2. Schützt die Kunstharzschicht.

Hauchdünne Messinglamellen zur Beschichtung aller
festen Oberflächen, schnell trocknend, abrieb-
beständig, 67% Messinggehalt im Trockenfilm.
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Zink-Spray
70-45

Glanzzink-Spray
70-43

Zinkgrund-Spray
70-46

Alu-Zink-Spray
70-42

Flüssigaluminium-
Spray
70-16

Alu-Spray,
abriebbeständig
70-52

Aluminium-Spray
70-50

Edelstahl-Spray
70-56

Edelstahl-Finish-Spray
70-78

Kupfer-Spray
70-57

Schweiß-Kupfer-Spray
70-49

Messing-Spray
70-58

Rost-Safe-Spray
70-37

Kathodischer Rostschutz durch Zinkbeschichtung mit
93% im Trockenfilm, 99% reines Zink. Nach den hohen
Anforderungen der früheren DIN 50.976 von 1980.

Zum hochwertigen Ausbessern von Verzinkungen.
98,5% reines Zink. Kathodischer Rostschutz. Nach den
hohen Anforderungen der früheren DIN 50.976 von
1980.

Hochzinkhaltiger Korrosionsschutz, 99% reines Zink.

Korrosionsschutz, schnelltrocknend zum Beschichten
aller Metalle.

99,5% Reinaluminium-Plättchen zur Aluminium-
Beschichtung aller festen Oberflächen, hitzebestän-
dig bis 800° C, schnell trocknend, sehr ergiebig
(1 Dose gibt ca. 10 m2 Beschichtung)

99,5% Reinaluminum, hitzebeständig bis 800° C

99,5% Reinaluminum, hitzebeständig bis 800° C,
schnell trocknend, und sehr ergiebig,

Sicherer Korrosionsschutz für alle Metalloberflächen.
600 Std. Salzsprühtest. Ausgezeichnete Haftung, auch
auf Rost. Mit den meisten Lacken und Farben über-
streichbar.

Korrosionsbeständige Oberflächenbeschichtung aus
18% Chrom, 8% Nickel, 2% Mangan. Hohe Resistenz
gegenüber Säuren, Laugen und anderen aggressiven
Medien, schnell trocknend, 62% Edelstahl im Trockenfilm.

Oberflächenbeschichtung, witterungs,- und korrosions-
beständig, schnell trocknend.

Rein-Kupfer-Beschichtung für Installationstechnik und
Kunsthandwerk.

Doppelter Korrosionsschutz für alle Schweißarbeiten:
1. Schützt der hohe Kupferanteil.
2. Schützt die Kunstharzschicht.

Hauchdünne Messinglamellen zur Beschichtung aller
festen Oberflächen, schnell trocknend, abrieb-
beständig, 67% Messinggehalt im Trockenfilm.

eigenschappen toepassingen  toepassingsgebied Verpakking 
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Kleur BruinRood

Bestand tegen temperatuur Tot 120 °C

Zoutsproeitest 
(volgens DIN 50.021)

600 uren

Passieve corrosiebescherming 

De passieve corrosiebescherming is heel belangrijk voor het in goede 
staat houden, het functioneren en beschermen van machines en hun 
onderdelen.
De passieve corrosiebescherming wordt bereikt door het bedekken 
van het metaaloppervlak door een dichte waterdichte beschermlaag 
die het contact met corrosieve stoffen verhindert.
Ter aanvulling van de chemische behandeling van oppervlakken, is de 
bedekking met corrosiebeschermende coatings en verven een oplos
sing voor het verhinderen van schade. 

De corrosiebeschermende producten van METAFLUX zijn ontwikkeld 
om metaaloppervlakken te behandelen en langdurig te beschermen 
tegen corrosieve stoffen. Roest wordt bijvoorbeeld omgevormd tot een 
stabiele verbinding, waardoor het metalen oppervlak overschilderd kan 
worden. 

Maatregelen voor een doeltreffende 
bescherming  

• Preventieve corrosiebescherming op blank staal.
De geschuurde oppervlakken of gepolijste constructiestukken in staal 
moeten behandeld worden met een olie of beschermende wax om ze 
te beschermen bij het transport of opslag tegen invloeden van hun 
omgeving en weersinvloeden. 

• Corrosiebeschermende verven en coatings.
De machineonderdelen, lasnaden of metalen gevelbekledingen worden 
beschermd door een uniforme verflaag of coating (Bijvoorbeeld: 
Aluminium Spray, Zink Spray, Inox Spray, RoestSafe spray of verven 
zoals TS400…) tegen contact met corrosieve stoffen in hun omgeving.
Mits een goede voorbehandeling van het oppervlak bieden deze 
coatings of verven voor vele jaren een bescherming tegen corrosie.

corrosiebescherming

roest safe spray

eigenschappen toepassingen  toepassingsgebied Verpakking

Primaire corrosiebescherming voor zuivere metalen 
oppervlakken in de industrie en automobielsector.
Secundaire corrosiebescherming op bestaande roest 
(zelfs gevorderd) door de creatie van een isolerende film, 
ondoordringbaar voor lucht en water.
Isoleert roest en stopt zijn vooruitgang, voorkomt infil-
tratie.
Ook geschikt om te gebruiken als lasprimer bij con-
structie- en carrosseriewerken. 

Voor het gebruik van het product de oppervlakte reinigen 
en verwijderen van vetten, olie, wax en loszittende roest.

70-37 Spray van 400 ml

 1 Verp. = 12 sprays

 Kleurstaal

•	Corrosiebescherming	voor	metaalop-
pervlakken

•	Uitstekende	hechting,	ook	op	roest
•	Overschilderbaar	met	 alle	 verven	 en	
lakken

•	Snel	 droog,	 stofdroog	 na	 10	 minuten	
aan	20	°C	(volgens	dikte)

•	Goede	weerstand	tegen	zuren	en	deter-
genten

•	Goede	U.V.	stabiliteit
•	Bestand	tegen	waterinfiltratie

7 0 -3 7
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METALLISCHE SPRAYS / KORROSIONSSCHUTZ

TECHNO-SERVICE GmbH · Detmolder Str. 515 · D-33605 Bielefeld
Tel. 0521 - 92 44 40 · Fax 0521 - 20 74 32 · eMail: info@metaflux.de · www.metaflux.de
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Zink-Spray
70-45

Glanzzink-Spray
70-43

Zinkgrund-Spray
70-46

Alu-Zink-Spray
70-42

Flüssigaluminium-
Spray
70-16

Alu-Spray,
abriebbeständig
70-52

Aluminium-Spray
70-50

Edelstahl-Spray
70-56

Edelstahl-Finish-Spray
70-78

Kupfer-Spray
70-57

Schweiß-Kupfer-Spray
70-49

Messing-Spray
70-58

Rost-Safe-Spray
70-37

Kathodischer Rostschutz durch Zinkbeschichtung mit
93% im Trockenfilm, 99% reines Zink. Nach den hohen
Anforderungen der früheren DIN 50.976 von 1980.

Zum hochwertigen Ausbessern von Verzinkungen.
98,5% reines Zink. Kathodischer Rostschutz. Nach den
hohen Anforderungen der früheren DIN 50.976 von
1980.

Hochzinkhaltiger Korrosionsschutz, 99% reines Zink.

Korrosionsschutz, schnelltrocknend zum Beschichten
aller Metalle.

99,5% Reinaluminium-Plättchen zur Aluminium-
Beschichtung aller festen Oberflächen, hitzebestän-
dig bis 800° C, schnell trocknend, sehr ergiebig
(1 Dose gibt ca. 10 m2 Beschichtung)

99,5% Reinaluminum, hitzebeständig bis 800° C

99,5% Reinaluminum, hitzebeständig bis 800° C,
schnell trocknend, und sehr ergiebig,

Sicherer Korrosionsschutz für alle Metalloberflächen.
600 Std. Salzsprühtest. Ausgezeichnete Haftung, auch
auf Rost. Mit den meisten Lacken und Farben über-
streichbar.

Korrosionsbeständige Oberflächenbeschichtung aus
18% Chrom, 8% Nickel, 2% Mangan. Hohe Resistenz
gegenüber Säuren, Laugen und anderen aggressiven
Medien, schnell trocknend, 62% Edelstahl im Trockenfilm.

Oberflächenbeschichtung, witterungs,- und korrosions-
beständig, schnell trocknend.

Rein-Kupfer-Beschichtung für Installationstechnik und
Kunsthandwerk.

Doppelter Korrosionsschutz für alle Schweißarbeiten:
1. Schützt der hohe Kupferanteil.
2. Schützt die Kunstharzschicht.

Hauchdünne Messinglamellen zur Beschichtung aller
festen Oberflächen, schnell trocknend, abrieb-
beständig, 67% Messinggehalt im Trockenfilm.

Kleur BruinRood / lichtgrijs / zwart

Opslag temperatuur 5 tot 40 °C, 
beschermen tegen vorst

Gebruikstemperatuur 4 tot 40 °C,
15  28 °C

roestbescherming ts 400 Verhindert de corrosie op staal en stopt de corrosie op 
verroeste oppervlakken.

Bij het gebruik van producten met een hoog solvent 
gehalte raden wij aan om eerst een verdraagzaam-
heidtest uit te voeren.
Drie kleuren verkrijgbaar: bruin-rood, lichtgrijs en zwart.

Ook beschikbaar: 
speciaal verdunningsmiddel TS400 ref. 70-6301

70-34 Pot van 1 kg
70-3405 Pot van 5 kg

70-63 Pot van 1 kg
70-6305 Pot van 5 kg

70-6303 Pot van 1 kg
70-63035 Pot van 5 kg

•	Sneldrogende	 primaire	 corrosiebe-
scherming	voor	alle	metalen

•	Droogt	op	een	efficiënte	en	duurzame	
manier

•	Perfecte	hechting	op	blanke	metalen
•	Overschilderbaar	 met	 alle	 gebruike-
lijke		verven	en	vernissen

•	Geschikt	voor	puntlassen
•	Goede	U.V.	stabiliteit

7 0 -3 4  en  70-63
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Kleur Geel

Specifiek gewicht 1,36 g/ml

pH waarde 8,5

Opslag temperatuur 5 °C tot 40 °C, 
beschermen tegen vorst.

Gebruikstemperatuur 4 °C tot 40 °C, 
Optimaal 15 °C  28 °C

Bestand tegen temperatuur Na het drogen tot 140 °C

Rendement bij 90 µm 1 kg voor ±  45 m²

Kleur Geel / later zwart

pH waarde 7

Opslag temperatuur Vorstvrij

Gebruikstemperatuur 3 °C tot 40 °C, 
Optimaal 15 °C  28 °C

Bestand tegen temperatuur 125 °C

Tempertuurbestand
(korte duur)

175 °C

rost - I - sol top

rost - I - sol

Voorkomt roestvorming op staal en stopt de roest op 
verroeste oppervlakken; zeer goede hechting.
Herstellende behandeling of preventief.

Bestand tegen zoutsproeitest volgens DIN 50021 en 
DIN 53167 met een dikte van 90 micron: 500 uren.

58% vaste stof gehalte, verdunbaar met gedistilleerd 
water tot 10 %.

Zoutsproeitest volgens DIN 53167 en DIN 50021, 
bij een laagdikte van 90 micron 500 uur zonder 
roest.

Test uitgevoerd door:
Universiteit Paderborn, Professor Dr. Goldschmidt

Het originele gele concentraat word op de roest aange-
bracht. De actieve stoffen in de Rost – I – Sol, die volledig 
zonder zuren bij pH waarde 7 werken, ontrekken de 
zuurstof uit de aanwezige roest en neutraliseren de roest 
tot een vaste, stabiele ferro-organische beschermende 
laag. 

De geneutraliseerde roest wordt helemaal bedekt door 
een synthetische zwarte hars die na verharding de stukken 
isoleert en beschermd tegen atmosferische invloeden.

Gebruik met: penseel, rol, verfpistool of airless.

70-35 500 g met penseel

 1 Verp. = 6 flessen

70-3550 Bidon van 5 kg
70-3510 Bidon van 10 kg 
70-3530 Bidon van 30 kg

70-36 500 ml met penseel

 1 Verp. = 6 flessen

70-3650  Bidon van 5 liter
70-3610  Bidon van 10 liter 
70-3602  Bidon van 200 liter

•	Corrosiebeschermende	verf
•	Stofdroog	na	30-60	minuten	(bij	20	°C	
en	55%	vochtigheid)

•	Overschilderbaar	met	alle	 verven	en	
vernissen	na	24	uur	(bij	20	°C)

•	De	behandelde	stukken	mogen	gelast	
worden

•	Goede	 resistentie	 tegen	 detergenten	
en	 verdunde	 zure	 oplossingen	 en	
niet-agressieve	oliën

•	Vrij	van	lood.	Respecteert	het	milieu

•	Voor	 het	 neutraliseren	 van	 roest	 en	
het	isoleren	van	geneutraliseerde	roest:	
gepatenteerd	product

•	Vrij	van	zuren	en	lood,	niet	agressief
•	Niet	afwasbaar	na	uitdroging
•	Kan	 gebruikt	 worden	 op	 vochtige	
roest

•	De	behandelde	stukken	mogen	gelast	
worden

•	Tast	geen	verven	of	zinkbedekkingen	
aan

•	Bestand	tegen	zoutsproeitest	volgens	
DIN	 50021	 en	 DIN	 53167	 met	 een	
dikte	van	90	micron:	500 uren

7 0 -3 5

7 0 -3 6

corrosiebescherming

1918

anti-roest Wax spray Aanbevolen op:
Machines en materialen die langdurig opgeslagen worden. 
Machines die overzee getransporteerd worden. Holle 
ruimtes, enz.

Spray goed schudden voor gebruik en spuiten op de 
gereinigde oppervlakte. In geval van zware belasting, de 
behandeling herhalen, en een droogtijd tussen de lagen 
respecteren van ongeveer 70 minuten.

70-39 Spray van 400 ml

 1 Verp. = 12 sprays

•	Duurzame	bescherming	tegen	corrosie	
en	atmosferische	invloeden	voor	alle	
metaaloppervlakken

•	Synthetisch	product,	duurzame	elasti-
sche	beschermende	film	met	capillair	
effect

•	Waterafstotend
•	Zeer	goede	hechting	op	alle	metalen
•	Gemakkelijk	te	verwijderen	met	bij-
voorbeeld	ref.	75	-	17	Citrus	reiniger	
spray

7 0 -3 9

Kleur Beige

Dichtheid 0,63 g/cm3

eigenschappen toepassingen  toepassingsgebied Verpakking 
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Kleur Kleurloos

Kleur Lichtgeel

Bestand tegen temperatuur Tot 60 °C

Drukweerstand 2400 kp/cm²

Dichtheid 0,803 g/cm3

Dekking 1 kg voor ong. 40  50 m²

Kleur Kleurloos

Dichtheid 0,725 g/cm3

De corrosie ofwel de elektrochemische reactie van metalen oppervlakken zorgt wereldwijd voor immense en nochtans te vermijden schade 
aan machines en onderdelen. Corrosieve stoffen aanwezig in de aardbodem, zoute lucht, water of chemicaliën reageren onopzettelijk met het 
metaal en beschadigen daarbij het oppervlak.
In sommige gevallen, zoals bijvoorbeeld bij aluminium, kan de gevormde roestlaag een bescherming bieden tegen nieuwe corrosie, maar de 
roestlaag is poreus en daardoor blijft de oppervlakte kwetsbaar voor atmosferische en omgevingsinvloeden.
In het geval van elektrochemische corrosie, zorgt een elektrisch geleidende vloeistof voor het verdwijnen van elektroden aan het metalen op
pervlak. De positief geladen metaal ionen reageren dan met de negatief geladen ionen die opgelost zijn in de elektrisch geleidende vloeistof. 
Voorbeelden van elektrisch geleidende vloeistoffen zijn: het zweet van de handen, azijn of zure oplossingen.
In het geval van chemische corrosie reageert het metaal direct met de corrosieve substantie. Zo kan bijvoorbeeld een redoxreactie plaatsvinden, 
waarbij vaak metaalzouten ontstaan. Het metaal kan ook bij hoge temperatuur, bijvoorbeeld bij laswerken, verharden en smeden, in contact met 
de zuurstof die zich in de lucht bevindt reageren en corroderen. 

De belangrijkste soorten van corrosie
• Oppervlaktecorrosie: Het metaaloppervlak is beschadigd en brokkelt traag en gelijkmatig af.

• Contactcorrosie: Ontstaat door contact tussen twee edele metalen, vocht tussen de twee metalen fungeert dan 
als corrosief medium. Er ontstaat lichte stroom en het edelste metaal zorgt voor contactcorrosie 
bij het mindere edele metaal.

• Putcorrosie:  Lokale corrosievorming zorgt voor holtes in het metaal en uiteindelijk voor perforaties in het 
metalen oppervlak.

roestoplossers en multifunctie sprays

torsie spray

eigenschappen toepassingen  toepassingsgebied Verpakking

super Kruipolie spray 

Kruipolie spray

Vlug losmaken van vastgeschroefde en sterk verroeste 
assemblages zonder sporen na te laten.
TORSION SPRAY werkt dankzij een combinatie van wer-
kende stoffen met een hoog capillair effect en inkrimpen 
van de stukken door koude.

Om vastzitten in de toekomst te vermijden, raden wij 
het gebruik van 70-81 GLIJMETAAL SPRAY aan.

70-05 Spray van 400 ml

 1 Verp. = 12 sprays

Losmaken en deblokkeren van geblokkeerde of verroeste 
stukken. Opent bevroren sloten in enkele seconden.
Smeert en deblokkeert zelfs de meest ontoegankelijke 
plaatsen.

Verstuiven op de geblokkeerde stukken en laten inwerken.

70-08 Spray van 400 ml

 1 Verp. = 12 sprays

Losmaken en deblokkeren van alle vastgeroeste stukken. 70-12 Spray van 400 ml

 1 Verp. = 12 sprays

•	Speciale	kruipolie:	de	universele	sleutel	
in	sprayvorm

•	Zeer	hoog	capillair	effect:	de	kleinste	
toleranties	volstaan	om	de	werkende	
stoffen	te	laten	indringen

•	Bevat	geen	zuren
•	Vetvrij
•	Geen	 restanten	 na	 ±	 10	 minuten:		
na	de	wachttijd	kunnen	de	stukken	
geverfd	worden

•	Kruipolie	 met	 smerend	 effect,	 bevat	
anticorrosie	additieven:	het	antwoord	
op	hoge	industriële	eisen

•	Dringt	zeer	diep	in
•	Blijft	 vloeibaar,	 geen	 afzetting	 van	
vaste	stoffen

•	Zeer	hoog	capillair	effect
•	Tast	gelakte	oppervlakken	niet	aan
•	Het	smerend	effect	maakt	bijkomende	
onderhoudsproducten	overbodig

•	Kruipolie	zonder	smerend	effect
•	Doordringt	 roest	en	 lost	vastzittende	
schroeven	en	machineonderdelen

•	Verdringt	vocht
•	Dringt	door	tot	in	de	kleinste	gaatjes
•	Voorkomt	piepen
•	Vergemakkelijkt	vastschroeven

7 0 -0 5

7 0 -0 8

7 0 -1 2
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Kleur Helder

Flammpunkt 130 °C

Dichtheid 0,718 g/cm3

Viscositeit 3 mm2/s 

Kleur Helder

Bestand tegen temperatuur 50 °C tot +120 °C

Dichtheid 0,67 g/cm3

Viscositeit 8,4 mm2/s 

Kleur Helder

Bestand tegen temperatuur 50 °C tot +100 °C

Dichtheid 0,67 g/cm3

Viscositeit 7 mm2/s 

Multi - nsF Voor alle installaties en machines in de voeding- en dran-
kenindustrie: schroeven en schroefdraden, schroefbou-
ten, assemblages, geleiders, scharnieren, verbindingen, 
ventielen, elektrische systemen, verroeste  stukken… 
Zeer hoog capillair effect dankzij het gebruik van recent 
ontwikkelde actieve stoffen die inzetbaar zijn in de levens-
middelenindustrie. Zeer goede bescherming tegen corro-
sie en storende geluiden. Goed schudden voor gebruik.
Verstuiven op het te behandelen oppervlak en laten 
inwerken. 
Niet rechtstreeks op levensmiddelen spuiten.

70-31 Spray van 400 ml

 1 Verp. = 12 sprays

7 0 -3 1

Kleur Kleurloos

Dichtheid 0,69 g/cm3

Bestand tegen temperatuur Tot +100 °C

Viscositeit 15 mm2/s

Zulassung NSF H1

•	Multifunctioneel	 deblokkeren	 van	
schroeven	 en	 vastgeroeste	 stukken	
in	de	voedingssector

•	Vlug	en	gemakkelijk	vrijmaken	van	ge-
blokkeerde	 en	 vastgeroeste	 stukken.	
Vergemakkelijkt	montage	en	demontage

•	Beschermt	metalen	oppervlakken	en	
verdringt	vocht

•	Vrij	van	siliconen;	Neutrale	geur
•	Registrering	NSF	H1

roestoplossers en multifunctie sprays

Metaflon spray

Multi - spray

Voor zuivere smeringen in alle domeinen van de industrie, 
mechanica en automobielsector.

Het oppervlak proper maken en ontvetten. Dan product 
dun aanbrengen en laten inwerken. Volgens toepassing 
met doek nawrijven.

70-2500 Spray van 400 ml
70-2501 Spray van 100 ml

 1 Verp. = 12 sprays

Zeer polyvalent gebruik: de olie kan zeer diep penetreren, 
dankzij een zeer hoog capillair effect:
voor het verwijderen van vocht, beschermen tegen 
corrosie en vastvriezen, deblokkeren en smeren. 
Zeer goede contactspray: de behandelde stukken worden 
volledig geïsoleerd van vochtigheid door een film met 
een dikte van 0,005 mm.
Tast geen rubber aan, noch stof, synthetische materialen, 
geverfde oppervlakken…
Verstuiven op propere oppervlakken.
5 speciale producten in één spray !
Deblokkeert + smeert + beschermt + voorkomt
vastvriezen + verdringt vocht

70-47 Spray van 400 ml

 1 Verp. = 12 sprays

•	Smeermiddel	 met	 hoog	 rendement	
bevat	PTFE

•	Goede	hechting,	druipt	niet
•	Kan	zeer	diep	indringen
•	Verhindert	vastvriezen	van	de	behan-
delde	stukken

•	Voorkomt	storende	geluiden
•	Tast	rubber	of	geverfde	oppervlakken	
niet	aan;	Verdringt	vocht

•	Kleurloos	en	proper,	vrij	van	siliconen
•	Smeermiddel	en	duurzame	bescher-
ming

•	Anti-vochtigheid:	droogmaken	en	be-
schermen	van	elektrische	systemen,	
voorkomt	stroomstoring

•	Corrosiebescherming	 van	de	 stukken	
door	een	extreme	fijne	smerende	film

•	Verhindert	 het	 creëren	 van	 oxide	 en	
sulfide	lagen	op	elektrische	contacten	
en	verbindingsstukken

•	Losmaken	 van	 moeren	 en	 geblok-
keerde	schroefbouten

•	Verhindert	vastvriezen	tot	-60	°C
•	Vrij	van	siliconen

7 0 -2 5

7 0 -4 7

2322

cc80 Multi – Functie - spray Beschermt de niet behandelde metalen tegen corrosie.
Maakt vastgeroeste stukken weer los en functioneel. 
Onderhoudt, reinigt en verzorgt de stukken.
Smeert zonder vet te maken.
Voorkomt knarsgeluiden en wrijvingen.
Verdringt vocht, bv. op elektrische installaties en kabels, 
voorkomt kortsluiting. Aangewezen voor het onderhoud 
van wapens. Verstuiven op propere oppervlakken en laten 
inwerken. Volgens toepassing, afvegen met een doek.

Verkrijgbaar in bulkverpakking: 75-33 CC80 Multi Func-
tionele Olie.

70-17 Spray van 400 ml
70-22 Spray van 200 ml

 1 Verp. = 12 sprays

•	Multifunctioneel	product
•	Tast	geen	rubber	aan,	noch	synthe-
tische	materialen,	stoffen	of	geverfde	
oppervlakken

•	Vrij	van	siliconen	en	minerale	oliën
•	Beschermt	+	deblokkeert	+	smeert	+	
ontvocht	+	verzorgt

7 0 -1 7  /  70-22

eigenschappen toepassingen  toepassingsgebied Verpakking 
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smeermiddelen en hoogwaardige 
smeerproducten (sprays, pasta’s en vetten)

De keuze van een goed smeermiddel is even 
belangrijk voor de levensduur van de machines 
en de bewegende mechanische stukken, als 
een correct gebruik en regelmatig onderhoud.

Smeermiddelen beschermen tegen corrosie en 
verminderen wrijving, ze vangen schokken op, 
ze zorgen voor warmteverdwijning en voorko
men het indringen van vreemde producten aan 
de dichtingen.
Door vermindering van slijtage verlagen ze 
kosten die gebonden zijn aan onderhoud en 
reparaties, ze verlengen de levensduur van de 
onderdelen.
Er bestaat een grote diversiteit in smeermid
delen, om te beantwoorden aan de talrijke 
en gevarieerde toepassingen. Er wordt een 
onderscheidt gemaakt tussen oliën, vetten, 
pasta smeermiddelen, vaste smeermiddelen 
en een glijdende film of vernislaag.

Oliën zijn de basisbestanddelen van talrijke 
smeermiddelen. Zij zijn uitermate geschikt voor 
smering bij snelle rotaties of hoge temperatu
ren en wanneer men geen gebruik kan maken 
van vetten. Zij dragen bij tot het afvoeren van de 
warmte die ontstaat door wrijving. Door de lage 
viscositeit van olie, verdeelt de olie zich perfect 
op de oppervlakte en houdt zo de oppervlakte 
zuiver en schoon.

Het voordeel van vetten is hun vaste vorm. 
Hierdoor kunnen ze in alle posities ingezet wor
den en beschermen tegen het indringen van 
vreemde stoffen aan het ingevette oppervlak. 
De gewenste dichtheid wordt bereikt door het 
toevoegen van additieven en verdikkers aan 
de oliebasis. Een Amerikaans laboratorium, 

het NLGI (National Lubricating Grease Institute) 
heeft een indeling gemaakt van vetten op basis 
van hun dichtheid, namelijk de NLGI klasse.

De pasta smeermiddelen worden opgebouwd 
zoals de vetten, maar in plaats van verdikkers 
worden vaste smeerstoffen toegevoegd aan de 
basisolie. Pasta smeermiddelen zijn geschikt 
voor extreme fysieke belastingen, hoge tempe
raturen, contactcorrosie (wrijvingscorrosie) en 
voor onderdelen die sterke schokken moeten 
opvangen. Daardoor worden pasta smeermid
delen en montage pasta’s hoofdzakelijk ge
bruikt voor het invetten.
Bij schroeven en schroefdraad bieden ze een 
betere controle van voorgeschreven draaimo
menten. Hoge temperatuur pasta smeermid
delen kunnen ingezet worden tot 1400 °C.  
Bij hoge temperaturen verdampt de basisolie 
maar de vaste smeerstoffen blijven voor 
smering van het behandelde stuk zorgen.

De vaste smeerstoffen versterken de sme
rende werking van oliën en vetten op traag 
bewegende onderdelen of bij hoge tempera
turen, wanneer het niet mogelijk is om een 
glijdende film te vormen.

Wanneer vaste smeerstoffen opgelost worden 
in een bindmiddel, ontstaat een droog smeer-
middel of een glijdende vernis. Zij vormen na 
het aanbrengen en uitdrogen een vaste glij
dende droge film met grote weerstand tegen 
wrijving en slijtage.

Voor een individuele probleemoplossing gelieve 
contact op te nemen met onze commerciële 
adviseurs, zij bieden u een gepaste oplossing.

Commerciële dienst : 016/65.79.33(
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Kleur Grijs

Bestand tegen temperatuur 180 °C tot +1350 °C

Drukweerstand 2400 kp/cm2

Kleur Donker grijs

Bestand tegen temperatuur 180 °C tot +1350 °C

Drukweerstand 2400 kp/cm2

Kleur Donker grijs

Bestand tegen temperatuur 80 °C tot +1200 °C

Drukweerstand 3600 kp/cm2

Hoogwaardige smeermiddelen - voor extreme belastingen

Glijmetaal spray 

Glijmetaal pasta

Moly spray

Voorkomt blokkeren, slijtage en corrosie op schroef- 
en stekkerverbindingen. Verhindert storende geluiden 
(zoals bv.: piepende remmen). Onmisbaar voor montage 
en onderhoud.
Gebruik in alle domeinen van de industrie, autocon-
structies en –reparaties, waterbehandeling, haven en 
maritieme bedrijven, technische diensten, hospitalen, 
bouwfirma’s, werven…
Uiterst geschikt voor gebruik met roestvrij staal.
Zeer economisch verbruik.
  
Spuitkop met penseel verkrijgbaar: ref. 70-8199
Bestaat in pot: ref. 70-85

70-81 Spray van 400 ml

 1 Verp. = 12 sprays

Voorkomt blokkeren, slijtage en corrosie op schroef- 
en stekkerverbindingen. Verhindert storende geluiden 
(zoals bv.: piepende remmen). Onmisbaar voor montage 
en onderhoud.
Gebruik in alle domeinen van de industrie, autocon-
structies en –reparaties, waterbehandeling, haven en 
maritieme bedrijven, technische diensten, hospitalen, 
bouwfirma’s, werven…
Uiterst geschikt voor gebruik met roestvrij staal.
Zeer economisch verbruik.

Ook verkrijgbaar in spray: 70-81 Glijmetaal Spray

Universeel smeermiddel voor montages en onderhoud. 
Belet blokkeren, slijtage en corrosie op vastgeschroefde 
onderdelen.
Onmisbaar voor onderhoud en montage.
  
Verkrijgbaar in pot: ref.: 71-10: Universeel Vet.

70-8500 Pot van 1 kg
70-8508 100 zakjes van 4 g 
70-8535 Pot van 350 g met 

penseel

70-82 Spray van 400 ml

 1 Verp. = 12 sprays

•	Hoogwaardig	 smeermiddel	 met	 vele	
toepassingsmogelijkheden,	 bevat	
titanium	 voor	 gebruik	 in	 extreme	
omstandigheden

•	Bestand	 tegen	water,	 zeewater,	 olie,	
benzine,	de	meeste	zuren	en	zouten,	
gassen	en	dampen

•	Bestand	 tegen	 spoelen,	 schuren	 en	
warmte

•	Verhindert	galvanische	contactcorrosie
•	Vrij	van	koper	en	nikkel:	geen	elek-
trolyse	mogelijk

•	Hoogwaardig	smeermiddel	met	vele	
toepassingsmogelijkheden,	 bevat	
titanium	 voor	 gebruik	 in	 extreme	
omstandigheden

•	Bestand	tegen	water,	zeewater,	olie,	
benzine,	de	meeste	zuren	en	zouten,	
gassen	en	dampen

•	Bestand	 tegen	 spoelen,	 schuren	 en	
warmte

•	Verhindert	galvanische	contactcorrosie
•	Vrij	van	koper	en	nikkel:	geen	elek-
trolyse	mogelijk

•	Montage	spray	met	metaalpigmenten	
op	basis	van	molybdeen

•	Vermijdt	blokkades	en	corrosie
•	Goed	 bestand	 tegen	 zeewater,	 or-
ganische	 oplosmiddelen,	 de	meeste	
zouten	en	zuren

•	Vrij	 van	nikkel,	 koper	 en	 aluminium,	
geen	elektrolyse	mogelijk

•	Bestand	tegen	zeer	hoge	druk
•	Zeer	economisch	verbruik

7 0 -8 1

7 0 -8 5

7 0 -8 2

2726

eigenschappen toepassingen  toepassingsgebied Verpakking 
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Kleur Transparant

Bestand tegen temperatuur 20 °C tot +120 °C

Dichtheid 0,6 g/cm3

Kleur Helder

Bestand tegen temperatuur 15 °C tot +250 ° C

Dichtheid 0,683 g/cm3

smeermiddelen in sprayvorm

2928

Helder Vet in spray Voor fijne en zuivere smering op machines en werk-
tuigen, bureelapparatuur, camera’s, fijne mechaniek, 
technische regeling.
Bescherming tegen corrosie en slijtage.
 
De oppervlakte reinigen en ontvetten.
Een fijne laag helder vet in spray aanbrengen.

70-76 Spray van 400 ml

 1 Verp. = 12 sprays

•	Smeermiddel	met	actieve	stoffen	
gebaseerd	op	een	speciaal	vet

•	Kleurloos	en	zuiver
•	Goede	hechting,	druipt	niet
•	Bestand	tegen	water
•	Niet	gevaarlijk	voor	de	huid

7 0 -7 6

Kleur Donker Grijs

Dichtheid 0,685 g/cm3

Ketting spray Bruikbaar op open zware kettingen, tandwielen, trans-
portbanden, heftrucks, verbindingen, enz.
Vooral in de industrie en havenbedrijven.

Product aanbrengen op gereinigde kettingen.

70-07 Spray van 400 ml

 1 Verp. = 12 sprays

•	Donker	 smeermiddel	 speciaal	 voor	
zware	kettingen	en	tandwielen

•	Goede	hechting,	druipt	niet
•	Bestand	tegen	warmte,	koude	(getest	
tot	-20	°C),	water,	afvalwater	en	agres-
sieve	oplossingen

•	Zeer	hoge	drukweerstand
•	Uitstekende	bescherming	tegen	slijtage
•	Langdurige	corrosiebescherming,	
economisch	verbruik

•	Vrij	van	zware	metalen,	en	chloor

7 0 -0 7

synthetische Kettingspray Speciaal voor smering van kettingen onderworpen aan 
extreme condities en hoge middelpuntvliedende krach-
ten.
Voor lichtere kettingen in de industrie en voor kettingen 
van motoren.

Verstuiven op een afstand van ± 20 cm op de zuivere 
bewegende ketting.

70-88 Spray van 400 ml

 1 Verp. = 12 sprays

•	Synthetisch	smeermiddel	voor	indus-
triële-	en	motorkettingen

•	Zeer	goede	penetratie	en	hechting
•	Druipt	niet,	O-ring	neutraal,	chemisch	
stabiel

•	Vrij	van	siliconen	en	vaste	stoffen
•	Transparante	corrosiebescherming	tot	
1	jaar

•	Niet	 toxisch,	 chemisch	bestand	voor	
de	pH	waarden	van	2,5	tot	11

7 0 -8 8

Kleur Kleurloos

Viscositeit 70 mm2/s

Bestand tegen temperatuur 5 °C  tot +200 °C

Dichtheid 0,87 g/cm3

supralub - spray Scheidingsproduct, smering en corrosiebescherming, 
voor alle installaties en machines in de levensmidde-
lenindustrie.
 
Geschikt voor het onderhoud van edelstaaloppervlakken.

Niet bestemd om rechtstreeks te gebruiken op voedings-
middelen. Voldoet aan de norm USDA H1.

Verstuiving in alle posities.

70-74 Spray van 400 ml

 1 Verp. = 12 sprays

•	Speciaal	smeermiddel	voor	de	levens-
middelenindustrie

•	Smaakloos	en	geurloos
•	Verfijnd	transparant	smeermiddel
•	Goede	weerstand	 tegen	 oxydatie	 en	
veroudering

•	Zeer	goede	corrosiebescherming
•	Reinigt,	beschermt	en	onderhoudt	 in	
één	toepassing

•	Vermindert	wrijvingen	en	slijtage

7 0 -7 4 eigenschappen toepassingen  toepassingsgebied Verpakking 
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Kleur Lichtgeel

Bestand tegen temperatuur 30 °C tot +200 °C

Dichtheid 0,683 g/cm3

Kleur Kleurloos 

Bestand tegen temperatuur 45 °C tot +220 °C

Dichtheid 0,69 g/cm3

Toestemming NSF H1

siliconen spray nsF

H.t. super + PtFe

70-64 Spray van 400 ml 

 1 Verp. = 12 sprays

70-89 Spray van 400 ml

 1 Verp. = 12 sprays

•	Universeel	glijd-	en	scheidingsmiddel	
voor	 toepassingen	 in	 de	 levensmid-
delenindustrie.

•	Geeft	een	nieuwe	glans	aan	de	be-
handelde	oppervlakte

•	Voorkomt	wrijvingsgeluiden
•	Antistatisch	effect,	neutrale	geur
•	Voorkomt	uitdrogen,	kleven	en	vast-
vriezen	van	rubber

•	Beschermt	 elektrische	 contacten	
tegen	vocht

•	Sterk	 hechtend	 transparant	 smeer-
middel	met	PTFE	deeltjes

•	Vermijdt	blokkades	en	corrosie
•	Optimale	capillaire	penetratie
•	Snelle	en	zekere	hechting
•	Bestand	tegen	water,	zoutwater,	ver-
dunde	zuren	en	logen

•	Verdringt	vocht

7 0 -6 4

7 0 -8 9

Kleur Lichtgeel

Bestand tegen temperatuur 30 °C tot +200 °C

Dichtheid 0,683 g/cm3

Kleur Wit

Bestand tegen temperatuur 30 °C tot +150 °C

Dichtheid 0,675 g/cm3

smeermiddelen in sprayvorm

3130

Zelfde kenmerken als METAFLUX ref. 70-84 maar met 
PTFE. Aanbevolen voor de behandeling van onderdelen  
die in contact komen met water. Dankzij de PTFE 
versterkt de smering en vergroot de weerstand tegen 
weersinvloeden. Om een optimaal rendement te bekomen 
werkt het product eerst capillair alvorens te verdikken.

Verstuiven op zuivere oppervlakken.

H.t. super spray Te gebruiken op: roterende gewrichten, roulementen,  
tandwielen, open kettingen, O-ring kettingen, metalen  
kabels, glijbanen, enz. 
Gebruik: bij vervaardigen en repareren van auto’s, sui-
kerraffinaderijen, conservenfabrieken, papierfabrieken, 
levensmiddelenindustrie, maritiem transport, techni-
sche diensten en onderhoud, enz.
Ideaal voor duurzame smering van moeilijk bereikbare 
onderdelen of mechanismen die in contact komen met 
water. Voor onderdelen onderworpen aan hoge druk, 
sterke vibraties of schokken. 
Verstuiven op zuivere oppervlakken.

•	Smeermiddel	in	spray
•	Vermijdt	blokkades	en	corrosie
•	Optimale	capillaire	penetratie
•	Snelle	en	zekere	hechting
•	Bestand	 tegen	 water,	 zoutwater,	
verdunde	zuren	en	logen

•	Verdringt	vocht
•	Zeer	hoge	viscositeit
•	Sterke	hechting

7 0 -8 4

70-84 Spray van 400 ml

 1 Verp. = 12 sprays

Witte smeerpasta in spray 70-75 Spray van 400 ml

 1 Verp. = 12 sprays

•	Witte	smeer	en	montagepasta	in	spray
•	Vrij	van	vetten	en	metalen
•	Bestand	tegen	water	en	waterdamp
•	Zeer	 goed	 bestand	 tegen	 zuren	 en	
alkalen

•	Voor	 universele	montage	 en	 smering	
van	-30	°C	tot	+150	°C

7 0 -7 5

Voor de dienst na verkoop en algemeen onderhoud van 
onderdelen met een trage slijtage, traag bewegende 
onderdelen onderworpen aan grote druk.
Voorkomt oxidatie veroorzaakt door wrijving, vastzetten 
en aanpassen van onderdelen, roulementen, bouten, 
schroefdraad, enz. 

Verkrijgbaar in pot: ref. 71-15: Wit Vet.

Voorkomt het vastlopen van goederen op transport-
banden en rails.
Beschermt – onderhoudt en hernieuwt – isoleert – 
voorkomt uitdroging - maakt waterdicht.
Gebruik: op metaal, inox, hout, glas, plastiek, rubber, 
papier in de levensmiddelenindustrie.

De te behandelen stukken vooraf reinigen en ontvetten 
met 70-15 Snelreiniger Spray, daarna een fijne laag 
verstuiven van Siliconen Spray NSF.

eigenschappen toepassingen  toepassingsgebied Verpakking 



H E T  A N T W O O R D  O P  U W  E I S E N

®

Kleur Antraciet Grijs

Bestand tegen temperatuur 120 °C tot +460 °C

Dichtheid 0,625 g/cm3

Kleur Wit

Bestand tegen temperatuur Tot 1200 °C

Drukweerstand 22.000 N/cm2

Dichtheid 0,71 g/cm3

speciale smeerproducten en scheidingsmiddelen op basis van keramiek 

Droge smering Voor alle domeinen waar men een droog en proper 
smeermiddel nodig heeft, voor toepassingen waar geen 
stof en vuil mag plakken aan de smeerzones.
Voorkomt storende geluiden, bestand tegen constante 
druk. Verbetert het inloopproces. 
Ideaal voor glijdoppervlakken met zware druk en tegen 
lage snelheid.
Verstuiven op zuivere oppervlakken, vrij van olie en vet.

70-83 Spray van 400 ml

 1 Verp. = 12 sprays

•	Droog	 smeermiddel	 op	 basis	 van	
MoS2

•	Zuivere	smerende	coating
•	Bescherming	tegen	corrosie
•	Bestand	tegen	wrijving
•	Goede	drukweerstand
•	Behoudt	 al	 zijn	 kwaliteiten,	 zelfs	 op	
oppervlakken	 die	 gedurende	 lange	
tijd	geen	belasting	hebben

•	Zeer	goede	hechting
•	Snel	droog:	3	à	4	minuten	(20	°C)

7 0 -8 3

3332

Kleur Witachtig

Bestand tegen temperatuur 60 °C tot +260 °C

Dichtheid 0,588 g/cm3

PtFe  Vernis spray Voor glijdoppervlakken en transportsystemen in alle 
takken van de industrie. In het algemeen bij bedrijven 
gespecialiseerd in verwerking van hout, papier, textiel 
en karton.

Verstuiven op zuivere, droge en volledig ontvette op-
pervlakken.

70-77 Spray van 400 ml

 1 Verp. = 12 sprays

•	Droge	smerende	coating	op	basis	van	
PTFE,	vergemakkelijkt	het	schuiven

•	Zuiver,	 kleurloos,	 vetvrij,	 goede	
hechting

•	Stoot	vuil,	stof	en	water	af
•	Bestand	 tegen	 olie,	 water	 en	 de	
meeste	andere	vloeistoffen

7 0 -7 7

Kleur Witachtig

Bestand tegen temperatuur 60 °C tot +260 °C

Dichtheid 0,59 g/cm3

PtFe spray Vergemakkelijkt het glijden van stukken: deuren en 
ramen, transportsystemen, draden, uittrekbare stuk-
ken, enz. 

Verstuiven op zuivere, droge en volledig ontvette opper-
vlakken. Als meerdere lagen nodig zijn, product tussen 
elke laag laten drogen.

70-87 Spray van 400 ml

 1 Verp. = 12 sprays

•	Duurzame	 synthetische	 coating	 sa-
mengesteld	 uit	 100%	 PTFE,	 verge-
makkelijkt	het	glijden

•	Droge	film,	sneldroog
•	Zuiver,	kleurloos,	zonder	vetten,	goede	
hechting

•	Verdringt	vuil,	stof	en	water
•	Bestand	 tegen	 olie,	 water	 en	 de	
meeste	andere	vloeistoffen

•	Bescherming	van	oppervlakken	tegen	
wrijving,	 vergemakkelijkt	 het	 glijden	
en	voorkomt	storende	geluiden

7 0 -8 7

Keramische spray Keramische spray is geschikt voor alle schroefdraad-
verbindingen. Kan ook gebruikt worden om flensverbin-
dingen en vlakke dichtingen af te dichten. 
Op zuiver materiaal (schroeven) aanbrengen. 

Verkrijgbaar in pot: 71-30 keramische pasta

70-86 Spray van 400 ml

 1 Verp. = 12 sprays

•	Wit	 keramisch	 scheidings-	 en	 dich-
tingsmiddel

•	Bestand	tegen	wrijving	en	afspoelen
•	Zeer	goed	bestand	tegen	water,	olie,	
benzine	en	de	meeste	zuren	en	zouten

•	Verhindert	elektrochemische	corrosie,	
vastzitten	 van	 stukken	 en	 algemene	
corrosie

•	Gemakkelijke	demontage

7 0 -8 6

eigenschappen toepassingen  toepassingsgebied Verpakking 
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smeervetten

Witte montagepasta

Hoogbelastbaar Universeel Vet

Biolub Pasta

Bij algemeen onderhoud aan glijbanen met lichte tot 
matige snelheid. Bij hoge statische en dynamische 
belastingen, bescherming tegen wrijving en veroudering. 
Voor het gemakkelijk monteren en assembleren van 
schroeven, moeren, schroefbouten.

Toepassen op zuivere en ontvette oppervlakken.
Bestaat in spray: 70-75 Witte Smeerpasta in Spray

Universeel te gebruiken op: lagers, roulementen, rolla-
gers, bouten, enz.
Zeer geschikt voor metaalwrijvingen onderworpen aan 
sterke druk. Kan gebruikt worden met alle pompen en 
smeerapparaten.
Het te behandelen oppervlak reinigen en ontvetten, dan 
een fijne laag vet aanbrengen met behulp van een penseel 
of niet pluizende doek, niet wrijven.

Bestaat in spray: 70-82 Moly - Spray.

Heeft dezelfde eigenschappen als Biolub spray NSF ref.: 
70-09 maar dan in pasta vorm.
Voor gebruik bij toepassingen waar de spray moeilijk te 
gebruiken is. Voor: slachthuizen, bakker, beenhouwer, 
restaurant, café, industriële keukens, hotels, laboratorium, 
zwembaden, enz.

Niet bestemd om rechtstreeks te gebruiken op levens-
middelen. Registratie NSF H1.
Bestaat in spray: 70-09 Biolub NSF

71-1535 Pot van 350 g
71-1501 Pot van 1 kg
71-1510 Emmer van 10 kg
71-1525 Emmer van 25 kg

71-1035 Pot van 350 g 
71-1040 Patroon van 400 g
71-1001 Pot van 1 kg
71-1010 Emmer van 10 kg
71-1025 Emmer van 25 kg

71-0935 Pot van 350 g 
71-0940 Patroon van 400 g
71-0901 Pot van 1 kg
71-0910 Emmer van 10 kg
71-0925 Emmer van 25 kg

•	Duurzame	 bescherming	 en	 smering	
tegen	 wrijving,	 blokkeren,	 corrosie,	
vermijdt	 koolaanslag	 en	 voorkomt	
slijtage

•	Bevat	geen	metaal
•	Loopt	niet	af
•	Bestand	tegen	water	en	waterdamp
•	Bestand	 tegen	de	meeste	alkalische	
en	zure	producten

•	Grotendeels	neutraal	tegenover	
kunststoffen	en	elastomeren

•	Universeel	 vet	 bestand	 tegen	 zware	
druk,	op	basis	van	minerale	oliën	met	
zeep	van	lithium	en	MoS2

•	Droogt	 nooit	 helemaal	 uit	 door	 het	
effect	van	MoS2

•	Bestand	tegen	afwassen	met	water
•	Beschermt	tegen	corrosie	en	wrijving
•	Zeer	economisch	in	het	verbruik

•	Speciaal	smerend	vet	voor	de	levens-
middelenindustrie

•	Kleurloos,	smaakloos,	geurloos,	zonder	
kleurstof,	zonder	gevaar	voor	de	huid

•	Lost	niet	op	 in	water,	bestand	 tegen	
warm	en	koud	water,	melkproducten,	
fruitsappen	en	alcohol

•	Zeer	goed	bestand	tegen	detergenten
•	Vrij	van	plantaardige	en	dierlijke	vetten
•	Ideaal	voor	automatisch	smeren,	zelfs	
bij	lage	temperatuur

7 1 -1 5

7 1 -1 0

7 1 -0 9

3534

Kleur Zwart

Bestand tegen temperatuur 30 °C tot +130 °C

Dichtheid 0,89 g/cm3

Kleur Wit

Bestand tegen temperatuur 40 °C tot +150 °C

Dichtheid 1,23 g/cm3

Kleur Beige

Dichtheid 0,90 g/cm3

Bestand tegen temperatuur 40 °C tot +120 ° C

Toestemming NSF H1

NLGI-Klasse 1 Volgens DIN 51 818

eigenschappen toepassingen  toepassingsgebied Verpakking 
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smeervetten 
Verpackung

Montagepasta

Keramische Pasta

Hoogwaardig smeervet voor grote oppervlakken

Montagepasta en smeermiddel voor wrijvingsopper-
vlakken onderworpen aan sterke druk tijdens monteren 
of tijdens het gebruik.
Vereenvoudigen van montage en inloopprocessen.
Voor precisiemechaniek, elektrotechniek en de auto-
mobielindustrie.
Beschermt alle metalen oppervlakken.

Scheid- en dichtingsproduct voor alle schroefdraad-
verbindingen, vooral voor chroom-nikkel (inox). Zuiver 
product. Ook geschikt voor het opvullen van intoleranties 
aan flensen en vlakke dichtingen.

Enkel op zuivere materialen aanbrengen.

Beschikbaar in spray: 70-86 keramische spray

Voor alle toepassingen die een hoge mechanische en 
dynamische smeerfilmbelasting hebben en een goede 
bescherming tegen slijtage nodig hebben.

Aanbrengen op zuivere oppervlakken.

Opgelet:
Niet gebruiken bij zuurstof en acetyleen installaties.

71-2035 Pot van 350 g
71-2001 Pot van 1 kg
71-2010 Emmer van 10 kg
71-2025 Emmer van 25 kg

71-3035 Pot van 350 g
71-3001 Pot van 1 kg
71-3010 Emmer van 10 kg
71-3025 Emmer van 25 kg

71-2535 Pot van 350 g
71-2501 Pot van 1 kg
71-2510 Emmer van 10 kg
71-2525 Emmer van 25 kg

•	Op	basis	van	polymeren	en	MoS2

•	Lage	wrijvingscoëfficiënt
•	Vermindert	slijtage
•	Voorkomt	vastlopen

•	Wit	keramisch	scheid-	en	dichtings-
middel

•	Bestand	tegen	wrijving,	afspoelen	en	
schilfert	niet

•	Bestand	tegen	water,	olie,	benzine	en	
de	meeste	zuren	en	logen

•	Voorkomt	elektrochemische	corrosie
•	Ook	na	lange	tijd	eenvoudige	demon-
tage	van	het	behandelde	onderdeel

•	Samenvoeging	van	minerale	en	syn-
thetische	 oliën	 met	 een	 complexe	
calcium	zeep

•	Bestand	 tegen	 druk,	 verzekert	 een	
gecombineerde	 bescherming	 tegen	
blokkades	en	wrijvingen

•	Uitzonderlijke	 weerstand	 tegen	 koud	
water	en	dampen	 (tot	130	°C),	 tegen	
zouten,	zuren	en	alkalische	producten

•	Zeer	goede	corrosiebescherming,	ook	
tegen	wrijvingscorrosie

•	Goed	bestand	tegen	veroudering

7 1 -2 0

7 1 -3 0

7 1 -2 5

3736

Kleur Beige

Gebruikstemperatuur 30 °C tot +130 °C,

+165 °C (korte tijd)

Dichtheid 0,96 g/cm3

Kleur Wit

Bestand tegen temperatuur Tot 1.400 °C

Drukweerstand Tot 22.000 N/cm²

Dichtheid 1,3 g/cm3

Kleur Zwart

Gebruikstemperatuur 30 °C tot +180 °C

Trockenschmierung Tot +450 °C

Dichtheid 1,43 g/cm3

eigenschappen toepassingen  toepassingsgebied Verpakking 
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Kleur Kleurloos

Dichtheid 0,69 g/cm3

Bestand tegen temperatuur Tot +100 °C

Viscositeit 15 mm2/s

Toestemming NSF H1

Kleur Beige

Dichtheid 0,90 g/cm3

Bestand tegen temperatuur 40 °C tot +120 °C

Toestemming NSF H1

NLGI-Klasse 1 Volgens DIN 51 818

Producten voor de levensmiddelenindustrie - met          registratie

Biolub spray nsF

Biolub Pasta

siliconen spray nsF

Multi-nsF

Kan gebruikt worden op alle installaties en machines 
voor de levensmiddelenindustrie alsook voor medische 
apparaten. 
Slachthuizen, slagerij, brouwerij, industriële keuken, 
hotels, industriële bakkerij, laboratoria, zwembaden 
gesloten of in open lucht…
Verstuiven op de vooraf gereinigde stukken, niet direct 
verstuiven op de levensmiddelen.

Bestaat in pot en cartouche: 71-09 Biolub-Pasta NSF.

70-09 Spray van 400 ml

 1 Verp. = 12 sprays

Toepassingsgebied: alle machines in de levensmidde-
lenindustrie. 

Voor: Slachthuizen, slagerij, brouwerij, industriële keuken, 
hotels, industriële bakkerij, laboratoria, zwembaden 
gesloten of in open lucht…

Niet bestemd om rechtstreeks te gebruiken op levens-
middelen. Registratie NSF H1.
Bestaat in spray: 70-09 Biolub NSF

Vermijdt vastlopen van goederen op transportbanden en 
geleidingsrails.
Beschermt – onderhoud en vernieuwt – isoleert – im-
pregneert en maakt waterdicht.
Gebruik: op metaal, roestvrij staal, hout, glas, pvc, rubber, 
papier, vooral in de levensmiddelenindustrie.
Registratie NSF H1.

Vooraf de behandelende stukken reinigen en ontvetten 
met 70-15 Snelreiniger Spray, dan een fijne laag Sili-
cone Spray NSF verstuiven op de oppervlakte.

Kan gebruikt worden op alle installaties en machines in 
de levensmiddelenindustrie: schroeven en schroefdraden, 
bouten, assemblages, scharnieren, verbindingen, klep-
pen, elektronische systemen, geoxideerde stukken…
dankzij de hoge capillariteit en het gebruik van recent 
ontwikkelde actieve stoffen inzetbaar in de levensmid-
delenindustrie. 
Goed schudden voor gebruik. Verstuiven en enkele 
ogenblikken laten inwerken. Niet rechtstreeks op de 
levensmiddelen spuiten.

71-0935 Pot van 350 g 
71-0940 Patroon van 400 g
71-0901 Pot van 1 kg
71-0910 Emmer van 10 kg
71-0925 Emmer van 25 kg

70-64 Spray van 400 ml

 1 Verp. = 12 sprays

70-31 Spray van 400 ml

 1 Verp. = 12 sprays

•	Speciaal	smeermiddel	voor	de	levens-
middelenindustrie

•	Vrij	van	plantaardige	en	dierlijke	vetten
•	Lost	niet	op	in	water
•	Smaakloos,	 geurloos,	 zonder	 kleur-
stof,	niet	gevaarlijk	voor	de	huid

•	Hoog	capillair	effect
•	Geschikt	voor	nauwkeurige	smering
•	Vrij	van	siliconen

•	Speciaal	smerend	vet	voor	de	levens-
middelenindustrie

•	Kleurloos,	smaakloos,	geurloos,	zonder	
kleurstof,	niet	gevaarlijk	voor	de	huid

•	Lost	niet	op	 in	water,	bestand	 tegen	
warm	en	koud	water,	melkproducten,	
fruitsappen	en	alcohol

•	Goed	bestand	tegen	detergenten
•	Vrij	van	plantaardige	en	dierlijke	vetten
•	Ideaal	voor	automatisch	smeren,	zelfs	
bij	lage	temperaturen

•	Universeel	glijd-	en	scheidingsmiddel	
voor	 toepassingen	 in	 de	 levensmid-
delenindustrie

•	Brengt	 een	nieuwe	glans	 op	behan-
delde	oppervlakken

•	Verwijdert	wrijvingsgeluiden	en	ge-
knars

•	Antistatisch	effect
•	Vermijdt	 haarscheurtjes,	 hard	 worden	
en	bevriezen	van	rubberen	onderdelen

•	Bescherming	van	elektrische	contac-
ten	tegen	vocht

•	Neutrale	geur

•	Multifunctie	spray	voor	de	levensmid-
delenindustrie

•	Maakt	 vastzittende	 of	 vastgeroeste	
delen	eenvoudig	los,	vergemakkelijkt	
montage	en	demontage

•	Universeel	inzetbaar
•	Beschermt	 metaaloppervlakken	 en	
verdringt	vocht

•	Vrij	van	siliconen;	Neutrale	geur
•	Registratie	NSF	H1

7 0 -0 9
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3938

Kleur Kleurloos

Bestand tegen temperatuur 30 °C tot +120 °C

Viscositeit 15 mm2/s

Toestemming NSF H1

Kleur Kleurloos

Bestand tegen temperatuur 45 °C tot +220 °C

Dichtheid 0,625 g/cm3

Toestemming NSF H1

eigenschappen toepassingen  toepassingsgebied Verpakking 
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Kleur Kleurloos / rood / wit

Dichtheid 0,758 g/cm3

Kleur Wit

Bestand tegen temperatuur 200 °C tot +240 °C

Lekzoeker - spray Voor verificatie en opsporing van lekkages op alle typen 
installaties onder druk.
Zeer gemakkelijk in gebruik: de doordringbare plaatsen 
worden onmiddellijk opgespoord door ontstaan van 
schuim of van luchtbellen op de plaats van de lekkage.

Kan gebruikt worden voor gelaste of vastgeschroefde 
assemblages, containers, leidingen, autobanden, 
springkastelen, enz.

70-14 Spray van 300 ml

 1 Verp. = 12 sprays

•	 Dichtheidscontrole	 van	 alle	 gaslei-
dingen

•	 Geschikt	voor	perslucht	en	alle	tech-
nische	en	medische	gassen

•	 Ook	 voor	 ontvlambare	 gassen	 zo-
als	 acetyleen,	 propaan,	 butaan	 en	
waterstof

•	 Tast	geen	rubber,	metaal	of	plastiek	
aan

•	 Niet	corrosief
•	 Registratie	DVGW	nr.	84.01	e	557

7 0 -1 4

Kleur Kleurloos

Bestand tegen temperatuur 0 °C tot +50 °C

Dichtheid 1,0 g/cm3

controleren van scheuren en dichtheid

Lastest - set

schroefdraadafdichtingskoord

Testmethode:
1. Reinig zorgvuldig het te testen stuk met 70-9801 

Lastest Ontvetter.
2. Verstuif 70-9802 Lastest Kleurcontrast  en laat in-

werken.
3. Reinig het behandelde oppervlak met 70-9801  

Lastest Ontvetter en droog af met een propere doek.
4.  Verstuif 70-9803 Lastest ontwikkelaar wit op het 

droge oppervlak, het oppervlak wordt wit door de 
lastest en de gebreken worden zichtbaar dankzij een 
rode markering.

De wikkeling starten aan het begin van de draad, over-
lappingen vormen geen probleem.

Het smeermiddel dat zich in de zwarte voet bevindt aan-
brengen op het aangebrachte afdichtingskoord, 2 tot 3 
druppels volstaan (iets meer smeermiddel voorzien aan 
het begin van de koord.) 

Voldoet aan de normen: DIN DVGW, WRAS, ASTM, BAM, 
UL Listed

70-9800 Lastestset

70-9801 Lastest ontvetter
70-9802 Lastest Kleurcontrast
70-9803 Lastest Ontwikkelaar

76-57 Lengte: 175 m

Scheuren en defecten in de oppervlakte 
van werkstukken en onderdelen kunnen 
de sterkte van het werkstuk of onderdeel 
gevaarlijk beïnvloeden.
De metaflux lastest - set werd door 
verschillende neutrale instanties getest 
en beantwoord aan hun voorwaarden 
voor goedkeuring.
•	 Al	de	sprays	zijn	vrij	van	corrosieve	

bestanddelen.

•	 Ondoordringbare	 draad	 voor	 100%	
samengesteld	uit	P.T.F.E.

•	 De	draad	plaatst	zich	direct	en	exact	
in	de	gewenste	dikte

•	 Past	zich	aan,	aan	alle	schroefdraden	
en	diameters

•	 Is	bestand	tegen	de	meeste	chemi-
sche	producten,	oliën,	oplosmiddelen,	
gassen	en	zuren

7 0 -9 8

7 6 -5 7

4140

Universeel gas Kan enkel gebruikt worden met propaan/butaan soldeer-
apparaten type 1 conform norm EN 417. De veiligheids-
voorschriften van het gebruikte apparaat respecteren.

Voor het solderen, ontdooien, verbranden van onkruid, 
verwarmen of ontsteken…

Ook verkrijgbaar: 
Ref. 94-6055 
Soldeerapparaat piezo 
(Piezo elektrische ontsteking).

70-99 Cartouche van 600 ml

 1 Verp. = 12 cartouches

•	Automatisch	veiligheidsventiel	geschikt	
voor	gebruik	met	verschillende	appa-
raten	conform	type	1	norm	EN	417

•	Gas	garandeert	een	langdurig	gebruik	
zonder	storingen

•	De	 mengeling	 35	 %	 butaan	 65	 %	
propaan	garandeert	een	werking	tot	
-15	°C

•	Levensduur	van	de	gasfles:			
tussen	3	en	7	uur,	afhankelijk	van	de	
grootte	van	de	gebruikte	vlam

7 0 -9 9

Kleur Kleurloos

Propan 35 %

Butan 65 %

eigenschappen toepassingen  toepassingsgebied Verpakking 
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Kleur Antracietkleur

Bestand tegen temperatuur Tot 80 °C

Kleur Zwart

Dichtheid 0,75 g/cm3

Kleur Licht Grijs

Dichtheid 0,778 g/cm3

Kleur Geel, rood, blauw 

Dichtheid 0,91 g/cm3

RAL 7031

RAL 7030

RAL 7026

RAL 8000

RAL 7045

RAL 7044

RAL 8023

RAL 8019

RAL 8017

RAL 7005

RAL 7024

RAL 7023

RAL 7021

RAL 7016

RAL 7015

RAL 7012

RAL 7011

RAL 7006

RAL 7032

RAL 7043

RAL 7042

RAL 7040

RAL 7038

RAL 7037

RAL 7036

RAL 7035

RAL 7034

RAL 7033

RAL 8001

RAL 8016

RAL 8015

RAL 8014

RAL 8012

RAL 8011

RAL 8007

RAL 8004

RAL 8003

RAL 8002

RAL 8024

RAL 9005

RAL 9004

RAL 9003

RAL 9002

RAL 9001

RAL 8028

RAL 8025

RAL 9006 RAL 9017

RAL 9016

RAL 9011

RAL 9010

RAL 9007

Farbkarte
colour card
carte des coloris
Färgkarta

RAL 9018

Hochglanz / high gloss / brillante / högblank  400 ml

Seidenglanz / semi gloss / satinée / halvblank  400 ml

matt / matt / mat / matt  400 ml

Hochglanz / high gloss / brillante / högblank 150 ml

matt / matt / mat / matt  150 ml

Abgebildete Farbmuster sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. For technical reasons
due to reproduction and paint manufacturing, these  patterns may not exactly match the paint colours.
Pour des raisons d’ordre technique d’impression il ne nous est pas possible de reproduire exactement les
coloris originaux. På grund av trycktekniska orsaker är inte kulörproven exakt lika färgkulörerna.
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Peter Kwasny GmbH

Heilbronner Straße 96 · D-74831 Gundelsheim

Tel. 06269 / 95-0 · Fax  06269 / 95-80

info@kwasny.de · www.kwasny.com

Peter Kwasny AG

Postfach 160 · CH-8253 Willisdorf/TG

Tel. 052/ 646 00 38 · Fax 052/ 657 20 94

info@kwasny.ch · www.kwasny.com

Auto-K - Herpé S.A.S.

100, route de Forbach · F-57350 Spicheren

Tél. 03 87 85 30 64  · Fax 03 87 87 37 10

autokherpe@kwasny.fr  · www.kwasny.com

Verven, Vernissen, Markeringen en Primer sprays

top - Black - spray

Primer - spray Grijs

Vernieuwen en verfraaien van alle metalen, hout en 
vaste synthetische materialen
 
Voor een duurzame corrosiebescherming, gebruik een 
laag Metaflux Zink Spray ref. 70-46 vóór de toepassing 
van METAFLUX Sodiblack ref. 70-51.

Andere tinten: 
- 70-21 Zwarte matte verf (600 °C)
- 70-22 Zwarte verf glanzend
- 70-24 Zwarte verf gesatineerd
- 70-23 Witte verf glanzend

70-51 Spray van 400 ml
70-21 Spray van 400 ml
70-22 Spray van 400 ml
70-24 Spray van 400 ml
70-23 Spray van 400 ml

 1 Verp. = 12 sprays

 Kleurstaal 70-51

Universele grondlaag voor metaal, hout, stenen, klei, 
beton, papier, polyester en de meeste synthetische 
materialen met een lichte poreusheid.

Ideaal voor een bijwerking voor het schilderen op de 
carrosserie.

70-59 Spray van 400 ml

 1 Verp. = 12 sprays

•	Matte	zwarte	verf	in	spray
•	Vernieuwing	en	bijwerkingen	van	alle	
metaaloppervlakken,	 hout,	 en	 vaste	
synthetische	materialen

•	Zeer	 vloeibaar	 en	 goede	 dekking,	
verzekert	een	uitstekend	rendement

•	Bestand	tegen	steenslag	en	strooizout
•	Snelle	en	uniforme	droging

•	Grijze	primer	als	grondlaag	 voor	het	
schilderen

•	Goede	dekking	en	snel	droog
•	Gemakkelijk	 te	 behandelen	 en	 te	
schuren

•	Beschermt	tegen	corrosie
•	Overschilderbaar	 door	 alle	 acryl-,	
polyurethaan-	en	nitrocellulooslakken

7 0 -5 1

7 0 -5 9

4342

Metalen coating spray Kan gebruikt worden op alle vaste oppervlakken.

Voor metaal- en kunstsmeedwerk…

Zeer goed decoratief aspect, geeft een meerwaarde 
aan de behandelde stukken.

70-68 Spray van 400 ml

 1 Verp. = 12 sprays

•	Decoratieve,	weersbestendige	lak
•	Lakbasis:	alkyde	harscombinatie	met	
aluminium	partikelen

•	Bestand	tegen	weersinvloeden,	enkel	
bij	meerdere	deklagen

•	Mooie,	uniforme,	matte	coating
•	Bestand	tegen	projecties

7 0 -6 8

Markering sprays Drie fluorescerende markeringskleuren voor een 
duurzame markering van alle oppervlakken (bitumen, 
beton, steen, grond, gras, enz…).

70-71 Spray van 500 ml
70-72 Spray van 500 ml
70-73 Spray van 500 ml

 1 Verp. = 12 sprays

•	Speciale	 verf	 voor	 markeringen	 en	
signalisatie

•	Bestand	tegen	water,	weer	en	wind
•	Bestand	tegen	schuren	en	reinigen
•	Goede	zichtbaarheid
•	Speciale	spray	voor	nauwkeurige	

7 0 -7 1 , 70-72 , 70-73

eigenschappen toepassingen  toepassingsgebied Verpakking 
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RAL 3005

RAL 3027

RAL 3022

RAL 3020

RAL 3018

RAL 3017

RAL 3016

RAL 3015

RAL 3014

RAL 3013

RAL 3012

RAL 3009

RAL 3007

RAL 3031

RAL 5001

RAL 5000

RAL 4010

RAL 4009

RAL 4008

RAL 4007

RAL 4006

RAL 4005

RAL 4004

RAL 4003

RAL 4002

RAL 4001

RAL 5002

RAL 5017

RAL 5015

RAL 5014

RAL 5013

RAL 5012

RAL 5011

RAL 5010

RAL 5009

RAL 5007

RAL 5005

RAL 5004

RAL 5003

RAL 5018

RAL 6006

RAL 6005

RAL 6004

RAL 6003

RAL 6002

RAL 6001

RAL 6000

RAL 5024

RAL 5022

RAL 5021

RAL 5020

RAL 5019

RAL 6007

RAL 6021

RAL 6020

RAL 6019

RAL 6018

RAL 6017

RAL 6016

RAL 6014

RAL 6013

RAL 6012

RAL 6011

RAL 6010

RAL 6009

RAL 2002

RAL 3004

RAL 3003

RAL 3002

RAL 3001

RAL 3000

RAL 2012

RAL 2011

RAL 2010

RAL 2009

RAL 2008

RAL 2004

RAL 2003

RAL 1017

RAL 2001

RAL 2000

RAL 1034

RAL 1033

RAL 1032

RAL 1028

RAL 1024

RAL 1023

RAL 1021

RAL 1020

RAL 1019

RAL 1018

RAL 1001

RAL 1016

RAL 1015

RAL 1014

RAL 1013

RAL 1012

RAL 1011

RAL 1007

RAL 1006

RAL 1005

RAL 1004

RAL 1003

RAL 1002

RAL 7004

RAL 7003

RAL 7001

RAL 6024

RAL 7000

RAL 6034

RAL 6033

RAL 6032

RAL 6029

RAL 6028

RAL 6027

RAL 6026

RAL 6025

Kleur Keuze uit 100 tal kleuren

Dichtheid 0,75 g/cm3

RAL 7031

RAL 7030

RAL 7026

RAL 8000

RAL 7045

RAL 7044

RAL 8023

RAL 8019

RAL 8017

RAL 7005

RAL 7024

RAL 7023

RAL 7021

RAL 7016

RAL 7015

RAL 7012

RAL 7011

RAL 7006

RAL 7032

RAL 7043

RAL 7042

RAL 7040

RAL 7038

RAL 7037

RAL 7036

RAL 7035

RAL 7034

RAL 7033

RAL 8001

RAL 8016

RAL 8015

RAL 8014

RAL 8012

RAL 8011

RAL 8007

RAL 8004

RAL 8003

RAL 8002

RAL 8024

RAL 9005

RAL 9004

RAL 9003

RAL 9002

RAL 9001

RAL 8028

RAL 8025

RAL 9006 RAL 9017

RAL 9016

RAL 9011

RAL 9010

RAL 9007

Farbkarte
colour card
carte des coloris
Färgkarta

RAL 9018

Hochglanz / high gloss / brillante / högblank  400 ml

Seidenglanz / semi gloss / satinée / halvblank  400 ml

matt / matt / mat / matt  400 ml

Hochglanz / high gloss / brillante / högblank 150 ml

matt / matt / mat / matt  150 ml

Abgebildete Farbmuster sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. For technical reasons
due to reproduction and paint manufacturing, these  patterns may not exactly match the paint colours.
Pour des raisons d’ordre technique d’impression il ne nous est pas possible de reproduire exactement les
coloris originaux. På grund av trycktekniska orsaker är inte kulörproven exakt lika färgkulörerna.
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Peter Kwasny GmbH

Heilbronner Straße 96 · D-74831 Gundelsheim

Tel. 06269 / 95-0 · Fax  06269 / 95-80

info@kwasny.de · www.kwasny.com

Peter Kwasny AG

Postfach 160 · CH-8253 Willisdorf/TG

Tel. 052/ 646 00 38 · Fax 052/ 657 20 94

info@kwasny.ch · www.kwasny.com

Auto-K - Herpé S.A.S.

100, route de Forbach · F-57350 Spicheren

Tél. 03 87 85 30 64  · Fax 03 87 87 37 10

autokherpe@kwasny.fr  · www.kwasny.com

Verven, Vernissen, Markeringen en Primer sprays

4544

Verf spray volgens raL kleur Genormaliseerde RAL kleuren gebruikt in de meeste 
ambachten en takken van de industrie vb. meubelmakerij, 
metaalindustrie, verwerking van synthetische materialen.

Vernieuwt en geeft een meerwaarde aan de oppervlakte.

Geschikt voor: hout, metaal, stof, steen, keramiek, glas, 
papier, beton, ook synthetische materialen mogen ge-
schilderd worden. (Doe een vergelijkende test).

Door de toepassingsmethode in twee lagen verkrijgt 
men een dikte van 40 à 50 µm.

Droogtijd:
 Stofdroog : ± 10 min.
 Krasvrij: ± 20 min.
 Volledig droog : ± 24 u. (indicatieve waarden aan 20 °C)

De afgebeelde RAL kleuren en metalen coa-
tings kunnen om druktechnische redenen af-
wijken van het origineel.

70-90 Spray van 400 ml

 1 Verp. = 12 sprays

•	Verfsprays	 in	 de	 meest	 gebruikte	
kleuren

•	Kwaliteitsverf	 op	 basis	 van	 gecom-
bineerd	nitro	alkyde	hars,	met	glan-
zend,	mat	of	gesatineerd	effect

•	Hoog	vaste	stofgehalte
•	De	 droge	 harde	 laag	 is	 zeer	 goed	
bestand	tegen	krassen

•	Bedekt	 goed	 en	 heeft	 een	 perfecte	
gladde	afwerking

•	Goed	 bestand	 tegen	 weer	 en	 wind,	
licht,	U.V.	en	benzine

•	Zeer	economisch
•	Vrij	van	zware	metalen	(lood,	cadmi-
um,	chroom)

7 0 -9 0

Vraag uw RAL kleurenstaalkaart en maak uw keuze: METAFLUX heeft meer dan 
100 beschikbare kleuren.

Klarlack

RAL 3005

RAL 3027

RAL 3022

RAL 3020

RAL 3018

RAL 3017

RAL 3016

RAL 3015

RAL 3014

RAL 3013

RAL 3012

RAL 3009

RAL 3007

RAL 3031

RAL 5001

RAL 5000

RAL 4010

RAL 4009

RAL 4008

RAL 4007

RAL 4006

RAL 4005

RAL 4004

RAL 4003

RAL 4002

RAL 4001

RAL 5002

RAL 5017

RAL 5015

RAL 5014

RAL 5013

RAL 5012

RAL 5011

RAL 5010

RAL 5009

RAL 5007

RAL 5005

RAL 5004

RAL 5003

RAL 5018

RAL 6006

RAL 6005

RAL 6004

RAL 6003

RAL 6002

RAL 6001

RAL 6000

RAL 5024

RAL 5022

RAL 5021

RAL 5020

RAL 5019

RAL 6007

RAL 6021

RAL 6020

RAL 6019

RAL 6018

RAL 6017

RAL 6016

RAL 6014

RAL 6013

RAL 6012

RAL 6011

RAL 6010

RAL 6009

RAL 2002

RAL 3004

RAL 3003

RAL 3002

RAL 3001

RAL 3000

RAL 2012

RAL 2011

RAL 2010

RAL 2009

RAL 2008

RAL 2004

RAL 2003

RAL 1017

RAL 2001

RAL 2000

RAL 1034

RAL 1033

RAL 1032

RAL 1028

RAL 1024

RAL 1023

RAL 1021

RAL 1020

RAL 1019

RAL 1018

RAL 1001

RAL 1016

RAL 1015

RAL 1014

RAL 1013

RAL 1012

RAL 1011

RAL 1007

RAL 1006

RAL 1005

RAL 1004

RAL 1003

RAL 1002

RAL 7004

RAL 7003

RAL 7001

RAL 6024

RAL 7000

RAL 6034

RAL 6033

RAL 6032

RAL 6029

RAL 6028

RAL 6027

RAL 6026

RAL 6025

eigenschappen toepassingen  toepassingsgebied Verpakking 



H E T  A N T W O O R D  O P  U W  E I S E N

®

Kleur Kleurloos

Dichtheid 0,703 g/cm3

Kleur Kleurloos

Dichtheid 0,826 g/cm3

sprays voor onderhoud en reiniging

4746

citrus reiniger spray Sterk reinigingsmiddel voor de industrie, atelier en auto-
mobielsector. Voor het verwijderen en reinigen van: lijm-
restanten, olie en vet, hars, teer, verf, diverse smeermid-
delen, graffiti, rubbersporen, vers polyurethaanschuim, 
potloodmarkeringen, inkt, etc.
Vergemakkelijkt het verwijderen van stickers van alle 
oppervlaken.
Vele toepassingen in verschillende domeinen: industrie, 
reinigen van machines en industriële installaties, banden-
centrale, pvc verwerking, scholen, publiek transport, enz.
Bestaat in bidon: 75-27 Intensiv Reiniger

75-1700 Spray van 400 ml
75-1701 Spray van 100 ml

 1 Verp. = 12 sprays

•	Reinigingsproduct	op	basis	van		
natuurlijke	actieve	stoffen

•	Om	vlug	te	reinigen	en	te	ontvetten
•	Snelle	 droging	 van	 het	 behandelde	
oppervlak

•	Temperatuurbereik	 van	 -30	 °C	 tot	
+70	°C

•	Neutrale	pH	(pH=7)
•	Aangename	geur

7 5 -1 7

schuim reiniger spray Intensief reinigingsmiddel: reinigt synthetische materi-
alen, metaal, rubber, stukken uit chroom, geschilderde 
en geverniste stukken, glas oppervlakken binnenkant 
en buitenkant, textiel, fluweel, tapijten, vaste vloer-
bedekking, enz.
Verwijdert vuil, onzuiverheden, oliën, vetten, insecten, 
uitwerpselen van vogels, teer,enz.…
Voor onderhoud van auto’s (dashboard, ruitenwisser, 
zetels, tapijten, ruiten) en bureaumaterialen.

75-16 Spray van 400 ml

 1 Verp. = 12 sprays

•	Doeltreffend	–	snel	–	praktisch
•	Universele	mousse	voor	een	grondige	
reiniging

•	Vlugge	droogtijd	van	het	behandelde	
oppervlak

•	Verhindert	corrosie
•	Zeer	goed	rendement

7 5 -1 6

snelreiniger spray Intensieve reiniging van vervuilde stukken en met olie 
bedekte stukken op de werkplaats, tijdens montage-
werken of voor het schilderen of kleven.

Verwijdert vlug olie en vet op alle plaatsen zonder sporen 
na te laten.

Ook bruikbaar om alle remsystemen te reinigen.

Gemakkelijke toepassing dankzij spuitkop met Ver-
lengstuk.

70-15 Spray van 400 ml

 1 Verp. = 12 sprays

•	Voor	snel	ontvetten	en	reinigen	zonder	
schadelijke	dampen

•	Niet	irriterend
•	Laat	geen	sporen	of	resten	na
•	Krachtige	 straal	 om	 onzuiverheden	
te	 verwijderen	 ook	 in	 moeilijk	 be-
reikbare	plaatsen

•	Tast	 geen	 rubber	 of	 synthetische	
materialen	aan

7 0 -1 5

reiniger voor glasoppervlakken Reinigt vlug en zonder sporen na te laten alle glasop-
pervlakken, spiegels of synthetische materialen.

Verwijdert gemakkelijk sporen van vingers, vet en ni-
cotine op: vensters van voertuigen, ruiten, kaders en 
chassis van ramen, spiegels, meubels en glas.

75-18 Spray van 400 ml

 1 Verp. = 12 sprays

•	Speciaal	 reinigingsproduct	 met	 an-
tistatisch	effect	 voor	een	duurzame	
werking

•	Deze	 eigenschap	 beperkt	 de	 aan-
hechting	van	vuil:	de	gereinigde	op-
pervlakken	blijven	langer	proper

•	Speciale	formule	tegen	nicotineaan-
slag

•	Zeer	actief	product;	Neutrale	geur
•	Niet	agressief	voor	de	huid
•	Laat	geen	sporen	na
•	Zeer	economisch

7 5 -1 8

Kleur Wit

pH waarde < 11,5 (à 20 °C)

Dichtheid 0,948 g/cm3

Kleur Kleurloos

pH waarde < 11,2 (à 20 °C)

Dichtheid 0,93 g/cm3

eigenschappen toepassingen  toepassingsgebied Verpakking 



H E T  A N T W O O R D  O P  U W  E I S E N

®

Kleur Kleurloos

Dichtheid 0,695 g/cm3

Kleur Kleurloos

Dichtheid 0,91 g/cm3

Kleur Wit

pH waarde < 11,5 (bij 20 °C)

Dichtheid 0,948 g/cm3

Kleur Wit

pH waarde 2,3 (tot 20 °C)

Dichtheid 0,93 g/cm3

sprays voor onderhoud en reiniging

edelstaal Dieptereiniger spray Verwijdert gemakkelijk hardnekkige vlekken.
Voor keukens, ondernemingen die werken met inox, 
maritiem domein, liften, hospitalen, hotels, banken…
Verstuiven op gereinigde oppervlakken, laten inwerken 
en met een propere doek in de slijprichting polieren.
Door het hoge vaste stofgehalte van de spray moet deze 
zeer goed geschud worden voor elk gebruik.

Tip: Na reiniging, bescherm de oppervlakte met 70-55 
Inox Reiniger of 75-56 Inox Reiniger.

70-32 Spray van 200 ml

 1 Verp. = 12 sprays

•	Speciaal	reinigingsproduct	met	hoge	
doeltreffendheid,	geschikt	voor	roest-
vrij	staal

•	Reinigt	in	de	diepte	en	polijst	de	op-
pervlakte

•	Verwijdert	zelfs	hardnekkig	vuil
•	Voor	het	verwijderen	van:	kalkvlekken	
en	lichte	corrosie

•	Perfect	voor	de	reiniging	van	messing,	
koper	en	aluminium

•	Geeft	een	nieuwe	glans	aan	de	op-
pervlakte

7 0 -3 2

4948

Inox reiniging en Verzorging spray Zeer efficiënt onderhoudsproduct voor roestvrij staal, 
tegels en gladde plastiek oppervlakken.
Voor industriële keukens, hospitalen, levensmiddelen-
industrie, restaurants, liften, enz.
Uniform verstuiven op een afstand van ± 25 cm op het te 
reinigen oppervlak. Een korte tijd laten inwerken en daarna 
wrijven met een niet-pluizige, droge, zachte doek.
Nieuwe vervuiling of vingerafdrukken kunnen nu gewoon 
verwijderd worden door te wrijven met een droge doek.

Verkrijgbaar in bidon: 75-56 Inox Reiniger

70-55 Spray van 400 ml

 1 Verp. = 12 sprays

•	Speciale	reiniger	voor	gladde	opper-
vlakken,	 reinigt	 en	 beschermt	 de	
oppervlakte

•	Verwijdert	 gemakkelijk	 stof,	 vuil	 en	
sporen	van	vingers

•	Laat	geen	strepen	na
•	De	gereinigde	oppervlakken	glanzen	
als	nieuw

•	Antistatisch	effect,	stofafstotend
•	Zeer	economisch	verbruik

7 0 -5 5

Droge Lucht spray Door de hoge druk wordt het vuil weggeblazen, zonder 
resten na te laten. Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen 
in de werkplaats, kantoor, wagen, vrachtwagen.

75-15 Spray van 400 ml

 1 Verp. = 12 sprays

•	Spray	met	droge	lucht	onder	druk
•	Zonder	geur
•	Zonder	restanten
•	Niet	ontvlambaar
•	De	druk	blijft	altijd	constant,	zelfs	als	
de	spray	bijna	leeg	is

7 5 -1 5

schuimspray voor onderhoud van Inox 75-05 Spray van 400 ml 

 1 Verp. = 12 sprays

7 5 -0 5

Kan gebruikt worden in: commerciële keukens, hospitalen, 
hotels, restaurants, installaties om voeding te bereiden, 
landbouw, balustrades, aanpassing van openbare wer-
ken, openbare installaties, badkamers, toiletten, enz.

Toepassing: 
Schudden voor gebruik. Verstuiven op een afstand van 
± 25 cm en de reinigende mousse afvegen met een 
droge doek.
Als de vlekken hardnekkig zijn, de behandeling herhalen.

•	Speciale	reiniger	onder	de	vorm	van	
een	mousse

•	Verwijdert	 snel	 en	efficiënt	 lichte	en	
middelmatige	vervuiling	van	roestvrij	
staal

•	Bevat	geen	schurende	stoffen
•	De	mousse	 is	 perfect	 voor	 verticale	
oppervlakken

eigenschappen toepassingen  toepassingsgebied Verpakking 



H E T  A N T W O O R D  O P  U W  E I S E N

®

Kleur Kleurloos

Dichtheid 0,695 g/cm3

Kleur Kleurloos

Dichtheid 0,695 g/cm3

Kleur Kleurloos

pH waarde ± 10,5 (tot 20 °C)

Dichtheid 1,09 g/cm3

pH waarde ± 7,0 (tot 20 °C)

sprays voor onderhoud en reiniging

5150

reinigingsdoeken Verwijdert snel en grondig olie en vet, verse verf en 
lakresten, kleefstoffen en bitumen, viltstift en balpen van:
Kunststofoppervlakken, textiel, tapijt, werktuigen, 
machines, ook voor de handen.

75-70 Bevat: 90 doekjes met 
een reinigingsoppervlak 
van ± 7,2 m²

•	Vochtige	doekjes	om	snel	en	zorgvuldig	
te	reinigen

•	De	gereinigde	middelen	drogen	zeer	
snel

•	Door	de	sterke	structuur	scheuren	de	
doekjes	niet	tijdens	het	gebruik,	 laat	
geen	sporen	na,	pluist	niet

•	Voorgesneden	doekjes
•	Aangename	citroengeur

7 5 -7 0

ruitenontdooier Verwijdert ijs op voorruiten, ruiten…
Als wij gehaast zijn, hebben wij de slechte gewoonte om 
slechts een klein stukje van de voorruit of zijruiten te 
krabben, om de weg “vaag te zien”.
Weet u dat in het geval van een ongeluk, zelfs als u niet 
in fout bent, u verantwoordelijk kan gesteld worden voor 
nalatigheid voor het onvoldoende reinigen van de voorruit 
om een helder gezichtsvermogen van de weg te hebben.

75-08 Spray van 300 ml 

 1 Verp. = 12 sprays

•	Ontdooit	de	voorruit	in	enkele	secon-
den

•	Verzekert	een	goed	gezichtsveld	in	de	
winter

•	Ook	geschikt	voor	het	ontdooien	van	
sloten

•	Voorkomt	herbevriezing

7 5 -0 8

Velgenreiniger spray Toepassing op alle typen van velgen: auto’s, moto’s…
Verstuiven op de te reinigen oppervlakte en volgens 
graad van vervuiling, 5 à 15 minuten laten inwerken.
Spoelen met een krachtige waterstraal of met een spons.
Voor hardnekkige strepen, herhaal de behandeling of 
gebruik een borstel of spons.

OPGELET: 
Enkel gebruiken op koude velgen en vermijd volle zon.

75-06 Spray van 600 ml

 1 Verp. = 12 sprays

•	Reiniging	 en	 bescherming	 voor	 alle	
types	 van	 velgen,	 geeft	 een	 mooi	
glansaspect

•	Verwijdert	vuil,	doet	de	velgen	blinken	
en	geeft	een	corrosiebescherming

•	Verwijdert	hardnekkig	vuil	zoals	rem-
stof,	vet,	olie	en	straatvuil

•	Geen	aantasting	aan	verf	en	metaal-
oppervlakken,	remschijven,	rubber	en	
plastiek	materialen

•	Werkt	 zeer	 efficiënt	 dankzij	 schuim-
structuur

7 5 -0 6

cockpit - spray Voor reiniging en verzorging van alle kunststofmaterialen, 
geverfde kunststofoppervlakken en blanke en matte 
metalen. Zoals: bijvoorbeeld dashboard van de wagen.

70-13 Spray van 400 ml

 1 Verp. = 12 sprays

•	Universele	reiniger	en	vernieuwer	van	
synthetische	materialen

•	Verwijdert	stof	en	vuil	zonder	strepen	
na	te	laten

•	Antistatisch	 effect:	 de	 aantrekkings-
kracht	van	het	stof	vermindert

•	Bevat	geen	siliconen
•	Aangename	geur
•	Laat	de	oppervlakte	terug	glanzen	als	
nieuw

7 0 -1 3

eigenschappen toepassingen  toepassingsgebied Verpakking 
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Kleur Witte Mousse

Dichtheid 0,947 g/cm3

Kleur Beige

pH waarde 6,5 (tot 20 °C)

Dichtheid 0,9 g/cm3

Kleur Witachtig

Bescherming en verzorging van de handen

Verzorgende Handcrème Beschermt en verzacht de huid, zeker in geval van ster-
ke belasting of blootstellingen.
Te gebruiken volgens behoeften, de toepassing mag 
verschillende keren per dag herhaald worden.

75-82 100 ml tube 

 1 Verp. = 12 tubes

•	Beschermende	crème	voor	de	handen
•	Beschermt	en	hydrateert
•	Dermatologisch	getest
•	Bescherming	op	basis	van	was,	
	 natuurlijke	honing	en	allantoïne
•	Gemakkelijk	aan	te	brengen
•	Zeer	goede	absorptie	door	de	huid

7 5 -8 2

5352

Handbescherming spray Geeft een bescherming van de huid gedurende ± 4 uren; 
natuurlijke verwijdering door het zweten van de huid.
Dermatologisch getest.

De spray eerst goed schudden voor gebruik. De handen 
goed wassen en drogen. Spuit de mousse in de zuivere 
handpalm (de grote van een walnoot). Het product dringt 
in terwijl u de handen heen en weer over elkaar wrijft.
Laten drogen gedurende 1 à 2 minuten. Uw huid is 
beschermt gedurende 4 uren. Daarna verdwijnt de be-
schermende film op natuurlijke wijze door het transpi-
reren van de huid.

70-28 Spray van 400 ml

 1 Verp. = 12 sprays

•	Handbeschermende	mousse,	derma-
tologisch	 getest;	 verzekert	 een	 effi-
ciënte	 en	 betrouwbare	 bescherming	
van	de	handen

•	Beschermt	 de	 handen	 tegen	 zware	
vervuiling

•	Bestand	tegen	water	en	zeep
•	Voorkomt	irritaties	van	de	huid
•	Laat	 de	 huid	 ademen	 en	 normaal	
transpireren

•	Voorkomt	uitdroging;	Niet	toxisch
•	Zeer	economisch	verbruik

7 0 -2 8

Handzeep Zuivere en intensieve reiniging van de handen ook bij 
zware vervuiling. Door toevoeging van een huidverzorgen-
de stof, reinigt de handwaspasta aangenaam mild en laat 
een frisse sinaasappelgeur na. Dermatologisch getest.
Zeer praktisch op de werf dankzij verscheidene beschik-
bare verpakkingen. 
Breng een kleine hoeveelheid reini-
gingspasta aan op de vooraf bevoch-
tigde handen, goed wrijven en daarna 
afspoelen en handen goed drogen.

Verkrijgbaar: 
Dispenser met houder voor muurmon-
tage, voor handzeep 3 Kg ref. 75-0203

75-8000 Tube 250 ml
75-0203 Emmer van 3 liter
75-0210 Emmer van 10 liter
75-0230 Emmer van 30 liter
75-0200 Dispenser voor 
 emmer van 3 liter

•	Pasta	voor	reiniging	van	de	handen;	
dermatologisch	getest

•	Intensieve	reiniging	en	verzorging	van	
de	handen	ook	bij	zware	vervuiling

•	Verwijdert	gemakkelijk:	vet,	bitumen,	
olie,	verf,	hars...

7 5 -0 2

Droge Handreiniger spray Ideaal voor alle activiteiten; geeft een efficiënte reiniging 
van de handen zonder water en handdoek te gebruiken. 
Voor plaatsen waar geen water beschikbaar is zoals bij 
vervangen van een platte band of op een bouwwerf.

Krachtig schudden voor gebruik. Druk sterk en krachtig 
op de spray. Verstuif een beetje mousse (grootte van een 
walnoot) op de handpalm en wrijf de handen tot het 
product is weggewerkt door het gomeffect.

75-09 Spray van 150 ml 

 1 Verp. = 12 sprays

•	Handenreiniger	 onder	 de	 vorm	 van	
mousse,	 te	 gebruiken	 zonder	 water

•	Verwijdert	vuil	door	simpel	in	de	han-
den	te	wrijven,	dankzij	een	gomeffect

•	Verwijdert	oliën	en	vetten
•	Beschermt	 de	 handen	 en	 laat	 een	
aangenaam	gevoel	en	geur	achter

•	Dermatologisch	getest
•	Praktische	verpakking
•	Economisch	in	gebruik:	
	 ±	70	toepassingen	per	spray

7 5 -0 9

Kleur Witachtig

pH waarde ± 7 (tot 20 °C)

Dichtheid 0,87 g/cm3

eigenschappen toepassingen  toepassingsgebied Verpakking 
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Kleur Witachtig

Dichtheid 0,86 g/cm3

Kleur Wit

Dichtheid 1 g/cm3

Kleur Licht Olijfgroen

Dichtheid ca. 2,0 g/cm3

speciale producten

snij - en boorolie spray

anti - spatter spray

Universele snij- en boorolie voor alle metalen.
Bruikbaar op zeer harde metalen (roestvrij staal en titani-
um) en op zachte metalen (koper, messing, aluminium).
Voor alle bewerkingen, doorboren en snijden.
Kan gebruikt worden op machines in beweging.

Gebruikelijke toepassingen: 
- Doorboren: direct verstuiven op de boor of op het te 

doorboren stuk
- Zagen van metaal: verstuiven op de snijkant
- Schroefdraad tappen: de spray kleeft perfect aan het 

te gebruiken stuk en op de wanden

Eenvoudig inspuiten voorkomt het vasthechten van 
lasspatten langsheen de lasnaad en op het mondstuk.
 
- Metalen: een fijne laag aanbrengen op het te lassen 

oppervlak
- Mondstuk: af en toe op het mondstuk verstuiven na 

afzetten van de semi-automatische laspost

70-0300 Spray van 400 ml
70-0301 Spray van 100 ml

 1 Verp. = 12 sprays

70-04 Spray van 300 ml

 1 Verp. = 12 sprays

•	Gecombineerde	 actie:	 smeren	 en	
afkoelen,	 vermindert	 zeer	 vlug	 de	
warmte

•	Verhindert	de	verkleuring	van	metalen:	
het	dof	en	blauw	worden	van	roestvrij	
staal	en	koper

•	Perfecte	hechting	op	alle	oppervlakken
•	Geeft	geen	storende	dampen
•	Verlengt	de	levensduur	van	de	boren	
en	snijmaterialen	tot	100%

•	Verhoogt	het	snijvermogen	van	me-
taalzagen	tot	40	%

•	Speciaal	 scheidingsmiddel	 voor	 alle	
lastechnieken,	 geschikt	 voor	 het	
voorkomen	van	het	 vasthechten	van	
lasspatten

•	Bevat	geen	siliconen	of	siliconen	olie
•	Kan	zonder	probleem	gebruikt	worden	
op	gegalvaniseerde	stukken

•	Laat	 zich	 gemakkelijk	 verwijderen	
met	warm	water

•	Onverdund	geconcentreerd	product
•	Niet	ontvlambaar
•	Zeer	economisch	verbruik

7 0 -0 3

7 0 -0 4

5554

thermex Stopt de warmte veroorzaakt door laswerken, solderen of 
andere tot 4.000 °C tot op de millimeter nauwkeurig.

70-7025 Emmer van 2,5 kg
70-7050 Emmer van 5 kg

•	Beschermende	 pasta	 tegen	 warmte	
op	keramische	basis

•	Geen	onnodige	demontages
•	Vookomt	vervormingen	en	verstoringen
•		Geen	stukgaan	van	kabels
•	Geen	onnodig	wegbranden	van	verf
•	Geen	hergalvanisering	nodig
•	Geen	 beschadiging	 aan	 chroom	 en	
kunststofdelen

•	Kan	hergebruikt	worden

7 0 -7 0

Kleur Geelachtig

Dichtheid 0,715 g/cm3

riemenspray 70-06 Spray van 400 ml

 1 Verp. = 12 sprays

•	Hechting-	 en	 verzorgingsmiddel	 op	
basis	van	polyolefinen

•	Voorkomt	glijden	van	de	oppervlakte
•	Bevat	geen	hars	of	teer
•	Verhoogt	de	kracht	en	betrouwbaar-
heid	 met	 50%,	 verlengt	 de	 levens-
duur	tot	100%

7 0 -0 6

Voor alle aandrijfriemen, plat of andere vormen in leer, 
rubber of textielvezel. Zeer geschikt voor machines in 
open lucht of in vochtige ruimtes: garages, landbouw, 
bouw, tuinbouw, industrie, enz.
Bij riemen in beweging, spray rechtstreeks op de riem 
spuiten, langs de binnenkant van de riem spuiten zodat 
het product zich vastzet langs de binnenkant. Voor een 
optimale werking te behouden, behandeling af en toe 
herhalen.

eigenschappen toepassingen  toepassingsgebied Verpakking 
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mit anti-Haftsprayohne anti-Haftspray

Kleur Geelachtig

Dichtheid 0,715 g/cm3

Kleur Kleurloos

Dichtheid 0,72 g/cm3

Kleur Witachtig

Dichtheid 0,76 g/cm3

Kleur Witachtig

Dichtheid 1,0 g/cm3

Viscositeit 6,0 mm2/s

speciale producten

spray voor het verwijderen van 
kleeftstoffen en dichtingen

Spray goed schudden voor gebruik, op het te reinigen 
oppervlak spuiten en 5 tot 15 minuten laten inwerken 
(afhankelijk van graad van vervuiling). Daarna kunnen 
de resten met een doek of spatel verwijderd worden.

Wij raden aan eerst een verdraagzaamheidtest uit te 
voeren alvorens het product te gebruiken.

70-33 Spray van 400 ml 

 1 Verp. = 12 sprays

•	Verwijdert	snel	en	eenvoudig	resten	
van	dichtingen,	lijm	en	verf

•	Verwijdert	PU	lijm	en	siliconen
•	Kan	ook	gebruikt	worden	op	verticale	
oppervlakken	 dankzij	 de	 hoge	 vis-
cositeit

•	Ook	geschikt	voor	het	verwijderen	van	
cyanoacrylaat	en	anaerobe	lijmen

7 0 -3 3

5756

anti hecht spray voor slijpmateriaal Spray voor het slijpen en afwerken van materialen uit: 
aluminium, koper, inox en staal met schuurschijven, 
lamellenschijven en vezelschijven.
Om slijpbrand te vermijden bij edelstaal en staal.

Direct op de schuurschijf, lamellen schijf of vezelschijf 
spuiten. Voor het vastzetten van slijpmateriaal op de 
schijf te voorkomen.

Uitstekende resultaten bij aluminium.

70-30 Spray van 400 ml

 1 Verp. = 12 sprays

•	Beschermt	het	slijpmateriaal
•	Voorkomt	het	vastzetten	van	slijpstof	
op	de	slijpschijf	zodat	deze	efficiënter	
werkt	 en	 de	 levensduur	 aanzienlijk	
verlengd	wordt

•	Voorkomt	overhitting	van	het	metaal	
en	 limiteerd	 het	 effect	 van	 blauw	
worden

•	Vrij	van	siliconen

7 0 -3 0

spray voor het verwijderen van olie Uitstekend voor het reinigen van olievlekken op klinkers, 
beton, natuursteen, enz.

De spray goed schudden voor gebruik, spuiten van op 
een afstand van 30 cm op een droog oppervlak en laten 
inwerken.

75-14 Spray van 500 ml 

 1 Verp. = 12 sprays

•	Verwijderen	van	olievlekken	met	een	
diepreinigende	werking

•	Voor	het	reinigen	van	olievlekken	en	
vet,	ook	oudere	vlekken

•	Dringt	door	in	de	grond
•	Verwijdert	hardnekkig	vuil
•	Snel	en	efficiënt,	altijd	gebruiksklaar

7 5 -1 4

anti spatter pasta Voorkomt het vasthechten van metalen spatten op het 
gasmondstuk. Het warme gasmondstuk 2 tot 3 mm 
in de pasta dompelen. De pasta smelt en vormt een 
beschermende film.

71-04 Pot van 250 g•	Vet	 voor	 bescherming	 en	 reiniging	
van	de	gasmondstukken	op	basis	van	
natuurlijke	materialen

•	Verlengt	de	 levensduur	van	de	gas-
mondstukken

•	Geurloos	en	vrij	van	siliconen
•	Geen	gevaarlijke	thermische	verbran-
dingsproducten

•	Economisch	verbruik
	

7 1 -0 4 eigenschappen toepassingen  toepassingsgebied Verpakking 
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Bestand tegen temperatuur Tot +200 °C

Drukweerstand 7.840 N/cm² (800 Kp/cm²)

Trekweerstand 2.940 N/cm² (300 kp/cm²)

Verharding 3 uur bij 20°C

Specifiek gewicht 2,0

Kleur Kleurloos

Dichtheid 0,643 g/cm3

Bestand tegen temperatuur Tot 80 °C

Kleur Witachtig

Dichtheid 0,705 g/cm3

speciale producten

5958

Metaplast met verharder Universele reparatiepasta voor het herstellen en op-
vullen, met een uitstekende hechting op metaal, hout, 
glas, pvc, enz.
Kan ook verticaal gebruikt worden. Mogelijkheid om tot 
20 mm op te vullen in één beweging. De oppervlakte 
reinigen en ontvetten, de oppervlakte licht 
poreus maken en metaplast aanbrengen.

Ook verkrijgbaar voor gegalvaniseerde opper-
vlakken: 70-65 Galvaplast. (raadpleeg onze 
technische fiche)

70-6000 Pot van 2 kg
70-6010 Pot van 1 kg
70-6200 Metaplast zwart - 
 pot van 2 kg
70-61 Verharder (tube)

70-6510 Galvaplast -  
 pot van 1 kg

•	Speciaal	 hechtingsmiddel	 voor	 een	
maximale	 hechting	 op	metaal,	 hout,	
glas,	pvc,	enz.

•	Verhard	porievrij	en	hermetisch	zonder	
inkrimpen

•	Scheurt	niet,	bestand	tegen	vibraties	
en	spanning,	brokkelt	niet	af

•	Bestand	tegen	water,	olie	en	lichte	zuren
•	Uitstekende	hechting
•	Bestand	 tegen	 koude,	 kan	 gebruikt	
worden	tot	-5	°C

7 0 -6 0

Trekweerstand 4,7 N/mm2 volgens DIN 53.455

Drukweerstand 69,9 N/mm2 volgens DIN 53.454

Elasticiteit Blijft elastisch

Krimping Ongeveer 11,5 %

Knet - Harz

Kwick - start

Voor universele herstellingen, snel en eenvoudig.
Voor het opvullen van gaten in metaal, steen en hout.
Herstellen van scheuren en lekken.
Bevestigen van schroeven en haken.
Herstellen van schroefdraad.
Onregelmatige oppervlakken egaliseren.

Een gelijkaardige hoeveelheid van de gele en blauwe 
pasta met elkaar mengen tot een homogeen geheel met 
groene kleur, daarna binnen de 15 minuten aanbrengen. 
Verharding 2 tot 3 uren (bij normale temperatuur). De 
oppervlakken moeten zuiver en perfect ontvet zijn.

Kwick start helpt bij het starten van zowel 2 als 4 takt 
motoren, benzine en diesel, zeker bij vochtig weer en 
koude temperaturen. Aan te raden te gebruiken bij motoren 
die manueel op gang moeten getrokken worden.

De kwick start rechtstreeks in de luchtfilter of in de 
luchtinlaatklep spuiten en de machine starten.
Tip: na meerdere pogingen zonder succes (te veel benzine 
in de motor), voor het gebruik van kwick start probeer om 
te starten met de gashendel open, daarna kwick start 
gebruiken.

75-21 Box van 100 g
75-2150 Box van 500 g

70-26 Spray van 400 ml

 1 Verp. = 12 sprays

•	Twee	 component	 epoxy	 hars	 voor	
snelle	herstellingen

•	Zeer	 praktisch	 en	 gemakkelijk	 te	
gebruiken

•	Kan	ook	onder	water	gebruikt	worden
•	Kan	na	verharding	doorboord	worden,	
draad	tappen,	slijpen,	snijden

•	Mag	ook	overschilderd	worden
•	Opslag:	3	jaar	in	gesloten	verpakking

•	Spray	die	helpt	bij	het	starten.
•	Bevat	 stoffen	 die	 helpen	 bij	 de	 ont-
steking

•	Optimale	verspreiding	en	verdamping
•	Gegarandeerd	starten	ook	bij	extreem	
koude	en	vochtige	temperaturen

•	Ook	 geschikt	 voor	 kleinere	 verbran-
dingsmotoren

7 5 -2 1

7 0 -2 6

Lijm spray Universeel gebruik. Synthetische lijm voor het lijmen 
van: papier, foto’s, karton, textiel, vinyl, leder, enz.

Spray goed schudden voor gebruik. De te lijmen opper-
vlakken moeten zuiver, droog en ontvet zijn.
De spray van op ongeveer 25 cm dun en regelmatig 
aanbrengen op de beide te verlijmen delen. Minimum 
10 minuten laten drogen. Daarna beide delen samen-
voegen en druk uitoefenen.

Opgelet : Niet gebruiken bij temperaturen < 5 °C.

•	Zeer	snelle	hechting,	zeer	goede	hech-
ting	 en	 verbinding	 van	 de	 gelijmde	
stukken

•	Bestand	tegen	water	en	vocht
•	Praktisch	en	zuiver,	economisch	ver-
bruik

•	Dankzij	de	nieuwe	regelbare	spuitkop	
kan	u	kiezen	voor	een	grote	of	kleine	
straal

•	Kortstondig	bestand	tegen	tempera-
turen	tot	100°C

7 0 -1 1

70-11 Spray van 400 ml

 1 Verp. = 12 sprays

eigenschappen toepassingen  toepassingsgebied Verpakking 
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Kleur Helder

Bestand tegen temperatuur Tot 100 °C

Rendement Tot 30 m2

Protect - spray Beschermt en isoleert metalen, gemetalliseerde opper-
vlakken en alle andere gladde oppervlakken.

70-19 Spray van 400 ml

 1 Verp. = 12 sprays

•	Voor	 het	 verkrijgen	 van	 een	 glad	
oppervlak

•	Beschermen	van	oppervlakken	tegen	
stof	en	vocht

•	Behoudt	 zijn	 elasticiteit	 en	 blijft	
transparant,	ook	bij	blootstelling	aan	
warmte	of	UV	stralen

•	Verandert	de	warmtegeleiding	niet

7 0 -1 9

speciale producten

6160

Kit voor het reinigen  
van olievlekken

Onmisbaar in werkplaatsen, garages, benzinestations, 
interventie voertuigen. Een snelle oplossing bij kleine 
lekkages en vervuilingen.

Ook beschikbaar: 
72-9100 absorberende doeken (10 st.)

72-9000 Inhoud:
- 10 L absorberende korrel 
- 2 absorberende doeken
- 500 ml olievlekken reiniger 
 ref. 75-28

•	Voor	 het	 absorberen,	 opruimen	 en	
reinigen	van	olievlekken

•	Voor	alle	soorten	olie
•	Groot	absorberend	vermogen
•	Gebruiksklaar	3	in	1
•	1	 liter	 absorberende	 korrel	 volstaat	
om	tot	0,6	liter	olie	op	te	ruimen

7 2 -9 0

Glad - stop Bij een dunne ijslaag voltstaat 20 g per m². 
Bij een dikkere laag ijs volstaat 100 g per m².

Gebruik :
Gelijkmatig op het te ontdooien oppervlak strooien.

72-7001 Emmer van 10 kg
72-7025 Emmer van 25 kg
72-7010 Emmer van 100 kg

•	Voor	het	snel	sneeuw-	en	ijsvrij	
	 maken,	werkt	langdurig
•	Milieuvriendelijk
•	Laat	sneeuw	en	ijs	smelten	tot	-50	°C
•	Goede	hechting
•	Economisch	verbruik
•	Niet	gevaarlijk	voor	dieren
•	Watergevaarklasse	1
•	Beschermt	tegen	vocht

7 2 -7 0

Beits- en polierpasta Vernieuwt de oppervlakte en beschermt ze tegen nieuwe 
corrosieve aanvallen. Reactie op meerdere niveaus. 
Heeft een driedubbele werking:
Verhoogt de glans van de oppervlakte.

Beitsen: de pasta aanbrengen met de spattel of penseel, 
volgens toepassing 5 minuten laten inwerken, daarna 
afwrijven met een droge doek en spoelen met water.

Polieren: de pasta aanbrengen met bijgeleverd bevoch-
tigd vilten sponsje de oppervlakte polieren en laten in-
werken, daarna afwrijven met een droge doeken met 
water spoelen.

70-66 Pot van 1 kg
70-6633 Pot van 330 g

•	Speciale	pasta	voor	het	reinigen	
	 en	polieren
•	Voor	alle	herstellingswerken	
	 aan	roestvrij	staal
•	Voor	het	verwijderen	van	verkleuringen	
op	roestvrij	staal:	zoals	verkleuringen	
bij	laswerken,	roestvlekken	en	kleef-
stofresten

•	Snelle	en	eenvoudige	behandeling
•	Zeer	mooi	resultaat

7 0 -6 6 eigenschappen toepassingen  toepassingsgebied Verpakking 

Kleur Grijs

Dichtheid 1,98 g/cm3
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Snij en boorolie spray                           7003              54
Anti spatter spray                               7004              54
Torsie spray                                     7005              20
Riemen spray                                   7006              54
Ketting spray                                    7007              28
Super kruipolie spray                           7008              20
Biolub spray NSF                                7009              38
Lijm spray                                       7011              58
Kruipolie spray                                  7012              20
Cockpit spray                                   7013              50
Lekzoeker spray                                 7014              40
Snelreiniger spray                               7015              46
Vloeibaar aluminium spray                      7016              10
Multi functie spray CC80                        7017              22
Chrome spray                                   7018              12
Protectie spray                                  7019              60
Zwarte matte verf hoge temperatuur            7021              43
Zwarte verf glanzend                            7022              43

Witte verf glanzend                              7023              43
Witte verf gesatineerd                           7024              43
Metaflon spray                                  7025              22
Kwick start spray                                               7026              58
Handbescherming spray                        7028              52
Anti hecht spray voor slijpmateriaal             7030              56
Multi-NSF spray                                 7031          22/38
Edelstaal dieptereiniger spray                   7032              48
Spray voor verwijderen van dicht  en kleefst     7033              56
TS 400 rood                                     7034              16
Rost - I- Sol Top                                 7035              18
Rost - I- Sol                                     7036              18
Roest safe spray                                7037              16
Anti-roest wax spray                            7039              18
Zink pasta                                       7040               8
Alu zink pasta                                   7041              10
Alu zink spray                                   7042              10
Glans zink spray                                7043                8

Zink spray                                       7045               8
Zink grondering spray                           7046               8
Multi-Spray                                     7047              22
Las koper spray                                 7049              14
Aluminium spray                                7050              10
Top black spray                                 7051              42
Aluminium spray, bestand tegen afwrijving      7052              12
Inox reiniging en verzorging spray              7055              48
Inox spray                                       7056              12
Koper spray                                     7057              14
Messing spray                                  7058              14
Primer spray                                    7059              42
Verharder voor metaplast                        7061              58
TS 400 grijs                                     7063              16
Siliconen spray NSF                             7064          30/38
Metalen coating spray                          7068              42
Thermex                                        7070              54
Markering spray geel                           7071              42

Markering spray rood                           7072              42
Markering spray blauw                          7073              42
Supralub spray                                  7074              28
Witte smeerpasta in spray                      7075              30
Helder vet in spray                              7076              28
PTFE vernis spray                               7077              32
Fininox spray                                    7078              12
Glijmetaal spray                                 7081              26
Moly spray                                      7082              26
Droge smering spray                            7083              32
HT-Super spray                                 7084              30
Glijmetaal pasta                                 7085              26
Keramische spray                               7086              32
PTFE spray                                      7087              32
Synthetische kettingspray                       7088              28
HT-Super + PTFE spray                         7089              30
Verf sprays volgens RAL kleur                   7090              44
Desinfecterende spray                          7093              62

Lastest set                                      7098              40
Universeel gas                                  7099              40
Anti spatter pasta                                7104              56
Biolub pasta NSF                                7109          34/38
Universeel vet                                   7110              34
Wit vet                                          7115              34
Montage pasta                                  7120              36
Hoogwaardig smeervet voor grote oppervl       7125              36
Keramische pasta                               7130              36
Glad stop                                        7270              60
Handzeep                                       7502              52
Schuimspray voor onderhoud van inox          7505              48
Velgenreiniger spray                             7506              50
Ruitenontdooier spray                           7508              50
Droge handreiniger spray                       7509              52
Spray voor het verwijderen van olie             7514              56
Droge lucht spray                               7515              48
Schuimreiniger spray                            7516              46

Citrus reiniger spray                             7517              46
Reiniger voor glasoppervlakken                 7518              46
Knet Harz                                        7521              58
Reinigingsdoeken                               7570              50
Tube handzeep                                  7580              52
Verzorgende crème voor de handen            7582              52
Schroefdraadafdichtingskoord                  7657              40
Metaplast                                    706000              58
Metaplast zwart                              706200              58
Verdunner voor TS 400                       706301              17
Galvaplast                                    706501              58
Beits en polierpasta voor inox                706600              60
Lastest ontvetter                             709801              40
Lastest fixatie                                709802              40
Lastest ontwikkelaar                         709803              40
Kit voor het reinigen van olievlekken        729000              60
Absorberende doeken                        729100              60
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GeGeVens Van De onDerneMInG
VERDELER BELGIE: Telefoon: 0032 (0) 16 65 79 33
B.P.B. CHEMICALS BVBA Fax: 0032 (0) 16 65 09 77
Kruineikestraat 121 Email: info@bpbchemicals.be
B – 3150 TILDONK Internet: www.bpbchemicals.be

Verantwoordelijke voor inhoud van deze catalogus: TECHNOSERVICE GmbH, marketingafdeling
De tekst en illustraties in deze catalogus werden gepubliceerd onder voorbehoud van wijziging. Herdrukken of kopiëren van deze catalogus kan 
enkel met schriftelijke toestemming van TECHNOSERVICE GMBH. Alle rechten voorbehouden.

Fotos: Metaflux®, TECHNOSERVICE GMBH, www.pixelio.de, www.fotolia.de, www.hsdruck.de        |       Grafik und Umsetzung: www.poier.de

Waarschuwing: alle gegevens in deze catalogus zijn gebaseerd op talrijke jaren ervaring in fabricatie van chemische producten en hun 
toepassingen. Ze zijn ook gebaseerd op interne en externe labo onderzoeken en bedrijfsinterne praktische ervaringen. 

Door de grote diversiteit aan producten en toepassingen, raden wij aan om voor elk gebruik de eigen bedrijfservaringen van het product te 
raadplegen. Van elk product is er een technisch informatieblad en een veiligheidsattest ter beschikking, deze worden steeds up-to-date 
gehouden. Productinformatie en aanbevelingen bevinden zich ook op elke productverpakking. 

Door de vele toepassingsmogelijkheden van de producten geven de fabrikant noch de verdeler in binnen en buitenland, garantie op resultaat 
van het product en de duurzaamheid of op de levensduur van de producten.  
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speciale producten
eigenschappen

Desinfecterende spray •	Onmiddellijk	te	gebruiken
•	Handig	 formaat,	 ideaal	 voor	 in	 de	
handtas	of	gereedschapskoffer

•	De	alcohol	verdampt	zonder	restanten	
na	te	laten

•	Aangename	lichte	citrusgeur

7 0 -9 3

Kleur Kleurloos

toepassingen  Gebruiksaanwijzing Verpakking

De oppervlakte inspuiten met de desinfecterende spray 
en minstens 1 minuut laten inwerken of wachten tot het 
product volledig verdampt is.
Handen: handen inspuiten en de handen over elkaar 
wrijven zoals bij het wassen.

Na de behandeling raden wij het gebruik van de meta-
flux handcrème ref. 75.82 aan.   

70-93 fles met pomp 75 ml

 1 Verp. = 12 flesjes



METAFLUX INTERNATIONAL AG
Industriestraße 11
CH4313 Möhlin

Tel.:  +41 (0) 61 8510800
Fax: +41 (0) 61 8510808

TECHNO-SERVICE GmbH
Detmolder Straße 515 
D33605 Bielefeld 

Tel.: +49 (0) 521 924440
Fax: +49 (0) 521 207432

BPB CHEMICALS BVBA
Kruineikestraat 121 
B – 3150 TILDONK 

Tel.:  +32 (0) 16 65 79 33
Fax: +32 (0) 16 65 09 77

Het metaflux programma omvat meer dan 75 zelf ontwikkelde sprays en jaar na jaar worden er nieuwe sprays aan het programma 
toegevoegd. Nieuwe metaflux producten worden ontwikkeld volgens de volgende drie belangrijke principes:

• Hoogst mogelijke technische kwaliteit 
• Laagst mogelijke belasting van de lucht op de werkvloer 
• Maximale bescherming van het milieu  

Het strikt vasthouden aan deze principes garandeert dat Metaflux ook in de toekomst haar internationale toppositie zal blijven 
behouden.

Metaflux is ook een belangrijke verdeler 
van volgende producten:

} Reinigingsproducten
} Technische lijmproducten
} Lasmateriaal
} Schuurmiddelen.

Bezoek onze website:

www.bpb-chemicals.be


