
SEPARÁTOR ROZSTŘIKU
(BEZ SILIKONU, NA BÁZI VODY)

Varování: H223 hořlavá látka. H229 Tlakovaná nádoba. Při zahřívání může explodovat. 
P102 Udržujte mimo dosah dětí. P210 uchovávejte mimo dosah jisker, otevřeného ohně, 
zdrojů ohně, horkých povrchů. Nekuřte. P211 nestříkejte do otevřeného ohně. P251 Ne-
propichujte a nepalte po používání. P261 zamezte vdechování spreje. P271 používejte 
pouze venku, nebo ve větraném prostoru. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. 
Nevystavujte sprej teplotám přesahujícím 50°C/122°F. P501 nádobu po použití zlikvi-
dujte dle předpisů a zákonů Vaší země. Výrobce není zodpovědný za škody způsobené 
nesprávným používáním. Určeno pouze odpovědným osobám.

Popis: Separátor rozstřiku ve spreji zamezuje ulpívání kuliček při svařování během pro-
cesu MIG/MAG. Neobsahuje freony ani silikon.



OCHRANA KERAMICKÝCH HUBIC
(CÉRA MIG)

Varování: H222 Extrémně hořlavá látka H315 zapříčiňuje kožní onemocnění. H319 Za-
příčiňuje závažná oční onemocnění. H229 Tlakovaná nádoba. Při zahřívání může explo-
dovat. P102 Udržujte mimo dosah dětí. P210 uchovávejte mimo dosah jisker, otevřené-
ho ohně, zdrojů ohně, horkých povrchů. Nekuřte. P211 nestříkejte do otevřeného ohně. 
P251 Nepropichujte a nepalte po používání. P261 zamezte vdechování spreje. P271 po-
užívejte pouze venku, nebo ve větraném prostoru. P410+P412 Chraňte před slunečním 
zářením. Nevystavujte sprej teplotám přesahujícím 50°C/122°F. P501 nádobu po použití 
zlikvidujte dle předpisů a zákonů Vaší země. Výrobce není zodpovědný za škody způso-
bené nesprávným používáním. Určeno pouze odpovědným osobám.

Obsahuje: aceton

Popis: Separator rozstřiku pro ochranu svařovacich hořaků a kovových povrchů před 
ulpivanim roztaveneho kovu. Doporučuje se pro trysky hořaků a pro automatizovane 
svařovani Výrazně prodlužuje životnost keramických hubic.



ZINEK VE SPREJI 
(GALVANISATION)

Varování: H222 Extrémně hořlavá látka H315 zapříčiňuje kožní onemocnění. H319 
Zapříčiňuje závažná oční onemocnění. H229 Tlakovaná nádoba. Při zahřívání může 
explodovat. P102 Udržujte mimo dosah dětí. P210 uchovávejte mimo dosah jisker, ote-
vřeného ohně, zdrojů ohně, horkých povrchů. Nekuřte. P211 nestříkejte do otevřeného 
ohně. P251 Nepropichujte a nepalte po používání. P261 zamezte vdechování spreje. 
P271 používejte pouze venku, nebo ve větraném prostoru. P410+P412 Chraňte před 
slunečním zářením. Nevystavujte sprej teplotám přesahujícím 50°C/122°F. P501 nádo-
bu po použití zlikvidujte dle předpisů a zákonů Vaší země. Výrobce není zodpovědný za 
škody způsobené nesprávným používáním. Určeno pouze odpovědným osobám.

Obsahuje: Hydrokarbonáty C6, isoalkanes, <5% n-hexane

Popis: Galvanizačni spray s vysokym obsahem zinku sloužici k opravám pozinkova-
nych dilů po svařovani, nebo pajeni.



DETEKTOR ÚNIKU PLYNU 
(LEAK DETECTOR)

Varování: H223 hořlavá látka. H229 Tlakovaná nádoba. Při zahřívání může explodo-
vat. P102 Udržujte mimo dosah dětí. P210 uchovávejte mimo dosah jisker, otevřeného 
ohně, zdrojů ohně, horkých povrchů. Nekuřte. P211 nestříkejte do otevřeného ohně. 
P251 Nepropichujte a nepalte po používání. P261 zamezte vdechování spreje. P271 
používejte pouze venku, nebo ve větraném prostoru. P410+P412 Chraňte před slu-
nečním zářením. Nevystavujte sprej teplotám přesahujícím 50°C/122°F. P501 nádobu 
po použití zlikvidujte dle předpisů a zákonů Vaší země. Výrobce není zodpovědný za 
škody způsobené nesprávným používáním. Určeno pouze odpovědným osobám.

Popis: Při používáni Leak Detektoru, se v místě vady-netěsnosti objeví bublinky.



Castolin LUBRICANT
(mazadlo, olejnička)

Specifikace Kód: 657506   Kategorie: Pomůcky-příslušenství
Bezpečnostní instrukce: Nádoba je pod tlakem, nevystavujte přímému slunečnímu 
záření, ani teplotám nad 50°C, nádobu po vyprázdnění neprorážejte a nepřidávejte do 
ohně, vyhněte se vdechování a stříknutí do očí. Nestříkat do ohně a ani na rozžhavená 
tělesa, v okolí nekuřte, neinhalujte výpary a udržujte dózu od dětí. Používejte pouze 
na dobře větraném místě. Pouze pro profesionální použití. Výrobce není zodpovědný 
za případné újmy způsobené nesprávným používáním. 
Charakteristika: Vykazuje mazací, čistící a stírací vlastnosti, vytváří ochranný film pro-
ti korozi, zamezuje přilepování, lze použít na kovy, plast, pryž. Používá se na uvolňová-
ní šroubů a matic. Odpuzuje vodu a vlhkost. 
Popis produktu: Balení 12ks. Jedná se o neplnitelnou jednorázovou náplň. množství 
v jedné dóze: 400ml
Návod: Odejměte plastové víčko a pomocí spreje naneste film na potřebné místo.



CASTOLIN 3050 NÁPLŇ
 

Specifikace Kód: 600914   Kategorie: Hořáky a náplně 
Popis produktu: náplň 3050 410ml- 220g: 105g butan 40g propan 75g propylen 
neobsahuje butadien 
doba hoření: 90min 
teplota plamene: cca 2000°C 
neplnitelná jednorázová náplň 
Lze používat s: Castolin 3050 hořák, Castolin 3000FLEX, Castolin 2000FLEX 
závit 7/16 (EU závit)

Návod: Odejměte plastovou zátku, opatrně našroubujte na závit od hořáku, popřípa-
dě ventilu a dotáhněte. Náplň lze odejmout před vyprázdněním a znovu použít. Po 
vyprázdnění láhev provrtejte a odneste do sběru, popřípadě vraťte


