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Компоненти за: 

- Шприцформи 

- Пресформи 
- Щанци 

Горещо-канални с-ми 

Стомани & Цв. Метали 

Нагреватели 

Офис Централен: 
ж.к. Люлин-Център, ул. Архитект 

Георги Ненов №31 

1324 София, България 

тел: +359 (2) 923 44 88 

тел: +359 884 612 894 

факс: +359 (2) 923 44 55 

Офис Пловдив: 
Електроапаратурен завод – 

ЕАЗ АД, Бул. Цар Борис ІІІ 

Обединител, №1-продължение, 

ет.3, офис 48 

4000 Пловдив, България 

тел: +359 888 055 215 

тел: +359 884 605 128 

office@krasco.com 

www.krasco.com 

 

 
 

 

 
 

 

  

 
СПРЕЙОВЕ И ТЕЧНОСТ 

П О Ч И С Т В А Щ И 

 

 

 

 

 

 

C-126 Спрей за Форми, Почистващ Нагари 

• С126 е безцветен, водоразтворим, нетоксичен спрей, не причиняващ корозия 

• Отстранява смоли, каучукови остатъци и пластмасови наслагвания като PVC, PA, PI, PU и акрилати 

• Служи и като почистващо средство на шприцформи, дюзи на шприцформи и предачни дюзи 

• За отстраняване на остатъци от лепило, лак и катран 

• Почистващият ефект може да се увеличи значително чрез предварително загряване на частите до 800С 

• Продуктът е изцяло био разградим. 

• Съдържание : 500 мl 
 

C-120 Спрей Разтварящ Мазнини 

• С120 отпуска слоеве от масло и смазка, така че те да бъдат по-лесно отстранени 

• При наличие на по-твърди остатъци може да се наложи повторно нанасяне на спрея 

• Разтворителят С120 е особено подходящ за почистване на метални части преди леене, лепене, лакиране или 

други работни процеси 
• Може да се ползва за премахване на цветния маркер С130 

• Не е подходящ за обработка на лакирани повърхности, каучук и изолационни части 

• Съдържание : 500 ml 
 

C-110 Спрей за Премахване на Ръжда 

• С110 отпуска ръждясали и здраво затегнати болтове, гайки или притиснати съединения 

• Отстранява дебели филми от ръжда от метални части 

• Различните добавки осигуряват отлични смазващи качества и постоянна защита срещу ръжда 

• Премахва скърцането в триещи се метални части. 

• Съдържание : 400 ml 
 

 

Kapusol Течност Почистваща 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

• С110 разхлабва леко ръждясали или здраво затегнати болтове, гайки или притиснати съединения 

• С една бутилка концентрат се приготвят 25 литра течност за почистване 

• Използва се за почистване на винтовете на шприц- и екструдер машини 

• Изключително удобен при смяна на цвят и материал на шприцване 

• При ръчна употреба - като продукт за полиране 

• Указания за употреба: 

o Смесете една бутилка KAPUSOL с 25 кг гранули 

o Сместа трябва да е суха, като трябва да избягвате наличието на мокри бучки 

o KAPUSOL може да се използва при нормалната работна температура на повечето материали 

o По-добър резултат ще се постигне, ако по време на смяната, температурата е 15% под нормалната 
• Съдържание : 750 ml 
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