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ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ - ΥΛΙΚΑ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ € 

ΣΠΡΕΪ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  ΚΑΥΣΤΗΡΑ

Εξειδικευμένο σπρέι καθαρισμού καυστήρα. Διαλύει λάδια, 

λίπος, γράσο και κερί. Ιδανικό για καθαρισμό από υπολείμματα 

που κατακάθονται σε όλες τις γυαλισμένες μεταλλικές επιφάνειες 

ακόμα και στα πολύ ακάθαρτα μέρη του καυστήρα, όπως (φτερωτή, 

διασκορπιστήρας, στέλεχος συγκράτησης μπεκ και ηλεκτροδίων κ.λπ.)

KRON100

Σιλικόνη (κόκκινη) μεγάλης ελαστικότητας και υψηλής αντοχής 

σε θερμοκρασία έως 300 Σωληνάριο σιλικόνης 310 ml.ο C.  

Ιδανική για στεγανοποίηση σε διάφορες επιφάνειες:

σε βιομηχανικούς φούρνους, σε συστήματα θέρμανσης, για 

αγωγούς εξαερισμού, δεξαμενές, καμινάδες, λέβητες κ.λπ.

 ΣΙΛΙΚΟΝΗ  ΥΨΗΛΗΣ  ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Οι τιμές επιβαρύνονται με το τρέχον Φ.Π.Α. 
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 ΣΠΡΕΪ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  ΛΕΒΗΤΑ

ΚΕΡΑΜΙΚΗ  ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ  ΚΟΛΛΑ  ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η Κεραμική πυράντοχη κόλλα στεγανοποίησης STOVEX είναι 

μαύρη, άοσμη πάστα (τσιμέντο). Είναι πυράντοχη έως 1200

  

ο C.

Υλικό μη τοξικό, παρ' όλα αυτά να αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια 

και να γίνεται καλό πλύσιμο των χεριών μετά από κάθε χρήση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

l Προσφέρει αποτελεσματικό σφράγισμα

l Κάνει συγκολλήσεις σκληρές σαν ατσάλι

l Δεν συρρικνώνεται μετά την εφαρμογή της

l Εύκολη και οικονομική στη χρήση

l νερό Ανθεκτική στις μεταβολές της θερμοκρασίας και στο (αδιάβροχη)

Αρίθμηση
εικόνων

Περιγραφή

UNI18002

UNI18004
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Κεραμική πυράντοχη κόλλα στεγανοποίησης, 
σε σωληνάριο 250 gr

Κεραμική πυράντοχη κόλλα στεγανοποίησης, 
περιεχόμενο 1 kg σε πλαστικό δοχείο
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Περιγραφή

ΚRON103 Σπρέι καθαρισμού καυστήρα

Περιεχόμενο

500ml

Εξειδικευμένο σπρέι καθαρισμού λέβητα ιδανικό για χρήση σε

λέβητες αερίου και πετρελαίου.   

Περιγραφή

ΚRON104 Σπρέι καθαρισμού λέβητα

Περιεχόμενο

500ml

*Διατίθεται και σε συμπυκνωμένο μείγμα σε δοχείο 5 lt

* Για μεγάλες ποσότητες ζητήστε ειδικές τιμές

* Για μεγάλες ποσότητες ζητήστε ειδικές τιμές

* Για μεγάλες ποσότητες ζητήστε ειδικές τιμές

Εφαρμογές: Για επισκευή ρωγμών σε λέβητες και φούρνους.

                    Ιδανική και για μαντέμι.
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