
Maziva

Z43 –
Silikonski sprej

Zelo kvalitetno silikonsko mazivo, ki 
preprečuje škripanje in lepljenje. 
Uporablja  se za končno mazanje 
zunanje in notranje plastike in 
gumijastih delov po čiščenju. Nanaša 
se lahko kot razpršilo ali s krpo.

       Ne pušča madežev
       Zelo fino pršeče razpršilo
       Ne veže prahu nase
       Dolgotrajna zaščita pred dežjem






Dry lube –
Suha mast 

Suha mast v razpršilu ne vsebuje 
silikona. Proizvedena za dolgo 
obstoječ nanos brez povzročitve 
madežev. Idealna za mazanje skoraj 
vseh materialov, posebno dobri 
rezultati so vidni na površinah, kjer 
je prisotna umazanija in prah, kajti 
le-ta se na suho mast ne vežeta.

       Nevidna mast s PTFE
       Vodoodporna
       Antistatična
       Temperaturna odpornost
       od -40°C do +260°C 
       Ni korozivna







Anti-seize –
Bakrena mast

Večnamenska, visokotemperaturno 
odporna mast na bakreni osnovi za 
enostavno sestavo in razstavo 
namazanih delov.

       Temperaturna odpornost od
       -30°C do +1100°C
       Preprečuje sprijetje tudi v najbolj 
       nemogočih razmerah
       Zmanjšuje hrup povzročen s 
       trenjem kovinskih delov
       Odporna na vodo






Koda
SAG - 83972

Koda
SDL  - 50180

Rusty Penetrant - 
Odstranjevalec rje

Večnamenski pripomoček z 
dodatkom molibdenskeh disulfida, 
ki hitro prodira v rjo, prežene vlago 
in ne vsebuje kislin.

       Odstrani rjo tudi z zelo 
       poškodovanih delov
       Maže in ščiti različna orodja
       Ščiti kovino pred atmosfersko 
       kislostjo in cestno soljo
       Uporaba je enostavna. Rusty 
       Penetrant nanesemo na 
       površino in pustimo delovati 
       toliko časa, da popolnoma 
       odstrani rjo






Koda
SRP-83726

Koda
Z43 - 50040
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Čistila

Dodatki

Lepila in lepilno
tesnilne mase



Auto grease white –
Bela mast

Na kalciju bazirana mast, ki je 
zasnovana tako, da zagotovi viden 
nanos. Namenjena je široki paleti 
uporabe. Odlikujejo jo odlična 
prodornost, odpornost na vodo
in paro.

        Dobra oprijemljivost
        Razprši vodo
        Se dobro vpija v površino
        Brez silikona
        Temperaturna odpornost
        od -20°C do +160°C







Spray blue grease –
Modra mast v spreju

Temperaturno in vodoodporna 
večnamenska mast vsebuje 
sestavine, ki preprečujejo nastanek 
rje in korozije.

        Temperaturna odpornost
        od -32°C do + 176°C
        Zelo odporna na kisline, lužine, 
        čistilna sredstva in slano vodo
        Uporabna za naprave in 
        mehanizme, ki so izpostavljeni 
        čiščenju pod pritiskom





PTFE lubrikant -
PTFE mast 

Visokokakovostno mazivo v olju s 
PTFE za mazanje ključavnic, zavornih 
pedalov, pedalov sklopk, tečajev, 
mehanizmov sončne strehe, kljuk 
pokrovov, prtljažnikov, sedežev, 
pokrovov za dotok bencina, krmil, 
električnih anten, menjalnikov, itd.

        Vsebuje PTFE
        Odobrena po specifikaciji NSF H1 
        Na površini pusti suh premaz
        Penetrant in mazivo v enem
        Prozorne barve







White Grease II –
Prozorna Mast

Večnamenska mast, srednje 
viskoznosti na kalcijevi osnovi. 
Odlična zaščita pred korozijo slane 
vode. Odporna na vročino, mraz
in vodo.

        Za uporabo na tečajih vrat, 
        regulatorjih oken in kljukah
        Idealna za uporabo na
        zavornih sistemih
        Nizka viskoznost - prodre
        tudi v najmanjše luknje





Koda
AGW - 84593

KD400 –
Univerzalni sprej

Večnamensko prozorno mazivo, ki ne 
pušča madežev. Prepoji zarjavele dele, 
prežene vlago in ščiti proti rji in obrabi.

        Podaljša življenjsko dobo kovin
        Ščiti videz kroma
        Neškodljiv za večino barv, 
        plastiko in gumo
        Ne vsebuje silikonov






Super lube  -
Lepljiva mast 

Lepljiva mast je globoko 
prodorna mast za mazanje 
gibljivih delov kot so npr. vratni 
tečaji, vratne ključavnice, 
pokrovi za gorivo, itd.

        Uporabna na številnih 
        področjih
        Zaradi svoje prodornosti, 
        deluje tudi na bolj težko 
        dostopnih mestih
        Omogoča nevidno zaščito, 
        zaradi prozorne barve
        Ščiti pred korozijo, saj ne 
        prepušča vlage







Ceramic 1200 –
Keramična mast

Na keramični osnovi bazirana mast, z 
odpornostjo na visoke temperature. 
Odlična za mazanje ABS sistemov, 
matic, vijakov, izpušnih konektorjev in 
drugih členov, ki so izpostavljeni 
visokim temperaturam in koroziji.

        Ne vsebuje težkih kovin
        Namenjena za uporabo na
        ABS sistemih 
        Temperaturna odpornost od
        -40°C do +1200°C
        Preprečuje oksidacijo
        Odlična za zaščito vseh
        aluminijastih delov







Koda
SWG2 - 50071

Koda
KD400 - 50205

Koda
C1200 - 85235

Koda
KSL - 84339
SL85 – 83688

Koda
S100 - 34920

Koda
SBG  - 34946

Koda
PTFE - 84065

S100 –
Silikonska mast

Visoko kvalitetna 100% silikonska 
mast za mazanje avtomobilske 
gume, vremensko izpostavljenih 
delov, električnih stikal in delov.

       Vpije se v material, vendar
       vseeno deluje kot mazivo
       Temperaturno odporna do -75ºC
       Se ne spere niti z vročo vodo
       Neprebojna celo pri
       visokih napetostih







