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Domácí a průmyslová chemie TOP 18 výběr produktů

Víceúčelový  čistič  a  odmašťovač
Faren 100 USI 1kg

Obj.č.:

155,-

100  USI  je  nejúčinnější  a  profesionální  odpověď  na
problémy  čištění,  pro  auta,  domácnosti,  odpočinkové
aktivity, čluny, camping, průmysl, zpracování potravin.
Nahrazuje řadu produktů, protože je víceúčelový: může
být použit pro mnoho čistících operací s normálním i se
silným znečištěním.  Nenapadá  kovy,  plasty  ani  žádné
další  povrchy.  Zaručuje  perfektní  čištění  bez  potřeby
namáhavé manuální práce.
 

Odstraňovač  ucpaných  odpadů
Faren  MELT  750  ml

Obj.č.:

168,-

MELT je výrobek s vysokou koncentrací kyseliny sírové
a inhibitorů koroze,  který v několika málo minutách
uvolní  ucpávky  způsobené  odolnými  nánosy  tuků,
bílkovin,  škrobů,  vlasů,  celulózy  vápna,  vodního  a
močového kamene, papíru, hygienických pomůcek, listí,
apod. MELT nenapadá materiály odpadového potrubí,
ani těsnění z umělé hmoty nebo gumy. Díky své vysoké
specifické hmotnosti  (1,8  kg/litr)  dosahuje  i  hluboce
uložených  ucpávek  překrytých  vodou  (proteče).
Chemická reakce, kterou se rozpouští organické látky
tvořící  ucpávku  /překážku  odtoku,  je  s i lně
EXOTERMICKÁ,  což  zvyšuje  šanci  na  úspěšné
odstranění.
 

Čistící  prostředek  pro  sklo  a
k e r a m i k u  k r b ů  F a r e n
F I R E G L A S S  7 5 0  m l  s
rozprašovačem

Obj.č.:

168,-

Fireglass odstraňuje spečeniny sazí a tuků úplně bez
zanechávání stop mastnoty nebo zbytků usazenin na
površích. Působí přímo a okamžitě. Odstraňuje rovněž
smogové šmouhy ze stěn zejména typické černé pásy a
šmouhy  na  krbových  sklech  a  za  ohřívacími  tělesy,
které  vznikají  během  zimy.  Pravidelné  čištění
Nenaředěný  produkt  nastříkat  přímo  na  povrch  a
nechat působit po dobu asi 3 vteřin.
 

Vysoce koncentrovaný průmyslový
čistič a odmašťovač Faren THOR
91 5kg

Obj.č.:

1 037,-

THOR 91 je kapalný detergent výjimečné koncentrace.
Jeho  složení  využívá  všechny  surovinové  materiály,  o
nichž se aktuálně ví,  že je lze kombinovat k dosažení
vynikajícího účinku v čištění a odmašťování.
 

Odstraňovač  vodního  kamene  z
vodovodních  baterií  Faren
CITRUS 750 ml s postřikovačem

Obj.č.:

167,-

CITRUS je vysoce účinný čistící prostředek založen na
přírodní  kyselině  citronové  (izolované  z  přírodních
plodů)  a  specifických  přísadách  aktivních  tenzidů.
Citrus je ideální pro všechny situace kde je problémem
odstranění depozitů jako jsou stopy od vodního kamene,
různé druhy oxidů (např. měděnka), rez, soli, cementy
apod
 

Odokujovací  prostředek  pro
sanitární zařízení a stavebnictví
Faren RAPIDO 5kg

Obj.č.:

580,-

Odokujovací koncentrovaný prostředek pro elektrické
spotřebiče, sanitární zařízení a stavebnictví RAPIDO je
koncentrovaná  směs  anorganických  kyselin  a
výkonných  korozních  inhibitorů,  pro  odstraňování
široké škály depozitů jako je vodní kámen, sanitr, rez,
cementy, apod.
 

Enzymatická  sloučenina  pro
ošetření  drenáží  a  lapačů  tuků
Faren BIOACTIV BLE 400ml

Obj.č.:

142,-

Enzymatická sloučenina pro ošetření  drenáží  a lapačů
tuků BIOACTIV BLE 40 je biologický produkt s vynikající
bezpečností  co  se  týká  použití  a  vysokou  účinností.
Obsahuje vybrané nepatogenní bakteriální kmeny, které
jsou  aktivní  na  různých  typech  organických  látek.
Produkt  je  schopen  rozkládat  tuky  živočišného  nebo
rostlinného  původu  a  současně  eliminovat  nepříjemné
zápachy.
 

Abrazivní gel na mytí extrémně
znečištěných  rukou  Faren
GELOXAN  750ml

Obj.č.:

247,-

Rostlinný  abrazivní  mycí  gel  rukou s  pomerančovou
přísadou GELOXAN je Ph neutrální gel na mytí rukou
zcela rostlinného původu. Díky aktivní složce Terpen –
rozpouštědlo z pomerančových slupek a obsaženému
přírodnímu  abrasivu,  GELOXAN  si  poradí  i  s
nejúpornější špínou.
 

Kapalný konvertor rzi Faren NO
RUST 750ml

Obj.č.:

299,-

NO RUST je  kapalný  produkt  s  acidickým složením
navržený pro  zastavení  oxidace  železa  a  jeho slitin.
Trasformuje oxid železa /rez) do formy pasivovaného
kovu,  která  po  takové  konverzi  působí  jako  účinný
primér  (podklad)  zajišťující  přilnavost  následujících
nátěrů nebo laků.
 



Odokujovač  a  odstraňovač
cementů a rzi  Faren DECAVIL F
750 ml

Obj.č.:

142,-

Super silný koncentrovaný odokujovač odstraňující vodní
kámen ,  cementy  a  rez  PROČ  DECAVIL  F  j e
superkoncentrovaná směs výkonných kyselin a korozních
inhibitorů.  V  důsledku  své  účinnosti,  koncentrace  a
bezpečnosti  patří  ke  špičce  v  sektoru  jakostních
odokujovacích  prostředků.  DECAVIL  F  je  ideální  pro
odstranění širokého rozsahu depozitů jako vodní kámen,
cementy, kotelní kámen, silikáty, sanytr, rez a všechny
druhy oxidačních produktů.
 

Sprej  pro  zinkování  za  studena
Faren METAL ZINC 400ml

Obj.č.:

221,-

Zinkový  sprej  matný  (98%  zinku)  METAL  ZINC  je
aerosolový  ochranný prostředek pro  kovové povrchy
obsahující  mikronizovaný  kovový  zinkový  prášek
dispergovaný do speciální pryskyřice. Tento produkt je
určen pro ochranu kovových dílů před korozí a oxidací
či  pro  profesionální  retušování  na  elektrolyticky
galvanizovaných površích a předmětech.
 

Hlubokopenetrační  uvolňovač
zarezlých spojů Faren RUST OFF
400ml

Obj.č.:

181,-

RUST  OFF  díky  směsi  rozpouštědel,  specifických
penetračních  přísad  a  nízkému  povrchovému  napětí
penetruje hluboko mezi povrchy, které je třeba uvolnit
a  to  i  za  silně  zkorodovaných  stavů.  RUST  OFF
rozpouští  rez  a  obecně  veškeré  oxidační  depozity.
Uhlovodíková frakce produktu má změkčující účinek na
organické depozity k vyvolání synergického spektra a k
dosažení  požadovaných  výsledků:  rychlé  uvolnění
mechanických  sestav,  které  byly  „zablokovány“
působením  času,  tepla  a  oxidačních  procesů.
 

Odstraňovač plísní se sanitačním
účinkem MUFFICID 500 ml Faren

Obj.č.:

207,-

MUFFYCID  je  vysoce  účinný  odstraňovač  plísní  se
sanitačním účinkem. MUFFYCID je nejefektivnější zbraní
v boji proti plísním, mechu a řasám, který je nejenom
ničí, ale zároveň zabraňuje jejich opětovnému objevení.
Žádné mechanické čištění, stačí jen nastříkat, počkat 2-5
minut a povrch je nejen čistý ale zároveň i hygienicky
ošetřený.
 

Řezný olej ve spreji pro obrábění
a řezání závitů OIL FIL 400 ml
Faren

Obj.č.:

196,-

OIL FIL je kompletní olej ve formě spreje určen pro
řezání  závitů  a  obecně  obráběcí  operace.  Je  odolný
proti vysokým tlakům.OIL FIL je určen pro řešení těch
nejobtížnějších situací, kde si tvrdost materiálu nebo
typ operace vyžadují olej s vynikajícími lubrikačními a
chladícími  vlastnostmi.  Zlepšuje  kvalitu  obráběné
plochy a zvyšuje životnost nástroje.
 

Čistící gel pro sváry na surových
nerezových ocelích SAF WELD F
1L

Obj.č.:

417,-

SAF WELD F je výrobek ve formě gelu, takže velmi
dobře přilne k podkladu, a to i ve svislých polohách.
Tento  výrobek  neodkapává  a  protože  se  pomalu
odpařuje,  zůstává  plně  účinný  i  pro  delší  dobu.  Z
hlediska funkčních parametrů zaručuje SAF WELD F: n
Účinnost v případě svárů TIG a MIG.
 

Sanitační prostředek ve spreji pro
klimatizace  SAFETY AIR 400 ml
Faren

Obj.č.:

248,-

SAFTEY AIR, se svým obsahem kvartérních amonných
solí  je  výkonný  specifický  a  moderní  baktericidní  a
fungicidní  prostředek,  který usmrtí  bakteriální  floru a
tím eliminuje problém v jeho počátku.  Kromě toho je
SAFETY AIR příjemně parfémován.nnAktivní ingredience
obsažené  v  produktu  SAFETY  AIR  obsahují  disperzi
kvartérních  amonných  solí  v  rozpouštědle.  Tento
dezinfekční  prostředek  je  specifikován  Italským
Ministerstvem  zdravotnictví  pro  sanitaci  klimatizací.
 

Odstraňovač starých barev a laků
SVERNICEX 400 ml Faren

Obj.č.:

327,-

Odstraňovač  starých  barev  a  laků  s  pomalým
odpařováním  SVERNICEX  je  odstraňovač  starých
nátěrů obsahující metylenchlorid bez dalších fenolů. Je
k dispozici v zahuštěné formě (P) pro nanášení štětcem,
v kapalné formě (I) a ve formě spreje (S).
 

Pěnový čistič ve spreji  SWAMM
400 ml Faren

Obj.č.:

129,-

Čistící pěna ve spreji SWAMM je čistící pěna ve formě
aerosolu, obzvláště vhodná pro povrchy se zrcadlovou
úpravou. Může být používána na sklo, zrcadla, lamináty,
smaltované  povrchy,  leštěné  oceli,  plexisklo  atd.  Je
vynikajícím prostředkem na  čištění  optiky  a  obecně
optických přístrojů, protože ve formě pěny nezateče do
okolí.
 

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Aktuální informace o produktech najdete na www.nejchemie.cz
Kde nakoupit produkty Faren?
Seznam prodejců zde : www.nejchemie.cz/kde-koupit/
Změna cen vyhrazena


