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Időjárásálló

Fagyálló

Gombaölő, penészálló

Vízálló

UV-álló

Hőálló

COBRA Multi Spray
SZILIKONMENTES
OLDJA A VÍZKÖVET
TISZTÍTJA A FÉM FELÜLETEKET
KISZORÍTJA A NEDVESSÉGET
NEM HAGY FOLTOT
VÉDI AZ ELEKTROMOS ÉRINTKEZŐKET
FELOLDJA A ROZSDÁS KÖTÉSEKET
VÉD AZ OXIDÁCIÓ ELLEN
Kiváló minőségű, univerzális spray. A minőségi alapanyagoknak köszönhetően rendkívül hatékonyan használható tisztításra, karbantartásra, kenésre, elektromos érintkezők védelmére, víztaszításra,
kisebb rozsda vagy vízkő eltávolítására, valamint rozsdás kötések feloldására. Szilikont nem tartalmaz.
Használható csavarokhoz, anyákhoz, mérőeszközökhöz, kötőelemekhez, pántokhoz, golyós és siklócsapágyakhoz stb. Tisztítószerként a régi kenőanyagok maradványait is feloldja, és rendkívül vékony,
statikus védőfilmet képez. A Cobra adagolócső használatával távolabbra is eljuttatható a permet, és
növelhető az alkalmazás pontossága.
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Alvázvédő Spray
Járművek alvázainak korrózió elleni védelmére.
Ellenáll a mechanikai hatásoknak, hidegnek, hőnek, víznek, dörzsölésnek.
Tixotróp tulajdonságú.
Utókezelés nem szükséges.

ÁPOLÁS,
KENÉS

JÁRMŰ
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Csavarlazító-Rozsdaoldó Spray
Az ápolási és javítási munkáknál rendszeresen felmerül a régi korrodált összeköttetések és csavarkötések problémája.
Oldja a rozsda következtében megszorult alkatrészeket, mint pl.: csavarok, anyák
és csapszegek.
Zsírozza a csúszó felületeket, így megszünteti a csikorgást, nyikorgást.
Kiszorítja a vizet az elektromos vezetékek gyújtóérintkezőiből.
Biztosítja az elosztófedelek érintkezését, tartósan véd a korrózió ellen.
Ápolja, tisztítja és karbantartja a fékrudakat, bowden huzalokat, láncokat.

ÁPOLÁS,
KENÉS

JÁRMŰ

SZERELÉS

Ezüst Spray
Időjárás- és sóálló festékanyag, mely védi a felületet a rozsdásodástól. Alkalmazható alumínium és acél felnikhez, valamint bármilyen ezüst, illetve krómozott felületen.
Rendkívül jó terülő tulajdonságának köszönhetően a nehezen hozzáférhető
résekbe is befolyik.
Kitűnően tapad fémhez, fához, új és régi fényezéshez egyaránt.
Gyorsan szárad.
Műgyanta bázisú.

ÁPOLÁS,
KENÉS

JÁRMŰ
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Fehér Zsírzó Spray
Csapágyak, vezetősínek, tengelyek tartós kenőanyaga.
Akkumulátorok pólusainak védelmére is alkalmas.
Hőmérséklettűrés: -40°C és +180°C között.
Jól tapad.
Rozsdagátló hatású.

ÁPOLÁS,
KENÉS

JÁRMŰ

FELÜLETKEZELÉS,
ALAPOZÁS

Féktisztító Spray
Nagy aktivitású speciális tisztítószer, amely intenzíven tisztítja az olajos, zsíros
gépalkatrészeket, tárcsafékeket és fékelemeket, mint pl. féktuskók, lemezek és
kuplungbetétek.
Maradék nélkül dolgozik.
Nem korrozív, nem támadja meg a gumi és műanyag elemeket.
Növeli a kezelt szerkezetek élettartamát.

TISZTÍTÁS

JÁRMŰ

SZERELÉS

FELÜLETKEZELÉS,
ALAPOZÁS
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Fúró-vágó Spray
A fúró és vágóolaj speciális, nagyteljesítményű, agresszív összetevők nélküli kenőolaj
és hűtő-kenőanyag. Teljesen ásványolajmentes, biológiailag teljes mértékben lebomlik. Csökkenti a gyártási selejtet, meghosszabbítja a megmunkáló szerszámok,
pl. esztergakések, fúrók, marók és menetfúrók élettartamát. Kiváló hőállóságú, jó
tapadó képességű, így a fúrószerszámok nem csúsznak meg.
Megóvja a felületeket a károsodástól (pl.: menetoldalak felszakadása). Igen kiadós
és takarékos felhasználású.
Különösen alkalmas menetvágásra, csiszolásra, fűrészelésre, fúrásra, esztergálásra,
hántolásra, sajtolásra és marásra. Felhasználható minden acélfajtához, öntvényhez,
nemesacélokhoz, vörösrézhez, sárgarézhez, alumíniumhoz és azok ötvözeteihez.

ÁPOLÁS,
KENÉS

SZERELÉS

Hegesztő Spray
Vas- és acélszerkezetek hegesztési munkáihoz. Használatával a hegesztőfejet tisztán tudjuk tartani, és megelőzzük a hegesztési munkadarabon, illetve a hegesztési
varraton a hegesztési cseppek letapadását anélkül, hogy a varrat sérülne.
Tisztítja az elektróda csúcsát.
Csökkenti a szikraképződést.
Varratra nincs hatással.
Utókezelés szükségtelen.
Nem tartalmaz szilikont.
Vizes emulzió.
Festhető.

SZERELÉS

FELÜLETKEZELÉS,
ALAPOZÁS
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Hidegindító Spray
Azonnal beindítja a benzin- és dízelmotorokat. Kíméli a motort és az akkumulátort,
megakadályozza a karburátor fagyását.
Alkalmazható autók, teherautók és egyéb ipari vagy mezőgazdasági gépek motorjához. Különösen ajánlott ritkán használt motorokhoz.

JÁRMŰ

Horgany Spray
Gyorsan kötő, időálló korrózióvédelem fémekre. Kiemelkedően tartós hatású.
Kettős védelmet nyújt:
•egyrészt a horgany katódos rozsdavédelmet nyújt a fémnek,
•másrészt az ellenállóképes műgyantaréteg véd.
Magas cinktartalmú (több mint 90%), galvanikus hatású korrózióvédő bevonatot
képez. A cinken kívül műgyantából és kötőanyagokból áll. Szinte az összes fémhez tapad, gyorsan szárad, sima, pórusmentes filmréteget képez. Ponthegesztésre is alkalmas.
Hőálló +300°C-ig.
Alkalmazható:
•Sérült horganyrétegek javításánál
•Fúrási, vágási és hegesztési
helyek bevonásánál
•Vezető köztes rétegként
ponthegesztésnél
•Víz és időjárás által
veszélyeztetett berendezésekhez
alapozóként
FELÜLETÁPOLÁS,
JÁRMŰ
SZERELÉS KEZELÉS,
•Az összes karosszériamunkánál KENÉS
ALAPOZÁS
és mindenhol, ahol fémet
korróziótól kell védeni

Horany-alu Spray
Gyorsan száradó, nagy tisztaságú lapkaformájú alumíniumot tartalmazó, korrózió
ellen védő bevonat. Jól tapad, lakkozható. Hőállósága: hosszú távon +200°C-ig
terjed, rövid távon +300°C-ig.
Alkalmazható:
Horganyzott részek sérüléseinek javításához, újrahorganyzásához, illetve acélvázas építményeknél hegesztési varratokhoz, vágási pontokhoz.

ÁPOLÁS,
KENÉS

SZERELÉS

FELÜLETKEZELÉS,
ALAPOZÁS

6

Jégoldó Spray
Rendkívül hatékonyan feloldja az eljegesedett zárakat és szélvédőket. Külső
és belső használathoz is alkalmas. Rövid ideig gátolja az újra jegesedést és a
kondenzációt. Metilalkoholmentes, erős tisztító hatású. Gyorsan hat, nem hagy
nyomot.

JÁRMŰ
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Klímatisztító Spray
Kiválóan alkalmas klímaberendezések (autó és otthoni egyaránt) tisztítására és
fertőtlenítésére.
Eltávolítja a vírusokat és baktériumokat.
Gombaölő hatású.
Kellemes illatot áraszt.

TISZTÍTÁS

JÁRMŰ

FELÜLETKEZELÉS,
ALAPOZÁS

Kontakt Spray
Sokoldalúan felhasználható technikai spray elektromos berendezések karbantartására és ápolására.
Megszünteti a kúszóáramokat és a feszültségveszteségeket.
Az érintkezőket, biztosítékokat, kábelcsatlakozásokat megóvja az oxidációtól és a
szulfidrétegek képződésétől.
Elősegíti a problémamentes áramfolyást.
Gyantaoldó hatású, ezért nem szabad tekercsekre, valamint hasonló összeköttetésekre permetezni.
Felszívódik és kiszorítja a vizet.
Tartósan véd a behatoló nedvesség ellen.
Oldja az oxidált érintkezési pontokat és tartósan védi azokat rozsda és korrózió
ellen.

SZERELÉS
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Matt-fekete Spray
A fekete matt lakkspray autóhoz, motorkerékpárhoz, hobbi célokra és háztartásban felhasználható univerzális termék. Értékes, gyorsan száradó akrilgyanta alapú
lakk, mind új, mind régi lakkrétegként használható.
Univerzális, fémre, fára, betonra, poliészterre, lakkozott vagy alapozott felületre
egyaránt tapad. Egyszerűen használható, véd a rozsda és a kőfelverődések ellen.
Időjárásálló, nem folyik meg, valamint igen kiadós.

JÁRMŰ

FELÜLETKEZELÉS,
ALAPOZÁS

Multi Spray 66
Univerzálisan alkalmazható, alacsony viszkozitású, szilikonmentes olajspray alkatrészek kenéséhez és ápolásához. Felhasználható az autóipar, gépipar, fémipar
területén, hobbi célokra, valamint a háztartásban egyaránt.
Csavarmenetek kenésére kiváló.
Nedvességtaszító hatású.
Tisztít.
Meglazítja az elrozsdásodott alkatrészeket.
Védi a felületeket.
Feloldja a megakadt mechanikát.

TISZTÍTÁS

ÁPOLÁS,
KENÉS

JÁRMŰ

SZERELÉS

FELÜLETKEZELÉS,
ALAPOZÁS
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Műanyagápoló Spray
Citrom illatú ápoló spray. Műanyagok és lakkozott fa felületek tisztántartására,
ápolására alkalmas. Külső és belső műanyag felü-letekre egyaránt használható,
pl.: lökhárítók, hűtőmaszkok, spoilerek, gumiabroncsok, díszlécek, műszerfalak,
stb. Háztartási gépek kezelésére is alkalmazható.
Por- és víztaszító.
Véd az időjárás viszontagságaitól.
Sampon- és sóálló.

TISZTÍTÁS

ÁPOLÁS,
KENÉS

JÁRMŰ

FELÜLETKEZELÉS,
ALAPOZÁS

Műszerfalápoló Spray
A narancsos illatú spray tisztítja, fényessé teszi és megvédi a műszerfalat, illetve az
autó belsejében lévő gumi, műanyag, fa, bőr és szintetikus felületeket.
Flexibilis, szilikonmentes.
Különlegesen aktív hatóanyagai meghosszabbítják a szintetikus anyagok élettartamát.
Portaszító, antisztatikus, víztaszító.
Újszerű hatást kelt.
Véd az UV-sugárzástól.
Kellemes, narancsos illatot áraszt az autóban.

TISZTÍTÁS

ÁPOLÁS,
KENÉS

JÁRMŰ

FELÜLETKEZELÉS,
ALAPOZÁS
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PTFE-Spray
Teflonpor és szilikonolaj alapú műszaki spray. Fém, műanyag, gumi és más anyagok (szeparáló) elválasztó-, kenő és síkosító anyaga. Zsírmentes, tapadásgátló,
piszok-, por- és víztaszító hatású. Hosszan tartó önkenést és védelmet biztosít,
megakadályozza az alkatrészek besülését, illetve kopását, valamint megszünteti a
csikorgó, nyikorgó hangokat, súrlódást.
Hőmérséklettűrés: -50°C és +260°C között.
Alkalmazható szinte minden területen. Különösen azokon a helyeken ajánlott, ahol
ásványi olajok és MOS2 nem használhatóak szennyeződésveszély fennállása miatt,
mint pl.: elektronikus és mechanikus technológiáknál, műanyag- és papírgyártásnál, textiliparban.
Zárak, pedálok, ablak-mechanikák, különböző szállító szalagok, láncok, szíjak, huzalok ideális kenőanyaga.

ÁPOLÁS,
KENÉS

JÁRMŰ

SZERELÉS

FELÜLETKEZELÉS,
ALAPOZÁS

Rozsdagátló Alapozó Spray
Vas- és acélfelületek korróziógátló alapozáshoz ajánlott.
Korróziógátló hatású.
Sima felületet képez.
Dörzsálló.
Hőálló +150°C-ig.
Ellenáll a víznek, vegyszernek.
15 perc után porszáraz.

ÁPOLÁS,
KENÉS

JÁRMŰ

SZERELÉS

FELÜLETKEZELÉS,
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Szilikon Spray
Zsírmentes védő-, kenő-, elválasztó- és ápolóanyag. Műanyag, fa, gumi és fém alkatrészekre használható. Magas hőállóságú, tiszta, nem tapad. Kenőréteget képez.
Véd a korrózió ellen.
Megakadályozza pl. présgépeken, futószalagokon, csúszdákon az anyag gépre
való tapadását.
Ápolja a gumialkatrészeket, megakadályozza azok megkeményedését és hozzáfagyását az alkatrészhez.
Víztaszító, antisztatikus.
Fröccsöntő gépeknél megakadályozza a műanyag hozzátapadását a géphez.

ÁPOLÁS,
KENÉS

JÁRMŰ

FELÜLETKEZELÉS,
ALAPOZÁS

Szivárgásjelző -20°C Spray
Belső nyomás alatt álló csavarkötések, karimás csatlakozások, csővezetékek és
hegesztési varratok tömítetlen pontjainak megkeresésére szolgál. A termék nem
mérgező, környezetbarát.
Nem éghető, antikorrozív, bőrbarát, valamint -20°C-ig fagyálló, így hűtőházaknál,
egyéb hideg helységekben is eredményesen használható. Széndioxid (CO2),
propán, bután, acetilén, sűrített levegő, városi és földgáz, nitrogén, nitrogénoxid
(N2O) és fluorszénsav gázokkal semmiféle veszélyes vegyületet nem hoz létre.

SZERELÉS
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Szivárgásjelző Spray
Belső nyomás alatt álló csavarkötések, karimás csatlakozások, csővezetékek és
hegesztési varratok tömítetlen pontjainak megkeresésére szolgál. A termék nem
mérgező, környezetbarát. Nem éghető, antikorrozív, valamint bőrbarát.
Alkalmazható:
Mindenhol, ahol sűrített levegővel, földgázzal vagy cseppfolyós gázzal dolgoznak, valamint olyan szerelvényeken, csavarkötése-ken és csatlakozókon, ahol
tömítetlen helyek fordulhatnak elő. Segít az energia és a költségek megtakarításában. Légfékeken vagy gázvezetékeken történő alkalmazás esetén nagyfokú
biztonságot nyújt.

SZERELÉS

Tisztítóhab Spray
Univerzális tisztítószer, mely gyorsan és kíméletesen távolítja el a foltokat. Sokoldalúan felhasználható autókárpitokhoz, sportsze-rekhez és egyéb felszerelések
tisztítására, illetve a háztartásban.
Kiváló olyan makacs szennyeződések eltávolítására, mint pl.: a zsír, olaj és
kátrány.
Erőfeszítés nélkül tisztít üveg, króm és műanyag felületeket.
Eltávolítja a rovarok okozta pöttyöket, ragacsos foltokat.
Kíméletesen tisztítja a szőnyeget, kárpitot és hasonló felü-leteket.
Kitűnően használható ülés- és autókárpit tisztítására.

TISZTÍTÁS

JÁRMŰ
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Zsírzó Spray
Tartós kenést biztosít pl.: láncnak, csapágyaknak, fogaskerekeknek, drótköteleknek.
Rozsdásodás-gátló, víztaszító hatású, rendkívül jó tapadású kenőspray.
Nyugodt, csendes járást biztosít a motornak, valamint csökkenti a fogyasztást.
Hőálló -30°C és +120°C között.

ÁPOLÁS,
KENÉS

JÁRMŰ

FELÜLETKEZELÉS,
ALAPOZÁS

A technikai spray-k, gyártásában piacvezető
Den Braven Aerosols GmbH & Co. KG 1996
áprilisa óta tagja a Den Braven Csoportnak,
több mint 600-féle terméket forgalmaz világszerte.
Filozófiája:
• Modern gyártási technológiák – magas
minőségi követelményeknek megfelelve
• Széles termékskála, szigorú ellenőrzés
alatt gyártva
• Nemzetközi minőségi normák
• Minőségi kontroll a felhasznált alapanyagokra
• Több mint 25 éves szakmai tapasztalattal
rendelkező kutatás-fejlesztési labor
• Széles körű piacismeret
• Vevőorientált szemlélet
• Folyamatos, megbízható minőség

Ez a katalógus a Magyarországon forgalmazott
mutatja be.

termékeket

Alternatív termékcsomagolások és szállítási egységek
rendelkezésre állnak, kérje területi képviselőink segítségét.

kérésre

Tájékoztatóink és nyomtatványaink legjobb tudásunk szerint
készültek. A tartalom azonban a feldolgozás és az alkalmazás
szempontjából, mivel ezekre nincs befolyásunk, jogi kötelezettség
nélküli. Minden speciális felhasználás előtt javasolt próbát végezni.

Szállítási egységek:
Szabvány töltet: 400 ml, 500 ml
Hajtóanyag: propán-bután
Karton: 12db
Raklap: 672db

