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Výkonné mini svietidlo s režimom Boost
• kompaktná a robustná konštrukcia
• COB-LED so svietivosťou až 500 lumenov
• nabíjací konektor s gumovou krytkou
• robustný prídržný klip
• integrovaný prídržný magnet
• nabíjateľné cez micro USB kábel
Produktové číslo Označenie

0981 200 300

R300 Smart

Výhody:
• extrémne malé a výkonné
• integrovaný režim Boost
• magnet a prídržný klip
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RECA zimné rukavice Thermo Plus
Bezšvové pletené komfortné zimné rukavice s dvojitou vložkou
z polyesteru (vonku) a akrylátu (vo vnútri) pre vysoký komfort nosenia.
Má vysokokvalitný latexový povlak na kĺbe a má dobrú suchú a mokrú
priľnavosť jemným povrchovým profilovaním.
Ideálne pre chladné obdobie, stredné mechanické zaťaženie,
stavebníctvo, stavby lešení, činnosti v chladiarenských skladoch
a skladoch.

0687 922 309
0687 922 310
0687 922 311

Čistiaci sprej, ktorý je použiteľný aj citlivé povrchy

Artikelnummer: 0981 000 013
Oblasti použitia:
Na šetrné a efektivne čistenie citlivých povrchov. Ideálny na čistenie plastových
povrchov pred lakovaním / základným náterom alebo zalepením. Pri bežných
povrchoch nastriekajte priamo na čistenú plochu a pretrite mäkkou, čistou
handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Pri citlivých povrchoch nastriekajte čistiaci
prostriedok IPA na handričku a utrite povrch.

Vlastnosti:
• bezšvová rukavica s dvojitou vložkou
• vnútorné lemovanie pre pohodlné nosenie
• priedušná a umývateľná
• mikroporézne latexové povrstvenie
• zadná časť ruky potiahnutá z 3/4
• zelená / čierna

Produktové číslo

arecal IPA Izopropanolový čistič, 400 ml

Popis produktu
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Použitie:
Všestranné použitie na elektroniku, jemnú mechaniku a optiku. na čistenie
optických šošoviek zariadení, zapisovacích a čítacích hláv, presných nástrojov,
dosiek plošných spojov, zrkadiel a kovových povrchov s vysokým leskom.
Poznámka:
Citlivé plasty a povrchy vyskúšajte pred použitím na znášanlivosť najprv na
nejakom nie viditeľnom mieste.
Výhody:
Po krátkej dobe sa úplne odparí a nezanecháva žiadne škvrny alebo šmuhy na
lesklých kovových alebo sklenených povchoch. Odstraňuje ako mastné, tak aj vo
vode rozpustné nečistoty obzvlášť silno a šetrne k materiálom.
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