
Amberklene FE10
Rýchloschnúce rozpúšťadlo

Účinné, rýchlo sa odparujúce rozpúšťadlo / odmasťovač.  
Výborná alternatíva k 1.1.1 Trichlóretánu. Používa sa na 
všeobecné odmasťovanie zariadení vrátane reťazí, prevo-
doviek, motorov, čapov, ozubených kolies, ložísk, závitov a 
pod. Odstraňuje medenú pastu zo závitových tužidiel.

Objem Výrobný kód
400ml 6130002500
5ltr 6230003500
25ltr 6230003550
200ltr  6230003525

400

Objem Výrobný kód
400ml 6150003600

Mazadlo s extrémne nízkym povrchovým napätím, ktoré zvlhčí 
a penetruje hlboko a rýchlo odstraňuje zadreté a zakorodované 
spojovacie materiály. Špeciálne zloženie produktu zabezpečuje, 
že aj najzakorodovanejšie spojovacie materiály budú jednoducho 
uvoľnené. Obsahuje MoS2 (Molybdéndisulfid).

Penetrating Oil
Penetrant určený pre zadreté 
súčiastky

400

Objem Železničný kód Výrobný kód
400ml 027/25030 6130007000

40+ môže byť použité ako penetrant na uvoľnenie zadretých 
spojovacích materiálov, mazadlo na pánty, klzné ložiská a vodiace 
dráhy. Protikorózny náter zabraňuje bleskovej korózii na oceli a 
hlavne pôsobí ako odpudzovač vody vo vysokonavlhnutých - 
vodou poškodených zariadeniach. Bezpečné na väčšinu plastov 
a kovy.

40+
Ochranné mazadlo

400

Objem Železničný kód Výrobný kód
400ml v procese 6150002250

Aerosólové mazadlo obsahujúce molybdéndisulfid pre použitie 
na uzatváracích mechanizmoch železničných výhybiek. Vytvára 
húževnatý klzný film, ktorý je vysoko odolný proti vymytiu 
vodou a vyschnutiu dôsledkom vystavenia poveternostným 
podmienkam. Clamp Lock Lubricant vytvára dlhodobý účinok 
medzi servisnými intervalmi.

Clamp Lock Lube
Molybdéndisulfidové mazadlo pre 
výhybky

400

Objem Železničný kód  Výrobný kód
400ml 007/56072  6110002500

Silikónový separačný prostriedok určený do ťažkých prevádzkových 
podmienok pôvodne vytvorený pre plastikársky priemysel. Vysoká 
koncentrácia a dlhotrváci silikónový film vytvára vysokoúčinnú  klznú 
vrstvu medzi pohybujúcimi sa súčiastkami. Je obzvlášť účinný na 
plastové súčiastky a posuvné pohyby. Použiteľný do 200°C a má výbornú 
materiálovú kompatibilitu.

Formula 1
Silikónový separačný prostriedok 
určený do ťažkých prevádzkových podmienok

400

Objem Výrobný kód
400ml 6190014010
500g 6150001030

Ochraňuje pred leptaním, zadretím a koróziou. Umožňuje 
jednoduché rozobratie a poskladanie závitových 
spojovacích materiálov aj po vystavení vysokým teplotám, 
poskytuje ochranu proti zadretiu až do 1100°C.

Copper Anti-Seize Paste
Antizáderová pasta na použitie pri 
vysokých teplotách

400

Objem Výrobný kód
400ml 6190011001

Ochranný akrylový náter obohatený zinkom, ktorý poskytuje výbornú 
katodickú protikoróznu ochranu pre konštručnú oceľ a všetky opracovania 
železných kovov, oceľovými produktami a všetky opracované železné 
materiály.  99% čistý zinok v 88% koncentrácii vo vytvrdnutom filme 
pre maximálnu ochranu a priľnavosť na kovy. Vhodný na použitie ako 
renovačné médium ako špecifikované v BS EN ISO 1461:1999.

Cold Galvanise
Ochranný náter obohatený zinkom 

400

Objem Výrobný kód
400ml 6190004600
5ltr 6330026005

Zabraňovač rozstrekov pri zváraní s výnimočnými 
výsledkami bez použitia škodlivých rozpúšťadiel, silikónov 
a minerálnych olejov. Ochraňuje pred priľnutím rozstrekov 
pri zváraní na pracovné povrchy a zariadenia. Bez zápachu, 
nehorľavý a bezpečný na použitie. Obsahuje inhibítor 
korózie.

Bioweld
Zabraňovač rozstrekov pri zváraní
založený na vodnej báze

400

Objem Výrobný kód
400g 6150001010
12.5kg 6150001020

Kvalitné, vysokostabilné, lítiovo-kalciové mazadlo  
zahustené viacúčelovým komplexným mydlovým 
tužidlom, ktoré predlžuje mazacie intervaly v širokej škále 
pracovných podmienok a zaťažení. NLGI 2, dobre viditeľné 
červené mazadlo. Zabraňuje vymytiu vodou a vytvrdnutiu.

Ambergrease EXL
Vysokoúčinné mazadlo na ložiská

400 12.5

Nehorľavý odmasťovač založený na báze vody, bezpečný 
na väčšinu plastov, gumu a natreté povrchy. Obsahuje 
vysoko účinný inhibítor korózie, ktorý pomáha zabrániť 
bleskovej korózii. Používa sa na odmasťovanie súčiastok, 
kde nie je možné použiť bežný rozpúšťadlový čistič. Používa 
sa na prevodovkách, hydraulických systémoch, otvorených 
prevodovkách, reťaziach a čerpadlách na odstránenie širokej 
škály nečistôt. 

Objem Výrobný kód
750ml 6060001570Aquasafe Degreaser

Biologicky rozložiteľný čistič / 
odmasťovač

Obsahuje Železničný kód Výrobný kód
30 utierok 007/79054 6330272030
100 utierok  6330272200

Vysokoabsorbčná utierka na ruky. Vysokoúčinná na širokú 
škálu nečistôt. Obsahuje kondicionér na pokožku, ktorý 
nahrádza prirodzenú mastnotu odstránenú z rúk počas čistenia. 
Obsahuje antipatogénne činidlá účinné proti Weilovej chorobe, 
Stafylokokom, Salmonele, Listérii a E. Coli. Prešlo testami BS 12054 
(dezinfekcia rúk) a BS 1276 (dezinfekcia povrchov).

Tough Wipes
Vysokoabsorbčná čistiaca utierka
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Ultračistý, extrémne rýchlo sa odparujúci čistič kontaktov. 
Ideálny pre použitie na elektrické kontakty, plošné spoje, 
spínače, relé a iné elektrické zariadenia.

Objem Železničný kód Výrobný kód
400ml 007/7224 6130001500Ambertron

Čistič kontaktov

400

Objem Železničný kód Výrobný kód
400ml 027/25030 6130007000

40+ môže byť použité ako penetrant na uvoľnenie zadretých 
spojovacích materiálov, mazadlo na pánty, klzné ložiská a vodiace 
dráhy. Protikorózny náter zabraňuje bleskovej korózii na oceli a 
hlavne pôsobí ako odpudzovač vody vo vysokonavlhnutých - 
vodou poškodených zariadeniach. Bezpečné na väčšinu plastov 
a kovy.

40+
Ochranné mazadlo

400

Objem Výrobný kód
400ml 6150003600

Mazadlo s extrémne nízkym povrchovým napätím, ktoré zvlhčí 
a penetruje hlboko a rýchlo odstraňuje zadreté a zakorodované 
spojovacie materiály. Špeciálne zloženie produktu zabezpečuje, 
že aj najzakorodovanejšie spojovacie materiály budú jednoducho 
uvoľnené. Obsahuje MoS2 (Molybdéndisulfid).

Penetrating Oil
Penetrant pre zadreté súčiastky

400

Objem Železničný kód  Výrobný kód
400ml 027/1048 6130008500

Vytvára jemný neroztaviteľný povlak, ktorý izoluje, maže, 
tesní a udržiava vodotesnosť elektrických kontaktov. Izoluje 
vysokonapäťové súčiastky pred presakmi a iskrením.
Ochraňuje gumu pred stvrdnutím a popraskaním. Pomáha 
zložiť komponenty s veľmi tesnou toleranciou. 

AMS4 Silicone Grease
Univerzálne silikónové mazadlo

400

Objem Železničný kód Výrobný kód
400ml 007/20505 6130006200Freezer

Detektor elektronických závad

400

Objem Železničný kód  Výrobný kód
400ml 007/56072  6110002500

Extrémne rýchlo ochladzujúci nehorľavý sprej pre okamžité 
detekovanie závad na elektronických zariadeniach. Ideálny 
detektor závad pre použitie na tranzistory, rezistory, 
kondenzátory a konektory. Môže byť použitý na podchladenie 
kovových súčiastok s tesnou toleranciou pred zložením. Môže byť 
použitý na odstránenie žuvačiek zo sedadiel.

Formula 1
Silikónový separačný prostriedok 

400

Amberklene FE10
Rýchloschnúce rozpúšťadlo

Účinné, rýchlo sa odparujúci sa rozpúšťadlový čistič / 
odmasťovač.Výborná alternatíva k 1.1.1 Trichlóretánu. Používa 
sa na všeobecné odmasťovanie zariadení vrátane reťazí, 
prevodoviek, čapov, ozubených kolies,  motorov, ložísk a pod..  
Odstraňuje medenú pastu zo závitových tužidiel.

Objem Výrobný kód
400ml 6130002500
5ltr 6230003500
25ltr 6230003550
200ltr  6230003525

400

Univerzálny penový čistič ideálny na všeobecné čistenie a 
poúdržbové očistenie zariadení. Odstraňuje sadze, špinu 
a oleje. Bezpečný na všetky plasty a kovy. Vybavený s 360º 
sprejovým systémom pre aplikáciu na ťažko dostupné 
miesta.

Objem Železničný kód Výrobný kód
400ml 007/7056 6160001000
750ml rozpraš. 007/56120 6160001200
5ltr 007/56119 6330028005

Amberclens
Antistatický penový čistič

400

Vysokoabsorbčná utierka na ruky. Vysokoúčinná na širokú 
škálu nečistôt. Obsahuje kondicionér na pokožku, ktorý 
nahrádza prirodzenú mastnotu odstránenú z rúk počas čistenia. 
Obsahuje antipatogénne činidlá účinné proti Weilovej chorobe, 
Stafylokokom, Salmonele, Listérii a E. Coli. Prešlo testami BS 12054 
(dezinfekcia rúk) a BS 1276 (dezinfekcia povrchov).

Obsahuje Železničný kód Výrobný kód
30 utierok 007/79054 6330272030
100 utierok  6330272200

Tough Wipes
Vysokoabsorbčná čistiaca utierka

Objem Železničný kód  Výrobný kód
25ltr 007/68267 6720012100
205ltr 007/68268 6720012105

SBP11 je komplexná zmes ropných uhľovodíkov, ktorá 
rýchlo rozkladá a odstraňuje širokú škálu nečistôt, olejov, 
vazelín a iných typov znečistení. PomaIšie odparovanie 
zabezpečuje hlbokú penetráciu a účinné čistenie. 

SBP11
Čistiace rozpúšťadlo

Objem Výrobný kód
750ml 6060001570

Nehorľavý odmasťovač založený na báze vody, bezpečný 
na väčšinu plastov, gumu a natreté povrchy. Obsahuje 
vysoko účinný inhibítor korózie, ktorý pomáha zabrániť 
bleskovej korózii. Používa sa na odmasťovanie súčiastok, 
kde nie je možné použiť bežný rozpúšťadlový čistič. Používa 
sa na prevodovkách, hydraulických systémoch, otvorených 
prevodovkách, reťaziach a čerpadlách na odstránenie širokej 
škály nečistôt. 

Aquasafe Degreaser
Biologicky rozložitelný čistič / odmasťovač

Objem Výrobný kód
400ml 6190014010
500g 6150001030

Ochraňuje pred leptaním, zadretím a koróziou. Umožňuje 
jednoduché rozobratie a poskladanie závitových 
spojovacích materiálov aj po vystavení vysokým teplotám, 
poskytuje ochranu proti zadretiu až do 1100°C.

Copper Anti-Seize Paste
Antizáderová pasta na použitie pri 
vysokých teplotách

400

Objem Železničný kód  Výrobný kód
25ltr 007/21835 6720011050
205ltr 007/21836 6720011150
1000ltr 007/7168 6720011160

Ambersil  DP17 je jemne alkalický koncentrovaný čistič 
vo forme kvapaliny, ktorý je určený na čistenie exteriérov 
vlakov a iných koľajových vozidiel.  DP17 je vyvinutý 
na použitie v automatizovaných čistiacich zariadeniach 
určených na čistenie vlakových súprav. 

DP17
Čistič exteriérov vlakových súprav

Čisté white spirit je určené na odmasťovanie 
vysokoznečistených súčiastok a zariadení, kde sa 
vyžaduje dlhší kontaktný čas, aby sa cez nečistotu úplne 
prepenetrovalo.  Môže byť použité na širokú škálu aplikácií. 
Môže byť použité ako riedidlo.

White Spirit
Univerzálne čistiace rozpúšťadlo
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Silikónový separačný prostriedok určený do ťažkých prevádzkových 
podmienok pôvodne vytvorený pre plastikársky priemysel. Vysoká 
koncentrácia a dlhotrváci silikónový film vytvára vysokoúčinnú  
klznú vrstvu medzi pohybujúcimi sa súčiastkami. Je obzvlášť účinný 
na plastové súčiastky a posuvné pohyby. Použiteľný do 200°C a má 
výbornú materiálovú kompatibilitu.

MEMBER OF

Objem Železničný kód  Výrobný kód
25ltr 27/29302 6720012000
205ltr 27/29305 6720012005

   ÚDRŽBA VLAKOV A KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL 
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