Dielňa & Záhrada

Petrolej

k čisteniu a odmasťovaniu
silných mastných napr. olejových
nečistôt. Okrem toho sa môže
použiť aj ako akcelerátor podpaľovania.

Fermež ľanová

sa používa ako riedidlo na sklenárske a olejové tmely a fermežové
farby. Vhodná je na natieranie
včelárskych úľov.
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Petrolej na svietenie

Používa sa do petrolejových
lámp a na zapaľovanie pevných
látok.

Olej na šijacie stroje

určený k mazaniu bicyklov, šijacích
strojov a iných zariadení. Olej sa
aplikuje na všetky trecie a mechanicky namáhané plochy.

Terpentínový olej

Používa sa ako riedidlo do špeciálnych umeleckých farieb.
Skladovať iba v pôvodnom,
dobre uzatvorenom obale.

Perchlóretylén

je určený na odmasťovanie a čistenie kovových predmetov a na
chemické čistenie textílií. Je vysoko
jedovatý a škodlivý pre životné
prostredie.

Karbid
použiteľný k rôznym technickým
účelom, pričom vedľajším účinkom
použitia je odplašenie krtov.

Demineralizovaná voda
Využíva sa napríklad v autoservisoch, žehliarňach, laboratóriách,
strojárskych firmách, na miešanie
chladiacich zmesí, v akvaristike
a inde.

Odhrdzovač

určený na odstraňovanie hrdze
z kovových povrchov. Môže sa používať aj ako odmasťovač. Nanáša sa
štetcom alebo ponorom.

Bactisep

je zmes baktérií a enzýmov, ktoré
ekologicky rozkladajú organické
látky v septikoch, žumpách a ČOV.
Odstraňuje nepríjemný zápach.

Vodné sklo
sa používa na výrobu gélov, mydiel,
detergentov, zmäkčovačov vody,
bielenie textilu, impregnáciu dreva.
Vhodný aj na konzerváciu niektorých potravín.

Vytvára a udržiava prírodný proces
rozkladu. Balenie pre žumpu 8 m3
na 4 mesiace.
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Riedidlá & Rozpúšťadlá

Acetón technický

Používa sa ako rozpúšťadlo alebo riedidlo do náterových hmôt
a ako surovina pre chemickú
výrobu. Do náterových hmôt sa
pridáva za stáleho miešania až
sa dosiahne potrebná konzistencia

C 6000
je určené na riedenie nitrocelulózových náterových látok a na čistenie
a odmasťovanie.
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Benzín čistiaci

Benzín technický

Lieh technický

Isopropanol

Slúži na čistenie textílií od mastných nečistôt a fľakov, odmasťovanie a čistenie najmä kovových
predmetov.

do liehových varičov, liehových
krbov, na čistenie a odmasťovanie, podpaľovanie pri grilovaní,
svietenie i horenie.

na odmasťovanie a čistenie
najmä kovových predmetov.

Rozpúšťadlo pre oleje, alkalcidy, PVC lepidlá a laky. Čistiaci prostriedok pre CD ROM
mechaniky, optické zariadenia,
zámky a autosklá. Odstraňuje
vodu a vlhkosť z elektrických
zariadení po povodniach.

S 6001

S 6003

P 8500

na riedenie syntetickcýh látok, ktoré
sa nanášajú striekaním. Pridáva sa
po častiach za stáleho miešania.

Na riedenie syntetických vypaľovacích náterov.

na umývanie a vyplachovanie
striekacích pištolí a iného náradia
znečisteného syntetickými, nitrocelulózovými a olejovými náterovými
látkami. Možno použiť tiež na čistenie a odmasťovanie kovových
podkladov.

S 6005

S 6006

S 6300

U 6051

na riedenie syntetických
a olejových náterových
látok.

na riedenie syntetických a olejových
náterových látok.

na riedenie dvojzložkových epoxidových
náterových látok.

na riedenie polyuretánových náterových
látok.
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FÉNIX

Tuhý podpaľovač

k podpaľovaniu akéhokoľvek
tuhého paliva. Každý zo 48-mich
kusov horí približne 6 minút. Vďaka
krabičke je možné ho skladovať
pri potravinách.

FÉNIX

Tekutý podpaľovač

k ľahkému podpáleniu pevného
paliva, grilovacieho uhlia a iných
materiálov. Vďaka aplikátoru sa
efektívne využije každá kvapka.

FÉNIX

Gélový podpaľovač

Gélová konzistencia nesteká
a zabezpečí efektívne podpálenie
pevného paliva nepravidelných
tvarov.

Palivo do biokrbov
horí prirodzeným plameňom
bez sadzí a zápachu. Pri horení
vzniká iba oxid uhličitý a voda.
Pre bezpečné horenie zabezpečte
dostatočné vetranie (prísun O2).

1 l = 3~5 hod
FÉNIX

Lampový olej

Vhodný ako náplň do petrolejových
a dekoračných lámp či fakiel. Je
bezfarebný a bezaromatický.
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FÉNIX

Drevitá vlna

Ekologický typ podpaľovača,
vyrobený z našúpanej drevitej vlny,
ktorá má dostatočnú podpaľovaciu
účinnosť.

FÉNIX

V závislosti od typu konštrukcie
vášho krbu 1 liter paliva vydrží horieť min. 3 hodiny, pričom sa uvoľní
cca 4,87 KWh tepla.

Čistič krbových skiel

K čisteniu krbových skiel od sadzí,
dymových a iných nečistôt, ktoré
vznikajú počas procesu horenia.

!

Dbajte na bezpečnú manipuláciu s otvoreným ohňom.

Fénix – všetko pre rýchly štart ohňa

Nech sa snažíte založiť oheň doma v krbe, v grile na
terase, alebo vo voľnej prírode, s produktami Fénix je to
omnoho jednoduchšie. Bez hľadania malých triesok alebo starého papiera, zapálite oheň rýchlejšie a čistejšie.
S Fénixom zapálite vždy naisto – aj keď držíte v ruke
poslednú zápalku.
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