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Esittelemme tällä sivulla vain pienen osan ainevalikoimistamme.
Kattavasta, yli sadan tuotteen TECTYL -valikoimasta löytyy oikea ruosteenestoaine
lähes kaikkiin käyttökohteisiin.
Kauttamme saat kaikki Tectyl -tuotteet, osan heti suoraan hyllystä.

RUOSTEENESTOAINEET:

Tectyl 210 R tunkeutuva koteloaine
Kehitetty kotelorakenteiden sisäpuoliseen suojaukseen.
Muodostaa puolipehmeän, joustavan, hieman tahmean,
läpikuultavan suojakalvon.
Sillä on erinomainen ryömintä- ja kosteudenpoistokyky.
Käyttökohteet: Auton kotelorakenteet, ovet, luukut,
erilaiset saumarakenteet kuten pistehitsaus-,
niittaussaumat jne.
Pakkauskoot 20, 59 ja 203 litraa. Saatavana myös
irtoaineena omaan kannuun.

Tectyl 558 AMC esikäsittelyaine
Liuotinpohjainen, vielä paremmin ryömivä kuin 210 R ja
kosteutta syrjäyttävä ruosteenestoneste.
Huolimatta sen korkeasta kuiva-ainepitoisuudesta, se
tunkeutuu kapeimpiinkin rakoihin.
Se muodostaa ruskean, vahamaisen, läpikuultavan kalvon.
Tectyl 558 AMC on kehitetty käytettäväksi
pohjustusaineena Tectyl 120 EH:n kanssa.
Käyttökohteet: Auton kotelorakenteet, alustat, ovet,
luukut, erilaiset saumarakenteet kuten pistehitsaus-,
niittaussaumat jne.
Pakkauskoot 59L ja 203L. Saatavana myös irtoaineena
omaan kannuun.

Tectyl 120 EH alusta-aine
Bitumi- ja vahaperustainen, liuotinohenteinen,
tiksotrooppinen ruosteenestoaine.
Muodostaa sitkeän, mekaanista kulutusta hyvin kestävän
kalvon.
Käyttökohteet: Tectyl 120 EH on kehitetty erityisesti
ajoneuvojen alustansuoja-aineeksi.
Pakkauskoot 59L ja 200L. Saatavana myös irtoaineena
omaan kannuun.

Tectyl ML kotelonsuoja-aine
Tectyl ML on kehitetty kotelorakenteiden sisäpuoliseen
suojaukseen. Se muodostaa sitkeän, vahamaisen
suojakalvon, joka tunkeutuu saumoihin pysäyttäen ja
ehkäisten ruostumisen. Tectyl ML syrjäyttää hyvin
kosteutta.
Pakkauskoot: 600ml spray ja 1L imupurkki.

Tectyl Bodysafe Wax alustamassa
Tectyl Bodysafe alustansuoja-aine suojaa ruosteelta sekä
soran ja kiveniskemien kulutukselta. Se muodostaa
tummanruskean, joustavan ja vahvan suojakalvon, joka ei
valu eikä tipu. Se ei sula korkeissa lämpötiloissa ja pysyy
joustavana pakkasessa.
Pakkauskoot: 600ml spray ja 1L imupurkki.

Tectyl 190 Kiveniskusuoja
Tectyl 190 Kiveniskusuoja on ruosteenestoaine, joka
muodostaa puolikovan, muovimaisen, paksun
suojakalvon, joka voidaan maalata halutulla autovärillä.
Väri: musta
Käyttökohteet: Autojen helmakotelot ja muut mm.
kiveniskuille alttiit kohteet
Pakkauskoot: 500ml spray ja 1L imupurkki.

Glashelder Klar
Täysin väritön ruosteenestoaine.
Sopii erityisesti kohteisiin, joista ainetta ei tarvitse poistaa.
Lakkamainen, joustava kalvo joka on kuitenkin tarvittaessa
poistettavissa liuotinpesulla jolloin myös lika lähtee pois
pinnalta.
Esimerkiksi vetokoukkuihin, auton ovien alareunoihin, auton
varapyöräkoteloon, laitekoteloihin ym.
Suojauskyky 6 – 12 kk. Pakkauskoko 400ml spray.
TILAUSTUOTE, muutamia purkkeja meiltä yleensä löytyy
suoraan hyllystä.

Tectyl 506 Multipurpose
Erityisen kestävä sekä monikäyttöinen varastointi- ja
merikuljetussuoja.
Aineesta löytyy myös vahvemmat versiot: 506 ja 506-EH
joilla saadaan vieläkin kestävämpi suojaus.
Suojauskyky 18 – 48 kk. Pakkauskoko 5L.
506 ja 506-EH löytyvät pakkauksina 59L sekä 203L.

Tectyl 506 Multipurpose WD
Sama aine kuin Tectyl 506, mutta ohuemmassa muodossa
spraypullossa, pakkauskoko 400ml.

Tectyl 506 ja 506 EH
Vahvin ja käytetyin suoja-aine vaativiin, pitkäkestoisiin
suojauksiin, kuten merikuljetusten ajaksi ja pitkään
varastointiin.
EH- versiolla saa helposti kaikkein vahvimman suojakalvon.
Pakkauskoot 59L ja 203L

Tectyl 511M Multipurpose
Voimakkaasti kosteutta syrjäyttävä, ryömivä, hyvin
tunkeutuva, ruosteenestoneste. Muodostaa ohuen,
läpikuultavan, öljymäisen ja voitelevan suojakalvon.
Käyttökohteita esimerkiksi koneiden, laitteiden, varaosien,
työkalujen yms. suojaus pitkäaikaisessa sisävarastoinnissa,
kuljetuksissa ja lyhyessä ulkovarastoinnissa.
Sopii hyvin myös märkätyöstettyjen osien suojaamiseen,
poistaa kosteuden tehokkaasti koneista ja laitteista myös
vesivaurion ja tulipalon jälkeen. Suojauskyky 18 kk.
Pakkauskoot 59L.

