
ONDERHOUD SPRAYS

REINIGERS

KONTAKT 60 - contactspray - Gebruik: De oplossing bij   
kontaktproblemen. Perfecte kontaktreiniger. Verwijdert   
oxyde- en sulfi delaagjes. Voorkomt spanningsverliezen. 

Order code: KONTAKT60/...xxx...

Ordercode ml

KONTAKT60/1 100ml

KONTAKT60/2 200ml

KONTAKT60/4 400ml

CO-CONTACT - Contact cleaner - Reinigt snel en veilig 
contacten en gevoelige elementen. Beperkt vonkvor-
ming, overgangsweerstand en slijtage. Verdampt volle-
dig en laat geen residu achter. 200ml

Order code: CO-CONTACT

KONTAKT WL - Contactspray - Speciaal sproeiwasmiddel    
voor sterk vervuilde elektrische apparaten, schakelingen 
en componenten. 200ml. 

Order code: KONTAKTWL/2

TUNER600 - Contact spray voor precisie instrumenten - 
Veroorzaakt geen frequentiewijziging. Geen reststoffen. 
200ml.

Order code: TUNER600

FLUID 101 - Precisiereiniger - Doeltreffend anti-corrosie-
middel met uiterst snel vochtwerend vermogen en een 
hoge oppervlakteweerstand. 200ml.

Order code: FLUID101

VIDEO 90 - Speciaalreiniger voor magneetkoppen van 
video- en cassetterecorders.

Order code: VIDEO90/...xxx...

Ordercode ml

VIDEO90/2 200ml

VIDEO90/4 400ml

CLEANER 601 - Precisiereiniger - Reiniging van alle          
registratie apparatuur en elektrische apparaten.

Order code: CLEANER601

PRINTER 66 - Precisiereiniger voor afdrukkoppen                 
(dot-head-cleaner). 200ml.

Order code: PRINTER66

SCREEN 99 - Reiniger voor beeldschermen - De nieuwe      
beeldschermreiniger verwijdert op eenvoudige wijze 
stof, vet, nicotine, vingerafdrukken en  vuilsluiers. 200ml

Order code: SCREEN99

SCREENTFT -  Reiniger voor LCD & TFT schermen. Verwij-
dert nicotine en vingerafdrukken.

Order code: SCREENTFT

DEGREASER 65 - Sterk werkend reinigings- en ontvet-
tingsmiddel. Speciaal ontwikkeld voor elektrische moto-
ren en uitrustingen. 200ml

Order code: DEGRE65



SMEERMIDDELEN

KONTAKT 61 - Contactspray - Uitstekend werkend cor-
rosiebeschermings- en smeermiddel voor nieuwe en bij-
zonder gevoelige kontakten en voor elektromechanische    
aandrijvingen. Zuurvrij en verharst niet. 200ml. 

Order code: KONTAKT61

LUB OIL 88 - Smeermiddel - Uitstekend smeerresultaat   
met  corrosiebeschermende eigenschappen. Deze olie is   
absoluut zuurvrij, cappilair  actief en verharst niet. 200ml

Order code: SPRUHOL88

SILICONE 72 - Isolerend Smeermiddel - Dikke,                  
vloeibare, isolerende olie op basis van siliconen met een   
doorslagvastheid van 12kV/mm. Niet verhardende fi lm. 
200ml

Order code: SILICONE72

KONTAFLON 85 - Een vetvrij smeer- en scheidingsmid-
del op PTFE-basis. Hittebestendig tot 240°C. Verwijdert 
stof en vuil.

Order code:KONTAFLON85

Kontakt Gold 2000 Smeermiddel - Smerende bescher-
ming voor alle met metaal beklede contacten. Duurzame 
smering en bescherming van connectoren en andere 
elektromechanische contacten, bedekt met goud, zilver, 
tin, rhodium, palladium, enz.

Order code: KONTAKTGOLD

KONTAKT 40 - Universeel product voor de elektriciteit, 
elektronica en mechanica. Beschermt tegen corrosie, lost 
roest op, verdringt water, start vochtige motoren, smeert 
en onderhoudt.

Order code: KONTAKT40

VASELINE 701 - Een hoogvisceus smeer- en corrosiebe-
schermingsmiddel. Voortaan kunnen ook moeilijk bereik-
bare plaatsen behandeld worden. 200ml

Order code: VASELINE701

IMAL - Kruipolie - Ik Maak Alles Los. - Groot doordrin-
gend of penetrerend vermogen. Beschermt tegen roest. 
Smeert door minerale olie met colloïdaal grafi et.

Order code: IMAL

WD40 - Wonderspray - Stopt piepen en kraken. Verdrijft 
vocht. Reinigt en beschermt. Maakt los wat vast zit. 
Maakt stroefl opende delen weer gangbaar

Order code: WD40/...xxx...

Ordercode ml

WD40/250 250ml

WD40/450 450ml

DUSTOFF 67 - Perslucht direkt uit een bus. Blaast met 
krachtige druk stof weg. Laat geen resten achter en 
maakt probleemloos schoon.

Order code: DUSTOFF67/...xxx...

Ordercode ml

DUSTOFF67/2 200ml

DUSTOFF67/4 400ml

DUSTOFFHF - Zeer hoog debiet perslucht met hoog de-
biet ventiel. 400ml.

Order code: DUSTOFFHF

SURFACE 95 - Zeer actieve reiningsvloeistof, watervrij. 
Verwijdert vet, vuil en vlekken van alle kunststof en me-
talen oppervlakken.

Order code: SURFACE95

LABELOFF 50 - Etiketten oplosmiddel om moeiteloos     
zelfklevende etiketten te verwijderen. 200ml

Order code: LABELOFF50

KONTAKT-PCC - Precisiereiniger - Verwijdert soldeerfl ux 
van elektronische apparaten. Reinigt PCB’s en zorgt 
voor een hoge oppervlakteweerstand, beschermt tegen 
kruipstromen en bevordert een goede hechting van be-
schermlakken.

Order code: KONTAKT-PCC

IPA - Isopropanol-reinigingsspray - Zeer zuiver Isopro-
panol voor het reinigen van magneetkoppen. Ook voor   
het verwijderen van waterbestendige inkt.

Order code: IPA

JETCLEAN 360 - Omkeerbare precisie ontstoffer voor on-
derste boven gebruik. De schroefdraadfi tting maakt een 
nauwkeurige gasstroming mogelijk. 200ml.

Order code: JETCL

Order code: SNSPRAY Schroefdop

CRC 2-26 - Contact spray - Voorkomt elektrische pro-
blemen veroorzaakt door vocht en corrosie. Herstelt 
elektrische eigenschappen en weerstandswaarden. Stopt      
lekstromen.

Order code: CRC2-26/...xxx...

Ordercode ml

CRC2-26/200 200ml

CRC2-26/400 400ml



DIVERSE SPRAYS

FREEZE 75 - Koelmiddel voor het opsporen en lokaliseren 
van bepaalde onderbrekingen. Koelt af tot -42°C. Voor 
halfgeleiders, RTV- techniek onderzoek en ontwikkeling

Order code: KALTE75/...xxx...

Ordercode ml

KALTE75/2 200ml

KALTE75/4 400ml

ANTISTATIC 100 - Heft statische ladingen en de daardoor 
optredende storingen op. 200ml

Order code: ANTISTA100

TRANSPARANT 21 - Transparent-spray die papier door-
schijnend en lichtdoorlatend maakt. 200ml

Order code: TRANSPAR21

Positiv 20 - Licht-gevoelige lak - Om transparanten 
onmiddellijk te kopiëren op behandelde printplaten. 
Ook geschikt voor het maken van heliogravures en de           
overbrenging van fotografi sche elementen. 100ml

Order code: 36331

ANTI-CORROSIE PRODUCTEN

PLASTIK 70 - Isolerend transparante beschermlak op 
acrylbasis. 200ml.

Order code: PLASTIC70

FLUX SK 10 - Hoogwaardige soldeerlak voor de elektro-
nica en elektrotechniek volgens DIN8511 FSW31. Verhin-
dert oxydatie. 200ml

Order code: FLUXSK10

URETHAN 71 - Isolatie- en beschermlak - Eén-component 
polyurethaan isolatie- en beschermlak voor de elektro-
techniek en de elektronica. 200ml

Order code: URETHAN71

ZINK 62 - Galvanische roestbescherming op zinkbasis. 
Uitstekende bescherming. 200ml.

Order code: ZINC62

GELEIDING ELEKTRISCH / THERMISCH

GRAPHIT 33 - Geleidende lak op basis van grafi et met  
grote weerstand. Leidt statische ladingen betrouwbaar 
af. Realiseert een goede afscherming tegen storingsvel-
den. Hecht goed. 200ml.

Order code: GRAPHIT33


