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ART.002 - spray 600 ml
ART.005 - spray 400 ml

ZASTOSOWANIE:

- elektronika
- fotografia
- urządzenia optyczne
- czytniki laserowe
- technika biurowa
- motoryzacja
- urządzenia mechaniki precyzyjnej

Sprężony pod dużym ciśnieniem płynny, NIEPALNY gaz pozwalający 
precyzyjnie usuwać kurz i zanieczyszczenia z trudno dostępnych miejsc. 

Neutralny chemicznie wobec większości materiałów.

Sprężone Powietrze Niepalne
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ART.070 - płyn 100 ml
ART.071 - płyn 200 ml
ART.072 - płyn 500 ml

ART.073 - płyn 1000 ml
ART.074 - płyn 5000 ml

ART.075 - płyn 20 000 ml

Szczególnie zalecany do wałków gumowych 
stosowanych w:

- podajnikach drukarek, kserokopiarek, 
sorterów
- sortownicach
- kopertownicach
- skanerach
- kasach fiskalnych
- bieżniach sportowych
- urządzeniach przemysłowych 
wykorzystujących ruchome elementy 
gumowe

Środek do czyszczenia, regeneracji i pielęgnacji wszelakiego rodzaju 
wyrobów z gumy o natychmiastowym działaniu.

Regeneruje i uszlachetnia gumę wielokrotnie zwiększając jej żywotność.
Regularnie stosowanie przywraca gumie pierwotne właściwości 

pozbawiając ją brudu, kurzu, ścieru papierowego itp. 

CLEANER NOWA GUMA 
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ART.135 - spray 100 ml
ART.136 - spray 150 ml
ART.136 - spray 400 ml
ART.138 - spray 600 ml

ZASTOSOWANIE:

- Sprzęt RTV
- Komputery
- Motoryzacja
- Przemysł
- Mechanizmy precyzyjne

               WŁAŚCIWOSCI:
- Zapobiega powstawaniu prądów pełzających
- Bardzo dobre własności antykorozyjne
- Zapewnia doskonałe właściwości smarujące

KONTAKT S61 jest preparatem przeznaczonym do czyszczenia, smarowania 
i ochrony przed korozją styków i elementów elektromechanicznych.

Zapewnia ochronę przed korozją oraz małą rezystancją przejścia styków dzięki 
ultra cienkiej zabezpieczającej nieizolującej warstwie.

Systematyczne używanie zabezpiecza przed szybkim zużyciem styków 
elektrycznych, zapewniając długotrwałą i bezawaryjną pracę.

Kontakt S 61 
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ART.139 - płyn 500 ml
ART.140 - płyn 1000 ml

ZASTOSOWANIE:

- Sprzęt RTV
- Komputery
- Motoryzacja
- Przemysł
- Mechanizmy precyzyjne

               WŁAŚCIWOSCI:
- Zapobiega powstawaniu prądów pełzających
- Bardzo dobre własności antykorozyjne
- Zapewnia doskonałe właściwości smarujące

KONTAKT S61 jest preparatem przeznaczonym do czyszczenia, 
smarowania i ochrony przed korozją styków i elementów 

elektromechanicznych.

Zapewnia ochronę przed korozją oraz małą rezystancją przejścia styków dzięki 
ultra cienkiej zabezpieczającej nieizolującej warstwie.

Systematyczne używanie zabezpiecza przed szybkim zużyciem styków 
elektrycznych, zapewniając długotrwałą i bezawaryjną pracę.

Kontakt S 61 
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ART.088 - płyn 500 ml
ART.089 - płyn 1000 ml
ART.090 - płyn 5000 ml

ART.091 - płyn 20 000 ml

ZASTOSOWANIE:

- Preparat pierwszej pomocy po zalaniu 
elektroniki. 

- Usuwa szkodliwe pozostałości po coli, 
sokach, herbacie, kawie, mleku, piwie, 
wodzie itp. 

- Obniża zużycie 100% alkoholu 
izopropylowego, a tym samym koszt 
naprawy.

Użycie Cleaner IPA 60 natychmiast po zalaniu znacząco zwiększa 
powodzenie naprawy, a w niektórych przypadkach naprawa może nawet 

okazać się zbędna.

Preparat polecany do myjek ultradźwiękowych - właściwy efekt możliwy do 
osiągnięcia już przy podgrzaniu do  temperatury 20°C.

CLEANSER IPA 60
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ART.108 - spray 150 ml
ART.109 - spray 400 ml

PRZEZNACZONY DO CZYSZCZENIA

- telefonów GSM    
- urządzeń optycznych 
- czytników laserowych
- głowic magnetycznych           
- napędów dyskowych    
- precyzyjnych obwodów drukowanych
- napędów sprzętu audio-video
- urządzeń mechaniki precyzyjnej
- zmywanie środków smarnych
- zmywanie tuszów wodoodpornych

CLEANSER IPA PLUS to 100% czystości alkohol izopropylowy.

Spray posiada zawór działający w kilku położeniach min. w odwróconej 
pozycji.

IPĘ możesz dozować:
 - krótką dyszą - szeroki strumień rozpylenia wypuszcza większą ilość alkoholu
 - długą rurką kapilarna - dzięki niej alkohol dociera w trudno dostępne miejsca

Cleanser IPA PLUS
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ART.120 - spray 150 ml
ART.121 - spray 400 ml
ART.122 - spray 600 ml

MOŻE BYĆ UŻYWANY DO TESTOWANIA:

- części i podzespołów elektronicznych

- termostatów w urządzeniach chłodniczych

- systemów kontroli temperatury

- elektronicznych elementów gaźników 
samochodowych

NIEPALNY, chemicznie czysty, nietoksyczny preparat chłodzący do wyszukiwania 
usterek metodą termiczną.Powoduje szybkie ochłodzenie do temperatury -65°C.

Dzięki kapilarnej rurce FREEZE 65 pozwala na miejscowe oziębienie testowanych 
podzespołów.

Doskonale nadaje się do wyszukiwania "zimnych lutów", mikropęknięć obwodów 
drukowanych oraz do lokalizacji uszkodzonych podzespołów elektronicznych 

(układów scalonych, tranzystorów, diod, itp.).

Freeze 65 Niepalny
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PRODUKT O BARDZO DUŻEJ WYDAJNOŚCI
Temperatura pracy -50 do +200
Lepkość 100 mm2/s (20 C)

www.elektronicspray.pl

ART.190 - spray 150 ml
ART.191 - spray 400 ml
ART.192 - spray 600 ml

Doskonały do smarowanaia i 
zabezpiecznia:

-łożysk
-przekładni z tworzyw sztucznych
-sprzetu wędkarskiego
-wszelkich uszczelek i oringów gumowych
-broni myśliwskiej
-ASG
-wiatrówek
-niezastąpiony w motoryzacji i przemyśle
-powierzchni plastikowych
-powierzchni metalowych

100 % olej silikonowy zabezpieczająco - smarujacy o wszechstronnym 
zastosowaniu. Posiada doskonałe właściwości smarne i izolacyjne . Zapobiega 

wyładowaniom elektrycznym oraz skutecznie zabezpiecza przed wilgocią.

Olej silikonowy
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ART.203 - płyn 100 ml
ART.204 - płyn 200 ml
ART.205 - płyn 500 ml

ART.206 - płyn 1000 ml
ART.207 - płyn 5000 ml

ART.208 - płyn 20 000 ml

WŁAŚCIWOŚCI:

- czyści płytki drukowane po reperacji i 
montażu
- usuwa wszystkie typy topnika, nie 
pozostawiając żadnych osadów
- nie uszkadza płytek drukowanych i ich 
warstwy ochronnej
- zapewnia doskonałą czystość płytek 
drukowanych
- przeciwdziała powstawaniu 
powierzchniowych prądów błądzących
- zapewnia wysoką wytrzymałość izolacji

profesjonalne rozwiązanie do czyszczenia płytek drukowanych, a w 
szczególności pozostałości po lutowaniu.

Preparat nie wchodzi w reakcje z materiałami używanymi w elektronice.
Szybko wysycha, nie pozostawiając żadnych osadów.

CLEANSER PCC 15 
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ART.200 - spray 150 ml
ART.201 - spray 400 ml

WŁAŚCIWOŚCI:

- czyści płytki drukowane po reperacji i 
montażu
- usuwa wszystkie typy topnika, nie 
pozostawiając żadnych osadów
- nie uszkadza płytek drukowanych i ich 
warstwy ochronnej
- zapewnia doskonałą czystość płytek 
drukowanych
- przeciwdziała powstawaniu 
powierzchniowych prądów błądzących
- zapewnia wysoką wytrzymałość izolacji

profesjonalne rozwiązanie do czyszczenia płytek drukowanych, a w 
szczególności pozostałości po lutowaniu.

Preparat nie wchodzi w reakcje z materiałami używanymi w elektronice.
Szybko wysycha, nie pozostawiając żadnych osadów.

CLEANSER PCC 15 
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ART.035 - płyn 500 ml
ART.036 - płyn 1000 ml
ART.037 - płyn 5000 ml

ART.038 - płyn 20 000 ml

uniwersalny preparat do mycia i czyszczenia

ULTRA CZYSTA WODA redestylowana, 
dejonizowana dla elektroniki.

Woda o ultra wysokiej oporności i niezwykle 
niskiej przewodności (poniżej 0,1 µS).

Polecana do rozcieńczania wodnych 
koncentratów płynów do myjek 

ultradźwiękowych. 

Idealna do przepłukiwania płytek PCB po myciu w myjkach 
ultradźwiękowych oraz do mycia elektroniki po wszelkiego rodzaju wodo-

rozpuszczalnych zalaniach typu: soki, kawa, herbata. 
Rozpuszcza i wymywa substancje powodujące utlenianie (korozję), w pełni 

regeneruje świeżo zalany sprzęt.

ELECTRONIC WATER
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ART.236 - płyn 500 ml
ART.237 - płyn 1000 ml
ART.238 - płyn 5000 ml

ART.239 - płyn 20 000 ml

płyn do myjek ultradźwiękowych

Profesjonalny, wodny, niepalny płyn do 
szybkiego czyszczenia płytek 

drukowanych w myjkach 
ultradźwiękowych. Usuwa wszelkie 

rodzaje zanieczyszczeń po lutowaniu, 
doskonały do usuwania zalań nie tylko 

płynami wodo-rozcieńczalnymi. Idealnie 
usuwa zanieczyszczenie 

eksploatacyjne: kurz, oleje, sadze, 
zanieczyszczenie organiczne i 

mineralne.

Przy niewielkich zabrudzeniach płyn MICROSONIC CLEAN PCB K2 
można rozcieńczyć w stosunku 1 część płynu / 1-5 części ultra czystej 

wody ELEKTRONIC WATER. 

MICROSONIC CLEAN PCB K2


