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КРАСКО-Ко ООД  

Адрес по регистрация 

IBAN: BG49BPBI79401037799101 

ЕИК: 130448761, ИН ДДС: BG 130448761  

София, ж.к. Света Троица, бл. 147, вх. В, ап. 43 

Юробанк И Еф Джи България АД, BIC: BPBIBGSF  

 

 

          www.krasco.com  

 

 

 

C-100 Спрей Прозрачен - Универсален 
 

 

 C100 осигурява защитен филм срещу появата на ръжда върху всички метални части 

 Спреят се нанася върху повърхността, като осигурява постоянна защита срещу окисляване 

 C100 е кристално чист, не агресивен към околната среда 

 Филмът може да бъде отстранен с различни разтворители, включително бензин, бензол и  

разтворител С120 

 Съдържание - 400 ml 

 

C-106 Спрей Прозрачен - Дълготраен 
 

 

 

 C106 осигурява висока защита при складово съхранение и локален транспорт на заточвани или 

полирани стандартни части, шприцформи и т.н 

 След нанасянето му, тънкият слой остава устойчив с времето, не се прекъсва или насмолява и е 

почти непроницаем за изпарения, газове, пари и соли 

  Поради ниския си вискозитет, недостъпни части могат да бъдат надеждно покрити и по този начин 

предпазени 

 C 106 не съдържа хлор, нитрит и барий,  

 Според спецификацята на VW(PV 52.02) покритието е лесно отстранимо, дори  след дълъг период 

от време 

 Съдържание : 500 ml 
 

DME-63 Спрей Антикорозионен Топлопроводим от -180 до 1200оС 
 

 

 Предпазва частите от корозия и оксидация 

 Намалява триенето като предотвратява задиране и механично повреждане на повърхностите 

 Не съдържа токсични или оловни елементи 

 Устойчив е на алкални разтвори и киселини 

 Температурен интервал: - 180 до +12000С 

 Съдържание: 400ml 

 

MS-110/120 Паста Антикорозионна Топлопроводима от -180 до 1200оС 
 

 

 Предпазва частите от корозия и оксидация 

 Намалява триенето като предотвратява задиране и механично повреждане на повърхностите 

 Подходяща за патронни нагреватели 

 Не съдържа токсични или оловни елементи 

 Устойчива е на алкални разтвори и киселини 

 Температурен интервал: - 180 до +12000С 

 Съдържание: 450g/ 5ml 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BGN: BG49BPBI79401037799101 
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СПРЕЙОВЕ И ПАСТИ 

А Н Т И К О Р О З И О Н Н И 
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