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Údržba a mazanie



GREENOX

Permanentné lepidlo v spreji na rozpúšťadlovej báze,

s modifikovanou syntetickou gumou a živicami.

PERMANENTNÉ 

LEPIDLO

Odstraňovač graffiti v spreji pre domáce použitie.

Nízka toxicita a možnosť odstrániť vodou.

ODSTRAŇOVAČ

GRAFFITI

POUŽITIE:
Trvalé  zlepenie  s  maximálnou  pevnosťou  a  rovnakými  vlastnosťami  ako  bežné
lepidlo.  Vytvára  odolný,  trvanlivý  a  pružný  spoj  pre rôzne materiály: drevo, kov,
plasty, guma, koža, keramika a pod.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:
Balenie: 400ml

Určené pre hobby práce aj priemysel. 

AKO APLIKOVAŤ:
Sprej  prestraste počas 1 minúty. Lepidlo aplikujte v tenkých a rýchlych vrstvách na
obe zlepované plochy. Potom ho nechajte zavädnúť 1-5 min. Po tomto čase lepené
plochy  stlačte  spolu  a  nechajte schnúť 2hod. Čas závisí od typu materiálu a množ-
stve lepidla.

POUŽITIE:
Vhodné  pre odstránenie všetkých typov farieb: akrylové, alkydové, nitro, vinylové,
olejové, polyesterové, polyuretánové, epoxidové a pod.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:
Balenie: 200ml

Určené pre hobby práce aj priemysel. 

AKO APLIKOVAŤ:
Sprej prestraste počas 1 minúty. Nastriekajte dostatočné množstvo výrobku na       

 povrch a nechajte ho pôsobiť niekoľko minút (1 - 15min.) v závislosti od typu farby
 a jej hrúbky. Následne jemne odstráňte zmes farby a odstraňovača pomocou vody

a saponátu. Proces je možné opakovať.

TYPY:
Po niekoľkých minútach, keď zbadáte narušenie farby, môžete túto odtstrániť         

         handričkou alebo štetcom a povrch umyť vodou a saponátom. Ak potrebujete
odstrániť viacero vrstviev alebo väčšiu hrúbku farby, proces opakujte.



Odstraňovač farby v spreji je vysoko aktívny,

s nízkou toxicitou pre hobby práce,

s možnosťou odstránenia pomocou vody.

ODSTRAŇOVAČ

FARIEB

GREENOX

Vysoko kvalitný viacúčelový sprej

pre mazanie a uvoľňovanie

VIACÚČELOVÉ

MAZADLO

POUŽITIE:
Vhodné pre odstránenie všetkých typov  farieb: akrylové, alkydové, nitro, vinylové,
olejové, polyesterové, polyuretánové, epoxidové a pod.Slúži aj pre dekarbonizáciu
a čistenie motorov, vstrekovačov, karburátorov, mechanických súčastí a pod.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:
Balenie: 400ml

AKO APLIKOVAŤ:
Sprej prestraste počas 1 minúty. Nastriekajte dostatočné množstvo výrobku na       

 povrch a nechajte ho pôsobiť niekoľko minút (1 - 15min.) v závislosti od typu farby
 a jej hrúbky. Následne jemne odstráňte zmes farby a odstraňovača pomocou vody

a saponátu. Proces je možné opakovať.

TYPY:
Po niekoľkých minútach, keď zbadáte narušenie farby, môžete túto odtstrániť         

         handričkou alebo štetcom a povrch umyť vodou a saponátom. Ak potrebujete
odstrániť viacero vrstviev alebo väčšiu hrúbku farby, proces opakujte.

POUŽITIE:
Uvoľňuje  všetky zaseknuté kovové sučiastky: skrutky, pružiny, závesy, matice, pre-
vody, ložiská, reťaze a pod. Znižuje námahu a zaťaženie pri uvoľnení súčiastok.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:
Balenie: 400ml

Vynikajúca penetrácia korózie a nečistôt. Ochrana pred hrdzou.

AKO APLIKOVAŤ:
Sprej prestraste a nastriekajte dostatočné množstvo výrobku na povrch. Pre uvoľ  -

 nenie povrch očistite a na problematické miesto aplikujte výrobok. Počkajte cca. 2
    minút, kým sa napenetruje podklad. Pre odstránenie vlhkosti nastriekajte jemnú

vrstvu na povrch a počkajte, kým voda odkvapká.



GREENOX

Antioxidačný a antikorozívny olej s PTFE v sprejiMAZIVO 

S PFTE

Biela líthiová vazelína s obsahom PTFE
VAZELÍNA

S PFTE

POUŽITIE:
Uvoľňuje  všetky  zaseknuté kovové sučiastky: skrutky, pružiny, závesy, matice, pre-
vody, ložiská, reťaze a pod. Znižuje námahu a zaťaženie pri uvoľnení súčiastok.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:
Balenie: 400ml

Vynikajúca penetrácia korózie a nečistôt. Ochrana pred hrdzou.

AKO APLIKOVAŤ:
Sprej prestraste a nastriekajte dostatočné množstvo výrobku na povrch. Pre uvoľ  -

 nenie povrch očistite a na problematické miesto aplikujte výrobok. Počkajte cca. 2
    minút, kým sa napenetruje podklad. Pre odstránenie vlhkosti nastriekajte jemnú

vrstvu na povrch a počkajte, kým voda odkvapká.

POUŽITIE:
Použiteľné  pre  rôzne typy  ložísk  pracujúce  pri  vysokých  teplotách  a pri vysokej
vlhkosti:  ventilátory, pece, ložiská elektrických zariadení. Vhodné aj pre vibračné a
oscilačné zariadenia, valčekové ložiská prevody, reťaze a pod.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:
Balenie: 400ml

       -Poskytuje dlhodobé mazanie vo vysokej vlhkosti a teplote a v extrémnych pod
      mienkach. Má vynikajúcu priľnavosť, odolnosť voči vode, antikoróznu ochranu a

°výdatnosť. Pracovná teplota -35 až 170 C. Nízka toxicita.

AKO APLIKOVAŤ:
Sprej prestraste cca.1 min. a nastriekajte dostatočné množstvo výrobku na povrch 
kým sa nevytvorí ochranný film.



GREENOX

Viacúčelový priehľadný, vysoko kvalitný odolný olej

v spreji s nízkou toxicitou.

SILIKÓNOVÝ

OLEJ

Odformovací pretierateľný olej bez silikónu.
ODFORMOVACÍ 

OLEJ BEZ

SILIKÓNU

POUŽITIE:
SEPARAČNÝ SPREJ: odformovací prostriedok pre gumové, sádrové a plastové
odliatky Trvalé  zlepenie  s maximálnou pevnosťou a  rovnakými  vlastnosťami  ako
bežné lepidlo. Vytvára odolný, trvanlivý a pružný spoj  pre  rôzne  materiály: drevo,
kov, plasty, guma, koža, keramika a pod. 
ZVÁRACÍ SPREJ: ochrana povrchov pri zváraní
LEŠTIDLO:     . renovuje a leští rôzny povrch:vinyl, plasty, koža, metal  povrchy a pod
IMPREGNÁCIA: zvyšuje vodeodolnosť prístreškov, plátna, topánok a pod.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:
Balenie: 500 ml

     Odolný voči riasam a baktériám. Odpudzuje vlhkosť a je určený aj pre mazanie a
ochranu povrchov.

AKO APLIKOVAŤ:
Pred použitím sprej prestraste a aplikujte na povrch v tenkej vrstve zo vzdialenosti
cca. 30cm. Obyčajne postačuje jedna rovnomerná vrstva.

POUŽITIE:
   Poskytuje rovnomerný film, výbornú lubrikáciu a dobrú odformovaciu schopnosť.

     Je kompatibilný s  väčšinou plastov. Je taktiež veľmi vhodný pre zväračské práce.
Povrch odliatkov je ihneď pripravený na povrchovú úpravu, potlač a pod.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:
Balenie: 500ml

Použiteľný pre priamu aplikáciu ako separátor pri výrobe odliatkov.

AKO APLIKOVAŤ:
Sprej prestraste počas 30 sek. Nastriekajte d o statočné množstvo výrobku na        
povrch zo vzdialenosti cca.30 cm. Jedna vrstva obvykle postačuje.



GREENOX

´´Všetko v jednom´´,

kvalitné mazivo pre domácnosť a hobby.
MAZIVO

Ideálny nástroj na zimné mesiace.

Odstraňuje ľad a námrazu zo zámkov a čelných skiel.
ROZMRAZOVAČ

POUŽITIE:
Výrobok  uvoľňuje  koróziu  a  ochraňuje  povrchy  pred  jej  vznikom.  Maže  zámky,
zbrane, navijáky, penetruje do hĺbky a odstraňuje vlhkosť. Pomáha štartovať vlhké
motory.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:
Balenie: 150ml

Univerzálne mazivo, ktoré máte vždy poruke v zásuvke alebo v aute.

AKO APLIKOVAŤ:
Sprej prestraste a nastriekajte dostatočné množstvo výrobku na očistený povrch.

TYPY:
Pre uvoľnenie povrch očistite a na problematické miesto aplikujte výrobok. Počka ť

    cca. 2 minút , kým sa napenetruje podklad. Pre odstránenie vlhkosti nastriekajtey
jemnú vrstvu na povrch a počkajte, kým voda odkvapká.

POUŽITIE:
Pred  aplikáciou  odstráňte  sneh pomocou metličky. Potom aplikujte rozmrazovač
zo  vzdialenosti  cca.  20cm  smerom  z  vrchu  skla  dole.  Počkajte niekoľko minút a
odstráňte  uvoľnený ľad.  Ak je vrstva ľadu hrubá, proces opakujte. Pre dokončenie
použite stierače.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:
Balenie: 400ml

   Rozmrazovací prostriedok určený pre čelné sklá, zámky, svetlá, zrkadlá a iné časti
    vozidiel, ktoré sú vystavené nízkym teplotám pod bodom mrazu. Malé množstvo

uvoľní námrazu či ľad.

TYPY:
Ak parkujete vozidlo vonku, nastriekajte tenkú vrstvu na povrch, aby ste zabránili   
vzniku námrazy.

Nepoužívajte na pripojené elektrické spotrebiče a aplikujte vo vetraných

priestoroch. Po použití vhoďte prázdny obal do žltého kontajnera.
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Painthouse, s.r.o.
DLHÁ 95/B, (Bytčická cesta)

010 09 Žilina
tel.: +421 911 501 555

e-mail: info@painthouse.sk
www.painthouse.sk

P.I. L´Empalme, 27
43712 Llorenç del Penedès (ESPAÑA)

Tel. +34 977 677 305
novasol@novasolspray.com

www.novasolspray.com
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