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СПРЕЇ ДЛЯ ЕЛЕКТРОКОНТАКТНИХ ГРУП

Спрей для контактів
Усуває перешкоди в системі запалювання і 
електроланцюгах.

Контакт SL
Прозорий захисний лак. Захищає електричні 
контакти, перемикачі та електротехнічні 
деталі.

Контакт SW
Спеціальний очищаючий спрей. Для очищення 
всіх видів електричних контактів.

Контакт ОS
Запобігає окисленню контактів.

Контакт OL
Розчинник окислів. Для очищення всіх видів 
електричних контактів.

Галузь застосування:
Застосовується для запобігання збоїв і перешкод в 
електроланцюгах, викликаних підвищеною вологістю. 
Очищає електричні контакти, реле, розподільні пристрої 
й т.п. без пошкодження електроізоляційного лаку. 
Витісняє вологу і створює водовідштовхувальну плівку.

• Запобігає або усуває короткі замикання в 
котушках і трансформаторах.

• Ізолює і захищає від корозії контакти акумулятора.
• Ізолює від проникнення вологи.
• Захищає від рідких кислот, лугів та атмосферного 

впливу.
• Зчіплюється з металами, наприклад, з міддю, 

латунню, сталлю, хромом і алюмінієм, а також з 
пластмасою, шкірою, деревом і картоном.

Спосіб застосування:
Нанести засіб на деталь, дати їй висохнути до 
приведення електричної системи в дію.

• Видаляє залишки каніфолі.
• Очищає сильно забруднені деталі.
• Не агресивний по відношенню до пластика та інших 

матеріалів.
• Широка галузь застосування: електричні частини й 

елементи, друковані плати, реле, клемні колодки.

Спосіб застосування:
Нанести на електричний контакт. Розчинник повинен 
повністю висохнути, перш ніж електрична система знову 
буде приведена в дію.

• Видаляє окисли і шари сульфіду, смолу, масло і 
бруд.

• Покращує провідність з'єднання.
• Усуває потріскуючі шуми.
• Не агресивний до звичайних конструкційних 

матеріалів.
• Не містить галогенів.

Спосіб застосування:
Нанести на електричний контакт. Розчинник повинен 
повністю висохнути, перш ніж електрична система знову 
буде приведена в дію.

Ємність Арт. № Уп., шт.
300 мл 0890 100 1/12 Ємність Арт. № Уп., шт.

200 мл 0893 70 1/12

Ємність Арт. № Уп., шт.
200 мл 0893 65 1/12

Ємність Арт. № Уп., шт.
200 мл 0893 61 1/12

Ємність Арт. № Уп., шт.
200 мл 0893 60 1/12

• Довгий захист від окислення, що відбувається в 
результаті нагрівання.

• Прекрасне мастило для дрібних деталей.
• Видаляє бруд, смолу, каніфоль, масло і металеві 

відкладення.




