Tectyl® Asortyment

Tectyl® ML

Tectyl® Glashelder Klar

Idealny środek do ochrony profili zamkniętych drzwi
samochodowych, progów, ram, itp. Dzięki specjalnym
właściwościom antykorozyjnym głęboko penetruje istniejącą
rdzę, zatrzymując rozpoczęty proces korozji. Dokonując
konserwacji nie zapomnij zwrócić szczególnej uwagi na
miejsca, które korozja atakuje jako pierwsze, takie jak naroża,
miejsca łączenia blach, itp.
Specjalna sonda pozwoli Ci na łatwe wprowadzenie TECTYLu
ML do miejsc szczególnie narażonych na korozję.
Tectyl® ML
ML Opakowanie próżniowe (VC)
ML Puszka malarska (PC)
ML Aerozol
ML Aerozol w/a (z sondą)

Tectyl® Ultimatum dla korozji
Dobór właściwej ochrony antykorozyjnej czy naprawa skorodowanych
powierzchni jest notorycznym problemem. Aby uzyskać pożądany efekt,
potrzebujesz odpowiedniego produktu. Ale jaki produkt jest odpowiedni?
Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, co chcesz zabezpieczyć.
Bez wątpienia produkty TECTYL uczynią doskonałym efekt wykonanej przez Ciebie
pracy. Produkowane przez Valvoline, jedną z największych firm olejowych na świecie,
preparaty TECTYL są od 75 lat jednym z najskuteczniejszych i najczęściej
stosowanych w przemyśle środków antykorozyjnych. Obecna formuła została
opracowana specjalnie dla klientów indywidualnych (ZRÓB TO SAM) oraz innych
zastosowań nieprzemysłowych.
TECTYL posiada wiele możliwych zastosowań od części metalowych, urządzeń
domowych do pojazdów silnikowych. Pamiętaj, używając produktów TECTYL
dokonujesz najlepszego wyboru i masz gwarancję dobrze wykonanej pracy!
Valvoline jest częścią amerykańskiego koncernu chemicznego Ashland Inc.
Istnieje od 1866 roku i jest najstarszą na świecie marką olejową kojarzoną z najwyższą jakością, doświadczeniem i tradycją. Valvoline posiada swoje filie
w ponad 140 krajach i jest czołową firmą olejową w Stanach Zjednoczonych oraz na
całym kontynencie amerykańskim, Australii i Azji. Produkty firmy rekomendowane
są przez czołowych producentów pojazdów, takich jak Ford, Volkswagen, BMW,
Rover, General Motors, Volvo, MAN, Cummins i innych.
Valvoline Polska jest oddziałem Valvoline International Europe. W ofercie firmy
znajdują się oleje samochodowe, motocyklowe, przekładniowe, smary a także chemia
samochodowa, kosmetyki marki Eagle One oraz środki antykorozyjne Tectyl.

Rodzaje opakowań:
1L
20080
5L
20070
600 ml
20065
600 ml
20110

Tectyl® Bodysafe

Polimerowy (żywica syntetyczna), bezbarwny środek
antykorozyjny. TECTYL Glashelder Klar może być stosowany
do ochrony sprzętu ogrodniczego, narzędzi czy części
wykonanych ze srebra, mosiądzu, miedzi i aluminium. Jest
także doskonałym środkiem zapobiegającym szkodliwemu
oddziaływaniu wilgoci na przewody elektryczne w pojazdach
silnikowych. Trwale zabezpiecza miejsca zarysowań lakieru
samochodowego.
Tectyl® Glashelder Klar
Glashelder Klar Aerozol

Rodzaje opakowań:
400 ml
20055

Tectyl® Multipurpose/506WD

Łącząc się z metalem chroni przed agresywnym oddziaływaniem wilgoci i związków soli. TECTYL Bodysafe został
specjalnie opracowany jako bardzo skuteczna bariera przeciw
szkodliwemu działaniu korozji, uderzeń kamieni i otarć.
Doskonały do ochrony zbiorników i przewodów paliwowych,
hamulcowych przewodów bezpieczeństwa i hydraulicznych
przewodów hamulcowych.

Jest inhibitorem korozji ogólnego stosowania. TECTYL
Multipurpose/506 WD to absolutny „strzał w dziesiątkę”.
Doskonałe właściwości wypierania wody, szeroka gama
zastosowań takich jak: ochrona przed korozją pojazdów
silnikowych, konserwacja maszyn czy składowanych części.
TECTYL Multipurpose/506 WD tworzy trwałą, półprzeźroczystą, woskową powłokę koloru bursztynowego.

Tectyl® Bodysafe
Rodzaje opakowań:
Bodysafe Opakowanie próżniowe (VC)
1L
20050
Bodysafe Puszka malarska (PC)
1L
20035
Bodysafe Puszka malarska (PC)
5L
20040
Bodysafe Aerozol
600 ml
20030

Tectyl® Multipurpose/506 WD
Multipurpose Aerozol

Rodzaje opakowań:
400 ml
20086

Tectyl® Motor Konservering 930
Specjalnie opracowany do ochrony antykorozyjnej silników
spalinowych wszelkich typów. TECTYL 930 może być
stosowany w tłokowych silnikach spalinowych z zapłonem
iskrowym oraz z zapłonem samoczynnym. Natryskiwać od
jednej do dwóch minut przez wlot do gaźnika, podczas pracy
silnika.
Tectyl® Motor Konservering 930
Motor Konservering 930 Aerozol

Rodzaje opakowań:
300 ml
20125

Tectyl® 190 Grey / Black
Idealna ochrona antykorozyjna, wysoka odporność na zadrapania, ścieranie i zużycie. Stosowany do ochrony podwozia w
samochodach osobowych i ciężarowych, tramwajach, itp.
TECTYL 190 jest produktem szybkoschnącym i może być
przemalowywany (lakierowany) na dowolny kolor. Dostępny
w dwóch kolorach: szarym i czarnym. Opracowany na bazie
PCV tworzy trwałą, twardą, odporną na ścieranie powłokę
ochronną.
Tectyl® 190
Rodzaje opakowań:
190 Grey Opakowanie próżniowe (VC)
1L
20015
190 Black Opakowanie próżniowe (VC)
1L
20005
190 Grey Aerozol
500 ml
20010
190 Black Aerozol
500 ml
20000

Tectyl® Superwax
Dzięki pierwszorzędnym właściwościom wypierania wody,
doskonałej odporności na działanie kwasów i zasad, TECTYL
Superwax zapewnia najwyższy poziom ochrony dla szerokiej
gamy sprzętu, narzędzi, części chromowanych, układów
elektrycznych, itp.
TECTYL Superwax tworzy trwałą, półprzeźroczystą powłokę
woskową w kolorze bursztynowym.
Tectyl® Superwax
Superwax Aerozol

Rodzaje opakowań:
400 ml
20095
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