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1. PURŠKIAMI TEPALAI
TEPALAI

PURŠKIAMAS SILIKONAS „SILIKON SPRAY“
Tai skystas purškiamas silikonas, pasižymintis puikiomis savybėmis,
leidžiančiomis tinkamai atlikti plastikinių, metalinių ir guminių detalių
konservavimo, priežiūros ir izoliavimo darbus. Suteikia blizgesį, valo ir
apsaugo nuo drėgmės. Šiuo silikonu apipurkšta medžiaga neyra ir
nelimpa.
Preparatas idealiai tinka gumos gaminiams (ypač automobilių
sandarikliams), kuriems neleidžia sukietėti ir užšalti žiemos metu. Ši
priemonė taip pat turi antistatinių savybių ir saugo nuo nešvarumų.
INDEKSAS

TALPA

PAKUOTĖ

KAINA (be
PVM)

NT 1005

400 ml

12 vnt.

2.25

TEFLONINIS TEPALAS „SPRAY PTFE“

TEPALAI

Tai didelei temperatūrai atspari aukščiausios kokybės sauso tepimo
priemonė. Gaminys naudojamas visur, kur turi būti užtikrintas
pakankamas slydimas, ypač detalių, ant kurių gali pateikti nešvarumų,
alyvų, riebalų ir dulkių. Ši priemonė skirta detalėms, kurių negalima tepti
riebiosiomis medžiagomis.
Preparatu tepami armuotieji lynai, varomosios grandines, grandininiai
ratai ir tarpusavyje sąveikaujančios dalys, pvz. stalčių slydimo
kreipiamosios, vyriai ar tiksliųjų mechanizmų elementai. Gaminys
neleidžia sulipti besitrinančioms dalims ir išlaiko savo savybes
temperatūroje nuo -40°C iki +260°C.
INDEKSAS

TALPA

PAKUOTĖ

NT 1008

400 ml

12 vnt.
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KAINA (be
PVM)
3.41

TEPALAI

VARIO TEPALAS
Šis tepalas pasižymi nepaprastu atsparumu sūraus vandens poveikiui ir
aukštoms temperatūroms nuo -30°C iki 1100°C. Išsiskiria puikiomis
tepamosiomis savybėmis ir atstumia vandenį, apsaugodamas suteptas
medžiagas nuo korozijos. Tepalas neleidžia joms įkaisti ir surūdyti.
Naudojant šį gaminį, mažėja avarijų ir remonto darbų, o išskirtinės
tepamosios savybės užtikrina patikimą brangios įrangos ir mašinų
funkcionavimą. Tinka stabdžių sistemai.

TEPALAI

INDEKSAS

TALPA

PAKUOTĖ

KAINA (be
PVM)

NT 1009

400 ml

12 vnt.

3,08

BALTAS TEPALAS
Šis tepalas pasižymi nepaprastu atsparumu sūraus vandens poveikiui ir
aukštoms temperatūroms nuo -40°C iki +120°C. Išsiskiria geromis
tepamosiomis savybėmis ir atstumia vandenį, apsaugodamas nuo
korozijos. Ši puiki apsaugos priemonė, ypač tinka metaliniams
sujungimams.
Tepalas įsiskverbia į smulkias skylutes, palikdamas atitinkamo storio
slidų sluoksnį, gerai sukimbantį su paviršiumi.
INDEKSAS

TALPA

PAKUOTĖ

KAINA (be
PVM)

NT 1014

400 ml

12 vnt.

3,29
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TEPALAI

LYNŲ IR GRANDINIŲ TEPALAS
Ši priemonė išsiskiria geru atsparumu išoriniam spaudimui ir lipnumu.
Neleidžia per anksti nusidėvėti veikiančioms detalėms ir mažina
triukšmą. Gaminys suformuoja greitai džiūvančią, elastingą ir tąsią
apsauginę dangą, atsparią dėvėjimuisi, oksidacijai, korozijai ir sūraus
vandens poveikiui.
Priemonė tinka sujungimams tepti esant temperatūrai nuo -30°C iki
+200°C. Tai neutrali, migruojanti ir gerai su paviršiumi sukimbanti
įvairios paskirties tepamoji medžiaga, naudojama visur, kur detales gali
veikti vibracija, aukštas slėgis ir smūgiai.

TEPALAI

INDEKSAS

TALPA

PAKUOTĖ

KAINA (be
PVM)

NT 1015

500 ml

12 vnt.

3.84

GRĘŽIMO IR SRIEGIMO DARBAMS SKIRTA PRIEMONĖ
Gręžimo ir sriegimo darbams skirta priemonė NT 1017 – tai veiksminga
aukščiausios kokybės alyva, naudojama mechaniniam apdorojimui.
Puikiai tinka su metalo apdirbimu susijusiems darbams, t. y. gręžimui,
sriegimui, kirpimui, šlifavimui, pjovimui ir išspaudimui. Gaminys gerai
šaldo ir jį lengva tepti, ypač kai mechaninis apdorojimas vyksta dideliu
greičiu. Taip yra padidinamas įrankių patvarumas ir pagerinamos
apdorojimo charakteristikos, prie patepto paviršiaus neprilimpa drožlės ir
sumažėja temperatūra.
Tepalas ženkliai pagreitina apdirbimo procesą. Pasižymi atsparumu
cheminių medžiagų poveikiui ir šilumos laidumu. Itin plonas tvarus
sluoksnis užtikrina ilgalaikę apsaugą, visų pirma nuo korozijos.
INDEKSAS

TALPA

PAKUOTĖ

KAINA (be
PVM)

NT 1017

400 ml

12 vnt.

3,44
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TEPALAI

SKVARBUS TEPALAS NT-2000
Skvarbus tepalas suformuoja patvarią plėvelę, atsparią stipriam
spaudimui, sukimui ir smūgių poveikiui. Tepamosios savybės suteikia
galimybę naudoti gaminį neišmontuojant detalių. Apsaugo nuo korozijos.
Stipriai sukimba su judančiomis detalėmis.
Skvarbus tepalas NT-2000 atsparus temperatūroms nuo -35°C iki
+180°C, tačiau jo poveikis trumpam išlieka esant ir +200°C temperatūrai.
Įtaisytas kapiliarinis vamzdelis leidžia parinkti tinkamą preparato dozę ir
palengvina darbą sunkiai pasiekiamose vietose. Dėl savo tvaraus
poveikio naudojamas sunkiosios pramonės ir plastiko perdirbimo srities
darbuose, taip pat remonto darbuose.

TEPALAI

INDEKSAS

TALPA

PAKUOTĖ

KAINA (be
PVM)

NT 1019

500 ml

12 vnt.

3.95

DAUGIAFUNKCINIS PREPARATAS NT 40
Daugiafunkcinis preparatas NT 40 išsiskiria rūdis nuimančiomis,
tepamosiomis ir apsauginėmis savybėmis. Greitai įsiskverbia į
apipurkštas detales nepriklausomai nuo to, ar tai yra sandarios varžtais
tvirtinamos jungtys ar judančios mechaninės dalys. Puikios tepamosios
medžiagos savybės leidžia jai gerai sukibti su metalo paviršiumi ir
visiškai jį padengti.
Plonas sluoksnis ant apipurkštos detalės atstumia nešvarumus ir drėgmę,
ją apsaugodamas nuo korozijos.
INDEKSAS

TALPA

PAKUOTĖ

NT 1020

400 ml

12 vnt.

KAINA (be
PVM)

5

7

TEPALAI

KERAMIKINIS TEPALAS
Keramikinis tepalas buvo pagamintas detalėms, veikiamoms didelės
apkrovos (iki 250 kg) ir aukštos temperatūros (nuo -40°C iki +1400°),
tepti.
Tinka stabdžių, varomajai ir dujų išmetimo sistemoms. Preparate nėra
metalo junginių, todėl jis gali būti naudojamas stabdžių sistemų ABS ir
ESK tepimui. Atsparus vandens ir rūgščių poveikiui.
INDEKSAS

TALPA

PAKUOTĖ

KAINA (be
PVM)

NT 1028

400 ml

12 vnt.

4.77
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2. PURŠKIAMI VALIKLIAI. PURŠKIAMOS RIEBALŲ ŠALINIMO IR
KONSERVAVIMO PRIEMONĖS
VALIKLIAI IR
KONSERVAVIMO
PRIEMONĖS

PRAMONINIS VALIKLIS BE ACETONO
Pramoninis valiklis NT 1006 be acetono pasižymi puikiomis valančiomis
ir plaunančiomis savybėmis. Greitai išgaruoja, palikdamas sausą ir švarų
paviršių, tad nereikia gaišti brangaus laiko tolesniam valymui. Stipri
purškiama srovė ir veikliosios sudedamosios preparato dalys leidžia
veiksmingai pašalinti nešvarumus, riebalus ir klijus nuo plastikinių,
medinių ir metalinių paviršių. Purškiamą valiklį itin efektyvu naudoti.
Puikiai valo variklių, sankabų, kreipiamųjų, stabdžių diskų ir slėginio
liejimo formų dalis, nuvalo sunkiai pašalinamus nešvarumus nuo mašinų
paviršių. Gali būti naudojamas klijuojamo paviršiaus valymui. Ypač gerai
pašalina įvairius lipdukus ir reklaminius plakatus (kabinamų ant
transporto priemonių).
INDEKSAS

TALPA

PAKUOTĖ

KAINA (be
PVM)

NT 1006

500 ml

12 vnt.

1,90

VALIKLIAI IR
KONSERVAVIMO
PRIEMONĖS

STABDŽIŲ VALIKLIS
Priemonė pasižymi puikiomis valančiomis ir plaunančiomis savybėmis.
Greitai išgaruoja, palikdamas sausą ir švarų paviršių, tad nereikia gaišti
brangaus laiko tolesniam valymui. Stipri purškiama srovė ir veikliosios
sudedamosios preparato dalys leidžia veiksmingai pašalinti nešvarumus,
Puikiai tinka stabdžių diskų, suporto sąrankų, būgnų ir kitų metalinių
paviršių valymui.
Preparatas neturi neigiamo poveikio gumai ir plastikui. Gali būti
naudojamas klijuojamo paviršiaus valymui.
INDEKSAS

TALPA

PAKUOTĖ

KAINA (be
PVM)

NT 1007

500 ml

12 vnt.

1.90
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VALIKLIAI IR
KONSERVAVIMO
PRIEMONĖS

DAŽŲ IR TARPIKLIŲ ŠALINIMO PRIEMONĖ
Dažų ir tarpiklių šalinimo priemonė NT 1012 puikiai pašalina dažų, lakų,
alyvų, sakų ir dervų sluoksnius, taip pat klijų, gumos, silikono ir tarpiklių
liekanas. Šis preparatas – tai alternatyva įprastam mechaniniam tokių
likučių valymui, kurį atliekant galima sugadinti paviršių.
Priemonė tinka šalinti nuosėdas nuo variklių ir EGR 1 vožtuvų,
aptinkamas valant purkštukus ir galvutes. Taip pat naikina nešvarumus,
kurių negalima pašalinti įprastais valikliais.

VALIKLIAI IR
KONSERVAVIMO
PRIEMONĖS

INDEKSAS

TALPA

PAKUOTĖ

NT 1012

400 ml

12 vnt.

KAINA (be
PVM)
4,19

PURŠKIAMA PRIEMONĖ APSAUGAI NUO SUVIRINIMO
PURSLŲ
Priemonė puikiai tinka suvirinamų daiktų ir degiklio tūtų apsaugai nuo
suvirinimo purslų. Geros šaldančios savybės neleidžia pažeisti lako ar
dažų dangos suvirinamoje vietoje. Nauja preparato formulė suteikia
galimybę tęsti suvirinamų dalių apdorojimą (oksidavimą, galvanizavimą
ir lakavimą) be papildomo valymo. Plonas sluoksnis užkerta kelią jų
korozijai. Unikalios savybės paverčia NT 1016 priemonę kompleksine
dangos apsauga atliekant suvirinimo darbus, todėl dujinių degiklių tūtos
ir kontaktiniai antgaliai ilgiau tarnauja.

1

INDEKSAS

TALPA

PAKUOTĖ

KAINA (be
PVM)

NT 1016

400 ml

12 vnt.

2.53

Ang. Exhaust Gas Recirculation valve - išmetamųjų dujų recirkuliacijos vožtuvas
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VALIKLIAI IR
KONSERVAVIMO
PRIEMONĖS

RŪDŽIŲ VALIKLIS MOS2
Tai puikus tepalas ir rūdžių valiklis. Didelis MOS2 mikrodalelių
(molibdeno disulfido) kiekis gaminio sudėtyje užtikrina geras tepamąsias
savybes ir sumažina iki minimumo trinties procesą, todėl besitrinantys
paviršiai ilgiau tarnauja. Itin tvarus apsauginis sluoksnis padengia visas
tarpusavyje sąveikaujančias dalis net ir tada, jei preparatas buvo
panaudotas vos vieną kartą.
Skvarbiosios savybės leidžia priemonei atlaisvinti ir išardyti net labai
stipriai pritvirtintus varžtus, kreipiamąsias, vyrius ir kaiščius, juos
apsaugant nuo korozijos.

VALIKLIAI IR
KONSERVAVIMO
PRIEMONĖS

INDEKSAS

TALPA

PAKUOTĖ

KAINA (be
PVM)

NT-1018

400 ml

12 vnt.

2.68

KONSERVAVIMO PRIEMONĖ NERŪDIJANČIAM PLIENUI
Tai itin efektyvi priemonė, skirta nerūdijančio plieno valymui,
konservavimui, priežiūrai ir apsaugai nuo riebalų. Akimirksniu pašalina
nešvarumus, pirštų pėdsakus ar kitų konservavimo priemonių likučius,
nepaliekant įbrėžimų. Padengia metalo paviršių tolygiu blizgiu sluoksniu,
apsaugančiu nuo pernelyg didelės oksidacijos ir kitų nešvarumų.
Preparatas pasižymi puikiomis antistatinėmis savybėmis. Priemonė
nepalieka jokių apnašų, riebių dėmių ar dryžių, liekančių nuo įprastų
ploviklių arba vandens su muilu.
INDEKSAS

TALPA

PAKUOTĖ

KAINA (be
PVM)

NT-1022

500 ml

12 vnt.

3.92
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VALIKLIAI IR
KONSERVAVIMO
PRIEMONĖS

KARBIURATORIŲ IR DROSELINIŲ SKLENDŽIŲ VALYMO
PRIEMONĖ
Valiklis NT 1024 gali būti naudojamas karbiuratorių dalių, droselinių
sklendžių, tūtų ir vožtuvų dalių valymui. Naujausios gamybos
technologijos ir aukščiausia sudedamųjų dalių kokybė užtikrina išskirtinį
šių detalių valymą nuo degalų, panaudoto tepalų ir alyvos likučių.
Judantys elementai tampa puikiai patepti.
Reguliariai naudojamas garantuoją optimalų variklio galingumą. Greitai
išgaruoja ir pašalina riebalus. Preparatas naudojamas montavimo,
remonto ir techninės priežiūros darbuose.

VALIKLIAI IR
KONSERVAVIMO
PRIEMONĖS

INDEKSAS

TALPA

PAKUOTĖ

NT 1024

400 ml

12 vnt.

KAINA (be
PVM)
2.91

KONSERVAVIMO IR VALYMO PRIEMONĖ ELEKTROS
ĮRANGAI „KONTAKT SPRAY“
Tai aukštos kokybės konservavimo ir valymo preparatas, skirtas elektros
ir elektroninių komponentų sujungimams. Apsaugo nuo oksidacijos (valo
komponentų sandūras, ištirpindamas oksidą), drėgmės ir vandens
poveikio net sunkiai pasiekiamose vietose. Užtikrina elektrinį laidumą.
Suformuoja specialią apsauginę ir nedūžtančią dangą. Atkuria elektrinius
parametrus.
Ypač rekomenduojamas naudoti korozijos pažeistų, panaudotų ir suteptų
sandūrų valymui. Užpurškus gaminį, vėl pasiekiama žema sandūrų
elektrinė varža, o įtampa sumažėja.
INDEKSAS

TALPA

PAKUOTĖ

KAINA (be
PVM)

NT 1025

400 ml

12 vnt.

2.65
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VALIKLIAI IR
KONSERVAVIMO
PRIEMONĖS

VALYMO PRIEMONĖ ORO KONDICIONAVIMO SISTEMOMS
Šio preparato paskirtis – automobiliuose, biuruose ir butuose įrengtų oro
kondicionavimo sistemų atnaujinimas ir valymas. Priemonė pasižymi
antibakterinėmis savybėmis. Naikina bakterijas, grybelius ir virusus, o
nemalonius kvapus pakeičia gaiviu citrusinių vaisių aromatu.
Preparatą saugu ir paprasta naudoti. Tinka krovininėms transporto
priemonėms, turistiniams automobiliams ir laivams. Akimirksniu
panaikina cigarečių dūmų ir gyvūnų kvapus, taip pat kvapus, sklindančius
nuo užterštos oro kondicionavimo sistemos.
INDEKSAS

TALPA

PAKUOTĖ

KAINA (be
PVM)

NT 1027

300 ml

12 vnt.

2,18

VALIKLIAI IR
KONSERVAVIMO
PRIEMONĖS

PRIEMONĖ SANDARUMUI TIKRINTI
Tai profesionaliam naudojimui skirta priemonė, leidžianti greitai ir
tiksliai aptikti nesandarias vietas dujų (gamtos ir automobilių suskystintų
naftos dujų) sistemose. Tinka visoms slėginėms sistemoms.
Talpykloje laikoma speciali medžiaga, padengianti vientisa mase
sistemos jungtis ir kitus elementus, kurie gali tapti nesandarūs. Tokiu
atveju masės paviršiuje atsiranda „pūslelių“. Preparatas nesudaro
pavojingų junginių su anglies dioksidu, propanu, butanu, acetilenu,
oksidu, gamtinėmis ir miesto dujomis, azotu ir jo oksidu.
INDEKSAS

TALPA

PAKUOTĖ

KAINA (be
PVM)

NT 1059

400 ml

12 vnt.

3,07
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VALIKLIAI IR
KONSERVAVIMO
PRIEMONĖS

MATINIS VALIKLIS AUTOMOBILIO SALONO PRIEŽIŪRAI
Šio kvapnaus preparato paskirtis – automobilio prietaisų skydelio ir kitų
medinių, guminių ir plastikinių apdailos detalių valymas ir blizginimas.
Priemonė automobilio salone skleidžia tabako kvapą neutralizuojantį
aromatą, be to, paryškina ir atnaujina salono apdailos elementų spalvą,
suteikdama jiems specifinę matinę išvaizdą.
Matinis valiklis „Kokpit Spray“ apsaugo salono apdailos elementus nuo
ultravioletinių saulės spindulių, todėl jų paviršius nesensta ir neblunka.
Unikalus receptas leidžia valikliui formuoti antistatinę plėvelę, efektyviai
atstumiančią dulkes ir nešvarumus.

VALIKLIAI IR
KONSERVAVIMO
PRIEMONĖS

INDEKSAS

TALPA

PAKUOTĖ

KAINA (be
PVM)

NT 1064

600 ml

12 vnt.

3,46

BLIZGUS VALIKLIS AUTOMOBILIO SALONO
PRIEŽIŪRAI
Šio kvapnaus preparato paskirtis – automobilio prietaisų skydelio ir
kitų medinių, guminių ir plastikinių apdailos detalių valymas ir
blizginimas. Priemonė automobilio salone skleidžia tabako kvapą
neutralizuojantį aromatą, be to, paryškina ir atnaujina salono apdailos
elementų spalvą, suteikdamas jiems matomą blizgesį.
Blizgus valiklis „Kokpit Spray“ apsaugo salono apdailos elementus
nuo ultravioletinių saulės spindulių, todėl jų paviršius nesensta ir
neblunka. Unikalus receptas leidžia valikliui formuoti antistatinę
plėvelę, efektyviai atstumiančią dulkes ir nešvarumus.
INDEKSAS

TALPA

PAKUOTĖ

KAINA (be
PVM)

NT 1065

600 ml

12 vnt.

3,46
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VALIKLIAI IR
KONSERVAVIMO
PRIEMONĖS

„SPAWACZ2“ – PURŠKIAMA PRIEMONĖ APSAUGAI NUO
SUVIRINIMO PURSLŲ
„Spawacz“ – purškiama priemonė apsaugai nuo suvirinimo purslų,
puikiai tinkanti suvirinamų daiktų ir degiklio tūtų apsaugai. Geros
šaldančios savybės neleidžia pažeisti lako ar dažų dangos suvirinamoje
vietoje. Nauja preparato formulė suteikia galimybę tęsti suvirinamų
dalių apdorojimą (oksidavimą, galvanizavimą ir lakavimą) be papildomo
valymo. Plonas sluoksnis užkerta kelią jų korozijai. Unikalios priemonės
„Spawacz“ savybės ją paverčia kompleksine apsauga atliekant
suvirinimo darbus, todėl dujinių degiklių tūtos ir kontaktiniai antgaliai
ilgiau tarnauja.

2

INDEKSAS

TALPA

PAKUOTĖ

KAINA (be
PVM)

NT 1040

10 l

2 vnt.

21.94

NT 1041

30 l

1 vnt.

61.75

Suvirintojas
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3. PURŠKIAMI PLOVIKLIAI
PAVIRŠIAUS
VALYMAS

PURŠKIAMOS AKTYVIOS PUTOS
Aktyvios putos NT 1029 – tai universali ir veiksminga plovimo priemonė,
tinkanti įvairiems paviršiams. Putos lengvai pašalina sunkiai nuvalomus
nešvarumus, įskaitant nuo dūmų susidariusias apnašas, riebalą, vašką,
vabzdžių, gumos ir klijų likučius. Ypač gerai valo automobilio ir kitus
langus, taip pat nerūdijančio plieno paviršių virtuvėse ir sanitarinėse
patalpose, bet kokią keraminę dangą.
Nuvalo dėmes nuo kilimų, apmušalų automobilių salonuose ir ne tik,
sportinės įrangos, jų negadinant. Purškiamos putos nenuteka nuo
vertikalių paviršių, nepalieka dryžių ir žymių. Gaminys užtikrina greitą
valymą.

PAVIRŠIAUS
VALYMAS

INDEKSAS

TALPA

PAKUOTĖ

KAINA (be
PVM)

NT 1029

600 ml

12 vnt.

3.49

CITRINŲ AROMATO KVAPŲ NEUTRALIZATORIUS „ONE
SHOT CYTRYNA“
„Normatek“ prekės ženklo gaminys „One Shot“ yra priemonė, turinti
dvejopą poveikį – gaivina orą ir pašalina nemalonius kvapus. Kaip rodo
jos pavadinimas „One Shot“ („vienu šūviu“), užtenka vos kartą
nuspausti „gaiduką“, kad patalpa ilgai džiugintų gaiviu citrusinių vaisių
aromatu.
Kadangi tai yra stiprios koncentracijos purškiama priemonė, ji puikiai
tinka didesniems paviršiams, naudojamiems ten, kur gali atsirasti
nemalonūs kvapai (treniruoklių salėse, persirengimo kambariuose,
sanitarinėse patalpose ir pan.).
INDEKSAS

TALPA

PAKUOTĖ

KAINA (be
PVM)

NT 1030

600 ml

12 vnt.

3.74
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PAVIRŠIAUS
VALYMAS

VANILĖS AROMATO KVAPŲ NEUTRALIZATORIUS „ONE
SHOT WANILIA“
„Normatek“ prekės ženklo gaminys „One Shot“ yra priemonė, turinti
dvejopą poveikį – gaivina orą ir pašalina nemalonius kvapus. Kaip rodo
jos pavadinimas „One Shot“ („vienu šūviu“), užtenka vos kartą
nuspausti „gaiduką“, kad patalpa ilgai džiugintų gardžiu vanilės
aromatu.
Kadangi tai yra stiprios koncentracijos purškiama priemonė, ji puikiai
tinka didesniems paviršiams, naudojamiems ten, kur gali atsirasti
nemalonūs kvapai (treniruoklių salėse, persirengimo kambariuose,
sanitarinėse patalpose ir pan.).

PAVIRŠIAUS
VALYMAS

INDEKSAS

TALPA

PAKUOTĖ

NT 1031

600 ml

12 vnt.

KAINA (be
PVM)
3.74

KAVOS AROMATO KVAPŲ NEUTRALIZATORIUS ONE
SHOT KAWA
„Normatek“ prekės ženklo gaminys „One Shot“ yra priemonė, turinti
dvejopą poveikį – gaivina orą ir pašalina nemalonius kvapus. Kaip rodo
jos pavadinimas „One Shot“ („vienu šūviu“), užtenka vos kartą
nuspausti „gaiduką“, kad patalpa ilgai džiugintų šviežiu užplikytos
kavos aromatu.
Kadangi tai yra stiprios koncentracijos purškiama priemonė, ji puikiai
tinka didesniems paviršiams, naudojamiems ten, kur gali atsirasti
nemalonūs kvapai (treniruoklių salėse, persirengimo kambariuose,
sanitarinėse patalpose ir pan.).
INDEKSAS

TALPA

PAKUOTĖ

KAINA (be
PVM)

NT-1033

600ml

12 vnt.

3.74
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PAVIRŠIAUS
VALYMAS

PADANGŲ BLIZGIKLIS
Tai veiksmingas preparatas iš silikono polimerų, naudojamas
automobilių, motociklų ir dviračių padangų, taip pat sportinės įrangos
guminių dalių atnaujinimui, konservavimui ir apsaugai. Atnaujina
išblukusį gumos paviršių, suteikia gumai natūralų blizgesį ir juodą
spalvą. Atkuria net seniausių restauruotų pneumatinių padangų išvaizdą.
Preparatas ne tik stabdo gumos nusidėvėjimą, bet ir daro ją elastingą,
saugo nuo įtrūkimų ir nepalankių oro sąlygų (šalčio, kaitros,
ultravioletinių spindulių). Suformuoja savotišką sluoksnį, užtikrinantį
apsaugą nuo išblukimo ir nešvarumų.

PAVIRŠIAUS
VALYMAS

INDEKSAS

TALPA

PAKUOTĖ

NT 1067

600 ml

12 vnt.

KAINA (be
PVM)

PREPARATAS DERVOMS ŠALINTI NUO KĖBULO
Preparato paskirtis – sunkiai pašalinamų asfalto, dervų, bituminių
masių, spygliuotų medžių sakų ir kitų lipnių naftos medžiagų dėmių
valymas nuo lakuotų, stiklinių, keramikinių ir aliumininių paviršių.
Kadangi jo sudėtyje yra valomųjų veikliųjų medžiagų, puikiai tinka
naudoti ten, kur nepakanka įprastų valymo priemonių.
Paprastas ir patogus naudoti. Nepalieka žymių. Neturi jokio poveikio
beveik visoms lakuotoms, plastikinėms ir guminėms dangoms. Taip pat
šalina išdžiūvusias riebalų dėmes nuo vyrių, durų spynų ir variklio dalių.
INDEKSAS

TALPA

PAKUOTĖ

KAINA (be
PVM)

NT 1068

300 ml

12 vnt.

2.45
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PAVIRŠIAUS VALYMAS

DEGUS SUSPAUSTO ORO VALIKLIS
Tai itin kokybiškas purškiamas preparatas. Puikiai tinka dulkių,
skysčių ir visų kitų nešvarumų šalinimui sunkiai pasiekiamose
vietose. Gaminiu galima valyti klaviatūras, kompiuterių vidų, biuro
įrangą, kopijavimo aparatus, spausdintuvus, fotografavimo įrangą,
tiksliuosius prietaisus ir telekomunikacijų įrangą.
Nereaguoja su kitomis medžiagomis. Visiškai švarus, nepalieka jokių
žymių ar pėdsakų. Tinkamai parinktas suskystintų dujų mišinys,
purškiamas dideliu slėgiu, garantuoja kruopštų ir efektyvų valymą.

PAVIRŠIAUS VALYMAS

INDEKSAS

TALPA

PAKUOTĖ

KAINA (be
PVM)

NT 1069

400 ml

12 vnt.

2.34

NEDEGUS SUSPAUSTO ORO VALIKLIS CO2
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Tai itin kokybiškas purškiamas preparatas. Puikiai tinka dulkių,
skysčių ir visų kitų nešvarumų šalinimui sunkiai prieinamose vietose.
Gaminiu galima valyti klaviatūras, kompiuterių vidų, biuro įrangą,
kopijavimo aparatus ir fotografavimo įrangą.
Nereaguoja su kitomis medžiagomis. Visiškai švarus, nepalieka jokių
žymių ar pėdsakų. Valo kruopščiai ir efektyviai. Talpa užpildyta
aukštos kokybės nedegiomis ir bekvapėmis gamtinėmis dujomis.
INDEKSAS

TALPA

PAKUOTĖ

KAINA (be
PVM)

NT-1070

400 ml

12 vnt.

9.75

PAVIRŠIAUS
VALYMAS

PUTOS LCD/TFT MONITORIAMS
Ploviklis profesionaliam nešiojamų kompiuterių, planšetinių
kompiuterių, monitorių ir televizorių CRT, TFT ir LCD ekranų valymui.
Tirštos konsistencijos antistatinės putos turi antibakterinį poveikį,
švelniai kvepia ir veiksmingai pašalina nešvarumus. Užtenka užpurkšti
šiek tiek putų ant servetėlės ir ja nuvalyti ekrano paviršių.
Gaminys pašalina ne tik dulkes, pirštų pėdsakus, riebalus, bet ir
vabzdžių likučius. Kelių minučių valymo užtenka, kad ekranas taptų
skaidrus kaip krištolas, o ant jo paviršiaus neliktų jokių dryžių.
INDEKSAS

TALPA

PAKUOTĖ

KAINA (be
PVM)

NT 1071

400 ml

12 vnt.

2.25
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4. PAVIRŠIAUS APSAUGO PRIEMONĖS, PURŠKIAMOS ĮPRASTU BŪDU IR VALYMO
PISTOLETU
PAVIRŠIAUS
ALUCINKAS
APSAUGA
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Purškiamas alucinkas – tai greitai išdžiūvanti priemonė, puikiai
apsauganti nuo korozijos visas metalines dalis ir konstrukcijas. Cinko ir
itin didelio aliuminio kiekio (99%), mišinys užtikrina ilgalaikį patvarumą
ir leidžia parinkti tinkamą atspalvį taisomoms metalinėms dangoms.
Gali būti naudojamas pažeistų cinkuotų dalių, suvirintų vietų, pjūvių,
plieno liejinių ir kitų metalinių paviršių (tvorų, durų, vamzdžių ir kitų
medžiagų) remontui ir apsaugai. Pasižymi puikiu sukibimu su dauguma
metalinių paviršių, atsparumu dilimui ir aukštų temperatūrų poveikiui.
Gaminami trijų skirtingų atspalvių gaminiai, nuo metalinio NT 1010 iki
sidabrinio NT 1010-EUS.

PAVIRŠIAUS
APSAUGA

INDEKSAS

TALPA

PAKUOTĖ

NT 1010

500ml

12 vnt.

NT 1010-EU

500ml

12 vnt.

NT 1010-EUS

500ml

12 vnt.

KAINA (be
PVM)

KĖBULO APSAUGOS PRIEMONĖ „BARANEK SPRAY“
Kėbulo apsaugos priemonė gaminama iš aukštos kokybės sintetinių sakų.
Naudojamas važiuoklės, slenksčių, buferių, spoilerių ir kitų kėbulo dalių
apsaugai nuo tokių išorės veiksnių kaip druska, smėlis, akmenys, alyva ar
vanduo. Suformuoja elastingą dangą, atsparią korozijai, dilimui ir
mechaniniam poveikiui.
Preparatas turi garsą slopinančių ir sugeriančių savybių. Užpurkštą
gaminio sluoksnį galima dengti visų tipų lakais.
INDEKSAS

TALPA

PAKUOTĖ

KAINA (be
PVM)

NT 1060

500 ml

12 vnt.

4,14
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PAVIRŠIAUS
APSAUGA

KĖBULO APSAUGOS PRIEMONĖ „BARANEK“,
PURŠKIAMA UBS3 PISTOLETU
Kėbulo apsaugos priemonė gaminama iš aukštos kokybės sintetinių
sakų. Sudėtyje nėra bitumo ir asfalto. Efektyviai apsaugo kėbulą nuo
korozijos. Suformuoja elastingą dangą, atsparią dilimui ir mechaniniam
poveikiui. Preparatas taip pat turi garsą slopinančių ir sugeriančių
savybių. Smulkaus grūdėtumo. Užpurkštas sluoksnis tampa elastingas
ir atsparus žvyro dalelių ir akmenų smūgiams, vandens, druskos, tepalų
ir alyvų poveikiui.
Priemonė purškiama specialiu pistoletu tirštoms masėms purkšti.
Išdžiūvusį gaminio sluoksnį galima dengti bet kokiais lakais paviršiams
tepti. Preparatas skirtas tik profesionaliam naudojimui.

PAVIRŠIAUS
APSAUGA

INDEKSAS

TALPA

PAKUOTĖ

KAINA (be
PVM)

NT 1061

1000 ml

8 vnt.

8.20

PURŠKIAMA TUŠČIAVIDURIŲ PROFILIŲ APSAUGOS
PRIEMONĖ
Šios priemonės paskirtis – tuščiavidurių profilių, sunkiai pasiekiamų
vietų transporto priemonėse ir pramonės objektų konstrukcijose (pvz.,
durų, slenksčių, stulpų ir pan.) apsauga nuo korozijos. Suformuoja
elastingą dangą, atsparią vandeniui ir druskai. Neturi neigiamo poveikio
lakui. Pasižymi puikiomis savybėmis, atstumiančiomis drėgmę nuo
pagrindo.
Ši itin veiksminga priemonė gerai pasiskirsto paviršiuje ir įsiskverbia į
mažiausias skylutes ir skardų sujungimo vietas.
INDEKSAS

TALPA

NT-1062

3

400ml

Vok. Unterbodenschutz – medžiaga kėbulo apsauga nuo korozijos
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PAKUOTĖ

KAINA (be
PVM)

12 vnt.

3,27

PAVIRŠIAUS
APSAUGA

TUŠČIAVIDURIŲ PROFILIŲ APSAUGOS PRIEMONĖ ML,
PURŠKIAMA VALYMO PISTOLETU
Šios priemonės paskirtis – tuščiavidurių profilių vidinių paviršių,
sunkiai pasiekiamų vietų transporto priemonėse ir pramonės objektų
konstrukcijose (pvz., durų, slenksčių, stulpų ir pan.) apsauga nuo
korozijos. Suformuoja elastingą dangą, atsparią vandeniui ir druskai.
Neturi neigiamo poveikio lakui. Pasižymi puikiomis savybėmis,
atstumiančiomis drėgmę nuo pagrindo.
Ši itin veiksminga priemonė gerai pasiskirsto paviršiuje ir įsiskverbia į
mažiausias skylutes ir skardų sujungimo vietas.
INDEKSAS

TALPA

PAKUOTĖ

KAINA (be
PVM)

NT 1063

1000 ml

8 vnt.

12,37
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5. PURŠKIAMOS VALYMO PRIEMONĖS, NAUDOJAMOS PLASTIKO
PERDIRBIMO DARBUOSE
APSAUGOS PRIEMONĖ SU SILIKONU

PLASTIKAI

Apsaugos priemonė su silikonu naudojama plastiko perdirbimo
darbuose. Gaminama iš silikono, ištirpinto tirpiklių mišinyje. Šis
universalus preparatas gali būti naudojamas daugelyje plastiko
perdirbimo procesų kaip plastiko gamyba pūtimo būdu, ekstruzija arba
vakuuminis formavimas. Tinka naudoti kaip tepalą arba antistatinę
priemonę esant mažoms apkrovoms.
Preparatas palieka ant formos paviršiaus švelnų sluoksnį, palengvinantį
didelio tikslumo elementų formavimą. Užpurkšta priemonė suformuoja
tolygią, vandeniui atsparią ir elektrai nelaidžią dangą, kuri išlieka stabili
esant nustatytoms temperatūroms. Nepalieka apnašų ir žymių ant
formos paviršiaus.
INDEKSAS

TALPA

PAKUOTĖ

KAINA (be
PVM)

NT 1001

400 ml

8 vnt.

2.28

APSAUGOS PRIEMONĖ BE SILIKONO

PLASTIKAI

Apsaugos priemonė NT-1002 be silikono naudojamas plastiko
perdirbimo darbuose. Gaminamas iš kruopščiai parinktų augalinių
aliejų, ištirpintų tirpiklių mišinyje. Sudėtyje nėra silikono. Galima
drąsiai naudoti tolesniuose gaminių, kuriems reikalingas paviršiaus
apdorojimas, gamybos etapuose. Šis universalus preparatas tinka
daugumai plastikų.
Gali būti naudojamas kaip tepalas arba antistatinė priemonė. Nepalieka
apnašų ir žymių ant formos paviršiaus, užtikrindamas jo kokybę,
mažindamas trūkumus ir padidindamas jo funkcionalumą.
INDEKSAS

TALPA

PAKUOTĖ

KAINA (be
PVM)

NT 1002

400 ml

12 vnt.

2.34
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PLASTIKAI

SLĖGINIO LIEJIMO FORMŲ KONSERVAVIMO PRIEMONĖ
Slėginio liejimo formų konservavimo priemonė NT 1003 – tai
kruopščiai parinktų aliejų, antikorozinių ir antioksidacinių priedų
mišinys, naudojamas plastiko perdirbimo darbuose. Puikiai atstumia
drėgmę ir sukuria tvarią dangą, užtikrinančią ilgalaikę formų apsaugą.
Gaminio sudėtyje nėra silikono. Nereikia nuvalyti – užpurkštas
sluoksnis dingsta po kelių įrangos veikimo ciklų. Speciali preparato
spalva leidžia nustatyti, ar paviršius jau yra apsaugotas. Paliktas
spalvotas sluoksnis padeda tolygiai apipurkšti nepadengtas vietas.

PLASTIKAI

INDEKSAS

TALPA

PAKUOTĖ

KAINA (be
PVM)

NT-1003

400ml

12 vnt.

2.34

SLĖGINIO LIEJIMO FORMŲ VALYMO PRIEMONĖ
Slėginio liejimo formų valymo priemonė naudojama plastiko
perdirbimo srityje. Gaminys buvo sukurtas atsižvelgiant būtent į jos
poreikius – įpurškiamojo formavimo mašinų, įrankių ir kitų metalinių
elementų paviršių valymą. Tinka ventiliavimo linijoms ir minėtų mašinų
galvučių kreipikliams valyti.
Greitai pašalina plastikų likučius nuo formos paviršiaus. Pašalina visus
apnašus ir oksidacijos reakcijos liekanas, neleisdamas atsirasti korozijai.
Greitai išgaruoja, palikdamas sausą ir švarų paviršių.
INDEKSAS

TALPA

PAKUOTĖ

KAINA (be
PVM)

NT 1004

400 ml

12 vnt.

3.90
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STŪMIKLIŲ TEPALAS NT 2000

PLASTIKAI

Pagrindinė šios priemonės paskirtis – plastiko perdirbimo procese
naudojamų stūmiklių tepimas. Pasižymi geromis skverbiamosiomis
savybėmis, leidžiančias suformuoti tvarų sluoksnį, atsparų stipriam
spaudimui ir smūgiams. Gerokai sumažina trintį, todėl mašinų ir įrangos
detalės ilgiau tarnauja. Atsparus druskos, šalto ir karšto vandens
poveikiui.
Gaminys tinka sujungimams tepti esant temperatūrai nuo -35°C iki
+180°C, tačiau jo poveikis trumpam išlieka esant ir +200°C
temperatūrai. Priemonės sudėtyje nėra silikonų ir rūgščių.

INDEKSAS

TALPA

PAKUOTĖ

KAINA (be
PVM)

NT 1019

400 ml

12 vnt.

3.83
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6. VALIKLIAI IR RIEBALŲ ŠALINIMO PRIEMONĖS, LAIKOMI
KANISTRUOSE IR PURŠKIAMI VALYMO PISTOLETU

NUĖMIKLIAI
KANISTRUOSE

CITRUSINIŲ VAISIŲ KVAPO STABDŽIŲ VALIKLIS
Citrusinių vaisių kvapo stabdžių valiklis pasižymi savybėmis,
leidžiančiomis itin puikiai valyti, šalinti riebalus ir plauti. Itin
veiksmingas – greitai išgaruoja, palikdamas sausą ir švarų paviršių be
alyvos sluoksnio, todėl nereikia gaišti brangaus laiko tolesniam
valymui.
Puikiai šalina riebalus nuo stabdžių ir sankabos diskų, suporto sąrankų,
būgnų ir kitus metalinių paviršių. Nuvalo nuo mašinų sunkiai
pašalinamus nešvarumus. Neturi neigiamo poveikio gumai ir
plastikams. Galima drąsiai naudoti klijuojamo paviršiaus valymui.
INDEKSAS

TALPA

PAKUOTĖ

NT 1011-5

5l

4 vnt.

NT 1011-10

10 l

2 vnt.

NT 1011-30

30 l

1 vnt.
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KAINA (be
PVM)

45,00

NUĖMIKLIAI KANISTRUOSE

UNIVERSALUS VALIKLIO KONCENTRATAS
Universalus valiklis – priemonė, pasižyminti savybėmis,
leidžiančiomis itin puikiai valyti, šalinti riebalus ir plauti. Itin
veiksmingas – greitai išgaruoja, palikdamas sausą ir švarų
paviršių be alyvos sluoksnio, todėl nereikia gaišti brangaus
laiko tolesniam valymui. Gaminį galima tepti temperatūrai
nuo -50°C iki +90°C, tačiau jo poveikis trumpam išlieka
esant ir +200°C temperatūrai. Puikiai valo ir pašalina
riebalus nuo plastikinių, stiklinių, keramikinių, medinių,
metalinių ar bet kokių kitų paviršių (parinkus atitinkamą
mišinio kiekį). Galima drąsiai naudoti klijuojamo paviršiaus
valymui.
Koncentratas pagal poreikį gali būti skiedžiamas vandeniu.
Norint valyti aliuminio ar stiklo paviršių, koncentratą reikėtų
praskiesti vandeniu tokiomis proporcijomis: 1:40 (1 litras
koncentrato 40 litrams vandens). Keramikiniam paviršiui
tinka proporcija 1:30, mediniam: 1:20, plieniniam 1:1, o
betoniniam ir tašytų akmenų: 1:1.
INDEKSAS

TALPA

PAKUOTĖ

KAINA (be
PVM)

NT 1035-1

1l

5 vnt.

2.95

NT 1035-5

5l

NT 1035-10

10 l

NT 1035-20

20 l

NT 1035-200

200 l

4 vnt.
11.20
2 vnt.
18.90
1 vnt.
35.45
1 vnt.
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390.00

VALIKLIAI KANISTRUOSE

APELSINŲ KVAPO VALIKLIS MAŠINOMS IR
VARIKLIAMS
Šis preparatas valo ir šalina riebalus nuo mašinų, variklių,
automobilių ir mechaninių įrangų dalių. Veiksmingai nuvalo
sunkiai pašalinamus nešvarumus nuo variklių dalių, starterių,
kreipiamųjų, slėginio liejimo formų ir kt. Turi malonų
citrusinių vaisių kvapą. Greitai išgaruoja, palikdamas sausą ir
švarų paviršių. Gali būti naudojamas valyti rankiniam ir
mechaniniam valymui.
Kadangi tai yra stiprios koncentracijos priemonė, ji gali būti
skiedžiama vandeniu. Norint išvalyti stipriai suteptus
paviršius, priemonę reikėtų skiesti vandeniu proporcijomis
1:1 (1 litras koncentrato 1 litrui vandens) – 1:5. Vidutiniškai
ir mažai suteptiems paviršiams valyti parenkamos proporcijos
nuo 1:5 iki 1:20. Žinoma, galima taikyti ir savo nustatytas
proporcijas.
INDEKSAS

TALPA

PAKUOTĖ

NT 1076-1

1l

5 vnt.

NT 1076-5

5l

4 vnt.

NT 1076-10

10 l

2 vnt.

NT 1076-20

20 l

1 vnt.
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KAINA (be
PVM)

VALIKLIAI KANISTRUOSE

AKTYVIŲ PUTŲ KONCENTRATAS
Aktyvių putų koncentratas tai stipriai putojantis preparatas.
Skirtas bekontakčiam lengvųjų automobilių ir sunkvežimių
plovimui. Putos lengvai pašalina sunkiai nuvalomus
nešvarumus, įskaitant nuo dūmų susidariusias apnašas,
riebalą, vašką, vabzdžių, gumos ir klijų likučius. Nepalieka
dryžių ir dėmių.
Šia priemone galima plauti metalinius, stiklinius, medinius,
ir plastikinius paviršius, taip pat apmušalus automobilių
salone. Metaliniams paviršiams suteikia gražų blizgesį, o
matiniams ir išblukusiams plastikams – naują išvaizdą. Šios
putos itin efektyvios ir gražiai kvepia. Aktyvios putos
naudojamos galvanizavimo gamyklose (tokiu atveju reikėtų
naudoti 30 % koncentracijos tirpalą).
INDEKSAS

TALPA

PAKUOTĖ

NT 1072-1

1l

5 vnt.

NT 1072-5

5l

4 vnt.

NT 1072-20

20 l

1 vnt.
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KAINA (be
PVM)

VALIKLIAI KANISTRUOSE

ČIAUPAS (⌀45 MM) 5L, 10L, 20L IR 30L
KANISTRAMS
Čiaupas 5,10, 20 ir 30 l kanistrams su 45 mm skersmens
įpylimo anga. Leidžia nupilti iš kanistro reikiamą skysčio
kiekį. Tinka visiems mūsų siūlomiems dideliems kanistrams.
Čiaupas pagamintas iš 100% plastiko. Labai sandarus ir
patvarus.

VALIKLIAI KANISTRUOSE

INDEKSAS

TINKA

PAKUOTĖ

NT 1043

5l, 10l, 20l,
30l

-

KAINA (be
PVM)
5.20

1 L TALPOS BUTELIS SU PURKŠTUVU
Nevienkartinio naudojimo butelis su žemo slėgio purkštuvu.
Butelis uždaromas ištraukiamu dangteliu (push-pull),
tinkančiu laikyti tam tikroms medžiagoms. Leidžia purkšti bet
kokį skysčio kiekį.
Aukštos kokybės plastikas tinka rūgštiems, šarminiams ir
neutraliems valikliams laikyti. Priemonės tiekimo žarnelėje
yra filtras, saugantis ją nuo užsikimšimo.
INDEKSAS

TALPA

PAKUOTĖ

KAINA (be
PVM)

NT 1077

1l

-

8.13
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7. PLOVIKLIAI. SAUGOS IR SVEIKATOS DARBE PRIEMONĖS
VALYMO PRIEMONĖS

„HYDRAULIC“4 – PRIEMONĖ UŽSIKIMŠUSIEMS
VAMZDŽIAMS VALYTI
Tai labai stipraus poveikio priemonė užsikimšusiems
vamzdžiams valyti. Veikliosios medžiagos jos sudėtyje
leidžia tai daryti itin efektyviai. Tinka riebalų, popieriaus,
plaukų, pleistrų, skudurėlių ir netgi intymios higienos
priemonių šalinimui iš nutekamųjų vamzdžių ir kanalizacijos.
Skystis „HYDRAULIK“ gali būti naudojamas unitazų,
pisuarų, kriauklių, kloakų ir kitų panašaus tipo įrenginių
valymui. Tinka profilaktinei priežiūrai, užkertančiai kelią
būsimoms problemoms.

VALYMO PRIEMONĖS

INDEKSAS

TALPA

PAKUOTĖ

KAINA (BE
PVM)

NT 1026

1l

8 vnt.

4,25

„LUX“ – RANKŲ PLOVIMO PASTA
Pasta „LUX“ – tai dermatologiškai išbandyta priemonė be
tirpiklių rankoms plauti. Pagaminta iš odai švelnių medžiagų
ir šveitiklių. Unikali pastos formulė leidžia lengvai pašalinti
sunkiai nuvalomus nešvarumus – tepalus, variklio alyvą,
sakus, riebalus, klijų, dervą, netgi laką ar dažus. Pasta drėkina
ir apsaugo rankų odą nuo intensyvaus išsausėjimo ir
skilinėjimo. Pateptos rankos maloniai kvepia ir tampa
atsparesnės nešvarumams.

4

INDEKSAS

TALPA

PAKUOTĖ

NT 1044-0,5

500ml

-

NT 1044-5

5l

-

NT 1044-10

10 l

-

Santechnikas
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KAINA (be
PVM)

23
VALYMO PRIEMONĖS

„ECO“ – RANKŲ PLOVIMO PASTA
Pasta „ECO“ – tai dermatologiškai išbandyta
priemonė be tirpiklių rankoms plauti. Pagaminta iš
odai švelnių medžiagų ir šveitiklių. Unikali pastos
formulė leidžia lengvai pašalinti sunkiai
nuvalomus nešvarumus – tepalus, riebalus, klijų,
dervą ir netgi laką.
INDEKSAS

TALPA

PAKUOTĖ

NT 1047-1

1l

-

NT 1047-5

5l

NT 1047-10

10 l

-
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KAINA
(be PVM)

VALYMO PRIEMONĖS

GRINDŲ VALIKLIO KONCENTRATAS
„Normatek“ grindų valymo skystis – tai labai
stipraus poveikio veiksminga priemonė. Lengvai
pašalina daugumą nešvarumų nuo įvairių paviršių,
įskaitant PVC, keramines, kalkines, betonines ir
medinių grindų dangas. Be jokių problemų
pašalina purvą, smėlį, maisto produktų ir skysčių
(vyno, kavos, burokėlių sulčių ar net tušo) dėmes.
Gali būti drąsiai naudojamas namų ir pramoninės
aplinkos sąlygomis, t. y. salių, sandėlių, garažų ir
stovėjimo aikštelių, taip pat paviršių, veikiamų
įvairių išorės veiksnių (rūgščių cheminių
priemonių, tepalų, alyvų, padangų pėdsakų ir
pan.), turinčių neigiamą poveikį grindų
patvarumui, valymui. Turi antistatinių ir slydimą
mažinančių savybių.
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INDEKSAS

TALPA

PAKUOTĖ

NT 1074-1

1l

5 vnt.

NT 1074-5

5l

4 vnt.

NT 1074-20

20 l

1 vnt.

KAINA
(be PVM)

