Kristína Bobotová - KIKASPOL

Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

APLIKAČNÉ POMôCKY A PRÍSLUŠENSTVO
Čistiace a aplikačné kvapaliny
označenie

Avery Surface Cleaner

výrobca

použitie

obsah

cena za ks

Avery Dennison

odstraňovač nečistôt

1000ml

Avery Flat Surface Cleaner Avery Dennison

odstraňovač nečistôt

5000ml

Avery Adhesive Remover

odstraňovač lepidiel

500ml

odstraňovač lepidiel

400ml

odstraňovač nečistôt a lepidiel

500ml

odstraňovač nečistôt a lepidiel

500ml

Avery Dennison

Terpanol
Citrus based Cleaner

3M

Right off
IP Vinyl Remover PRO

Image perfect

odstraňovač starých fólií

1000ml

STEMA

Image perfect

dištančný roztok

500ml

9,62 €
33,65 €
20,19 €
7,46 €
21,31 €
10,69 €
21,00 €
19,83 €

Aplikačná kvapalina
označenie

výrobca

použitie

obsah

cena za ks

Right On

SparCal

aplikačná kvapalina

500ml

Right On

SparCal

aplikačná kvapalina

5l

Avery Surface Cleaner

7,46 €
65,00 €

univerzálny čistiaci prostriedok v plastovej fľaši s rozprašovačom pre prípravu povrchu
k bezproblémovej aplikácií samolepiacich fólií

Avery Flat Surface Cleaneruniverzálny ekonomický čistiaci prostriedok pre prípravu rovných povrchov, vhodný hlavne na rovné plochy
pred aplikáciou samolepiacich fólií, väčšinou na väčšie panely (bočné steny návesov náklad.áut a pod.)
Avery Adhesive Remover spoľahlivý odstraňovač zbytkov starého lepidla a iných nečistôt vzniknutých po odlepení samolepiacej fólie
Industrial Cleaner

je vhodný na zložité čistenie a odmasťovanie. Je efektívny aj na ťažko odstrániteľné látky, ako presušené
lepidlá, netuhnúce lepidlá, pásky, zvyšky mastnoty, oleja, rôznych iných nečistôt. Čistič je zložený z citrusových
olejov a neobsahuje chlór ani rozpúšťadlá na báze ropy. Je absolútne zdraviu neškodný a vhodný všade
tam, kde sa obávate poškodenia povrchov.

Terpanol

spoľahlivý odstraňovač zbytkov starého lepidla a iných nečistôt vzniknutých po odlepení samolepiacej fólie
s vôňou pomaranča

Right off

spoľahlivo slúži k odstraňovaniu lepidla, ktoré ostane na podklade po strhnutí samolepiacej fólie
s akrylátovým lepidlom. Jedná sa o ekologickú, umývateľnú a vodou riediteľnú kvapalinu, ktorá sa
k čisteniu používa neriedená.

Right On

aplikačná kvapalina uľahčujúca lepenie samolepiacich fólií s akrylátovým lepidlom mokrou metódou
na všetky bežne polepované povrchy. S použitím aplikačnej kvapaliny môže byť fólia lepená v širšom
teplotnom rozsahu.

IP Vinyl Remover PRO

vysoko účinný a všestranný produkt na odstránenie samolepiaceho vinylu (vrátane lepidla) z rôznych
povrchov, ako napr. karosérie automobilov, akrylátové dosky, okná, sklá, umelohmotné podklady, biele
tabule a pod.

STEMA

dištančný roztok je nepostrádateľnou pomôckou pre prípravu povrchu karosérie dopravných prostriedkov
pred aplikáciou samolepiacej fólie. Roztok krátkodobo (2-3hodiny) zníži povrchové napätie povrchu,
čím zníži dočasne lepivosť aplikovanej fólie. Fólia sa aplikuje na sucho po predchádzajúcom nasprejovaní
dištančného roztoku STEMA na povrch a po jeho následnom prirodzenom vysušení (odparení).
Toto umožní jednoduchú manipuláciu so samolepiacou fóliou počas aplikácie.
Fóliu, aj keď je aplikovaná na sucho, je možné z karosérie niekoľkonásobne odlepiť a opakovane prilepiť
na požadované miesto.

V prelisoch ako aj na všetkých okrajoch musí byť pred aplikáciou samolepiacej

fólie dištančný roztok STEMA odstránený pomocou Izopropyl-alkoholu !
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ceny sú uvedené bez DPH

objednavky@kikaspol.eu

tel:0907 516 045, 0911 516 045

