PROFESSIONAL PERFORMANCE

Technical sprays

PRO-TECH

BESCHERMING
Antispat spray | 500 ml (netto 400 ml)

PRO-Tech is uitgegroeid tot een internationaal erkend merk. Met een breed assortiment aan
beschermings- en reinigingsmiddelen, smeringsmiddelen en specialties voor onderhoud,
reparatie en montage. Professionals in de industrie, bouw en mobiliteit rekenen de
PRO-Tech producten tot de beste in hun categorie.
Met PRO-Tech zijn professionals verzekerd van hoogwaardige innovatieve producten,
scherpe prijzen en snelle levering, ook als het gaat om grote aantallen en maatwerk. Het
unieke hierbij is dat producent Technima het totale traject van productontwikkeling tot en
met fabricage en distributie in eigen hand heeft. Dat begint al bij de zorgvuldige selectie
van grondstoffen op technische en duurzame eigenschappen. Dezelfde zorg zet zich voort
in de productie, die plaatsvindt in de modernste fabrieken van Europa, ISO 9001/9002
gecertificeerd.
Een ander belangrijk aspect van PRO-Tech producten is de kosteneffectiviteit. Die is niet
alleen het gevolg van een gunstige prijsstelling. De producten onderscheiden zich ook door
gebruiksgemak, korte voorbereidingstijden en snel resultaat. Dat is de basis voor hogere
productiviteit, tijdwinst en lagere arbeidskosten. Bovendien zorgen de beschermende
eigenschappen van veel PRO-Tech producten voor meer bedrijfszekerheid en langere
levensduur van gereedschappen en apparatuur.
Met PRO-Tech behaalt u dan ook maximaal rendement.

PT 0113

Deze hoogwaardige technische spray voorkomt het aanhechten van lasspetters op de lasmond en het
inbranden van metaaldeeltjes in en rond de laszone. De spray is gebruiksvriendelijk en siliconenvrij.
Bescherming van gereedschap en materiaal voorkomt kostenverhogende nabewerkingen en levert
tijdsbesparing op.

Impregneerspray | 600 ml

PP 0705

Deze hoogwaardige nano-impregneerspray biedt optimale bescherming tegen vocht en vuilaanhechting.
Zeer geschikt voor poreuze én niet-poreuze ondergronden. Van keramiek, badkamers en keukens tot
schoenen en (regen-)kleding. Een onzichtbare, beschermende, luchtdoorlatende film maakt oppervlakken langdurig vuil-, olie- en waterafstotend.

Primer zinkfosfaat | 400 ml

PT 0009

Hoogwaardige, matte, vullende grondverf op basis van zinkfosfaatpigment. Beschermt tegen corrosie op
blank ijzer en staal. Hecht uitstekend op zink, aluminium, non-ferro metalen en oude laklagen. De primer
droogt zeer snel. Ideaal voor productie- en constructiewerk.

Speedwax | 500 ml

PT 4000

Hoogwaardige spray voor het snel verkrijgen van een duurzame glans en bescherming van gelakte,
kunststof en verchroomde onderdelen. Verwijdert lichte oxidatie/verwering, lichte vlekken en bitumenresten. Ideaal voor auto’s, caravans, boten, kunststof bumpers, spoilers, velgen, wieldoppen, etc. Altijd
een schitterend resultaat.

REINIGING
Cockpitspray | 400 ml

PT 0041

Professionele hoogwaardige spray voor het reinigen, beschermen en verfraaien van het dashboard,
de stoelen en overige kunststof onderdelen in de auto. Het product is eenvoudig aan te brengen, heeft
een subtiele geur en geeft een duurzame zijdeglans. Het is siliconenvrij en langdurig vuilafstotend en
antistatisch.

Contact cleaner dry | 500 ml

PT 0032

Snelle, krachtige en effectieve reiniger voor elektrische en elektronische delen. Het product heeft een
lage oppervlaktespanning en verdampt volledig zonder resten na te laten. Door de trage verdamping
ontstaat een intensieve werking: vet en vuil worden moeiteloos verwijderd. De reiniger is niet geleidend
en niet corrosief. Ideaal voor het reinigen van schakelaars, stekkerdozen van geïntegreerde schakelingen, stekkers, accu’s, contactpunten, connectoren, mengpanelen, printplaten, etc.

Fuel system cleaner | 500 ml

PT 0023

Krachtige, effectieve reiniger voor alle onderdelen van het brandstofsysteem. Verwijdert moeiteloos
vervuiling zoals kool- en vetaanslag, hars, gommen, oxidatie, etc. Toepasbaar op kleppen, actuatoren,
EGR-kleppen, injectoren, stationaire regelmotoren, gaskleppen en luchtmassameters. Geschikt voor
zowel moderne brandstofsystemen als systemen met katalysator of carburateurs.

PRO-TECH IS EEN MERK VAN TECHNIMA

SMERING

REINIGING
Kit- en lijmverwijderaar | 500 ml

PT 0134

Boor- en snijolie | 400 ml

PT 0107

Het meest effectieve middel voor het snel en eenvoudig verwijderen van de resten van lijm, bitumen,
kit, siliconen en kauwgom. Ook de ideale oplossing voor het ontvetten van ondergronden die bewerkt
moeten worden. Tast de meeste lakken/kunststoffen niet aan en laat geen resten na.

Professionele pure olie voorkomt oververhitting van metalen bij boor- en snijwerkzaamheden. Die bescherming van gereedschap en materiaal levert kostenbesparingen op. De olie is eenvoudig toepasbaar
bij het tappen, boren, slijpen, frezen, zagen, ponsen en schaven.

Leather clean & protect | 500 ml

Contactspray | 400 ml

PT 0028

Hoogwaardig professioneel onderhoudsproduct voor leder en kunstleder. Reinigen, voeden én
beschermen in één behandeling. Gebruiksvriendelijker en efficiënter kan het niet. Perfect toepasbaar
op autobekleding, scooters, motorfietsen, motorkleding, jassen, schoenen, caravans, boten, interieur,
meubels, etc. Het product vermindert vuilaanhechting en conditioneert het leder. Samengesteld
uit natuurlijke ingrediënten (wax- en siliconenvrij), waardoor het behandelde oppervlak
blijft ademen.

Lijm- en bitumen remover | 500 ml

PP 0702

Krachtige, professionele remover voor het snel en veilig verwijderen van o.a. lijmresten, pur, teer, kit,
olie, tectyl, stickerlijm en schilderstape. Ook zeer geschikt voor het verwijderen van vetten/wassen en
reiniging van gereedschap en voertuigen. Op basis van natuurlijke grondstoffen, zuinig in gebruik.

Multi clean | 600 ml

PT 0024

Universele professionele schuimreiniger voor nagenoeg alle oppervlakken en soorten vervuiling. Verwijdert o.a. vet, nicotine, siliconen en vingerafdrukken op diverse ondergronden. Ideaal voor het reinigen
van bekleding, auto-onderdelen, vloerbedekking, werkbladen, etc.

Multi foam | 400 ml

PT 0118

Professionele reiniger geschikt voor vrijwel alle oppervlakken. Verwijdert vet eenvoudig, (smeer)olie,
nicotine, siliconen, vingerafdrukken, etc. Ideaal voor het snel en eenvoudig reinigen van glas, bekleding,
vloerbedekking, werkbladen en alle gladde, niet-poreuze oppervlakken. Werkt bovendien antistatisch.
Altijd een schoon en streeploos resultaat.

Powercleaner ontvetter | 500 ml

PT 0006

Professionele ontvetter met hoog oplossend vermogen. Voor zware machines en apparatuur, motoren,
versnellingsbakken, kettingen en tandwielen, etc. Geschikt voor reiniging van compressoren en industriële installaties. De ideale reiniger voor de industrie. Laat geen residu achter, is niet geleidend en niet
corrosief. Krachtig, gericht spuitbeeld. Dus geen verspilling en altijd een schoon resultaat.

PT 0122

Roestoplossende contactreinigingsmiddel in combinatie met een hoogwaardige glĳ – en beschermingsolie Voor een duurzame, storingsvrĳe werking van elektrische apparaten zoals stekkers, schakelaars,
regelaars enz. Maakt vuil los en verwijdert storende contactweerstanden. Vermindert de mechanische
weerstand. Bestand tegen weersinvloeden.

Deblock graphite oil | 500 ml

PT 0038

Effectieve mix van snelle roestoplossers en smeermiddelen met uitzonderlijke penetrerende werking.
Ideaal om zeer vastzittende onderdelen op zelfs de meest extreme plaatsen los te maken. Zoals vastzittende schroeven, bouten, moeren, hang- en sluitwerk, gereedschappen, tandwielen, kettingen, sloten,
bevestigingsmaterialen, scharnieren, aluminium- en staalverbindingen. Het is een product op grafietbasis met een krachtige, licht smerende werking. Op alle metaalsoorten toepasbaar. Ook op remdelen en
andere (oxidatie)gevoelige onderdelen en verbindingen, zoals stalen bouten in aluminium.

Houtglijmiddel (siliconenvrij) | 400 ml

PT 0008

Universeel siliconenvrij glij- en smeermiddel met vele toepassingsmogelijkheden. Ideaal voor houtbewerkingmachines, tandwielen, schuurbanden/schijven, scharnieren, sloten, schuifdeuren, etc. Smeert,
vermindert wrijving en maakt antistatisch. Voorkomt aanhechten van vuil, stof, hars. Toepasbaar op
oppervlakken die gelakt of gelijmd moeten worden.

Keramisch vet | 400 ml

PT 0022

Hoogwaardig keramisch smeer- en montagevet met uitstekende hechting. Speciaal ontwikkeld voor
applicaties waarbij hoge druk- en temperatuurbestendigheid vereist is. Door de unieke samenstelling
kent het product ook onder zware omstandigheden geen vloeiing. Vastvreten en hinderlijke bijgeluiden
worden daardoor voorkomen. Uitstekend geschikt voor remblokken, uitlaatsystemen en machineonderdelen. Bevat geen zware metalen en verzeept niet.

Kettingspray | 500 ml

PT 0040

Zeer actief middel voor het verwijderen van vers, niet-uitgehard purschuim (polyurethaanschuim). Ook
ideaal voor het verwijderen van lijmresten, was, vet, olie, etc. Inclusief spraydop/vernevelaar en nbs-aansluiting voor het reinigen van purpistolen; voor een langdurig functioneren van de apparatuur.

Kwalitatief hoogwaardig smeermiddel voor het behandelen van ketting aangedreven transmissies, ook
als die aan een extreem hoge belasting onderhevig zijn. Het product heeft een uitstekende mechanische
en thermische stabiliteit. Het biedt optimale bescherming, vermindert weerstand en voorkomt slijtage
of vastklemmen. Hierdoor vergroot het product de levensduur van de onderdelen. Tevens toepasbaar bij
onder andere transportbanden, tandwielen, heftrucks en motoren.

RVS polish spray | 500 ml

Koperspray | 400 ml

Pur reiniger | 400 ml

PT 0007

PT 0010

Krachtige, professionele spray voor het snel en eenvoudig reinigen van alle harde gesloten ondergronden. Zeer geschikt voor RVS, trespa, messing, (gelakte) kunsstoffen, koper, chroom, en vele andere
edelmetalen. Ook toepasbaar op auto’s, boten en bumpers. Geeft een zeer mooie glans.

RVS reiniger | 400 ml

PT 0020

PT 0016

Hoogwaardig smeermiddel, bestand tegen hoge temperaturen. Vormt op metalen een dichte gesloten
beschermlaag die zich niet laat wegvegen of wegbranden en rubber niet aantast. Maakt montage en
demontage eenvoudiger en verhindert het vastvreten van lagers en montagedelen. Het product verdrijft
vocht en is water- en corrosiebestendig.

Deze professionele, hoogwaardige spray reinigt én beschermt roestvast staal in één bewerking. Tevens
voorkomt de reiniger effectief nieuwe vervuiling. Ideaal voor het tip top houden van o.a. magnetrons,
afzuigkappen, koelkasten en tuinverlichting. Bus is geschikt voor elke spuitpositie.

PRO-TECH IS EEN MERK VAN TECHNIMA

SMERING
Kruipolie | 400 ml

SPECIALTIES
PT 0003

Doeltreffend middel voor het losmaken van vastzittende/vastgeroeste onderdelen. Bijvoorbeeld hangen sluitwerk, schroeven, bouten, moeren, scharnieren, etc. Zeer krachtige penetrerende werking. Bevat
grafiet en MoS2. Vochtverdringend, corrosiewerend. Onder elke hoek te gebruiken.

Multispray | 400 ml

PT 0004

Dit hoogwaardige smeermiddel op basis van PTFE garandeert een goede langdurige smering. Maakt
vastzittende delen los, heeft een lage wrijvingsweerstand en groot temperatuurbereik (50°C tot +250°C).
Beschermt tegen corrosie en verdringt vocht. Geschikt voor alles wat rolt, glijdt en scharniert in droge en
vochtige omstandigheden. Heeft een goed penetrerend vermogen en is uitermate drukbestendig.

Siliconenspray | 400 ml

PT 0002

De efficiëntste oplossing voor smering én bescherming in één handige spuitbus. Voor metaal, kunststof,
rubbers, dashboards, bumpers, geleiderails, zonnedaken, schuifdeuren, zaagbladen, etc. Waterafstotend,
pH-neutraal en weerbestendig. Voorkomt bijvoorbeeld het uitdrogen/vastvriezen van rubberen
onderdelen en kraken van kunststof. Uitstekende mechanische en thermische stabiliteit.

Slotspray | 200 ml

PT 0109

Het effectiefste vetvrije middel voor het smeren en beschermen van (cilinder)sloten. Bij uitstek geschikt
voor sloten en andere micromechanismen in auto’s, hekken, poorten, garagedeuren, etc. De slotspray
dringt diep in het mechanisme door. Biedt tevens langdurige bescherming tegen corrosie.

Total power grease | 500 ml

PT 0025

Hoogwaardig universeel smeermiddel. Het product is bij het aanbrengen vloeibaar, zodat het diep
tussen delen kan doordringen. Daarna vormt het een vast, drukbestendig vet. Uitermate geschikt
voor delen waar metaal op metaal wrijft (deurvangers, raammechanismen, pedalen, scharnieren,
tandwielen, remdelen, lagers, etc.). Optimale smering blijft gewaarborgd bij hoge druk en hoge
temperatuurverschillen (van -20°C tot +160°C/tot 230°C piekbelasting).

Vaseline spray | 400 ml

Professioneel verfafbijtmiddel met intensieve, zeer snelle werking. Ideaal voor het verwijderen van
alkydlakken, watergedragen lakken, 1- of 2-componenten epoxy- en polyurethaan coatings, etc.
Toepasbaar op vrijwel alle ondergronden. Tijd- en kostenbesparend. Zonder methyleenchloride: beter
voor mens en milieu.

Air duster - Luchtspray | 400 ml (netto 200 ml)

PT 0133

Krachtig, effectief middel voor het veilig wegblazen van stof en los vuil op moeilijk bereikbare plekken.
Onmisbaar bij het reinigen van copier, printer, toetsenbord, tv, klok, laptop, telefoon, camera, medische
apparatuur, etc. Het onbrandbare, reukloze gas laat geen residu achter.

PT 0037

Hoogwaardig droog smeermiddel op basis van PTFE. Ideaal voor het smeren van mechanische metalen
en kunststof onderdelen waarbij geen olie/vet mag achterblijven. Het vormt een antistatische, droge,
vrijwel onzichtbare film die aanloop- en glijweerstand tot nul reduceert. Het voorkomt tevens slijtage
en vastklemmen. Toepasbaar bij geleiderails, ruitenwissers, transportbanen, dashboards, trekhaken,
machines/onderdelen, veiligheidsgordels, mallen, ritsen, etc. Zeer geringe wrijvingscoëfficiënt, zeer
goede hechting.

PTFE spray | 400 ml

PT 0012

PT 0005

Veelzijdig smeermiddel. Smeert én reinigt én beschermt metalen en kunststof onderdelen. Bij uitstek
geschikt voor sloten, gereedschappen, machines, hang- en sluitwerk, bouten, licht belaste kettingen.
Vochtverdringend en corrosiewerend. Uitstekende penetrerende, reinigende werking. Verwijdert o.a. olie,
vet, was, tectyl en teer.

PTFE dry | 500 ml

Afbijt | 500 ml

PT 0105

Kwalitatief hoogwaardig, transparant universeel smeer- en beschermingsmiddel tegen corrosie, slĳtage
en vastklemmen van onderdelen. Voor onderhoud en bescherming van metalen, bouten en moeren,
scharnieren en accuklemmen enz. Waterafstotend, pH neutraal, bestand tegen zout,zwakke zuren en
basen.

Bitumen hechtprimer | 500 ml

PT 5007

Professionele, sneldrogende primerspray voor een uitstekende hechting van warm en koudasfalt,
van asfalt op beton en verkleving van langsnaden. Ook ideaal bij bitumen dakproducten, houten
underlayment platen en als beschermlaag voor beton, hout en ijzer. Snel en eenvoudig toepasbaar.

Gaslekzoeker | 500 ml (netto 400 ml)

PT 0112

Dé oplossing voor het controleren van (gas)leidingen die onder druk staan en voor het effectief opsporen van lekkages. Aanbevolen bij de controle van (gas)leidingen, persluchtinstallaties, koppelingen,
compressoren, luchtleidingen, banden, flensverbindingen. Gebruiks- en milieuvriendelijk, onbrandbaar,
niet-corrosief. Veilig in het gebruik.

Graffiti remover | 500 ml

PP 0700

Dé oplossing voor vrijwel elk graffiti-probleem. Verwijdert snel en grondig spuitbusverf, viltstift, latexverf,
lippenstift, etc. Toepasbaar op elke gesloten ondergrond: deuren, verkeersborden, rolluiken, trein, bus en
metro. Ook ideaal voor o.a. geschilderde, geverniste en gecoate materialen, trespa en plexiglas.

Kauwgombevriezer | 400 ml

PT 1028

Handig, effectief middel om kauwgom snel en eenvoudig te verwijderen uit o.a. bekleding, vloerbedekking en van bestrating. De spray bevriest en verhardt de kauwgum, die daardoor makkelijk met
mes/spatel is te verwijderen. Mag in geen enkel schoonmaakbedrijf, openbare gelegenheid of bedrijf
ontbreken.

Lijmspray | 400 ml

PP 0703

Hoogwaardige lijmspray. Speciaal voor het verlijmen van papier, folie, metaal, rubber, karton, hout, textiel
en kunststof. Werkt snel, eenvoudig en doeltreffend. Zuinig in gebruik.

Shock spray | 200 ml

PT 0021

Dé oplossing om vastzittende, vastgeroeste onderdelen los te krijgen. De shockspray laat met een acute
temperatuurdaling de onderdelen ‘schrikken’. Hierdoor ‘breekt’ de verbinding en zijn de onderdelen
eenvoudiger te demonteren. Ideaal bij vastzittende schroefverbindingen, tandwielen, hang- en sluitwerk,
bevestigingsmaterialen, etc.

PRO-TECH IS EEN MERK VAN TECHNIMA

UW VOORDELEN
• Maximaal smeervermogen
• Duurzame bescherming
• Intensieve reiniging
• Eenvoudig in het gebruik
• Voor de professional
• Voor bouw, industrie en mobiliteit
• Langere levensduur van apparatuur
• One-stop-shop assortiment
• Ontwikkeling & innovatie
• Niet-tevreden-geld-teruggarantie
• Hogere productiviteit
• Meer bedrijfszekerheid en continuïteit van arbeidsprocessen
• Tijdwinst
• Lagere arbeidskosten

TECHNIMA
Technima Benelux B.V.
Hambakenwetering 22A
5231 DC ’s-Hertogenbosch
The Netherlands
+31 73 631 43 45
www.technimabenelux.com
info@technimabenelux.com

