
Kvalita je základným kameňom každého moderného vývoja.

V rýchlo rastúcej a vysoko rozvinutej priemyselnej kultúre sú

potrebné moderné materiály - to je výzva, ktorej čelíme!

Naše chemické a technické výrobky sú neustále vylepšované

s ohľadom na zdravie a životné prostredie. Profitujte z našich

skúseností - ako naši spokojní zákazníci po celom svete. 

WS-38-400 ODHRDZOVAČ

WS-1110-500 ČISTIČ BŔZD ŠPECIÁLWS-1110-500 ČISTIČ BŔZD ŠPECIÁL

WS-1110-500 ČISTIČ BŔZD ŠPECIÁLWS-74-400 SILIKÓN SPREJ

WS-40-500 MULTIFUNKČNÝ SPREJ

Špeciálne určený na motory, brzdy, pohony a prevody. Špeciálne zloženie napomáha
prenikaniu a čisteniu aj na neprístupných miestach. Ideálny pomocník pri montáži a
opravách. Mikro-aktívny, nezanecháva zvyšky a rýchlo sa vyparuje. 
WS 1110 odstraňuje olej, mastnotu, prach, špinu, zvyšky kovu z prevodoviek a 
brzdových doštičiek. 

Sprej, 500ml
Balenie: Jednotlivo 
              Kartón 12ks 
             

Sprej, 400ml
Balenie: Jednotlivo 
              Kartón 12ks 
             

Sprej, 400ml
Balenie: Jednotlivo              
              Kartón 12ks 
             

Sprej, 400ml
Balenie: Jednotlivo
              Kartón 12ks 
             

WS 38 bol vyvynutý špeciálne pre extrémne zadreté a zahrdzavené spoje. 
Najjemnejšie častine MoS2 a účinné látky vyriešia problém s hrdzou a umožňujú 
ľahkú demontáž. Vysoký kapilárny efekt robí z tohto produktu neoddeliteľnú súčasťou
pri opravách a údržbe. WS 38 preniká rýchlo, odstraňuje vlhkosť a chráni proti korózii. 
Extrémne priľnavý.   

Mazivo neobsahujúce tuk. Uvoľnovací agent a ošetrovací produkt v jednom.
Vynikajúci prostriedok na ošetrovanie pohyblivých spojov, koľajníc, kolesá, valce,... 
Vhodný na uvoľnenie odliatkov z foriem v zlievarenskom priemysle a tiež vo vákuovom
zlievarenskom priemysle. Je možné ho použiť ako ochranu na kov, plasty, kožu, gumu
a chróm. Odstraňuje vlhkosť na elektrických nástrojoch, zabraňuje elektrostatickému
nabíjaniu a korózii.

WS 40 maže závesy, konektory, kolesá, pojazdy, kľučky, zámky, pružiny, listové 
pružiny, atď. Pôsobí ako ochrana proti korózii, maže a čistí zároveň. Eliminuje vlhkosť
(napríklad na elektrických kontaktoch, zapaľovacích systémoch, motoroch, elektrickom
náradí, bicykloch, atď.). Čistí, ošetruje a chráni, všetko v jednom. Pohlcuje masnotu,
špinu a chráni pre koróziou.   

Cena: 
6,83 € s DPH

(5,69 € bez DPH) 

Cena: 
7,85 € s DPH

(6,54 € bez DPH) 

Cena: 
8,66 € s DPH

(7,22 € bez DPH) 

Cena: 
8,87 € s DPH

(7,39 € bez DPH) 

Dovozca: FSGroup, s.r.o., Partizánska 1681/2, 911 01 Trenčín, www.fsgroup.sk, www.wekem.sk, fsg@fsgroup.sk, 0918 249 297 

Celá ponuka na WWW.WEKEM.SK



WS-367-400 VYSOKOTLAKÉ MAZIVO

WS-1110-500 ČISTIČ BŔZD ŠPECIÁLWS-167-400 MAZIVO NA REŤAZE A LANÁ

WS-1110-500 ČISTIČ BŔZD ŠPECIÁLWS-70-400 VRTACÍ / REZNÝ OLEJ

WS-1110-500 ČISTIČ BŔZD ŠPECIÁLWS-80-400 ZINKOVÝ OPRAVNÝ SPREJ

Celá ponuka na WWW.WEKEM.SK

Váš predajca: 

Dovozca: FSGroup, s.r.o., Partizánska 1681/2, 911 01 Trenčín, www.fsgroup.sk, www.wekem.sk, fsg@fsgroup.sk, 0918 249 297 

Cena: 
11,21 € s DPH

(9,34 € bez DPH) 

Cena: 
9,89 € s DPH

(8,24 € bez DPH) 

Cena: 
12,04 € s DPH

(10,03 € bez DPH) 

Cena: 
12,04 € s DPH

(10,03 € bez DPH) 

Perfektne znáša stres a redukuje opotrebenie na všetkých pomaly alebo rýchlo 
bežiacich reťaziach a lanách. Priľnavý a neodkvapkajúci pri rýchlom obehu. Vysoká 
prieťažná a prenikavá schopnosť v reťazových kĺboch, čapoch, v lanových prameňoch, 
ložiskách atď. Redukuje trenie. Chráni pred koróziou a vlhkosťou. Priehľadný, 
bezfarebný mazací film. Ekonomické použitie pri vysokej funkčnej bezpečnosti a 
bezpečný pri dlhodobom mastení.

WS 367 je odolné voči vysokej záťaži a zabraňuje opotrebeniu. Vysoká priľnavosť,
nekvapká ani pri rýchlom otáčaní. Excelentná prenikavá schopnosť v reťazových
kĺboch, čapoch, v lanových prameňoch, ložiskách atď. Zvyšuje aktivačnú silu 
redukovaním trenia. Chráni pred koróziou vo vlhkom prostredí a agresívnej atmosfére. 
Ekonomické použitie pri vysokej funkčnej bezpečnosti a bezpečné pri dlhodobom
mastení.

Syntetický olej s  vynikajúcou  odolnosťou  proti korózii. Výborný mazací účinok 
s oxidačnou ochranou. Pre všetky vŕtacie a rezná nástroje, pneumatické stroje, 
náradia prevádzkované za nižšej teploty. Neobvykle plazivá schopnosť aj pri pevne
zovretých  častiach.  Predlžuje  životnosť  náradia a znižuje riziko lomenia. K dispozícii 
tiež v kanistri. 

WS 80 je hliníková farba na opravu a optickú adaptáciu poškodených oblastí a zvarov
na pozinkovaných dieloch. Rýchlo schnúci, súdržný a odolný poveternostným vplyvom.

Sprej, 400ml
Balenie: Jednotlivo
              Kartón 12ks 
             

Sprej, 400ml
Balenie: Jednotlivo
              Kartón 12ks 
             

Sprej, 400ml
Balenie: Jednotlivo
              Kartón 12ks 
             

Sprej, 400ml
Balenie: Jednotlivo
              Kartón 12ks 
             


	Stránka 1
	Stránka 2

