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Technické spreje – Power line
Excelentní svým výkonem a cenou

G-FIX průmyslová lepidla a aerosoly s.r.o. – spolupráce, která má smysl.
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Průmyslový rychločistič 400 ml, AISR.D400
Vynikající čistič fungující na bázi účinných látek pro profesionální čištění většiny 
povrchů. Čistič obsahuje více než 90 % efektivních složek a je perfektním řešením pro 
většinu čištění v průmyslu, dílenských provozech a domácnostech. Je vhodný také 
pro čištění plastů a velmi účinný jako čisticí prostředek a odmašťovač skla a keramiky.
•  je bezezbytkový, nezanechává žádný film, rychle se vypařuje – 

není korozivní při krátkodobém náhodném používání
•  extrémně rychlé odvětrání
•  odstraňuje stopy vlhkosti na kovových plochách

Montážní čistič 500 ml, AMRE.D500
Vysoce účinný čistící prostředek na bázi acetonu vhodný 
pro veškeré montáže, údržbu, opravy.
•  extrémně rychlé a účinné čištění většiny materiálů 

do hloubky pórů – odstraní i silnou špínu
•  zanechává lesklý vzhled čištěného povrchu

Čistič brzd 600 ml, ABRE.D600
Výborný čistič s velmi vysokou účinností k mnohostrannému využití.
Jednoduché zacházení díky vysoké odpařovací schopnosti – optimální čistící efekt.
•  není korozivní
•  nepoškozuje gumové a umělohmotné díly
•  bez obsahu acetonu

Super pěna 400 ml, ASUS.D400
Výkonný pěnový čistič vhodný na čištění širokého spektra materiálů jako jsou 
plasty, polstrování, sklo apod. Využitelný od automobilového průmyslu přes 
domácnost až po sport.
•  velice účinný, ale přitom neagresivní pěnový čistič s dlouhodobými výsledky
•  odstraňuje i obtížně odstranitelné skvrny
•  nezanechává žádné znatelné okraje
•  příjemná citrusová vůně

Bio-Clean 1000 ml, ABIO.F1000
Vysoce koncentrovaný, neutrální a mnohostranně využitelný čistič s příjemnou 
parfemací. Slouží k odmašťování a čištění všech vodou omyvatelných 
povrchů jako jsou: finální výrobky, okna, podlahy průmyslové haly, lakované 
či jiné povrchy. Je vhodný také do vysokotlakých čistících strojů.
•  ředitelný s vodou až 1:100 – úsporný v používání a tudíž velice hospodárný
•  dobře oplachovatelný beze zbytků a šmouh
•  biologicky snadno odbouratelný

Antikorozní ochranný vosk 400 ml, ARSW.D400
Excelentní a praktický výrobek pro dlouhodobou konzervaci kovů a plastů.
•  vhodný i pro lakované plochy, poskytuje dlouhodobou 

ochranu ošetřených ploch před korozí
•  je lehce odstranitelný běžnými rozpouštědly
•  vytváří transparentní nestékavý film

Čištění & péče

Profesionální ochrana povrchů před korozí
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Svařovací sprej 400 ml, ASWS.D400
Svařovací sprej bez obsahu silikonu nachází své podstatné uplatnění 
při svařování elektrickým obloukem a při svařování v ochranné 
atmosféře. Udržuje svařovací trysky v čistotě a zároveň chrání svařované 
díly před působením okují bez negativního vlivu na svar.
•  zamezuje hoření okují na hlavách hořáků, na svařovaných 

dílech a na robotech prodlužuje životnost plynových 
a kontaktních trysek, urychluje jejich výměnu a čištění

•  následné opracování polotovaru (hnědění, galvanizování, 
eloxování, atd.) je možné bez speciálního čištění

Mazivo s PTFE 400 ml, APTF.D400
Bezbarvé, univerzálně použitelné mazivo založené na silikonovém oleji a PTFE podílu, 
které je výtečné na mazání povrchů. Je využitelné v celé řadě průmyslových odvětví.
•  vytváří bezbarvý tenký kluzný film na kovech, gumách, plastech a ostatních materiálech
•  brání předčasnému opotřebení a spečení
•  zaručuje neopakovatelnost mazání po dlouhou dobu
•  mimořádné odolný vůči žíravým chemikáliím, olejům a vodě, odpuzuje prach a nečistoty

Silikonový sprej 400 ml, ASIS.D400
Vysoce kvalitní silikonový olej s teplotní odolností od –40 °C do 150 °C se 
širokým rozsahem použití. Izoluje, chrání a pečuje o díly z plastů, kovu či gumy.
•  účinně maže, ale po použití nezanechává stopy
•  zajišťuje velmi dobrý kluzný a separační účinek 

a dlouhodobou ochranu proti oxidaci a korozi
•  odpuzuje vodu
•  má antistatické účinky

Multifunkční sprej 400 ml, AMFS.D400
Multifunkční sprej je bezsilikonový a velmi řídký olej určený k mazání 
a údržbě ocelových dílů. Své uplatnění nachází ve strojírenství, 
automobilovém průmyslu, zámečnictví i v domácnostech.
•  snadno a rychle uvolňuje zapečené spoje šroubů, 

matic a čepů a proniká hluboko do nich
•  zabraňuje vrzání a skřípání
•  vytváří stabilní ochranný film
•  má nejlepší kapilární a povrchové vlastnosti
•  poskytuje dlouhodobou ochranu proti korozi

Mazací tuk 400 ml, AFES.D400
Velmi výkonný transparentní mazací tuk s kapilárním účinkem a vynikající přilnavostí.
•  vytváří vodu odpudivý film
•  bezproblémově použitelný pro dlouhodobé mazání
•  je mimořádně přilnavý a zamezuje korozi
•  teplotní rozsah použití od –40 °C do 150 °C
•  poskytuje široké spektrum využití, např. mazání ozubených 

kol či tyčí, táhel, ocelových lan apod.

Vrtací a řezací olej 400 ml, ABUS.D400
Speciálně vyvinuté mazivo v olejové formě určené pro obrábění 
různých materiálů bez použití chladící emulze.
•  vysoce výkonný, ale bez obsahu agresivních přísad
•  prodlužuje životnost používaného nářadí
•  snižuje počet vyrobených zmetků
•  úsporný při používání, biologicky odbouratelný
•  vhodný pro vrtání a řezání závitů do materiálů z ušlechtilé oceli

Ochrana při svařování

Maziva, oleje & tuky
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Korespondenční adresa

G-FIX průmyslová lepidla a aerosoly s. r. o.
J. A. Komenského 943
399 01 Milevsko

Kontakty

Tel.: +420 777 298 129
E-mail: info@gfix.cz
www.gfix.cz

Provozovna

G-FIX průmyslová lepidla a aerosoly s. r. o.
Sepekov 26
398 51 Sepekov

Společnost G-FIX průmyslová lepidla a aerosoly s. r. o. si vyhrazuje právo na změnu ceny, technických parametrů, či dalších skutečností bez předchozího upozornění a nenese odpovědnost za tiskové chyby.

Kompletní spektrum technických sprejů naleznete na www.gfix.cz
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Nástřikové lepidlo 400 ml, ASPK.D400
Excelentní bezzápachové kontaktní lepidlo vyznačující se rychlým a spolehlivým 
slepením různorodých materiálů.
•  díky speciálnímu aplikátoru lze u výrobku nastavit požadovanou 

spořebu lepidla a tím se stává velice úsporným
•  lze jej, v závislosti na materiálu a zatížení, použít 

v rozmezí teplot od –25 °C do max. +70 °C
•  velmi rychlá aplikace zajistí úsporu normohodin
•  vytváří velmi pevné spojení na široké škále materiálů – jak porézních, tak hladkých

Uvolňovač rzi s MoS2 400 ml, AROL.D400
Spolehlivý pomocník při údržbě, opravách, v servisu a výrobě. Má 
široké spektrum využití ve všech průmyslových odvětvích.
•  velmi rychle uvolňuje zkorodované součásti, šrouby apod.
•  díky obsahu MoS2 chrání součásti zbavené rzi proti následné korozi
•  proniká i do těch nejmenších štěrbin
•  maže kluzné plochy, odstraňuje vrzání a skřípání

Šok na rez 400 ml, AROS.D400
Velice účinný odstraňovač rzi fungující na bázi prudkého podchlazení 
zkorodované součásti.
•  je bezezbytkový a nezanechává mapy
•  neobsahuje silikony a mastné složky
•  díky svým kapilárním vlastnostem proniká hluboko i do nejmenších trhlin
•  funguje na alkoholové bázi

Ochlazovací sprej hořlavý 400 ml, AKSB.D400
Vynikající prostředek pro snadné a rychlé vyhledání termických závad.
S širokým spektrem využití při demontáži dílů.
•  vysoká účinnost
•  podle doby působení: ochlazuje – zmrazuje – smršťuje
•  extrémně rychlá reakce ochlazení na –45°C.

Zinkový sprej opravný 400 ml, AZAS.D400
Nekompromisně účinná antikorozní ochrana sloužící 
k opravám poškozených pozinkovaných součástí.
•  má vysoký lesk a je odolný vůči otěru
•  má stejnou barvu jako čerstvě pozinkované materiály
•  vynikající přilnavost k barevným kovům a železu
•  rychle schne a vytváří hladký povrchový film bez pórů

Zinkový sprej světlý 400 ml, AZIH.D400
Prostředek, který poskytuje výbornou antikorozní ochranu metalických povrchů.
•  obsahuje nadstandardní kovový podíl, vytváří rychleschnoucí film, který nemá póry
•  je velmi soudržný a odolný proti otěru, má stejnou barvu jako čerstvě pozinkované materiály
•  je možno jej přelakovat bez základního laku
•  díky svému odstínu je vhodný také pro opravu pozinkovaných 

dílů nebo plechů, disponuje vysokým leskem

Ochrana povrchů – zinkování za studena

Údržba & opravy

Lepení

http://www.gfix.cz/

