
            Rūpnieciskās gāzes, metināšanas iekārtas un aksesuāri.
                         Zemnieku iela 2, Liepāja, LV- 3401

Industriālie aerosoli/ Industrial spray and liquids

ANTIRUGGINE ( PROTECTIVES AND PENETRANTS)

LATVIA (AIZSARDZĪBAS UN PENETRĀCIJAS AEROSOLI)

Silikona aerosola smērviela.

Pieejams aerosola veidā 500ml

Pieejams šķidruma veidā 5/25/50/200L

ENGLISH ( PROTECTIVES AND PENETRANTS)

PROTECTIVE RUST PREVENTIVE SPRAY

It protects ferrous materials

For plastic moulds

Water repellent

Oily film

TAKTER 310

LATVIA (AIZSARDZĪBAS UN PENETRĀCIJAS AEROSOLI)

Aerosols TAKTER 310, novērš elektrotaktisko izlādi uz apstrādātās virsmas

Pieejams aerosola veidā 400ml

ENGLISH ( PROTECTIVES AND PENETRANTS)

ANTISTATIC SPRAY

Eliminates electrostatic charges on treated surfaces.

For plastic surfaces, rubber, wood, textile or paper

Does not stain

Formulated to treat the corrosion of iron structures, moulds of plastic 

materials, ended pieces. It does not contain silicone, and it can be eliminated 

with a solvent. 

Paredzēts uz plastmasas, gumijas, koka, auduma un papīra virsmas, tuklāt 

izsmidzinātais līdzeklis neatstāj aiz sevis traipus.

                Tel: 63426424, Fax: 63426424

Profilatiskais rūsas aizsardzības aerosols. ANTIRUGGINE ir aizsardzības aerosols 

pret rūsu. Līdzeklis veido caurspīdīgu plēvi, kura aizsargā melnos metālus no 

korozijas, kas rodas atmosfēras ietekmes rezūltātā. Līdzeklis ir veidots tā, lai 

tas spētu pasargāt no rūsas, dzels konstrukcijas, varētu tikt apstrādātas arī 

plastmasa materiāls. ANTIRUGGINE līdzeklis nesatur silikonu, un to var notīrīt 

līdzekli, kurš ir uz šķīdinātāja bāzes. Uzsmidzinot līdzeklis, tas veidos taukainu 

virsmu, kura īpašībās ir arī ūdens necaurlaidība.

Antiruggine is a protective spray against rust. It forms a transparent film that 

preserves the ferrous materials from the corrosion of atmosferic agents.



SUPER BALL

LATVIA (AIZSARDZĪBAS UN PENETRĀCIJAS AEROSOLI)

Gāzes noplūdes indikātora aerosols.

Pieejams aerosola veidā 400/500ml

ENGLISH ( PROTECTIVES AND PENETRANTS)

GAS LEAK DETECTOR

Leak detector based on biodegradable surfac-active agents.

Biodegradable base

It detect micro-leaks

Suitable for many kinds of gases

TESSUSIL

LATVIA (AIZSARDZĪBAS UN PENETRĀCIJAS AEROSOLI)

Ūdeni un mitruma atgrūšanas aerosols TESSUSIL 

Līdzeklis balstās uz autoreticulating sveķie

Darbojas 10h

Pieejams aerosola veidā 400ml

ENGLISH ( PROTECTIVES AND PENETRANTS)

Water-profing spray based on autoreticulating resins.

For fabrics, tents, leather, shoes

It does not damage the colour of treated surfaces

It does not stain

Water repellent

Noplūdes indikātors balstās uz bioloģiski noārdāmajām vielām. Līdzeklis 

paredzēts, lai viegli spētu noteikt dažādas noplūdes. Ļoti ieteicams līdzeklis 

ikkatram, kuri ikdienā ir saskarsmē ar gāzi, spiediena iekārtām, līdzeklis palīdz 

radīt drošaku vidi, kā arī tas palīdz atklāt mikro noplūdes.

Formulated to find in an easy and sure way the backfires on install of heating 

plants, of boilers and of pressure plants. It also notices micro-losses. Suitable 

for many types of gas. 

Līdzekli var pielietot uz ssekojošām virsmām: kā audumiem, ādas un ādas 

izstrādājumie, gumijas, apaviem, cimdiem, cepurēm, aizkariem. Tas nenodara 

kaitējumu apstrādātajai virsmai, turklāt nebojā tās krāsu. Līdzeklim ir tūlītēja 

iedarbība/efekts. Līdzeklis arī palielina ādas materiāla izturību pret berzi un 

tam ir miiedarbība pret līmes produktiem un laku. Neatstāj pēc sevis traipus

It waterproofs from water and humidity: fabrics, skin, leather, rubber, curtains, 

shoes, jackets, gloves, hats. It does not indent the color of the treated 

materials. It has an anti-spot effect, it increases leather resistance to abrasion, 

it has an anti-adhesive for varnishes. It polymerizes completely in 10 hours. 



EASIL

LATVIA (AIZSARDZĪBAS UN PENETRĀCIJAS AEROSOLI)

Paredzēts, grīdām, sienām, pagrabiem, akmeņiem.

Līdzeklis nebojā apstrādājamo virsmu un nemaina tā krāsu.

Pieejams šķidruma veidā 5/25/50/200L

ENGLISH ( PROTECTIVES AND PENETRANTS)

For walls, floors, basement, stones

Anti humidity

Water repellent

It does not modify the colour of treated surfaces

It lasts for many years

NO SLIT

LATVIA (AIZSARDZĪBAS UN PENETRĀCIJAS AEROSOLI)

Pretslīdēšanas aerosols priekš jostām.

Pieejams aerosola veidā 400/500ml

ENGLISH ( PROTECTIVES AND PENETRANTS)

ANTISLIDING FOR BELTS

Antisliding spray for any type of belts: flat, round, trapeziform.

For vehicles belts

It resists to water

It increase the traction

The water-proofing effect appears after 10 minutes from the application and 

lasts for many years. 

Šis līdzeklis ''NO SLIT'' ir paredzēts jebkura veida jostām: Plakanas, apaļas, 

trapecveida. 

Ar šo līdzekli ir iespējams iegūt labāku saķeri un tādā veidā palielināt vilces 

jaudu. Līdzeklis ''NO SLIT'' nepadara apstrādājamo virsmu cietu un atgrūž ūdeni 

no tās vietas, kur līdzeklis ir pielietots. Liels pluss ''NO SLIT aerosolam ir tāds, 

ka to izmantojot ir iespējams novērst trokšņus, kas rodas berzes rezultātā.

It increases the power of traction, it does not harden the treated surface, it 

resists to water, it eliminates the noises caused by the sliding. 

EASIL ir caurspīdīgs piesūcināšanas līdzeklis, kas aizsargā būvniecības 

materiālus no ūdens un mitruma. Tas veido ļoti izturīgu aizsargājošu plēves 

kārtu pret mitrumu un ūdeni, bet ne no gaisa ieteikmes. Līdzekļa iedarbība 

parādās jau pēc 10.min, kad tas ir ticis uzklāts uz kādas no apstrātās virsmas un 

tā noturība ir daudzu gadu garumā.

ESASIL® is a transparent impregnating that protects the construction materials 

from water and humidity.

It forms a very resistant and insulating transparent film that avoids the passage 

of water but not of air. 


