Rūpnieciskās gāzes, metināšanas iekārtas un aksesuāri.
Zemnieku iela 2, Liepāja, LV- 3401
Tel: 63426424, Fax: 63426424
Industriālie aerosoli/ Industrial spray and liquids

SILICONE EXTRA

( REMOVERS AND SLIDINGS)

LATVIA
(NOŅEMŠANAS UN SLĪDĒŠANAI AEROSOLI)
Silikona aerosola smērviela.
Vidējas viskopzitātes silikona aerosols. Piemērots gumijas formēšanai,
poliritēnam, plastmasas materiāliem, ādai. Produkts ir izturīgs pret augstām
temperatūrām un tas nesarauj gumijas un plastmasas materiālus. Laba
smērviela arī dzen priekš slēdzenēm, aizkaru sliedēm, atvilknēm, enģēm,
spolēm, diegiem. Tas nav eļļains un nepadara virsmu netīru. Tas nodrošina
ūdens caurlaidību.
Pieejams aerosola veidā
400/500ml
Pieejams šķidruma veidā
25/50/200/1000L
ENGLISH

( REMOVERS AND SLIDINGS)

SILICONIC LUBRICANT SPRAY
Middle viscosity silicone spray. Suitable as a remover in rubber moulding,
poliuretan, plastic materials, leather. It resists to high temperatures and it
does not indent rubber and plastic materials. Good lubricant for locks, rails of
curtains, drawers, hinges, spools, threads.
It does not oil and it does not dirty.
Moulding agent for plastic and rubber
Sliding; Lubricant; Water repellent; It does not dirt

DISTACCANTE SINTETICO
LATVIA

(NOŅEMŠANAS UN SLĪDĒŠANAI AEROSOLI)

Pretšļakatu aerosols priekš plastmasas.
Nioņemšanas aerosols bez silikona, paredzēts plastmasas gabalus atdalīt no
veidnēm/daļām, kuras ir bijušas nokrāsotas vai pielīmētas. Produkts nesatur
silikonu un tas nebojā plastmasas vai gumijas materiālus. Tas veido plānu
bezkrāsainu plēves kārtu, kas noturas ilgas darba stundas. Produktam ir
augstas temperatūras izturība līdz 250 ̊C
Pieejams aerosola veidā
400ml
Pieejams šķidruma veidā
25/50L
ENGLISH ( REMOVERS AND SLIDINGS)
ANTISPATTER SPRAY FOR PLASTIC
Spray remover without silicone to detach plastic pieces from the moulds that
have to be painted or glued. It resist till 200° C.
It does not contain silicone and it does not indent plastic materials. It forms a
thin and colorless film that lasts for many working hours.
It resists to temperatures up to 250°C. For plastic and rubber moulding
It permit to moulded parts to be overpainted

RESINA P8
LATVIA

(NOŅEMŠANAS UN SLĪDĒŠANAI AEROSOLI)

Noņemšanas aerosols priekš gumijas.
Daļēji patstāvīgs noņemšanas aerosols domāts priekš neporainām/gludām
virsmām, kur ir grūta pieejamība kaučuka vai gumijas apstrādei. Līdzeklis ir
piemērots atraut fenolu un poliuritēna sveķus. Šis līdzeklis izveido stabilu
virsmu , kas noturas ilgas darba stundas, Turklāt tas nesatur silikonu.
Produktam piemīt tonējošas īpašības.
Pieejams aerosola veidā
500ml
ENGLISH

( REMOVERS AND SLIDINGS)

REMOVER SPRAY FOR RUBBER
Semi permanent spray remover for non porous surfaces of difficult ejection in
rubbers or plastic materials moulding.
Suitable to detach phenolic and polyurethane resins.
It forms a solid film that lasts for many working hours. It does not contain
silicone.
Semi-permanent
For rubber and resins moulding; Active for many hours

DISTAC WELD
LATVIA

(NOŅEMŠANAS UN SLĪDĒŠANAI AEROSOLI)

Pretšļakatu aeroslos metināšanai
Pretšļakatu aerosols bez silikona, taču balstīts uz bioloģiski noārdāmu
sentētisko polimēru. Produkts ir veidots, lai tas atgrūstu metāla daļiņas no
metināmās virsmas un metināšanas degļa sprauslas. Pēc produkta
pielietošanas, tas atļauj apstrādātai virsmai tikt (krāsotai, hromētai, cinkotai).
No produkta ir viegli atbrīvoties.
Hloru nesaturošs produkts
Augstas kvalitātes aizsarglīdzeklis
Pieejams aerosola veidā
400/500ml
ENGLISH

( REMOVERS AND SLIDINGS)

ANTISPATTER SPRAY FOR WELDING
Anti-spatter spray without silicone base on biodegradable synthetic polymers,
formulated to avoid the adhesion of fused metal on the pieces to be weld or
on the nozzle of the torch.
It allows the following treatments on the metal (chrome plating, painting,
galvanization).
Easy to remove, it contains a biodegradable and removing base.
Chlorinated free
Silicone free
High quality antispatter
Easy to remove
Based on biodegradabile materials
It permits to treated surfaces to be overpaintedrials

MOLISIL
LATVIA

(NOŅEMŠANAS UN SLĪDĒŠANAI AEROSOLI)

Pretšļakatu aerosols ar MoS2- metināšanai
Produkts ir izturīgs līdz pat 700°C. Uz molibdēna balstīts pretšļakatu līdzeklis,
kas aizsargā metināšanas degļa sprauslu no tā saskares ar kūstošā metāla.
Līdzeklis veido ļoti izturīgu pelēku aizsargplēves kārtu degļa sprauslai. Līdzeklis
ir piemērots arī aviācijas ritošajām daļām, kur berzes rezultātā rodas liela
temperatūra, tādā veidā aizsargājot attiecīgas tā detaļas.
Tas nesatur silikonu, augstas temperatūras izturības īpašības, iedarbīga
vairākas stundas.
Pieejams aerosola veidā
500ml
ENGLISH

( REMOVERS AND SLIDINGS)

ANTISPATTER SPRAY WITH MOS2
It resists up to 700°C.
Bisolfure of Molibdenum-based antispatter spray, to protect the nozzle of the
torch from the adhesion of the fused metal. It resists up to 700°C. It forms a
very resistant and protective grey film. Suitable also as a lubricant for plane in
movement submitted to strong pressures and high temperatures. It does not
contain silicone. It lasts longer than a traditional anti-adhesive.
Bisulfide of molybdenum based specific to protect welding torches
It resists up to 700°c
Silicone free; Dark protective film; Active for many hours

ANTITEK
LATVIA

(NOŅEMŠANAS UN SLĪDĒŠANAI AEROSOLI)

Pretšļakatu aizsarglīdzeklis balstīts uz ūdens bāzi -metināšanai
Līdzeklis nesatur silikonu un pilnībā balstīts uz ūdens bāzi. Tas ir veidots tā, lai
aizsargātu metināmo virsmu no krītošajām metināšanas šļakatām.ECO savienojams aerosols, nav uzliesmojošs un hloru nesaturošs līdzeklis. Līdzeklis
atļauj apstrādājamai virsmai tikt (krāsotai, hromētai, cinkotai).
Augstas kvalitātes aerosols
Pieejams aerosola veidā
400/500ml
ENGLISH

( REMOVERS AND SLIDINGS)

ANTISPATTER WATER-BASED SPRAY FOR WELDING
Silicone free water based antispatter spray for welding. Formulated to protect
the piece to weld from the adhesion of the drop of welding.
Eco-compatible spray, Not flammable and without chlorinated. Good remover.
It allows the following painting, galvanization, chrome plating treatments
Eco-compatible; Water based; Chlorinated free; Not flammable; High quality
antispatter; It permits to treated surfaces to be overpainted; Silicone free

CERAMSTAK
LATVIA

(NOŅEMŠANAS UN SLĪDĒŠANAI AEROSOLI)

Pretšļakatu aerosols balstīts uz keramikas bāzi -metināšanai
Augstas kvalitātes pretšļakatu aizsarglīdzeklis, kura radīšanā ir izmantotas
NANO tehnoloģijas. Produkts ir izturīgs līdz pat 1500°C un tā noturība ir uz
vairākām stundām 8h.
Līdzeklis ir paredzēts priekš metināšanas degļiet, bet tajā pašā laikā to ļoti labi
praksē var pielietot arī pie virpošanas, kas pasargās virpojamās detaļas
aizsardzību pret metālu daļiņu pielipšanas. Turklāt produktam izveidojot
plēves, kārtu, tas nebojā pamata produktu, kā tas ir novērots daudziem citiem
alternatīviem šāda veida aizsarglīdzekļiem.
Pieejams aerosola veidā
500ml
ENGLISH

( REMOVERS AND SLIDINGS)

CERAMSTAK antispatter for torches
Ceramic-based antispatter - nanotech
Resists up to 1500°C.
For welding torches
It lasts for many hours

PASTA WELDING
LATVIA

(NOŅEMŠANAS UN SLĪDĒŠANAI AEROSOLI)

Pretšļakatu pasta -metināšanai
Silikonu nesaturoša metināšanas pasta ir veidota, lai aizsargātu metināšanas
degļa sparuslu un tā daļas no metālu daļinu pielipšanas pie degļa un palielinātu
degļa detaļu lietošanas laiku.
Līdzeklis ir izveidots tā, lai tas aizsargātu degļa detaļas uz ilgu laiku.
Nav uzliesmojošs, turklāt bez jebkādu šķīdinātāju piejaukuma
Pieejams divos iepakojumos
300.gr (plastmasa iepakojums)
300.gr (metāla iepakojums)
ENGLISH

( REMOVERS AND SLIDINGS)

ANTISPATTER PASTE FOR WELDING
Silicone free antispatter paste, formulated to protect the nozzle of the torch
from the adhesion of the spray of welding and from encrustations.
It protects the torch for long time.
Silicone free
For welding torches
Not flammable
Solvents free

www.agamiks.lv

PROTECT 700
LATVIA

(NOŅEMŠANAS UN SLĪDĒŠANAI AEROSOLI/ŠĶIDRUMS)

Pretšļakatu šķidrums -metināšanai.
Pretšļakatu metināšanas šķidrums ir veidots kā koncentrāts, bez silikona, lai
aizsargātu metināmās virsmas metināšanas degli no metināšanas procesā
radītām metāla šļakatu daļiņām. Produkts ir izstrādāts arī, lai to varētu
pielietot automatīzētās metināšanas iekārtas izmantojot speciālās
smidzināšanas iekārtas. Produkts navuzliesmojošs un nesatur kaitīgas vielas.
Līdzeklis atļauj apstrādājamai virsmai tikt (krāsotai, hromētai, cinkotai).
Produktu ir iespējams jaukt ar ūdeni jebkādās proporcijās. Tas nesatur nekādus
šķīdinātājus
Pieejamie tilpumi
5/10/25/50/200/1000L
10L kannas nav nepieciešams jaukt ar ūdeni, SIA ''AGAMIKS'' nodrošina gatavu
šo produktu!!!
ENGLISH

( REMOVERS AND SLIDINGS)

ANTISPATTER FOR WELDING
Liquid concentrated antispatter, without silicone to protect the welded pieces
and the torch from the spray of welding.
Formulated for automatic welding plants, or to be used with a sprinkles. Not
flammable and without harmful substances. It allows the following painting,
chrome plating and galvanization treatments.
It can be diluited in water in any proportion.
Silicone free
Not flammable
It can be diluted with water
It permits to treated surfaces to be overpainted
Solvents free
10L drum is ready to be use without mixing with water. SIA ''AGAMIKS''
provides this product to be used directly!!!

www.agamiks.lv

SILICONE SPRAY
LATVIA

(NOŅEMŠANAS UN SLĪDĒŠANAI AEROSOLI)

Sauss uz silikona bāzes veidota smērviela aerosola un šķidruma veidā
Vidējas viskozitātes aerosola eļļa no silikona. Piemērots kā:
Smērviela, bīdāmām plastmasām (PET; PVC) gumijai, papīram, ādai, metālam,
kabeļiem, apdarei. Līdzeklis ir aizsargājošs pret korozīju, kas attiecas uz metāla
daļām. Piemērots aizsargāt arī jūras dzinējus un laivas no korozijas, sāļūdens
ietekmes. Līdzeklis aizsargā arī gumijas un blīves no sairšanas (bojāšanās).
līdzeklis kalpo arī kā izolātors elektroniskajām komponentēm un ir paredzēts
arī darba galdu apstrādei, nodrošinot zemu berzes pakāpi. Tas turklāt nesatur
šķīdinātājus un nebojā gumijas un plastmasas daļas.
Pieejams gan aerosola veidā, gan šķidruma veidā
25/50/200/1000L
ENGLISH

( REMOVERS AND SLIDINGS)

DRY LUBRICANT SILICONE SPRAY
Medium viscosity spray oil of Silicone.
Medium viscosity spray oil of Silicone.
Suitable as:
Lubricant and sliding for plastics (pet, pvc), rubber, paper, skin, metal, cables,
cladding. Protective against the corrosion of metal parts, suitable also to
protect boats and sea engines from the corrosion of the saltiness; it protects
rubber and gaskets from the cracking
Antistatic for work tables, paper, fabrics.
Water repellent for leather and fabrics.
Polisher for wood, rubber, plastic; Insulator for electric components.
IT DOES NOT CONTAIN SOLVENTS. It does not indent rubber and plastic
materials. It neither oils nor dirties

SILICONE E400
LATVIA
(NOŅEMŠANAS UN SLĪDĒŠANAI AEROSOLI)
Slīdošais silikons, Pretšļakatu.
SILICONE E400 ir balstīts uz silikona bāzes zemas viskozitātes noņēmējs.
Izstrādāts, lai būtu iespēja atdalīt plastmasas vai gumijas gabalus no veidnes,
tādā veidā uzlabojot apdares īpašības. Līdzeklis nekādā veidā nebojā gumiju vai
plastmasu, turklāt produkts ir izturīgs pret augstām temperatūrām (līdz 260°C).
SILICONE E400 var izmantot arī kā smērvielu, piemērām bīdāmām sistēmām
vai iekārtām -tas nav eļļas produkts un nesmērē.
Pieejams gan aerosola veidā, gan šķidruma veidā
25/50/200/1000L
ENGLISH ( REMOVERS AND SLIDINGS)
SILICONIC SLIDING, ANTISPATTER
SILICONE E 400 is a silicone-based remover of low viscosity, formulated to
detach the plastic or rubber pieces from the mould.
It allows the separation of the piece from the mould, improving the finishes of
it. It does not indent rubber or plastics. It resists to high temperatures (up to
260°C). SILICONE E 400 can also be used as a sliding or lubricant for many
plastic materials or others. It does not oil or dirty. Suitable for plastic and
rubber moulding
It neither grease nor dirt; It resists up to 260°c

