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Popis Skupina Strana
Barvy 721 625
Čističe na sklo 732 631
Čisticí spreje 732 628, 647, 648
Hmoty tavné ochranné 708 624
Lepidla a tmely 716 624, 625
Materiály absorpční 742 640-643
Maziva na řezání kovů 740 634
Oleje a mazivo 740 633
Pistole vytlačovací 715 624
Přípravky pro péči o ruce a kůži 780 644-646
Prostředky čisticí 780 626, 647-649
Prostředky odmašťovací 727 626
Prostředky pro potravinářský průmysl 740 636-637
Protipožární přikrývky 714 624
Spreje a maziva pro údržbu 732 628-631
Stanice odmašťovací 727 626-627
Systémy uskladňovací na barely 741 638-640
Značkovače průmyslové 734 632

Sekce 7 Obsah 

Maziva &
průmyslová 
chemie
Sekce 7
Produktové skupiny

708 - 780

Produkce / výroba

Profesionální 

Průmyslové

Dílenské

Údržba

Hobby

Třídění výrobků



AD160
Jantarová
barva

RD160
Červená
barva 

Nádoby�tavné
Řada tavných nádob, které jsou určeny pro průmyslové 
tavení vosků, lepidel a umělých hmot atd., pro
povlakování, lití, ochranu atd. Nádoby jsou
elektricky ohřívány.Teplota je regulována
termostatem v rozsahu od 50°C do 200°C.
Jsou vyrobeny z anodizovaného hliníku s
izolací z keramických vláken. Nádoby
dodáváme  s přívodním kabelem o délce 2
m a s tavnou pojistkou, s rukojetí, dvojitým
víkem pro tepelnou izolaci, síťovým
vypínačem a bezpečnostní tepelnou
pojistkou. Standardní napájecí napětí
220/240 V.

HMOTY TaVnÉ OcHRannÉ / OlEJE a MaZiVa / pisTOlE
VYTlaČOVacÍ a TMElY

Protipožární��
přikrývky

Protipožární přikrývky dodáváme v rychlo
uvolňovací kazetě, která lze připevnit na zeď
poblíž místa, kde je
možný vznik požáru.
Schoduje se s
normami BS6575
1985. B.A.F.E.
schválený, Kitemarked
BS EN1 869 1997.
Testováno v
nezávislém centru
prevence proti
požárům.

   Rozměry            Objednací kód           Cena
                             TFF-714            Kè/ks

1.2m x 1.2m          -3000K              325
1.8m x 1.2m          -3020K              615
1.8m x 1.8m          -3040K              845

Tmel�na�plynové
systémy

Na plynová spojení
Nepřilnavá bělavá hmota pro použití na
kovové závity a uzávěry plynových systémů.
Vhodné na hliník, měd, ocel a zinek. 
Pro propan, butan, LPG a přírodní plyn.
Rozsah teploty plynu: -20°C do +125°C.
Maximální tlak plynu: 2.9psi (0.2bar).

    Balení              Objednací kód           Cena
                           SHK-720            Kè/ks

    400g                 -4010K               405

400g

Pistole�vytlačovací
Ekonomická plastová pistole
Snadná obsluha. 

Standardní kovová pistole
Robustní se snadnou 
obsluhou. 

  Typ Objem náplně   Objednací kód        Cena
        (max velikost)      KEN-715         Kč/ks

  C3      310ml          -1200K            45

  Typ    Objem náplně Objednací kód        Cena
           (max. velikost)   KEN-715         Kè/ks

  C3        310ml        -1400K           198

  Typ  Objem náplně   Objednací kód        Cena
         (max velikost)     KEN-715        Kè/ks

  C3      310ml          -1000K           80
  C4       400ml           -2000K            98

Heavy Duty kovová pistole
Průmyslové, robustní, se snadnou obsluhou. 
Vhodné pro použití se standardní náplní
těsnicích materiálů, plniva nebo pojiva.

     Barva               Objednací kód             Cena
                             SHK-716             Kè/ks

      Bílá                   -3100K                70
      Čirá                   -3110K                70
     Černá                 -3130K                95
     Šedá                  -3140K                58

Strana624

M
a
Z
iV

a
 &

 p
R
ů
M

Y
s
lO

V
Á
 c

H
E
M

iE

VÝROBkY JsOu k DODÁnÍ pOuZE u naŠEHO DisTRiBuTORa                   
© 2012 Uvedené ceny jsou bez DPH

skupina

708/714/716

           Popis                    Jedn.       Objednací kód        Cena
           ( tyče)                hmotnost     KEN-708         Kè/ks

  RD160 Jednotlivá tyč     0.50kg        -0050K          141
  RD160 Krabice (50)    25.00kg        -0250K        5890
  AD160 Jednotlivá tyč     0.50kg        -0500K          130
  AD160 Krabice (50)     25.00kg        -0550K        5980

           Objem    Vnitřní rozměry          MaximálníObjednací kód           Cena
   litry     pinty    průměr        hloubka      výkon     KEN-709            Kč/ks

    0.7   1.20   100mm    090mm      275      -1010K           10145
   2.5   4.40   150mm    140mm     600      -1030K            9400
 6.0   10.5   200mm    190mm    1125      -1060K           15890
 12.0   21.0   250mm    240mm    1650      -1120K           22548
 20.0   35.0   300mm    290mm    1975      -1200K           28045

Hmoty�tavné�
ochranné�Hip-Dip

Odstranitelný plastový povlak se sám natvaruje okolo povlakovaných 
komponentů nebo nástrojů. Zaručuje 100% pokrytí a ochranu proti korozi a 
nárazům na dobu až 10 let. Chráněné komponenty lze snadno 
identifikovat přes průsvitný povlak. Povlak se jednoduše sloupává a 
zanechává tenký olejový film pro krátkodobou ochranu proti korozi. 
Ochranný povlak lze odstranit a znovu použít. Pro rozpuštění povlaku 
nikdy nepoužívejte přímé teplo, vždy používejte vhodné tavné nádoby. 
Pracovní teplota je 130°C - 160°C (pro optimální výsledky 
140°C až 145°C).

Tmely
silikonové

Výkonný acetoxylový, silikonový 
tmel poskytuje trvale vodotěsné 
flexibilní těsnění. Je silně přilnavý, což jej
předurčuje pro použití na sklo, sanitární
zařízení, keramiku a neporézní povrchy. Pro
vnitřní i vnější použití. Odolný proti vlivům
počasí. Odolný 
proti plísni. 
Odhadovaná 
životnost 
max.25let. 
Vyhovuje 
BS 5889. 
Objem náplně 
310 ml.

NOV
INKA

NOV
INKA



Barva protiskluzová na podlahu
Barva na podlahy průmyslové jakosti bez
rozpouštědla. Nanáší se válečkem jako
jednosložkový systém. Vyznačuje se
dostatečným třením, které je nutné v
prostorách, kde je jinak 
nebezpečí uklouznutí. 
Protiskluzový nátěr 
s vysokou životností je 
vhodný na beton, 
kámen, ocel a dřevo. 
Krycí schopnost:
5m2 na balení. 
*Upozorňujeme, že 
uvedené barvy jsou jen 
orientační.

Emailová barva
Odolná emailová barva, která je
díky své pružnosti ideálním
krycím prostředkem na rez, holé
kovy a dřevo. Poskytuje
dlouhodobou ochranu  
a odpuzuje vlhkost.
Nanášejte při
teplotách nad
5°C. Má 
výborné krycí
vlastnosti,
ředitelná 
čistým lihem 
a je vhodná 
pro venkovní 
i vnitřní nátěry.

Barva Objednací kód Cena
SOL-721 Kè/ks

Stř. šedá -3050E 3450
Bezpečn. žlutá -3080H 3450

Cihlová -3100K 3450

Barva Balení Objednací kód Cena
SOL-721 Kè/ks

Stř. šedá -2050E 1105
Cihlová -2100K 1105

Stř. zelená 5l -2030C 1105
Tmavě šedá -2040D 1105
Stř. modrá -2060F 1105

Bezpečn. žlutá -2120K 1800
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Těsnění/Barvy/lepidla
skupina

720/721/725

Lepidlo
akrylátové

Silné lepidlo, pro vyplňování mezer,
neobsahuje rozpouštědla. Rychle se
“zachytí”a nahrazuje mechanické upevňovací
prostředky v řadě aplikací v domácnosti. 
Po zashnutí zbělá a může se na něj nanášet
barva.

Objem Objednací kód Cena
SHK-725 Kè/ks

310ml -6500K 60

Vteřinové lepidlo
Vysoce výkonné 
kyanoakrylátové 
lepidlo, vhodné pro 
použití na kov, plast, 
porcelán, kůži, dřevo 
a pryž. Slepí během 
sekundy.

Na plasty

Na kov Na pryž

Na sklo a keramiku

Balení Objednací kód Cena
SHK-725 Kè/ks

3g -6010K 35

Popis Objednací kód Cena
KEN-983 Kè/ks

Plyn -8000K 20
Voda -9000K 20

Těsnění na závity -9010K 49

Lak emailový na překrytí rzi
Zajišťuje vysoký emailový
lak. Odolné pro korozi, lze
použít přímo na rezavý kov.
Odpuzuje vlhkost a
poskytuje dlouhodobou
ochranu. Zaschnutí během
20 minut (v závislosti na
vlhkosti a teplotě). 
Není potřeba základní nebo
podkladový lak. 
Překrytí: 
0,6m2 na 500 ml.

500ml

SPREJ

Barva
na podlahu

Atraktivní a odolná proti opotřebení. Určena
k úpravě tmavých, skvrnitých nebo
ošlapaných betonů a podobných povrchů.
Je vhodna pro podlahy 
ve skladech, dílnách, 
garážích, suterénních 
prostorech apod.
Krycí schopnost:
max. 8 m2 na 1 litr 
(doporučujeme dva 
nátěry).
*Upozorňujeme, že 
uvedené barvy jsou jen 
orientační. 

RAL Barva Objem Objednací kód Cena
SOL-721 Kè/ks

1l -6110A 650
9005

Černá
2.5l -6110C 1249
5l -6110E 2500

5012 Modrá
1l -6112A 650

2.5l -6112C 1249

6010 Zelená 1l -6114A 650
2.5l -6114C 1249

3000 Červená
1l -6117A 650

2.5l -6117C 1249
1l -6118A 650

9010 Bílá 2.5l -6118C 1249
5l -6118E 2500

1007 Žlutá
1l -6120A 650

2.5l -6120C 1249

Barva Povrch Objednací kód Cena
SOL-721 Kè/ks

Černá Nerovný -5210A 240

Šedá/ Nerovný -5310L 240Stříbrná

Černá Hladký -5010A 240

Modrá Hladký -5020B 240

Červená Hladký -5100K 240

Šedá/ Hladký -5110L 240Stříbrná

Bílá Hladký -5130N 240

Žlutá Hladký -5140P 240

Aerosol 500ml 

Pásky 
teflonové 

Na plyn: Role 
12 mm x 5m. Na potrubí s horkou vodou i s
plynem (ne pro pitnou vodu). Vyrobeno podle 
BS EN 751:3
Na vodu: Role 
12 mm x 12 m. 
Pro potrubí na horkou 
i studenou vodu.
Vyrobeny podle 
BS 6920 & 
BS 7786.

NOV
INKA

NOV
INKA

NOV
INKA



Stanice odmašťovací 
/ pračka součástek 
Pneumaticky řízená odmašťovací stanice z pevné a trvanlivé měkké oceli. 
Vhodná jako lázeň pro odmaštění. Zařízení pro čeření vzduchem, které pomáhá
odmašťovacímu procesu při odstraňování nejtěžších olejů a nečistot z malých
součástek. Je vybavena průtokovým kartáčem, který odstraňuje zapečené nečistoty.
Stanice je koncipována pro nasazení
na 100 litrový sud.
Rozměry: 
Délka: 760mm (30”). 
Šířka: 510mm (20”). 
Výška: 200mm (8”). 
Hmotnost: 20.8kg.
Pracovní výška: 
U stolitrového sudu = 890mm (35”).
Dodávka rozpouštědla: 
Proud přes průtokový kartáč.
Základní údaje: 
Nádoba s práškovým povlakem a pozinkovaná ochranná 
deska proti rozstřiku. Podnos z měkké oceli.

PROSTŘEDKY / STANIcE ODMAŠŤOVAcÍ
SKUPINA

727

Typ
Napětí

Objednací kód Cena
materiálu SOL-727 Kč/ks

Měkká ocel 110V pračka součástek -5110A 25890
Měkká ocel 240V pračka součástek -5240A 26580
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Objem
Objednací kód Cena
SOL-727 Kè/ks

1 litrů -2800A 200
5 litrů -2810B 900

20 litrů -2820C 3250

Objem
Objednací kód Cena
SOL-727 Kè/ks

5 litrů -2910B 900
20 litrů -2920C 3580

Objem
Objednací kód Cena
SOL-727 Kè/ks

5 litrů -2610B 850
20 litrů -2620C 3100

Odmašťovač oplachovatelný 
vodou s vůní pomerančů
Orange Plus  je bezpečný a silný
odmašťovač na bázi citrusů. Pro čištění a
odmašťování strojních součástek a zařízení.
Bezpečně odstraňuje těžké oleje, tuky,
bitumen, vlhké barvy, lepidla a
tmely ze všech kovů včetně
přístrojů, strojů a některých
plastů. Netoxický, neobsahuje
CFC. Snížené procento
těkavých organických látek.
Nehořlavý. Není nebezpečný
pro likvidaci odpadu. Lze
použít jako bezpečnou a k
životnímu prostředí šetrnou
alternativu k nebezpečným
rozpouštědlům jako je xylen,
toluen, aceton atd.

prostředek
odmašťovací s

vůní pomerančů
Just Orange je bezpečný a silný odmašťo-vač na
bázi citrusů. Pro čištění a odmašťo-vání
strojních součástek a zařízení. Bezpeč-ně
odstraňuje těžké oleje, bitumen, vlhké barvy,
lepidla a tmely téměř ze všech obtíž-ných
povrchů. Netoxický, neobsahuje CFC. Snížené
procento těkavých organických látek. Nehořlavý.
Není nebezpečný při likvi-daci odpadu. Lze
použít jako bezpečnou alternativu k
nebezpečným rozpouštědlům jako jsou aceton,
benzen, butylová rozpou-štědla, CFC, freon, 
glykoléter, HCFC, 
isopropylalkohol, 
metyletyl, keton,
minerální líh, toluen,
trichlo-roetylen, xylen 
atd., která je šetrná 
k životnímu
prostředí. 

Čistič vodný s vůní 
pomerančů

Aqueous Orange je vysoce
koncentrovaná směs 

rozpouštědel s vůní citrusů a výkonných 
povrchově aktivních látek. Bezpečně 
odstraňuje oleje, tuky  atd. z mnoha

drsných povrchů. Je určen  k
náhradě nebezpečných 

rozpouštědel, jako je lakový 
benzín aparafín. Může být 

ředěn vodou pro maximální 
hospodárnost. Obsahuje 
biologicky odbouratelnou 

povrchově aktivní látku, což
umožňuje jeho přirozenou

likvidaci. Není toxický,
neobsahuje CFC. Zanedbatelné

množství těkavých organických látek.
Lze použít jako bezpečnou a

k životnímu prostředí šetrnou
alternativu k nebezpečným
rozpouštědlům, jako jsou

lakový benzín a parafín, apod.

pŘÍRODnÍ
SLOŽEnÍ

cITRUSOVÉ ROZpOUŠTĚDLO,
nEZATĚŽUJE ŽIVOTnÍ

pROSTŘEDÍ

pRO pRŮMYSLOVÉ
pOUŽITÍ



STANIcE ODMAŠŤOVAcÍ
SKUPINA

727
Stůl mycí - 
stolní

Vhodný pro odmašťování součástek kvůli kontrole a před montáží v servisech, průmyslových i domácích dílnách. Čisticí kapalina je 
opakovaně filtrována během odmašťování součástky. Dodáván včetně flexibilní chromované hadice, jednolitou vanou bez svárů s 
víkem, elektrického čerpadla, napájecího kabelu dlouhého 1.6 m, náhradního filtru čisticího regálu a zásobníku. Vhodné pro běžné
odmašťovací přípravky. 
Minimální kapacita 9l. Maximální kapacita 13l. Pryžové nožky. Pracuje pod napětím 240V.
Celkové rozměry (d x š x v): 470 x 340 x 250mm.
Rozměry vany (d x š x v): 400 x 310 x 230mm.
Výkon: 25W.
Napětí: 240V.
Jmenovitý proud: 0.3A.
Hmotnost: 6.5kg.

   Číslo      Hmotnost  Objednací kód         Cena
 výrobku        1ks        KEN-503          Kè/ks

PWF050     34.5kg       -8640K           6800

               Popis                    Objednací kód       Cena
                                           KEN-567       Kè/ks
        Filtr pro PWF050               -8640K        180
        Filtr pro PWB013               -8600K        110
Čerpadlo pro PWF050/PWB013    -8700K        800

   Číslo      Hmotnost  Objednací kód         Cena
 výrobku        1ks        KEN-503          Kè/ks

PWB013     7.60kg       -8600K           2574

Stůl mycí - se stojanem
Vhodný pro odmašťování součástek kvůli kontrole a před montáží v servisech, 
průmyslových i domácích dílnách. Čisticí kapalina je opakovaně filtrována během
odmašťování součástky. Dodáván včetně flexibilní chromované hadice, jednolitou vanou bez
svárů s víkem, elektrického čerpadla, napájecího kabelu dlouhého 1.6 m, náhradního filtru
čisticího regálu a zásobníku. Vhodné pro běžné odmašťovací přípravky. 
Minimální kapacita 40l. Maximílní kapacita 50l. 
Vybaven vypouštěcím špuntem pro snadnou údržbu.  

Celkové rozměry (d x š x v): 800 x 550 x 890mm.
Rozměry vany (d x š x v): 725 x 490 x 270mm.
Výška pracovní plochy: 750mm.
Výkon: 25W. Napětí 240V.
Jmenovitý proud: 0.3A.
Hmotnost: 31kg.

Náhradní díly
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Sprej antikorozní
oživovací

CGA500
Rychle schnoucí ochrana proti 
korozi. Vzhledově odpovídá 
nově pozinkovanému kovu. 
Ideálně vhodná pro ochranu 
svarů na pozinkovaných 
konstrukcích. Lze použít jako 
vrchní nátěr nebo jako 
základní nátěr. Je 
kompatibilní s většinou 
vrchních barev. Neobsahuje 
CFC ani olovo. Nádoba je  
opatřena aplikátorem se 
směrovým rozprašovačem pro 
použití ve vnějších 
prostorách - s minimálním 
prostřikem.

Sprej zinkový
antikorozní 

SZ1-500B
Rychle schnoucí ochrana proti 
korozi. Vzhledově odpovídá 
nově pozinkovanému kovu. 
Ideálně vhodná pro ochranu 
svarů na pozinkovaných 
konstrukcích. Lze použít jako 
vrchní nátěr nebo jako 
základní nátěr. Je 
kompatibilní s většinou 
vrchních barev. Neobsahuje 
CFC ani olovo. Nádoba je  
opatřena aplikátorem se 
směrovým rozprašovačem pro 
použití ve vnějších 
prostorách - s minimálním 
prostřikem.

    Číslo      Objem    Objednací kód        Cena
  výrobku                   SOL-732         Kè/ks

SZ1-500B   500ml      -0900K            315

    Číslo      Objem    Objednací kód        Cena
  výrobku                   SSF-732         Kč/ks

 CGA500    500ml      -3900K            222
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       Číslo         Objem Objednací kód        Cena
    výrobku                 SOL-732         Kè/ks

  SM3-500C   500ml    -0450K          125

Olej víceúčelový
SM3-500C
Víceúčelový minerální
olej vyvinutý pro široký
rozsah aplikací - maže,
penetruje, čistí a
chrání. Používá se na
zámky a závěsy,
pomáhá uvolňovat
zadřené a zrezivělé
šrouby, ideální pro
ochranu lodí. Vhodný
pro domácí použití, ale
dost silný i pro
průmyslové aplikace.
Obsahuje speciální
směs antikorozních
aditiv. Neobsahuje
silikony a  CFC.

upRaVEné

slOŽEní

Sprej na elektrické
kontakty průmyslový
SC2-500C 
Čisticí sprej pro odstraňování 
olejů, prachu a podob-
ných nečistot 
z elektrických kontaktů
a součástek.
Základem je kapalné
(hořlavé) rozpouštědlo
a plynný (nehořlavý)
aerosol CO2 o objemu
500 ml. Před aplikací
se vždy ujistěte, že
elektrické zařízení
je vypnuto. Lze použít
i na plasty, avšak na
laky a nátěry může
působit agresivně. Při
pochybnostech vždy
vyzkoušejte na malém
vzorku. 

    Číslo       Objem  Objednací kód        Cena
  výrobku                   SOL-732         Kč/ks

SC2-500C   500ml     -0120K            355

Sprej na elektrické kontakty
CCA500C 
Vhodný na čištění a
odmašťování jemných
součástek jaké se
používají v elektických
zařízeních. Může být
požit na většinu
povrchů, ale není
účinný na PCB měkké
plasty, nebo barevné
povrchy. Nekorozivní.
Obsahuje látky
neporušující ozonovou
vrstvu.

    Číslo      Objem    Objednací kód        Cena
  výrobku                   SSF-732         Kč/ks

CCA500C   500ml      -3120K            150

Sprej čistící rychleschnoucí 
SC1-500B 
Rychleschnoucí rozpustný 
čisticí sprej rychle pronikne do 
olejů, vazelin a ostatních 
nečistot. Rychle se 
odpařuje a zanechává 
čistý a suchý povrch. 
Vhodný pro většinu 
plastů, některé však 
změkčuje. 
Při pochybnostech 
vždy vyzkoušejte 
na malém vzorku. 
Vhodný pro teploty 
od –5°C do 30°C.

     Číslo        Objem      Objednací kód           Cena
  výrobku                       SOL-732           Kč/ks

SC1-500B  500ml      -0100K           300

Olej pro pneumatické 
nářadí
Ideální pro pneumatické nářadí 
a odvzdušňování. Olej chrání 
proti korozi a opotřebení. 
Odolný vůči vodě, která 
způsobuje opotřebení a korozi.
Nedochází k tvorbě lepkavých 
usazenin, které by mohly 
způsobit “lenivý” chod ventilů. 
Lze jej míchat se všemi mazivy 
na bázi minerálnách olejů. 
ISO Grade VG22.

      Popis       Objem Objednací kód        Cena
                                KEN-732        Kč/ks

 Plastová lahev  500ml   -8000K          230

skupina

540
      Popis       Objem Objednací kód        Cena
                          SSF-732         Kč/ks

    Aerosol      500ml   -3180K          122

Antistatický pěnový čistič
FCA500
Tento čistič je doporučen pro 
každodení použití na čištění 
elektronického a elektrického 
vybavení. Ostraňuje skvrny, 
nikotin, mastnotu, bežné 
nečistoty z plastu, koženky, 
keramiky, skla, nátěrů a 
dalších neporézních materálů.
Vhodný pro požití v kancelářích,
jídelnách, školách, 
umývárnách a dalších 
prostorách. Přes výborný 
účinek je šetrný k čištěným 
povrchům.

Sprej čisticí pěnový
SC5-500B
Čisticí sprej pro všestranné 
použití v průmyslu i 
domácnosti. Vhodný pro 
čištění krytů počítačů, 
tiskáren, klávesnic a jiných 
PVC výrobků. Neobsahuje 
silikon. 

       Číslo        Objem Objednací kód        Cena
    výrobku                  SOL-732         Kč/ks

  SC5-500B    500ml   -0180K          190

500
ml

500
ml

spREJE & MaZiVa pRO ÚDRŽBu
skupina

732

NOV
INKA



SPREJE & MAZIVA PRO úDRŽBU
SKUPINA

732

Sprej penetrační
SM1-500B
Rychle proniká do rzi
a korodovaných
armatur. Umožňuje
snadno uvolnit a
demontovat
armatury, vystavené
teplu a velkému
tlaku. Lze jej použít
na mokrých kovových
součástkách.
Neobsahuje silikon,
CFC ani chlór. Během
procesu uvolňování
maže závity. O 30%
menší hustota než
voda.

Číslo Objem Objednací kód Cena
produktu SOL-732 Kč/ks

SP1-500B 500ml -0600K 335

Číslo Objem Objednací kód Cena
produktu SOL-732 Kč/ks

SM1-500B 500ml -0400K 170

Číslo Objednací kód Cena
produktu

Objem
SOL-732 Kè/ks

SP2-500B 500ml -0620K 365

Sprej antikorozní průmyslový 
SP2-500B
Průmyslový antikorozní
ochranný sprej účinně
zabraňuje a zpomaluje
proces koroze
materiálů. Má světle
žlutou barvu, aby se
lépe poznaly již
ošetřené plochy.
Odolává vlhkosti,
kyselým a alkalickým
parám, snadno se
čistí. Doba ochrany
proti korozi se mění
v závislosti na okolních
podmínkách. 

Typ Objem Objednací kód Cena
balení SSF-732 Kč/ks

Aerosol 500ml -3400K 133

Penetrační 
olej

POA500
Penetrační olej pro
povolování, mazání 
a čištění. Tento olej
vytěsňuje vodu 
a zanechává ochraný
film proti korozi.
Vhodný pro závity,
servisní úkony 
a údržbu. 
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Číslo Objednací kód Cena
roduktu

Objem
SOL-732 Kč/ks

SM4-500C 500ml -0460K 160

Sprej silikonový 
průmyslový
SR2-500B - Heavy Duty 
Silikonový sprej pro 
všeobecné použití. Má
impregnační a uvolňovací
schopnosti. Ošetřený
povrch je suchý,
nemastný, čirý, 
bez zápachu.

Číslo Objem Objednací kód Cena
produktu SOL-732 Kč/ks

SR2-500B 500ml -0720K 368

Sprej teflonový
SR3-500B
Kvalitní mazivo s vysokou
mechanickou a tepelnou
odolností. Pro univerzální
použití, chrání před opotře-
bením a slepením doseda-
cích ploch. Ideální pro pov-
lakování forem, nástrojů,
zámků, spínačů a ovladačů,
teleskopických antén,
převodů, pro uvolňování
součástek atd. Na
ošetřených plochách působí
vodoodpudivě a
elektroizolačně, zanechává
suchý a hladký povrch.

Číslo Objem Objednací kód Cena
produktu SOL-732 Kč/ks

SR1-500B 500ml -0700K 355

Číslo Objem Objednací kód Cena
produktu SOL-732 Kč/ks

SR3-500B 500ml -0740K 355

Sprej s teflonem
SM4-500 ‘M4 Plus’
Mazání:Velmi výkonné mazivo na bázi
minerálního oleje s P.T.F.E.
Vytěsňování vody: Pomáhá startovat 
navlhlé benzinové motory.
Penetrace: Umožňuje 
snadné odstraňování rzi.
Čištění a ochrana:
Čistí kovové povrchy a zabraňuje 
korozi ošetřených součástek. 
Neobsahuje naftu, kerosen nebo 
parafin, které působí vysychání 
a rozpraskání pokožky nebo 
kožní choroby operátora. 
Pohonnou látkou ve spreji je CO2, 
který je nehořlavý. Neobsahuje 
silikon. Elektricky nevodivý 
v normálních pokojových 
podmínkách. Při použití na 
některých elektrických plastových 
součástkách je třeba dát pozor: 
mohly by vznikat vlasové trhliny. 
Před celkovým použitím 
vyzkoušejte vhodnost na malém 
vzorku. Ve spreji s obsahem 
500 ml je o 15% větší náplň než 
u sprejů plněných butanem.

Sprej ochranný
antikorozní 
SP1-500B - Zelený
Solent Green Moisture Guard 
vytváří tenkou vrstvu, která 
účinně chrání povrch proti 
vlhkosti a korozi. Ošetřená 
plocha získá jemně zelenou 
barvu, která jasně indikuje 
ošetřenou oblast. Ideálně 
vhodný pro dlouhodobější 
ochranu strojních součástek, 
lisovacích forem a nástrojů 
proti vlhkosti a korozi. Snadno 
se odstraňuje průmyslovým 
čističem Solent, 
SOL-732-0100K.

Sprej silikonový průmyslový
SR1-500B
Silikonový spej je vhodný
na plastové a pryžové
povrchy, na kterých
vytváří voděodolnou
ochrannou vrstvu. Má
impregnační a uvolňovací
schopnosti. Ošetřený
povrch je suchý,
nemastný, čirý, bez zápa-
chu. Vhodný na plast,
kov, dřevo, gumové
těsnění u dveří aut apod. 
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Popis Objem Objednací kód Cena
SSF-732 Kč/ks

Aerosol 500ml -3340K 119

Objednací kód CenaObjem
SOL-732 Kè/ks

5 litrů -9300K 250
20 litrů -9310K 975

Kapalina pro svařování
Ochranný film zabraňuje přilepení kovových
kapiček, které vznikají při svařování, a chrání
svařovaný předmět i jeho okolí.
Je nehořlavý, bez silikonu a dichlor-metanu,
netoxický, nealergenní
a biologicky
odbouratelný. Lehce
se odstraňuje před
další úpravou
povrchu, jako je
nátěr nebo
pokovování.
Nanáší se před
svařováním, záro-
veň slouží jako
účinný antikorozní
nátěr.

Spreje detekční 
pro svařování
Rychlá spolehlivá  metoda pro 
vizuální kontrolu a zjišťování kazů 
na povrchu svarů, speciálních slitin nebo
standardních kovů, vysoce namáhaných
konstrukčních dílů, odlitků, hřídelů,
ozubených kol, vřeten a podobných
zařízeních, kde je důležité zjistit vady povrchu.
Detekuje trhliny, drobné povrchové trhliny,
přeplátování svarů a pórovitost povrchu.

Sprej detekční 
zvýrazňovací
SF3-500B
Bílý film, který zvýrazní 
všechny vady, které byly 
zjištěny při použití detekčního 
barvicího spreje. Po zjištění a 
označení trhlin odstraníte 
detekční vrstvy čisticím 
sprejem SOL-732-0240K.

Sprej detekční 
barevný
SF2-500B
Velmi citlivá červená barva 
pro detekci vad na kovových 
součástkách za normálních
světelných podmínek.

Sprej detekční čisticí
SF1-500B
Rychle schnoucí silné 
rozpouštědlo pro čištění 
povrchů před testováním. 
Odstraňuje znečišťující látky 
včetně olejů, maziv a 
povrchové špíny.

Číslo Objem Objednací kód Cena
produktu SOL-732 Kč/ks

SF3-500B 500ml -0280K 295

Číslo Objem Objednací kód Cena
produktu SOL-732 Kč/ks

SF2-500B 500ml -0260K 295

Číslo Objem Objednací kód Cena
produktu SOL-732 Kč/ks

SF1-500B 500ml -0240K 290

Sprej pro svařování
SW1-400C
Ochranný film
zabraňuje přilepení
kovových kapiček,
které vznikají při
svařování, a chrání
svařovaný předmět
i jeho okolí. Je
nehořlavý, bez
silikonu a dichlor-
metanu, netoxický,
nealergenní a bio-
logicky odbouratelný.
Lehce se odstraňuje
před další úpravou
povrchu, jako je nátěr
nebo pokovování.
Nanáší se před
svařováním, zároveň
slouží jako účinný
antikorozní nátěr.

Číslo Objednací kód Cena
produktu Objem

SOL-732 Kč/ks

SL1-400A 400ml -0340K 190

Číslo Objednací kód Cena
produktu Objem

SOL-732 Kč/ks

SW1-400C 400ml -0840K 130

Sprej měděný 
s grafitem 
SM7 500B - S grafitem
Používá se při montáži
dílů, vystavených při
provozu vysokým
teplotám a tlakům 
pro jejich opětovnou
snažší demontáž. Při
vysokých teplotách se
mazivo roztaví, avšak
zůstane zde měděný
povlak. Vhodné
například pro výfukové a
brzdné systémy
automobilů, armatury
tepelných kotlů. Má
vysoký obsah mědi a je
účinný do 1100°C.
Neobsahuje olovo, CFC,
silikon ani chlor.

Číslo Objednací kód Cena
produktu Objem

SOL-732 Kč/ks

SD1-500B 500ml -0200K 525

Sprej suchý 
molybdenový
SD1-500B
Prvotřídní suché mazivo s
molybdenovými částicemi.
Suchý nátěr lze rozleštit
(pokud je to vyžadováno) na
velmi lesklý povrch.
Rychleschnoucí při pokojové
teplotě. Ideální pro suché
mazání, chrání proti zadření.
Hodí se na všechny typy
oceli, mědi, mosazi, nerezu a
slévárenského vybavení na
jiné materiály nebo místa,
kde není vhodné použití
mokrého maziva. Pracuje v
zatížení až do 100,000psi. 
Neobsahuje silikony. 

VÝHODNÉ BALENÍ

500ml 

VÝHODNÉ BALENÍ

500ml 

VÝHODNÉ BALENÍ

500ml 

Číslo Objednací kód Cena
produktu Objem

SOL-732 Kč/ks

SM7-500B 500ml -0520K 280

Detektor
netěsností

LDA500
Pro kontrolu netěsností plynu
a vzduchových tlakových
sytémů, včetně brzd aut a
tlakových nádob. Neobsahuje
alkohol, rozpouštědla, není
žíravý. Obsahuje látky
zamezující korozi. Nasříkejte
přímo na požadované místo,
použijte prodloužení. uvidíte
bubliny, pokud dochází k
úniku. 

NOV
INKA

Detektor
netěsností

SL1-400A
Speciální sprej pro zjištění
úniků plynu z tlakových
rozvodů. Nanáší se v tenkém
filmu, netěsnosti se projeví
bublinami. Sprej má dlouhou
skladovatelnost, protože je
poháněn stlačeným vzdu-
chem a je výhodnější než
náplně s CO2. Náplň u sprejů
plněných stlačeným CO2

stárne a degraduje, při apli-
kaci může způsobit falešný
poplach u mechanických
měřičů. Vhodný i na hůře
přístupná místa pro stlačený
vzduch, acetylén, butan,
propan, chlór, vodík a zemní
plyn. Není vhodný pro zaří-
zení, kde by hrozilo poš-
kození dýchacích cest.



SPREJE & MAZIVA PRO úDRŽBU
SKUPINA

732

Produkt Objem Objednací kód Cena
SOL-732 Kè/ks

Koncentrovaný 05l -9400K 168
čistič skel 25l -9420K 580

Čistič skel
koncentrovaný

Solent™ čistič skel může být použit celoročně
a je ideálním způsobem, jak udržet vaše okna
čistá a bez hmyzu, silniční špíny a povlaku.
Díky antirozmazávacímu
složení se stane vaše
sklo křišťálově čisté a
odolné proti mrazu,
což je ideální pro 
zimní období. 
Obsahuje 
změkčovače 
vody.
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Sprej mazací
pro 

vrtání a závitování
Areosol pronikne 
i do nepřístupných míst 
a zlepšuje řezné podmínky.

Typ Hmotnost Objednací kód Cena
maziva

Objem
12 ks SHR-732 Kč/ks

Sprej 400ml 5.1kg -4000K 250

Skupina

085 

Nerozpustná pěna pro
vrtání a řezání závitů
Areosol pronikne 
i do nepřístupných míst 
a zlepšuje řezné podmínky.
Vhodný pro žluté kovy bez
rizika nežádoucího zbarvení. 

Řezná kapalina 
Speciální řezná kapalina je vhodná pro pro 
ruční i strojní vrtání, frézování a závitování. 
Pasta
Řezná pasta s nízkým 
bodem tání se 
nerozpouští, správně 
a nepřetržitě maže 
při obrábění. 
Nanáší se manuál-
ně. Je vhodná pro
běžné i obtížné 
obrábění.

Typ Objem Objednací kód Cena
maziva SHR-732 Kč/ks

Pěna 400ml -4210K 240

Typ Objednací kód Cena
maziva

Objem
SHR-732 Kč/ks

Kapalina 500ml -4020K 310
Kapalina 5l -4060K 3600

Pasta 500g -4040K 260

Sprej molybdenový
SM8-500B
Je vhodný k mazání 
převodovek a řetězů, 
vystavených i extrémně
nepříznivým vlivům počasí. 
Na povrchu vytváří tenký 
vodoodpudivý film, který 
chrání před korozí a 
prodlužuje životnost. 
Vhodný pro teploty
od -40°C do +100°.

Číslo Objem Objednací kód Cena
produktu SOL-732 Kč/ks

SM8-500B 500ml -0540K 490

Typ Objem Objednací kód Cena
balení SSF-732 Kč/ks

Aerosol 500ml -3450K 165

Sprej na mazání drátěných lan
WRS500
Sprej na mazání a ochranu 
drátěných lan proti korozi.
Pronikne až do středu lana, 
odlučuje vodu a zvyšuje jeho 
životnost.

Sprej na 
řetězy 

CCA500
Speciální směs kvalitních
olejů, maziv a odmašťovadel, 
navržená pro mazání všech
typů vedení pomalobežných
řetězů.Proniká rychle do
vnitřku řetezových článků.
Neodstřikuje, nekape,
nevysychá a to i za
nepříznivých povětrnostních
podmínek. 
Usnadňuje chod a snižuje
tření.

Sprej na řetězy
a hřídele
SM6-500B
Ideální mazivo pro pohyblivé 
řetězy pod extrémním zatížením 
a pro řetězy, které nejsou 
napojeny na automatický 
mazací systém, nebo řetězy, 
které nepracují v olejové lázni. 
Obsahuje aditiva, která 
zabraňují odstříkávání z rychle 
se pohybujících řetězů a pohonů.
Ideální pro vysokozdvižné vozíky, 
dopravníkové systémy, 
motocyklové motory. Lze jej 
použít jako víceúčelové mazivo 
pro systémy určené do extrém-
ních povětrnostních podmínek. 
Lze použít jako mazivo pro kluzné 
dráhy pro obráběcí nástroje.
Silný antikorozní účinek. 
Neobsahuje silikon ani CFC.

Číslo Objem Objednací kód Cena
produktu SOL-732 Kč/ks

SB1-500B 500ml -0060K 393

Číslo Objem Objednací kód Cena
produktu SOL-732 Kč/ks

SM6-500B 500ml -0500K 305

Sprej na řemeny 
SB1-500B
Zamezuje prokluzu na
řemenicích, zlepšuje
přilnavost a prodlužuje
životnost. Zamezuje
pískání, vysoušení,
křehnutí a tvorbě
prasklin, snižuje
hlučnost. Vhodný pro
řemeny z pryže, plastu,
kůže a tkanin v autech,
ventilátorech, kompre-
sorech, čerpadlech.
Vhodný pro řemeny
vystavené vlhkému
počasí.

Voda destilovaná DW25
Vhodná pro doplnění kapaliny v olověných
akumulátorech, do strojů pro parní čištění,
žehličky, oplachování laboratorního skla
a všude tam, kde kde by mohly vznikat
usazeniny z vodního
kamene.

Objem Objednací kód Cena
SOL-732 Kè/ks

25 litrů -4250K 520

Typ Objem Objednací kód Cena
balení SSF-732 Kč/ks

Aerosol 500ml -3500K 177

NOV
INKA

NOV
INKA



ZNAčKOVAčE PRůMYSlOVé
SKUPINA

734

Značkovač 
čárový

Značkovač SOLENT je vyroben 
s vysokým podílem barevného pigmentu, pro dobře viditelné 
značení.  Velmi rychle zasychá. Určený na značení
parkovacích míst, podlah v továrnách, skladech, na
sportovištích a na značení povrchu vozovek. Může být
použít s malířskou šablonou. Neobsahuje CFC a
olověné přísady. Použitelný s různými typy značkovacích
vozíků. Každý sprej je dodáván se specální tryskou pro
skvělý výkon během celé životnosti značkovače. 

Barva Aplikace Objednací kód Cena
KEN-734 Kè/ks

Bílá Obecné označování -6020K 225
Žlutá Nebezpečí/upozornění -6040K 250
Modrá Povinné -6060K 250

Červená Zákaz/nebezpečí -6080K 250
Zelená Bezpečnostní podmínky/ směr -6100K 250

Oranžová Nebezpečí/upozornění -6120K 225
Černá Vymazání existujících čar -6140K 225
Šedá Vymazání existujících čar -6160K 225

Značkovače 
čárové

Pro použití na parkovištích, podlahách továren, skladů, hřištích,
sportovištích, tenisových kurtech, střediscích volného času, na
povrchu vozovek. Pro značkovací šablony, označování šňůrou nebo 
z volné ruky. Neobsahuje freony ani olověná aditiva. 
Plně kompatibilní s 
většinou obdobných
aplikátorů.
Nádoba 750ml.

Barvy jsou zobrazeny jen
pro informaci.

750ml nádoba

750ml nádoba

Barva Aplikace Objednací kód Cena
SOL-734 Kè/ks

Bílá Obecné označování -6020K 230
Žlutá Nebezpečí/upozornění -6040K 230
Modrá Povinné -6060K 230

Oranžová Chemie/Skladiště -6120K 230

Pistole značkovací
Vyrobena ze zesíleného nylonu. Spouštěcí
mechanismus zvyšuje uživatelský komfort
zejména při dlouhodobém používání.

Popis Objednací kód Cena
KEN-715 Kè/ks

Pistole značkovací -6200K 700

Průmyslové značkovače 
s kuličkovým hrotem
Pro použití na ocel,
hliník, gumu, dřevo,
plast, keramiku a
ostatní materiál.
Velikost hrotu 2.3mm.

Barva Objednací kód Cena
SOL-734 Kè/ks

Černá -0010K 75
Modrá -0020K 75
Zelená -0030K 75
Červená -0040K 75

Bílá -0050K 75
Žlutá -0060K 75

Barva Velikost Objednací kód Cena
KEN-734 Kè/ks

Žlutá 46ml -3020K 198
Bílá 46ml -3040K 195

Modrá 46ml -3060K 177
Zelená 46ml -3080K 177
Černá 46ml -3100K 177

Červená 46ml -3120K 177
Oranžová 46ml -3140K 177

Značkovač průmyslový 
Je určen pro označování kovů. Lze jej použít pro 
označování mastných, zkorodovaných nebo nových
kovových povrchů. Je také vhodný pro označování skla,
plastů, dřeva, keramiky atd. Čepička trysky s kulovou 
špičkou umožňuje vytékání barvy jen při použití a po přitisknutí
značkovače k obrobku - barvu nelze rozlít neúmyslně. Každá hlava je
zaměnitelná s hlavami jiných barev a lahviček. Každý značkovač lze
doplňovat z 1litrové nádoby se speciální barvou.

Barvy jsou zobrazeny jen pro informaci.

Materiál Velikost Objednací kód Cena
kuličky KEN-734 Kè/ks

Nikl 2.4mm -3500K 65

Hlavy s kulovou špičkou

Náhradní hlavy s kulovou čepičkou pro
průmyslové značkovače Kennedy 46ml.

Náhradní náplně

Barva Velikost Jedn. Objednací kód Cena
each KEN-734 Kè/ks

Žlutá 1l 1.4kg -3210K 1189
Bílá 1l 1.4kg -3230K 1189

Indikační 
pasta

Pasta na olejovém základě k 
určování nerovností na ložích strojů 
a podobně. Jednoduše lze 
odstranit pomocí 
metylu.

Barva Velikost Objednací kód Cena
balení MIR-734 Kè/ks

Modrá 28g Tuba -8810B 180
38g Dóza -8800A 140
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MAZIVO A OlEJE
SKUPINA 

740
Univerzální
mazací olej 

Grade VG68
Excelentní mazací vlastnosti při práci pod
vysokým tlakem. Přísady proti opotřebení
stroje pro maximální životnost. Maže a
volně vytéká i při velmi nízkých teplotách.
Eliminuje škrábance, tření a vibrace. 

Lithiové mazivo 
So-Grease EP2
Vysokozátěžové bezolovnaté lithiové mazivo. Obsahuje aditiva pro extrémní tlaky a
antikorozní přísady na ochranu proti korozi, včetně antioxidantů prodlužujících životnost
produktu. 
Velmi dobrá trvanlivost 
a oxidativní stabilita.
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Výkonný hydraulický olej
So-Hydra ‘Plus’ VG
Vynikající demulgující vlastnosti (voda a jiné
vodu obsahující tekutiny jsou rychle
izolovány). Velmi dobrá ochrana oceli a mědi
proti korozi. Velmi dobrá trvanlivost a
oxidativní stabilita. Dobrá ochrana proti
opotřebení. Velmi dobrá hydrolitická stabilita.
Vynikající filtrační schopnosti. Nízká pěnivost.
Vynikající vylučování vzduchu. 

Motorový olej
Supergrade FS2™ 

Polosyntetický 10W/40
Zušlechtěný minerální olej se speciálními
příměsy: Pro všechna benzinová, dieslová
auta, auta na plyn, dodávky a nákladní
vozidla. Vhodný i pro vozidla s více ventily, s
přímým střikováním a vybavená
turbodmychadlem. Mísitelný s ostatními oleji.
Umožňuje snadný start motoru i v chladném
počasí a snižuje spotřebu paliva. Poskytuje
mnohem delší životnost motoru než minerální
oleje. Vynikající mazací vlasnosti za všech
podmínek. Poskytuje vysokou ochranu při
městském provozu i při vysokých rychlostech.
Prodlužuje intervaly výměny oleje - olej měníte
méně častěji. Splňuje požadavky na úroveň
výkonu: API/SL/CH-4; Mercedes Benz
227.5; 229.1; 228.0/1; VW 501:01; 505, 
MAN 270/271.

Hydraulický olej s vysokým
viskozitním idexem 
So-Hydra ‘Plus’ VHVI
Nízká pěnivost a dobrá 
propustnost vzduchu. Velmi dobrá 
trvanlivost a oxidativní stabilita. 
Dobrá ochrana proti korozi a opotřebení. 
Velmi dobré viskózní a teplotní vlastnosti,
vysoký viskozitní index. Široký teplotní rozsah
použitelnosti. 

Značení Objem Objednací kód Cena
SOL-740 Kè/ks

VG68 20l -4368B 2350

Značení Objem Objednací kód Cena
SOL-740 Kè/ks

10W/40 5l -3010E 599

Značení Objem Objednací kód Cena
SOL-740 Kè/ks

VG68 20l -4168B 2300

Značení Objem Objednací kód Cena
SOL-740 Kè/ks

VG32 20l -4032B 2199
VG46 20l -4046B 2199
VG68 20l -4068B 2019
VG100 20l -4100B 2220

Typ Velikost Objednací kód Cena
SOL-740 Kè/ks

Patrona 400g -5100K 99
Plechovka 5.00kg -5105C 1100
Kbelík 12.5kg -5110M 2650

NOV
INKA

NOV
INKANOV

INKA

NOV
INKA

NOV
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METAl cUTTING lUBRIcANTS
SKUPINA

740

Rozpustný brusný olej
Syntetický
So-Cool ‘Plus’ Syn Grinding
Plně syntetický. Dlouhodobá životnost,
ekonomicky výhodný. Minimalizuje glazování
kolečka. Poskytuje velmi dobrou ochranu
proti korozi.
Stabilní emulze v měkké i tvrdé vodě.
Neobsahuje PTBBA.
Doporučené koncentrace pro běžné
obráběni:
Broušení litin 2% - 3.5%  
(ředění 50 : 1 resp. 30 : 1).
Ocel a Ni/Cr-ocel 2% (ředění 50 : 1).
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Rozpustný řezný olej -  
Víceúčelový
So-Cool ‘Plus’ GP
Šetrný k životnímu prostředí - neobsahuje
dusitan sodný, fenoly, triazeny, PTBBA nebo
příměsi chloru. 
Na bázi vysoce zušlechtěných minerálních
olejů. Vysoká úroveň mazání obráběcích
strojů.  Ideální pro širokou škálu obráběcích
operací. Nízký zápach. Nízká pořizovací cena.
Speciálně navrženo pro použití v tvrdé i
měkké vodě.
Doporučené koncentrace: 
Běžné obrábění 7% (ředění 14 : 1). 
Broušení (plochy, válce) 
2 - 3% (ředění 50 : 1 nebo 33 : 1).

Rozpustný řezný
olej - Hliník

So-Cool ‘Plus’ Hliník
Polosyntetický, šetrný k životnímu prostředí -
neobsahuje dusitan sodný, fenoly, triazeny,
PTBBA nebo příměsi chloru. Prodlužuje
životnost olejové vany a má výborné
protipěnivé vlastnosti. Zachovává optimální
životnost nástroje i při nejtěžších pracovních
podmínkách. Poskytuje vynikající mazací
schopnost a ochranu proti korozi řezným a
kluzným plochám, příslušenství stroje atd.
Nízký zápach emulze, nízká ztrátovost v
pracovním cyklu. Snadno odstranitelný z
potřísněných ploch. Brání vzniku hliníkových
usazenin - zlepšuje filtraci nečistot zařízení. 
Doporučené koncentrace:
Běžné obrábění 7% 
(ředění 14 : 1). 
Těžké obrábění 10%
(ředění 10 : 1).

Rozpustný řezný olej - Litiny
So-Cool ‘Plus’ Železo
Polosyntetický, výborné protipěnivé vlastnosti.
Šetrný k životnímu prostředí - neobsahuje
dusitan sodný, fenoly nebo příměsi chloru.   
Prodlužuje životnost olejové vany a poskytuje
ochranu proti korozi. Vynikající výpustné
vlastnosti. Prodlužuje životnost nástroje.
Nízká ztrátovost v pracovním cyklu - zvyšuje
efektivitu využití nákladů. Na bázi vysoce
zušlechtěných minerálních olejů. Zvýšená
čistící schopnost.
Doporučené koncentrace:
Běžné obrábění 5% (ředení 20 : 1). 
Náročné operace/obtížne obrobitelné
materiály 7% (ředení 14 : 1). 
Broušení 3% (ředení 33 : 1).

Rozpustný řezný olej - 
Nerezová ocel
So-Cool ‘Plus’ Stainless Steel 
Šetrný k životnímu prostředí - neobsahuje
dusitan sodný, fenoly, triazeny, PTBBA nebo
příměsi chloru. Na bázi vysoce zušlechtěných
minerálních olejů. Vysoká úroveň mazání
obráběcích strojů.  Ideální pro širokou škálu
obráběcích operací. Nízký zápach. 
Nízká pořizovací cena.
Doporučené koncentrace: 
Běžné obrábění 7% (ředění 14 : 1). 
Těžké obrábění 10% (ředění 10 : 1).

Značení Objem Objednací kód Cena
SOL-740 Kè/ks

SC-ALU 20l -4533B 3945

Značení Objem Objednací kód Cena
SOL-740 Kè/ks

SC-CAST 20l -4563B 3945

Značení Objem Objednací kód Cena
SOL-740 Kè/ks

SC-GP 20l -4508B 2554

Značení Objem Objednací kód Cena
SOL-740 Kè/ks

SC-INOX 20l -4600B 3890

Značení Objem Objednací kód Cena
SOL-740 Kè/ks

SC-GS 20l -4620B 3501

Značení Objem Objednací kód Cena
SOL-740 Kè/ks

SC-AERO 20l -4570B 3980

Rozpustný řezný olej -  
Aerospace
So-Cool ‘Plus’ Aerospace
Kvalitní chemické mazivo. 
Vynikající ochrana proti korozi a nežádoucímu
zbarvení. Nízká srážlivost a dobrá stabilita
směsi. Regulace pěny v přívodu tekutiny.
Vynikající odolnost proti bioorganismům,
kvalitní povrchová úprava. Prodlužuje
živostnost nástroje, ošetřuje součásti a
vybavení, udržuje plynulý provoz a snižuje
výrobní náklady. Speciálně navržen pro použití
v tvrdé i měkké vodě. 
Doporučené koncentrace:
Běžné obrábění 5% (ředění 20 : 1). 
Těžké obrábění 10% (ředění 10 : 1).

NOV
INKA

NOV
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SYSTéMY A PřÍSlUŠENSTVÍ
SKUPINA

740
Vodní  
směšovač 

Vodní a chemický smešovací systém s
ochranou proti zpětnému toku. Schválený k
provozu úřadem pro regulaci vody (WRA)
zabívajícím se bezpečnostními opatřeními
proti riziku, že si chemikálie najde cestu do
hlavního zdroje vody.   
Směšuje vodu a chemikálie v předvolené
koncentraci, vzduchové mezery jsou v
souladu s prevencí. Nabízí ekonomický
způsob míchání chemikálií přímo z
centrálního vodovodního systému bez
nutnosti jakýchkoliv dalších potrubních
systémů, ventilů, nebo jiných bezpečnostních
systémů zabraňujících zpětnému toku. 
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Odčerpávač olejových van
S nerezovým čerpadlem Venturi. Vhodný pro
sudy o objemu 205 litrů. Pomocí stlačeného
vzduchu vytváří výkonný odsávač. Odčerpává
kapaliny a nerozpuštěné látky z nádob a je
schopný naplnit barel za pouhých 90s, 
takže je připraven k ekologické likvidaci.
Automaticky se 
vypíná po 
skončení 
práce. 

Odlučovač oleje pásový
Navržen, aby jednoduše a účinně odstranil
nános plovoucího oleje na hladině řezné
kapaliny. Předchází tzv.‘Vůni pondělního
rána’, prodlužuje životnost chladící kapaliny a
snižuje riziko vzniku dermatitidy. Kompaktní
jednotky vhodné k upevnění na okraj nebo
nad nádrž. Napětí 240V. Produkt FT400
může být v nepřetržitém provozu.
Celková délka: 440mm 
(od vrcholu k dolní části držáku pásu).
Maximální hloubka ponoru: 150mm.
Rozměry skřínky (d x š x h): 
80 x 80 x 502mm.
Šířka pásu: FT300 = 30mm; 
FT400 = 40mm.

Universální 
odvodňovací kapalina
Grade SP-DWF
Používá se pro sušení kovových 
součástí a nástrojů. Odolný proti kyselinám a
alkalické migraci, proto je vhodný pro použití
v myčkách a na materiály s galvanickým
povlakem jako např. převodovky, motory a
jejich součásti. 
Ideální pro použití jako ponorná lázeň za
pokojové teploty, ale rovněž vhodný i do
sprejů. Vynikající odvodňovací kapalina,
bezbarvá, neobsahuje barium. Dodáváme v
plastovém kanystru v objemu 20l.

       Číslo              Objednací kód              Cena
    produktu            SOL-740               Kè/ks

    SM9100             -9100K              21031

       Číslo              Objednací kód              Cena
    produktu            SOL-740               Kè/ks

    PM175K             -8940G              21031

     Číslo         Objem    Objednací kód         Cena
  produktu                     SOL-740        Kè/ks

   SP-DWF         20l         -4270B          4100

Refraktometr přenosný
optický

K urèení koncentrace oleje ve vodních emulzích a prùhledných roztocích, jako 
je napøíklad chladicí kapalina obrábìcích strojù.Udržení správného složení 
chladicí kapaliny má zásadní význam pro optimální výkonnost øezných nástrojů. 
K ochranì stroje a obrobku proti korozi a snížení rizika ohrožení zdraví vyplývajícího z
nesprávné koncentrace olejù rozpustných ve vodì, pro optimalizaci používání øezných a
brusných kapalin.
Rozsah indexu hodnot: 1.333 - 1.356. Bx: 0 - 15%.
Zvětšení okuláru: 11x.
Zvětšení čočky: 4x.
Přesnost: ±0.0003 ±0.2%
Hodnota mřížky: 0.0005 0.2%
Dodáváme v kvalitním praktickém 
kovovém pouzdře s 
kalibraèním 
šroubovákem 
a návodem 
k obsluze.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

No 1333

1340

1345

1350

1355

BX %

Stupnice  
indexů lomu

20°CNáhradní díly
        Popis          Hmotn.Obejdnací kód      Cena
                             1ks    OXD-398      Kè/ks
Čočka pro přenosný   

10g     -3630K         254    refraktometr           

      Rozměry        Hmotn.Obejdnací kód      Cena
                             1ks    OXD-336      Kè/ks

38 x 38 x 185mm    30g     -1010K        3272

Refraktometr

Čočka pro
přenosný

refraktometr
FT300FT400

   Číslo     Odlučovací    Objednací kód        Cena
 produktu     rychlost        SOL-740        Kè/ks
  FT300         3l/h           -8860B         8699
  FT400         4l/h           -8880D       19340



Značení         Objem  
Objednací kód         Cena

                                   SOL-740          Kè/ks

  G46                 20l      -6370A         10999
  G68                 20l      -6380B         11111
  G100               20l      -6390C         11599

PROSTŘEDKY MAZAcÍ A TUKY PRO POTRAVINÁŘSKÝ PRůMYSl
SKUPINA

740
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Tuk syntetický bezpečný pro potraviny 
Nejnovější generace tuku bezpečného pro potraviny. Obsahuje čisté
netoxické oleje na syntetické bázi, v kombinaci PTFE a komplexní
směsí antioxidantů a balení EP. Představuje 
univerzální nástroj pro četné aplikace v 
mnoha odvětvích. Je dokonale odolný 
proti slané vodě a prostředí s vysokou 
vlhkostí. Je elektrickým izolátorem a 
může být použit jako ochrana 
elektrických zařízení proti pronikající 
vodě.Maže ložiska, řetězy a kluzné 
povrchy včetně plastových ložisek a 
běhounů. Má široký pracovní 
teplotní rozsah -40°C až 340°C. 
Mazací prostředek bezpečný 
pro potraviny. Netaví se.

Tuk silikonový bezpečný pro potraviny
Univerzální silikonový tuk pro práci při extrémně 
vysokých nebo extrémně nízkých teplotách. 
Lze jej také použít pro aplikace v 
potravinářském průmyslu nebo tam, kde 
primární důležitost mají vodu odpuzující 
zařízení vzhledem k tomu, že má 
vynikající fyzikální vlastnosti a je 
registrován u NSF H1.Netavitelný 
odpuzovač vody. Bez zápachu, 
netoxický. Nízká těkavost, vysoká 
elektrická izolační schopnost. 
Odolný proti oxidaci Tepelně 
stabilní. Odolný proti ozónu 
Má minimální účinky na pryž, 
plasty a kovy. Nemění se 
působením UV záření.

Hydraulický olej
bezpečný pro 

potravinářský průmysl
Určeny pro použití v oblastech, kde může
dojít k náhodnému styku s potravinami. Na
bázi vysoce kvalitních minerálních olejů s
příměsí nejmodernějších antikorozoních a EP
látek. Netoxické, v souladu s předpisy FDA a
mají registrační známku INS H1. 

Převodový olej bezpečný pro
potravinářský průmysl
Velmi výkonné převodové mazivo, vyrobeno z
minerálních olejů v kombinaci s vybranými
příměsi. Díky vynikající ochraně proti korozi,
oxidaci a teplotní stabilitě prodlužují životnost
převodovky a snižují náklady na údržbu.
Opatřeny registrační známkou H1.

Olej do kompresorů
bezpečný pro 
potravinářský průmysl
Plně syntetické, v souladu s 
předpisy FDA, mají registrační známku H1.
Jsou určeny pro použití v potravinářské výrobě
a farmaceutickém průmyslu, mají nízký
koeficient tření, snížují opotřebení a 
spotřebu energie.
Snižují tvorbu usazenin a tím i náklady na
údržbu a dobu prostojů výroby. 

     
Objem

           Objednací kód           Cena
                             SOL-740             Kè/ks

     400ml               -5900A             235
      5.0kg               -5905C           2018
    12.5kg               -5910E           5500

Tuk bílý bezpečný pro potraviny
Předpokládané použití pro 
mazání ložisek, kluzných a 
všech jemných 
mechanizmů použitých 
v potravinářském a 
zpracovávajícím průmyslu. 
Maximální pracovní teplota  
150°C s vynikající 
zátěžovou kapacitou a 
odolností proti vodě. 
Podléhající FDA. 
Registrovaný NSF H1. 
Netoxický.

Pasta proti zadření bezpečná pro potraviny
Upravená pro použití v sestavách v náročných oblastech, kde dochází
ke korozi třením a vlivem působení vlhkého prostředí.  
Vhodná také pro mazání kluzných a pomalu se pohybujících součástí.
Odolná vůči teplu, chladu a slané vodě. Může být použita v širokém
rozsahu teplot jako pevné mazivo obsahující PTFE. Poskytuje vynikající
suché mazací vlastnosti mezi všemi povrchy. Netoxický,  v souladu s
předpisy FDA, mají registrační 
známku H1. 

Značení      Objem     
Objednací kód         Cena

                                   SOL-740          Kè/ks

  G32             20l          -6160A           7999
  G46             20l          -6170B           8100
  G68             20l          -6180C           8150
  G100           20l          -6190D           9700

Značení      Objem     
Objednací kód         Cena

                                   SOL-740          Kè/ks

  G150           20l          -6300A         11600
  G220           20l          -6310B         11999
  G360           20l          -6320C         12189
  G460           20l          -6330D         12300

                          Objednací kód           Cena
     Objem              SOL-740             Kè/ks
    100ml               -6200A             110
    400ml               -6210B             400
      5.0kg               -6215E           2694
    12.5kg               -6217H           7500

                          Objednací kód           Cena
     Objem              SOL-740             Kè/ks

     100ml               -6250D             240
     400ml               -6260E              505
      500g               -6270F              605
      5.0kg               -6280G            6239
    12.5kg               -6290H          15999

   Značení     Hmotnost  
Objednací kód         Cena

                                   SOL-740         Kè/ks

    FSASP        500g      -6720B           549

NOV
INKA
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NOV
INKA

NOV
INKA



PROSTŘEDKY MAZAcÍ A TUKY PRO POTRAVINÁŘSKÝ PRůMYSl
SKUPINA

740

Sprej na pásy bezpečný pro
potraviny
Registračí značka H1. Určeno k ošetřování
kůže, pryže a syntetických pásů. Čistá
aplikace sprejem z 500ml nádobky.
Prodlužuje životnost, zlepšuje přilnavost a
umožňuje pásu pracovat bez ztráty výkonu
(prokluz) i ve vlhkém 
nebo mokrém 
prostředí.  

Objem Objednací kód Cena
SOL-740 Kè/ks

500ml -6760F 241

Bílé mazivo bezpečné pro
potravinářský průmysl
Navrženo pro mazání ložisek, kluzných
součástí a všech choulostivých mechanismů
používaných při výrobě potravin. Maximální
provozní teplota je 150°C s vynikající
odolností proti vysoké zátěži a proti vlhkosti.
Netoxické. 
V souladu s FDA. 
Registrační značka 
NSF H1. 

Objem Objednací kód Cena
SOL-740 Kè/ks

500ml -6850E 298

Odmašťovač bezpečný pro
potravinářský průmysl
Registračí značka H1. Univerzální
čistič/odmašťovač je určen pro oblasti výroby
potravin. Je neabrazivní, nechlorovaný, bez
zápachu, rychle se vypařuje, nezanechává po
sobě žádné zbytky nebo usazeniny.

Objem Objednací kód Cena
SOL-740 Kè/ks

500ml -6810L 237
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Skupina

540

Tuk High Tech bezpečný 
pro potraviny
Syntetický tuk PTFE
bezpečný pro potraviny
je plně syntetický,
průhledný netavný tuk,
který umožňuje, aby
kapalina pronikla do
strojových součástek
před zavedením tuku 
č. 2. Chrání a maže
pomocí netoxického
antikorozního štítu.
Používá se na kluzné 
a valivé prvky povrchů,
kovové, dřevěné 
a plastové. Je vyroben z
netoxických mazacích
složek uvedených na
seznamu FDA a je
registrován u NSF H1.
Je zcela odolný proti
slané nebo 
sladké vodě a používá
se v rámci řady strojů 
v rozmezí teplot od
–40°C do +340°C.  

Olej penetrační 
bezpečný 
pro potraviny

Penetrační olej pro demontáž a čištění.
Tento olej je bez zápachu a bez chuti
a vytěsňuje vodu. Zanechává hydrofobní
povlak pro ochranu 
povrchů proti korozi.
Proniká závity a trhli-
nami a maže jemné 
mechanizmy, otočné
body a kluzné povrchy
a současně odmašťuje
povrchy. Lze použít 
jako lehký mazací 
prostředek. Vyhovuje 
FDA. Registrován 
u NSF H1. Bezpečný 
pro potraviny, 
syntetický,
průzračný, 
bílá kapalina, 
netoxický, 
antikorozní.

Objem Objednací kód Cena
SOL-740 Kè/ks

500ml -5930D 290

Objem Objednací kód Cena
SOL-740 Kè/ks

500ml -6220C 300

Objem Objednací kód Cena
SOL-740 Kè/ks

500ml -5960G 325
5 litrů -5970H 2258

Olej mazací bezpečný pro potraviny
Tento mazací prostředek je dokonale čirý, 
bez zápachu a bezpečný pro potraviny,
neobsahuje minerální  uhlovodíky, vyhovuje
FDA a je registrován u NSF H1. Je to
hydrofobní olej a tudíž nepřijímá vodu a vytváří
bariéru mezi kondenzovanou vodou a
kovovými povrchy. Tento univerzální mazací 
prostředek lze použít na povrchy kluzných a
valivých ložisek, na kov, dřevo a plasty.
Nehořlavý. Netoxický.Antikorozní. Bezpečně
použitelný pro teploty od –60° do +260°C. V
horkých podmínkách kde je aplikace obtížná,
doporučujeme použít tento produkt v
nehořlavém aerosolovém kontejneru 500ml.
Směrnice pro použití: Lze jej aplikovat 
sprejem, 
mazničkou,  
automat-
ickým 
mazacím 
systémem.

NOV
INKA

NOV
INKANOV

INKA



SYSTéMY SKlADOVAcÍ
SKUPINA

741

Číslo Rozměry Jedn. Objednací kód Cena
produktu (cm) hmotnost SOL-741 Kč/ks

SDP-2 122 x 82 x 33 240 -5110A 8458

Číslo Rozměry Jedn. Objednací kód Cena
produktu (cm) hmotnost SOL-741 Kč/ks

SDP-4 128 x 128 x 28 230 -5120A 9180

Paleta na 4 barely v řadě
Pro použití v omezených prostorách. Unikátní konstrukce umožňuje
skladovat barely podél zdi a zároveň v souladu s předpisy. 
Pevná 100% polyethylenová konstrukce.

Paleta na 4 barely
Kompaktní paleta na 4 barely s nízkou nakládací výškou pouhých 28
cm. Kapacita vany 230l je svou velikostí v souladu s předpisy.  100%
polyethylenová konstrukce.

Číslo Rozměry Objem Objednací kód Cena
produktu (cm) barelu SOL-741 Kè/ks

SDT-230 160 x 74 x 64 230 -5500T 16504

Číslo Rozměry Objem Objednací kód Cena
produktu (cm) barelu SOL-741 Kè/ks

SW-4 166 x 126 x 15 300 -6420B 9452

Stanice pracovní pro 2 barely
Pracovní stanice jsou vhodnou alternativou k paletám na barely tam,
kde je kvůli snažšímu přístupu vyžadována menší nákladová výška.
Skladovací rampy a oblast výdeje můžete snadno navrhnout výběrem
ze tří různých velikostí. 
Všechny tři modely, SW-2, SW-4
(vpravo) a SW-4IL (další stránka)
jsou vyrobeny z polyethylenové
konstrukce o výšce 15cm pro
snažší nakládání a vykládání.

Stanice pracovní pro 4 barely
Včechny tři modely, SW-2 (vlevo), SW-4 a SW-4IL (další stránka) jsou
vyrobeny z polyethylenové konstrukce o výšce 15cm pro snažší
nakládání a vykládání. Rošty můžete při čištění snadno vyjmout. 

Číslo Rozměry Jedn. Objednací kód Cena
produktu (cm) hmotnost SOL-741 Kč/ks

SDP-4L 249 x 64 x 30 250 -5120L 12548

Číslo Rozměry Objem Objednací kód Cena
produktu (cm) barelu SOL-741 Kè/ks

SW-2 126 x 86 x 15 150 -6410A 8400
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Paleta na  
2 barely

100% polyethylenová konstrukce je odolná proti korozi, nárazům a
poškrábání v 
průmyslovém 
prostředí. Plně 
kompatibilní se 
všemi současnými 
předpisy.

Vozík manipulační na barely
SDT-230
Mobilní vozík obsahující manipulační a rozvažovací systém pro barely
o obsahu 205 litrů. Snadné připevnění barelu páskem.  Snadná
manipulace. Kolečka o průměru 10 palců přispívají ke snadné 
manévrovatelnosti. 
Tuhý, chemicky odolný 
100% polyetylén.
Hmotnost: 37kg.



SYSTéMY SKlADOVAcÍ
SKUPINA

741

Rampa k pracovním stanicím
Navrženo k bezpečnému použití s jakoukoliv velikostí pracovních
stanic. Vestavěná lišta snadno a bezpečně spojí rampu se stanicí
jakékoliv velikosti. Žebrovaný povrch pro
lepší záběr, 80cm široká. 
100% polyethylen.

Číslo Rozměry Objem Objednací kód Cena
produktu (cm) nádrže SOL-741 Kè/ks

SWB1 55 x 55 x 11 27.5 -6810A 3150
SWB2 72 x 46 x 11 27.5 -6820B 3875
SWB4 92 X 72 x 18 100 -6840D 6258

Podložky pro malé barely
U malých barelů je stejná
pravěpodobnost úniku nebo rozlití
kapalin jako u velkých. Tři různé
velikosti vyhovují barelům o oběmu do
25l. 100% polyethylenová konstrukce,
odolná proti korozi.

SWB2

SWB1

SWB4

Číslo Rozměry Objem Objednací kód Cena
produktu (cm) nádrže SOL-741 Kè/ks

SW-T1 63 x 55 x 7 9.5 -6530T 2875

Číslo Rozměry Objem Objednací kód Cena
produktu (cm) barelu SOL-741 Kè/ks

SWR-1 65 x 80 x 16 - -6520R 4851

Stanice pracovní pro 4 barely 
v řadě

Včechny tři modely, SW-2, SW-4
(předchozí stránka) a SW-4IL jsou
vyrobeny z polyethylenové konstrukce
o výšce 15cm pro snažší nakládání a
vykládání. Rošty můžete při čištění
snadno vyjmout. 

Číslo Rozměry Objem Objednací kód Cena
produktu (cm) barelu SOL-741 Kè/ks

SW-4IL 260 x 90 x 15 300 -6421C 14587

Číslo Rozměry Objem Objednací kód Cena
produktu             (cm)                  vany SOL-741 Kè/ks

SOT-8 87 prům. x 19 50 -5840T 2480

Číslo Rozměry Objem Objednací kód Cena
produktu (cm) nálevky SOL-741 Kè/ks

SF-20L 61 prům. x 23 250 -5650X 2487

Podložka pod barel
Pro použití na pracovišti, kde je vyskytuje pouze jeden sud. 
Podložka o objemu 25% z celkové kapacity sudu je v souladu s
předpisy o skladování ropných produktů. 
Vyrobeno ze 100% polyethylenu. 
Sud není v balení

Nálevka na sudy
Nasaďte na 205litrový sud. Nálevka
umožňuje bezpečné nalití přebytečných
kapalin zpět do sudu bez rizika stříkanců,
které by mohly vzniknout v okolí pracoviště.
Nabízí vynikající stabilitu a bezpečnost.
Objem nálevky 20 litrů.
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Podložka stolní
Sekundární systém pro použití
jako rozvažovací nebo mísicí
stanice.Tuhý chemicky odolný
100% polyetylén. 
SW-T1: Stolní podložka, 
9.5 litrů. 
Hmotnost 3.0kg.



SYSTéMY SKlADOVAcÍ
SKUPINA

741

   Číslo               Rozměry          Nádoba    Objednací kód            Cena
produktu               (cm)                 (l)          SOL-741            Kè/ks

 SSP110       140 x 195 x 73      1100        -6240S             26158

Nádrž na vodu 
paletová IBC

Jedinečná konstrukce, vybavena prostorem pro kbelík k odčerpání
tekutin z IBC. 
Integrovaná paleta pro použití s jakýmkoliv typem IBC.

     Číslo               Rozměry          Kapacita  Objed. kód              Cena
   produktu               (cm)                  (l)       SOL-741            Kè/ks

   SDC614     65 x45 na bázi jílu        2        -3020C             4580
  SDC101N   100 x 100 neopren       1        -3000A             1358
  SDC616P    61 x 61 polyuretan        1        -3030D             7845

Kryty odpadů
Pokud kapaliny uniknou do venkovního prostředí, velmi často se
stává, že nevyhnutelně odtékají do kanalizace. Podle zákona musí být
v oblasti rizika výskytu nebezpečných kapalin zajištěna dostatečná
ochrana kanalizace. Jeden ze způsobů ochrany poskytují kryty
odpadů, které jsou k dispozici ve třech velikostech. Kryty na bázi jílu
se používájí jen v případě pohotovosti, jelikož není možné je použít
opětovně. Pro opakované zatížení (např.dočasná odkládací místa pro
zboží) je vhodný polyuretanový kryt. Neoprenový kryt je jen pro
příležitostné použití. 
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        Číslo                   Absorbce               Objednací kód            Cena
     produktu                                              SOL-742             Kč/ks

     AVC 120                120 litrů                  -5440V               905

Havarijní sada
Sada s obalem z PVC 
a v pevné schránce
s kolečky, obsahuje průhledný
obal na A4 pro vkládání
záznamových listů. Kontejner
je přelepen páskou, která
označuje použití jejího obsahu.

             Objem                       Objednací kód                        Cena
                                              SOL-741                      Kè/ks

              1kg                            -2880R                        450

Tmel těsnicí na opravu sudů
Rychlá odpověď na
nečekaný únik kapaliny.
Poskytuje dočasné řešení
při výskytu děr v sudech
nebo trubkách. Nemusí se
ředit ani míchat, vhodné k
okamžitému použití.
Nevyžaduje přípravu
povrchu. Aplikujte přímo 
na poškozené místo,
bentonitový jíl vytvoří
těsnění. Netoxický. 

           Velikost                       Objednací kód                      Cena
             balení                         SOL-742                     Kè/ks

               20l                             -8250A                        250

Granule hliněné absorpční
Tyto tradiční hliněné absorpční granule jsou schopny absorbovat olej,
vodu a mnoho jiných druhů tekutin. Netoxické, chemicky neutrální.
20l.

NOV
INKA

NOV
INKA



Soupravy absorpčních 
materiálů

Existuje mnoho situací, kdy je potřeba, aby absorpční materiál byl vždy po ruce. Solent Plus -  absorpční materiály jsou nákladově
efektivní odpověď na tento požadavek. K dispozici do údržby. Soupravy na absorpci oleje a chemikálii, jsou dostupné v kapacitě
od 10l do 240l. Jsou baleny s dostatečnými absorbenty, aby se vyrovnali s únikem uvedené velikosti.

Malý koš absorpčních materiálů
Obsah sady
25ltr
17x absorpční podložka, 1x válec, 2x polštářky, 1x rukavice, 
4x vak na odpad.

Absorpční sada v uzavíratelném obalu
Obsah sady
15l
10x absorpční podložka, 1x válec, 
1x rukavice, 1x vak na odpad

Absorbční materiály a popelnice 2-kolečkové
Obsah sady
120l
75x absorpční podložka, 9x válec, 8x polštářky, 1x brýle, 1x rukavice, 
1x plášť, 10x vak na odpad.
240l
200x absorpční podložka, 
12x válec, 
10x polštářky, 
1x brýle, 
1x rukavice, 
1x plášť 
18x vak na odpad.

MATERIÁlY ABSORPčNÍ
SKUPINA

742

    Číslo                            Formát                      Absorpce   Objednací kód   Cena
  produktu                                                               (l)         SOL-742   Kè/ks

PMK120B Údržba, 2-kolové plastové popelnice    120         -6350D    5158
 POK120B    Olej, 2-kolové plastové popelnice      120          -6360E    5158
 PCK120B Chemikálie, 2-kolové plastové popelnice    120          -6370F    6870
PMK240B  Údržba, 2-kolové plastové popelnice    240          -6400G    9845
 POK240B    Olej, 2-kolové plastové popelnice      240          -6410H    9845
 PCK240B Chemikálie, 2-kolové plastové popelnice    240         -6420J   12890

     Číslo                            Formát                    Absorpce   Objednací kód    Cena
  produktu                                                             (l)         SOL-742     Kè/ks

PMK025A       Údržba, uzavíratelný obal         25         -6300A     1541
POK025A          Olej, uzavíratelný obal            25         -6310B     1547
 PCK025A      Chemikálie, uzavíratelný obal        25         -6320C     1945

Vinyliové brašny s absorpčními materiály
Obsah sady
10l
10x absorpční podložka, 
1x válec, 
1x rukavice, 
1x těsnící tmel 1kg,
2x vak na odpad.

20l
15x absorpční podložka, 2x válec, 
1x rukavice, 
3x vak na odpad.

50l
35x absorpční podložka, 
3x válec, 
3 x polštářky, 
1x rukavice, 
5x vak na odpad.

     Číslo                            Formát                    Absorpce   Objednací kód    Cena
  produktu                                                             (l)         SOL-742     Kè/ks

PMK015B       Údržba, uzavíratelný obal         15         -6130M     644
POK015B          Olej, uzavíratelný obal           15         -6135N      644
PCK015B      Chemikálie, uzavíratelný obal        15         -6140P      644

    Číslo                            Formát                      Absorpce   Objednací kód   Cena
  produktu                                                               (l)         SOL-742   Kè/ks

PMK010B Údržba, Vinylová brašna se suchým zipem     10         -6100A   1145
POK010B   Olej, Vinylová brašna se suchým zipem      10          -6110B   1254
PCK010B  Chemikálie, Vinylová brašna se suchým zipem 10          -6120C   1458
PMK020C Údržba, Vinylová brašna s pojízdným zipem    20          -6150D   1280
POK020C  Olej, Vinylová brašna s pojízdným zipem      20          -6160E    1280
PCK020C Chemikálie, Vinylová brašna s pojízdným zipem 20         -6170F    1504
PMK050S Údržba, Vinylová brašna se suchým zipem     50          -6200G   2445
POK050S   Olej, Vinylová brašna se suchým zipem      50          -6210H   2455
PCK050S Chemikálie, Vinylová brašna se suchým zipem  50         -6220J    2740

Plastové
popelnice 120l a

240l 

Malý koš 25l

Absorpční
brašna 50l

Absorpční
brašna 20l

Absorpční
brašna 10l

Absorpční sada
15l 
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MATERIÁlY ABSORPčNÍ
SKUPINA

742
‘Přírodní’ absorbenty 
z celulózových vláken

Než se při výrobě neustále spoléhat na neobnovitelné zdroje, jako je
polypropylen, přichází Solent Plus™ s novou řadou absorpčních
podložek, utěrek a válců, které jsou vyrobeny z 80% z celulózových
vláken. Celulózová vlákna jsou jedním z nejdostupnějších trvale
udržitelných zdrojů a mají nízkou závislost na fosilních palivech.
Všechny tyto produkty jsou vhodné pouze pro údržbu nebo na olejové
znečištění. Představují kvalitativně a cenově srovnatelnou alternativu
tradičním absorbentům. Výkon je srovnatelný, ne-li v mnohých
případech ještě lepší. Za zmínku stojí, že olejové podložky tohoto typu
jsou schopny vstřebat až 1,4l oleje na podložku.

‘Přírodní’ válce

‘Přírodní’ podložky

Rozměry Formát Počet Absorpce Objednací kód Cena
(cm x cm) v balení (l) SOL-742 Kè/bal.
48 x 38 Údržba 100 0.8 -4510K 1845
48 x 38 Olej 100 1.4 -4550P 1800

Rozměry Formát Počet Absorpce Objednací kód Cena
(cm x m) v balení (l) SOL-742 Kè/bal.
7.5 x 1.2 Údržba 20 4.0 -4530M 1800
7.5 x 1.2 Olej 20 4.0 -4570R 1640

‘Přírodní’ utěrky

Rozměry Formát Počet Absorpce Objednací kód Cena
(cm x m) v balení (l) SOL-742 Kè/ks
37 x 38 Údržba 1 062.0 -4520L 1640

Pásy expanzní absorpční
Používá se pro vázání rozšířeného oleje a absorbci olejové skvrny z
vody. Pásy připevněné svorkami v rozteči v násobcích tří metrů, 
které mohou být navzájem propojeny a lze s nimi snadno
manipulovat.

Polštářky
Absorbují kapky pod neutěsněným potrubím nebo stroji.

Vysoušecí válce
Používá se v případě, že
rozlitou kapalinu je třeba
ohraničit 
a vysušit. Válce o průměru 
75 mm jsou dodávány 
v délkách 1, 2 a 3 m. Tkaný
povrch umožnuje lepší
průchod kapaliny do
vnitřku válce a
přispívá k
absorpčním
schopnostem. 
Je možné je
vytvarovat
kolem strojů
nebo na
nerovných
podlahách.
100%
polypropylen
rychle vstřebá a uchová
vysoušenou tekutinu.

Číslo Rozměry Typ Ks Absorpce Objed. kód Cena
produktu (cm x m) v boxu (l) SOL-742 Kè/bal.
SMS810 7.5 x 1.0 50 3.7 -2960M 3150
PMS812 7.5 x 1.2 Údržba 20 4.5 -4170N 1705
PMS830 7.5 x 3.0 8 11.2 -4180P 1700
75-3056 7.5 x 1.2 Pouze olej 20 4.0 -4470X 1840
POS830 7.5 x 3.0 8 10.0 -4480Z 1840
PCS812  7.5 x 1.2 Chemikálie 20 4.0 -4770H 1984
PCS830 7.5 x 3.0 8 10.0 -4780K 1984

Číslo Rozměry Typ Ks Absorpce Objed. kód Cena
produktu (cm x m) v boxu (l) SOL-742 Kè/bal.
SMC303 38 x 23 Údržba 16 4.0 -2610F 1850
SOC303 38 x 23 Olej 16 3.5 -2620G 3100

Chemikálie Pouze olej

Údržba

Číslo Rozměry Typ Ks Absorpce Objed. kód Cena
produktu (cm x m) v boxu (l) SOL-742 Kè/bal.
SBO123 13 x 3 Pouze olej 4 29.5 -0820J 4875
SBO203 20 x 3 Pouze olej 4 79.0 -0840L 3645
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MATERIÁlY ABSORPčNÍ
SKUPINA

742

Podložka absorpční pro barely
Přesný výřez na pokrytí vrchního čela sudu 205l. Absorbují všechny
úniky z kohoutků, kapalinových čerpadel
atd. Každá přikrývka je schopná
absorbovat až 1l většiny
průmyslových kapalin.

Číslo Rozměry Typ Ks Absorpce Objed. kód Cena
produktu (průměr cm) v balíku (l) SOL-742 Kè/bal.
MPA5656 56cm Údržba 5 1.0 -0620B 480

Vysoušecí utěrky

Lepená dvouvrstvá konstrukce zajištuje, že se utěrky nerozpadnou,
když jsou mokré. Střídavě perforované pro snadné dělení na menší
kusy.

Číslo Rozměry Typ Ks Absorpční Objednací kód Cena
produktu (cm x cm) v balíku schopn./1role SOL-742 Kè/bal.
PMP503 50 x 40 Údržba/Střední 100 0.80 -4010J 1650
SMP504 50 x 40 Údržba/Lehké 200 0.50 -2860K 2400
SMP501 50 x 40 Údržba/Lehké 50 0.50 -2850J 810

Číslo Rozměry Typ Ks Absorpční Objednací kód Cena
produktu (cm x cm) v balíku schopn./1role SOL-742 Kè/bal.
POP100 50 x 40 Olej/Střední 100 0.80 -4310R 1580
SOP200 50 x 40 Olej/Lehké 200 0.65 -3360S 2215
SOP501 50 x 40 Olej/Lehké 50 0.65 -3420H 640

Číslo Rozměry Typ Ks Absorpce Objed. kód Cena
produktu (cm x cm) v balíkuschopn./1roleSOL-742 Kè/bal.
PCP504 50 x 40 Chem./Střední 100 0.80 -4610A 1805

Údržba
Silné a velice absorpční, vhodné pro čištění zařízení a strojů. 

Olej
odstraňuje olej z 
povrchu vody a 
jiných kapalin. 
Utěrky položte na 
hladinu a nechte 
absorbovat olej.Utěrky 
jsou netoxické, působí 
rychle a velmi dobře 
absorbují. Dodáváme v balení 
po 50ti, 100 a 200 kusech.

Chemikálie

Solent Plus
Solent rozšířil svoji nabídku absorpčních materiálů o 
novinky řady Solent Plus. Jsou navrženy pro větší ochranu 
životního prostředí díky vylepšeným absorpčním 
schopnostem. Všechny výrobky značky Solent Plus jsou 
barevně rozlišeny pro usnadnění správného výběru. 

Údržba - černá / šedá
Olej - bílá
Chemikálie - žlutá

Vysoušecí role
Jsou vyrobeny stejnou 
dvouvrstvou 
technologií jako utěrky 
Solent Plus. Dodáváme 
v šířích 500, nebo 
900 mm. Střídavě 
perforované pro 
snadné dělení na 
potřebné kusy. 
Vhodné pro rychlé 
pokrytí velkých 
ploch rozlité 
technologie. Možno 
použít také jako 
překrytí pracovního 
stolu při práci s 
naolejovanými díly. 
Role 40 metrů. 

Číslo Rozměry Typ Ks Absorp. Objednací kód Cena
produktu (cm x m) v balíku schopn./1role SOL-742 Kè/bal.
PMR505 50 x 40 Údržba 1 080 -4100C 1650
PMR905 90 x 40 Údržba 1 144 -4110L 3150

Číslo Rozměry Typ Ks Absorp. Objednací kód Cena
produktu (cm x m) v balíku schopn./1role SOL-742 Kè/bal.
POR130 50 x 40 Pouze olej 1 080 -4400T 1580
POR260 90 x 40 Pouze olej 1 144 -4410V 2845

Číslo Rozměry Typ Ks Absorp. Objednací kód Cena
produktu (cm x m) v balíku schopn./1role SOL-742 Kè/bal.
PCR484 50 x 40 Chemikálie 1 080 -4700C 1784
PCR905 90 x 40 Chemikálie 1 144 -4710D 3150

Souprava absorpčních materiálů
Obsah:
Potištěný krychlový vak.
2x podnožky (80 mm x 3 m).
15x podložky (dvojitá hmotnost).
1x vak na odpad a motouz.
1x návod.
Objem soupravy: 35 litrů.

Číslo Typ Absorp. Objednací kód Cena
produktu schopn./1role SOL-742 Kè/bal.
SMK35Y Údržba, Vinylová brašna s pojízdným zipem 35 -5150S 1605
SOK35Y Olej, Vinylová brašna s pojízdným zipem 35 -5160T 1874
SCK035YChemikálie,Vinylová brašna s pojízdným zipem 35 -5170V 1800
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Popis Velikost Objednací kód Cena
pouzdra SOL-780 Kè/ks

Univerz. ochranný krém 2l -1950Q 200

Systém péče o pokožku 
a vlasy Solent™

Systém pro péči o pleť a vlasy Solent využívá 2 litrových uzavřených sáčků
pro dávkovací kazety, pro lepší dávkování a minimalizaci úniků. Systém
pomáhá zabránit křížové kontaminaci. Kompletní sortiment: mýdla, krémy,
perličkové čističe včetně rekondičních krémů pro naše dávkovače

Antibakteriální čističe
Antibakteriální mýdlo 
Přírodní mýdlo, kondicionér a jemný detergent. Ideální pro časté
použití. 
Chladivý dezinfekční gel 
Gel na alkoholové bázi ničí
bakterie (účinný proti MRSA).  
2 litrové balení pro 2mm
dávkovač.

Perličkové mýdlo Solent™
Základní citrónové mýdlo 
Obsah 2litry pro dávkovače průměr 3mm.

Dávkovač mýdla
Všechny krémy, mýdla a gely:
Vhodný dávkovač - 2mm.
Všechny perličková mýdla:
Vhodný dávkovač - 3mm.

Luxusní mýdlo
Luxusní mýdlo
Luxusní mýdlo s bohatou pěnou pro snadné odstranění nečistot.
Se svěží vůní broskví.
Gelové mýdlo 
Zlatavé čisté neparfémované
mýdlo pro všestranné použití.

VYHNĚTE SE KŘÍŽOVÉ
KONTAMINACI

Blue Ocean vlasový 
a tělový šampón.
Nealkalický jemný, pro pracoviště a centra
volného času.   

Univerzální ochranný krém
Krém pro ochranu rukou při práci. 
Pro dávkovače s průtokem 2mm.
Dodáváno samostatně, baleno po 6ti kusech.

Systém péče o pokožku a
vlasy Solent™
Regenerační krém na ruce
Obnovuje přirozenou vláčnost rukou, která
byla narušena během práce. 
2 litrové balení pro 2mm dávkovač.

OŽIVOVAČ

DESINFEKCE

OCHRANA ČISTIČE

Popis Velikost Objednací kód Cena
pouzdra SOL-780 Kè/ks

Luxusní mýdlo 2l -2630A 200
Gelové mýdlo 2l -2680L 190

Popis Velikost Objednací kód Cena
pouzdra SOL-780 Kè/ks

Antibakteriální mýdlo 2l -2560F 228
Chladivý dezinfekční gel 2l -2660J 265

Popis Velikost Objednací kód Cena
pouzdra SOL-780 Kè/ks

Citrónové mýdlo 2l -0901F 253
Limetkové mýdlo 2l -1001F 253

GT mýdlo 2l -2550E 239

Popis Velikost Objednací kód Cena
pouzdra SOL-780 Kè/ks

Šampon Blue Ocean 2l -0820R 190

Popis Velikost Objednací kód Cena
pouzdra SOL-780 Kè/ks

Krém po práci 2l -1980T 212

Průtok Objem Vhodné pro Objednací kód Cena
dávkovače SOL-780 Kè/ks

2mm 2l Krémy, mýdla a gely -1160J 1023
3mm 2l Perličková mýdla -1150H 1112
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Gel na ruce
Neparfémované gelové mýdlo žluté barvy.
Snadno se nanáší a
rychle oplachuje,
nezanechává na pokožce
žádné zbytky. Vhodné k 
odstraňování olejů, 
tuků aobvyklých 
nečistot.

Typ Objem Objednací kód Cena
SOL-780 Kè/ks

Kanystr 5 litrů -0855L 318
Kbelík 15 litrů -0865M 901

Čistič na ruce průmyslový
perličkový s vůní citrónu
Průmyslový odmašťovač a čistící prostředek s
vůní citrusových plodů. Účinný na nečistoty,
laskavý k vaší pokožce. Kombinace citrónu a
limetky, ideálně se hodí pro čištění rukou  v
průmyslu, domácnosti a dílně.Rychle a
snadno odstraní špínu, mastnotu, oleje,
dehet, tuky, barvy, lepidla atd. Nezanechává
mastné zbytky.

Hmotnost Objednací kód Cena
SOL-780 Kè/ks

240g -2540D 85

Čistič na ruce perličkový gelový
Netoxický perličkový čistič na ruce, s vůní
citrusových plodů. Odstraňuje zbytky
průmyslového tuku a  houževnaté
nečistoty bez poškození
pokožky. Je šetrný k
životnímu prostředí a
neobsahuje 
nebezpečné chemikálie. 
Odstraňuje olej, smolu, 
tuk, barvy, inkoust,
lepidlo atd. 
Je antiseptický
a antibakteriální.
Chrání proti infekci 
pokožky. Je omyva-
telný vodou, 
nezanechává zbytky.

Popis Objednací kód Cena
SOL-780 Kè/ks

Mycí souprava -1140G 509(1xmýdlo, 1xvěšák, 1xdávkovač)

Čistič na ruce průmyslový 
gelový perličkový - Vůně citrónu

Průmyslový odmašťovací a čisticí prostředek s vůní citrusových plodů. Účinný na nečistoty, laskavý k vaší pokožce. 
Unikátní kombinace citrónu a limetky slučuje sílu přírody a vůni. Ideálně se hodí pro čištění rukou v průmyslu, domácnosti, a dílně.

-1002G

-1015M

-1003H

-2300W

-1125D-1005L

Typ Objem Objednací kód Cena
SOL-780 Kè/ks

Kanystr 5 litrů -1305L 345
Kbelík 15 litrů -1315M 981

Typ Počet Hmot. Objed. kód Cena
v bal. balení SOL-780 Kè/bal.

Kostkové mýdlo 12 840g -2530D 105

Profesionální mýdlo na ruce
Dodáváme v balení 12 kostek po 70g. Lehce
vonící. Vhodné pro použití v domácnostech, 
v hotelech, školách, restauracích a všech
komerčních prostorách. Vytváří bohatou
krémovou pěnu ve všech typech vod.

Mýdlo tekuté
Luxusní broskvové mýdlo zanechává pocit
čistých, jemných a upravených rukou.

Typ Objednací kód Cena
SOL-780 Kè/ks

1 litrů -2600X 94
5 litrů -2610Y 300

šetrné 

K ŽivOtníMu

prOStřeDí

Popis Rozměry Objednací kód Cena
SOL-780 Kè/ks

Kartuše 2 litry -1002G 211
Tuba 3 litry -1003H 264

Poly-láhev 5 litrů -1005L 481
Kbelík 15 litrů -1015M 1115

Dávkovač pro poly-láhev -1125D 180
Dispenser -1130F 264

Koš pro 3 litrové balení -2300W 133

Objem  Objednací kód Cena
SOL-780 Kè/ks

2.5l -1202G 636

Přírodní perličkové mýdlo
Přírodní perličkový čistič obsahuje dva typy
čistících přísad, dřevitá moučka odstraňuje
tuky a špínu a perličky silné znečištění jako je
dehet, inkousty a barvy. Toto spojení dává
hustou čistící pěnu s vynikajícím čistícím
účinkem šetrným k vaší pokožce.

Balení

12

NOV
INKA



PROSTřEDKY PRO PéčI O RUcE & KůŽI
SKUPINA

780
Gel chladivý na ruce 
Na alkoholové bázi.  Ničí bakterie, kvasinky a
plísně. Rychleschnoucí, není nutné
oplachovat se nebo používat ručník. 
Nyní dostupný ve dvou různých baleních pro
použití jak v práci, tak na cestách. 

Objem
Objednací kód Cena
SOL-780 Kè/ks

80ml -2650E 63
500ml -2652G 147

Popis Objem
Objednací kód Cena
SOL-780 Kè/ks

Antibakteriální mýdlo 500ml -2558D 84

Čistič na ruce 
Antibakteriální mýdlo 
Vyrobeno z kombinace
přírodních mýdel,
kondicionérů  a mírně
povrchově aktivních látek.
Ideální pro časté
používání.

Luxusní broskvové mýdlo 
Vytváří bohatou krémovou
pěnu pro efektivní mytí rukou.
Se svěží vůní broskví. 

Popis Objem
Objednací kód Cena
SOL-780 Kè/ks

Luxusní mýdlo 500ml -2598V 73
Luxusní mýdlo 2l -2620Z 169
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Krém ochranný pro práci ve
vlhkém prostředí
Krém pro použití před prací chrání pokožku
proti kapalinám na bázi vodních roztoků, proti
řezným olejům, čisticím prostředkům,
kyselinám, chladícím kapalinám a
potravinám.

Krém ochranný pro
práci v suchém
prostředí

Krém pro použití před prací chrání pokožku
proti suchým substancím, suchým prachům,
olejům nebo  kapalinám na bázi rozpouštědel. 

Hmotnost
Objednací kód Cena
SOL-780 Kè/ks

2.5kg -2020B 300

Rozměry
Objednací kód Cena
SOL-780 Kè/ks

1l -2050D 150
2.5kg -2060E 355

Popis
Objednací kód Cena
SOL-780 Kè/ks

Regenerační krém -2100G 140

Krém regenerační 
Nahrazuje ztrátu
vlhkosti po kontaktu 
s kontaminanty.
Obsahuje přírodní
oleje, které udržují
pokožku vlhkou.
Objem: 1 litr.

Utěrky vlhčené 
dílenské
Měkké bílé utěrky. Odstraňují olej, tuk,
inkoust a nečistoty. Po čištění není nutno
opla chovat ruce. Vhodné pro opravy v terénu,
servisní vozidla a použití v dílně.

Typ Počet Objed. kód Cena
v balení SOL-930 Kè/bal.

Standardní 150 -3900K 410

Utěrky dílenské
Dílenské utěrky impregnované mírně abra ziv ní
vlákninou jsou určeny pro odstraňování oleje,
nečistot, a špatně odstranitelných 
kon taminantů, jako jsou barvy, těsnicí 
pro středky a většina in kou stů a nečistoty. 
Pří rodní čisticí prostředek, který za ne chá vá
na rukou osvěžující pocit a vůni čers tvých 
po me rančů. Dodáváno v
balení 50ks nebo 
100 ks.

Typ Počet Objednací kód Cena
v balení SOL-930 Kè/bal.

Tuba 50 -3800K 250
Kelímek 100 -4000K 540

Utěrky bezpečné
pro potraviny

Utěrky na ruce
Netoxické utěrky
jsou vhodné pro
odstranění bakterií
a zabraňují
znečištění.

Rozměr: 20 x 30cm.

Popis
Počet Objednací kód Cena

v balení SOL-930 Kè/bal.

Utěrky na ruce 200 -4400K 280

Balení

150

Balení

200

NOV
INKA

NOV
INKA

NOV
INKA
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Stlačený
vzduch

Bez freonů. Určen k
odstranění prachu a
nečistot z těžko
přístupných oblastí.
Šetrný k životnímu
prostředí, nepřispívá ke
globálnímu oteplování.
Prodlužovací trubička v
ceně. 

Antistatický čistič obrazovek 
Antistatický čistič obrazovek
pro použití na všechny
obrazovky, včetně TFT, TV a
plazmové obrazovky. Bez
alkoholu, netoxický,
bezpečné čistění a ochrana.
Snižuje usazování prachu a
nečistot, které mohou
působit bolesti hlavy a únavu
očí. Sprej dodáváme v
lahvičce o objemu 250ml. 

Doporučujeme používat spolu 
se suchými ubrousky Solent
(SOL7806840E) – dostupné
samostatně..

Antistatické ubrousky na
obrazovky
Antistatické ubrousky na obrazovky. Vlhčené
ubrousky pro použití na obrazovky, včetně
TFT, TV a plazmové obrazovky. Snižují
usazování prachu, který může působit bolesti
hlavy a únavu očí.
Biologicky rozložitelné,
bez alkoholu, netoxické,
bezpečné. 

Hygienické sáčky 
na čištění telefonů 
Účinně čistí telefony, sluchátka a další zařízení,
která přicházejí do kontaktu s ušima nebo ústy.
Netoxický, bezpečný čistič. Pomáhá 
snižovat usazování nečistot a 
prachu, kde se mohou množit 
bakterie.

Hygienické sáčky na čištění
obrazovky
Hygienické sáčky na čištění většiny obrazovek.
Bez alkoholu, netoxické, bezpečné čištění a
ochrana. Snižují usazování prachu a nečistot,
které mohou působit bolest hlavy a únavu očí.

Víceúčelové ubrousky
Antibakteriální víceúčelové ubrousky. Účinně
čistí pevné povrchy, počítačové skříně,
pracovní stoly, telefony
atd. Antibakteriální
složení působí
efektivně proti
bakteriím E-coli,
salmonely, MRSA a
virům chřipky.
Pomáhá snižovat
usazování prachu a
nečistot, kde se
mohou množit
bakterie.

Objednací kód Cena
SOL-780 Kè/ks

-6880J 84

Objednací kód Cena
SOL-780 Kè/ks

-6890K 180

Objednací kód Cena
SOL-780 Kè/ks

-6920N 73

Objednací kód Cena
SOL-780 Kè/ks

-6950R 179

Objednací kód Cena
SOL-780 Kè/ks

-6860G 91

Objednací kód Cena
SOL-780 Kè/ks

-6800A 116

Suché absorbční ubrousky 
Nezbytné pro rychlé odstranění skvrn z
povrchů. Pevné a velmi savé ubrousky.
Bezpečné použití pro většinu obrazovek -
materiál nepouští vlákna a neškrábe povrchy.
Použitelný se všemi čistícími 
kapalinami a pěnami. 

Objednací kód Cena
SOL-780 Kè/ks

-6840E 84

400
ml

250
ml

Balení

100

Balení

100

Balení

100

Balení

50

Balení

50

Balení

50

Čistič tabulí a ubrousky
Čistič tabulí
Vyčištěné jsou jako nové! Čistí 
účinně - otřením odstraňuje popiso-
vače z většiny tabulí. Zanechává tabule jako
nové. Netoxická, bezpečná kapalina. Objem
lahvičky 250 ml. Doporučujeme používat 
spolu se suchými ubrousky Solent 
(SOL7806840E) – dostupné 
samostatně.
Ubrousky na tabule
Vlhčené ubrousky na tabule čistí
účinně - otřením odstraňuje
popisovače z většiny tabulí.
Netoxický, bezpečný. Tabule
vypadají
jako nové.
Balení 
100 ks.

Popis Objednací kód Cena
SOL-780 Kè/ks

Čistič -7000A 64
Utěrky - bal. 100ks -7020C 85

Objednací kód Cena
SOL-732 Kè/ks

-0300K 244

250
ml

Odstraňovač
graffiti

Agresivní odstraňovač graffiti
vhodný pro čištění
následujících povrchů:
polyethylen, nylon, PVC,
kovové povrchy, povrchy
natřené práškovou barvou,
lakované dřevo, reflexní
značky a akryl. Může být
použit i na některé lesklé
barvy (doporučuje se předem
vyzkoušet na malé ploše).
Objem 500 ml.

NOV
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Prostředek desinfekční
s vůní borovice 
PineFresh univerzální čisticí pros-
tředek s vůní borovice.

Bělidlo průmyslové
Velmi silné složení, které účinně
hubí všechny patogenní
organizmy. Obsahuje přídavné
detergenty pro zlepšení čistící
schopnosti.

Typ Objem Objednací kód Cena
SOL-780 Kè/ks

Kanystr 5 litrů -3001M 92

Typ Objem Obj. kód Cena
SOL-780 Kè/ks

Kanystr 5 litrů -3003P 91

Typ Objem Obj. kód Cena
SOL-780 Kè/ks

Kanystr 1l -2914Y 48
Kanystr 5 litrů -3007T 205

Prostředek čisticí na sanitu
Roztok obsahující 4% chlornan
sodný, pro použití na toaletách,
dřezech a drenážích.
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Čistič umýváren
All Fresh Víceúčelový čisticí/
desinfekčníprostředek pro 
použití pro tvrdé
povrchy.
Zabraňuje usa-
zování vápence
na povrchu
keramiky, 
smaltu a nere-
zové oceli.

Objem Objednací kód Cena
SOL-780 Kè/ks

1l -2915Z 55

Čistič v rozprašovači
Baktericidní čistič
speciálně vyvinutý
pro likvidaci plísně, 
plísňových skvrn,
zbytků mýdla, tuků
a olejů okolo výlevek,
sprch, van a podob-
ných povrchů. Také
působí jako vysoce
efektivní asanační 
prostředek proti
všem bakteriím.

Objem Objednací kód Cena
SOL-780 Kè/ks

750ml -3032V 76

Prostředek čisticí na
nerezové 
oceli
Čisticí prostře-
dek bez siliko-
nu. Pro rychlé čiště-
ní a leštění 
veškeré nerezové
oceli, chromu, hliníku,
laminátů a laků.
Ideální pro příprav-
ny pokrmů, 
kuchyňské
aplikace, 
výkladní 
skříně.

Objem Objednací kód Cena
SOL-780 Kè/ks

750ml -3026N 94

Čistič na trouby
Odstraní mastnotu 
z pečení a zbytky
jídel z trouby
a grilu.
Nepoužívejte na
hliník nebo
pozinkovaný kov.
Přibližné časy
čištění: Lehká
mastnota: 3 min
(studená trouba),
1 min (v horké
troubě). Těžké
znečištění: 
30 minut (za
studena), 
5 minut 
(v horké troubě).
připečený tuk: 
12 hodin (za
studena), 2 hod.
(za tepla).

Objem Objednací kód Cena
SOL-780 Kè/ks

750ml -3023K 84

Čistič oken
Stačí nastříkat,
setřít a okno
zůstane čisté 
a třpytivé.
Obsahuje ocet
a odmlžovací
aditiva.

Objem Objednací kód Cena
SOL-780 Kè/ks

750ml -3025M 101

Leštěnka na nábytek
Čistí a leští. 
Pro čištění,
leštění, 
a ochranu
nábytku 
dlaždic,
mramoru, 
nerezové oceli 
a většiny
materiálů 
povlakovaných 
plastem a
vinylem.

Objem Objednací kód Cena
SOL-780 Kè/ks

750ml -3024L 91

Čistič pevných povrchů
Tento čistič pevných povrchů je
skvělý pro sanitaci hliníku,
nerezu, skla,
plastů, dřeva a
laminátů, neboť
ničí bakterie. Duální
tryska rozprašovače
umožňuje přepínat
na přímý proud a na
rozprašovač spreje.

Typ ObjemObjednací kód Cena
SOL-780 Kè/ks

Sprej 750ml -3040D 84

Kostky do odpadů
Kostky pro odstranění zápachu
záchodových nádržek a odpadů.
Balení cca 150 ks.
Dodáváme v plastovém kbelíku.

Prostředek čisticí 
a dezinfekční na WC 
Vhodný pro umy-
vadla, toalety, 
pisoáry a 
podobné sanitár-
ní povrchy. 
Středně silný,
odstraňuje 
vodní kámen.
Vhodný pro 
průmysl a 
domácnost.

Typ    Hmotn.  Obj. kód Cena
SOL-780 Kè/bal.

Kostky 3kg -2710D 689

BEZ
PDCB

Typ Objem Obj. kód Cena
SOL-780 Kè/ks

Čistič 1l -2912W 58
toalet 5l -3004Q 211

Balení

150

NOV
INKA
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Prostředek na mytí
nádobí
Vysoce koncentrovaná kapalina
(do 30%) pro ruční mytí nádobí
a úklid.

Účinnost Balení Obj. kód Cena
SOL-780 Kè/ks

Koncentrát 5litrů -3005R 111

Účinnost Balení Obj. kód Cena
SOL-780 Kè/ks

Profesionální 5litrů -3008V 175

Účinnost Balení Obj. kód Cena
SOL-780 Kè/ks

Profesionální 5litrů -3011Y 244

Prostředek čisticí
víceúčelový
LemGel 
Gel s vůní citrónu pro použití na
všechny tvrdé povrchy, stěny,
vinylová sedadla a pokrývky.

lemon Quest 
Prostředek na mytí nádobí vhodný
pro mytí nádobí 
a běžný úklid domácnosti,
koncentrovaný, s vůní citrónu.

Typ Objem Obj. kód Cena
SOL-780 Kè/ks

Citron 1l -2910T 51

Vůně Objednací kód Cena
SOL-780 Kè/ks

Květiny -3029D 117
Oceán -3029H 117

osvěžovače vzduchu
Osvěžovač vzduchu ve spreji,
objem 300ml.

Typ Objednací kód Cena
KEN-722 Kè/ks

Luční květy -1500K 40
Lesní plody -1510K 40

Jasmín -1520K 40

Čistič gelový na
podlahu 
Gel na bázi piniového oleje pro
údržbu podlahových povrchů
včetně dřevěných bloků, lina,
vinylu a terasa. Mohou být
leštěny do vysokého lesku,
neklou-
zavé.

Typ Objem Obj. kód Cena
SOL-780 Kè/ks

Kanystr 5litrů -3010X 255

Šampón & vosk
Autošampon, vysoký lesk, bohatá pěna,
neutrální pH. Solent autošampon na vodní
bázi vytváří na povrchu laku mikrofilm, který
chrání lak a zároveň mu dodává vysoký lesk.
Rychlé odstranění nečistot.
Můžete používat jak s
horkou, tak studenou
vodou, pro tlakové i
ruční mytí. 

Koncentrovaný odmašťovač
Ředění až 1:50 teplé nebo studené vody.
Rychle odbourává tuk. Můžete používat pro
ruční mytí, sběrné systémy, úklidové stroje.
Vhodné pro beton, stěny, nátěry, komponenty
apod.

Ideální Pro
Karavany a

MobIlní doMy

Typ Objem Objednací kód Cena
SOL-780 Kè/ks

Kanystr 05 litrů -6300A 179
Plastový barel 20 litrů -6310B 689

Typ Objem Objednací kód Cena
SOL-780 Kè/ks

Kanystr 5 litrů -6400A 233
Plastový barel 20 litrů -6410B 795

Typ Objem Objednací kód Cena
SOL-780 Kè/ks

Kanystr 05 litrů -6500A 265
Plastový barel 20 litrů -6510B 954

Koncentrát pro odstranění
provozních nečistot
Účinně odstraňuje nečistoty, prach, mastnotu
a špínu z podvozku a karoserie vozidel. Určen
pro vysokotlaké mytí a mechanické myčky.
Koncentrát lze také použít k čištění strojů,
podlahy, stěn,
odstraňuje asfalt a
kopolymer.

Prací prášek
Se svěží vůní. Pro bílé i barevné
prádlo. Vhodný do
automatických praček i do
praček s vrchním víkem. 

Gelový osvěžovač
vzduchu
Koncentrovaný osvěžovač
vzduchu 2 v 1 se svěží vůní
květin nebo oceánu.

Balení Obj. kód Cena
Produkt SOL-780 Kè/ks

Biologický   10kg -4010A 753

Prostředek na mytí
nádobí
Plně biologicky odbouratelný
koncentrovaný (15%) aktivní
čisticí prostředek. Vhodný pro
umývání nádobí, všeobecné
čištění 
a úklid.

NOV
INKA
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