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ΚΩΔΙΚΟΣΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ € 

COR55002 Τεστ "Oil - I.D.", σε φιάλη 0,120 ml

ΤΕΣΤ  ΟΞΥΤΗΤΑΣ  ΛΑΔΙΟΥ

COR55004

COR55006

Τεστ για μονάδες που έχουν λάδια ΡΟΕ ή συνθετικά 

Τεστ για μονάδες που έχουν ορυκτέλαιο

Α

Β

COR55008

COR55010

Α

Β

COR55030

ΤΕΣΤ  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ  ΤΥΠΟΥ  ΛΑΔΙΩΝ

ΛΑΔΙ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΧΡΗΣΕΩΣ

Α

 γενικής χρήσεως LUF 120,Λάδι  σε φιάλη 120 ml

Α

Εκπτώσεις Τιμοκαταλόγου: Σελ. 10

To LUF 120 είναι λάδι γενικής χρήσεως, επίσης κατάλληλο 

για λίπανση εργαλείων. Φιάλη με μηχανισμό σπρέι χωρίς αέριο.

COR55012

Υγρό "ACID-AWAY",  σε φιάλη  118 ml

Υγρό , για λάδια PΟE σε φιάλη 118 ml "ACID-AWAY"    

C

Το τεστ "Oil - I.D." αναγνωρίζει εύκολα και γρήγορα τον τύπο 

του ψυκτελαίου που χρησιμοποιείται στις ψυκτικές μονάδες και τα 

κλιματιστικά μηχανήματα.

Επιτρέπει στο χρήστη να προσδιορίσει άμεσα (σε λίγα δευτερόλεπτα) 

και αξιόπιστα τον τύπο του λαδιού της εγκατάστασης.

Περιγραφή

Τα υγρά "ΑCID-AWAY" είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά για ψυκτικές 
μονάδες και κλιματιστικά μηχανήματα στα οποία ανιχνεύτηκαν όξινα 
και εύφλεκτα υπολείμματα λαδιού. Σε περίπτωση κάψιμο του 
συμπιεστού το ψυκτέλαιο έχει γίνει πολύ όξινο. 
Τα υγρά "ACID-AWAY" είναι τα μοναδικά πιστοποιημένα χημικά 
παρασκεύασματα τα οποία απομακρύνουν και εξουδετερώνουν 
όλα τα οξέα του ψυκτελαίου από την εγκατάσταση.

ΠεριγραφήΑρίθμηση
εικόνων

Υγρό που απομακρύνει / εξουδετερώνει πλήρως τα οξέα, 
σε πλαστική φιάλη 118 ml (κατάλληλο για χρήση με όλα τα 
ψυκτικά υγρά και ψυκτέλαια)

Περιγραφή

Οι τιμές επιβαρύνονται με το τρέχον Φ.Π.Α. 

C

Το τεστ "ΑCID-DETECTOR" είναι χημικό υγρό που επιτρέπει στο 
χρήστη να προσδιορίσει άμεσα και αξιόπιστα την ύπαρξη οξύτητας 
στα ψυκτέλαια που περιέχονται στις ψυκτικές μονάδες ή και στα  
κλιματιστικά μηχανήματα. 
Το τεστ αυτό είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στην ανίχνευση πολύ μικρών 
(ανεπαίσθητων) όξινων σωματιδίων. 

ΠεριγραφήΑρίθμηση
εικόνων

ΥΓΡΑ  ΠΟΥ  ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΥΝ / ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΝΟΥΝ  ΟΞΙΝΑ  ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ  ΛΑΔΙΟΥ
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Β
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