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!
TECSOL AEROSOLIT	


TECSOL 101 ELECTRO FLUID 
!
Tecsol 101 Electro Fluid on sähkölaitteiden huoltoon kehitetty kolmetoiminen 	

erikois-aine, joka suojaa, voitelee ja puhdistaa samalla kerralla. 	

Tuotetta voidaan käyttää myös ruosteenirroittamiseen, lukkojen, aseiden, ketjujen, sara-
noiden yms voiteluun. Tuoteelle on myönnetty mil-c-23411 ja mil-c-16173d sertifioinnit.	
!
Käyttökohteita: sähkölaitteet, kytkimet, aseet-lukot, liittimet-moottorit.	
!
Pakkaus 12 x 520ml	


TECSOL 102 UNIVERSAL OIL 
!
Tecsol 102 Universal Oil on kehitetty erityisen vaativiin suojaus-, voitelu ja kosteuden-
poisto kohteisiin. 	

Universal Oil kestää hyvin vettä ja antaa pitkän suojan korroosiota vastaan. 	

Universal Oil sopii hyvin ns. kevyisiin voiteluihin, kuten vaijerit, ketjut, kuljettimet yms. 
tuote täyttää mil-c-23411 ja mil-c-16173d grade 3 laatu standardit.	
!
Käyttökohteita: lukot, vaijerit, ketjut, aseet, liukupinnat yms.	
!
Pakkaus 12 x 520ml	


TECSOL 103 RUOSTEENIRROITTAJA 
!
Tecsol 103 Ruosteenirroittaja irroittaa tehokkaasti kiinnijuuttuneet osat. 	

Tunteutuu nopeasti ja tehokkaasti pieniinkin rakoihin irroittaen hapettuneet 
ja ruostuneet osat toisistaan. 	

Tuote on kehitetty erityisesti ammatti- ja laitoskäyttöön.	
!
Pakkaus 12 x 520ml	
!

TECSOL 104 SILICON SPRAY 
!
Tecsol 104 Silicon spray on väritön, puhdas voiteluaine. 	

Tuote estää tehokkaasti tiivisteiden jäätymisen pakkasella ja tekee ne joustavaksi 
ja kimmoisaksi. Lämmönkesto +319 *c.	

Silicon 104 on myrkytön ja soveltuu myös elintarvikepuolelle. 	

Tuote voitelee tehokkasti ja pitkäaikaisesti lähes kaikkia liikkuvia osia. 	

Käyttökohteita: kuljetus, kiinteistö, elintarvike, kirjapaino yms.	
!
Pakkaus 12 x 520ml	


 - Saatavana myös irtotaineena 4 / 10 / 25 ltr

 - Saatavana myös irtotaineena 4 / 10 / 25 ltr

 - Saatavana myös irtotaineena 4 / 10 / 25 ltr

 - Saatavana myös irtotaineena 4 / 10 / 25 ltr (15% ja 25% seos)
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TECSOL 107 LEIKKUÖLJY 
!
Tecsol 107 Leikkuöljy on kehitetty yleiskäyttöön, joten se sopii lähes kaikille metalleille 
ja työstömenetelmille. Soveltuu poraamiseen, sorvaamiseen, jyrsimiseen, työstämiseen 
ym. Tuote sisältää ep lisäaineita, jotka antavat öljylle paremman pintapaineen keston.	

Tuote soveltuu myös kierteytykseen ep lisäaineiden ansiosta.	

Käyttökohteet: leikkaus, poraus, sorvaus, työstö ja kierteytys.	
!
Pakkaus 12 x 520ml	


TECSOL 108 KETJUÖLJY 
!
Tecsol 108 Ketjuöljy tunkeutuu hyvin ja voitelee ketjut ja vaijerit tehokkaasti, 	

moninkertaistaen niiden käyttöiän. Ei roisku ja pysyy hyvin käyttökohteessa.	

Tunkeutuu kaapelin ytimeen ja voitelee myös sisimmät osat, joihin kohdistuu suurin	

rasitus. Käyttöalue -40c-+150c. Kestää täydellisesti vettä ja useita pesuaineliuoksia.	

Käyttökohteita: ketjut, vaijerit, kaapelit, liukupinnat yms.	
!
Pakkaus 12 x 520ml	


TECSOL 109 TEFLONÖLJY 
!
Tecsol 109 Teflonöljy on synteettinen yleisvoiteluaine laajalle käyttölämpöalueelle	

-54-+248c. Tuotteen alhainen viskositeetti ja alhainen pintajännite mahdollistaa	

hyvän tunkeutumisen mikroskooppisiin tiloihin. Vähentää kitkaa ja osien kulumista, 
tukien laitteiden toimintaa.Tecsol 109 on todellinen yleisvoiteluaine, jonka ominaisuudet 
tulevat parhaiten esille vaativissa voitelukiohteissa.	

Käyttökohteita: liukupinnat, lukot, ohjauskiskot, kuljettimet, ketjut, vaijerit, yms.	
!
Pakkaus 12 x 520ml	


TECSOL 111 CERAMIC OIL 
!
Tecsol 111 Ceramic Oil edustaa viimeisintä edistyneintä teollisuuden voiteluteknologiaa.	

Keraamisen aineosien paineenkesto ja erotusominaisuus ovat omaa luokkaansa, verrattuna	

muiden lisäaineiden, kuten grafiitti, MoS2 sekä PTFE. Keraamisen lisäaineen lämpötilankesto	

aina +900 C, ja hapettomassa tilassa jopa +4000C saakka.	

Keraamisen partikkelin 4-10mikronin paksuus ja liuskeinen koko takaavat erinomaisen voitelun	

ja kulumiskestävyyden. Toimii erinomaisesti liukupinnoilla, ketjuissa, nivelissä, , muoteissa ja	

kaikissa yleisvoitelukohteissa joissa tarvitaan kovaa pintapaineen kestoa.	

Käyttölämpötila-45+900C, öljyn lämmönkesto +245C	
!
Pakkaus 12 x 520ml	
!

- Saatavana myös irtotaineena 4 / 10 / 25 / 200ltr

- Saatavana myös irtotaineena 4 / 10 / 25 ltr
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TECSOL 110 LAMPUNKANTAÖLJY 
!
Tecsol 110 lampunkantaöljy on erittäin ohut, läpinäkyvä, korroosiota estävä	

ja kosteutta syrjäyttävä aine. Tuote poistaa hapettumat ja auttaa lamppua irtoamaan helposti	

kannastaan. Tuotteen muodostama kalvopinta estää hiovien hiukkasten kertymisen herkille	

kontaktoreille ja kosketuspinnoille. Ei sisällä silikonia.	

Läpilyöntilujuus 40 000 V/mm.	

Hyväksynnät: MIL-C-23411, WS-14138, hykäksytty USDA:n taholta käytettäväksi	

liha, ja siipikarja-alan tuotantolaitoksissa.	
!
Pakkaus 24 x 210ml	


TECSOL 115 TEFLON-ICE LUKKOSULA 
!
Tecsol 115 Teflon-Ice voiteleva lukkosula on synteettisellä öljyllä ja Teflonilla	

(PTFE)-lisäaineistettu nopeasti sulattava lukkosula.	

Tecsol 115 sulattaa nopeasti jäätyneet lukot, voitelee ja suojaa tehokkaasti	

ehkäisten uudelleen jäätymisen. Käyttölämpötila -52°C-+248°C	

Soveltuu kaikille lukkotyypeille, myös sähkölukoille.	
!
Pakkaus 24 x 85ml	


TECSOL 105 MEGALUBE 
!
Tuote on kehitetty erityisesti hienomekaanisten, pneumaattisten ja erilaisten pienlaitteiden	

voiteluun, jossa vaaditaan hyvää tunkeutuvuutta ja pitkä-ikäistä voitelua.	

Tuote on kirkas ja puhdas eikä hartsittomuutensa ansiosta pikeenny pitkänkään ajan kuluessa.	

Käyttölämpötila -40 +200C°	

Käyttökohteita: Hienomekaniikka, Pneumatiikka, lukot,	

liukupinnat, vaijerit, ketjut, rullaradat, mittalaitteet yms.	
!
Pakkaus 12 x 520ml	


TECSOL 106 DRY LUBE 
!
Tecsol Dry Lube on valkoinen, synteettinen polytetrafluoroetyleeniä (PTFE) sisältävä	

monikäyttörasva, jolla on ainutlaatuiset voiteluaominaisuudet useimpiin käyttökohteisiin.	

Erinomainen lämmön- ja vedenkesto.	

Suojaa metallipinnat kulumiselta ja korroosiolta. Säilyttää notkeutensa. Ei kovetu eikä murru	

kovissakaan olosuhteissa.	

Käyttökohteita: Saranat, lukot, vaijerit, ketjut, liukupinnat, kuljettimet, johteet, kiskot,	

jarrumekanismit, vesipumput jne.	

Käyttölämpötila-alue -35°C...+230C°	

Huom! Ei saa sekoittaa muiden voiteluaineiden kanssa!	
!
Pakkaus 12 x 520ml	
!
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TECSOL 200 SYNTEETTINEN VASELIINI 
!
Tecsol 200 on monikäyttörasva kaikkiin yleisiin voitelukohteisiin. Se on väritön ja	

tunkeutuu ja tarttuu kohteisiin erittäin hyvin. Käyttölämpötila-alue -40c…+200c.	

Tecsol 200 kestää hyvin vettä ja antaa hyvän suojan korroosiota vastaan.	

Tuote kestää erityisen hyvin mekaanista rasitusta ja kovaa pintapainetta.	

Käyttökohteita: vivustot, saranat, laakerit, nivelet, hammaspyörät, ketjut, ovipumput,	

ruuvijalat, liukupinnat jne.	
!
Pakkaus 12 x 520ml	


TECSOL 201 AVOHAMMASRASVA 
!
Tecsol 201 synteettinen avohammasrasva on kehitetty avoimien hammaspyörien ja	

tankojen voiteluun. Tuotteella on huippu kiinnityskyky. Tuotteella on metallisoiva	

vaikutus, joka uudistaa hammaspintaa ja antaa näin todella pitkän voiteluvälin.	

Sisältää voimakasvaikutteisia ep-lisäaineita, jotka estävät voiteluaineen leviämisen	

kovassa kuormituksessa. Käyttölämpötila-alue -30c- +200c.	

Käyttökohteita:hammaspyörät, avohammaspyörät, ketjut, liukupinnat.	
!
Pakkaus 12 x 520ml	


TECSOL 210 SUPER GREASE 
!
Tecsol 210 Super Grease on valkoinen, synteettinen Polytetrafluoroetyleeniä (PTFE) sisältävä	

monikäyttörasva, jolla on ainutlaatuiset voiteluominaisuudet useisiin vaikeisiin	

voitelukohteisiin. Erinomainen veden- ja lämmönkesto suojaa metallipinnat	

kulumiselta ja korroosiolta. Ei sisällä saippuoita, suoloja tai metalliperusteisiä geelejä.	

Säilyttää notkeutensa- ei kovetu eikä murru raskaissakaan olosuhteissa.	

Käyttökohteita: Saranat, lukot, kaapelit, vaijerit, ketjut, radat, liukupinnat, kuljettimet,	

johteet,kiskot, jarrumekanismit, vesipumput jne.	

Käyttölämpötila-ala -35 +230C.	

Ei saa sekoittaa muiden voiteluaineiden kanssa.	
!
Pakkaus 12 x 520m	


TECSOL 221 ANTI-SEIZE CERAMIC 
!
Tecsol 221 on metallien keraaminen suojavoiteluaine laajalle käyttölämpö-alueelle -40c-	

+1400c. Tuoote kestää suuria pintapaineita, vettä, höyryä, useimpia happoja ja emäksiä.	

Antaa hyvän korroosio suojan ja estää tehokkaasti kiinnileikkautumiset.	

Erittäin hyvä tartuntakyky. Soveltuu erityisen hyvin ns kylmähitsauksen ehkäisyyn.	

Käyttökohteita: haponkestävät ja rosteri valmisteiset ruuvit ja mutterit, jarruosat, ketjut,	

kierteet, hammasrattaat, ensiasennus, pyörien pultit.	
!
Pakkaus 12 x 520ml	
!
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TECSOL 222 UNIVERSAL GREASE 
!
Tecsol 222 Universal Grease on mineraalipohjainen moniköyttörasva kaikkiin yleisiin	

voitelukohteisiin.	

Tunkeutuu, tarttuu ja voitelee kohteeseen tehokkaasti.	

Soveltuu kaikille yleisvoitelukohteille, jossa tarvitaan mekaanisesti kestävää voitelua.	

Käyttökohteet: nivelet, laakerit, liukupinnat, saranat jne.	

Käyttölämpötila: 30+120C	
!
Pakkaus 12 x 520ml	


TECSOL 300 GRAF-REMOVER 
!
Monikäyttöinen erikoisliuotin Gfaffitien, tussien, rasvojen, kumien, pien sekä muiden vaikeiden	

kohteiden pesuun, missä tavanomaiset aineet eivät tehoa.	

Tuote on vesiliukoinen, biologisesti hajoava, lähes hajuton pesuaine.	

Tecsol 300 Graf-Remover on turvallinen käyttää myös sisätiloissa, jolloin tuuletus on suotavaa.	

Voidaan huuhdella runsaan veden kera suoraan viemäriin.	

Saattaa vahingoittaa herkkiä muovilaatuja.	

Käyttökohteita:Graffitien, liimojen, tussien, sekä muiden ongelmakohteiden puhdistukseen.	
!
Pakkaus 12 x 520ml	


TECSOL 301 RASVANPOISTO 
!
Tecsol 301 on erittäin tehokas rasvan ja lian poistaja. Irroittaa tehokkaasti öljy, rasva,	

vaha,hartsi, bitumi, painoväri ym, epäpuhtaudet maali-metalli ja muista kovista 	

pinnoista.Tuote on nopeasti haihtuva, eikä sisällä kloorattuja hiilivetyjä.	

Tuote on käyttäjäystävällinen.	

Käyttökohteita: jarru- ja kytkinpinnat, teollisuudet koneet ja laitteet, ultraäänipesu,	

laakerit, maalattavat pinnat, liimattavat pinnat, ketjut, vaijerit, kumitelat, ym.	
!
Pakkaus 12 x 650ml	

	


TECSOL 302 LASINPESUSPRAY 
!
Tecsol 302 on tehokas ja valumaton lasi- ja peilipintojen puhdistusaine. Lisää	

liikenneturvallisuutta poistamalla tuulilaseista häiritsevän rasva- ja tervakalvon.	

Sopii myös hyvin verhoilun puhdistukseen sekä kaikkien kovien pintojen puhdistukseen.	

Ei sovellu heijastuksenestopinnotteisien kuvaruutujen tai linssien puhdistukseen.	

Käyttökohteita: lasi, peili, muovi, kangas, kumi, metalli ja maalipinnat.	
!
Pakkaus 12 x 520ml	
!!!
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TECSOL 303 ELEKTRONIIKAN PUHDISTUS 
!
Tecsol 303 elektroniikanpuhdistus on sähkö – ja elektroniikan eri laitteisiin ja koneisiin	

kehitetty nopeavaikutteinen puhdistusaine.	

Tecsol 303 ei jätä puhdistettavaan pintaan mitään jäänteitä tai kalvoja. 	

Irrottaa rasvan, pien, ym. epäpuhtaudet sähkölaitteista.	

Erittäin neutraali aine, joka haihtuu täydellisesti hetkessä.	

Käyttökohteita: elektroniikka ja sähkölaitteet, hienomekaaniset laitteet, piirilevyt, 
kytkimet, koskettimet, releet, kodinkoneet, yms.	
!
Pakkaus 12 x 520ml	


TECSOL 304 ANTI-SEPT 
!
Tecsol 304 Anti-Sept tappaa bakteerit, puhdistaa pinnat ja poistaa hajuhaitat, nopeasti	

ja turvallisesti.Tuote sopii lähes kaikille kosteutta kestäville pinnoille.	

Tecsol 304 Anti-Sept haihtuu jäämiä jättämättä.Tuotetta ei saa käyttää kuumien pintojen	

puhdistukseen. Tuote toimii kaikissa asennoissa.	

Käyttökohteet: Pintadesinfiointi ja puhdistus, sosiaalitilat, kengät, suoja-naamarit,	

kuulosuojaimet, urheiluvälineet, solariumit, sukelluslaitteet, wc:t, sairaalat, hotellit,	

elintarviketeollisuus, jne.	
!
Pakkauskoko: 12 x 520ml	


TECSOL 305 ORANGE CLEANER 
!
Tecsol 305 Orange Cleaner neutraloi nopeasti tarrojen liiman ja poistaa tarroista jäävät tahmeat	

liimajäänteet. Orange Cleaner poistaa tehokkaasti myös rasva, kumi, tussi, terva yms jäänteet, ja 
jättää raikkaan sitruksen tuoksun.	

Saattaa vahingoittaa herkkiä muovilaatuja, kuten polystyreeni, mutta on yleisesti soveltuva lähes	

kaikille pinnoille. Hitaastihaihtuvana aineena, liuotinkyky on aivan omaa luokkaansa.	

Käyttokohteet: tarrojen, liimojen, rasvojen ja muiden jäämien poisto.	
!
Pakkaus 12 x 520ml	


TECSOL 309 STRIPPER 
!
Tecsol 309 irroittaa tehokkaasti ja nopeasti tiivistejäänteet, maalit, lakat ja liimat.	

Tuote on hyytelömäinen ja pysyy myös pystysuorilla pinnoilla. voi vahingoittaa 	

herkkiä muovi ja lasikuitupintoja.	

Poistaa myös erityisen hankalia rasva ja karsta jäänteitä.	

Käyttökohteita: tiivisteiden, maalien, rasvojen, karstojen, tarrajälkien, liimojen, pastojen	

poisto.	
!
Pakkaus 12 x 520ml	
!!



Tecsol Oy - www.tecsol.fi

TECSOL 320 COCKPIT 
!
Tecsol 320 Cockpit on kumi- ja muoviosien ehostusaine, joka kirkastaa, puhdistaa ja palauttaa	

alkuperäisen kiillon muodostaen kosteutta kestävän pinnan.	

Raikkaantuoksuinen tuote, soveltuu käytettäväksi autoissa, veneissä sekä kotona.	

Käyttökohteita: koelaudat, seinä- ja kattoverhoilut, penkit, ovet jne. Silikoni vapaa,	

soveltuu myös tarttumisen estoaineeksi.	
!
Pakkaus 12 x 520ml	


TECSOL 340 MULTI FOAM CLEANER 
!
Tecsol 340 Multi Foam Cleaner on tehokas ja valumaton lasi- ja peilipintojen puhdistusaine,	

joka soveltuu myös verhoilujen puhdistukseen.	

Soveltuu kaikkien kovien ja vettäsietävien kohteiden puhdistukseen, ja tuotteen	

erikoislisäaineet tehostavat myös muiden rasvojen puhdistusta.	

Todellinen yleispuhdistusaine.	
!
Pakkaus 12 x 520ml	


TECSOL 365 HEAVY FOAM CLEANER 
!
Tecsol 365 Heavy Foam Cleaner on miellyttävän tuoksuinen tehokas , valumaton,	

helppokäyttöinen yleispesuvaahto kovien ja vettä sietävien pintojen puhdistukseen.	

Pesee lasipinnat kristallin kirkkaiksi –ei jätä kalvoa ja tehokkuutensa ansiosta poistaa jopa	

voitelurasvoja- ja keittiörasvoja tehokkaasti, mutta hellästi.	

Soveltuu erinomaisesti myös verhoilujen, keittiöpintojen, wc tilojen, kylpyhuoneiden, autojen,	

veneiden puhdistukseen.	

Teholtaan ylivoimainen verrattuna muihin vastaavanlaisiin yleispesuvaahtoihin.	

Jättää puhdistuksen jälkeen miellyttävän sitruksen tuoksun.	
!
Pakkaus 12 x 520ml	


TECSOL 401 PALAMATON PAINEPUHDISTAJA 
!
Tecsol 401 painepuhdistaja pölyn poistamiseksi vaikeimistakin paikoista.	

Kuivaa sähkölaitteet nopeasti ja auttaa haihduttamaan nopeammin sähkölaitteiden	

pesuaineita.	

Käyttökohteita: tietokoneet, sähkölaitteet, kamerat, lamput, kytkimet, sähkökaapit, releet,	

objektiivit, diat, ym. elektroniset laitteet.	

Toimii joka asennossa. Tuote on palamaton.	
!
Pakkaus 12 x 520ml	
!
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TECSOL 402 PALAMATON KYLMÄSPRAY 
!
Tecsol 402 on tehokas apuväline nopeaan lämpötilan laskuun. Kylmäsprayllä voit helposti 
janopeasti paikallistaa katkokset esim. painetuissa piireissä. Sopii hyvin mekaanisten osien ja 
kappaleiden asennus- ja purkutöihin kuten karat, laakerit, helat yms.	

Sopii myös purukumien poistoon tekstiileistä palava aine, ei sovi kuumiin kohteisiin,	

eikä virran ollessa kytkettynä.	

Käyttökohteita: 	

laakerit, elektroniikka, vian etsintä, osien sovitus ja purku, purukumin poisto.	
!
Pakkaus 12 x 520ml	

	


TECSOL 403 VUODONILMAISIN 
!
Tecsol 403 ilmaisee tehokkaasti kaikenlaiset vuodot. Ilmaisee vuodot, putki- ja 	

letkuliitoksissa, neste-, kaasu- ja ilmaputkistoissa.	

Aine toimii myös pikku pakkasella ja sisältää korroosieonestoinhibiitoreita.	

Tuote on turvallinen kaikilla pinnoilla.	

Tuote on palamaton.	

Käyttökohteita: pneumaattiset laitteet, kaasuputket, painesäiliöt, koeponnistukset yms.	
!
Pakkaus 12 x 520ml	

	


TECSOL 404 TERVASPRAY 
!
Tecsol 404 Tervaspray estää kiinnijuuttumisen ja ruostumisen.	

Tuote kestää hyvin vettä ja suolaa. Ei suositella kohteisiin, joissa on korkeita lämpötiloja	

tai kohteet ovat jatkuvasti kosketuksissa hiilivetyjen tai voimakkaiden pesuaiden kanssa.	

Käyttökohteita: pyörän mutterit, ruuvit, alustan osat, kierteet, hammastangot, nosturit,	

jousien sinkilät, kierretangot, kotelot.	
!
Pakkaus 12 x 520ml	

	


TECSOL 501 SINKKISPRAY 
!
Tecsol 501 on perinteinen ja tehokas suoja ruosteenmuodostusta vastaan.	

Kylmä galvanointi on varma ja toimiva ruosteenestomenetelmä.	

Tarttuu hyvin rauta- ja metallipinnoille. Sinkkipitoisuus 97%.	

Kestää lämpöä +250c. Voidaan päällemaalata.	

Käyttökohteita: pohjamaalaus, hitsisaumojen suojaus, katkaisujälkien ruostesuojaus,	

ruostekorjauksen jälkeinen pintakäsittely.	
!
Pakkaus 12 x 520ml
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!!
TEHO AEROSOLIT	


TEHO AIR MAX 
Omenan tuoksuinen hajujen neutralointiaineja ilmanraikastin. TEHO Air Max on hajujen 	

neutralointiaine ja ilmanraikastin, joka neutraloi ja sitoo epämiellyttävät hajut.	

Tuotteen raikas omenan tuoksu raikastaa ilman välittömästi pahoista hajuista, ja 
samanaikaisesti sen sisältämät molekyylit tekevät työtään ja neutraloivat hajujen aiheuttajat.	

Pullossa on tehosuutin, joka levittää tuotetta lyhyelläkin painalluksella laajalle alueelle.	

Suositellaan käytettäväksi toimistoissa, neuvotteluhuoneissa, ravintoloissa, keittiöissä,	

tupakointitiloissa, jätehuoneissa, palvelutaloissa, kuntosaleilla, jne.	

KÄYTTÖOHJE:	

Yleistä sisäilman neutraloinnista/raikastuksesta: Esimerkiksi kokoushuoneissa, ravinto-
lasaleissa ja tupakointitiloissa suositellaan käytettäväksi, kun ihmiset ovat poistuneet tilasta. 
Tuotetta sumutetaan lyhyt sumutus, joka riittää isollekin alueelle (jopa 100-200m2).	

1. Sumuta suoraan hajunlähteeseen, huoneilmaan tai haisevalle pinnalle.
2. Anna tuotteen vaikuttaa. Tuotteen raikas omenan tuoksu katoaa yleensä alle
vuorokaudessa ja jättää jälkeensä neutraalin raikkaan ilman.	

3. Ilman neutraloinnissa/raikastuksessa käsiteltyä huonetilaa voidaan käyttää muutaman
minuutin kuluttua, paras lopputulos saavutetaan kun annetaan vaikuttaa yön yli.	
!
Pakkaus: Aerosoli 1000ml x 12kpl   Vain Ammattikäyttöön.	


TEHO ALUNOX  
Tehokas ja helppokäyttöinen ruostumattoman teräksen, alumiinin ja kromin puhdistus- ja kiil-
lotusaine. TEHO Alunox on erittäin tehokas ja helppokäyttöinen ruostumattoman	

teräksen, alumiinin ja kromin puhdistusja kiillotusaine; suihkuta ja kiillota	

nukkaamattomalla liinalla. Ei sisällä silikonia, vahoja eikä hankaavia aineita. Poistaa rasvaa, 
sormenjälkiä ja kevyttä likaa, jättäen samalla ohuen suojaavan kalvon esim. sormenjälkiävas-
taan.  Suositellaan käytettäväksi metallipintojen puhdistukseen keittiöissä, hisseissä jne.	

KÄYTTÖOHJE:	

1. Ravista hyvin.
2. Suihkuta tasaisesti puhdistettavalle pinnalle. Älä käytä ainetta liikaa.
3. Kiillota puhtaalla, kuivalla nukkaamattomalla liinalla.!
Pakkaus: Aerosoli 650ml x 12kpl   Vain Ammattikäyttöön.	


TEHO MULTI 450  
TEHO Multi 450 on monikäyttöinen erittäin tehokas voiteluaine, joka sisältää PTFE:tä,	

joka pureutuu tehokkaasti vanhan rasvan ja lian läpi, voitelee ja suojaa -48°C - +246°C	

lämpötiloissa. Irrottaa tehokkaasti käytön, ruosteen, lian tai rasvan johdosta juuttuneet osat. 
Vähentää kitkaa ja voitelee kaikki liikkuvat osat, sekä poistaa rasvan ja lian. 	

Suojaa korroosiolta. Erinomainen yleisvoiteluaine.	
!
Suositellaan käytettäväksi:	

Korjaamoissa - Autohuolloissa - Kiinteistöhuollossa - Elektroniikka- ja konttorikonehuolloissa	

Rakennustyömailla - Maataloudessa - Koneurakoinnissa - Ja kaikkialla, missä vaaditaan no-
peaa läpäisykykyä ja erinomaisia voiteluominaisuuksia.	
!
Pakkaus: Aerosoli 650ml x 12kpl   Vain Ammattikäyttöön.	
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!

TEHO FOAMING COIL CLEANER  
Helppokäyttöinen ja nopea aerosoli ilmastointi- ja jäähdytyslaitteiden, sekä kennojen, 	

suodattimien ja lauhduttimien puhdistukseen ja huoltoon. 	

Erinomainen ilmalämpöpumppujen puhdistuksessa.	

Foaming Coil Cleaner helpottaa työtä ja sitä kautta säästää aikaa ja rahaa!	

Erittäin hyvin tarttuva vaahto, joka takaa pitkän kontaktiajan ja täydellisen peiton.	

Vaahto irrottaa lian ja huuhtoutuu pois kondenssiveden mukana. Ei vaadi erillistä huuhtelua!	

Voidaan suihkuttaa pystyssä tai ylösalaisin. Puhtaat kennot säästävät energiaa.	
!
KÄYTTÖOHJE:	

1. Katkaise virta/sulje ilmankierto.
2. Ravista purkkia huolella.
3. Poista karkea lika harjalla ja/tai pölynimurilla.
4. Suihkuta vaahtoa kauttaaltaan puhdistettavaan kohteeseen.
5. Anna vaikuttaa n. 1-3 minuuttia.
6. Kytke virta/ilmankierto, mikäli sellaista ei ole huuhtele vähällä vedellä.
Ilmastointi- ja jäähdytyslaitteet • Kennot • Suodattimet • Lauhduttimet • Ilmalämpöpumput	
!
Pakkaus: Aerosoli 650ml x 12kpl   Vain Ammattikäyttöön.	
!
TEHO FOAMING COIL CLEANER + 
KAKSITEHOINEN PUHDISTUSAEROSOLI	

Puhdistaa ja desinfioi tehokkaasti:	

• Ilmalämpöpumput
• Ilmanvaihtokoneet
• Ilmastointi- ja jäähdytyslaitteet
• Kennot, suodattimet ja lauhduttimet
TEHO Foaming Coil Cleaner + on kaksitehoinen puhdistusaerosoli, joka samalla kertaa 
puhdistaa, tappaa bakteereja ja desinfioi (European Standard EN 1276; bakteerit 5 minuutissa 
ja EN 1275; sienet 15 minuutissa). 	

Tuote on helppokäyttöinen ja nopea aerosoli ilmalämpöpumppujen,  ilmanvaihtokoneiden, 
ilmastointi- ja jäähdytyslaitteiden, sekä kennojen ja lauhduttimien puhdistukseen ja 	

 desinfiointiin. Se helpottaa laitteiden kunnossapitoa ja sitä kautta säästää aikaa, energiaa ja 
rahaa. Erittäin hyvin tarttuva vaahto takaa pitkän kontaktiajan. 	

Vaahto irrottaa lian, desinfioi ja huuhtoutuu pois kondenssiveden	

mukana, ei vaadi erillistä huuhtelua. Ei vaurioita metalleja tai muoveja. 	

Suositellaan erityisesti ilmalämpöpumppujen sisäyksiköiden ja ilmanvaihtokoneiden 	

lauhduttimien ja kennojen puhdistukseen, jotka vaativat säännöllista puhdistusta ja desinfioin-
tia.	
!
KÄYTTÖOHJE:	

1. Katkaise virta/sulje ilmankierto.
2. Ravista purkkia huolella.
3. Poista karkea lika harjalla ja/tai pölynimurilla.
4. Suihkuta vaahtoa kauttaaltaan puhdistettavaan kohteeseen.
5. Anna vaikuttaa n. 2-5 minuuttia (Desinfioi 5-15 min).
6. Kytke virta/ilmankierto, mikäli sellaista ei ole huuhtele vähällä vedellä!
Pakkaus: Aerosoli 650ml x 12kpl   Vain Ammattikäyttöön.	
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!!
TEHO FAST CLEANER 
Nopeasti haihtuva teollinen rasvanpoistaja. Puhdistaa jälkiä jättämättä:	

Sähkölaitteet ja –moottorit, EI JOHDA SÄHKÖÄ - EI JÄTÄ AINE JÄÄMIÄ!	
!
TEHO Fast Cleaner on monikäyttöinen, tehokas ja nopeasti haihtuva teollinen	

rasvanpoistoaerosoli. Puhdistaa pinnat öljystä, rasvasta, tahmeasta karstasta, pölystä, jne.	

Tuotetta voidaan käyttää tarkkuus komponenttien, sähkömoottorien, painoprässien, rullien,	

tekstiiliteollisuuden laitteiden, kellojen, mekaanisten laitteiden, moottorien, jne.	

puhdistukseen. Ei jätä aine jäämiä. Erinomainen tarrojen/etikettien poistaja. 	
!
Voidaan käyttää elintarviketeollisuudessa (täyttää US FDA, CFR21). 	

Tuote on sähköä johtamaton eikä aiheuta oikosulkua moottoreissa, sähkölaitteissa,	

generaattoreissa. Turvallinen käyttää useimmilla muoveilla, maali- ja lakkapinnoilla, 
testaa kuitenkin aina pienellä alalla ennen käyttöä.	

KÄYTTÖOHJE:	

1. Ravista purkkia hyvin.
2. Suihkuta runsaasti puhdistettavalle pinnalle n. 20 cm etäisyydeltä.
3. TÄRKEÄÄ! Sähkölaitteita puhdistettaessa virran pitää olla aina pois kytkettynä ja aineen
kokonaan haihtunut ennen laitteiden käyttöönottoa.	
!
Pakkaus: Aerosoli 650ml x 12kpl   Vain Ammattikäyttöön.	


TEHO SUPER FAST CLEANER 
Erittäin nopeasti haihtuva teollinen rasvanpoistaja. Puhdistaa jälkiä jättämättä:	

• Kaikki jarruosat
• Moottoriosat
• Teollisuuden koneet ja laitteet
• EI JÄTÄ AINE JÄÄMIÄ!
• !
TEHO Super Fast Cleaner on erittäin nopeasti haihtuva teollinen rasvanpoistoaerosoli, 
joka koostuu sekoituksesta tehokkaita liuottimia. Tuote on monikäyttöinen ja soveltuu 	

käytettäväksi eri kohteissa, joissa vaaditaan erittäin nopeaa haihtumista ja kuivumista. 	

Ei jätä minkäänlaisia aine jäämiä. 	

Soveltuu erin-omaisesti käytettäväksi kaikkien jarruosin 	

(rummut, levyt, männät, jne.), sekä kaikilla metalli pinnoilla rasvojen, öljyjen,	

bitumin, silikoni-rasvojen, liimojen, painomusteen, jne. puhdistukseen. 	

Tuote on väritön neste ja sen tiheys 20 °C lämpötilassa on 0.80. 	

Ei sisällä kloorattuja hiilivetyjä, eikä aiheuta korroosiota. 	

Testaa kuitenkin aina pienellä alalla ennen käyttöä.	
!
KÄYTTÖOHJE:	

1. Ravista purkkia hyvin. Käytä vain hyvin tuuletetussa tilassa.
2. Suihkuta runsaasti puhdistettavalle pinnalle n. 20 cm etäisyydeltä.
3. Anna aineen vaikuttaa muutamia sekunteja. Toista käsittely tarvittaessa heti uudestaan,
riippuen kohteen likaisuudesta ja halutusta lopputuloksesta.	

4. TÄRKEÄÄ! Ei saa käyttää lähellä kuumia esineitä ja sytytyslähteitä
(esim. Hitsauslaitteet hitsauksen aikana).	
!
Pakkaus: Aerosoli 650ml x 12kpl   Vain Ammattikäyttöön.	
!
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!!
TEHO MAALINPOISTAJA 
Erittäin tehokas maalin, lakan, tarrojen ja tiivisteiden poisto aerosoli. 	

TEHO Maalinpoistaja sisältää voimakkaan seoksen kloorattuja liuottimia, emäksisen 
amiini-alkoholi aktivointi järjestelmän, haihtumisen hidastajia sekä emulsioita.	

Tarttuu erittäin hyvin erilaisille ja pystysuorille pinnoille.	
!
 TEHO Maalinpoistaja poistaa tehokkaasti useimmat emali, alkyyli, akryli, epoksi,	

vinyyli, polyuretaani ja öljypohjaiset maalit sekä lakat.	

Pehmittää nopeasti vinyylitarrat. Tarrat voidaan poistaa helposti kevyesti raaputtamalla.	

Irrottaa nopeasti juuttuneet tiivisteet. Liuottaa ja poistaa useimmat tiivisteliimat.	

Voidaan käyttää turvallisesti useimmille metalleille, kuten raudalle, ruostumattomalle 
teräkselle, kuparille, alumiinille ja messingille. 	
!
TEHO Maalinpoistaja sopii myös puupintojen maalinpoistoon.	

• Huuhtoutuu helposti vedellä tai liuottimella
• Kätevä aerosolipakkaus poistaa sekoitustarpeen, aina oikea annostus!
KÄYTTÖOHJE:	

• Suihkuta käsiteltävään kohteeseen
• Pinttyneen aineen ollessa kyseessä anna vaikuttaa 15-30 min
• Pyyhi tai kaavi irronnut aine
• Huuhtele pinta vedellä tai liuotinaineella!
Pakkaus: Aerosoli 650ml x 12kpl   Vain Ammattikäyttöön.	
!!
TEHO TÖHRYNPOISTAJA 
Erittäin tehokas graffitien ja töhryjen poistoaerosoli, joka sisältää mm. aromaattisia- 	

ja kloorattuja hiilivetyjä, ketoneita ja alkoholeja.	
!
TEHO TöhrynPoistaja poistaa nopeasti pinttyneimmät ja sitkeimmätkin töhryt mm. 
aerosolimaalit, huopa- ja kuulakynän jäljet, huulipunan, musteet, tarraliimat ja liimat. !
TEHO Töhryn Poistaja toimii nopeasti ja vähentää päälle maalauksesta, uudelleen 	

verhoilusta (vinyyli), hiekkapuhalluksesta aiheutuvia kustannuksia. 	

Soveltuu useimmille koville pinnoille kuten keraaminenlaatta, lasi, metalli, alumiini, 
linoleumi jne.	
!
KÄYTTÖOHJE:	

• Ravista hyvin.
• Sumuta n. 20 cm etäisyydeltä puhdistettavalle pinnalle.
• Anna vaikuttaa hetki ja pyyhi puhtaalla kuivalla liinalla.
• HUOM! Maalatuille ja muovipinnoille testaa ensin huomaamattomalle alueelle.!
Pakkaus: Aerosoli 650ml x 12kpl   Vain Ammattikäyttöön.	
!!!!
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!!
TEHO BIG ORANGE 
TEHO Big Orange on orgaaninen, sitrus tuoksuinen, ei-öljypohjainen puhdistus- ja	

rasvanpoistoaerosoli. Se soveltuu erinomaisesti myös graffitien ja töhryjen poistoon.	
!
TEHO Big Orange on suunniteltu poistamaan rasva ja lika moottoreista,	

koneen osista, muoteista, ja muista teollisuuden koneista ja laitteista. 	

Se irrottaa tehokkaasti myös pien, asfaltin, pihkan, useat teolliset liimat sekä suojarasvat.	
!
• TEHO Big Orange on ympäristöystävällinen	

• Ei sisällä otsonikerrosta vahingoittavia ponneaineita
• TEHO Big Orange tehoaa rasvaan paremmin kuin perinteiset liuottimet
• Miellyttävä sitrushedelmäinen tuoksu
• Kaikki tuotteen aineosat ovat biologisesti hajoavia!
KÄYTTÖOHJE:	

• Ravista hyvin
• Suihkuta puhdistettavalle pinnalle n. 20 cm etäisyydeltä
• Anna vaikuttaa hetki ja pyyhi puhtaalla liinalla tai huuhtele vedellä
• Toista käsittely tarvittaessa
• HUOM! Voi vahingoittaa tiettyjä muoveja tai maalattuja pintoja. Testaa ensin pienellä
alueella.	
!
Pakkaus: Aerosoli 800ml x 12kpl   Vain Ammattikäyttöön.	
!!
TEHO SITRUS VAAHTO  
Erittäin tehokas ja monikäyttöinen kovien pintojen puhdistusvaahto. 	

TEHO Sitrus Vaahto poistaa nopeasti rasvaa ja likaa ja pyyhkiytyy tai huuhtoutuu 
täydellisesti, muodostaa valkoisen erittäin peittävän vaahdon. 	

Soveltuu erinomaisesti käytettäväksi kovien pintojen puhdistukseen keittiöissä,	

kylpyhuoneissa, toimistoissa, tuotantotiloissa ja teollisuudessa.	
!
KÄYTTÖOHJE:	

• Ravista hyvin.
• Suihkuta tasaisesti puhdistettavalle pinnalle n. 25 cm etäisyydeltä.
• Anna vaikuttaa 1-2 minuuttia ja pyyhi puhtaalla liinalla tai huuhtele vedellä.
• Toista käsittely tarvittaessa.
• HUOM! Voi vahingoittaa tiettyjä muoveja tai maalattuja pintoja.
• Testaa ensin pienellä alueella.!
Suositellaan käyttöön:	

• Kaikkialla missä tarvitaan erittäin tehokasta kovien pintojen puhdistusainetta.
• Ylivoimainen liesikupujen rasvanpoistaja ammattikeittiöissä.!
Pakkaus: Aerosoli 650ml x 12kpl   Vain Ammattikäyttöön.	
!!!!



Tecsol Oy - www.tecsol.fi

!!
TEHO PULTINAVAAJA  
Erittäin tehokas liuotinpohjainen tunkeutuva neste, joka voitelee kevyesti ja	

poistaa kosteuden. Tunkeutuu nopeasti ja auttaa avaamaan syöpyneet, ruostuneet ja	

kiinni juuttuneet osat, kuten mutterit ja pultit, putkiliitokset, venttiilit, lukot jne.	

Erittäin tehokas kiinniruostuneiden kierteiden avaamiseen.	
!
• Tehokas ruosteenirrotin	

• Tunkeutuu nopeasti
• Pehmittää ruostetta ja helpottaa kiinnijuuttuneiden osien avaamista
• Tehokas kosteudensyrjäyttäjä virranjakajien ja muiden laitteiden huollossa!
KÄYTTÖOHJE:	

• Ruiskutetaan runsaasti kohteeseen.
• Anna vaikuttaa
• Jumiutuneita osia voidaan kevyesti naputtaa esim. vasaralla.
• Releissä, tulpan johdoissa ja virranjakajissa syrjäyttää tehokkaasti kosteuden.
  Suojaa kierteiden juuttumista myös ennaltaehkäisevästi.!
Pakkaus: Aerosoli 650ml x 12kpl   Vain Ammattikäyttöön.	
!!
TEHO MOOTTORIPESU  
Erittäin tehokas ammattikäyttöön suunniteltu moottorinpesu- ja rasvanpoistovaahto, 	

jonka paksu vaahto tarttuu hyvin myös pystysuorille pinnoille. Se huuhtoutuu helposti 
vedellä tai höyryllä ja jättää miellyttävän tuoksun.	
!
TEHO Moottoripesu poistaa myös rasva- ja öljyläikät betonilattioista, 	

sekä jarrupölyn vanteista.	

TEHO Moottoripesu on käyttövalmis aerosoli joka sisältää liuottimia ja emulsioita, 
jotka poistavat tehokkaasti pinttyneimmät ja vaikeimmat rasvat ja liat.	

Sen paksu vaahto tarttuu hyvin myös pystysuoriin pintoihin ja takaa näin pitkän	

vaikutusajan. Mieto tuoksu, ei voimakasta liuottimille ominaista hajua.	

Tehokas likaa vastaan, mutta hellävarainen tiivisteille.	
!
KÄYTTÖOHJE:	

• Käytä moottori lämpimäksi ja sammuta moottori.
• Ei kuitenkaan ”tulikuumalle” moottorille.
• Ravista purkkia hyvin
• Sumuta puhdistettaville pinnoille ja anna vaikuttaa n. 10 minuuttia
• Huuhtele korkeapainepesurilla tai höyryllä. Toista käsittely tarvittaessa
• Käynnistä moottori ja anna käydä n. 10 minuuttia, jotta moottori kuivuu
• HUOM! Vältä kosketusta maalattujen pintojen ja tiettyjen muovien (polystyreeni) kanssa.
  Mikäli joutuu kosketukseen, huuhtele runsaalla vedellä.!
Pakkaus: Aerosoli 650ml x 12kpl   Vain Ammattikäyttöön.	
!!!!
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!!
TEHO IKKUNAT & PINNAT 
 Lasien ja muiden kovien pintojen puhdistusaerosoli.	

• Lasipinnat, ikkunat ja peilit
• Ajoneuvojen ikkunat
• Teräs, alumiini, laminaatti, ym. Kovat pinnat
•  	

TEHO Ikkunat & Pinnat on erittäin tehokas lasin ja muiden kovien pintojen puhdistusvaahto.	

Sisältää tehokkaan sekoituksen alkoholeja, tensidejä ja demineralisoitua vettä, jotka tehoavat	

vaikeisiin kohteisiin. 	
!
Suositellaan käytettäväksi ikkunoiden, peilien, hopean, kromipintojen,	

tuulilasien, plexin, teräksen, alumiinin, laminaatti, ym. kovien pintojen puhdistukseen. 
Puhdistaa ja poistaa tehokkaasti rasvaa, jättäen puhtaan kiiltävän pinnan. 	

Ei vaurioita metalleja, eikä sisällä hankaavia ainesosia. 	

Voidaan käyttää ajoneuvojen lasien puhdistukseen.	
!
KÄYTTÖOHJE:	

1. Ravista hyvin ennen käyttöä.
2. Suihkuta kauttaaltaan puhdistettavalle pinnalle.
3. Anna vaikuttaa hetki, pinnan likaisuudesta riippuen.
4. Pyyhi, kuivaa ja kiillotta puhtaalla kuivalla liinalla.!
Pakkaus: Aerosoli 650ml x 12kpl   Vain Ammattikäyttöön.	
!!
TEHO TEKSTIILIPESU  
TEHO Tekstiilipesu on monikäyttöinen matto- ja verhoilushampoo kätevässä	

aerosolipakkauksessa. 	

Tuote  poistaa hellävaraisesti vaikean ja pinttyneen lian	

sekä tahrat kokolattiamatoista ja verhoilumateriaaleista. 	

Se sopii erinomaisesti ”kovan kulutuksen” alueille, kuten sisääntuloauloihin, 	

portaisiin ja hisseihin.	


KÄYTTÖOHJE:	

• Imuroi puhdistettava alue.
• Ravista purkkia hyvin. Suihkuta pyörivällä liikkeellä
• (purkki ylösalaisin n. 50 cm päästä)

tasainen vaahto puhdistettavalle alueelle.
• Taputtele vaahto harjalla tai kostealla sienellä.
• Anna kuivua (ilmankosteudesta riippuen) kahdesta neljään tuntia.
• Imuroi huolellisesti.!
Pakkaus: Aerosoli 650ml x 12kpl   Vain Ammattikäyttöön.	
!!!!!!
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!!
TEHO UUNINPUHDISTAJA 
Erittäin tehokas ja nopeavaikutteinen emäksinen uunien ja liesien puhdistusaine 
ammattikäyttöön. Se tunkeutuu tehokkaasti rasvaan ja hiiltyneeseen likaan ja 	

muuttaa ne helposti poistettavaksi saippualiuokseksi.  	
!
TEHO Uuninpuhdistaja tarttuu tehokkaasti uunin kattoon ja seiniin, mikä	

varmistaa pidemmän vaikutusajan ja lyömättömän puhdistustehon.	

Tuote on tarkoitettu käytettäväksi uunien, uuniritilöiden, keraamistentasojen, 
paistinpannujen yms. Tehokkaaseen puhdistukseen.	

• Ei vaadi hankaamista, lika poistetaan helposti pyyhkimällä kostealla sienellä tai rätillä
• Ei vahingoita useimpia uunimateriaaleja kuten lasia, ruostumatonta terästä, eikä
polttomaalattua emalia

• Ei kuitenkaan sovellu itsepuhdistuvien eikä jatkuvapuhdisteisten uunien puhdistukseen,
ei myöskään alumiini- eikä kuparipinnoille

• !
KÄYTTÖOHJE:	

• Lämmitä uuni n. 40 °C asteiseksi. Käännä virta/kaasu pois.
• Ravista tölkkiä hyvin ja sumuta tasainen kerros (alkaen uunin katosta, sitten seinistä ja
lopuksi uunin pohjalle) n. 25 cm etäisyydeltä.	

• Anna vaikuttaa 5-10 minuuttia ja pyyhi huolellisesti kostealla sienellä tai kankaalla.
Toista käsittely tarvittaessa.	

• Huuhtele hyvin vedellä. Lämmitä uuni kuumaksi n. 10 minuuttia ennen seuraavaa käyttöä.
• HUOM! Älä sumuta ainetta sähkölaitteisiin!!
Pakkaus: Aerosoli 650ml x 12kpl   Vain Ammattikäyttöön.



COLOR-SPRAYMAALIT	


COLOR-SPRAYMAALIT 
!!
Color spraymaalit ovat alkydipintamaaleja. 	

Ne ovat helppokäyttöisiä, kuivuvat nopeasti ja 	

peittävät hyvin. 	

Maalit soveltuvat sekä metalli- että puupinnoille.	
!!!
Tilausnumero: 1100 matta musta, 1101 kiiltävä musta, 1102kiiltävä valkoinen, 1103 matta valkoinen, 1104 
pohjamaali harmaa, 1105 ruosteenesto punainen, 1109 kiiltävä lakka, 1110 matta lakka, 1111 harmaa, 1112 
punainen, 1113 sininen, 1114 keltainen, 1115 vihreä, 1119 ruskea,	

1122 pink, 1123 lila, 1124 oranssi, 1125 vaalean sininen, 1126 vaalean ruskea, 1132 tumman vihreä, 1281 
maalarin valkoinen, 1440 pohjamaali valkoinen, 1441 pohjamaali musta 	


Pakkauskoko: 520 ml/12 kpl.	
!!
MERKKAUSMAALIT 
Toimii joka asennossa ja sopii merkkauslaitteeseen. 	

Soveltuu mm. asfaltille, kivelle, puulle, metallille, kartongille ja muoville. 
Kuivuu nopeasti ja tarttuu myös kosteille pinnoille. 	

Sävyt ovat ns. hohtovärejä. 	

Maalit on varustettu sekä pilli- että merkkauskonesuuttimella. 	
!
Pakkauskoko 12 kpl.	
!
Fluoresoivat merkkausmaalit!
Pakkauskoko: 800 ml!!
Tilausnumerot:	

1599 vihreä	

1600 punainen	

1601 valkoinen	

1602 keltainen	

1603 sininen	

1612 oranssi	
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X-1R TTL (TRAIN TRACK LUBE) SPRAY VOITELUAINE 

!
Teollisuus / raskaskalusto voiteluaine liukupinnoille joissa kovat pintapaineet.	

Käyttökohteita:Teollisuus sekä raskaskalusto, mm. nosturiautojen puomit, ketjut	

liukupinnat ym. 	

Kaikki metallipinnat joissa vaaditaan tasaista voitelukykyä kovissakin pinta-
paineissa.	

Ominaisuudet: Ensiluokkainen kitkanvähentäjä kovissakin pintapaineissa.	

Valmistettu puolisynteettisistä raaka-aineista ja erityisistä patentoiduista lisäaineista.	

Poikkeuksellinen tunkeutumiskyky, kestävä suoja kulumista vastaan sekä	

suojaa ruosteelta.	
!
Pakkaus 12 x 520ml	
!
Miten X-1R toimii?	

X-1R muuttaa rautasekoitteisten metallien molekyylipainoa metallien	

pinnalla.Voiteluaine tekee metallipinnasta tiheämmän ja näin metalli pinta tulee	

kovemmaksi ja tasaisemmaksi.	

X-1R sisältää ainesosia, jotka aiheuttavat molekyylien	

uudelleenasettumisen metallipinnalla ja tästä johtuu, että X-1R toimii toisin kuin	

useimmat muut voiteluaineet, joiden toiminta normaalisti perustuu hydrodynamiikkaan.	

Kun metallipinta on käsitelty X-1R- voiteluaineella, metallipinnan kovuus lisääntyy	

merkittävästi. Laakeripinnalla, jonka kovuus voi olla Rc-35	

(Rockwellin C-kovuuskäyrällä), tapahtuu X-1R:n vaikutuksesta koveneminen	

aina Rc-35 - Rc-72 asti. Kovettunut pinta on kuitenkin ohut vallitsevan	

liikeen,kuumuuden ja paineen ansiosta.	

Mitä enemmän metallipinnoilla on kuumuutta ja painetta,	

sitä paremmin X-1R kiinnittyy.	
!
X-1R ATL (AIR TOOL LUBE)TUNKEUTUVA PAINEILMALAITTEIDEN 
VOITELUAINE 

!
Liuotinaineeton paineilma / pneumatiikka voiteluaine.	

Käyttökohteet:	

Paineilmatyökalujen sekä pneumatiikan ensiluokkainen voiteluaine.	

Ominaisuudet:	

Valmistettu puolisynteettisistä raaka-aineista ja erityisistä patentoiduista	

lisäaineista, jotka antavat poikkeuksellisen kestävän suojan	

kulumista vastaan samalla puhdisten, voidelleen ja suojaten 	

paineilmatyökaluja ruosteelta ja kerrostumien muodostumiselta.	

X-1R ATL voiteuaine ei sisällä liuottimia.	
!
Pakkaus 12 x 200ml spray	
!
Pakkaus 24 x 0.25ml irtoaine
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