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Antikorozní, multifunkční a odmašťovací spreje
Výhody

70-35

Rost-I-Sol sprej
Profesionální přípravek na neutralizaci koroze
zkorodovaných povrchů a vytvoření základního
nátěru jednou pracovnou operací.
barva
farba

šedá, která se změní na černou

teplotní odolnost

+120°C, krátkodobě až +160°C

aplikační
hustota teplota

+3°C až + 40°C

pH

7,3 - 8,5

velmi efektivní a dlouhodobá
antikorozní ochrana povrchů
přelakovatelný všemi druhy běžných
laků a barev, včetně syntetických barev
odolný vůči mechanickému poškození
bez obsahu olova
výborná odolnost vůči vodě,
hydroxidům, kyselinám a olejům
použitelný i na mokré zkorodované
povrchy

balení: 400 ml

70-4750

Výhody

Multisprej Smart
Profesionální multifunkční prostředek na údržbu
nejen elektrických zařízení. Rychle a efektivně maže,
odrezuje, odstraňuje vlhkost a vytváří antikorozní
ochranu.
farba
čirá
barva
teplotní odolnost

-50 °C až + 120 °C

hustota
pH
viskozita

0,67 g / cm³
8,4 mm²/s

odstraňuje bludné elektrické proudy
vytváří tenký antikorozní film
zabraňuje tvorbě vrstev oxidů a
sulfidů na elektrických kontaktech
a spojích
uvolňuje zarezlé závitové spoje
zabraňuje tvorbě námrazy
nenarušuje plasty, gumu, textilie
a lakované povrchy
neobsahuje silikon

balení: 500 ml

Výhody

75-88

Citrusový gelový sprej
Speciální odmašťovací a čisticí sprej na bázi
přírodních látek. Ideální na odstraňování zbytků
gumy, olejů, tuků, živic, barev, lepidel, čerstvého
silikonu, čerstvé PU-pěny a samolepek z kovových
farba
povrchů.
teplotní odolnost

od -30 °C do + 70 °C

hustota

0,775 g / cm³

pH

7,0

vynikající přilnavost k vertikálním
plochám
nevyvolává korozi čištěných kovových
povrchů
nízká spotřeba
extrémně silný čisticí účinek
příjemná citrónová vůně

balení: 400 ml
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Speciální produkty
Výhody

70-79

HL-S Spray
Vysoce výkonný, ochranný, keramický, separační
sprej pro svářecí techniku. Ideální pro ruční a
robotické sváření, MIG/MAG, bodové sváření, plazmu
a laserové sváření.
farba
barva
bílá
hustota
hustota

0,685 g / cm³

vytváří suchý ochranný povlak bez
obsahu silikonu
chrání svářecí hubice, upínadla a
kontaktní části až po dobu 8 hodin
termický ochranný film prodlužuje
životnost pracovních nástrojů
výrazně snižuje pracovní prostoje
spojené s čištěním zařízení

balení: 400 ml

Výhody

70-48

HT - LUB - Spray
Vysokoteplotní pastový sprej pro závitové a narážené
spoje z oceli, nerezové oceli a neželezných kovů,
vhodný pro potravinářský a farmaceutický průmysl.
farba
barva

bílá

teplotní odolnost

od -40 °C do + 1400 °C

hustota

0,72 g / cm³

pH
certifikace NSF H1 č.

154002

odolný od -40 °C do + 1400 °C
nezpůsobuje elektrochemickou korozi
a tvorbu lokálních chemických článků
odolný horké a studené vodě, benzínu,
kyselinám a hydroxidům
zabraňuje
prorezavění,
zapečení
a opotřebení spojů
odolný vůči vymývání a vyhoření
bez obsahu kovů

balení: 400 ml

70-94

Výhody

Separační sprej pro plastikářství
Vysokoteplotní separační prostředek pro výrobu
termoplastů, termosetů, gumových a kaučukových
výrobků až do teploty +200 °C.

farba
barva
teplotní odolnost

bezbarvý
+200 °C

balení: 400 ml
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vyrobený na bázi přírodních olejů
bez obsahu silikonu a vosků
dlouhodobý účinek
snadno smývatelný vodou
jednoduché použití
nízká spotřeba

Výhody

75-61

IN - Spray
Ideální sprej pro rychlé a bezezbytkové čištění
povrchů od zbytků hmyzu a jiných nečistot. Vhodný
na čištění autoskel, plastů, skleněných, gumových,
lakovaných a chromovaných povrchů.
farba
bílá
barva
hustota
hustota
pH

nenapadá barvu, laky, chrom, plast,
gumu
neutrální zápach
velmi malá spotřeba

0,72 g / cm³
< 11,5

balení: 400 ml

75-83

Výhody

Grapefruit POWER
Neutralizátor pachů zajišťuje svěží vzduch
v místnostech a dává každé místnosti příjemnou
vůni. Díky speciálnímu ventilu je možné jedním
farba
sprejem rychle zbavit nepříjemného zápachu i velké
haly a místnosti.
barva
pH
balení: 600 ml

bezbarvý

75-57

odstraňuje nepříjemný zápach
účinný jako dezinfekce rozvodů
vzduchotechniky, klimatizace
automobilů a osvěžovač vzduchu
z výduchů a ventilátorů
svěží, ovocná vůně
dlouhá výdrž
okamžitý účinek
speciální výkonná turbohlavice
zajišťuje rychlý rozptyl účinné látky
do velkých prostorů

Výhody

Průmyslový čisticí sprej
Průmyslový čisticí sprej k běžnému čištění kovových
povrchů znečištěných olejem a mastnotou.

bez obsahu acetonu
rychlý a hluboký penetrační účinek

farba
barva

bezbarvý

balení: 500 ml
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Lepidla a tmely
Výhody

76-68

MS 2K Polymer
Rychle vytvrzující 2-složkové lepidlo na lepení
kovů, plastů (mimo PE, PP, PTFE a silikonů) a tvrdého
dřeva pro aplikace bez nežádoucího pnutí materiálu.
barva

šedá

hustota

1,4 g/ml

doba zpracování

10 minut

rychlost vulkanizace

3,0 mm / 24 hod.

schopnost vyplnit spáru

25 mm

tažnost při přetrhnutí

350 % (DIN 53504)

pevnost ve smyku

1,3 MPa (DIN 53504)

tvrdost Shore A

40 (DIN 35304)

pevnost v tahu

2,2 MPa (DIN 53504)

teplotní odolnost

-40°C až +90°C

skladovatelnost

od +5°C do + 25°C

rychlé, kontrolované vytvrzení
prostřednictvím 2-složkového systému
bez silikonu, izokyanátů a rozpouštědel
přetíratelné a přelakovatelné
trvale elastické
použitelné i mokré na mokré
slabý zápach
dobrá odolnost vůči alifatickým
rozpouštědlům, minerálním olejům,
tukům, zředěným anorganickým
kyselinám a zásadám
jen málo odolné vůči aromatickým
rozpouštědlům, koncentrovaným
kyselinám a chlorovodíku
konečná pevnost do 60 minut

balení: 300 g 2K kartuše

Výhody

76-69
MS Polymer 2K Rapid
Rychle vytvrzující 2-složkové lepidlo na lepení
kovů, plastů (mimo PE, PP, PTFE a silikonů) a
tvrdého dřeva.
barva

. schopnost vyplnit spáru

76-82 Výtlačná pistole

šedá
25 mm

hustota

1,4 g / ml

doba zpracování

10 minut

změna objemu

4%

tažnost při přetrhnutí

350 %

pevnost v tahu

2,2 Mpa

konečná pevnost

1 hodina

teplotní odolnost

-40°C až +90°C

aplikační teplota

+5°C až +40°C

skladovatelnost

od +5°C do + 25°C

balení: 65 g
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těsnění a lepení na kovových
konstrukcích
lepení bez pnutí mezi kovy, plasty
(mimo PE, PP , PTFE a silikonů), tvrdým
dřevem atd.
vytvrzující do 60 minut
bez izokyanátů, rozpouštědel, silikonu
odolné vůči UV záření, povětrnostním
vlivům, vodě a chloru
přetíratelné a přelakovatelné
trvale elastické
možné používat za mokra
dobrá odolnost vůči olejům, vodě,
mastnotám, alifatickým rozpouštědlům
po otevření se dá snadno opět uzavřít
nasazením uzávěru

Výhody

76-76

MS Polymer Stainless Steel Flex
Univerzálně použitelný tmel, lepidlo a těsnění spár a
spojů s kovovým vzhledem pro profesionální použití v
průmyslu a stavebnictví.
farba
barva

stříbrná

hustota

1,05 g/ml

povrchová
hustota vulkanizace

do 10 minut

rychlost vulkanizace

2,0 mm / 24 hod.

objemové smrštění

0%

tažnost při přetrhnutí

250 % (DIN 53504)

pružnost v tahu 100%

2,4 MPa (DIN 53505)

tvrdost Shore A

45 (DIN 53505)

viskozita

pastovitá

teplotní odolnost

-40°C až +100°C

skladovatelnost

od +5°C do + 25°C

certifikace ISEGA č.

52434 U 20

univerzální, vodotěsné montážní a
stavební lepidlo na lepení kamene
(nepórovitého), betonu, zrcadel,
přírodního kamene, polykarbonátu, PVC,
různých druhů plastů, keramických
obkladů, smaltu, mědi, olova, zinku,
hliníku, nerezové ocele, dřeva, skla atd.
trvale elastické lepidlo, vysoká pevnost
přetíratelné emulzními barvami
bez izokyanátů, rozpouštědel, ftalátů
a silikonu
rychle vytvrzující
odolné proti UV záření, vodě, vlhkosti a
chloru, plísním a chemikáliím
bez zápachu
vytváří povrch v 3D optice vzhledem
podobný svárovému spoji

balení: 310 ml
farba

Výhody

76-77

MS
pH

Polymer Pool Flex Expert

Opravný tmel na bázi nové generace MS polymerů.
Vhodný k lepení a těsnění všech povrchů bazénů,
zahradních jezírek nebo akvárií.
barva

modrá

hustota

1,48 g/ml

povrchová vulkanizace

do 10 minut

rychlost vulkanizace

3,0 mm / 24 hod.

objemové smrštění

0%

tažnost při přetrhnutí

300 % (DIN 53504)

pružnost v tahu 100%

2,7 MPa

tvrdost Shore A

60

viskozita

pastovitá

teplotní odolnost

-40°C až +100°C

skladovatelnost

od +5°C do + 25°C

certifikace ISEGA č.

52434 U 20

farba

lepicí a těsnicí aplikace v interiéru i
exteriéru ve stavebnictví a průmyslu
speciální lepidlo na lepení a těsnění
skla, přírodního kamene, dřeva, oceli,
mědi, hliníku, plastů, PVC, EPDM, GRP,
gumových a jezírkových fólií
může přijít do přímého kontaktu s
vodou nebo být zpracovaný pod vodou
trvale elastické a vysokopevnostní
přetíratelné emulzními barvami
bez izokyanátů, rozpouštědel, ftalátů
a silikonu
bez zápachu
rychle vytvrzující
barevně stálé
po vytvrdnutí brousitelné

balení: 310 ml
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Lepidla a tmely
Výhody

76-78

MS Polymer Extrem Power Flex
Extrémně silné, multifunkční, montážní a stavební
lepidlo téměř pro všechny materiály. Vhodné pro
aplikace, které vyžadují vysokou pevnost a sílu.
barva

bílá

hustota

1,46 g/ml

povrchová vulkanizace

do 10 minut

rychlost vulkanizace

3,0 mm / 24 hod.

objemové smrštění

0%

tažnost při přetrhnutí

280 % (DIN 53504/ISO37)

pružnost v tahu 100%

4,2 MPa (DIN 53504/ISO37)

tvrdost Shore A

60

pevnost v tahu

16 N/mm (DIN 53515)

teplotní odolnost

-40°C až +110°C

skladovatelnost

od +5°C do + 25°C

certifikace ISEGA č.

52434 U 20

univerzální těsnicí a lepicí materiál pro
automobilový a lodní průmysl
elastické lepení a těsnění konstrukcí a
střech osobních vozidel, autobusů,
karavanů, nákladních aut, vlaků a lodí
konstrukční lepení konstrukcí
zatížených vibracemi
výborná přilnavost, bez základního
nátěru, i na vlhké a mokré povrchy
bez změkčovadel, ftalátů, izokyanátů,
rozpouštědel a silikonu
brousitelné po úplném vytvrdnutí
dobrá absorpce akustických a
mechanických kmitů a vibrací
velmi dobrá odolnost vůči UV záření
opravné lepidlo a tmel pro renovační,
údržbářské, montážní, instalační a jiné
opravárenské práce v průmyslu a
dopravě.

balení: 310 ml

Výhody

76-74
Univerzální těsnění proti vlhkosti
Jednosložkové, vodotěsné, univerzální těsnění bez
obsahu rozpouštědel pro aplikace na horizontální i
vertikální povrchy.
barva

šedá

viskozita

10-30 Pa.s (PP25, 11/s)

hustota

1,4 g / ml

rychlost vulkanizace

1 mm / 3 hod. (23°C)

povrchová vulkanizace

do 20-40 min.

tažnost při přetrhnutí

300-400 %

pevnost v přetrhnutí 100%

0,7 N/mm2

propustnost vody

voděodolné

teplotní odolnost

-40°C až +90°C

aplikační teplota

+5°C až +40°C

skladovatelnost

od +5°C do + 25°C

balení: 310 ml
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univerzální těsnění pro nejrůznější
oblasti jako např. střechy, zdi, vlhké
místnosti apod.
vytváří vodotěsné spoje střešních oken,
světlíků, střešních okapů, potrubí,
napojení na stěny a komíny, vnější
větrání apod.
těsnění balkónů a teras pod dlažbou a
krytinou proti vlhkosti
vhodné na podklady jako sklo, plasty,
beton, dřevo.
odolné UV záření a povětrnostním
vlivům
bez rozpouštědel a izokyanátů
přilnavé i na staré a vlhké povrchy
přelakovatelné
nevhodné pro trvalé spoje pod vodou

Maziva a aplikátory
71-60

Výhody

Grease MS 1000
Vysokoteplotní mazivo pro vyhazovací a vodicí kolíky
vstřikovacích a tlakových forem, s vysokým obsahem
aditiv pro použití v plastikářském průmyslu.
barva
farba
teplotní odolnost

od -30 °C do + 1400 °C

hustota
hustota

1,18 g / cm³

třída NLGI 2

šedá

DIN 51 818

vynikající odolnost vůči vodě, korozi
a oxidaci
zabraňuje zadření a připékání
materiálů k povrchu forem
vyvinuté ve spolupráci s výrobci forem
pro výrobu plastů
složení: vysoce rafinovaný minerální
olej, lithné mýdlo, tuhá maziva a
EP-aditiva

balení: 1 kg

Výhody

80-09

Kluzný hliníkový sprej
Univerzální, vysoce výkonný, mazací a ochranný
prostředek na parovody, závitové a trubkové spoje,
příruby, brzdy, ozubená kola, řetězy apod. Použitelný
při
vysokých provozních tlacích a teplotách.
farba
barva
pH
teplotní
odolnost

stříbrná

zabraňuje korozi, zapečení, opotřebení
a oxidaci spojů a těsnění
odpuzuje vodu a prach
odolný vodě, slané vodě,
parám, kyselinám a hydroxidům
odolává vyhoření a vymývání
neobsahuje olovo, nikl a kadmium
neomezená tlaková odolnost

od -40 °C do + 1100 °C

balení: 400 ml

Výhody

75-2799

Aplikátor IK1
Profesionální, ruční, tlakovatelný aplikátor z chemicky
odolného plastu.

vhodný pro práci s produkty:
79-15 Čistič pro speciální účely
75-27 Intenzivní čistič
75-34 Intenzivní čistič SPECIAL

balení:
farba 1 kus
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Speciální kapaliny
Výhody

74-40

BS odstraňovač olejových skvrn
Ideální na odstraňování olejových skvrn na
betonových podlahách a kamenech. Inovativní
produkt, obsahující mikroorganismy, které rozkládají
oleje na neškodné látky.
farba
pH
hustota

4,0

! nevhodný na povrchy z dehtu, bitumenu
nebo asfaltu !

balení: 5 l

Výhody

74-41

ATB odstraňovač olejových skvrn
Ideální na trvalé odstraňování olejových skvrn z
povrchů cest z asfaltu, dehtu a bitumenu. Inovativní
produkt obsahující mikroorganismy, které rozkládají
oleje na neškodné látky.
farba
pH

8,0

Výhody

74-42

BTR čistič čerpacích stanic
Biologický čistič na znečištění způsobená naftou a
olejem, na čištění nádrží, čerpadel, skladů ropných
látek. Ekologická alternativa agresivních chemických
roztoků. Vysoce účinná směs biologických enzymů a
farba s povrchově aktivními látkami.
bakterií
4,0

balení: 5 l
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ideální na odstraňovaní skvrn z
pórovitých povrchů
obsahuje vysoce účinnou směs
biologických enzymů a bakterií
spotřeba: 1 l / 1 m²
! nevhodný na povrchy cest z kamene a
betonu, zanechá tmavou skvrnu, kterou
není možné odstranit!

pH
balení: 5 l

pH

ideální na odstraňování skvrn z pevných
i porézních materiálů
obsahuje vysoce účinnou směs
biologických enzymů a bakterií
proniká hluboko do olejových skvrn v
pórovitých materiálech
spotřeba: 1 l / 1 m²

info@metaflux-ts.cz

efektivně rozkládá oleje i v odlučovači
olejů
koncentrát je možné ředit vodou až
do poměru 1:20
tento inovativní produkt obsahuje
mikroorganismy, které rozkládají oleje
na neškodné látky
vhodný i na lakované povrchy

Utěrky a sorbenty
Výhody

75-72

Metavlies
Víceúčelové, opakovaně použitelné utěrky, určené na
odstraňování i těch nejsilnějších znečištění.
Výjimečně pevné a kvalitní průmyslové utěrky, ideální
pro nejnáročnější úkony.
farba
barva
hustota
balení: krabice 300 ks
rozměr: 38 x 40 cm

bílá

Výhody

72-92

Univerzální sorpční koberec
Průmyslový sorpční koberec
hydrofilní úpravou, která
absorpci naředěných roztoků
vody,
farba emulzí, tuků, olejů,
chemikálií.
barva

z netkané textilie s
zajišťuje okamžitou
kyselin a hydroxidů,
benzínů a běžných

žlutá

pH
balení:
40 m role (80 útržků)
rozměr: 50 x 40 cm

sorpční kapacita role podle
normy EDANA : 72 litrů oleje
100% polypropylen
podélná perforace zajišťuje snadné
odtržení potřebné části koberce
nevláknitá povrchová úprava
maximální odolnost proti roztržení
i při dlouhodobějším používání
vysoká otěruvzdornost

Výhody

74-43

Olejový absorpční vak
Biologický vak na odlučovaní oleje. Obsahuje
bakterie, které za týden rozloží až 2 kg oleje. Používá
se na odlučování oleje v nádržích na zadržování vody
a odpadech s mastnou vodou.

farba

pH

použitelné v suchém i mokrém stavu
vysoká pevnost
nepouští vlákna
vysoká absorpční schopnost
vysoce odolné vůči rozpouštědlům
vhodné do potravinářského průmyslu
opakovaně použitelné a pratelné

7,0

jednoduché použití:
-vak vložte do odlučovače olejů
-nechte plavat na hladině
-absorbuje a rozkládá oleje
účinkuje cca 6-8 měsíců
vysoká absorpční schopnost:
1 vak na 7 000 litrů vody s olejem

balení: 1 ks

www.metaflux-ts.cz
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Vteřinová lepidla
76-0407

Výhody

CA Extra rychlé lepidlo
viskozita

3-10 mPa.s

barva

čirá

manipulační pevnost
farba
úplné vytvrzení

2 až 5 sekund

hustota
hustota
pevnost v tahu
teplotní odolnost

do 24 hodin
1,05 g / cm³
22 N/mm²
-50 °C až +80°C

balení: 20 g

76-0408

jednosložkový kyanoakrylát, vytvrzující
vzdušnou vlhkostí
extra rychlé lepení téměř všech
materiálů pomocí různých kombinací s
granulátovým plničem a primery
s pomocí Primeru Spezial 76-02
umožňuje lepení plastů jako je PP, PE,
PTFE, LDHP nebo silikon
s pomocí Primeru Spezial Metall
umožňuje lepení nerezové oceli , zinku,
mosaze, mědi nebo hliníku
bez rozpouštědel

Výhody

Plnič pro CA Extra rychlé lepidlo
Speciální granulát na zlepšení plnicích schopností
kyanoakrylátových lepidel.
Umožňuje vyplňovat díry, stabilizovat trhliny,
vyrovnávat nerovnosti, zvětšovat lepené plochy,
vytvářet
farba švy.
Použitelný na praskliny ve dřevě, kovech, porcelánu,
keramice, plastech, gumě at.
Nevhodný na papír, polystyren, PTFE, polyetylen,
pH
polypropylen.

okamžitá reakce
výborná schopnost vyplnit mezery
extrémně rychlé vytvrzování
přilnavost téměř ke všem materiálům
odolný vůči teplotám, vodě a
chemikáliím
po vytvrzení brousitelný a přetíratelný
použitelný s primery 76 -02 a 76-03
v kombinaci s lepidlem 76-0407 není
nezbytně nutné použít také některý z
aktivátorů nebo primerů

balení: 20 g

76-02

Výhody

Primer Spezial
Základní aktivátor, který umožňuje lepení plastů a
zlepšuje přilnavost vteřinového lepidla ke všem
plastovým povrchům s PP, PE, silikonem, PTFE atd.
barva

viskozita

transparentní
1 - 2 mPa.s (20 °C)

specifická hmotnost

0,75 g/ml (20 °C)

teplotní odolnost

-50 °C až +80 °C

skladovatelnost

12 měsíců

farba

balení: 15 ml
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pomáhá při lepení všech obtížně
lepitelných povrchů, které se bez
předběžné úpravy nedají spojit
nanášení v tenké vrstvě
přilnutí po 1-2 minutách
úplné vytvrzení po 24 hodinách

76-03

Výhody

Primer Spezial Metall
Základní aktivátor na přípravu povrchu nerezové
ocele, zinku, mědi, mosazi a hliníku před trvalým
lepením lepidly Metaflux.
barva
farba
viskozita

červená
1 - 2 mPa.s (24 °C)

specifická
hustota hmotnost

0,78 g/ml (24 °C)

doba zasychání

5-10 min. (dle teploty)

skladovatelnost

12 měsíců

zlepšuje dlouhodobou životnost ve
vlhkém a korozivním prostředí (např. ve
slané vodě)
zabraňuje ztrátě přilnavosti a zajišťuje
pevnost lepeného bodu na kovovém
povrchu
červená barva pro vizuální kontrolu
aplikace
rychlé zasychání
přilnutí již po 1-4 minutách
úplné vytvrzení po 24 hodinách

balení: 250 ml

76-08

Výhody

CA Rapid Pen MV

jednosložkové lepidlo na bázi
methoxyethylkyanakrylátu
trvale pružné, bez zápachu
okamžité vysokopevnostní lepení
všech běžných materiálů např. kovů,
plastů, gumy, dřeva, keramiky a jiných
materiálů
střední viskozita
ultra rychlé lepení materiálů
s důrazem na maximální pevnost
lepeného spoje

viskozita

120 - 125 mPa.s

barva

čirá

manipulační pevnost

10 až 120 sekund

úplné vytvrzení
farba

do 24 hodin

schopnost vyplnit spáru

až do 0,1 mm

teplotní odolnost
pH
hustota
UV ochrana

-50 °C až +80 °C
1,12 g / cm³

balení: 12 g pero

76-09

Výhody

CA Rapid Pen HV

jednosložkové lepidlo na bázi
methoxyethylkyanakrylátu
bez zápachu
rychlé lepení všech běžných materiálů
např. kovů, plastů, gumy, dřeva,
keramiky a jiných materiálů
nenarušuje elektronické komponenty
praktické balení pro bodově přesné
nanášení lepidla
vysoká viskozita
lepidlo nové generace, vytvrzující
vzdušnou vlhkostí

viskozita

1200 - 1500 mPa.s

barva

čirá

manipulační pevnost

10 až 120 sekund

úplné vytvrzení

do 24 hodin

schopnost vyplnit spáru

<0,2 - 0,3 mm

teplotná odolnost

-50 °C až +80 °C

hustota

1,11 g / cm³

farba

balení: 12 g pero

www.metaflux-ts.cz
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Vteřinová lepidla
76-22

Výhody

CA - 2K - Kleber

2-složkové lepidlo na lepení kovů,
plastů, gumy, porézních/savých
materiálů jako dřevo, papír, kartón,
kůže, textilie apod.
tixotropní
extrémně odolné vůči nárazům
teplotní rozsah: -20 °C až + 80 °C
mechanicky opracovatelné
pro horizontální i vertikální aplikace
odolné vůči benzínu a naftě

míchací poměr

4:1

barva

transparentní

pevnost v tahu - ocel

19,5 N/mm²

pevnost v tahu - PMMA

10,2 N/mm²

manipulační pevnost

15 sekund

úplné vytvrzení

do 24 hodin

schopnost vyplnit spáru

do 6 mm

balení: 10 g injekční stříkačka

76-23

Výhody

CA - Flex
viskozita

120 -250 mPa.s

barva

transparentní

manipulační pevnost

10-120 sekund

úplné vytvrzení
hustota

do 24 hodin
1,12 g / cm³

teplotní odolnost

-50 °C až +80 °C

schopnost vyplnit spáru

0,1 mm

jednosložkové kyanoakrylátové
lepidlo vytvrzující vzdušnou vlhkostí
(optimálně 65 %)
na rychlé spojení různých materiálů:
kov, guma, dřevo, lepenka, keramika,
jako i většinu plastů navzájem a mezi
sebou
zůstává flexibilní, ale zároveň má
vysokou pevnost
bez zápachu
nepoškozuje elektronické součásti

balení: 25 g

76-24

Výhody

CA Super Flex 2K

2-složkové kyanakrylátové lepidlo
vynikající lepicí vlastnosti na téměř
všech materiálech navzájem a mezi
sebou
vysoká flexibilita zejména při lepeních
vystavených vibracím jako například v
automobilovém průmyslu
tixotropní
trvale flexibilní
pro horizontální i vertikální aplikace
mechanicky zpracovatelné
odolné vůči benzínu a naftě

míchací poměr

4:1

barva

transparentní

tažnost

200 %

úplné vytvrzení

do 24 hodin

doba zpracovatelnosti

5 - 6 minut

pevnost v tahu - ocel

7,4 N/mm²

schopnost vyplnit spáru

nad 6 mm

balení: 10 g injekční stříkačka
včetně 3 směšovacích trysek

12
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Osobní hygiena
Výhody

75-92
HautSchutz-Lotion (tekuté rukavice)
Účinná a spolehlivá ochrana rukou, tváří a pokožky
před znečištěním a působením agresivních
chemických látek jako např. maziv, vodných roztoků,
naředěných kyselin a hydroxidů, olejů, asfaltu, tuků,
barev
farbaa PU-pěny.
bílá
barva

75-9200 Nástěnný dávkovač

hustota

0,95 - 1,02 g / cm³

pH

5,4 - 5,8

dermatologicky testované
chrání před silným znečištěním
doba ochrany pokožky: 4 hodiny
neutrální pH
vytváří suchý nemastný film
odolné vodě a mýdlu
usnadňují umytí pokožky po použití
barev a laků
bez obsahu silikonu

balení: 2 l

Výhody

75-93
HautPflege - Lotion (regenerační mléko)
Vysoce kvalitní pleťové mléko, bohaté na aktivní
složky pro regeneraci poškozené pokožky po práci s
detergenty, průmyslovými látkami, dezinfekčními
prostředky, vodou atd.
farba
barva

bílá až světle béžová

hustota
pH
pH

0,9 - 1,0 g / cm³

regenerační mléko s vysokým
obsahem účinných látek
obsahuje α-Bisabolol, D-Panthenol,
vitamín A a vitamín E
dermatologicky testovaný výrobek
bez obsahu silikonu

5,4 - 5,8

balení: 2 l

74-90

Výhody

Čisticí ubrousky na ruce
Vysoce účinné čisticí ubrousky pro bezpečné čištění
rukou a povrchů. Ideální na odstraňování mastnoty,
dehtu, vosků, zbytků lepidel, olejů, laků, barev,
čokolády, kakaa, skvrn od trávy a dalších odolných
farba
nečistot z rukou, nářadí, strojů, zařízení, pracovních
ploch apod.
barva

fialová

vůně

citrusová

balení:
74-9000 dóza 90 ks (27x31 cm)
74-9001 krabice 10 ks (jednotlivě balených ubrousku 20x22 cm)

www.metaflux-ts.cz
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určené na okamžité použití
vysoce účinné díky kombinaci
speciálních látek na bázi citrusů a
odolného, mírně abrazivního povrchu
ubrousků
tekutá složka také likviduje bakterie,
rychle zasychá a zanechává příjemnou
citrusovou vůni
eliminují nutnost použití vody
šetrné k pokožce rukou
struktura tkaniny zajišťuje, že se
nečistoty nedostanou zpět na ruce
nebo čištěné povrchy
bez symbolů nebezpečnosti
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Lepicí pásky
Výhody

76-48

Oboustranná lepicí páska - čirá
Akrylová transparentní lepicí páska pro použití v
interiérech i vnějším prostředí, určená pro náročné
spoje a lepení problematických typů plastů.
barva
farba
šířka / tloušťka

transparentní

teplotní odolnost
hustota
délka pásky

-25 °C až +120 °C

19 mm / 1,0 mm
10 metrů

vynikající přilnavost k lepeným
povrchům
ideální pro fixaci kovů, skla, dřeva,
keramiky a většiny plastů včetně PP
a HDPE
výborná odolnost vůči UV záření a
vlhkosti
síla přilnutí: 29,4 N/25 mm
pevnost v tahu: 120 N/25 mm
dynamická smyková pevnost: 5,9 kg/cm²

balení: 1 ks

76-4900 / 76-4905

Výhody

Oboustranná lepicí páska - vyztužená
Vysokopevnostní polyesterová transparentní páska
pro použití v interiérech i venkovním prostředí na
lepení na hladkých i drsných typech povrchů.
barva
farba
tloušťka

transparentní
0,8 mm

šířka

76-4905: 5 mm
76-4900: 19 mm

pH
teplotní odolnost

-25 °C až +120 °C

délka pásky

10 metrů

vynikající přilnavost k lepeným
povrchům
ideální na fixaci kovů, skla, dřeva,
keramiky a většiny plastů včetně PP
a HDPE
výborná odolnost vůči UV záření a
vlhkosti
síla přilnutí: 55 N/25 mm
pevnost v tahu: 70 N/25 mm
maximální průtažnost: 30%

balení: 1 ks

Výhody

76-99

Erste Hilfe Bandage Set
Sada
profesionálních
bandážových
pásek.
Samolepicí voděodolný materiál, speciálně vyvinutý
na ochranu poraněných prstů a rukou před
znečištěním.

farba

Obsah balení

1 ks 2,5 cm x 4,5 cm
1 ks 5,0 cm x 4,5 cm

14

www.metaflux-ts.cz

info@metaflux-ts.cz

samolepicí sada pásek nepřilnavých na
pokožku a vlasy
bezbolestně odstranitelná
vynikající odolnost vůči vodě, olejům
a nečistotám
bez obsahu latexu
minimální trvanlivost: 2 roky

farba

Šetrný k životnímu prostředí,
šetrný k uživatelůmm,hustota
výkonný a efektivní

Oblasti použití:

Nová produktová řada Metaflux Greenline je
postupně tvořena technologicky zcela novými
výrobky. Vedle vysoké výkonnosti a účinnosti
produkty splňují další požadavky zaměřené na
maximální možnou ochranu životního prostředí a
bezpečnost práce na pracovištích našich
zákazníků. Pro všechny nové produkty s logem
farba
Metaflux Greenline jsou společné
tyto kvalitativní
parametry:

Ve všech oblastech, kde firmy a
společnosti kladou velký důraz na:
ochranu životního prostředí
ochranu zaměstnanců
bezpečné používání
pracovních pomůcek
efektivitu a výkonnost
úsporu nákladů a materiálů při
používaní pracovního vybavení

pH

• produkty neškodné pro životní prostředí
• produkty s biologickou odbouratelností
• produkty s vysokou výkonností a účinností
• produkty bez GHS symbolů nebezpečnosti
• produkty bez obsahu agresivních látek
ropného původu
• produkty bez obsahu těkavých organických
látek (VOC) a nasycených uhlovodíků (MOSH)
farba škodlivých
• produkty bez obsahu zdraví
chemikálií
• produkty vyrobené z plně recyklovaných surovin
přírodního původu
• produkty vhodné pro alergiky
• produkty dobře snášenlivé lidskou pokožkou
www.metaflux-ts.cz

Všechny produkty Metaflux
Greenline je možné používat
ve všech průmyslových
odvětvích jako náhradu
chemických produktů ropného
původu!

info@metaflux-ts.cz
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Výhody produktové řady Metaflux Greenline
žádné nebo minimální požadavky na skladovací prostory podle GSVO
nejrůznější možnosti použití s menším počtem použitých prostředků (např.
chemické prostředky, které pokrývají několik oblastí použití)
výrobky neobsahují chemikálie
všechny výrobky jsou
farba biologicky odbouratelné
každý zákazník může tyto produkty používat například jako prevenci
hustota
překročení skladovaného množství nebezpečných látek a zároveň se
nemusí vzdávat výkonu špičkových produktů
produkty řady Metaflux Greenline je možné používat:
ve strojírenství, automobilovém průmyslu, zemědělství, potravinářství,
nemocnicích, školách a školkách, lesnictví, vodním hospodářství,
uzavřených prostorech atd.

Greenline čisticí spreje
farba

74-50

Výhody

Univerzální čistič Greenline
První bezpečný čisticí a odmašťovací sprej
bez GHS symbolů nebezpečnosti.
Odstraňuje minerální a rostlinné oleje a tuky,
řezné oleje, syntetické oleje, živice, saze,,
otisky prstů, prach, mastnotu, špínu atd.

barva
certifikace NSF A1

bezbarvý
164107

balení: 400 ml
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odstraňuje nečistoty z ocelových,
nerezových, skleněných, plastových,
betonových, dřevěných, kamenných,
keramických a jiných povrchů
nevyžaduje povinnost zaměstnavatele
školit zaměstnance na práci
s hořlavými a nebezpečnými látkami
obsah VOC uhlovodíků jen 1,1 %
vhodný na přímý styk s potravinami
sprejová dóza je vyrobena z čistého
hliníku - je možné ji 100% recyklovat

Greenline kapaliny
Výhody

74-11
Bio - Allzweckreiniger
Víceúčelový čistič založený na minerálních a čistě
rostlinných složkách. Má silný účinek na organické
sloučeniny, mastnoty, saze a jiné odolné usazeniny a
zabarvení. Ideální pro běžné úklidové práce.
barva
čirá
farba
pH

12

ředitelnost
hustota vodou

až 1 : 100

certifikace NSF A1

159528

biologicky odbouratelný už za 24 hodin
žádná kontaminace potravin
bez škodlivých chemikálií
malé až žádné riziko pro zaměstnance a
čištěné materiály
šetrný k pokožce
bez VOC
dermatologicky testovaný společností
Dermatest
vhodný pro přímý styk s potravinami

balení: 10 l, 30 l

Výhody

74-25

Univerzální čistič Greenline

balení: 30 l

spolehlivě odstraňuje minerální,
rostlinné a řezné oleje, tuky, barvy, saze,
živice, vosky, bílkoviny a jiné průmyslové
nečistoty
bez obsahu hydroxidů, kyselin a VOC
uhlovodíků
obsahuje tenzidy vyrobené z plně
recyklovatelných surovin přírodního
původu
nehořlavý a nedráždivý výrobek bez GHS
symbolů

74-29

Výhody

Určený na manuální a strojní mytí kovových,
nerezových, skleněných, plastových, betonových,
dřevěných a jiných omyvatelných povrchů.
barva
farba
pH

čirá
10

ředitelnost vodou

až 1 : 100

certifikace NSF A1
pH

159680

Silový čistič Greenline NSF
Kyselý všestranný čistič s NSF registrací na
odstraňování anorganických a organických nečistot.
Účinný také vůči bílkovinným usazeninám a škrobu.
barva

bezbarvý

pH

2,0

hustota

0,99 - 1,01 g/ml

certifikace NSF A3

163969

farba

všestranné použití - v kuchyních,
sprchách, koupelnách, sanitárních
prostorech
účinný proti vodnímu kameni a
minerálním usazeninám
bez alergenů, barviv, vůní a přísad
vhodný do potravinářského průmyslu

balení: 30 l

www.metaflux-ts.cz
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Výhody

74-91

Aktivní čistič povrchů
Všestranný biologický čistič pro rychlé mytí povrchů
bez šmouh a zbytků. Odstraňuje otisky prstů, nikotin,
inkousty, fixy, mastnoty a iné nečistoty.
farba
barva

čirá

pH
hustota
balení: 30 l

11,0

Výhody

74-92

Bio-Clean speciální čistič
Čištění povrchů silou přírodních látek. Jako náhrada
acetonu a organických rozpouštědel odstraňuje PU pěny, silikon, oleje, tuky, separátory a ochrann vosky.
farba
barva
čirá
balení: 20 l ,30 l
pH

Čistič Green Hybrid Greenline
Vodou ředitelný čistič na odstraňování odolných
a silných nečistot silou přírodních látek. Umožňuje
zlikvidovat gumové otěry, zbytky gumy, vosků,
minerálních, rostlinných a řezných olejů, sazí atd.
barva

čirá

pH

10,5

balení: 30 l
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nahrazuje aceton, toluen, technické
benzíny a další organická rozpouštědla
použitelný pro ruční mytí i mytí v
ponorných pračkách a stolech
bezpečný výrobek bez symbolů
nebezpečnosti dle směrnic EU
bez obsahu VOC uhlovodíků
připravený k okamžitému použití

Výhody

74-96

farba

použitelný na sklo, kovy, plasty, dřevo
a lakované povrchy
velmi rychlý odpar a usychání
bezpečný výrobek bez symbolů
nebezpečnosti dle směrnic EU
bez obsahu VOC uhlovodíků
připravený k okamžitému použití
použitelný bez naředění vodou
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snižuje nebezpečné látky na pracovišti
založený na obnovitelných surovinách
použitelný na ocel, hliník, neželezné
kovy, nerezovou ocel a jiné povrchy
aplikovatelný ručními postřikovači,
vysokotlakými mycími a podlahovými
stroji, nebo jako náplň průmyslových
praček a mycích boxů
bezpečný výrobek bez symbolů
nebezpečnosti dle směrnic EU
bez obsahu VOC uhlovodíků

Greenline lepidla a tmely
76-16

Výhody

Bio vteřinové lepidlo NSF Greenline

balení: 20 g

jednosložkové lepidlo na bázi
methoxyethylkyanakrylátu
trvale pružné, bez zápachu
rychlé lepení všech běžných materiálů
např. kovů, plastů, gumy, dřeva,
keramiky a jiných materiálů včetně
čirého plexiskla
střední viskozita
použitelné i v potravinářském
průmyslu
bezpečné lepidlo bez symbolů
nebezpečnosti

76-17

Výhody

Ultra vteřinové lepidlo Greenline

jednosložkové lepidlo na bázi
methoxyethylkyanakrylátu
trvale pružné, bez zápachu
okamžité vysokopevnostní lepení
všech běžných materiálů např. kovů,
plastů, gumy, dřeva, keramiky a jiných
materiálů
střední viskozita
ultra rychlé lepení materiálů
s důrazem na maximální pevnost
lepeného spoje

viskozita

120-250 mPa.s

barva

čirá

manipulační pevnost
farba
úplné vytvrzení

10 až 120 sekund
do 24 hodin

schopnost vyplnit spáru
hustota
teplotní odolnost

až do 0,1 mm

certifikace NSF P1

160416

-50 °C až +80 °C

viskozita

120 - 250 mPa.s

barva

čirá

manipulační pevnost

10 až 120 sekund

farba
úplné vytvrzení

do 24 hodin

schopnost vyplnit spáru

až do 0,1 mm

teplotní odolnost
pH
balení: 20 g

-40 °C až +80 °C

76-47

Výhody

Univerzální těsnění Greenline
Trvale plastický, velmi přilnavý tmel s vynikající
tepelnou, mechanickou a chemickou odolností.
Ideální pro náročné a kriticky zatížené těsnicí spoje.
Odolává olejům, tukům, palivům, aditivům atď

farba

barva

zelená

hustota

1,10 g / cm³

teplotní odolnost

-55 °C až +200 °C

schopnost vyplnit spáru

0,25 mm

certifikace ISEGA č.

54144 U 21

neobsahuje rozpouštědla a izokyanáty
velmi dobrá přilnavost k utěsňované
ploše
jednoduchá demontáž
zůstává trvale plastické
nepraská
nepotřebuje žádný čas na odvětrání
skladovatelné několik let

balení: 76-4700 - 200 g, 76-4710 - 100 g

www.metaflux-ts.cz
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Greenline osobní hygiena
75-02

Výhody

Mycí pasta Greenline
17

balení: 3 l, 10 l, 30 l

rozpouští mastnoty a špínu
nezanáší kožní póry
vytváří nemastný regenerační film
příjemná citrusová vůně
velmi malá spotřeba
použitelná i na mytí rukou v terénu bez
použití vody
ideální při opravách automobilů a při
údržbě strojů v dílnách průmyslových
podniků
dermatologicky testovaný výrobek

75-80

Výhody

Jemné a intenzivní čištění rukou silou přírodních
látek bez použití mikroplastů jako abraziva. Bez
námahy odstraňuje mastnotu, dehet, oleje, barvy,
živice, prach, grafit, saze, tiskařské a jiné barvy.
farba
bílá
barva

75-0200 Aplikátor MPR k 3 l balení

pH
hustota

6,5 (pri 20 °C)

hustota

0,9 g/cm³

Mycí pasta Greenline
Jemné a intenzivní čištění rukou silou přírodních
látek bez použití mikroplastů jako abraziva. Bez
námahy odstraňuje mastnotu, dehet, oleje, barvy,
živice, prach, grafit, saze, tiskařské a jiné barvy.
farba
barva

bílá

pH

6,5 (pri 20 °C)

hustota
pH
balení: 250 ml

0,9 g/cm³

75-93

Výhody

Handreiniger (Mycí pasta)
Koncentrovaný pastovitý prostředek na mytí rukou.
Odstraňuje střední až silná znečištění pokožky ve
všech průmyslových oblastech. Účinná hydratace.
Obsahuje přírodní abraziva (bez mikroplastů) .

farba

barva

světle béžová

hustota

0,89 g / cm³

pH

6

balení: 2 l
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rozpouští mastnoty a špínu
nezanáší kožní póry
vytváří nemastný regenerační film
příjemná citrusová vůně
velmi malá spotřeba
použitelná i na mytí rukou v terénu bez
použití vody
ideální při opravách automobilů a při
údržbě strojů v dílnách průmyslových
podniků
dermatologicky testovaný výrobek

info@metaflux-ts.cz

rozpouští mastnoty a špínu
odstraňuje asfalt, mazut, oleje, různé
barvy a fixy
typ abraziva - kokosová drť
nezanáší kožní póry
vytváří nemastný regenerační film
příjemná citrusová vůně
velmi malá spotřeba
bez silikonu

84-3000 Carbon Inox Cleaner ERS A1
Inovativní čištění nerezových svárů
a odstraňování náběhových zabarvení nerezových povrchů
Efektivně a šetrně čistí a pasivuje v jedné pracovní
operaci i na špatně přístupných místech.
ERS A1 zajišťuje jedinou pracovní operací vyčištění a
pasivaci nerezového povrchu
Nevyžaduje tak jako jiné mořicí a lešticí pasty na nerez
dlouhou reakční dobu pro zajištění dostatečného
čisticího účinku

Způsob použití
1. Čisticí roztok Metaflux 75-47 ERS čističe nanášejte na
čištěnou nerezovou plochu pomocí čisticí hlavice
s karbonovým štětcem.
2. Pomocí elektrolýzy postupně odstraňujte náběhová
zabarvení nerezových svárů.
3. Vyčištěný nerezový povrch opláchněte vodou nebo otřete
suchým hadrem.
Náběhová zabarvení budou odstraněna šetrným způsobem.
Odpadá tak dodatečné opracování nerezového sváru.
farba
Efektivně!
ERS A1 zajišťuje jedinou pracovní operací vyčištění a
pasivaci nerezového povrchu. Nevyžaduje dlouhou
dobu pro zajištění dostatečného pH
čisticího účinku jako
mořicí a lešticí pasty.
Bezpečně!
Energie potřebná na vyčištění nerezových svárů je
dodávána prostřednictvím elektrolýzy. Celkové zatížení
životního prostředí a pracovního místa je velmi
zredukované v porovnání s běžnými pastami na čištění
nerezových svárů.
Rychle!
Ošetřené nerezové povrchy většinou stačí následně jen
opláchnout vodou a osušit suchým hadrem nebo
průmyslovou utěrkou.

farba
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Náhradní díly a příslušenství:
75-4710 Elektrolytická kapalina ERS Čistič S 10 l
75-4730 Elektrolytická kapalina ERS Čistič S 30 l
75-5310 Lešticí elektrolytický čistič 10 l
71-3001 Keramická pasta 1 kg
84-3001 Černý uzemňovací kabel se svorkou
84-3002 Červený napájecí kabel rukojeti
84-3003 PTFE rukojeť bez štětce z uhlíkových vláken
84-3004 Přední objímka rukojeti
84-3005 Štětec z uhlíkových vláken
84-3006 IEC napájecí kabel
84-3007 Přepravní kufřík
Obsah balení:
1 x černý uzemňovací kabel so svorkou
1 x červený napájecí kabel rukojeti
1 x PTFE rukojeť
1 x přední konektor připojení kabelu rukojeti
1 x štětec z uhlíkových vláken
1 x IEC napájecí kabel
1 x klíč pro demontáž / montáž
1 x 25 g keramické pasty Metaflux 71-30
1 x nádoba se širokým hrdlem
1 x přepravní kufřík
1 x návod k použití
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V téměř padesátileté historii vývoje a výroby chemických produktů značky Metaflux zůstávají pevně dodržovány tři základní
principy:
nejvyšší možná technická kvalita
nejnižší možné znečištění ovzduší na pracovišti
maximální ohleduplnost k životnímu prostředí
Striktní dodržování těchto principů je zárukou, že spreje Metaflux budou i v budoucnu patřit do úzké skupiny mezinárodních
chemických produktů nejvyšší kvality.

METAFLUX INTERNATIONAL AG
Industriestrase 11
CH-4313 Mohlin

TECHNO-SERVICE GmbH
Detmolder Strase 515
D-3605 Bielefeld

TECHNO-SERVICE CZ, a.s.
K Podlesí 550
CZ-26101 Příbram

Tel: +41 61 85108-00

Tel: +49 521 924440

Tel: +420 318 694 982

Navštivte nás na internetových stránkách:

www.metaflux-ts.cz

