EXO 20 - Keramisk Pasta

EXO 21 - Kædebeskyttelse

Skille- og smøremiddel til forbindelser og forskruninger som udsættes for høj belastning og
temperatur. Silikone- og metalfri.

Fuldsyntetisk, farveløs specialfedt med ekstrem
høj smørekapacitet. Meget gode penetreringsevner.

81380					

81460					

500 ml.

500 ml.

EXO 22 - Kontakt Spray

EXO 23 - Tørsmøre Spray

Eliminerer fugtighedsbetingede forstyrrelser i
tændingssystemer og elektriske anlæg. Virker på
stål, jern, letmetal og kunststof.

Glide- og formslipmiddel til mineralske og metalliske substrater. Særdeles gode smøreegenskaber selv ved høje belastninger og temperaturer.
Metalfri.

81200					

81110					

500 ml.

500 ml.

EXO 24 - Lækage Søger

EXO 25 - Svejsebeskyttelse

Afslører utætheder og revner i glas- og trykluftsystemer. Velegnet til alle gasinstallationsvirksomheder og testcentre. Selv de mindste utætheder
afsløres i kunststof- og metalrørsledninger.

Beskytter arbejdsemner, strøm- og gasdyser mod
svejsestænk. Optimal anvendelse til alle svejseopgaver i stål, aluminium og rustfri stål. Farefri
svejsning da produktet ikke er brændbart.

81100					

81370					
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400 ml.

500 ml.

EXO 9 - Universal Olie
Universal olie til utallige opgaver inden for værksted,
industri, have, husholdning, bil, motorcykel, knallert,
cykel osv. Ideel som både rustløsner, smøremiddel, kontaktspray, korrosionsbeskyttelse og smudsløsner.
81010					

250 ml.

EXO 26 - Wire & Tandhjulsfedt

EXO 27 - PTFE Smørefedt

Til smøring af lejer, stålwirer, spil, drejeled, tandhjul, kæder forbindelser, osv. Formindsker kørestøj,
slitage og beskytter mod korrosion. Silikone- og
syrefri.

Smøring af bevægelige dele såsom remskiver,
kædehjul, forbindelser, tandhjul, ruller, hængsler,
led, glideskiver, osv. Silikone- og syrefri.

81450					

81410					

500 ml.

500 ml.

EXO 28 - Silikone Spray Fedt

EXO 29 - Hvid Fedtspray

Universal skille, glide, pleje- og smørespray til
kunststof- og rullelejer, hængsler, glideskinner,
trisser, elektriske forbindelser, osv. Syrefri.

Til smøring og konservering af forbindeser, tandhjul, ruller, hængsler, kuglelejer, led, glideskinner,
osv. Silikone- og syrefri.

81420					

81350					

500 ml.

500 ml.

EXO 30 - Fryse Spray

EXO 32 - Håndrens, Orange

Nedkøling af komponenter til -48° C. Letter fejlsøgning ved termiske afbrydelser af transistorer,
modstande, indsprøjtningsanlæg osv.

Håndrens til effektiv fjernelse af fedt og olie.
Meget velegnet til brug i garager, værksteder og
maritime industrier.

81290					

11695 (med pumpe)			

500 ml.

3L.
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EXO 33 - Keramisk Pasta m. pensel

EXO 39 - Selepleje

Anvendes som samlepasta på turbiner, udstødningsrør, aksler, tandhjul, ventiler, kæder, sammenføjninger og skinner. Silikone- og syrefri. Forebygger elektronisk korrosion.

Produktet bevirker at rulleseler bevares smidige,
samtidig med at farven opfriskes. Indeholder silikone.

81610					

81470					

200 ml.

500 ml.

EXO 40 - Power Rustløsner

EXO 41 - Bore- & Skæreolie

Gennemtrænger rust, opløser effektivt fastsiddende snavs, olie, osv. Silikone- og syrefri. Silikone- og syrefri.

Velegnet til almindelig og middelsvær bearbejdning i metalindustrien. Til køling og smøring ved
boring, skæring, drejning, fræsning, savning og
omformning.

81270					

81130					

500 ml.

500 ml.

EXO 42 - Grafit Olie

EXO 43 - Super Multiolie

Løsner og smører fastsiddende tærende forbindelser. Grafit sørger for ekstra smøring og forhindrer
fastsættelse af skruer, skiver og bolte ved løsning
og fastspænding. Silikonefri.

Frigør forbindelser som gennem oxidering, rust,
forurening eller tilsmudsning er svært bearbejde-lige. Forhindrer funktionsudfald i apparater
og maskiner. Silikone- og syrefri.

81300					

81230				
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500 ml.

500 ml.

EXO 45 - Silikone Spray

EXO 46 - Dyseløsner

Rengører, smører, plejer, imprægnerer og konserverer. Fjerner og forhindrer mislyde. Lugtfri og
farveløs.

Til løsning af fastsiddende indsprøjtningsdysere.
Fremragende krybeevne. Med 4-dobbelt virkning.

81140					

81430					

500 ml.

500 ml.

EXO 47 - Multifunktionsfedt

EXO 48 - Universal PTFE Spray

Produktet er velegnet til smøring af alle typer lejer og bevægelige led. Anvendes til industri, entreprenører, landbrug, transport, gartneri, osv.

Holdbarvirkende smøremiddel til maskindele,
stolesæder, glideskinner, låse, bolte, osv. Silikoneog syrefri. Ikke elektrisk ledende.

81400					

81260					

400 g.

500 ml.

EXO 49 - MoS2 Rustløsner

EXO 50 - Antirust Grunder

Opløser hurtigt fastrustede forskruninger og
forbindelser. Forhindrer og eliminerer mislyde
gennem gode smørende egen-skaber. Beskytter
mod korrosion og slitage. Silikonefri.

Til reparationslakering og langtidsholdbar beskyttelse af metaller. Høj dækkeevne og jævn overflade. Støvtør efter 10-15 min., berøringstør efter
15-20 min.

81180					

81250					
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500 ml.

500 ml.

EXO 51 - Akryllak, Sort Højglans

EXO 52 - Akryllak, Mat Sort

Hurtigttørrende acryllak til overflader af træ, metal, aluminium, glas, sten og forskellige plasttyper.
Hærdet efter 2 timer.

Hurtigttørrende acryllak til overflader af træ, metal, aluminium, glas, sten og forskellige plasttyper.
Hærdet efter 2 timer.

81580					

81590					

500 ml.

500 ml.

EXO 53 - Fælgmaling, Sølv

EXO 55 - Zink Spray, Lys Alu

Hurtigttørrende acryllak til dekoration og reparation af fælge og navkapsler af stål og letmetal.

Langtidsholdbar korrosionsbeskyttelse til metaloverflader og til efterbehandling af varmeforzinkede overflader. Støvtør efter ca. 10 min.,
berøringstør efter ca. 20-25 min.

81600					

81340					

500 ml.

500 ml.

EXO 56 - Zink Spray, Mat Grå

EXO 58 - Starthjælp

Langtidsholdbar korrosionsbeskyttelse til metaloverflader og til efterbehandling af varmeforzinkede overflader. Støvtør efter ca. 10 min.,
berøringstør efter ca. 20-25 min.

Et værktøj til startproblemer i forbrændingsmotorer.

81190					

81385					

500 ml.

500 ml.
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EXO 60 - Bremserens
Til rengøring og affedtning af bremser og andre dele på
køretøjer. Fjerner hurtigt og grundigt bremse- og koblingsstøv, snavs, fedt og olie. Silikonefri og ikke-ætsende.

81160					

500 ml.

EXO 59 - Kabelbeskyttelse

EXO 62 - Trykluft Spray

Gennemsigtig spray til at forebygge skader på
kabler og ledninger. Objekter undgår de behandlede flader på grundaf den enestående, klæbrige
beskyttelsesfilm.

Hurtig rengøring og afstøvning af elektroniske
komponenter, kontakter, ømfindtlige overflader,
kabinetter, osv.

81390					

81310					

500 ml.

270 ml.

EXO 63 - Elektronik Rens

EXO 65 - Industri Rens

Til rengøring af elektriske anlæg og komponenter,
stik, relæ, osv. Fjerner hurtigt og skånsomt størknet kontakt-fedt, harpiks, olie og andet snavs.

Rengøring og affedtning af maskindele, overflader, stålkabler, tandremme, osv. Indeholder acetone. Silikonefri.

81240					

81120					

500 ml.

500 ml.

EXO 66 - Maskin- & Metalrens

EXO 70 - Stål Pleje

Rengøring af maskiner, maskindele, motorer,
værktøj, osv. Fjerner fastsiddende snavs, olie og
harpiks grundigt og skånsomt.

Rengør og plejer alle metaloverflader inden- og
udendørs. Fjerner snavs, kalkbelægninger, flyverust, fedt, olie og harpiks på ædelståls-, aluminiums-, kobber- og messingoverflader.

81280					

500 ml.

81330					

500 ml.
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EXO 72 - Graffiti Fjerner

EXO 75 - Allround Citrus Rengører

Til fjernelse af farver, lak og tusch på hårde overflader som glas, stål og kunststof. Også velegnet
på beton, puds og murflader.

Fjerner fastsiddende tilsmudsninger af olie, fedt,
kulstøv, tjærepletter, asfalt og klæberester på alle
overflader også metaller og kunststof. Opløser
limrester, graffiti, tusch og blæk.

81500					

81510					

500 ml.

500 ml.

EXO 77 - Label Fjerner

EXO 80 - Cockpit Pleje

Optimal og let fjernelse af limrester, etiketter, harpiks, tush, graffiti osv.- på ikke sugende
overflader. Kan anvendes på krom, glas, metal,
kunststof og lakerede overflader.

Rengør og plejer cockpits, kunststofdele og glatlæder. Beskytter mod blegning og sprødhed.
Forlænger levetiden for kunststof. Indeholder silikone.

81150					

81210					

500 ml.

500 ml.

EXO 81 - Kunststof Pleje

EXO 82 - Klima Rens

Sørger for effektiv langtidsholdbar pleje og farveopfriskning af alle kunststoffer. Produktet bevirker en skånsom rengøring og fjerner gråt slør på
alt kunststof.

Til rengøring og desinfektion af klimaanlæg.

81490					
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500 ml.

81480					

150 ml.

EXO 85 - Læder Pleje

EXO 88 - Brilliant Fælg Rens

Specialudviklet produkt til pleje til glatlæder i
alle farvevarianter. Med imprægnerende virkning
mod slitage og snavs. Beskytter og forhindrer
udtørring samt blegning.

Opløser alt snavs på fælge af aluminium, krom,
stål og med lakeret overflade. Kan anvendes på
alle slags fælge og giver en fantastisk glans.

81520					

81220					

500 ml.

500 ml.

EXO 89 - Tjærefjerner

EXO 90 - Brilliant Polish

Opløser grundigt og skånsomt rester af tjære,
olie, harpiks, asfalt og fedt på lak, kunststof, glas
og krom. Stænk fra undervognsbeskyttelse og andet fastsiddende snavs fjernes også uden besvær.

Til tør-vask af alle glatte overflader som biler, fly,
både, motorcykler, osv. Rengør, plejer, beskytter
og forsegler i en arbejdsgang uden forrengøring.

81540					

81320					

500 ml.

500 ml.

EXO 91 - Luftfrisker, Citrus

EXO 92 - Luftfrisker, Tranebær

Effektiv spray til at fjerne ubehagelig lugt. Ved
brug i bil tilrådes det at sprøjte midlet på gulv
måtter.

Effektiv spray til at fjerne ubehagelig lugt. Ved
brug i bil tilrådes det at sprøjte midlet på gulv
måtter.

81620					

500 ml.

81630					

500 ml.
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EXO 93 - Aktiv Skumrens

EXO 94 - Imprægnering

Fjerner hurtigt og effektivt fastsiddende snavs
som nikotinbelægninger, fedt og levnedsmiddel-rester. Velegnet til alle vaskbare overflader
som f.eks. kunststof, tekstiler, glatlæder, glas.

Specialudviklet produkt til pleje og imprægnering
af tekstil og ruskind, m.m. Beskytter mod fugt og
afviser vand. Trods langtidsbeskyttelse forbliver
overfladen åndbar.

81360					

81560					

500 ml.

500 ml.

EXO 95 - Insektfjerner

EXO 97 - Is Fjerner

Insektfjerner opløser fastsiddende insektrester
fra autoruder , lak og kunststof og sørger for en
hurtig rengøring af lak, kunststof, glas og krom.

Spray til afisning af ruder. Forebygger genfrysning.

81570					

81550					

500 ml.

500 ml.

EXO 98 - Skærm Rens

EXO 99 - Glas Skum

Specialudviklet alkoholfri produkt til rengøring af
meget følsomt udstyr indenfor IT-området, kameraer, displays, navigationer, computere, osv.

Til inden- og udendørs rengøring af glas og alle
glatte overflader. Fjerner hurtigt og uden besvær
snavs og organiske rester, insektsnavs, fedt, olie,
nikotin, osv. Angriber ikke gummi og kunststof.

81530					
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200 ml.

81170					

500 ml.

Noter
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