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את  להגדיל  היא  אמברו-סול  של  השאיפה 
לשווקים  ולהגיע  לים,  מעבר  שלה  הנוכחות 

אסטרטגיים חדשים באירופה.

את  ולבסס   לאשר  מבקשת  גם  החברה 
אירוסולים  ומפיץ  אירופי  כיצרן  תפקידה 
לתעשיית "עשה זאת בעצמך", תוך שמירה 

על ערכים של מעל 25 שנות היסטוריה.

מזוהה  שלך"  התרסיסים  "מפעל  הסיסמה 
גמישה  להיות  אמברו-סול  ממשימת  כחלק 
טכנולוגיה  מתן  תוך  ולקוחות,  עובדים  כלפי 
ואמינות. קדימה  חשיבה  ידע,   נהדרת, 

לשירות  "מפעל"  כמו  יותר  שמרגישה  חברה 
ותוצרים  סביבתיים  חידושים  עם  הלקוחות, 

איכותיים "תוצרת איטליה".

מטרה

על החברה

 אמברו-סול הינה חברה המתמחה בייצור וביקבוק של מוצרים כימיים ואירוסולים מטעם צדדים שלישיים.
 החברה הוקמה בשנות השבעים מרצונו של מר ניוקי, ונמצאת בבעלות משפחת אמברוסיני מאז 1990.

 בראשית המשפחה מיקדה את אסטרטגיית הצמיחה שלה בתחום מוצרי אירוסול.
החל מייצור קטן של אירוסולים בשנת 2007 )חומרי סיכה לכלי נשק וציפויים נגד דבק לריתוך(, החברה צמחה בהצלחה במהלך 

 השנים. החברה נמצאת בשוק עם שמות המותג הרשומים שלה אמברו-סול.
 מוצרי Ambro-Sol® מחולקים לקטגוריות העיקריות הבאות:

 • חומרי סיכה ומגן
 • מוצרים לתחזוקה כללית

 • דבקים
 • מוצרי ניקוי
 • חומרי ניקוי

 • אבץ
 • צבעים

 • מוצרי רכב
 • מוצרי ריתוך

כיום Ambro-Sol® היא חברה מבוססת, דינמית ומתרחבת באופן קבוע. אנו מחפשים תמיד רעיונות ודרכים חדשות להציע לשוק. 
אתר המפעל בסיגול )מחוז ברשיה( הוא אחד מהמפעלים לייצור אירוסול המתקדמים ביותר באירופה, הן מבחינת הטכנולוגיה והן 

 מבחינת הבטיחות.
 האסטרטגיה מחולקת לשלושה מושגים:

 • פיתוח מוצרים איכותיים
 • לספק ללקוחות מקומיים וזרים מוצרים איכותיים חדשניים בתמורה הטובה ביותר.

 • לספק סיוע מקצועי ודרכים יעילות לבניית נאמנות לקוחות.

 מוצרי אמברו-סול עונים לצרכים של קבוצה מגוונת של לקוחות והטכנאים הבקיאים שלנו יכולים להציע אתהמוצר המתאים.
המעבדה שלנו יכולה לעזור לחברות לפתור בעיות ולשפר נוסחאות.  המעבדה ממשיכה לבדוק ולשפר את המוצרים שלנו 

 באפקטיביות ויעילות.
נכון לעכשיו ישנם יותר מ 1200 נוסחאות עבור אמברו-סול.

המחקר והפיתוח המיושמים במקצועיות רבה ובתשוקה יאפשרו ללקוחותינו לקבל מוצרים יעילים ואפקטיביים.
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נקי ממתכות כבדות

מיחזור אין סופי

פחות קטלוגים

אופטימיזציה לוגיסטית

VOC )תרכובות אורגניות נדיפות(

נטול CFC )גזים הפוגעים באוזון(

שימוש בממיסים ממוחזרים

HEAVY METAL FREE

INFINITE RECYCLING

FEWER CATALOGS

בסוף השבוע אנו שותלים עצים

LOGISTICS OPTIMIZATION

VOC (Volatile Organic Compounds)

CFC FREE

USE OF RECYCLED SOLVENTS

ההתחייבות 
הירוקה שלנו

 נקי מתכות כבדות - ההרכבים הכימיים שלנו אינם
מכילים מתכות כבדות.

מתכת ממוחזרת לנצח. ניתן למחזור אינסופי.

פחות קטלוגים - הדפסים מופחתים מדי שנה.

 - קניית מניות ירוקות בכל שנה ב- 
.Treedom.com

 משאיות ממוטבות - משלוח וקבלת מטענים
- אופטימיזציה לוגיסטית.

 VOC חיפוש מתמיד אחר נוסחאות עם תוכן - VOC
נמוך.

נטול CFC - המוצרים שלנו משתמשים בגזים 
שאינם פוגעים באטמוספירה.

שימוש בממיסים ממוחזרים לקווי כביסה

Heavy metal free - Our chemical  compositions 
do not contain heavy metals.

Infinite recycling -Metal recycles forever. 
Infinitely recyclable metal.

Fewer Catalogs - Reduced prints every year.

 - Purchase of green shares every 
year on Treedom.com.

Logistics optimization - Shipping and receiving 
of cargo -optimized trucks.

VOC - Constant search for formulations with 
low VOC content.

CFC Free - Our products use gases that do not 
damage the atmosphere.

Use of recycled solvents for washing lines

OUR GREEN COMMITMENT
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תעודת הסמכה

Certificato "Metodo alternativo al bagno caldo"
Certificate "Hot water bath testing alternative method "

OUR CERTIFICATIONS
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Certificato "ISO 9001"
Certificate "ISO 9001"
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סניפים ומפיצים

אירן

רוסיה

לטביה
ליטא

דנמרק

אנגליההולנד

בלגיה

שוויץ

צרפת

פורטוגל ספרד

מרוקוטוניס

אלג'יר
האיים הקנריים מצריים

ערב הסעודית

לבנון

טורקיה
מקדוניה

בולגריה
סרביהרומניה

הונגריב

קפריסין

מלטה

יוון

כווית

ירדן

חוף השנהב

ניגריה

אנגולה

דרום אפריקה

מדגסקר

מוזמביק

כף ורדהגאנה סנגל

צ'כיה

גרמניה

אירלנד

איסלנד

פולין

סלובניה

אסטוניה
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ארצות הברית

אקוודור

פרו

מרטיניק

גואדלופה

סט. מרטין

ניו זילנד
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אינדקס

איכות גבוהה

HIGH QUALITY

צבעים

PAINTS

אבץ

ZINCS

חומרי שימון

LUBRICANTS

מוצרי ניקוי

CLEANING

תחזוקה

MAINTENANCE

תעשיית הרכב

CAR LINE

דבקים

ADHESIVES

ריתוך

WELDING

עמ' 14

עמ' 21

עמ' 41

עמ' 49

עמ' 61

עמ' 87

עמ' 97

עמ' 105

עמ' 55
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עמודמק"טמוצרים

S159 - S160 - S161 - S16214שימון כללי )10 פעולות בתרסיס 1( 400 מ«ל  - 200 מ«ל - 75 מ«ל - 5 ליטר

S15718משחרר משמן )7 פעולות בתרסיס 1(  - 500 מ«ל

OL10818איטום )בדים, תיקים, ספות וכו'( 500 מ«ל

G01219שימון לשרשראות 400 מ«ל

G01319שימון ליתיום רב תכליתי 400 מ«ל

Z35820תרסיס אבץ למלאר 98% 400 מ«ל

V400PRIMER220פריימר לפלסטיק 400 מ«ל

G003 - G01422גריז ליתיום ימי 400 מ«ל - 1 ליטר

G006 - G01722גריז נחושת 400 מ«ל - 1 ליטר

G001 - G009 - G010 - G02023גריז ליתיום רב תכליתי 400 מ«ל - 200 מ«ל - 125 מ«ל - 1 ליטר

G004 - G015 - G02124גריז וזלין 400 מ«ל - 125 מ«ל - 1 ליטר

G005 - G016 - G02325גריז מולבידן ביסולפיד 400 מ«ל - 125 מ«ל - 1 ליטר

G00726גריז PTFE  - 400 מ«ל

G002 - G02226גריז סיליקון 400 מ«ל - 125 מ«ל

G01927גריז גרפיט 400 מ«ל

G02427גריז קרמי 400 מ«ל

G01130גריז לציוד בתעשיית המזון 400 מ«ל

L05331שימון לציוד בתעשיית המזון 400 מ«ל

L05032שימון PTFE  - 400 מ«ל

L05132שימון יבש עם PTFE  - 400 מ«ל

G00833שימון דבק לשרשראות הנעה 400 מ«ל

OL106 - OL10533שימון לכלי נשק 400 מ«ל - 200 מ«ל

OL103 - OL102 - OL11134סיליקון בריסוס 400 מ«ל - 200 מ«ל - 5 ליטר

OL101 - O100 - OL11035וזלין בריסוס 400 מ«ל  - 200 מ«ל - 5 ליטר

OL10436שמן חיתוך 400 מ«ל

OL10736שמן חיתוך מתחלב 5 ליטר

OL107BIANCO37שמן חיתוך מתחלב לבן 5 ליטר

S155 - S151 - S15238משחרר  400 מ«ל - 200 מ«ל - 5 ליטר

S15339משחרר בסביבה ימית 400 מ«ל

S15439משחרר ברגים בהקפאה  400 מ«ל

S15840ביטול נעילה פעיל עם גרפיט 400 מ«ל

S15640מחליק כבלים מוקצף 400 מ«ל

I25042נוגד דבק על בסיס סיליקון 400 מ«ל

I25142נוגד דבק נטול סיליקון 400 מ«ל

P30243מנקה קצף פוליאוריטני 500 מ«ל

M202 - M20044ניקוי יבש למגעים חשמליים 400 מ«ל - 200 מ«ל

M20144שימון נוגד חימצון

I26045ממיר חלודה 250 מ«ל

I27045ציפוי פלסטי שקוף 400 מ«ל

I26846נוגד החלקה למשטחים 400 מ«ל

I27646חומר משמר עץ 400 מ«ל

I256/GRAFF47מסיר גרפיטי 400 מ«ל
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עמודמק"טמוצרים

I256 - I26247מסיר צבע 400 מ«ל

M20348איטום LEAK SEAL 500 מ«ל

I25550נוגדי החלקה לחגורות 400 מ«ל

I26950מפעיל לצינו-אקרילט 200 מ«ל

I25451דבק רב תכליתי קבוע 400 מ«ל

I25751דבק רב תכליתי הניתן למיקום מחדש 400 מ«ל

PTFE H60I27452 איטום לבן - 75 גר'

H30I27152 נעילת ברגים קלה - 50 מ«ל - חזק

C40I27253 נעילת ברגים בינונית - 50 מ«ל - בינוני

A20I27353 נעילת ברגים חזקה - 50 מ«ל

FLASH 100I265 - I26654 דבק מהיר 

Z354 - Z35056אבץ בהיר 400 מ«ל  - 1 ליטר

Z35556אבץ בוהק 400 מ«ל 

Z35157אבץ כהה 400 מ«ל

Z35257ציפוי נירוסטה )אבץ( 400 מ«ל

Z35358אבץ 98% 400 מ«ל

Z36058אבץ זהב אפקט טרופי 400 מ«ל

Z356 - Z35959אבץ טהור EP 400 מ«ל  - 1 ליטר

Z36160כרום אבץ 400 מ«ל

V40064תרסיס צבע אקרילי 400 מ«ל

V60067תרסיס צבע אקרילי 600 מ«ל

V500COPRI67מכסה כתמים 550 מ«ל

V400PAST/V400PRIMER68אמייל לטיפול במשטחים 400 מ«ל

V400PRIMER69פריימר מיוחד 400 מ«ל

V400FAS/V400CAR70צבע גימור לפחחות רכב 400 מ«ל

V400SCOCCA70הגנה לתחתית הרכב 400 מ«ל

V400CAR71צבע גימור לענף החקלאות 400 מ«ל

V400TEMP72צבע לטמפרטורה גבוהה 400 מ«ל

V400MIC73צבע אפקט ברזל 400 מ«ל

V400MET74תרסיס אפקט מטאלי מבריק 400 מ«ל

V400DIAM75צבע אפקט יהלום 400 מ«ל 

V400FLUOR76צבע אפקט פלורסנט 400 מ«ל

V400RAD/V400PAST277צבע למכשירי חשמל 400 מ«ל

V40678צבע זמני ניתן להסרה 400 מ«ל

V40479צבע אפקט גיר 400 מ«ל

V40780לכה לעץ 400 מ«ל

V40383צבע סימון כללי 400 מ«ל

V40584צבע סימון לענף התנועה 400 מ«ל

CAR84רכב סימון דרכים

V40285מילוי צבע 400 מ«ל

PENA2085סימון קבוע על כל משטח )A20( 13 מ«ל

PENA1086סימון קבוע על כל משטח )A10( 10 מ«ל
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עמודמק"טמוצרים

P30388אויר בלחץ גבוה 400 מ«ל

P30488מסיר מדבקות 200 מ«ל

P30089ממיס לניקיון כללי 400 מ«ל

P30189מסיר סיליקון 400 מ«ל

P32390מסיר כתמים משיש ואריחים 200 מ«ל

P32490פוליש וניקוי נירוסטה 400 מ«ל

P31291מטהר אוויר 400 מ«ל

P31391מנקה זכוכית מוקצף 400 מ«ל

P30592חיטוי אלכוהול איזופרופיל 400 מ«ל

P32092חיטוי בדים 400 מ«ל

P309 - P30893משחת שטיפת ידיים 1 קג' - 4 קג'

P311 - P31093משחת שטיפת ידיים לבנה מרוכזת במיוחד 1 קג' - 4 קג'

P31994קרם לבן לניקוי ידיים 5 ליטר

P31795מנקה זכוכית אח 750 מ«ל

P31695מסיר שומנים רב תכליתי אוניברסלי  750 מ«ל

P30696משחרר סתימות 1 ליטר

P32296סודה קאוסטית 1 קג'

A451 - A45098פוליש לפנים הרכב )לוח מחוונים( 400 מ«ל - 600 מ«ל

A46898פוליש נטול סיליקון לפנים הרכב )לוח מחוונים(   600 מ«ל

A45499תיקון פנצ'ר 300 מ«ל

A45599מסיר קרח 250 מ«ל

A462 - A472100מנקה בלמים 600 מ«ל - 500 מ«ל

A460100ניקוי טיירים 400 מ«ל

A463101איטום שחור לטמפרטורה גבוהה  200 מ«ל

A470101מנקה קרבורטור 400 מ«ל

A469102מנקה גופי מצערת 400 מ«ל

A466102התנעה מהירה למנועי רכבים 200 מ«ל

A467103חיטוי חד פעמי לקבינת רכב 150 מ«ל

A461103חיטוי למזגנים 400 מ«ל

A471104מנקה בדים ופנים הרכב 400 מ«ל 

A473104ניקוי מנועים 400 מ«ל

W506106נוגד התזה לריתוך 400 מ«ל

14106ספריי נוגד לריתוך ONLY CO2  300 מ«ל

W500107טיפול בסדקים בריתוך 400 מ«ל

W501107איטום סדקים במתכת 400 מ«ל

W502107ניקוי סדקים במתכת 400 מ«ל 

W503 - W504108נוגד ריסוס על בסיס מים לריתוך 400 מ«ל - 5 ליטר

W508109נוגד הדבקה קרמי 400 מ«ל

W507109גלאי דליפת גז 400 מ«ל

T001110צופר אוויר 250 מ«ל
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Your Factory of Aerosol

תרסיס השימון הטוב בעולם
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Your Factory of Aerosol

יתרונות ה 

www.ambro-sol.com :פרטים נוספים על יתרונות ה  ניתן למצוא באתר החברה

עם 10 שימושים בתרסיס 1 ועם ביצועים טובים יותר מאשר המתחרים, נתמקד בחמשת הנקודות החשובות:

דוחה מים

1
בנוסף ליתרונו הברור כמונע לחות, תרסיס זה יוצר שכבת כיסוי 

ארוכת טווח הדוחה מים ולחות.

עמיד בטמפרטורה
גבוהה

2
רוב המתחרים עמידים במקסימום של ° 100 צלזיוס, אך 

במיוחד  חשוב  יתרון  צלזיוס.   300 ° ואף  צלזיוס,  ל ° 250  מגיע 
את  ההופך  תעשייתיות, דבר  ומכונות  מדובר במנועים  כאשר 

ה-  כעדיף מול המתחרים.

יכולת המסת 
חלודה

3
 לא רק מונע הווצרות חלודה חדשה, אלא ממיס חלודה 
ישנה, ומאפשר לטפל בחלק שהיה ללא שימוש. תכונה זו אינה 

מצויה אצל רוב המתחרים.

נוגד אחיזה

4
תרסיס  מייצר שכבת כיסוי המגנה מפני היתוך משטחי 

מתכת תחת לחץ. 

שימון

5
 והמתחרה המוביל נבדקו במעבדה מוסמכת באיטליה.
 4 ו  ב   משומנים  מתכת  כדורי   4 הכדורים:   4 מבחן 
כדורי מתכת משומנים בשמן של המתחרה המוביל. הכדורים 
השחיקה  ערך  דקות,   60 למשך  סגור  מיכל  בתוך  מסתובבים 
נמדד ונמצא נמוך יותר משמעותית, מאשר אצל המתחרה המוביל.
אצל  יותר:  נמוך  השחיקה  מדד  כך  יותר,  נמוך  שהערך  ככל 
 מדד השחיקה - 0.86 בעוד אצל המתחרה המוביל 

מדד השחיקה - 1.20. 
* פרטים על הבדיקה ניתן למצוא באתר החברה, יחד עם תעודות המאשרות 

את התוצאות
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  - 10 פעולות ב 1

חומר סיכה עוצמתי בעל 10 פונקציות המצויד בשסתום 360 מעלות: חומר סיכה רב-תכליתי עם 10 פונקציות חזקות - 
שחרור, הגנה, סיכה, חודר, מסיר שומן, עמידות בטמפרטורה גבוהה, נגד קורוזיה, איטום, נגד שפשוף, כוח ממיס גדול 
)מסוגל להמיס חלודה(. נוצר עם חומרים פעילים באיכות הגבוהה ביותר, בעל כוח שימון אולטרה, מסיר שומנים אולטרה 

המתאים לסדנה, בבית, בגינה, בתעשייה הימית, בתעשייה, במוצרי ספורט או בכל מקום אחר שיש מנגנון דורש תחזוקה.

A powerful 10 function lubricant equipped with a 360° valve: A Multi-Purpose Lubricant with 10 powerful 
functions - unlocking, protective, lubricating, penetrating, degreasing, high temperature resistant, 
anti- corrosion, waterproofing, anti-scuff, great solvent power )able to dissolve rust(. Created with active 
ingredients of the highest quality, it has an ultra lubricant power, ultra penetrating degreaser and it is perfectly 
suited for the workshop, at home, in the garden, in the nautical industry, industrial, sporting goods or anywhere 
there is a mechanism that requires maintenance.

COD. S159 8034108893716400 ml
COD. S160 8034108898865150 ml
COD. S162 803410889607675 ml
COD. S161 80341088925665 L

 - 10 FUNCTIONS IN 1
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10 פעולות

1( שחרור: אחד ממוצרי אמברו-סול הטובים ביותר,  הוא חומר סיכה רב תכליתי עם שחרור חזק.  
נהדר לבית או בסדנה.

2( מגן: כוח מגן חזק המגן על משטחים וחומרים מפני פגיעה הנגרמת מתנאי אויר קורוסיבים, מזג אוויר גרוע, אבק וחלודה.

3( שימון: תרסיס אמברו-סול בעל כוח שימון חזק, אידיאלי לתחזוקה של כל סוגי המשטחים ולכל סוגי השימושים, בבית 
ובסדנה.

4( חודר:  מבטיח ריסוס חודר חזק.  הפעולה הכפולה מגיעה למקור הבעיה ומפרקת את החלודה.

, הרב תכליתי, של  5( מסיר שומן: זקוקים למוצר פונקציונלי בעל עוצמה חזקה בהסרת שומן? אז תרסיס ה- 
אמברו-סול הינו בשבילך

המתנגד  מדהים  תכליתי  רב  תרסיס  גבוהה.  מטמפרטורה  חושש  אינו  גבוהה:   בטמפרטורה  עמידות   )6
לטמפרטורות חמות מאוד, מושלם לשימוש בתחומי ריתוך, מכניקה וחשמל.

7( אנטי קורוזיה: האם החומרים שלך נמצאים בתהליך קורוזיה? תרסיס  בעל עוצמה אנטי-קורוזיבית חזקה. 
נסה זאת!!

8( דוחה מים:  מגן על משטחים, יישומים וחומרים מפני מים ופגעי מזג אוויר.

9( אנטיזציה: ל-  כוח חזק נגד תפיסה. אידיאלי לשמור שהמוצרים שלך יעבדו בצורה חלקה  בבית ובעבודה.

10( הגנה מחלודה: המאבק בחלודה הוא פשוט וקל בעזרת תרסיס רב תכליתי רב עוצמה זה. תרסיס בעל כוח ממיס 
חלודה חזק היכול לפרק גם חומרים אחרים כסיליקון ודבקים.

1) UNLOCKING: One of best Ambro-Sol products,  is a multipurpose lubricant with a strong unlocking
power!  great for the home or in the shop.

2) PROTECTIVE: A strong protective power that protects s urfaces and materials from corrosive atmospheric
conditions, bad weather, dust and rust.

3) LUBRICATING: This Ambro-Sol spray has a strong lubricant power, ideal for maintenance and lubrication of 
all surfaces and for all types of uses, at home and at work.

4) PENETRATING:  guarantees a strong penetrating spray. The dual action spray reaches the problem 
at the origin breaking down rust.

5) DEGREASE: Do you need a functional product with a strong degreasing power? Then the Ambro-Sol 
multipurpose spray, is for you!

6) HIGH TEMPERATURE RESISTANT:  doesn’t fear high temperature. This amazing multipurpose spray 
resists very hot temperatures, perfect for use in welding, mechanical and electrical sectors.

7) ANTI CORROSIVE: Are your materials under a corrosion process?  spray has a strong anti-corrosive 
power. Try it!!

8) WATER-REPELLENT:  protects surfaces, applications and materials from water and strong 
atmospheric conditions.

9) ANTI-SEIZING:  has a strong anti-seizeing power. Ideal to keep your products running smoothly both
for professional and domestic use.

10) RUST PROTECTION: The fight against rust is simple and easy with this powerful multipurpose spray. Its
strong solvent power dissolves rust but can also break down other materials such as silicone, glue and adhesives.
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תצוגת 

תצוגת קרטון עבור 

תצוגה עבור 

תצוגת  - תצוגת רצפה, צד אחד. מכיל עד 150 יח'

תצוגת קרטון  - תצוגת רצפה, צד אחד. מכיל עד 24 יח'

תצוגת  ל75 מ"ל - תצוגת רצפה, צד אחד. מכיל עד 4 יח'

DISPLAY XT10 - Floor display, one - side. It can contains up to 150 pcs

CARDBOARD DISPLAY FOR XT10 - Floor display, one - side. It can 
contains up to 24 pcs.

DISPLAY FOR XT10 75 ml - Hangable display for XT10 75 ml. It can 
contains up to 4 pcs.

COD. ESP.10

COD. ESP.11

COD. ESP.12

DISPLAY FOR 

CARDBOARD DISPLAY FOR 

DISPLAY FOR  75 ml



17

H
IG

H
 Q

U
A

LI
TY

 -
ה 

ה
בו

 ג
ת

כו
אי

איכות גבוהה

HIGH QUALITY

HQ products include a wide range of products meeting the 
needs of the industrial, automotive )auto and motorcycle racing 
included), ground moving/heavy equipment, agricultural, 
nautical,
sporting goods, and DIY consumers.
The special formulas created by our research and development 
laboratory are among the best for effectiveness and efficiency.
Using appropriate test carried out by specialized laboratories, 
our products prove to be significantly better than those 
currently offered on the domestic and foreign markets.

מוצרי HQ כוללים מגוון רחב של מוצרים העונים על צרכי תעשיית הרכב (מרוצי 
מכוניות ואופנועים(, ציוד הנע / כבד קרקעי, חקלאי, ימי, מוצרי ספורט, וצרכני 

.DIY 
הנוסחאות המיוחדות שיצרו מעבדת המחקר והפיתוח שלנו הם מהטובים ביותר 

ביעילות ובאפקטיביות.
באמצעות בדיקה מתאימה המבוצעת על ידי מעבדת המומחים שלנו, המוצרים 

מוכיחים שהם טובים משמעותית מאלו המוצעים כיום בשוק המקומי והזר.
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משחרר משמן )7 פעולות ב 1(

7 פעולות שימון / שחרור - תרסיס משחרר/משמן עם 7 פונקציות ושסתום 360 
נעילה, מגן, שימון,  - ביטול  פונקציות עוצמתיות   7 )נוח לעבודה(  בעל  מעלות 

ל.  חודר, מסיר שומן, עמיד בטמפרטורה גבוהה, לא ְמַאּכֵ
יכולת  אולטרה  שימון,  יכולת  אולטרה  בעל  ולגרפיט,   MOS2 ל-  הודות 
תעשייתי ימי,  לגינה,  למוסך,  לבית,  לסדנה,  לחלוטין  מתאים  ושחרור;   חדירה 

או בכל מקום שיש מנגנון הדורש תחזוקה.

7 FUNCTIONS LUBRICANT UNLOCKING - Unlocking/lubricant spray with 
7 functions operating with a 360° dispensing valve: It has 7 powerful 
functions - unlocking, protective, lubricating, penetrating, degreasing, 
high temperature resistant, non corrosive. 
Thanks to MOS2 and graphite, it has a ultra power, ultra lubricant, ultra 
penetrating and unlocking capacity; it is perfectly suited for workshop, 
home, garage, garden, nautical, industrial industry or wherever there is a 
mechanism that requires maintenance.

איטום

עור, זמש, מגפיים,  חוץ,  ריהוט  אידיאלי להגנה על מעילים, תרמילים,   - איטום 
תיקים וכו'... מוצר זה מהווה מחסום מפני כתמים על בסיס מים, נוזלים ושמנים. 
מגן, מונע לחות, דוחה מים ובעל יכולת ליצור שכבת הגנה על רוב החומרים. זהו 
מוצר מצוין עם אינספור פונקציות. ניתן להשתמש בו בבית, בתחום הימי ובמוצרי 

ספורט רבים.

WATERPROOFING - Ideal ideal for the protection of jackets jackets, 
backpacks, outdoor furnishings, leather, suede, boots, bags etc... This 
product forms a protective barrier against water-based stains and oily 
liquids. It is protective, prevents moisture, water repellent, and has the 
ability to ability to be create a proofing coat on most surfacesmaterials. It 
is an excellent product with countless functions. It can be used at home 
and in the nautical / sporting good industries.

7 FUNCTIONS LUBRICANT - UNLOCKING

COD. S157 8034108891712500 ml

COD. OL108 8034108891729500 ml

WATERPROOFING
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שימון לשרשראות

איכותי  מוצר  גבוהים,  ביצועים  בעל  לשרשראות  שומן   - לשרשראות  שימון 
אשר נבדק על תעשיית המירוצים )אופנועי שטח וכביש( מספק שימון לשימוש 

אינטנסיבי. 
מוגברים; ודיוק  תפוקה  להבטיח  כדי  וסיכות  חוליות  ומשמן  חודר   הוא 
מבטיח את הביצועים הגבוהים ביותר של אלמנטים מכניים הילוכים. מצמצם את 
בלאי השרשראות, כתרים, פינים וכל החלקים הנעים המכניים, תוך הגנה מפני 

מים ואבק.

STRINGY ADHESIVE GREASE FOR CHAINS - High performance chain 
grease, this high quality product developed and tested for the racing 
industry )on-and off-road motorcycles( provides guaranteed lubrication 
for extended periods of intense use.
It penetrates and lubricates links and pins to ensure elevated output 
and precision; it constantly guarantees the highest performance of the 
transmission mechanical elements. It reduces wearing of chains, crowns, 
pinions and all mechanical moving parts, while also protecting against 
water and dust.

שימון ליתיום רב-תכליתי

סיבון.  ידי  תרכובת של שומנים באיכות גבוהה על   - שימון ליתיום רב-תכליתי 
לשומן זה קשת רחבה של שימושים ויציבות כימית טובה. דוחה מים, דביק ועמיד 
במלח וקורוזיה. שומן זה מתנגד לחומצה, תמיסה בסיסית וקורוזיה אטמוספרית. 
אידיאלי לשימון מיסבים, תותבים, רכזות מרכזיות ולשימוש כללי בתעשיית הרכב,

חקלאות ותעשיית המכונות.

LITHIUM MULTIPURPOSE GREASE - A compound of high quality 
greases by saponification. This HQ grease has a wide spectrum of use 
and good chemical stability. It is water-repellent, adhesive and resistant 
in brine and dirty atmospheres. it resists against acid, basic solution, 
and atmospheric corrosion. Ideal for lubricating bearings, bushes, hubs 
kingpins, guides and for general all-around use with motor vehicles, 
farming and industrial machinery

STRINGY ADHESIVE GREASE FOR CHAINS

LITHIUM MULTIPURPOSE GREASE

COD. G012 8034108892405400 ml

COD. G013 8034108892290400 ml
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תרסיס אבץ למלאר 98% 

תרסיס אבץ למלאר 98% עמידות של יותר מ- 400 שעות בתא מלח - גלוון קר 
עם משקל מולקולרי גבוה. התקשות כימית גבוהה גורמת לציפוי המתכת לטווח 
ארוך ומגן על כל משטח מתכת מפני התחמצנות. הגלוון יוצר שכבה אחידה אשר 
אידיאלי  הגלוון  חשופה.  הגנה  כשכבת  אותה  להשאיר  ניתן  או  לצביעה  ניתנת 

לתיקוני צבע, לגימור סופי ותיקונים של חלקים מגולוונים.

LAMELLAR 98% ZINC - Cold galvanizer with high molecular weight, 
it chemically solidifies and it produces a long lasting metal coating. 
It protects all metal surfaces from oxidation. It even forms a resistant 
layer which can be painted over or left as a final protection. It is ideal for 
retouching, finishing or repairing of galvanized parts where a light grey 
semi-gloss retouch is needed.

פריימר לפלסטיק

פריימר לפלסטיק באיכות גבוהה - פריימר איכותי המיושם לפני הצביעה, מספק 
הידבקות מושלמת לכל המשטחים כגון פלסטיק, ABS, מתקרילט, PVC קשיח, 

פוליפרופילן ופוליקרבונט.

PLASTIC PRIMER HQ - It’s the high quality primer to be applied before 
painting, it provides a perfect adhesion for all surfaces such as plastic, 
ABS, methacrylate, rigid PVC, polypropylene and polycarbonate.

עמיד ליותר מ 400 שעות מלח

LAMELLAR 98% ZINC

PLASTIC PRIMER 400 ml

COD. Z358 8034108893419500 ml

COD. V400PRIMER2 8034108892962400 ml

Resistant to more than 400 hours in salt mist
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חומרי שימון

LUBRICANTS

Lubricants are helpful to reduce the wear and tear of a broad 
range of mechanisms. They create a thin layer that separates 
two surfaces and avoids direct contact direct contact, for this 
reason they are very helpful
on any moving mechanism, from car engines to everyday zips. 
Ambro-Sol lubricants are a wide range of products that can 
meet the needs of many different industries such as automotive, 
Industrial, ground moving/heavy equipment, agricultural, 
nautical, food, sporting goods, but also in DIY work. Ambro-Sol 
lubricants are available in aerosol and non-aerosol packaging

חומרי שימון מועילים להפחתת הבלאי של מגוון רחב של מכונות ומנגנונים. הם 
יוצרים שכבה דקה המפרידה בין שני משטחים ומונעים מגע ישיר, מסיבה זו הם 
מאוד מועילים על כל מנגנון נע, ממנועי מכוניות ועד רוכסנים יומיומיים. לאמברו-
סול מגוון רחב של מוצרי שימון היכולים לענות על צרכיהם של תעשיות שונות כגון 
רכב, תעשייה, ציוד קרקע נע / ציוד כבד, ציוד חקלאי, ימי, מזון, ספורט, אך גם 
בעיצוב "עשה זאת בעצמך". חומרי שימון של אמברו-סול זמינים באריזות אירוסול 

ולא אירוסול
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גריז ליתיום ימי

גריז ליתיום ימי - שומן המכיל תחמוצות ליתיום וטיטניום  שהופכת אותו למתאים 
במיוחד למגזר הימי. בעל יציבות ארוכת טווח והתנגדות לחימצון המופיע באווירות 
מלוחות ותוקפניות. יש לו יציבות לטווח ארוך ובעל ביצועים גבוהים  בפני חמצון. 
 C( מגן על משטחים מחומרים מתכלים ומתאים לחלוטין לטמפרטורות גבוהות
הילוכים,  מפרקים,  לשימון  מצוין   .)C -40°( נמוכות  לטמפרטורות  וכן   )220°

מנופים, מתלים, צירים חשופים וחלקי מכונה של מנועים וסירות חיצוניות

NAUTICAL LITHIUM GREASE - This grease contains lithium and titanium 
oxides that make is specific and particularly suitable for the nautical 
sector. It has excellent long-term lubrication and performs in the 
presence of saline and aggressive atmospheres. It has long-term stability 
and resistance to oxidation. It protects surfaces from corrosive agents 
and it’s perfectly suitable for both high temperatures)220°C/428°F( and 
low temperatures)- 40°C/-40°F(. Excellent for lubricating pins, joints, 
transmissions, levers, suspensions, hinges and exposed machine parts 
on outboard motors and boats

גריז נחושת

גריז נחושת - מוצר זה עשוי מחלקיקי נחושת מלאכותיים עדינים ומעכבי קורוזיה 
לטמפרטורה  עמיד  גבוהות.  בטמפרטורות  ושימון  הגנה  תכונות  בעל  מיוחדים. 
אותו  הופכות  קורוזיה  מפני  הגבוהות  ההגנה  יכולות   .C  °  1000 עד  גבוהה 
לאידאלי למקרים בהם החום הגבוה או הסביבה המלוחה עלולים ליצור חסימות 
בלתי הפיכות: החלקה, שסתומים, פינים, אגזוזים, חשמל, מגעים, מגעי תבריג, 

בוכנות בהזרקה וכו'   

COPPER GREASE - This product is made of super fine foliated copper 
particles and special corrosion inhibitors. It has protective and lubricating 
properties at high temperatures. Resistant to high temperature up to 
1000 °C/1832°F. Both high anti-corrosion and adhesive capacity make 
it ideal it ideal for all cases where heat or salty environment can create 
irreversible blocks on slip, environment can create irreversible blocks: slip, 
ring, pins, motor, exhausts, electrical, contacts, threaded connections, 
injection valves, etc.
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NAUTICAL LITHIUM GREASE

COD. G003 8034108890029400 ml
COD. G014 80341088926031L (900gr)

COPPER GREASE

COD. G006 8034108890050400 ml
COD. G017 80341088926341L (900gr)
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גריז ליתיום רב-תכליתי

גריז ליתיום רב-תכליתי - תרכובת של שומנים מנופחים/מוקצפים באיכות גבוהה מאוד. לשומן זה קשת רחבה של שימושים 
ויציבות כימית טובה. דוחה מים ובעל תכונות דבק. מגן מפני מים ובעל יציבות והתנגדות למלחים ולאויר מלוכלך, חומציות 

וקורוזיה מהאויר.אידאלי לשימון מיסבים, תותבים, מרכזיות, ולשימוש כללי בתעשיית הרכב, חקלאות ותעשיית המכונות

LITHIUM MULTIPURPOSE GREASE - A compound of high quality saponified greases. This grease has a wide 
range of uses and good chemical stability. It is water-repellent and has adhesive properties. It protects against 
water and it is perfectly stable and resistant to salty and dirty atmospheres, acid and basic solution and 
atmospheric corrosion. Ideal for lubricating, bearing, bushes, hubs, kingpins, guides and general use on
motor vehicles, farming and industrial machinery.
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COD. G001 8034108890005400 ml
COD. G009 8034108891613200 ml

COD. G010 80341088916201L (900gr)
COD. G020 8034108890104125 ml

LITHIUM MULTIPURPOSE GREASE
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גריז וזלין

גריז וזלין - גריז טהור במיוחד המיועד לשימושים הדורשים תחזוקה תקופתית, ניקוי ושימון. מצוין לשימון מנגנונים עדינים. 
יציבותו הטובה מבטיחה פעולת הגנה, סיכה ואנטי-חומציות לאורך זמן. אינו מתקשה במשך הזמן. ניתן להשתמש בו גם 

להגנה על רכיבים חשמליים )מסופים ומחברים(.

VASELINE GREASE - Highly pure grease designed for uses that require periodic maintenance, cleaning, and 
lubrication. Excellent for lubricating delicate mechanisms. Its good stability guarantees long-term protective, 
lubricating and anti-acid action. It does not harden overtime. It can also be used to protect electric components 
)terminals and connectors(.
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COD. G004 8034108890036400 ml

COD. G015 80341088926101L (900gr)
COD. G021 8034108898834125 ml

VASELINE GREASE
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גריז מולבידן ביסולפיד

גריז ביסולפיד - שומן שחור בולט במיוחד בגלל יכולת ההידבקות שלו למתכת  בתאים הקשים ביותר. עמיד בטמפרטורה 
גבוהה )° C 300(. כולל יציבות מכנית יוצאת דופן ומספק הגנה מצוינת מפני חמצון, לחות וקורוזיה. אידיאלי לשימון מיסבים 

סטנדרטיים ועומסים גבוהים.

MOLYBDENUM BISULFIDE GREASE - This superior classic black grease stands out because of its adhesiveness 
to metals in the most difficult conditions.  It is high temperature resistant )300°C/572°F(. It features extraordinary 
mechanical stability and provides excellent protection against oxidation, humidity and corrosion. It is ideal for 
lubricating both standard and high-load bearings.
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COD. G005 8034108890043400 ml

COD. G016 80341088926271L (900gr)
COD. G023 8034108898858125 ml

MOLYBDENUM BISULFIDE GREASE
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PTFE גריז

אינו  אשר  גבוהה,  רתיחה  מיוחדים בטמפרטורת  מנוזלים  מורכב   -  PTFE גריז 
משאיר שאריות ועמיד בטמפרטורות גבוהות )עד ° C 120(. מקדם חיכוך נמוך, 
נפוץ  שימוש  גבוהים,  לעומסים  מעולה  עמידות  בעל  גבוהה,  כימית  אינרציה 

במיסבים, תותבים, גלילי מסוע בתעשיות הפלדה, זכוכית, קרמיקה ולבנים.

PTFE GREASE - Composed of special high-boiling temperature fluids.
It doesn’t leave residue and performs at high temperatures )up to 
120°C/248°F(. Low friction coefficient, high chemical inertia, excellent  
resistance to high loads, it is commonly used on bearings, bushes, 
conveyor rollers in the steel industries, glass, ceramic and brick industries.

גריז סיליקון

גריז סיליקון - גריז זה הינו חסר צבע בשל בסיס המתיל הסילוקסן שלו )שמן 
על  מגן  ושונים.  רבים  חומרים  על  והגנה  בידוד  סיכה,  פעולת  מספק  סיליקון(. 
על  מים  יכול לשמש כדוחה  אדי עשן.  ידי  על  קורוזיה הנגרמת  משטחים מפני 
סוגים רבים של בד ועור. שומר על גמישות ארוכת טווח של חלקי גומי )למשל: 
טבעות-O, אטמים(. ניתן ליישום גם כמלטש ומגן על משטחי מתכת. כאשר נמרח 
על  וישמור  חלודה  ימנע  כסף,  או  פליז  ברונזה,  נחושת,  פלדה,  על  מטלית  עם 

משטחים נקיים ומבריקים לתקופות ארוכות.

SILICON GREASE - This grease is colorless due to its methyl siloxane base 
)silicon oil(. It provides excellent lubricating, insulating and protective 
action on many different materials. It protects surfaces from corrosion 
caused by vapors and smoke. It can be used as water repellent on fabrics 
on many types of fabric and leather. It will maintain long-term elasticity 
of rubber parts )ex: O-rings, seals(. This product can also be applied as a 
polisher and protector on metal surfaces. When spread with a cloth on 
steel, copper, bronze, brass or silver it will prevent rust and keep surfaces 
clean and glossy for long periods.
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PTFE GREASE

SILICON GREASE

COD. G007 8034108890067400 ml

COD. G002 8034108890012400 ml
COD. G022 8034108898841125 ml
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גריז גרפיט

את  המשפרים  מיוחדים  חומרים  עם  המעורבב  מיוחד  גריז   - גרפיט  גריז 
עמיד  דופן,  יוצאות  הידבקות  תכונות  בעל  זה.  מוצר  של  הרבה  הפונקציונליות 
במים, עמיד בקורוזיה, אינו מתבלה. חומר סיכה זה יכול לעמוד בתנאים הקשים 
כבדה.  ולתעשייה  בנייה  חקלאות,  כבדים,  כלים   / הנעה  לציוד  מתאים  ביותר. 
לשימון חיבורים, סיכות, תותבים, מוליכים, משטחי הזזה, מיסבים וכו'. עמיד בפני 

.)C 400 °( טמפרטורות גבוהות

GRAPHITE GREASE - A special grease mixed with special substances 
that enhance the multi-functionality of this product. It has exceptional 
adhesion properties, it is water resistance, anti-corrosive, and anti-
wearing.  This lubricant can withstand the toughest conditions.
It is suitable for ground moving/heavy equipment, agricultural, 
construction, and heavy industrial to lubricate joints, pins, bushings, 
guides, sliding surfaces, bearings, etc. Resistant to high temperatures 
)400°C/752°F(.

גריז קרמי

שומן על בסיס קרמי אשר חל בעיקר על חלקים החשופים ללחץ  גריז קרמי - 
.)C 1200 °( גבוה או לטמפרטורה גבוהה מאוד

בעל כוח סיכה ונוגד קורוזיה, המגן מפני לחות. תרסיס זה מבוסס קרמיקה וללא 
מתכות מבטל חריקות. מתאים לבלמי ABS ו- ASR, חיישני חמצן, וחלקי בלמים 

באופן כללי.

CERAMIC GREASE - Ceramic-based grease which applies mostly on parts 
exposed to high pressure or very high temperature )1200°C/2192°F(. 
It possesses a high lubricating and anticorrosive power, that protects 
from moisture. This ceramic-based and metal-free spray eliminates 
squeaking and creaking. Suitable for ABS and ASR brakes, oxygen 
sensors, and brake parts in general.

COD. G019 8034108893662400 ml

COD. G024 8034108894553400 ml

GRAPHITE GREASE

CERAMIC GREASE
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גריז לציוד בתעשיית המזון

מזון בשוגג.  למגע  צבע, המתאים  נטול  שומן מטוהר   - שימון לתעשיית המזון 
חומר סיכה בעל מגוון רחב של יישומים לתעשיית המזון. מתאים לתחזוקה רגילה 

או יוצאת דופן של מכונות וכלים שעלולים לבוא בטעות במגע עם מזון. 
אידיאלי עבור ציוד סיכה המשויך להכנת ואריזת מזון - משטחים נעים , רשתות, 
הובלה, פורסים, סכינים ומסורים, תנורים, מקררים. מגן על חלקי כרום ואיטום 

מפני אדים ו / או חומרים המשמשים לניקוי.

GREASE FOR FOOD-INDUSTRY EQUIPMENTS - Colorless purified grease 
suitable for accidental food contact. This lubricant has a wide range of 
applications for the food industry. For the ordinary and extraordinary 
maintenance of machines and tools which may accidentally come into 
contact with food. 
Ideal for lubricating equipment associated with the preparation and 
packaging of food - slides, grids, transport, slicers, knives and saws, 
stoves, refrigerators. It protects chrome parts and seals from vapors 
and/or cleaning agents used for cleaning.

CE RT IF I E D  P R O D UCT

PR
OD

OTTO CERTIFICATO

GREASE FOR FOOD - INDUSTRY EQUIPMENTS

COD. G011 8034108892283400 ml
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שימון לציוד בתעשיית המזון

סיליקון בעלי תכונות  מוצר המבוסס על שמני  שימון לציוד בתעשיית המזון - 
שימון, דוחות מים ודבק. החלקים המטופלים, הגומי או הטפלון, נשמרים במצב 
מצוין, גם בטמפרטורות גבוהות או נמוכות במיוחד. הם אינם נתונים להתיישנות 
מדויקות  בתנועות  הנפוץ  החיכוך  את  מאוד  מקטין  הסיכה  חומר  והתפוררות. 
של ציוד הקיים בקווי ביקבוק, קווי אריזה, חיתוך, הובלה, מגלשות מים, סכינים 
הנגרמות  שריטות  ומונע  לחות  מפני  החשמליים  המגעים  על  מגן  ובמסורים. 
כתוצאה מתנועה של חומרים שונים )מתכת, פלסטיק, ניילון, PVC(. יכול לספק 
איטום ולהגן מפני לחות ועיבוי. מגביר את החלקלקות של המשטחים תוך הפחתת 

בלאי.

LUBRICANT FOR FOOD-INDUSTRY EQUIPMENTS - Product based on 
silicone oils that possess excellent lubricating, water-repellent and anti-
adhesive properties. The treated parts, rubber or Teflon are kept in very 
good condition, even at high or extremely low temperatures. They are 
not subject to aging and crumbling. The lubricant greatly decreases the 
friction commonly found on the precision movements of equipment 
present in bottling lines, packing lines, packaging, cutting, transport, 
water slides, knives and saws. It protects the electrical contacts from 
moisture and prevents annoying scratches caused by the motion of 
different materials )metal, plastic, nylon, PVC(. It can provide equipment 
with waterproofing and protect from humidity and condensation. It 
increases the slipperiness of the surfaces while decreasing wear and 
tear.

LUBRICANT FOR FOOD-INDUSTRY EQUIPMENTS

COD. L053 8034108892313400 ml

CE RT IF I E D  P R O D UCT

PR
OD

OTTO CERTIFICATO
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PTFE שימון

שימון PTFE - יוצר הגנת סיכה שקופה המונעת שקיעת לכלוך. מתאים במיוחד 
לשימון חלקים הנתונים ללחץ גבוה. השומן מונע קפאון בחלקי הגומי וקורוזיה 
הנגרמת ממי מלח. מונע קצר חשמלי ותקלות הנגרמות על ידי לחות במוליכים 
כבלים  הכנסת  על  מקל  סיליקון.  וללא  מים  דוחה  חריקות,  מבטל  חשמליים. 
ומיתרי נדן. משמש לרוב לתחזוקת כלים, אטמים, צירי דלתות ומנעולים. עמיד 

.)C 250 °( בטמפרטורה גבוהה

PTFE LUBRICANT - It creates a lubricating transparent film that prevents 
dirt from depositing. Particularly suited for the lubrication of parts 
subjected to high pressure. It prevents rubber parts from freezing and 
corrosion by salt water. It prevents short-circuits and malfunctions 
caused by humidity in electrical conductors. It eliminates squeaking, 
water repellent, and silicone-free. It also facilitates the insertion of cables 
and cords inside sheathes. Commonly used for the maintenance of tools, 
gaskets and seals, door hinges and locks. High temperature resistant 
)250°C/482°F(.

PTFE שימון יבש עם

שימון יבש עם PTFE - חומר סיכה יבש בעל תכונות דוחות מים ודבק. אינו מחזיק 
אבק ואינו מכתים. יוצר שכבה יבשה וגמישה של PTFE על החלק המטופל ונצמד 

היטב למתכת, עץ, פלסטיק וכו'. 
עמיד בטמפרטורה בין -  ° C 80 ל- ° C 260. מספק הגנה מפני קורוזיה, אידיאלי 

עבור שרשראות הנעה, חוטים, גלילים, חגורות וכלים כבדים.

DRY PTFE LUBRICATING AGENT - Dry Lubricant with water repellent and 
anti- adhesive properties. It does not withhold dust and it does not stain. 
It forms a dry and flexible layer of PTFE on the treated part that adheres 
tightly to metal, wood, and plastic, etc. 
Temperature-resistant between -80°C/-112°F and +260°C/500°F. It 
provides protection against corrosion. Ideal for drive chains, threads, 
rollers, belts, guides and heavy-duty tools.

COD. L050 8034108890081400 ml

COD. L051 8034108890098400 ml

PTFE LUBRICANT

DRY PTFE LUBRICATING AGENT
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שימון דבק לשרשראות הנעה

שימון דבק לשרשראות הנעה - שימון לשרשראות הנעה בעל ביצועים גבוהים, 
וכביש(,  שטח  )אופנועי  המירוצים  תעשיית  על  ונבדק  פותח  אשר  איכותי  מוצר 
מספק סיכה מובטחת לתקופות ממושכות של שימוש אינטנסיבי. השומן חודר 
המבטיח  דבר  מוגברים;  ודיוק  תפוקה  להבטיח  מנת  על  וסיכות  חוליות  ומשמן 
את הביצועים הגבוהים ביותר של אלמנטים מכניים. כתוצאה, פוחתת שחיקת 
השרשראות, הכתרים, הפינים וכל החלקים הנעים המכניים, תוך הגנה מפני מים 

ואבק.

ADHESIVE CHAIN LUBRICANT - High performance chain grease, 
this high quality product developed and tested for the racing industry 
)on-and off-road motorcycles( provides guaranteed lubrication for 
extended periods of intense use. It penetrates and lubricates links and 
pins to ensure elevated output and precision; it constantly guarantees 
the highest performance of the transmission mechanical elements. It 
reduces wearing of chains, crowns, pinions and all mechanical moving 
parts, while also protecting against water and dust.

שימון לכלי נשק

שימון לכלי נשק -חומר סיכה נגד קורוזיה לנשק. שמן דק במיוחד זה בעל תכונות 
חדירה ויכולות ניקוי גבוהות הוא הבסיס לתחזוקת כל סוגי הנשק. 

מהווה מחסום הגנה מפני לחות, מים וחומרים הגורמים קורוזיה הכלולים באבק 
השריפה.

OIL FOR WEAPONS - Protective, anti-corrosive lubricant for weapons. 
This extra fine oil with high penetrating and cleaning properties is 
fundamental for the maintenance of all types of weapons. 
It forms a protective barrier against humidity, water, and the corrosive 
substances contained in gun powder.
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STRINGY CHAIN LUBRICANT

OIL FOR WEAPONS

COD. G008 8034108890074400 ml

COD. OL105 8034108890180400 ml
COD. OL106 8034108890173200 ml
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סיליקון בריסוס

סיליקון בריסוס - תרסיס המבוסס על שמן סיליקון טהור ובו חומרים משחררים נגד תקיעות. משמן ומעניק הגנה דוחת מים 
על חומרים ומונע הצטברות מטענים אלקטרוסטטיים. עובד כתרסיס ליטוש ומגן על חלקי פלסטיק. כמו כן מגן על אטמים 

מפני סדקים, על ידי הגברת האטימות והעמידות.

SPRAY SILICONE - This spray is based on pure silicone oil and has anti-stick release agents.  It lubricates 
and gives a good water repellency on treated materials preventing the accumulation of electrostatic charges. 
It works as a polishing and protective spray on plastic parts. It also protects seals from cracking, increasing 
tightness and durability.
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COD. OL103 8034108890142400 ml

COD. OL102 8034108890135200 ml
COD. OL111 80341088936175 L

SPRAY SILICONE
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וזלין בריסוס

וזלין בריסוס - שמן וזלין טהור המשמש במיוחד למקרים בהם יש צורך בתחזוקה תקופתית, ניקוי ושמן סיכה. מומלץ לשימון 
מנגנונים עדינים. בשל הנוסחא המדוייקת הוא מגן למשך פרקי זמן ארוכים.

SPRAY VASELINE - Pure vaseline oil particularly used for applications where periodic maintenance, cleaning, 
and lubrification are necessary. It is recommended for the lubrication of delicate mechanisms. Due to its special 
formulation it protects and lasts for long periods of time.
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COD. OL101 8034108890128400 ml

COD. OL100 8034108890111200 ml
COD. OL110 80341088936005 L

SPRAY VASELINE
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שמן חיתוך

ליישומים  פותח  אשר  חדש  מוצר  לכלים.  מעולה  והגנה  שימון   - חיתוך  שמן 
של  מינרלי  בסיס  זה  לשמן  קשה.  מתכת  חיתוך  בפעולות  ספציפיים  מקצועיים 
פרפין, מועשר בתוספי EP נגד ריתוך. אידיאלי לשימוש בפעולות הברגה קשות עם 

פלדת סגסוגת קשה במיוחד. מתאים לשימוש במגזר ההידראולי.

CUTTING OIL - Heavy-duty protective tool lubricant. New product 
developed for specific professional applications in hard metal cutting 
operations. This oil has a paraffin mineral base, enriched with special EP 
anti-weld additives. Ideal for use in difficult threading operations with 
particularly hard, alloy steel. Suited for use in the hydraulic sector.

שמן חיתוך מתחלב

שמן חיתוך מתחלב - שמן ספציפי לתהליכי עיבוד כגון קידוח, הברגה, כרסום 
בעלי  מינרליים  משמנים  עשוי  זה  מוצר  ונירוסטה.  קשות  מתכות  של  וחיתוך 
יכולת סיכה גבוהה. מיועד לתהליכי עיבוד ידני ואוטומטיים למחצה. משמן, מוריד 
העבודה.  משטח  על  ומגן  קורוזיה  תהליכי  מבטל  רעידות.  ומבטל  טמפרטורות 
התמיסה המתחלבת מדוללת עד למקסימום של 4% )למשל ב 1 ליטר מים, 40 

מ"ל שמן(.

EMULSIFIABLE CUTTING OIL - Specific for the machining processes such 
as drilling, threading, milling and cutting of hard metals and stainless 
steel. This product is made of high lubricating capacity mineral oils. 
Designed for both manual and semi-automatic machining processes. It 
lubricates, reduces temperatures, and eliminates vibrations. It eliminates 
all corrosion processes and exercises a good protective action on the 
work-piece. The emulsifiable solution is diluted up to a maximum of 4% 
)ex. in 1 liter of water, 40 ml of oil/1 quart of water, 1.35 ounces(.

EMULSIFIABLE CUTTING OIL

CUTTING OIL

8034108890159COD. OL104 400 ml

COD. OL107 80341088916375 L
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שמן חיתוך מתחלב לבן

שמן חיתוך מתחלב לבן - שמן מתחלב המכיל כמות גבוהה של תרכובת שמנונית. 
מיוחדים   EP תוספי  המכילה  נוסחה  במים.  מאקרו-חלביים  תחליבים  היוצר 
לחומרים ברזליים, המספקים ביצועים אופטימליים בתחום הלחץ הקיצוני ומספק 
ביצועים מעולים בפעולות כבדות כגון  חיתוך מתכת בלחץ )סחיטה, ניקוז וכו'(, 
פועל אף על חומרים אשר קשה לעבוד איתם בדרך כלל )למשל: סגסוגת פלדה(.
אם המוצר נשטף בריכוזים הנמוכים מ 3% , הוא עלול להיות נתון לזיהום חיידקי 

והתפתחות ריחות רעים, כתוצאה מהורדת pH וקורוזיה.
 5% הריכוז הממוצע המומלץ הוא 4-6%. על מנת לשמור על התחליב ברמת 

יהיה עליו לעלות על 3%-2.5%.

WHITE EMULSIFIABLE CUTTING OIL - It’s an emulsifiable oil containing a 
high quantity of oily compound. It forms macro-milky emulsions in water. 
This formulation contains special EP additives for ferrous materials that 
provide optimal performances in the field of Extreme Pressure and it 
provides superior performance in burdensome actions and very stressful 
metal cutting )broaching, tapping, etc.(, even on materials normally hard 
to work with )ex: alloy steel(. 
If the product is bathed at concentrations of less than the refractive 3%, it 
may be subject to bacterial contamination and subsequent development 
of bad odors, pH lowering, and corrosion. 
The recommended average concentration is 4-6%. Usually to keep the 
emulsion at 5% it will have to be topped at 2.5-3%.

WHITE EMULSIFIABLE CUTTING OIL

COD. OL107BIANCO 80341088960695 L
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משחרר

משחרר - נוזל סינטטי חודר עם כוח ממיס ומשחרר גבוה מאוד. תומך בתהליך השחרור של ברגים, מפרקים, חוטים, צירים 
וכל שאר החלקים המכניים ומגן מחלודה וחמצון. משאיר שכבת הגנה ודוחת מים לזמן ממושך.

UNBLOCKING - A penetrating synthetic fluid with a high solvent and releasing power.  It supports the releasing 
process of bolts, joints, threads, hinges and all other mechanical parts from rust and oxidation. It also leaves a 
long lasting waterproof and water repellent protective film.
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COD. S152 8034108890203400 ml

COD. S151 8034108890197200 ml
COD. S155 80341088916445 L

UNBLOCKING
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משחרר בסביבה ימית

מים  דוחה  ומשחרר.  מגן  משמן,  תכליתי:  רב  מוצר   - ימית  בסביבה  משחרר 
אביזרים,  לעומק ברגים חלודים,  סיכה מעולה, המסוגל לחדור  חומר  וקורוזיה. 
מנופים  מים,  למגע  החשופים  חלקים  על  מגן  אותם.  ומשחרר  וכו'  שרשראות 
וחלקי מנוע חיצוניים. עונה על דרישות השוק הימי ובזכות יכולות האיטום / דחיית 

המים הגבוהות שלו אידיאלי לתחזוקת כל חלקי המכונה.

MARINE UNBLOCKING - A multipurpose product: it lubricates, protects, 
and releases. It is water-repellent and anti-corrossion. Excellent 
lubricant, able to penetrate rusted bolts, fittings, chains, etc,  in depth 
and release them. It protects parts subject to exposed water-pins, levers, 
and outboard motor parts.  It meets the nautical market requirements 
and thanks to its high waterproofing/water-repellent capacities it’s ideal 
for the manitenance on any machine part.

משחרר ברגים בהקפאה

משחרר ברגים בהקפאה - מוצר חדש להסרת חלודה עמידה ומרובדת. בעל כוח 
חודר ומשמן. מרוסס בטמפרטורה של כ ° C  -40, המוצר קופא ועוזר להסרת 

החלודה.

THERMAL - SHOCK UNLOCKING - A new product for the removal of 
persistent and stratified rust. It has a highly penetrating and lubricating 
power. It is sprayed at a temperature of about -40°C/-40°F, the product 
freezes and helps the removal of the rust.

COD. S153 8034108890210400 ml

COD. S154 8034108890227400 ml

MARINE UNBLOCKING

THERMAL - SHOCK UNLOCKING
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ביטול נעילה פעיל עם גרפיט

ביטוח נעילה פעיל עם גרפיט - מוצר מקצועי טכני בעל עוצמת חדירה גבוהה. 
המתכת,  אבקת  הפחם,  משקעי  היבש,  השומן  החלודה,  לשכבות  עמוק  מגיע 
קטנים  לאזורים  חודרים  למלארי  גרפיט  של  המיקרו  חלקיקי  הדבקה.  ומבטל 
עמידים בפני טמפרטורות גבוהות ותנאי טעינה קיצוניים. כך מתאפשרת פעולת 
שחרור חסימה גם כאשר השומן מתפרק מבעירת החום שנוצר על ידי החיכוך. 
מוטות הברגה,  עוגנים,  רכב,  אגזוזי  אביזרים, שסתומים,  פותח ברגים חלודים, 

בוכנות, שרשראות וכו'.

ACTIVE UNBLOCKING WITH GRAPHITE - This is a technical professional 
product with high penetrating power. It reaches deep into the layers of 
rust, dry grease, coal deposits and metal powder, canceling cohesion. 
The micro particles of lamellar graphite penetrating into small areas are 
resistant to high temperatures and extreme loading conditions.  It allows 
the unblocking action even when the oil-fat phase has been degraded by 
the combustion of the heat generated by the friction. It unlocks rusted 
bolts, fittings, valves, car mufflers, flanges, threaded rods, pistons, chains 
etc.

מחליק כבלים מוקצף

ופלסטיק  מגומי  והופך כבלים חשמליים  חיכוך  מבטל   - מחליק כבלים מוקצף 
את  מצוין המאט  מגן  פוגע בבידוד הכבלים הסינטטיים.  אינו  לקלים להחלקה. 

תהליך ההתבלות הטבעי.

FOAMY CABLE SLIDING - It eliminates friction and makes rubber and 
plastic electric cables easy to slide.  It does not damage synthetic cable 
insulation.  It proves to be an excellent protector that slows down the 
natural aging process.

COD. S158 8034108892337400 ml

COD. S156 8034108891477400 ml

ACTIVE UNBLOCKING WITH GRAPHITE

FOAMY CABLE SLIDING
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תחזוקה

MAINTENANCE

Ambro-Sol maintenance line covers a broad range of products 
including paint removers, cleaners, rust converts, and 
protective sprays.  
These products are effective and save consumers valuable 
time, making them particularly popular.

קו התחזוקה של אמברו-סול מכסה מגוון רחב של מוצרים כולל מסירי צבע, חומרי 
ניקוי, מסירי חלודה ותרסיסי מגן.

לפופולאריים  אותם  שהופך  מה  יקר  זמן  לצרכנים  וחוסכים  יעילים  אלה  מוצרים 
במיוחד.
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נוגד דבק על בסיס סיליקון

וחומרים  פנלים  להסרת  דבק  ניתוק  תרסיס   - סיליקון  בסיס  על  דבק  נוגד 
תרמופלסטיים, חומרים מחממים וגומי. נוסחה המרטיבה חוטים הבאים במגע עם 
חומרים דביקים. דוחה מים, אנטי סטטי, וחומר סיכה במגוון רחב של חומרים. ניתן 
להשתמש בו לליטוש והגנה של חלקי פלסטיק והגנה על אטמים מפני סדקים. 

חומר החלקה מעולה לנייר, בד ופוליאתילן.

ANTI-ADHESIVE SILICONE BASED - It is an anti-adhesive detaching 
spray for the molding and stripping of thermoplastic, thermosetting 
materials, and rubber. Formulated for moistening threads of dies that 
come into contact with self-adhesive materials.  It can be water-repellent, 
anti-static, and lubricant on a wide range of materials.  It can be used for 
the polishing and protection of plastic parts and the protection of gaskets 
from cracking.  Excellent sliding agent for paper, fabric and polyethylene.

נוגד דבק נטול סיליקון

נוגד דבק נטול סיליקון - מתאים לייצור, הדפסת רשת ותעשיית הנייר. אידיאלי 
או  הדבקה  הדפסה,  צביעה,  מאפשר  כללי.  באופן  וגומי  פלסטיק  יציקות  עבור 
איטום מוצרי פלסטיק ללא בעיה. המוצר מספק גם תכונות סיכה וניתוק טובות 
המתאימות לתחומי ההדפסה, הנייר וההדבקה. מאפשר החלקה של נייר, אינו 

משפיע על הידבקות הגומי ואינו משאיר שאריות / משקעים מאחור.

ANTI-ADHESIVE FREE - SILICONE AGENT - Suitable for manufacturing, 
screen printing, and paper industry. Ideal for plastic and rubber molding 
in general. It permits plastic products to be painted, printed, glued 
or sealed without problem. The product also provides good lubricant 
and detaching properties suited for the printing, papering and binding 
sectors. It promotes the smooth sliding of paper, it does not affect the 
adhesion of rubber and it does does not leaves residue/deposits behind.

ANTI-ADHESIVE SILICONE BASED

ANTI-ADHESIVE FREE-SILICONE AGENT

COD. I250 8034108890258400 ml

COD. I251 8034108890265400 ml
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מנקה קצף פוליאריטני

קצף  שאריות  של  והמסה  להסרה  ספציפי  מוצר   - פוליאריטני  קצף  מנקה 
פוליאריטני לא מוקשה מכלים )מערכת ריסוס( וכן מבגדים וחומרים אחרים.

POLYURETHANE FOAM CLEANER - Specific product for instantly 
removing and dissolving non-hardened polyurethane foam 
residue from tools )spray system( as well as from clothes and 
other materials.

כיצד להשתמש

POLYURETHANE FOAM CLEANER

COD. P302 8034108891491500 ml

HOW  TO USE

1. שימוש באקדח
Gun use  .1

2. שימוש ידני
Manual use  .2
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ניקוי יבש למגעים חשמליים

ניקוי יבש למגעים חשמליים - נוסחה מיוחדת לניקוי עמוק של מגעים חשמליים, 
אלקטרוניים ואלקטרומגנטיים. מסיר מידית לחות וחומרים כגון שומן, שמן, בוץ, 
ל  שעווה ודבק מפני השטח, ומשאיר אותו נקי ומבריק. המוצר עשוי להיות ְמַאּכֵ

למשטחים עדינים מסוימים.

ELECTRICAL DRY CONTACT CLEANER - Specifically formulated for the 
deep cleaning of electrical, electronic, and electromagnetic contacts. It 
immediately removes humidity and oily substances such as grease, oil, 
sludge, wax and glue from the surface, leaving it clean and degreased. 
The product might be corrosive to certain delicate surfaces.

שימון נוגד חימצון

שימון נוגד חימצון - מוצר ספציפי לתעשייה המשאיר שכבה שמנונית המגנה 
על הציוד החשמלי ועל המגעים החשמליים מפני חמצון. מונע ומבטל היווצרות 
שאריות וזיהומים הפוגמים בתפקוד התקין. בעל כוח שימון מעולה, מוליך ודוחה 

מים. אין להשתמש בתכשיר בזמן הפעלת הציוד.

OILY DIELECTRIC DEOXIDIZER - Industry specific product that leaves an 
oily coat which protects the electrical equipment and electrical contacts 
from oxidation. It prevents and eliminates the formation of residue 
and impurities that prevent the proper functioning. It has an excellent 
degreasing power, it promotes conductivity, and it is water repellent. Do 
not use on on operating equipment.
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ELECTRICAL DRY CONTACT CLEANER

OILY DIELECTRIC DEOXIDIZER

COD. M200 8034108890234400 ml

COD. M202 8034108893778200 ml

COD. M201 8034108892399400 ml
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ממיר חלודה

אשר  הברזל  את  המעגן  לתרכובת,  אותו  והופך  לחלודה  חודר   - חלודה  ממיר 
בבנייה,  כלל  בדרך  משמש  חלודה.  כמות  כל  על  בו  להשתמש  ניתן  מתחת. 

חקלאות ותחזוקה כללית "עשה זאת בעצמך" של חלקי מתכת.

RUST CONVERTER - This product penetrates rust turning it into a 
compound, strongly anchoring the iron undenearth. It can be used in 
the presence of any amount of rust. It is normally used in construction, 
agricultural, and DIY general maintenance of metal parts.

ציפוי פלסטי שקוף

וקורוזיה  חלודה  השפעות  מפני  המגן  נראה  בלתי  צבע   - שקוף  פלסטי  ציפוי 
כתוצאה מאויר קורוסיבי. אינו מצהיב לאורך זמן. יוצר שכבה גמישה המשמשת 

למתכות כגון כסף, נחושת, ברונזה, אלומיניום ומגן על עץ, פלסטיק, אבן ונייר.

TRANSPARENT PLASTIC COATING - This is a protective and invisible 
paint that protects against rusting and corrosive effects of weathering. 
It does not yellow over time. It forms a flexible film used for metals such 
as silver, copper, bronze, aluminum, and protects wood, plastic, stone, 
and paper.

RUST CONVERTER

TRANSPARENT PLASTIC COATING

COD. I260 8034108892481250 ml

COD. I270 8034108893655400 ml
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נוגד החלקה למשטחים

נוגד החלקה למשטחים - מוצר אשר תוכנן במיוחד לטיפול במשטחים חלקלקים 
כגון מדרגות, רמפות, מקלחות ורצפות באופן כללי. החומר נוסך שכבת סיליקון, 
אשר במגע עם מים מגבירה את החיכוך, ומפחיתה את הסיכונים מפני משטחים 

חלקלקים.

 ANTI-SLIP FOR SURFACES - This product was designed for the treatment
 of slippery surfaces such as stairs, ramps, showers, and floors in general.
 It creates a silicone coat, which when in contact with water increases the

.friction, reducing the risks of slippery surfaces

חומר משמר עץ

חומר משמר עץ - נועד לשימור כל משטח עץ שאינו מצופה שעווה )כגון רהיטים, 
דלתות, חלונות או רצפות(. נוסחה מיוחדת המונעת הכתמה או פגיעה במשטחי 
ומבטיח  עמוק,  חודר  השטח.  פני  על  לצביעה  ניתן  חדש,  עץ  על  בשימוש  עץ. 
עמידות לאורך זמן בפני גורמים חיצוניים. במידת הצורך ניתן להשתמש ישירות 

בקש על סדקים ו / או חורי העץ הנדרשים לטיפול.

 PRESERVATIVE SPRAY FOR WOOD - This product is designed to preserve
 any non-waxed wooden surface )such as furniture, doors, windows,
 fixtures, or floors(. This special formulation will not stain or damage
 wooden surfaces. If applied to new wood, paint may be applied over
 the surface. It penetrates deeply, ensuring the wood has a long-lasting
 resistance to external agents. If necessary use the straw directly in the

.cracks and/or holes of the wood to be treated

ANTI - SLIP FOR SURFACES

PRESERVATIVE SPRAY FOR WOOD

COD. I268 8034108893686400 ml

COD. I276 8034108893228400 ml
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מסיר גרפיטי

מסיר גרפיטי - מסיר במהירות את כל סוגי הצבעים ממשטחי מתכת ועץ. מסיר 
צבע מהקירות ומכין את החלק הרצוי לטיפול חדש. זהירות: יתכן ותוצאות מזיקות 

על משטח צבוע מראש.

GRAFFITI REMOVER - It quickly removes all types of paint from metal 
and wood surfaces. It removes paint from walls and then prepares the 
worked part for new treatment. 
Caution: It may have damaging results on some pre-painted surface.

מסיר צבע

מסיר צבע - מסיר במהירות את כל סוגי הצבעים ממשטחי מתכת ועץ וזכוכית. 
מכין את החלק הרצוי לטיפול חדש ומשאיר אותו נקי וללא שאריות צבע.

זהירות: יתכן ותוצאות מזיקות על משטח צבוע מראש.

PAINT REMOVER - It quickly removes all types of paint from metal and 
wood surfaces and glass.  It prepares the worked part for a new treatment 
leaving it clean and free of residue. 
Caution: It may have damaging results on some pre-painted surface.

CO
D

. I
25

6

CO
D

. I
26

2 

PAINT REMOVER

GRAFFITI REMOVER

COD. I256/GRAFF 8034108896410400 ml

COD. I256 8034108892351400 ml

COD. I262 8034108892580750 ml
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 LEAK SEAL איטום

קירות,  כגון  חלקים  לא  למשטחים  המתאים  מילוי  ספריי   -  LEAK SEAL איטום 
אספלט, חומרי בנייה, עץ ועוד רבים אחרים. מאפשר איטום חורים וסדקים, מונע 
חדירת מים, לחות והחלדה. התוצאה הסופית תהיה משטח חלק המוכן לצביעה.

 WATERPROOFING LEAK SEAL - Filler spray suitable on irregular surfaces
 such as walls, asphalt, masonry, wood and many more. It allows the
 sealing of holes and cracks, preventing water, moisture and rusting. The

 .final result will be a smooth surface ready to be painted

WATERPROOFING LEAK SEAL 500 ml

לבן
WHITE

M203B8034108893242

שחור
BLACK

M203N8034108893259

שקוף 
TRANSPARENTE

M203T8034108893235 
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ADHESIVE

Our adhesives are designed for joining together different 
surfaces such as metal, plastic, rubber, wood, fabric and more.
Our light and strong adhesives offer the advantage of creating 
a minimum gap between the surfaces to bond which reduces 
drying time.

הדבקים שלנו מיועדים לחיבור משטחים שונים כמו מתכת, פלסטיק, גומי, עץ, בד 
ועוד.

בין  מינימלי  מרווח  ביצירת  אשר  היתרון  את  מציעים  והחזקים  הקלים  הדבקים 
המשטחים להתקשרות המפחית את זמן הייבוש.
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נוגד החלקה לחגורות

בד  גומי,  עור,  חגורות  על  מושלמת  הדבקה  מבטיח   - לחגורות  החלקה  נוגד 
וניילון, תוך שמירה על חגורות המקפידות על סנכרון מתמיד. מתאים לחגורות 
טרפז ושטוחות, מאריך הן את חיי החגורה והן את האפקטיביות שלה. מחלחל אל 

הנקבוביות ומונע חתכים וסדקים.

ANTI-SLIP COMPOUND FOR BELTS - It guarantees a perfect adhesion 
on leather, rubber, fabric and nylon belts keeping belts mantaining a 
constant synchronism between. Suitable for trapezoid and flat belts, it 
extends both belt life and effectiveness. It seeps into the pores preventing 
cuts and cracking.

מפעיל  לצינו - אקרילט

נועד  מוצר אשר  הוא  לציאנואקרילט  מפעיל לצינו-אקרילט - מפעיל הדבקים 
לזרז את מהירות הייבוש עם דבקים. ניתן ליישום לפני או אחרי ההקשרות. ללא 
לעיתים  לשימוש  ניתן  מהיר.  ייבוש  זמן  נדרש  כאשר  במיוחד  מתאים  אמינים, 
קרובות, לפני או לאחר ההדבקה, על מנת להבטיח תהליך מהיר של כיווץ כיווני 

וקיבוע. מוצר זה אינו מתאים לדבקים על בסיס כלור או למוצר מחמצן במיוחד.

CYANOACRYLATE ACTIVATOR - The cyanoacrylate adhesives activator 
is a product designed to promote the speed of drying with adhesives. It 
can be applied before or after bonding. Product free of amines, especially 
suitable when quick drying time is required. It is often used, before or 
after gluing, to ensure a rapid process of chemical crosslinking and 
fixing. This product is not suitable for chlorine-based adhesives or highly 
oxidizing product.

CO
D

. I
25

6

CO
D

. I
26
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ANTI - SLIP COMPOUND FOR BELTS

CYANOACRYLATE ACTIVATOR

COD. I255 8034108891460400 ml

COD. I269 8034108892702200 ml
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דבק רב-תכליתי קבוע

ויניל  מתכת,  גומי,  חומרי  להדבקת  במיוחד  שימושי   - קבוע  רב-תכליתי  דבק 
)PVC(, בד, עץ ופלסטיק. בעל עמידות גבוהה בחום גם בעת חשיפה ממושכת. 

עמיד מאוד בפני חומרי פלסטיק באופן כללי.

MULTIPURPOSE PERMANENT GLUE - Particularly useful for gluing 
rubber, metal, vinyl, fabric, wood, and plastic materials. High heat 
resistance even with prolonged exposure. Also, highly resistant to plastic 
agents in general. 

דבק רב-תכליתי הניתן למיקום מחדש - דבק שקוף המאפשר הרכבה מיידית 
מאפשרת  קל,  בלחץ  הפעלה  משטחים.  מגוון  על  רבים  חומרים  של  ובטוחה 
התנתקות ומיקום מחדש. התוצר נשאר אלסטי לצמיתות, נותר ללא שינוי לאורך 
זמן, אינו מכתים ואינו חודר למשטחים נקבוביים. אידיאלי עבור סוגים רבים של 

התקנות ומתאים לתשתיות חומציות, בדים, נייר הדפסה וכו'.

MULTIPURPOSE REPOSITIONABLE GLUE - Transparent glue that enables 
immediate and safe assembly of many materials on a variety of surfaces. 
If applied with a light pressure, it allows the possible detachment and 
repositioning. The product remains permanently elastic.  It remains 
unchanged over time, and does not stain nor penetrate porous surfaces. 
It is ideal for many types of installation and is suitable for acetate 
substrates, fabrics, printing paper, etc.

MULTIPURPOSE PERMANENT GLUE

MULTIPURPOSE REPOSITIONABLE GLUE

COD. I254 8034108890296400 ml

COD. I257 8034108892368400 ml
דבק רב-תכליתי  

הניתן למיקום מחדש
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 PTFE  H60 איטום לבן - איטום אביזרי הברגה בגז, אוויר דחוס, מים, שמנים, 
ואטמים.   PTFE גלילי  קנבוס,  מחליף  רבים.  וכימיקלים  חמצן  אטמי  פחמימן, 
תוספת PTFE מספקת גמישות ואטימות רבה יותר למשטח המפולימרי. עמידות 

בינונית-נמוכה להסרה.

H60 PTFE SEALING WHITE - Suitable for sealing threaded fittings with 
gas, compressed air, water, oils, hydrocarbons, oxygen seals and many 
chemicals. It replaces hemp, PTFE rolls and seals. The addition of PTFE 
provides greater elasticity and impermeability to the polymerized film. 
Medium-low resistance to removal.

מים
Water

גז ופחמימנים
Gas and Hydrocarbons

חומרי היתוך זכר / נקבה
Male / female fusion materials

זמן מניפולציה
Manipulation

 time

קוטר ≥1»
Diameter ≤1"

1» >קוטר≤ 2«
1"<Diameter ≥2"

2» >קוטר≤ 4«
2"<Diameter ≥4"

קוטר ≥ 2»
Diameter ≤2"

קוטר ≤ 2»
Diameter ≥2"

ברזל מגולוון / ברזל אבץ
Galvanized Iron / Zinc Iron

5’130°C130°C110°C70°Cלא נקבע
Not Determined

פליז / פליז
Brass / Brass

3130°C90°C70°C70°Cלא נקבע
Not Determined

פליז / ברזל אבץ
Brass / Zinc Iron

3130°C90°C70°C70°Cלא נקבע
Not Determined

פליז / פלדה
Brass / Steel

3110°C90°C70°C70°Cלא נקבע
Not Determined

אינוקס / אינוקס
Inox / Inox

10’130°C90°C70°C70°Cלא נקבע
Not Determined

פלדה / פלדה
Steel / Steel

5’130°C90°C70°C70°Cלא נקבע
Not Determined

H30 נעילת ברגים קלה

נעילת ברגים קלה - קל מאד להסרה. מתאים לבלימת קוביות וברגים, ברגי כוונון 
וחלקים אחרים מפני התרופפות הנגרמת על ידי רטט.

H30 SOFT BRAKING - This product is highly removable. Suitable for 
braking dices and screws, adjusting screws and other parts against 
loosening caused by vibration.

1. נתונים חומריים לאחר 24 שעות ב 23 מעלות צלזיוס 
Material property after 24 hours at 23°C .1

קיבולת מילוי
Filling capacity

 0,50 מ«מ. משוער
Approx. 0,50 mm

10964 ISO  חוזק פיתול
Torsional Strength ISO 10964

6 נ / מ«מ. משוער
Approx. 6 N/mm

התרת התנגדות עד לשבירה
Unscrewing resistance until breaking

 4 נ.מ עד 12 נ.מ. משוער
Approx. 4 N.m until 12 N.m

התנגדות יתרת הברגה
Residual unscrewing resistance

 2 נ.מ עד 6 נ.מ. משוער
Approx. 2 N.m until 6 N.m

טווח טמפרטורות
Temperature Range

150°C-50 +
-50 + 150°C

זמן מניפולציה
Manipulation time

15 - 30 דקות
15 - 30 min.

התנגדות סופית
Final resistence

 12 שעות  
12 hours

התנגדות
Resistence

נמוכה
Low

2. התנגדויות כימיות 
Chimical resistences .2

המסה
Solvent

 אחוזי עמידות היתוך
% Fusion resistance

זמן קצר
Short time

זמן ארוך
Long time

שמן מנוע
Motor oil

מצוין
Exellent

 טוב
good

בנזין עופרת
Leaded gasoline

טוב מאוד
Very good

טוב מאוד
Very good

נוזל בלמים
Brake fluid

טוב מאוד
Very good

טוב מאוד
Very good

מים / גליקול )50% - 50%(
Water/Glicole(50% -50%)

 טוב
good

 טוב
good

אתנול
Ethanol

טוב מאוד
Very good

טוב מאוד
Very good

אצטון
Acetone

מצוין
Exellent

טוב מאוד
Very good

H60 PTFE SEALING WHITE

COD. I274 803410889275775 gr  PTFE  H60 איטום לבן

H30 SOFT BRAKING

COD. I271 803410889272650 ml
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C40 נעילת ברגים בינונית

A20 נעילת ברגים חזקה

נעילת ברגים בינוני - מפסק הברגה בעל חוזק מכני בינוני. תיקסוטרופי. מתאים 
התרופפות  מפני  אחרים  הברגה  וחלקי  חתיכות  מסמרים,  ברגים,  לבלימת 

הנגרמת על ידי רטט.

נעילת ברגים חזקה - יכולת נעילה חזקה עם עמידות מכנית גבוהה. נוזל בלימה 
לברגים, מסמרים, חתיכות, תותבים, מסבים, סיכות, מפתחות וגלגלות.

C40 MEDIUM BRAKING - Medium mechanical strength Thread-breaker. 
Thixotropic. Suitable for braking screws, studs, dices, and other threaded 
parts against loosening caused by vibration.

A20 STRONG BRAKING - Strong braking with high mechanical resistance. 
Braking fluid for screws, bolts, studs, bushings, bearings, pins, keys and 
pulleys.

C40 MEDIUM BRAKING

A20 STRONG BRAKING

COD. I272 803410889273350 ml

1. נתונים חומריים לאחר 24 שעות ב 23 מעלות צלזיוס 
Material property after 24 hours at 23°C .1

קיבולת מילוי
Filling capacity

 0,1 מ«מ. משוער
Approx. 0,1 mm

התרת התנגדות עד לשבירה
Unscrewing resistance until breaking

 12 נ / מ«מ. משוער
Approx. 12 N/mm

התנגדות יתרת הברגה
Residual unscrewing resistance

 10-8 נ / מ«מ. משוער
Approx. 8 - 10 N/mm

טווח טמפרטורות
Temperature Range

150°C-53 +  
-53 + 150°C

זמן מניפולציה
Manipulation time

10 - 20 דקות
10 - 20 min.

התנגדות סופית
Final resistence

 3-1 שעות  
1 - 3 hours

התנגדות
Resistence

בינונית
Medium

2. התנגדויות כימיות 
Chimical resistences .2

המסה
Solvent

 אחוזי עמידות היתוך
% Fusion resistance

זמן קצר
Short time

זמן ארוך
Long time

שמן מנוע
Motor oil

טוב מאוד
Very good

טוב מאוד
Very good

בנזין עופרת
Leaded gasoline

מצוין
Exellent

טוב מאוד
Very good

נוזל בלמים
Brake fluid

מצוין
Exellent

מצוין
Exellent

מים / גליקול )50% - 50%(
Water/Glicole(50% -50%)

טוב מאוד
Very good

 טוב
good

אתנול
Ethanol

מצוין
Exellent

 טוב
good

אצטון
Acetone

מצוין
Exellent

 טוב
good

1. נתונים חומריים לאחר 24 שעות ב 23 מעלות צלזיוס 
Material property after 24 hours at 23°C .1

קיבולת מילוי
Filling capacity

 0,25 מ«מ. משוער
Approx. 0,25 mm

חוזק פיתול
Torsional Strength

 6 נ / מ«מ. משוער
Approx. 6 N/mm

התרת התנגדות עד לשבירה
Unscrewing resistance until breaking

26 נ / מ«מ )16/36(. משוער
Approx. 26 N.m (16/36)

התנגדות יתרת הברגה
Residual unscrewing resistance

36 נ / מ«מ )22/50(. משוער
Approx. 36 N.m (22/50)

טווח טמפרטורות
Temperature Range

150°C-55 +  
-55 + 150°C

זמן מניפולציה
Manipulation time

5 דקות
5 min.

התנגדות סופית
Final resistence

 2 שעות  
2 hours

התנגדות
Resistence

גבוהה
High

2. התנגדויות כימיות 
Chimical resistences .2

המסה
Solvent

 אחוזי עמידות היתוך
% Fusion resistance

זמן קצר
Short time

זמן ארוך
Long time

שמן מנוע
Motor oil

 טוב
good

 טוב
good

בנזין עופרת
Leaded gasoline

מצוין
Exellent

מצוין
Exellent

נוזל בלמים
Brake fluid

מצוין
Exellent

מצוין
Exellent

מים / גליקול )50% - 50%(
Water/Glicole(50% -50%)

מצוין
Exellent

 טוב
good

אתנול
Ethanol

טוב מאוד
Very good

טוב מאוד
Very good

אצטון
Acetone

טוב מאוד
Very good

טוב מאוד
Very good

COD. I273 803410889274050 ml
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FLASH 100 דבק מהיר

FLASH 100 דבק מהיר - דבק ציאנואקרילט אוניברסלי, מתאים להדבקה של מגוון חומרים. בעל צבע שקוף ולכן בלתי נראה 
לאחר השימוש, בעל נזילות גבוהה והיקשרות מהירה.

FLASH 100 - Universal cyanoacrylate adhesive, suitable for bonding a variety of materials. The color is 
transparent so it is invisible once applied.It shows high fluidity and fast bonding.
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COD. I265 803410889267220 gr
COD. I266 803410889268950 gr

CYANOACRYLATE FLASH 100

1. נתונים חומריים לאחר 24 שעות ב 23 מעלות צלזיוס 
Material property after 24 hours at 23°C .1

חוזק פיתול
Torsional Strength

פלדה
Steel

 N/mm² 15>
>15 N/mm² 

אלומיניום מים חזק
Strong water alluminium

 N/mm² 11>
>11 N/mm² 

ניטריל
Nitrile

 N/mm² 10>
>10 N/mm² 

פוליקרבונט
Polycarbonate

 N/mm² 12>
>12 N/mm² 

חוזק פיתול
Torsional Strength

פלדה
Steel

 N/mm² 15>
>15 N/mm² 

ניטריל
Nitrile

 N/mm² 5>
>5 N/mm² 

ניאופרן
Neoprene

 N/mm² 5>
>5 N/mm² 

EPDM
EPDM

 N/mm² 2.5>
>2.5 N/mm² 

2. התנגדויות כימיות 
Chimical resistences .2

מוצר כימי
Chimical product

 אחוזי עמידות היתוך לאחר שבוע ב 20° מעלות
% Fusion resistance after one week at 20°C

100 שעות
100 h

1000 שעות
1000 h

שמן מנוע )40° מעלות(
Motor oil (40°C)

95 
95

95 
95

בנזין עופרת )20° מעלות( 
Leaded gasoline (20°C)

100
100

100
100

אלכוהול )20° מעלות( 
Alcohol (20°C)

100
100

100
100
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אבץ

ZINCS

It is one of the most complete range of cold galvanizers available 
on the market. Spray zinc is a dispersion of zinc powder with 
high pure molecular weight and an synthetic resin base which 
together form a compact and resistant barrier preventing metal 
to come into contact with weathering and therefore preventing 
the formation of rust.
The four basic types )clear zinc, bright zinc, dark zinc and zinc 
98%) can be used as a final finish or a primer for a top coat of 
paint. Once applied its great for treated parts that are exposed 
to harsh weather and sunlight. 

קבוצת הגלוון הקר בעלת טווח המוצרים השלם הקיים בשוק. ריסוס אבץ מאפשר 
פיזור של אבקת אבץ עם משקל מולקולרי טהור גבוה ובסיס שרף סינתטי אשר 
יוצרים מחסום קומפקטי ועמיד, המונע מהמתכת מגע עם האויר ולכן מונע  יחד 

היווצרות חלודה.
ניתן להשתמש בארבעת הסוגים הבסיסיים (אבץ שקוף, אבץ בהיר, אבץ כהה ואבץ 
98%( כגימור סופי או כשכבה ראשונית לשכבת צבע עליונה. מושלם עבור חלקים 

החשופים למזג אוויר קשה ולאור השמש.
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אבץ בהיר

אבץ בוהק

ציפוי  ומייצר  כימית  מתמצק  גבוה.  מולקולרי  משקל  עם  קר  גלוון   - בהיר  אבץ 
יוצר שכבה  מתכת עמיד לאורך זמן. מגן על כל משטחי המתכת מפני חמצון. 
אידיאלי  הגימור.  על  סופית  כהגנה  ניתן להשאירה  או  לצביעה  הניתנת  עמידה 

לריטוש, גימור ותיקון חלקים מגולוונים בהם נדרש כיסוי אפור בהיר.

LIGHT ZINC - It is a cold galvanizer with high molecular weight.  It 
chemically solidifies producing a long-lasting metal coating. It protects 
all metal surfaces from oxidation. It forms a resistant layer which can be 
painted or left as a final finish protection. It is ideal for retouching, finishing, 
and repairing galvanized parts where a light grey coat is required.

ציפוי  ומייצר  כימית  מתמצק  מולקולרי גבוה.  משקל  עם  קר  גלוון   - אבץ בוהק 
יוצר שכבה  מתכת עמיד לאורך זמן. מגן על כל משטחי המתכת מפני חמצון. 
אידיאלי  הגימור.  על  סופית  כהגנה  ניתן להשאירה  או  לצביעה  הניתנת  עמידה 

לריטוש, גימור ותיקון חלקים מגולוונים בהם נדרש כיסוי אפור בהיר.

BRIGHT ZINC - It is a cold galvanizer with high molecular weight. It 
chemically solidifies producing a long lasting metal coating. It protects 
all metal surfaces from oxidation. It forms a resistant layer which can be 
painted or left as a final protection. It is ideal for retouching, finishing, and 
repairing galvanized parts where a bright grey coat is required
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LIGHT ZINC

COD. Z350 8034108890340400 ml
COD. Z354 8034108891682900 ml (1kg)

BRIGHT ZINC 

COD. Z355 8034108892276400 ml
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אבץ כהה

אבץ כהה - גלוון אורגני בעל בסיס שרף סינטטי, המכיל כמות גבוהה של אבץ 
מיקרוניזי טהור ואלומיניום. תכולת האבץ הגבוהה מספקת למוצר עמידות מעולה 
מתייבש  לצביעה.  יסוד  כצבע  או  כגימור  במוצר  להשתמש  ניתן  קורוזיה.  בפני 
בלבד.  דקות   8-10 כ-  לאחר  לשימוש  ניתן  שטופל  שהמשטח  כך  במהירות, 

אידיאלי לריטוש, גימור ותיקון כל החלקים המגולוונים.

DARK  ZINC - This organic galvanizer has a synthetic resin base containing 
a high quantity of pure micronized zinc and aluminium. The high zinc 
content provides the product with an excellent corrosion resistance. The 
product can be used either as a finish or a primer to be painted over. It 
dries rapidly, permitting the surface treated to be used after just 8-10 
minutes. Ideal for retouching, finishing, and repairing all galvanized parts.

ציפוי נירוסטה )אבץ(

ציפוי נירוסטה (אבץ( - ציפוי אבץ המבוסס על שרף סינטטי היוצר שכבת מגן. 
נוסחה המאפשרת לציפוי להישאר ללא שינוי לאורך זמן עם עמידות יוצאת דופן 

בפני קורוזיה כימית ובלאי עקב מזג האויר, בעל חוזק מכני טוב וייבוש מהיר.

INOX-STAINLESS STEEL SPRAY - This zinc coating is synthetic resin 
based and it forms a protective layer. Formulated to remain unchanged 
over time with exceptional resistance to chemical corrosion and 
weathering, it has good mechanical strength. Quick dry coating.  

DARK ZINC

COD. Z351 8034108890357400 ml

INOX - STAINLESS STEEL SPRAY

COD. Z352 8034108890364400 ml
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אבץ 98%

אבץ זהב אפקט טרופי

ציפוי  ומייצר  כימית  מתמצק  גבוה.  מולקולרי  משקל  עם  קר  גלוון   -  98% אבץ 
יוצר שכבה  מתכת עמיד לאורך זמן. מגן על כל משטחי המתכת מפני חמצון. 
מציע  הגימור.  על  סופית  כהגנה  להשאירה  ניתן  או  לצביעה  הניתנת  עמידה 
גימור  לריטוש,  אידיאלי  אויר קשים.  מזג  יוצאת דופן בפני בלאי בתנאי  עמידות 

ותיקון חלקים מגולוונים.

98% ZINC - It is a cold galvanizer with high molecular weight. It chemically 
solidifies producing a long-lasting metal coating. It protects all metal 
surfaces from oxidation. It forms a resistant layer which can be painted 
or left as a final protection. It offers exceptional resistance to weathering 
in difficult conditions. It is ideal for retouching, finishing, and repairing 
galvanized parts.

לשחזור  משמש  ירקרק.  זהב  בגימור  לגלוון  הגנה   - טרופי  אפקט  זהב  אבץ 
בפני  עמידות  יכולות  ריתוך. בעל  או  חיתוך  להליכי  הנתונים  טרופיים  משטחים 
חלודה ושחיקה כללית. עמיד מאוד בפני קורוזיה עקב בלאי הנגרם ממזג האויר, 

אוויר מלוח ולחות.

GOLD ZINC TROPICAL EFFECT - Galvanizing protection with a greenish 
gold finish. It is used to restore tropicalized surfaces subjected to cutting 
or welding procedures. It has excellent rust-proofing capacities and it 
gives general abrasion resistance to the part that is processed. Highly 
resistant to corrosion due to weathering, salt air, humidity.

98% ZINC

COD. Z353 8034108890500400 ml

GOLD ZINC TROPICAL EFFECT

COD. Z360 8034108891699400 ml
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EP אבץ טהור

אבץ טהור EP - אבץ אורגני, חד רכיבי, בעל אחוז גבוה של שרפים על בסיס אבץ 
יוצאת דופן של אבץ מתכתי,  טהור. בעל כוח אנטי-קורוזיה גבוה, בשל תכולה 
קורוזיה  המונעים  אנ-אורגניים  פיגמנטים  ותרחבים  מקשרים  חומרים  בשיתוף 
במתכות. מייצר כיסוי אפור אטום אשר ניתן לצבוע או להשאיר כהגנה סופית. 

אידיאלי לשימוש במחזורי צבע אפוקסי.

PURE EP ZINC - This organic, mono-component zinc has a high 
percentage of pure zinc-based resins. It possesses high anti-corrosive 
power due to the exceptional content of metallic zinc but also to the 
binder and the dilators inorganic pigments that prevent metal corrosion. 
It produces an opaque gray coat that can be painted or left as a final 
protection. Ideal to be used in epoxy paint cycles.

עמיד ליותר מ 900 שעות בתא מלח
Resistant to more than 900 hours in salt mist

CO
D

. Z
35

9

CO
D

. Z
35

6 

PURE EP ZINC 

COD. Z359 8034108893785400 ml
COD. Z356 80341088925281L (2kg)

ISO 9227 - 2409 - 1519 בדיקת קורוזיה באטמוספרה מלאכותית (ערפל מלוח( בהתאם ל

CORROSION TEST IN ARTIFICIAL ATMOSPHERE )SALT SPRAY TEST( ACCORDING TO ISO 9227 - 2409 - 1519

מטרה: דוח טכני
ניטרלי,  לבדיקת ערפל מלח  בו  וההליך שיש להשתמש  ריאגנטים  הציוד,  התקן מתאר את 
ערפל מלח אצטי ואת הבדיקה המואצת בתמיסת מלח אצטית קופרו כדי להעריך את עמידות 

הקורוזיה של חומרים מתכתיים עם או בלי נוגד קורוזיה זמני או קבוע.

PURPOSE: TECHNICAL REPORT 
The standard describes the equipment, reagents and procedure that must be used for testing of neutral 
salt fog, salt fog acetic and the accelerated test in a cupro acetic saline to evaluate the corrosion 
resistance of metallic materials with or without temporary or permanent anticorrosive.

שלפוחיות

Blistering

צפיפות: 3                         גודל: 2
Density: 3        Size:2

החלדה

Rusting

האזור המושפע )%(: 0
Affected area (%): 0

הסדקות

Cracking

צפיפות: 0                         מימד: 0
Density: 0        Size:0

קילוף

Flaking

גודל: 0 האזור המושפע )%(: 0 

Affected area (%): 0         Size: 0
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כרום אבץ

כרום אבץ - גלוון קר בעל מרכיב יחודי המורכב משרפים סינתטיים ואלומיניום 
ההופך אותו לבהיר במיוחד ומבריק. אידיאלי לגימור במקום בו נדרש משטח מבריק 
ודומה למראה. מעניק עמידות טובה בפני בלאי מזג האויר. מתייבש במהירות, 
ומאפשר לעבוד על פני השטח שטופל לאחר 15 דקות בלבד. ניתן לשימוש על כל 
חלק מגלוון, שערים, מרזבים וכו' וכן על פני משטחי ברזל גסים הדורשים הגנה 

ואפקט שיקוף במיוחד. מתאים לריטוש אבץ מגולוון / אלקטרוליט.

CHROME ZINC - A single-component cold galvanizer formulated with 
synthetic resins and aluminium that makes it particularly light-colored 
and shiny. Ideal for finishing where a shiny and mirror-like surface is 
required. It gives the surface treated good resistance against weathering. 
It dries rapidly, permitting the surface treated to be worked after just 
15 minutes. Suggested for use on all galvanized parts, gates, gutters, 
etc. Even on coarse iron surfaces that must be protected and given a 
particularly mirroring effect. Suitable for retouching the galvanized/
electrolyte zinc.

COD. Z361 8034108898827400 ml

CHROME ZINC
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צבעים

PAINTS

Our Paint Range are considered to be one of the best available 
in both terms of quality and price.  In addition to producing the 
full range of RAL colors, we also produce special products that 
meet the demands of the market. Our paint line include mica, 
anti-rust, diamond, high temperature, gold, chrome, sliver, and 
fluorescent paints. 
We also have marking paint capable of spraying at 360°. Our 
paints produce excellent coverage, dry quickly, and maintain 
brightness over time.

טווח הצבעים שלנו נחשב לאחד הטובים ביותר הן מבחינת האיכות והן מבחינת 
מיוחדים  מוצרים  מייצרים  אנו   ,RAL צבעי  של  רחב  מגוון  לייצור  בנוסף  המחיר. 
העונים על דרישות השוק השונות. קו הצבע שלנו כולל צבעי נציץ, אנטי חלודה, 

יהלום, טמפרטורה גבוהה, זהב, כרום, וצבעים פלורסנטים.
ברשותנו צבע סימון המסוגל לרסס ב- 360 מעלות. 

נראותם   על  ושומרים  במהירות  מתייבשים  מעולה,  כיסוי  מייצרים  שלנו  הצבעים 
לאורך זמן.
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המתחרה המוביל

*יכולת הכיסוי המוחלטת של צבעי אמברו-סול מוכחת כיעילה וחסכונית יותר מהמתחרה המוביל. 
   על מנת לפצות על חיסרון זה הזרבובית של המתחרה המוביל מכוונת ליציאה גדולה יותר של צבע,   

   דבר המקשה יותר על חובבנים ומוביל לביזבוז יתר ועלות נילווית.

לתרסיס של אמברו-סול השפעה מרשימה של תרסיס רך, תודות לזרבובית המיקרומיסטית שלנו, 
המאפשרת שימוש קל עבור משתמשים חובבים, ללא טפטוף, ללא קצף נוסף ועם כמות המוצר הנכונה 

היוצאת להשגת האפקט הדקורטיבי הטוב ביותר.

10-15 דקות ב 20° 
שעתיים ב 20° 

מאפשר צביעה בזמנים קצרים במידת הצורך

זמן ייבוש (במגע(

יכולת כיסוי 
טובה(עם אותה כמות(

הגונה

הצבע של אמברו-סול תואם את תקני האיחוד האירופי ומשתמש באחוז נמוך מאוד של רכיבי סכנה 
לדרכי הנשימה, כך שלא נצטרך להחיל את הסמלים הבאים על MSDS או על הפחית:

בעוד שהמתחרה חייב להזהיר מפני פגיעה בדרכי הנשימה

נעיםניחוח
חריף (מומלץ לעטות מסכה בתוך הבית(

יתרונות בולטים נוספים:

עמידות גבוהה יותר נגד הצהבה
עמידות גבוהה יותר בפני התכלות )ניתן להשתמש בצבעים שלנו גם בחוץ(

עמידות גבוהה יותר בפני בלאי מחומרי ניקוי וכימיקלים בכלל
עמידות גבוהה יותר בפני שריטות על פני השטח

גמישות גבוהה יותר מפני סדקים

תרסיסי  צבע 
טבלת השוואה למתחרה המוביל
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תרסיס צבע אקרילי

יבש  וחיצוני.  פנימי  לשימוש  המיועד  תכליתי  רב  צבע   - אקרילי  צבע  תרסיס 
למגע כ 15 דקות לאחר השימוש ויבש לחלוטין כ 22 שעות לאחר היישום. ניתן 
להשתמש בו על משטחים שונים כולל עץ, מתכת, זכוכית, קרמיקה, טיח, חומרי 

בנייה, דלתות, רהיטים, רדיאטורים, קישוטים וחפצים אחרים.

ACRYLIC SPRAY PAINT - It is a multipurpose paint designed for indoor 
and outdoor use. It is dry dry on touch approximately 15 minutes after 
use and its completely dry approximately 22 hours after application. It 
can be used on various surfaces including wood, metal, glass, ceramic, 
plastering, masonry, doors, furniture, radiators, ornaments, and other 
objects.

RAL 1001
בז'

BEIGE
V40010018034108895604

RAL 1002
מט חול צהוב

MATT SAND YELLOW
V4001002OP8050038873369

RAL 1003
צהוב סיגנאל

SIGNAL YELLOW
V40010038034108890746

RAL 1004
צהוב זהב

GOLD YELLOW
V40010048034108892795

RAL 1007
צהוב כרום

CHROME YELLOW
V40010078034108891866

RAL 1013
לבן פנינה
PEARL WHITE

V40010138034108890760

RAL 1014
איבורי

IVORY
V40010148034108890777

RAL1015
איבורי לייט

LIGHT IVORY
V40010158034108890784

RAL 1016
צהוב גופרית

SULFUR YELLOW
V40010168034108891897

RAL 1018
צהוב מגולוון

ZINC YELLOW
V40010188034108890814

RAL 1021
צהוב קדמיום
CADMIUM YELLOW

V40010218034108890791

RAL 1023
צהוב טראפיק

TRAFFIC YELLOW
V40010238034108890838

RAL 1028
צהוב לימון

LEMON YELLOW
V40010288034108890821

RAL 1037
צהוב שמש

SUN YELLOW
V40010378034108892801

RAL 2002
תפוז דם

BLOOD ORANGE
V40020028034108891873

RAL 2003
כתום פסטל
PASTEL ORANGE

V40020038034108890852

RAL 2004
כתום טהור

PURE ORANGE
V40020048034108890869

RAL 2009
כתום טראפיק

TRAFFIC ORANGE
V40020098034108891880

RAL 3000
אדום אש

FIRE RED
V40030008034108890685

RAL 3001
אדום סיגנאל

SIGNAL RED
V40030018034108890647

RAL 3002
אדום כרמיין

CARMINE RED
V40030028034108890654

RAL 3003
אדום רובין

RUBIN RED
V40030038034108890876

RAL 3004
אדום סגול

PURPLE RED
V40030048034108890661

RAL 3005
אדום יין
WINE RED

V40030058034108890678

ACRYLIC SPRAY PAINT 400 ml

חדש
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RAL 3007
אמארנט
AMARANTH

V40030078034108892818

RAL 3009
אדום אוקסייד

OXIDE RED
V40030098034108891903

RAL 3013
אדום עגבניה

TOMATO RED
V40030138034108892825

RAL 3015
ורוד חיוור

PALE PINK
V40030158034108890883

RAL 3020
אדום עמוק

DEEP RED
V40030208034108890692

RAL 4003
אדום הת'ר

HEATHER RED
V40040038034108890890

RAL 4005
כחול לילך

BLUE LILIAC
V40040058034108890906

RAL 4006
סגול

PURPLE
V40040068034108891910

RAL 5002
כחול אולטרמרין
ULTRAMARINE BLUE

V40050028034108892832

RAL 5003
כחול ספיר
SAPPHIRE BLUE

V40050038034108890913

RAL 5005
כחול סיגנאל

SIGNAL BLUE
V40050058034108890722

RAL 5007
כחול ברליינט

BRILLANT BLUE
V40050078034108896090

RAL 5010
כחול ג'נטיין

GENTIAN BLUE
V40050108034108890920

RAL 5011
כחול ברזל

STEEL BLUE
V40050118034108892849

RAL 5012
כחול מבריק

BRIGHT BLUE
V40050128034108890937

RAL 5013
כחול כובאלט

COBALT BLUE
V40050138034108890708

RAL 5015
כחול שמים

SKY BLUE
V40050158034108890944

RAL 5017
כחול עמוק

DEEP BLUE 
V40050178034108890739

RAL 5018
כחול טורקיז
TURQUOISE BLUE

V40050188034108896106

RAL 5019
כחול קפרי

CAPRI BLUE
V40050198034108891927

RAL 5021
כחול מים
WATER BLUE

V40050218034108891675

RAL 5022
כחול לילה

NIGHT BLUE
V40050228034108890715

RAL 6000
ירוק פטינה

PATINA GREEN
V40060008034108892979

RAL 6001
ירוק אמרלד

ESMERALD GREEN
V40060018034108890951

RAL 6002
ירוק אביב

SPRING GREEN
V40060028034108890999

RAL 6003OP
ירוק צבאי מט
MATT MILITARY GREEN

V4006003OP8050038872522

RAL 6005
ירוק אזוב
MOSS GREEN

V40060058034108891019

RAL 6009
ירוק אשוח

FIR GREEN
V40060098034108892856

RAL 6011
ירוק רסידה

RESEDA GREEN
V40060118034108891026

RAL 6016
ירוק טורקיז

TURQUOISE GREEN
V40060168034108890968

RAL 6018
ירוק צהוב

YELLOW GREEN
V40060188034108891033

RAL 6019
ירוק לבן

WHITE GREEN
V40060198034108890975

RAL 6024
ירוק טראפיק

TRAFFIC GREEN
V40060248034108891934

RAL 6026
ירוק אופל

OPAL GREEN
V40060268034108892597

RAL 6027
ירוק בהיר
LIGHT GREEN

V40060278034108890982

RAL 6029
ירוק מנטה

MINT GREEN
V40060298034108891040

RAL 7000
אפור ימי הביניים

VAIR GREY
V40070008034108891057

RAL 7001
אפור כסוף 

SILVER GREY
V40070018034108891071

RAL 7004
אפור סיגנאל

SIGNAL GREY
V40070048034108896113

RAL 7008
אפור חאקי מט
MATT KHAKI GREY

V4007008OP8050038873376

חדש

חדש
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RAL 8016
חום מהגוני

MAHOGANY BROWN
V40080168034108891170

RAL 8017
חום שוקולד

CHOC BROWN
V40080178034108891187

RAL 8019
חום אפור
GREY BROWN

V40080198034108891422

RAL 8022
חום כהה

DARK BROWN
V40080228034108891163

RAL 8023
חום כתום

ORANGE BROWN
V40080238034108891996

RAL 9001
קרם

CREAM
V40090018034108890623

RAL 9002
לבן אפור
WHITE GREY

V40090028034108891989

RAL 9003
לבן סיגנאל

SIGNAL WHITE
V40090038034108893365

RAL 9005
שחור מבריק

GLOSS BLACK
V400PAST.58034108890609

RAL 9005
שחור מט
MATT BLACK

V400PAST.68034108890616

RAL 9005
שחור סאטן

SATIN BLACK
V400SAT.28034108892016

RAL 9006
אלומיניום

ALUMINIUM
V40090068034108891385

RAL 9007
אפור אלומיניום

GREY ALUMINIUM
V40090078034108894539

RAL 9010
לבן מבריק

GLOSS WHITE
V400PAST.38034108890593

RAL 9010
לבן מט

MATT WHITE
V400PAST.48034108890586

RAL 9010
לבן סאטן
SATIN WHITE

V400SAT.18034108892009

RAL 9016
לבן טראפיק

TRAFFIC WHITE
V40090168034108890630

חום מורס הד
MOOR'S HEAD 

BROWN
V400TM8034108891941

שקוף מבריק
GLOSS  TRANSPARENT

V400PAST.78034108890555

שקוף מט
MATT  TRANSPARENT

V400PAST.88034108890579

RAL 7010
אפור טרפולין

TARPAULIN GREY
V40070108034108892870

RAL 7011
אפור ברזל

IRON GREY
V40070118034108891064

RAL 7015
אפור ציפחה

SLATE GREY
V40070158034108891965

RAL 7016
אפור פחם

ANTHRACITE GREY
V40070168034108891088

RAL 7021
אפור שחור

BLACK GREY
V40070218034108893389

RAL 7025
אפור פנינה

PEARL GREY
V40070258034108890753

RAL 7030
אפור אבן
STONE GREY

V40070308034108890845

RAL 7032
אפור חצץ
GRAVEL GREY

V40070328034108891095

RAL 7035
אפור בהיר

LIGHT GREY
V40070358034108891101

RAL 7038
אפור חלון

WINDOW GREY
V40070388034108893372

RAL 7039
אפור קוורץ

QUARTZ GREY
V4007039 8034108892542

RAL 7040
אפור אגאתה

AGATA GREY
V40070408034108891972

RAL 7042
אפור טראפיק

TRAFFIC GREY
V40070428034108890807

RAL 7048
אפור עכבר

MOUSE GREY
V40070488034108892900

RAL 8002
חום סיגנאל
SIGNAL BROWN

V40080028034108891125

RAL 8003
חום חימר
CLAY BROWN

V40080038034108891132

RAL 8004
חום נחושת
COPPER BROWN

V40080048034108891958

RAL 8011
חום אגוז
NUT BROWN

V40080118034108891118

RAL 8012
חום אדום

RED BROWN
V40080128034108891149

RAL 8014
חום ספיה
SEPIA BROWN

V40080148034108891156
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תרסיס צבע אקרילי

מכסה כתמים

תרסיס צבע אקרילי - צבע רב תכליתי המיועד לשימוש פנימי וחיצוני. יבש למגע 
ניתן  היישום.  לאחר  שעות   22 כ-  לחלוטין  וייבש  השימוש  לאחר  דקות   15 כ- 
להשתמש בו על משטחים שונים כולל עץ, מתכת, זכוכית, קרמיקה, טיח, חומרי 

בנייה, דלתות, רהיטים, רדיאטורים, קישוטים וחפצים אחרים.

ACRYLIC SPRAY PAINT - It is a multipurpose paint designed for indoor 
and outdoor use. Dry on touch approximately 15 minutes after use and its 
completely dry approximately 22 hours after application. It can be used 
on various surfaces including wood, metal, glass, ceramic, plastering, 
masonry, doors, furniture, radiators, ornaments, and other objects.

מכסה כתמים - הנוסחה המיוחדת מעניקה כיסוי גבוה לאחר יישום אחד בלבד, 
מכסה כל כתם וחודר עמוק מתחת לפני השטח, ומונע היווצרות כתמים חדשים. 
מתאים לכל הכתמים הנגרמים מעשן על קירות, טחב ולכלוך בכלל. מכסה כל 
כתם כאשר מיושם באופן שווה על האזור הפגוע. הסרת כתמים "עמידים" במיוחד 
עשויה לדרוש יישום חוזר ממרחק של 20-30 ס"מ. מתייבש תוך 8-5 דקות אם 

מיושם בטמפרטורה של 20 מעלות צלזיוס.

STAIN COVER - It’s special formula gives a high covering power after 
just one application, able to eliminate any stain and to penetrate deeply 
under the surface, acting as a deterrent against the formation of new 
ones. Suitable for all stains caused by smoke on walls, mildew, and dirt in 
general. The product covers any stain when applied evenly over the area 
to be treated. The removal of particularly “resistant” stains may require 
repeated application of product always from a distance of 20-30 cm, 
paying attention to avoid dripping. The product dries in 5-8 minutes if 
applied at a temperature of 20°C.

ACRYLIC SPRAY PAINT  600 ml

STAIN COVER 500 ml

FORMATO 

CONVENIENZA

חות
נו

RAL 9005
שחור מבריק

GLOSS BLACK
V600PAST.58034108899275

RAL 9005
שחור מט
MATT BLACK

V600PAST.68034108899268

RAL 9010
לבן מבריק

GLOSS WHITE
V600PAST.38034108899282

RAL 9010
לבן מט

MATT WHITE
V600PAST.48034108899312

 מכסה כתמים
STAIN COVER

V500COPRI8034108893792
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אמייל לטיפול במשטחים

אמייל לטיפול במשטחים - נועד לשמש כבסיס לגימורי אמייל. מספק בסיס חזק 
על מנת להבטיח הידבקות מושלמת של תרסיס האמייל על משטחים קשים כגון 
פלסטיק ומתכות. מגן על משטחי מתכת מפני חלודה. מכסה פגמים ושריטות 
קטנות על מכוניות. יש לנקות את המשטח בזהירות לפני המריחה ולנער במרץ 
את הפחית. מתייבש למגע כעבור 15 דקות ומתייבש לחלוטין בערך 22 שעות 
לאחר היישום. עבור ציפוי חוזר )יד שנייה( נדרשים לפחות 24/48 שעות. לאחר 
השימוש, רצוי לרסס למשך 2/3 שניות עם הפחית הפוכה, כדי למנוע חסימה 

בזרבובית.

SURFACE TREATMENT - This paint is designed to be used as the base 
coat for a finishing enamels. It provides a strong base to ensure the 
perfect adhesion of the enamel spray on difficult surfaces such as 
plastics and metals. It protects metal surfaces from rust. On cars it covers 
small imperfections and scratches. Clean carefully the surface before 
application and shake vigorously the can.  It dries on touch in roughly 15 
minutes and dries fully in roughly 22 hours. For overcoating are required 
at least 24/48 hours. After use, it’s advisable to spray for 2/3 seconds 
with the can upside down, to avoid the block of the nozzle.

SURFACE TREATMENT ENAMEL 400 ml

לבן מרק 
WHITE PUTTY

V400STUCCO8034108891439

פריימר פלסטיק אקו
ECO PLASTIC PRIMER

V400PRIMER2/ECO8034108895888

אפור נגד חלודה/אקו 
GREY ANTIRUST/ECO

V400PAST.1/ECO8034108893488

אפור נגד חלודה
GREY ANTIRUST

V400PAST.18034108890548

אדום נגד חלודה
RED ANTIRUST

V400PAST.98034108892085

לבן נגד חלודה
WHITE ANTIRUST

V400PAST.108034108898810
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פריימר מיוחד

פריימר מיוחד - פריימר זה נועד לשמש כבסיס חזק על מנת להבטיח הידבקות 
מושלמת של כל תרסיס על משטחים קשים כגון סגסוגות ומתכות. מגן על משטחי 
מתכת מפני חלודה, מתאים גם כמילוי בתחום המכוניות, פחחות, פגמים ושריטות 
קטנות. יש לנקות את המשטח בזהירות לפני המריחה ולנער במרץ את הפחית. 
עבור ציפוי חוזר )יד שנייה( נדרשים לפחות 24/48 שעות. לאחר השימוש, רצוי 

לרסס למשך 2/3 שניות עם מיכל הפוך כדי למנוע חסימה בזרבובית.

SPECIAL PRIMERS - This primer is designed to be used as the strong 
base coat to ensure the perfect adhesion of all enamel spray on difficult 
surfaces such as metal alloys  and metals. It protects metal surfaces from 
rust. Also suitable as a filler in bodywork car sector for small imperfections 
and scratches. Clean carefully the surface before application and shake 
vigorously the can. For overcoating are required at least 24/48 hours. 
After use, it’s advisable to spray for 2/3 seconds with the can upside 
down to avoid the block of the nozzle.

SPECIAL PRIMERS 400 ml

פריימר עוגן למתכות 
ANCHOR PRIMER FOR METALS

V400PRIMER8034108891248

פריימר גוף אפור 
GREY BODY PRIMER

V400PRIMER38034108893693

פריימר גיליונות מגולוונים 
GALVANIZED SHEETS PRIMER

V400PRIMER58034108895529
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צבע גימור לפחחות רכב

הגנה לתחתית הרכב

צבע גימור לפחחות רכב - תרסיס אמייל מקצועי אידיאלי לצביעת ג'נטים של 
אופנועים ומכוניות. הודות למרקם הצבע הוא מתאים במיוחד לתיקון או חידוש 

פגושים פנלים צדדיים וספוילרים.

FINISHES BODYWORK ENAMEL - It’s a professional enamel spray ideal 
for for the paiting of rims wheels of motorcycles and cars. Thanks to its 
textured / embossed finish, this special paint is specific for repainting or 
renewing bumpers, side panels and spoilers.

הגנה לתחתית הרכב - מבודד מגן המבוסס על קטרמין ביטומני. אידיאלי להגנה 
מפני שחיקה לחלקי שילדת הרכב החשופים. עמיד בפני חומרים אטמוספריים. 
מתאים לכל סוגי הפלסטיק ואינו דורש פריימר. מתייבש למגע בתוך כ- 30 דקות 

ומתייבש באופן מלא תוך 24 שעות. לפני השימוש יש לנער כ- 2 דקות לפחות.

UNDERBODY - Protective insulator based on bituminous catramine.  Ideal 
for protection from abrasion to exposed auto body parts. It is resistant to 
the atmospheric agents. Suitable product for every kind of plastic and 
does not require primer.  It dries on touch in about 30 minutes and fully in 
24 hours. Before using shake can for at least 2 minutes.

FINISHES BODYWORK ENAMEL 400 ml

שחור מובלט
EMBOSSED BLACK

V400FAS.18034108892030

אפור בהיר מובלט
EMBOSSED LIGHT GREY

V400FAS.28034108892047

אפור כהה מובלט
EMBOSSED DARK GREY

V400FAS.38034108892054

צמיגי אלומיניום
ALUMINIUM TIRES

V400CAR.18034108891279

UNDERBODY 

COD. V400SCOCCA 8034108893730400 ml
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צבע גימור לענף החקלאות

שריטות,  בפני  העמיד  מקצועי  אמייל  תרסיס   - החקלאות  לענף  גימור  צבע 
השימוש  לפני  חקלאיות.  ומכונות  טרקטורים  לצביעת  אידיאלי  ובנזין.  אלכוהול 

חובה להשתמש בפריימר המתאים

FINISHES BODYWORK ENAMEL AGRI - It’s a professional enamel spray 
that is resistant to scratches, alcohol and gasoline. Ideal for painting 
tractors and agriculture machines. Before applying this paint it is 
mandatory to use the suitable primer )V400PRIMER3 or V400PRIMER5(.

FINISHES BODYWORK ENAMEL AGRI 400 ml

כתום קובוטה  
KUBOTA® ORANGE

V400CAR.48034108893709

אדום מייזי פרגוסון  
MASSEY FERGUSON®RED

V400CAR.58034108895567

ירוק ג'ון דיר    
JOHN DEERE®GREEN

V400CAR.68034108891392

צהוב ג'ון דיר  
JOHN DEERE® YELLOW

V400CAR.88034108891408

צהוב גולם  
CATERPILLAR® YELLOW

V400CAR.98034108891415

כחול ניו הולנד  
NEW HOLLAND® BLUE

V400CAR.108034108892092

צהוב ניו הולנד  
NEW HOLLAND® YELLOW

V400CAR.118034108893433

ירוק פנדט  
FENDT® GREEN

V400CAR.128034108892641

ירוק קלאס  
CLAAS® GREEN

V400CAR.138034108895659

ירוק מרלו  
MERLO ® GREEN

V400CAR.148034108895895

סיום שקוף  
FINAL TRANSP. FINISH

V400CAR/FIN8034108891811
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צבע לטמפרטורה גבוהה

צבע לטמפרטורה גבוהה - אמייל איכותי על בסיס שרף סיליקון שונה, המאפשר 
עמיד  גבוהות.  לטמפרטורות  כלל  בדרך  החשופים  המשטחים  כל  את  לחדש 
בחום עד C200°- C 700°. ניתל ליישום על: חלקי תנורי חימום, כיריים, תנורים, 
ארובות, מנגלים, מסכי קמינים, אגזוזים וכו'. אין לחשוף למגע ישיר עם להבות. 
חשוב: על מנת להשיג תוצאה מיטבית וארוכת טווח, יש לחשוף החלקים הצבועים 
בהדרגה לפחות פעם אחת לטמפרטורה של 180° לפחות; פחות מכך והתקשות 
ההדבקה של האמייל תהיה חלקית בלבד. יש לנקות את המשטח בזהירות לפני 
המריחה ולנער במרץ את הפחית. לאחר השימוש, רצוי לרסס למשך 2/3 שניות 

עם הפחית הפוכה, כדי למנוע חסימה בזרבובית.

HIGH TEMPERATURES - It is a high quality enamel with a modified silicone 
resin base, which allows you to renew all surfaces normally exposed 
to high temperatures. Heat resistant up to 200°C-700°C. Application: 
parts of heaters, stoves, ovens, chimney flues, barbecues, fire screens, 
motorcycle mufflers, etc. don’t expose in direct contact with flames. 
Important: to obtain an optimal and long lasting result it is necessary for 
the painted parts to be exposed gradually at least one time if only once, 
to a temperature of at least 180°C; any less will make the hardening and 
adhesion of the enamel  only partial. Clean carefully the surface before 
application and shake vigorously the can. After use, it’s advisable to 
spray for 2/3 seconds with the spray upside down, to avoid the block of 
the nozzle.

HIGH TEMPERATURES ENAMEL 400 ml

שחור מט 
MATT BLACK

V400TEMP.18034108891255

אלומיניום 
ALLUMINIUM

V400TEMP.28034108891262

אדום 
RED

V400TEMP.38034108891446

לבן 
WHITE

V400TEMP.48034108892061

שקוף 
TRANSPARENT

V400TEMP.58034108892078

אפור פחם 
ANTHRACITE GREY

V400TEMP.68034108893631

אדום עצירה 
RED BRAKE

V400TEMP.88034108898889
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צבע אפקט ברזל

צבע אפקט ברזל - אפקט עתיק המתאים במיוחד להגנה על אלמנטים בריהוט 
שכבה  למריחת  והאפשרות  מיוחדים  קורוזיה  במעכבי  השימוש  וחיצוני.  פנימי 
בסמיכות גבוהה משיגים הגנה מצוינת הנמשכת לאורך זמן. יבש למגע כ- 15 
ליישום: משטחי  ניתן  24 שעות.  ומתייבש במלואו כעבור  דקות לאחר השימוש 
סורגי מתכת, ארונות מתכת, גגות,  טיח, דלתות, מעקות, שערים,  ועץ,  מתכת 

רהיטים, ריהוט גן.

IRON MICA EFFECT - It’s the enamel with antiquing effect for internal 
and external particularly suitable for the protection from the elements 
and the decoration of internal and external furnishing. The use of special 
corrosion inhibitors and the possibility of applying high thicknes-ses, 
allow to obtain excellent protection over time. It dries on touch in roughly 
15 minutes and dries fully in roughly 24 hours.  Application: metal and 
wood surface, plaster, doors, railings, gates, metal grates, metal cabinets, 
flashings, furniture, garden furniture.

IRON MICA EFFECT ENAMEL 400 ml

ברזל ישן 
OLD IRON

V400MIC.18034108891354

אפור בהיר 
LIGHT GREY 

V400MIC.28034108891361

אפור מחושל 
FORGE GREY

V400MIC.38034108891378

אפור פחם 
ANTHRACITE GREY

V400MIC.48034108892177

שחור גרפיט 
GRAPHITE BLACK

V400MIC.58034108892184

כסף 
SILVER

V400MIC.68034108892191
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תרסיס אפקט מטאלי מבריק

גבוהה  ובהירות  מתכתי  אפקט  בעל  אמייל   - מבריק  מטאלי  אפקט  תרסיס 
במיוחד הנותן נראות של מראה. דביק וניתן לשימוש על כל חומר המונע הידבקות 
)פוליאתילן וכו'(. מיועד לשימוש פנימי / חיצוני להבהרת משטחים וחפצים שונים 
חג  קישוטי  מדליות,  כוסות,  מסכות,  אגרטלים,  ברזל,  רהיטים,  מסגרות,  כגון 
המולד וכו'. יבש למגע כ- 30 דקות לאחר השימוש ויבש לחלוטין כשעה לאחר 
יש לטפל במשטח בזהירות לאחר  השימוש. אינו מספק הגנה מפני שפשופים. 

השימוש.

METALLIC EFFECT - A metal-effect enamel with a particular high 
brightness that looks similar to a mirror. It is adhesive and can be used on 
any material that is not non-stick )Polyethylene, etc..(. It’s designed for 
indoor/outdoor use to brighten different surfaces and objects such as 
frames, furniture, iron, vases, mask, cups, medals, Christmas ornaments, 
etc. It is dry to the touch approximately 30 minutes after use and its 
completely dry approximately 1 hour after application. It does not provide 
protection from abrasions. Once applied handle with care.

METALLIC EFFECT ENAMEL 400 ml

נחושת מתכתית 
METALLIC COPPER

V400MET.18034108891231

חיוור עשיר 
RICH PALE 

V400TEMP.28034108891200

כסוף משתקף 
MIRRORING SILVER

V400TEMP.38034108891217

כסוף 
SILVER

V400TEMP.48034108891194

זהוב משתקף 
MIRRORING GOLD

V400TEMP.58034108891224

זהב דוקאטו 
DUCATO GOLD

V400TEMP.68034108891453
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צבע אפקט יהלום

אור  נצנוץ מתכתי הנותן השתקפויות  אמייל המבוסס על   - יהלום  צבע אפקט 
אופנועים,  הרים,  אופני  לקישוטי  אידיאלי  דמיוניים.  הכי  לקישוטים  מרהיבות 
קסדות, מסכות, מסגרות, קישוטים, קישוטים, כותרות וכו. מתייבש למגע כעבור 

15 דקות ומתייבש במלואו כעבור 24 שעות.

DIAMOND EFFECT - It’s the metallic enamel glitter-based that gives 
magnificent reflections of light to your most imaginative decorations. Is 
ideal for the mountain bike decorations, motorcycles, helmets, masks, 
frames, decorations, ornaments, friezes, etc. It dries on touch in roughly 
15 minutes and dries fully in roughly 24 hours. 

DIAMOND EFFECT ENAMEL 400 ml

אפור 
GREY

V400DIAM.18034108891309

כחול כהה 
DARK BLUE

V400DIAM.28034108891316

שחור 
BLACK

V400DIAM.38034108891323

צהוב 
YELLOW

V400DIAM.48034108892108

ירוק 
GREEN

V400DIAM.58034108892115

אדום 
RED

V400DIAM.68034108892122
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צבע אפקט פלורסנט

ונראים  לבהירים  המשטחים  את  הופך  אשר  אמייל   - פלורסנט  אפקט  צבע 
למרחוק, אפילו בתנאי תאורה נמוכה. האפקט הפלורסנטי נראה במיוחד כאשר 
מיישמים אותו על רקע לבן על ידי מריחת המוצר על הרקע הלבן. מתייבש למגע 

עבור 15 דקות ומתייבש במלואו כעבור 24 שעות.

FLUORESCENT EFFECT - It is the enamel that makes surfaces bright 
and visible from a distance, even in the even in low-light conditions. 
The fluorescent effect is especially visible when applied on a white 
background by applying the product on a white background. It dries on 
touch in roughly 15 minutes and dries fully in roughly 24 hours. 

FLUORESCENT EFFECT ENAMEL 400 ml

כתום 
ORANGE

V400FLUOR.18034108891347

צהוב 
YELLOW

V400FLUOR.28034108891330

פוקסיה 
FUCHSIA

V400FLUOR.38034108892139

ירוק 
GREEN

V400FLUOR.48034108892153

כחול כהה 
DARK BLUE

V400FLUOR.58034108892146

אדום 
RED

V400FLUOR.68034108892160
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צבע למכשירי חשמל

המשטחים  כל  על  והגנה  לקישוט  מיוחד  צבע   :RAD  - חשמל  למכשירי  צבע 
הפנימיים והחיצוניים של תנורי חימום ורדיאטורים, עמיד בפני 120 מעלות צלזיוס. 

מתאים לרדיאטורים ביתיים, אוגרי חום, קונבקטורים חשמליים.
והגנה על כל המכשירים הביתיים  PAST.2: אמייל אקרילי לקישוט פני השטח 
כגון מכונות כביסה, מדיחי כלים, מקררים וכו'. מתייבש למגע כעבור 15 דקות 

ומתייבש במלואו תוך 24 שעות.

RADIATORS AND APPLIANCES - RAD: it’s a special paint for the 
decoration and protection of all internal and external surfaces of heaters 
and radiators, resistant to 120°C. Suitable for home radiators, heat 
registers, electric convectors.  
PAST.2 it’s an acrylic enamel for the surface decoration and protection 
of all domestic appliances such as washing machines, dishwashers, 
refrigerators, etc. It dries to the touch in roughly 15 minutes and dries 
fully in roughly 24 hours. 

RADIATORS AND APPLIANCES ENAMEL 400 ml

RAL 1013
לבן פנינה 

PEARL WHITE
V400RAD.18034108891286

RAL 9010
לבן טהור 

PURE WHITE
V400RAD.28034108891293

לבן מכשירים 
APPLIANCES WHITE

V400PAST.28034108890562

תרסיס לרדיאטורים

תרסיס למכשירים

RADIATOR SPRAY

APPLIANCES SPRAY
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צבע זמני ניתן להסרה

צבע זמני ניתן להסרה - צבע מיוחד המשנה באופן זמני את צבע המשטח. ניתן 
להשתמש בו על משטחים שאינם נקבוביים. הוא יוצר סרט נשלף דקורטיבי ומגן 
לאחר  שלם  נשאר  המקורי  המשטח  אלסטיות.  ותכונות  רך  מגע  אפקט  ובעל 
הסרת הסרט. ניתן להשתמש בו על מכוניות, ציוד ספורט, ריהוט ועוד. למריחה, 
לנוע  יכול  ננער את הבקבוק בעוצמה למשך דקה לפחות, עד שהגולות בתוך 
יש לנקות את המשטח בזהירות לפני היישום. שמור על מרחק של  בחופשיות. 
20-30 ס"מ / 8-1 2 אינץ '. מרחו 4 עד 5 שכבות צולבות )אופקיות ואנכיות(, כל 

אחת ל 10-15 דקות. זה יהיה יבש לחלוטין כשעתיים לאחר היישום.

REMOVABLE SPRAY FILM - A special paint that temporarily changes the 
color of a surface. It can be used on non-porous surfaces. It creates a 
decorative, protective removable film and has a soft touch effect and 
elastic properties.. The original surface remains intact after the film 
has been removed. It can be used on cars, sports gear, furnishings and 
more. To apply, vigorously shake the bottle for at least 1 minute, until the 
marbles inside the can move freely. Carefully clean the surface before 
application. Keep a distance of 20-30cm/8-1 2in. Apply 4 to 5 crossed 
layers )horizontal and vertical(, each one every 10-15 minutes. It will be 
completely dry approximately 2 hours after application.

REMOVABLE SPRAY FILM 400 ml

שחור מט 
MATT BLACK

V406NE8034108891743

לבן מט 
MATT WHITE

V406BI8034108891750

צהוב 
YELLOW

V406GI8034108891767

אדום 
RED

V406RO8034108891774

ירוק 
GREEN

V406VE8034108891781

כחול  
 BLUE

V406BL8034108891798

זהב  
 GOLD

V406OR8034108891804

אלומיניום 
ALUMINIUM

V406AL8034108891828

שקוף מבריק 
GLOSS TRANSPARENT

V406TL8034108891835

שקוף מט 
MATT TRANSPARENT

V406TO8034108891842
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צבע אפקט גיר

מתאים  במיוחד,  מאט  גימור  אפקט  עם  מים  בסיס  על  צבע   - גיר  אפקט  צבע 
לשימוש פנימי וחיצוני כאחד. אידיאלי לקישוט כל משטח כגון מתכת, פלסטיק, 
וכו', מתאים במיוחד להפיכת רהיטי עץ ישנים ליצירת אמנות  זכוכית, קרמיקה 
נדיפות(.  אורגניות  )תרכובות  נמוך   VOC ,ייבוש מהיר / מודרנית. גימור  וינטאג' 
לאחר היישום, כאשר הצבע יבש, מומלץ להוסיף שעווה או לכה שקופה המספקת 

שכבת ההגנה על החלק החדש.

CHALK PAINT - Water based paint with a ultra matt finish effect, suitable 
for both indoor and outdoor use. It’s ideal for decorating any common 
surface such as metal, plastic, glass, ceramic etc. especially suitable for 
turning your old wood furniture into a vintage/modern piece of art. Fast 
drying finish, low VOC )volatile organic compounds(. After your application, 
when the paint is dry, It is advisable to add wax or transparent varnish 
which provides that protective layer on your newly modified piece.

CHALK PAINT 400 ml

לבן קרם 
CREAM WHITE

V404BC8034108891507

לבן טהור 
PURE WHITE

V404BP8034108891514

בז' 
BEIGE

V404BE8034108891521

אפור סאטן 
SILK GREY

V404GS8034108891538

ירוק מרווה 
SAGE GREEN

V404VS8034108891552

ורוד פודרה 
POWDER PINK

V404RC8034108892474

תכלת אקוומרין 
ACQUAMARINE LIGHTBLUE

V404AA8034108893754

לוונדר פרובאנס 
PROVENCE LAVENDER

V404LP8034108890272

שקוף סופי 
FINAL TRANSPARENT

V404TF8034108892344

שעווה מגנה 
PROTECTIVE  WAX

V404CP8034108893440
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לכה לעץ

נוסחה מיוחדת המאפשרת חדירה עמוקה לעץ והגנה לאורך זמן.  לכה לעץ - 
מתאים לחללי פנים וחוץ, להגנה על מוצרי עץ כגון: גופי תאורה, לוחות, סירות, 
ריהוט גן ועוד. מגן ביעילות על העץ מפני תנאי אווירה אגרסיביים כגון שמש ומים. 
מבטיח תחזוקה קלה, גם לאחר פרקי זמן ארוכים מהיישום המקורי. ניתן לצביעה 
להיות גלויים  נקי המאפשר לקשרים הטבעיים של העץ  או להשארה עם ברק 

ומודגשים יותר.

WOOD STAIN - Wood stain formulated for deep penetration and long lasting 
protection.  Made for interiors and exteriors, it suitable for protection of 
wooden products such as fixtures, matchboards, boats, garden furniture, 
and more.  It effectively protects the wood from aggressive atmospheric 
conditions such as sun and water.  It guarantees easy maintenance, even 
after long periods of time from the original application.  It can be painted 
over or left as clean sheen allowing the natural grains and knots of the 
wood to be more visible and accentuated. 

WOOD STAIN 400 ml

שקוף  
 TRANSPARENT

V407TR8050038872768

לבן 
WHITE

V407BI8050038872775

עץ אגוז כהה 
DARK  NUT  WOOD 

V407NS8050038872782

עץ אגוז בהיר 
LIGHT  NUT WOOD

V407NC8050038872799

עץ טיק 
TEAK WOOD

V407TE8050038872805

עץ אלון 
OAK WOOD

V407RO8050038872812
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צבע סימון כללי

צבע סימון כללי - צבע ריסוס לסימון בנייה, מדרכות, אספלט, מלט ועץ. עמיד 
בפני בלאי עקב מזג האויר. זמין בצבעי פלורסנט ופסטל. המוצר מגיע עם "שסתום 

° 360" מיוחד, כך שניתן להשתמש בו בכל מנח.

360° MARKER PAINT - A spray paint for marking masonry, pavements, 
asphalt, cement and wood. It is resistant to weathering and wear. It is 
available in fluorescent and pastel colors. The product comes with a 
special “360° valve,” so it can be used in any position.

360° MARKER PAINT 500 ml

צבעי פלורסנט
FLUORESCENTS COLOURS

צבעי פסטל
PASTEL COLOURS

צהוב 
YELLOW

V403GIALLOF8034108891569

אדום 
RED

V403ROSSOF8034108892931

פוקסיה 
FUCHSIA

V403FUCSIAF8034108891576

כתום 
ORANGE

V403ARANCIOF8034108891583

ירוק 
GREEN

V403VERDEF8034108891590

כחול 
BLUE

V403BLUF8034108891606

צהוב 
YELLOW

V403GIALLOP8034108895734

אדום 
RED

V403ROSSOP8034108895710

ירוק 
GREEN

V403VERDEP8034108895741

כחול 
BLUE

V403BLUP8034108895727

לבן 
WHITE

V403BIANCO8034108892771

שחור 
BLACK

V403NERO8034108892788
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צבע סימון לענף התנועה

רכב סימון דרכים

צבע סימון לענף התנועה - תרסיס אידיאלי ליצירת שלטי חניה ולאיתור אזורי 
סכנה. בעל נראות גבוהה לתנאי ההתייחסות כגון: מקום, חפירה, תיחום עבודות 
תחזוקה. עמיד בפני בלאי וכימיקלים. ניתן להשתמש בו על משטחים רבים כגון 
מלט, אספלט, זכוכית, עץ, חומרים סינתטיים. ניתן ליצור קווים בדיוק גבוה, רוחב 
הקו יכול לנוע בין 10 ל 15 סנטימטר, בהתאם להגדרה. האורך משתנה בהתאם 

למהירות הנסיעה ולנקבוביות המשטח: 40-50 מ'.

TRAFFIC MARKER - Ideal for creating general parking signs and 
signaling danger zones. To make visible the terms of reference such as 
siting, excavation, demarcation of maintenance works. It is resistant to 
weathering and chemicals. It can be used on numerous surfaces such as 
cement, asphalt, glass, wood, synthetic materials. Lines of high precision 
can be made with this product. The width of the line can vary from 4 to 
6 inches depending on the setting. The length varies depending on the 
traveling speed and the porosity of the surface: 40-50 m. 

רכב סימון דרכים - עגלה המאפשרת יישום צבע מרקר. יש להשתמש בו עם צבע 
V405 סימון ענף התנועה, קוד סמן

SIGNAL-ROAD CAR - Cart that allows application of marker paint. It has 
to be used with traffic marker V405. It can be used with Traffic Marker 
cod.V405

SIGNAL - ROAD CAR

TRAFFIC  MARKER 750 ml

לבן 
WHITE

V405BIANCO8034108892436

צהוב 
YELLOW

V405GIALLO8034108892443

כחול כהה 
DARK BLUE

V405A8034108891651

COD. CAR
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A20 עט

עט A20 - עט בעל ייבוש מהיר של Greenlabel® אשר פותח לעבודה בסביבה 
תעשייתית. נותר קבוע על כל המשטחים, כולל מתכות, פלסטיק, זכוכית, גומי, 
קרמיקה ועוד. הצבעים בולטים מאוד, אטומים גם לכתיבה על משטחי כהה. עט 
מרקר לא רעיל, המכיל אלכוהול שמתייבש במהירות ללא קסילן )"30(. מתאים 

לשימוש תעשייתי, מצויד בקצה כפול.

PEN A20 - Quick drying Greenlabel® paint formulated to work in an 
industrial environment. Permanent on all surfaces, including metals, 
plastics, glass, rubber, ceramics and much more. The colors stand out 
very opaque even when writing on dark surfaces. Marker pen with non-
toxic paint, containing alcohol that dries quickly without xylene )30”(. It 
is suitable for industrial use, provided with double tip.

מילוי צבע

ותוספים.  דלקים  ממיסים,  של  מ"ל   300 בתערובת  מלא  בקבוק   - צבע  מילוי 
תואם לרוב הצבעים: אקריליק, ניטרו אקרילי, ניטרו סינתטי, ניטרוצלולוזה. ניתן 
מעט.  להשתנות  יכול  הצבע  מיוחד  מילוי  של  במקרה  הנדרש.  לצבע  להוסיף 

מומלץ לשימוש זמן קצר לאחר מילוי הצבע.

PAINT REFILL - Bottle filled with 300ml mix of solvents, propellants and 
additives. It is compatible with most paints: acrylic, nitro-acrylic, nitro-
synthetic, nitrocellulose. The reseller adds the paint according to the 
required color. In case of special filling the color can slightly change. We 
recommend using the product soon after filling the paint.

PAINT REFILL

PEN A20 

COD. V402 8034108890395400 ml

Medium Tip 
קצה בינוני

צהוב 
YELLOW

PENA20GIALLO

ירוק 
GREEN

PENA20VERDE

כחול כהה 
DARK BLUE

PENA20BLU

כסף 
SILVER

PENA20ARGENTO

זהב 
GOLD

PENA20ORO

שחור 
BLACK

PENA20NERO

לבן 
WHITE

PENA20BIANCO

אדום 
RED

PENA20ROSSO

3 mm
5 mm

12 pz
  13 mlתכולה

יחידות
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A10 עט

עט A10 - עט בעל ייבוש מהיר של Greenlabel® אשר פותח לעבודה בסביבה 
תעשייתית. נותר קבוע על כל המשטחים, כולל מתכות, פלסטיק, זכוכית, גומי, 
קרמיקה ועוד. הצבעים בולטים מאוד, אטומים גם לכתיבה על משטחי כהה. עט 
מרקר לא רעיל, המכיל אלכוהול שמתייבש במהירות ללא קסילן )"30(. מתאים 

לשימוש תעשייתי, מצויד בקצה כפול.

PEN A10 - Quick drying Greenlabel® paint formulated to work in an 
industrial environment. Permanent on all surfaces, including metals, 
plastics, glass, rubber, ceramics and much more. The colors stand out 
very opaque even when writing on dark surfaces. Marker pen with non-
toxic paint, containing alcohol that dries quickly without xylene )30”(. It 
is suitable for industrial use, provided with double tip.

PEN A10 

Medium Tip 
קצה בינוני

שחור 
BLACK

PENNERO

לבן 
WHITE

PENBIANCO

אדום 
RED

PENROSSO

צהוב 
YELLOW

PENGIALLO

ירוק 
GREEN

PENVERDE

ירוק בהיר
LIGHT GREEN

PENVERDECHIARO

כחול כהה 
DARK BLUE

PENBLU

כתום 
ORANGE

PENARANCIO

חום 
BROWN

PENMARRONE

ורוד 
PINK

PENROSA

סגול 
VIOLET

PENVIOLA

כסף 
SILVER

PENARGENTO

זהב 
GOLD

PENORO

2 mm
4 mm

12 pz
  10 mlתכולה

יחידות
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מוצרי ניקוי

CLEANING

Our cleaning products are some of the most innovative on the 
domestic and international markets. Our products include air 
fresheners, glass cleaner, stainless steel polishing, and dry 
stain remover. The active base in the product allows treated 
surfaces to be gloss and scratch resistant. Specific solvents 
are also available depending on the need. A solvent degreaser 
is used on metal surfaces.  Our formulas are a result of years of 
experience, which has allowed us to create the ideal composition 
of these products in gel form. This form has a clear advantage 
over the liquid form as it adheres to the surface and increases 
the effectiveness of the product. The new sanitizing products 
allow a deeper cleaning of environments and surfaces.

כוללים  והבינלאומי.  המקומי  בשוק  ביותר  מהחדשים  הם  שלנו  הניקיון  מוצרי 
הפעיל  הבסיס  יבש.  כתמים  ומסיר  נירוסטה  ליטוש  זכוכית,  ניקוי  אוויר,  מטהרי 
במוצר מאפשר למשטחים המטופלים להיות עמידים בפני ברק ושריטות. ממיסים 
על  משמשת  ממיסים  שומנים  משחת  וכן  לצורך,  בהתאם  גם  זמינים  ספציפיים 
משטחי מתכת. הנוסחאות הן תוצאה של ניסיון של שנים, אשר איפשר לייצר את 
הצורה  פני  על  ברור  יתרון  ולהם  ג'ל  בצורת  אלה  מוצרים  של  האידיאלי  ההרכב 
הנוזלית שכן הוא נצמד למשטח ומגביר את יעילות המוצר. מוצרי החיטוי החדשים 

מאפשרים ניקוי עמוק יותר של סביבות ומשטחים.
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אוויר בלחץ גבוה

אוויר בלחץ גבוה - מסיר בלחץ האוויר אבק מכל המשטחים. חובה לניקוי עדשות, 
עדשות מצלמה, מחשבים וכל סוג של מנגנון.

HIGH PRESSURE BLOW - It quicly removes dust from all surfaces. It 
is a must for cleaning lenses, camera lens, computers and any kind of 
mechanism.

מסיר מדבקות

סינתטיים. מהיר בהמסת  ופולימרים  מסיר מדבקות - תמיסה עם חומר ממיס 
דבקים סינתטיים שונים. אינו מטפטף כאשר מרוסס במצב אנכי.  התווית / דבק 

יורדים לחלוטין תוך מספר דקות לאחר היישום.

GLUE AND STICKER REMOVER - Solution with a solvent and synthetic 
polymers. It is quick in dissolving various synthetic adhesives. When 
sprayed in the vertical position, it does not drip. The label/glue comes off 
within a few minutes after the application.

HIGH PRESSURE BLOW

COD. P303 8034108890326400 ml

COD. P304 8034108891484200 ml

GLUE AND STICKERS REMOVER
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ממיס לניקיון כללי

ניקוי חזק ומסיר שומן. נוסחה מיוחדת המאפשרת  חומר   - ממיס לניקיון כללי 
הסרת כל סוגי הלכלוך ואינה משאירה שאריות. מבושם, על בסיס ממיס.

UNIVERSAL CLEANER SOLVENT - The product has a strong detergent 
and degreasing power. The special formula allows to eliminate all types of 
dirt and does not leave residue. Perfumed. Solvent based.

מסיר סיליקון

עודפות.  סיליקון  - תערובת ממיסים, המיועדת להסרת שאריות  מסיר סיליקון 
פועל במהירות רבה יותר על סיליקון טרי מאשר על סיליקון מוקשה. כאשר יש 
ישן   סיליקון  שיותר  כמה  להסיר  יש  סיליקון,  של  גדולות  כמויות  בהסרת  צורך 

ולאחר מכן למרוח את הממיס. אינו מחליד או מכתים שום משטח.

SILICONE SEALANT REMOVER - Mix of solvents, designed to remove 
excess silicone or silicone scraps. The product acts more quickly in the 
presence of fresh silicone than it does in the presence of hardened 
silicone. When large amounts of silicone need to be removed, begin by 
removing as much silicone as possible. Afterwards, apply the solvent. It 
does not corrode or tarnish any surface.

UNIVERSAL CLEANER SOLVENT

COD. P300 8034108890302400 ml

SILICONE SEALANT REMOVER

COD. P301 8034108890319400 ml
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מסיר כתמים משיש ואריחים

מסיר כתמים משיש ואריחים - מיועד להסרת כתמי שומן עיקשים ממשטחים 
נקבוביים כלבנים, שיש, טרוורטין ואבן טבעית. יעיל להסרת כתמי  עט, קפה או יין.

MARBLE AND COTTO STAIN REMOVER - Product designed for removing 
stubborn grease stains from porous surfaces such as brick, marble, 
travertine and natural stone. Also effective in removing stains such as 
pen marks, coffee or wine.

פוליש וניקוי נירוסטה

טבעיות  ותמציות  שמנים  ממיסים,  על  מבוסס  חומר   - נירוסטה  וניקוי  פוליש 
לניקוי  במיוחד  מתאים  הנירוסטה.  וליטוש  ניקיון  מאפשר  בקפידה.  המאוזנות 
והברקה של כל סוגי הפלדות ומשטחים שאינם סופגים. מחזיר ברק למשטחים 

ומבטל משקעים מהמשטח.

STAINLESS STEEL POLISH CLEANER - Product based on solvents, oils 
and natural extracts that are meticulously balanced. It allows stainless 
steel to be cleaned, degreased and polished. Product particularly suitable 
for cleaning and polishing on all types of steel and non-absorbing 
surfaces. A glossy surface can be restored and brilliant coats eliminate 
deposits.

MARBLE AND COTTO STAIN REMOVER

STAINLESS STEEL POLISH CLEANER

COD. P323 8034108892450200 ml

COD. P324 8034108893679400 ml
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מטהר אוויר

מפזר תחושה מדהימה של רעננות בכל החללים. מוצר מושלם  מטהר אוויר - 
להסרת כל סוגי הריחות. בעל ניחוח פרחוני רענן.

AIR FRESHNER -  It provides an incredible feeling of freshness in all 
spaces. A high quality product perfect for removing any type of odor. 
Floral fresh fragrance.

מנקה זכוכית מוקצף

מנקה זכוכית מוקצף - מוצר לניקוי כל סוגי הזכוכיות )חלונות, מנורות, מראות 
וכו'(, למשטחים צבועים ופורצלן. מתאים במיוחד לשמשות הרכב, מנקה ומסיר 
חרקים  שאריות  שומן,  לכלוך,  כתמי  מסיר  מזוגגים.  משטחים  גם  מאמץ  ללא 
בו במאונך.  משתמשים  כאשר  ממשטחים  מטפטף  אינו  הפעיל  הקצף  וניקוטין. 

משחרר ניחוח נעים ואינו משאיר סימנים.

FOAMY GLASS CLEANER - Product for the cleaning of all glass )windows, 
lights, mirrors, etc.(, painted and porcelain surfaces. It is particularly 
suitable for car windshields, it cleans and removes effortlessly over 
crystals and also all glazed surfaces. It removes stains from dirt, grease, 
insects, and nicotine. The active foam does not drip from vertical surfaces. 
The product releases a pleasant fragrance and it does not leave marks.

AIR FRESHNER

FOAMY GLASS CLEANER

COD. P312 8034108892306400 ml

COD. P313 8034108892429400 ml
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חיטוי אלכוהול איזופרופיל

למוצר לשמש כמנקה,  90%, מאפשר  טוהר של   - איזופרופיל  חיטוי אלכוהול 
מכיל  אינו  צבע,  וחסר  האיזופרופיל שקוף  או כממיס. האלכוהול  שומנים  מסיר 
והילות  עמוק  לכלוך  ומסיר  מנקה  לשימוש.  ידידותי  והוא  ריחות  או  צבע  חומרי 
ניתן  שאריות.  מותיר  וללא  במהירות  מתאדה  משטח,  מכל  אצבע  טביעת 
להשתמש בו לניקוי סביבה ביתית, מברשות, טלפונים סלולריים או סמארטפונים, 
אלקטרוניים  מכשירים  וניידים,  נייחים  מחשבים  צגים,  מקלדות,  עכבר,  משטחי 
לניקוי  כגון תקליטורי CD / DVD, קלטות מגנטיות, מעגלים מודפסים. שימושי 

מכשירים אופטיים כעדשות, עדשות צילום / ציוד צילום ומיקרוסקופים.

ISOPROPYL ALCOHOL SANITIZER - With a 90% purity, this product can 
be used as a cleaner, degreaser or either solvent. The isopropyl alcohol is 
colorless and clear, does not contain colorants or odors and is friendly to 
use. It cleans and removes all types of dirt deeply, halos and fingerprints 
from any surface, evaporating quickly and without leaving any residues. 
It can be used for the cleaning of domestic environments, brushes, cell 
phones or smartphones, mousepads, keyboards, monitors, computers 
and laptops, electronic devices such as CD / DVDs, magnetic tapes, 
printed circuit boards. Also useful for cleaning optical devices such as 
lenses, photo lens/gear and microscope

חיטוי בדים

הסינתטיים  הבדים  לכל  המתאים  חיטוי  תכונות  בעל  תרסיס   - בדים  חיטוי 
משי  זמש,  קטיפה,  אלקנטרה,  פוליאסטר,   ,TNT צמר,  כותנה,  כגון:  והטבעיים 
מתאדה  בשמים,  מכיל  אינו  מינימלי,  אלכוהולי  ריח  בעל  אך  צבע  חסר  וסאטן. 

במהירות ואינו מכתים.

FABRICS SANTIZER - Spray product with sanitizing properties, suitable 
on all synthetic and natural fabrics such as: cotton, wool, TNT, polyester, 
alcantara, velvet, suede, silk and satin. This colorless product has a 
slightly alcoholic odor, does not contain perfumes, evaporates quickly 
and does not stain. 

ISOPROPYL ALCHOOL SANITIZER

FABRICS SANITIZER

COD. P305 8050038873185400 ml

COD. P320 8050038873222400 ml
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משחת שטיפת ידיים

קשה,  לכלוך  להסרת  במיוחד  תוכננה  אשר  משחה   - ידיים  שטיפת  משחת 
שוטפת את הידיים ביעילות תוך שמירה על האיזון ההידרוליפידי הרגיל של העור. 

מכיל חומרים פעילי שטח וסבונים ממקור טבעי.
הוראות: מרחו את המוצר על ידיים יבשות ושפשפו אותם יחד, הוסיפו בהדרגה 

מים עד להמסת כל הלכלוך. שוטפים היטב ומייבשים.

HAND WASHING PASTE - Specifically designed to remove all kinds of 
heavy dirt, effectively washes your hands while preserving the skin’s 
normal hydrolipidic balance. Contains surfactants and soaps of natural 
origin. 
Directions: Apply the product to your dry hands and rub them together, 
gradually adding water until all the dirt is dissolved. Rinse well and dry.

לכלוך  המסיר  מרוכז  קרם   - במיוחד  מרוכזת  לבנה  ידיים  שטיפת  משחת 
עיקש. מכיל שוחקים מיקרוניים אינרטיים וחומרים פעילים טבעיים ממקור צמחי, 

ממקורות מתחדשים. משאיר ידיים רכות וריחניות.
הוראות: מרחו את המוצר על ידיים יבשות ושפשפו אותם יחד, הוסיפו בהדרגה 

מים עד להמסת כל הלכלוך. שוטפים היטב ומייבשים.

WHITE SUPER-CONCENTRATED HAND PASTE - It’s a concentrated 
cream that removes all kinds of persistent dirt. Contains inert micronized 
abrasives and natural surfactants of vegetable origin, from renewable 
sources. Leaves your hands soft and pleasantly scented. 
Directions: Apply the product to your dry hands and rub them together, 
gradually adding water until all the dirt is dissolved. Rinse well and dry.

HANDWASHING PASTE

WHITE SUPER-CONCENTRATED HAND PASTE

COD. P308 80341088922694000 ml
COD. P309 80341088922521000 ml
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COD. P310 80341088922384000 ml
COD. P311 80341088922451000 ml

משחת שטיפת ידיים 
לבנה מרוכזת במיוחד



C
LE

A
N

IN
G

 -
וי 

ק
ני

רי 
וצ

מ

94

קרם לבן לניקוי ידיים

קרם לבן לניקוי ידיים - קרם נוזלי מרוכז בעל כוח ניקוי גבוה המסיר לכלוך עיקש. 
הנוסחה מכילה חומרים פעילים טבעיים ממקורות מתחדשים וסבון צמחי. פעולת 
גרגרי המיקרו השוחקים מביאה לניקוי עמוק, בעוד המרככים הטבעיים מגנים על 

האפידרמיס. משאיר את הידיים רכות וריחניות.
הוראות: מרחו את המוצר על ידיים יבשות ושפשפו אותם יחד, הוסיפו בהדרגה 

מים עד להמסת כל הלכלוך. שוטפים היטב ומייבשים.

WHITE HAND WASHING FLUID CREAM - It’s a concentrated fluid cream 
with high cleaning power  that removes all kinds of obstinate dirt. Its 
formula contains natural vegetable surfactants from renewable sources 
and vegetable soaps. The action of the abrasive micro granules results 
in a deeper cleaning, while its natural emollients protect the epidermis. 
Leaves your hands soft and pleasantly scented. 
Directions: Apply the product to your dry hands and rub them together, 
gradually adding water until all the dirt is dissolved. Rinse well and dry.

WHITE HAND WASHING FLUID CREAM

COD. P319 80341088925595 L
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מנקה זכוכית אח

מנקה זכוכית אח - מסיר שומן ומנקה את זכוכית הקמינים והתנורים. מסלק עשן 
שחור ושאריות פיח. אינו אגרסיבי על חומרים כגון אריחים, משטחי מתכת צבועים 

ועוד. אינו משאיר סימנים.

FIREPLACES GLASS CLEANER - It cleans and degreases the glass of 
fireplaces and stoves.  It eliminates the black smoke and any carbon 
residue. It is not aggressive on materials such as tiles, painted metal 
surfaces and others. It does not leave streaks.

מסיר שומנים רב - תכליתי אוניברסלי - חומר ניקוי חזק הניתן לשימוש על סוגים 
וכו'. אינו  יכול להסיר לכלוך עיקש מאוד כמו שומן, שמן  של משטחים רחיצים. 

דליק, מסיס לחלוטין במים.
- ניתן לשימוש במכוניות, מנועים, צמיגים, כתמי שמן.

- שימושים אחרים: תריסים, כלים, תחזוקה למכונות, מוצרי גינה, ברביקיו ובבית.

ALL - PURPOSE DEGREASER - Strong detergent that can be used on 
multiple types of washable surfaces. It can remove very strong dirts 
such as grease, oil, etc. It is a non flammable product, completely water 
soluble.
- For use on cars, engines, tires, oil stains.
- Other uses: shutters, tools, maintenance for machinery, garden, 
barbecue, and in the home.

FIREPLACES GLASS CLEANER

ALL - PURPOSE DEGREASER

מסיר שומנים
רב - תכליתי אוניברסלי

COD. P317 8034108892511750 ml

COD. P316 8034108892504750 ml
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משחרר סתימות

משחרר סתימות - מנקה מרוכז במיוחד. מתאים להסרת כל סוגי הסתימות. פעיל 
במיוחד על פסולת אורגנית כגון נייר, כותנה, מזון, חומרי ניקוי. משחרר צינורות 

סתומים עם משקעים אינרטיים ואורגניים. לשימוש מקצועי בלבד.

DESCALING DETERGENT - Extra-concentrated. Product suitable to 
remove any form of obstruction. It is particularly active on organic waste 
such as paper, cotton, food, detergent deposits. Free your pipes clogged 
with inert and organic deposits in general. For professional use only.

סודה קאוסטית - מסיר צבעי שמן לשיקום עץ )ממיסים 300/500 גרם בליטר 
מים ומורחים על ידי טבילה או מברשת(; מסיר אבנית מחומרים אורגניים, ניקוי 
רצפות, כיריים, גריל, ברביקיו, רשתות, תנורים ומכסים )ממיסים 200/500 גרם 
3/4 ליטר מים ומשרים למשך 6-8 שעות(; משחרר ניקוז סתום על ידי גיר, אוכל, 
שומן וכו', )מוזגים כ- 150/200 גרם ישירות לנקז ומוסיפים 1/2 ליטר מים חמים(. 
המוצר אינו פעיל על מתכות למעט אלומיניום, מגנזיום, אבץ או סגסוגות שלהם.

CAUSTIC SODA - It can be used as a paint stripper on oil based paints for 
the restoration of wood )dissolve 300/500 grams in a liter of water and 
apply by dip or brush(; descaling of organic substances, cleaning of floors, 
stoves, barbecue grills, griddles, ovens and hoods )dissolve 200/500 gr 
3/4 liters of water and soak for 6-8 hours(; clogged drains by limestone, 
food, fatty food, etc., )pour roughly 150/200 gr directly into the drain and 
add 1/2 liters of hot water(. The product does not attack metals with the 
exception of aluminum, magnesium, zinc or their alloys.

DESCALING DETERGENT

CAUSTIC SODA

סודה קאוסטית

COD. P306 80341088916681L (1,8 kg)

חומצה גופרתית טהורה ב 97%
Sulfuric acid pure at 97% 

COD. P322 80341088926581kg
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תעשיית הרכב

CAR LINE

Our range of products are designed to meet the needs of the car 
and motorcycle industry )racing included). 
Products such as dashboard cleaner and fabric cleaner were 
created for the maintenance and care of your car. 
Not only are the products suitable for car washing, but they can 
also be used in the technical field )carburetor cleaner, throttle 
bodies cleaner, etc.). 
This category also includes all the spray products specifically 
formulated for the vehicle repair industry.  

מגוון המוצרים שלנו נועד לענות על הצרכים של תעשיית הרכב והאופנועים (כולל 
מירוצים(.

מוצרים כמו מנקה לוח המחוונים וניקוי בדים נוצרו במיוחד עבור הצורך בתחזוקה 
וטיפול במכוניתך.

המוצרים מתאימים לשטיפת מכוניות, וכן יכולים לשמש גם בתחום הטכני (מנקה 
קרבורטור, מנקה גופי מצערת וכו'(.

תיקוני  לתעשיית  במיוחד  גובשו  אשר  הריסוס  מוצרי  כל  את  כוללת  זו  קטגוריה 
הרכב.
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פוליש לפנים הרכב (לוח מחוונים( - בסיס שמן סיליקון בעל יכולת ליטוש מעולה, 
ומשטחים  פלסטיק  מחוונים,  לוחות  גבי  על  לשימוש  מתאים  ודבק.  מים  דוחה 
ללטש  נועדה  הנוסחה  נוצץ.  לגימור  משטחים  מחזיר  סופגים.  שאינם  אחרים 
להגנה,   אידיאלי  מחוונים.  לוחות  של  שונים  וסוגים  עור  דמוי  פלסטיק,  ולהאיר 

שקוף והצטברות אבק. משאיר ניחוח נעים.

DASHBOARD POLISH - Silicone oil-based product with excellent 
polishing, water-repellent and anti-adhesive properties. It is suitable to 
use on dashboards, plastic, and other non-absorbing surfaces. It restores 
surfaces to a shiny glittering finish. The formula is designed to polish and 
brighten up plastic, imitation leather, and various types of dashboards. 
Ideal for protecting, it leaves a transparent coat that prevents the build 
up of dust. It also leaves a pleasant fragrance.

פוליש נטול סיליקון לפנים הרכב (לוח מחוונים( - תוכנן במיוחד כדי להבריק 
ולהאיר סוגים שונים של לוחות מחוונים וחלקי פלסטיק. מאט את שקיעת האבקה 

ומשאיר ניחוח נעים. היעדר הסיליקון מאפשר להשתמש בו בתוך המכונית.
אופן השימוש: רסס את המוצר ממרחק של כ 20- ס"מ . כדי לשפר את התפשטות 

הפצת המוצר, השתמש במטלית נקייה.

DASHBOARD NON SILICONIC POLISHER - This product is specifically 
designed to polish and brighten different kinds of dashboards and plastic 
parts. It slows the deposition of the powder and leaves a pleasant scent. 
The absence of silicone allows it to be used inside the car. 
How to use: spray the product from a distance of about 20 cm/10in. To 
improve the spreading of the product distribution of the product, use a 
clean cloth.

DASHBOARD POLISH

DASHBOARD NON SILICONIC POLISHER

COD. A451 8034108890418600 ml
COD. A450 8034108890401400 ml

פוליש לפנים הרכב
)לוח מחוונים(

פוליש נטול סיליקון
COD. A468לפנים הרכב )לוח מחוונים( 8034108893624600 ml
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תיקון פנצ'ר

פנימי(.  צינור  בלי  או  )עם  תקור  צמיג  של  סוג  כל  מידית  מתקן   - פנצ'ר  תיקון 
מספק פיתרון יעיל וקבוע על ידי יצירת שכבת איטום שלמה ואחידה בתוך הצמיג. 
נבדק במלואו על מנת לאשר את יעילותו ומצוינותו. לאחר התיקון מומלץ לבקש 

ממומחה צמיגים לבדוק את לחץ הצמיג.

INFLATE AND REPAIR TIRES - It immediately pumps up and repairs every 
type of flat tire )with or without inner tube(.  It provides an effective and 
permanent solution by creating a complete, uniform seal layer inside the 
tire. This product has been fully tested to certify its effectiveness and 
excellence. After the repair, it is advised to ask a tire expert to check the 
tire pressure.

מסיר קרח - מוצר רב תכליתי המשמש במיוחד להמסה והסרה מהירה של קרח 
מונע  יזום,  באופן  יישום  מושלמת.  נראות  מבטיח  המכונית.  וחלונות  משמשות 

היווצרות קרח.

GLASS ICE REMOVER - Multifunction Product specifically used for 
dissolving and quickly removing the ice from a car’s windshield and 
windows. It also cleans to ensure perfect visibility. When applied 
proactively, it prevents ice formation.

INFLATE AND REPAIR TIRES

GLASS ICE REMOVER

מסיר קרח

COD. A454 8034108890449300 ml

COD. A455 8034108890531250 ml
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מכניים  ורכיבים  מצמדים  בלמים,  על  במיוחד  יעיל  ניקוי  חומר   - בלמים  מנקה 
אחרים הדורשים הסרת שומן ללא שטיפה. ממיס במהירות שמן, שומן וחומרים 

מלוכלכים אחרים.

BRAKE CLEANER - Special cleaner particularly effective on brakes, 
clutches and other mechanical components that require to be degreased 
without rinsing. It rapidly dissolves oil, grease and other dirty substances.

ניקוי צמיגים - תוכנן במיוחד לתחזוקת צמיגי רכב. שימוש קבוע ישמור על הצבע 
המקורי של הצמיגים. מגן על הצמיג מפני בלאי ובמקביל מונע היווצרות סדקים.

WHEEL BLACK - A product specifically designed for the maintenance of 
car tires. When used regularly, it will maintain the original color of the tires. 
It protects the tire from weathering while also preventing the formation 
of cracks.

BRAKE CLEANER

WHEEL BLACK

מנקה בלמים

ניקוי צמיגים

COD. A472 8034108890425600 ml
COD. A462 8034108892467500 ml
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COD. A460 8034108892412400 ml
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איטום שחור 
לטמפרטורה גבוהה

מנועים  לאיטום  המיועדת  שחורה  משחה   - גבוהה  לטמפרטורה  שחור  איטום 
שיוצר  מה  הבידוד,  בכמות  שליטה  מאפשר  המיוחד  המתקן  וחדשים.  ישנים 
תוצאות מקצועיות. בעל עמידות יוצאת דופן הן לטמפרטורות גבוהות והן לנמוכות 
להחלפת  מתאים   .)C  260° עד  )קוצים   -    )C +180°  / 200 ° -עד C -60°(
אטמים, מכסי שסתום, מחבתות שמן, משאבות מים והילוכים. מתנגד למגע עם 

נוזלי קירור ושמנים

BLACK SEAL HIGH TEMPERATURE - A black paste designed for sealing 
both old and new generation engines. The special dispenser allows you 
to vary the amount of insulation, which creates professional results. It 
has exceptional resistance to high and low temperatures )-60°C/-76°F 
to +180/200°C: +356/392°F( - )spikes to 260°C/500°F(. Suitable for 
replacing gaskets, valve caps, oil pans, water pumps and timing gears. It 
resists contact with antifreeze and oils

מנקה קרבורטור - תוכנן במיוחד לשימוש בחלק הפנימי והחיצוני של הקרבורטור. 
משמש לשימון רכיבים מכניים שונים של המכונית. מנקה לכלוך ומרבצי זוהמה.

אופן השימוש: יש לרסס את המוצר ישירות על החלקים שיש לנקות.

CARBURETOR CLEANER - A cleaner specifically designed for use on 
the inside and outside of the carburetor. It can also be used to degrease 
various mechanical components of the car. It cleans dirt and grime 
deposits. 
How to use: spray the product directly on the parts that need to be 
cleaned.

BLACK SEAL HIGH TEMPERATURE

CARBURETOR CLEANER

מנקה קרבורטור

COD. A463 8034108893426200 ml

COD. A470 8034108893747400 ml
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מנקה גופי מצערת - חומר ניקוי מתקדם אשר פותח במיוחד לניקוי גופי מצערת 
וסעפי יניקה העשויים מחומר פלסטי. נוסחה מיוחדת אשר אינה מכילה חומרים 
המזיקים לפלסטיק או לגומיות. מסיר מרבצי פחמן ושמן מגוף המצערת וממערכת 
הכניסה כולה. מפחית את פליטת גזי הפליטה המזיקים. מתאים לשימוש במנועים 
עם בעיות הנגרמות על ידי צנורות שסתום מלוכלכים. משפר את דחיסת ביצועי 
המנוע. אופן השימוש: יש לרסס את המוצר ישירות על החלקים שיש לנקות או 

לרסס את המוצר לסירוגין לתוך חלקי היניקה, כשהמכונית נעה.

THROTTLE BODIES CLEANER - Last generation cleaner developed for 
cleaning throttle bodies and intake manifolds that are made out of plastic 
material. This special formula does not contain substances that are 
harmful to plastics or rubbers. It removes carbon and oily deposits from 
the throttle body and the entire intake system. It reduces the emission of 
harmful exhaust gases. It is suitable to use on motors that have problems 
caused by dirty valve stems. Capable of improving compression and 
engine performance. How to use: spray the product directly on the parts 
to be cleaned or spray the product intermittently inside the intake, with 
the car moving.

במהלך  ובנזין  דיזל  מנועי  של  קלה  התנעה   - רכבים  למנועי  מהירה  התנעה 
שחיקת  מונע  מאוד.  נמוכות  בטמפרטורות  גם  מהירה  הצתה  מבטיח  החורף. 

הסוללה ומאריך את חייה.
אופן השימוש: יש לרסס ישירות על פילטר האוויר או על כניסת האוויר ואז להפעיל 

את המנוע.

STARTER QUICK STARTING - Easy starts of diesel engines and gasoline 
during the winter. It ensures fast ignition even at very low temperatures. 
It prevents wearing on battery and it extends its life. 
How To Use: Spray directly on the air filter or the air intake and then start 
the engine.

THROTTLE BODIES CLEANER

STARTER QUICK STARTING

מנקה גופי מצערת

התנעה מהירה 
למנועי רכבים

COD. A469 8034108893723400 ml

COD. A466 8034108893457200 ml
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חיטוי חד פעמי לפנים הרכב

חיטוי חד פעמי לפנים הרכב - מיועד לפעולת חיטוי מהירה ויעילה של המכונית. 
ומחצלות רצפה בתוך המכונית.  נעימים ממושבים, פלסטיק  ריחות לא  מנטרל 

יכול לסייע בסילוק ריח עשן ומרענן מיד את הסביבה.
אופן השימוש: הנח את המיכל על אחת המחצלות בתוך המכונית. הפעל את 
מיזוג האוויר במידת האפשר למיחזור האוויר. כוונו את זרימת האוויר לגובה וסגרו 

את הדלתות. יש להשהות 20 דקות לפחות ואז לאוורר.

CABIN SANITIZER DISPOSABLE ONE-SHOT - Product designed for rapid 
and effective sanification action of the car. It neutralizes unpleasant 
smells from seats, plastics and floor mats inside the car. It can help 
eliminate the smell of smoke and immediately refreshes environment. 
How to use: Place the tank on one of the mats inside the car. Operate 
the air conditioning whenever possible onto the air recycling. Initiate air 
flow to high and close the doors. Let it soak for at least 20 minutes then 
ventilate. 

חיטוי למזגנים - תרסיס חיטוי למזגנים ולמערכות מיזוג אוויר )לא רק אוטומטי(. 
מסיר לכלוך וריחות ומשאיר את המערכת רעננה. מוצר תחזוקה נהדר לשימוש  

ברכב, בבית ובמשרד. מסופק עם צינורית באורך 60 ס"מ.

AIR CONDITIONERS SANITIZER - Sanitizing spray for air conditioners 
and air conditioning systems )not just auto(. It removes dirt and odors, 
leaving the system refreshed. A great maintenance product you can use 
in the car, home and office. 60 cm/24in straw provided.

CABIN SANITIZER DISPOSABLE ONE-SHOT

AIR CONDITIONERS SANITIZER

חיטוי למזגנים

COD. A467 8034108893594150 ml

COD. A461 8034108891736400 ml
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מנקה בדים ופנים הרכב

לניקוי  קצף  בפעולת  המשתמשת  מיוחדת  נוסחה   - הרכב  ופנים  בדים  מנקה 
עמוק של שטיחים ומשטחי בד מבלי להשאיר שאריות. מתייבש במהירות ומשאיר 
ריח נעים. יש לערבב לפני השימוש ולרסס את המוצר כ 20- ס"מ מפני השטח, 

יש להחזיק את הבקבוק זקוף. לנגב במטלית נקייה ולהניח להתייבש.

CAR INTERIORS AND TEXTILE FOAM CLEANER - This special formula 
uses foaming action to deep clean carpets, fitted carpets and fabric 
surfaces without leaving any residue. It dries quickly and leaves a 
pleasant smell. Shake before use. Spray the product about 20 cm/8in 
away from the surface, holding the bottle upright. Wipe with a clean cloth 
and let dry.

החלק  לניקוי  במיוחד  תוכנן  אשר  גבוה  ממיס  כוח  בעל  מוצר   - מנועים  ניקוי 
וקטנועים.  אופנועים  רכבים,  של  מכניים  חלקים  ולשטיפת  המנוע  של  החיצוני 
וציוד אחר.  ומסיר זפת ממכונות  ושמנים, מסיר שאריות אספלט  ממיס שומנים 

לתרסיס השפעה מכנית של הסרת אבנית.
לשטוף  מספר דקות,  לפעול  לחומר  לאפשר  המוצר,  את  לרסס  השימוש:  אופן 
מחדש בזרם מים חזק או להסיר את האבק בעזרת מטלית. במקרה של כתמים 

עיקשים, יש לחזור על השלבים.

ENGINE MOTOR CLEANER - This product has a high solvent power that 
is specially designed to clean the outside of the engine motor and for 
washing mechanical parts of vehicles, motorcycles and scooters. It 
dissolves grease and oils, removes residue of asphalt, and removes tar 
from machinery and other equipment. This spray also has a mechanical 
effect of descaling. 
How to use: spray the product, leave to act a few minutes, re-wash with 
strong stream of water or remove the dust with a cloth. In case of tough 
spots, repeat the steps.

CAR INTERIORS AND TEXTILE FOAM CLEANER

ENGINE MOTOR CLEANER

ניקוי מנועים

COD. A471 8034108890432400 ml

COD. A473 8034108895505400 ml
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ריתוך

WELDING

A series of antiadhesives specific for meeting different needs.
From anti-spatter used in the welding to crack and leak 
detectors.
Years of experience have resulted in our special formulas, which 
has led our product to be a landmark in this area over time.

סדרת נוגדי הדבקה ספציפיים הנותנים מענה על צרכים שונים.
מנוגדי התזה המשמשים לריתוך ועד לגלאי סדקים ודליפות.

שלנו  המוצר  את  שהוביל  מה  שלנו,  המיוחדות  לנוסחאות  הביא  שנים  של  ניסיון 
להיות נקודת ציון בתחום לאורך זמן.
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נוגד התזה לריתוך - יוצר שכבת פולימרים סינתטיים. בשל תכונותיהם המיוחדות, 
נמנעת הידבקות והתמצקות של כתמי ריתוך לכל משטח. מונע חמצון וקורוזיה 
הנגרמים על ידי כימיקלים. מתאים לריתוך אוטוגני, חשמלי וגז אינרטי. התרכובת 

נקייה מחומרי סיליקון.

ANTI-SPATTER FOR WELDING - A product made of film forming 
synthetic polymers. Due to their special features, it prevents the 
adhesion and solidification of welding spatter to any surface. The film 
also prevents oxidation and corrosion caused by chemicals. It is suitable 
for autogenous, electric and inert-gas welding. The compound is free of 
silicon substances.

בשל  סינתטיים.  פולימרים  שכבת  יוצר   -  ONLY CO2 לריתוך  נוגד  ספריי 
חמצון  מונע  משטח.  לכל  ריתוך  כתמי  התזת  נמנעת  המיוחדות,  תכונותיהם 
וקורוזיה הנגרמים על ידי כימיקלים. מתאים לריתוך אוטוגני, חשמלי וגז אינרטי. 

התרכובת נקייה מחומרי סיליקון.

ONLY SPRAY ANTI-SPATTER CO2 FOR WELDING - A product made of film-
forming synthetic polymers. Due to the spray’s special characteristics, it 
prevents the seizure of welding spatter to any surface. 
The film also prevents oxidation and corrosion by chemical agents. It is 
suitable for autogenous, electric and inert-gas welding. 
The compound is free of silicon substances.

ANTI-SPATTER FOR WELDING

ONLY SPRAY ANTI-SPATTER CO2 FOR WELDING

נוגד התזה לריתוך

ספריי נוגד לריתוך 
ONLY CO2

COD. W506 8034108890517400 ml

COD. 14 8034108891705300 ml

אינו דליק כלל
Completely NON-flammable
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טיפול בסדקים בריתוך

טיפול בסדקים במתכת - שלושה מוצרי ריסוס המאפשרים ריתוך או יציקה של פגמים כסדקים הנגרמים על ידי מתיחה, 
בורות, אזורים נקבוביים וחריצי ריתוך. ניתן לאתור סדקים, ליקויי היתוך וחללים פתוחים בחלקים מרותכים. שיטת בדיקה 
לא הרסנית זו מאפשרת בדיקת משטח איכותי יעיל. אופן השימוש: 1( יש לנקות היטב ולהסיר שמנוניות מן המשטח הדורש 
טיפול במנקה לסדקים )כחול(. 2( לאחר מכן יש למרוח את הנוזל החודר )אדום( בצורה אחידה. 3( יש להמתין 20 דקות 
עד שהמוצר יחדור לכל הסדקים ויתייבש. 4( יש להסיר את עודפי הנוזל החודר באמצעות הממיס המתאים ולייבש. 5( יש 
לרסס  שכבה דקה של גלאי סדקים )לבן( על האזור ולהניח לו לפעול. 6( נוצרת תגובה עם הנוזל החודר בסדקים, גלאי 

הסדקים מראה בצורה ברורה וחד משמעית את כל הפגמים הדורשים תיקון מהיר.

DEVELOPERS FOR CRACKS - Three spray products that permit the welding or casting of defects such as cracks 
caused by strain, pitting, porous areas and welding slots. These areas can be identified with ease and precision. 
For the detection of cracks, fusion defects and open cavities in welded parts. This non-destructive testing 
method allows an efficient quality surface check. How to use: 1( Thoroughly clean and degrease the surface to 
be treated with the cleaner for cracks )blue(. 2( Apply the penetrating liquid )red( evenly. 3( Wait 20 minutes for 
the product to penetrate all defects and dry. 4( Remove excess penetrating liquid using the right solvent and 
then dry. 5( Spray a thin layer of Crack detector )white( over the area and leave it work. 6( Following reaction 
with the penetrating liquid in the cracks, the Crack Detector informs the user clearly and unequivocally of any 
defects in the surface for quick corrections.

DEVELOPERS FOR CRACKS
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COD. W500 8034108890456400 ml

COD. W501 8034108890463400 ml
COD. W502 8034108891470400 ml
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נוגד ריסוס 
על בסיס מים לריתוך

נוגד ריסוס על בסיס מים לריתוך - פולימר סינטטי ההופך לאמולסיה במגע עם מים. המאפיינים המיוחדים שלו מונעים 
מטיפות הריתוך הניתזות להתפס על התומך. מונע היווצרות תחמוצת וקורוזיה. ניתן לשימוש במקרה של ריתוך אוטוגני, 

חשמלי וגז אינרטי.
מוצר בעל ביצועים גבוהים הנקי מחומרי סיליקון, ממיסים או מכל חומר אחר המזיק לבריאות האדם.

כמות קטנה מספקת את התוצאה הרצויה.

WATER BASED ANTI-SPATTER FOR WELDING - Synthetic film-forming polymer based product that emulsify in 
water. Its specific properties prevent the welding drops from seizing onto any support. It prevents the chemicals 
from forming oxides and corrosions. It can be used in case of autogenous, electric and inert-gas welding. 
This high performance product is free from silicone substances, solvents or any other noxious substances for 
human health. 
A small quantity gives the expected result.

WATER BASED ANTI-SPATTER FOR WELDING
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COD. W503 8034108890487400 ml
COD. W504 80341088904945 L
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סמיכות גבוהה,  נוגד הדבקה. בעל  ננו קרמיקה  מבוסס   - נוגד הדבקה קרמי 
המהווה שכבת מגן עמידה היכולה להיצמד לכל משטח מתכת. מאפשר בנוסף 
פעולת שחרור מעולה.עמיד בטמפרטורות של עד ° C 1500. בעל יכולת הולכה 

תרמית טובה ועמידה בפני זעזועים תרמיים.
כיוון שמתאים לטמפרטורות מעל ° C 800, ניתן לשימוש ישירות על לפיד הריתוך.

CERAMIC BASED SHIELD - Anti-adhesive nano-ceramic based shield. 
It has a strong consistency, which forms a resistant shield that can 
attach to any metal surface. It also has excellent releasing action. It 
can withstand temperatures up to 1500°C/2732°F. It has good thermal 
conductivity and is thermic shock-resistant. 
It is suitable for temperatures above 800°C/1472°F. The product can be 
dispensed directly onto the welding torch. 

גלאי דליפת גז  - בעל חומרים פעילים סינתטיים אשר יכולים לזהות דליפות גז או 
אוויר דחוס בצינורות, שסתומים, חיבורים, מיכלים ומיכלי לחץ.

אינו דליק, ולכן ניתן להשתמש בו לבדיקת תנורי גז ורשת.

GAS LEAKS DETECTOR - A product with synthetic active agents which 
can detect leaks of gas or compressed air in pipes, valves, connections, 
canisters and pressurized tanks. 
It is non-flammable, so it can be used to check on gas stoves and mains.

CERAMIC BASED SHIELD

GAS LEAKS DETECTOR

נוגד הדבקה קרמי

גלאי דליפת גז

COD. W508 8034108896083400 ml

COD. W507 8034108890524400 ml
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צופר אוויר - מסופק ביחד עם הצופר.
רמת עוצמת קול: 124dB ל - 2 מ'.

משך התרועה הרציפה: 120 שניות.

HANDY HORN - Flammable handy horn. Horn supplied.
Sound power level: 124 dB at 2 m. 
Duration of continuous delivery: 120 sec.

HANDY HORN

COD. T001צופר אוויר 8034108891545250 ml



A
C

C
E

S
S

O
R

IE
S

 -
ם 

רי
יז

אב

111

SECTORS OF APPLICATIONS

ענפים מתאימים ליישום

הנדסת חשמל 
Electrical engineering

חקלאות 
Agricolture

טיפול הרכב 
Car Care

בנייה 
Building

עיטור 
Decoration

חומרה 
Hardware

טיפול הבית 
Home Care

תעשייה 
Industry

מיזוג 
Air Conditioning

אינסטלציה 
Plumbing

משרד 
Office

המגזר הימי 
Nautical Sector

Ambro-Sol ® and XT-10 ® are international registered brands. All rights reserved.
No parts of texts, drawing or illustrations, may be reproduced.

It's a right of Ambro-Sol to modify or substitute the products contained in this printed matter, without any obligation of 
notice.

® Ambro-Sol ו- ®XT-10 הם מותגים רשומים בינלאומיים. כל הזכויות שמורות.

אין לשכפל חלקים מהטקסטים, רישומים או איורים.
זכותה של אמברו-סול לשנות או להחליף את המוצרים הכלולים בדפוס זה, ללא כל חובת הודעה.



סניפים

יבואן וסוכן בלעדימטה ראשי 
ברסיס פסטנרס בע“מ

חורטים 2 חולון
טלפון: 03-6500210

www.barsys.co.il


