Sprej ZA JERMENE V-BELT 90102

Sprej CABLE PROTECT (proti kunam) 90103

Sprej za jermene je učinkovito
sredstvo za zaščito jermenov.
Preprečuje in odpravlja
zdrsavanje in cviljenje jermenov.

Transparentni sprej z odličnim oprijemom za
preprečevanje poškodb na kablih in žicah, ki
jih lahko povzročijo kune.

EAN: 8711347226382

EAN: 8711347226405

Sprej IMPREGNACIJSKI 90104

Sprej CINKOV PREMAZ 90105

Sprej za zaščito tekstila in kože pred
vlago in umazanijo.

Temeljni cinkov premaz v spreju
(UV obstojen).

EAN: 8711347226429

EAN: 8711347226443

Sprej ANTIKOROZIJSKI PRIMER 90106
Antikorozijska temeljna barva v spreju
(lahko se vari).

EAN: 8711347226467

Sprej SILIKON 90107
Silikon sprej je visokokakovostno sredstvo, ki
maže, ščiti in izolira razne plastične in
gumijaste dele, ležaje, mehanske dele,
zavore, itd. Zaradi svoje visoke
vodoodpornosti je primeren za zaščito vseh
materialov proti vlagi in umazaniji ter zmrzali.
Je temperaturno obstojen od -50°C do +200°C.
Preprečuje cviljenje in izsuševanje plastičnih
in gumijastih delov.

EAN: 8711347226481
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Sprej ZA ELEKT. KONTAKTE 90108
Sprej za zaščito električnih kontaktov ima
ima odlične prodorne sposobnosti, je
odporen na vlago, mokroto, soli in
blage kemikalije in kisline ter tako
globinsko ščiti vžigalne sisteme
(električne kontakte).

Sprej PTFE SUHI (teflon) 90201
Lubrikant v spreju za obdelavo
mehanskih delov iz kovine in plastike.
Odstranjuje ostanke olja in masti.

EAN: 8711347226245

EAN: 8711347226504

Sprej PTFE OLJE (teflon) 90203
Sprej PTFE OLJE je visokokakovostno
univerzalno sintetično mazivo, ki ima
močno vlažilno moč in zaščito proti rji.
Pri sušenju ne pušča ostankov.
Uporablja se za tečaje vrat, ključavnice,
vodila oken, antene, verige, orodje,
drseča vrata,…

Sprej BELA MAST 90204
Sprej BELA MAST je lepljivo mazivo, ki je
namenjeno mehanskim jeklenim delom in
plastičnim delom, saj preprečuje trenje (ležaji,
tečaji, tečaji vrat, ključavnice, vzmeti, …).

EAN: 8711347226283
EAN: 8711347226269

Sprej ZA VERIGE (mast) 90205
Sprej MAST ZA VERIGE je idealno sredstvo
za mazanje vseh vrst pogonov in vozil, ki
se poganjajo s pomočjo verig. Je zelo
lepljiva, zato je primerna tudi za uporabo
na hitro premikajočih se verigah, saj olje z
njih ne kaplja (za kolesa, motorje, mopede,
delovne stroje, itd.).

Sprej MULTI 90206
Sprej MULTI je univerzalno olje v spreju
za mazanje, zaščito in čiščenje delov iz
kovine in plastike. Ima odlične
penetracijske in čistilne lastnosti.

EAN: 8711347226320

EAN: 8711347226306
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Sprej BAKER 90301

Sprej VAZELIN 90302

Sprej baker je visokokakovostno mazivo z
visoko vsebnostjo bakra, ki je posebej
primerno za zaščito delov, ki so izpostavljeni
visokim temperaturam in velikim
obremenitvam.

Sprej vazelin je zanesljivo mazivo, ki ščiti
razne vrste kovin, kot so aluminij,
baker,medenina, krom, jeklo… pred
kislinami, solmi, itd..

EAN: 8711347226122

EAN: 8711347226146

Sprej ODVIJAČ 90303
Sprej odvijač je
3 sredstvo z zaščito pred
rjavenjem, ki nam omogoča lahko
odvijanje zarjavelih delov in vijakov.
Deluje zelo hitro in učinkovito in ne
poškoduje površine. Uporablja se lahko
za tečaje, vijake, matice, podložke,
spojke, orodja, verige...

EAN: 8711347226160

Sprej FREEZER (odvijač) 90305
Učinkovito orodje za odvijanje
zarjavelih blokiranih spojev. Zaradi
velikega padca temperature na –30°C in
mazalnih lastnosti odvijača, se lahko
blokiran spoj odvije. MoTip Shock Oil
(FREEZER odvijač) ima odlične mazalne
lastnostni in usmerjen curek.

EAN: 8711347226108

Sprej LEPILO 90304
Sprej lepilo je univerzalno lepilo za
dolgotrajno ali kratkotrajno lepljenje.
Deluje na skoraj vseh površinah
(preproge, guma, papir, karton, tkanine,
usnje, kovina, les, različni PVC, …).

EAN: 8711347226184

Sprej FREEZER 90306
Sprej FREEZER je učinkovito sredstvo za
odvijanje spojev, ki jih ne moremo odviti.
Za kratek čas zamrzne matico na -50°C in
tako omogoči odvijanje zarjavelih in
tesnih spojev.

EAN: 8711347226207
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Sprej KERAMIČNA MAST 90307

Sprej KATRAN

Keramična mast brez vsebnosti kovin z
odličnim oprijemom, za obdelavo delov,
ki so zelo obremenjeni in/ali izpostavljeni
visokim temperaturam.
Keramična mast ščiti pred elektrolitsko
korozijo in ima visoko termalno stabilnost.
Keramična mast je odporna na kemikalije,
vremenske vplive, vodo, sol in šibke kisline ter
baze. MoTip Keramična Mast je idealna pri
montaži ABS sistemov in lambda sond.

90308

Lubrikant (mazivo) in zaščitno sredstvo na
bazi Stockholmskega katrana, ki preprečuje
obrabo in zagozditev vijačnih konekcij,ki so
izpostavljene velikim obremenitvam. Sprej
katran daje dolgotrajno zaščito, je
vodoodbojen in odporen na vremenske
vplive ter šibke kisline in baze. Ima odličen
oprijem in odlično antikorozijsko zaščito.

EAN: 8711347228973
EAN: 8711347226221

Sprej MAST ZA ZAVORE 90310

Sprej ODSTRANJEVALEC OLJNIH MADEŽEV 90400

Mast brez vsebnosti kovin z visoko
3
termalno stabilnostjo, ki preprečuje
blokiranje zavornih sistemov. Mast za
zavore je odporna na kemikalije
vremenske vplive, vodo, soli, šibke
kisline in baze. odličen oprijem in
usmerjen curek. Idealna je pri montaži
zavornih sistemov in olajša bodoče
demontaže.

Visoko učinkovita čistilna pena, ki
pomaga odstraniti lise in madeže s skoraj
vseh površin enostavno in brez ostankov.

EAN: 8711347225989

EAN: 8711347226334

Sprej ODSTRANJEVALEC ŽVEČIL. GUMIJEV 90402

Sprej ODSTRANJEVALEC TESNIL 90403

Sprej za odstranjevanje žvečilnih gumijev.

in

EAN: 8711347226009

Sprej za hitro in enostavno odstranjevanje
izsušenih lepil in tesnil, prav tako za otrdele
tesnilne materiale z avtomobilskih in
strojnih delov. Sprej za odstranjevanje tesnil
ima visoke čistilne lastnosti, je neprevoden
nekoroziven. Zaradi visoke viskoznosti ima
optimalni učinek. Je enostaven za uporabo
in ima usmerjen curek.

EAN: 8711347225705
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Sprej ZA VARJENJE 90404
Sprej za preprečevanje lepljenja ostankov
od varjenja na varilno šobo/ustje in
varilno zono. Sprej za varjenje ni vnetljiv,
je brez silikonov in nekoroziven. Zaradi
edinstvene formule, ki vsebuje čisti dušik,
se dosega visoka pokrivnost. Je rahlo
bazičen in se lahko odstrani z vodo.

EAN: 8711347226061

LEAK sprej (za cevne sisteme) 90406
Sprej za odkrivanje
uhajanja v cevnih
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sistemih. Leak sprej ni vnetljiv in je
nekoroziven. Lahko se odstrani z vodo in
je okolju prijazen. Je rahlo bazičen in se
malce peni. Leak sprej ima certifikat
DVGW (št. NG/5170BR0105).

EAN: 8711347226047

Sprej ZA ODSTRANJEVANJE PRAHU 90408

Sprej ZA VŽIG MOTORJA 90405
Sprej Quick Start (za vžig motorja) je
mešanica plinov butana in propana, ki pri
izgorevanju omogočata motorjem z
omejeno zagonsko kapaciteto predvsem
lažji in hitrejši zagon.

EAN: 8711347226085

Sprej ZA VRTANJE IN REZANJE 90407
Motip sprej za vrtanje in rezanje je
sredstvo, ki preprečuje pregrevanje
kovine med vrtanjem ali rezanjem. Olje
ščiti, maže in preprečuje obrabo orodja.

EAN: 8711347225965

FREEZER sprej za ELEKTRONIKO 90409

Zelo učinkovito sredstvo za visokotlačno
odstranjevanje prahu in umazanije na
težko dostopnih mestih . Sprej za
odstranjevanje prahu je negorljiv, brez
vonja in ne pušča ostankov. MOTIP sprej
za odstranjevanje prahu je enostaven za
uporabo in ima usmerjen curek.

Učinkovito, negorljivo sredstvo, za
odkrivanje razpok na elektronskih vezjih.
Freezer sprej za elektroniko se lahko
uporablja v večih pozicijah. MoTip Freezer
sprej za elektroniko za kratek čas zniža
temperaturo na - 55°C in ima usmerjen curek.

EAN: 8711347225743

EAN: 8711347225682
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Sprej ODSTRANJEVALEC LAKA-BARVE 90410

Zelo učinkovito sredstvo za
odstranjevanje starih premazov na
površinah, kot so kamen, beton, asfalt,
kovina in les. MoTip Odstranjevalec lakabarve ima gelasto strukturo in je enostaven
za uporabo.

EAN: 8711347225729

Sprej ČISTILO ZA INOX-NERJ. JEKLO 90503
Sprej za čiščenje
3 in zaščito delov iz
nerjavečega jekla. Zaradi svoje edinstvene
formule, se po čiščenju ustvari tanek zaščitni
sloj, ki učinkovito preprečuje oprijem
umazanije. Sprej čistilo za inox ima odlične
antikorozijske lastnosti in obnovi ter ojača
sijaj kovine. Je enostaven za uporabo, daje
dolgotrajno zaščito in ni polirno sredstvo.

EAN: 8711347225804

Sprej ČISTILO MOTORJA 90506

Sprej RAZMAŠČEVALEC (hladni) 90501
Emulgirano čistilo za odstranjevanje A-polnih
zaščitnih sredstev, kot so olja, masti, voski,
zaščita podvozja in katran z obdelanih in
neobdelanih kovinskih površin. Sprej
Razmaščevalec (hladni) ima odlične topilne
lastnosti in ne pušča sledi. Lahko se očisti z
vodo (emulgirano) in je nekoroziven.

EAN: 8711347225668

Sprej ČISTILO ELEKTR. KONTAKTOV 90505
Sprej čistilo kontaktov je odlično sredstvo
za čiščenje električnih kontaktov. Ne pušča
sledi, je nekoroziven in neprevoden. Ima zelo
močan curek in se zato lahko uporablja v
različnih položajih.

EAN: 8711347225644

Sprej ČISTILO KLIME 90508

Sprej čistilo motorja zelo učinkovito
odstranjuje olja, masti in umazanijo z
motorjev in strojev. Zelo hitro raztopi
umazanijo, ki jo zlahka odstranimo s
toplo vodo.

Sprej čistilo klime je odlično sredstvo za
čiščenje prezračevalnih sistemov v
avtomobilih. Je zelo prijetnega vonja in
zagotavlja dolgotrajno zaščito pred
neprijetnimi vonji v prezračevalnem
sistemu.

EAN: 8711347225606

EAN: 8711347225842
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Sprej INDUSTRIJSKO ČISTILO 90509
Univerzalno čistilo za odstranjevanje A-polnih
umazanij z delov, ki so iz obdelane in
neobdelane kovine in različnih vrst plastik.
Sprej Industrijsko čistilo ima dobre topilne
lastnosti in ne pušča sledi. Je neprevoden in
nekoroziven. Zaradi hitrega izhlapevanja, je
zelo učinkovit. Ima močan curek in se lahko
uporablja v različnih položajih.

Sprej ČISTILO UPLINJAČEV 90510
Sprej čistilo uplinjačev je odlično sredstvo
za čiščenje uplinjačev in ventilov zunaj in
znotraj brez razstavljanja delov. Ne pušča
sledi in ostankov čistila.

EAN: 8711347225620
EAN: 8711347225927

Sprej MULTI FOAM (čistilna pena) 90511

Sprej ZA ODSTRANJEVANJE NALEPK 90513

Univerzalna čistilna
pena z močnimi
3
topilnimi lastnostmi za manj trdovratno
umazanijo. Multi Foam čistilna pena je
enostavna za uporabo, zelo učinkovita in
ima blag vonj. Uporablja se lahko za
odstranjevanje ostankov dima, črnila in
masti.

Sprej za odstranjevanje nalepk
odstranjuje mast, katran, olja, črnilo,
ostanke nalepk in drugih lepil z obdelanih
in neobdelanih površin iz kovine, lesa,
kamna in različnih vrst plastike. Ima
visoke topilne lastnosti in ne pušča sledi.
Izhlapeva počasi in je nekoroziven.

EAN: 8711347225866

EAN: 8711347225941

Sprej DPF ČISTILO 90515

Sprej EGR čistilo 90516

Sprej DPF čistilo je namenjeno za
odstranjevanje pepelnih ostankov v
dizelskih filtrirnih sistemih brez
razstavljanja. Sprej DPF čistilo zelo hitro
učinkuje in je nekorozivno. Ne vsebuje
topil in je negorljivo.

Hitro delujoče čistilo za izpušne sisteme, topi
umazanijo in usedline v EGR ventilih,
dovodnih zračnih sistemih, razdelilcih in
dovodnih ventilih. Obnavlja pretok zraka do
motorja, povečuje moč in pospeške in
zmanjšuje izpuste plinov. Sprej EGR čistilo ne
pušča sledi in preprečuje oprijem umazanije in
smol. Ima 360° ventil.

EAN: 8711347228836

EAN: 8711347228850
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Sprej POWER ČISTILO ZAVOR 90563
Sprej Power Čistilo zavor z odličnimi topilnimi lastnostmi. Ne pušča sledi, je neprevoden in nekoroziven.
MoTip Power čistilo zavor ima močan curek in se lahko uporablja v različnih položajih.

EAN: 8711347225767

Uvoznik / Distributer:
SPEKTER D.O.O.
Ložnica pri Žalcu 52a
3310 Žalec
Tel: +386 3 713 25 00
Fax: +386 3 713 25 25
E-pošta: info@spekter-zalec.si
Splet: www.spekter-zalec.si
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