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RAZMAŠČEVALO A 

Specialno in visokozmogljivo 
razmaščevalo je uporabno za zahtevno 
razmaščevanje in čiščenje vseh vrst kovin, 
stekla, keramike in večine plastičnih mas. 
Se hitro posuši in v nasprotju z razredčili NE 
pušča ostankov, odstrani pa tudi smolnate 
ostanke mazalnih sredstev. Za zahtevne 
uporabnike, predvsem tudi kot predpriprava 
površin za lepljenje z anaerobnimi  lepili.

Pakiranja: sprej 500 ml, tekočina 1 L in 20 L

ČIŠČENJE - RAZMAŠČEVANJE

RAZMAŠČEVALO D 

Univerzalni, standardni razmaščevalec za 
čiščenje širokega spektra površin pred 
lepljenjem, tesnenjem, pri čiščenju zavor. 
Razmasti in očisti vse vrste kovin, steklo, 
keramiko in večino plastičnih mas, ter smolnate 
ostanke mazalnih sredstev. Se hitro posuši in 
v nasprotju z razredčili NE pušča ostankov. 
Njegova uporaba je priporočljiva ob vsakem 
novem nanašanju maziv /masti, prav tako se 
priporoča tudi pri lepljenju, kot predpriprava 
na lepljenje; za razmastitev delov, ki jih želimo 
lepiti.

Pakiranja: sprej 500 ml, tekočina 1 L, 5 L in 20 L

ČIŠČENJE - RAZMAŠČEVANJE

RAZMAŠČEVALO E 

Specialno razmaščevalo je organsko 
topilo za razmaščevanje mastnih in 
vlažnih površin, za odstranjevanje 
madežev in razmaščevanje brez sledi, 
tako v industriji, obrti kot tudi pri 
domačih obrtniških opravilih.  
Razmaščevalo vsebuje aceton in topi 
nekatere barve in plastike, zato je 
priporočen test na manjši, nevidni površini.

Pakiranja: tekočina 1 L in 20 L

ČIŠČENJE - RAZMAŠČEVANJE

ODSTRANJEVALEC LEPIL 

Odstranjevalec lepil in tesnil je zelo 
močan odstranjevalec, in hitro ter varno 
raztopi ostanke tesnilnih past, lepil, lakov 
in barv, ostanke olj, smole ter ostanke 
izgorevanja, maščobe in katrana. 
Uporaben je tudi na vertikalnih površinah, 
na kovinah, lesu, steklu, ... Ne smemo pa ga 
uporabljati na občutljivih plastičnih masah, 
kot so PVC, sintetika, linolej, saj raztaplja 
tesnila, barve in lake.

Pakiranja: sprej 500 ml, tekočina 0,5 L in 5 L

ČIŠČENJE - RAZMAŠČEVANJE

ODSTRANJEVALEC RJE 

Vsestransko uporaben, brezbarven 
odstranjevalec rje, ki z dvojnim 
delovanjem izredno hitro razrahlja 
pritrjene vijake, matice, tečaje, ... 
Posebne sestavine izdelka poskrbijo 
za termični šok, ki razširi prostor med 
sprijetimi površinami, učinkovina pa lahko 
zaradi kapilarnega učinka prodre globoko 
med sloje rje. Ne vsebuje mineralnih olj, 
silikonov in maščob, ter ne pušča ostankov, 
očiščena mesta pa so že po nekaj minutah 
primerna za barvanje in nadaljno obdelavo.

Pakiranja: sprej 400 ml

SPROSTITEV - LOČEVANJE

KONTAKT 

Rahlja zarjavele matice, odstranjuje vlago 
z električnih kontaktov in zagotavlja 
dolgotrajno zaščito pred korozijo. 
Zaradi svojega 6-kratnega učinka je 
nepogrešljiv pri popravilih in v vzdrževanju.  
Izpodriva vodo, varuje in čisti kontakte, ščiti 
pred korozijo in oksidacijo, ločuje zarjavele dele 
in odstranjuje rjo, masti drsne površine, čisti 
in ščiti (neguje) mehanske dele in električne 
spoje. Posebna kemična formula omogoča, 
da tekočina hitro prodre v vse odprtine, še 
posebej na težko dostopne dele. S tristranskim 
ventilom pršilne šobe je možna uporaba v vseh 
položajih, tudi obrnjeno na glavo. 
Temperaturna obstojnost -20 °C ≤ +150 °C

Pakiranja: sprej 400 ml

SPROSTITEV - LOČEVANJE

MAZIVO 

Sintetično, transparentno in oprijemljivo 
mazivo za močno obremenjene strojne 
dele verig, zobnikov, jeklenic. 
Preprečuje obrabo, trenje in raztezanje, 
z upoštevanjem odredb o varnosti pa se 
lahko uporablja tudi med samim delovanjem. 
Mazivo je temperaturno obstojno, močno 
oprijemljivo in odporno proti obremenitvam, 
absorbira zvok, odbija vodo in ima odlične 
lastnosti drsenja. Preprečuje raztezanje, trenje 
in obrabo. 

Pakiranja: sprej 400 ml

MAZIVO 

MAST V RAZPRŠILU 

Ta bela mast je večnamensko 
uporabna na težje dostopnih, 
močno obremenjenih strojnih delih. 
Dolgotrajna mazivnost obstane tudi v 
težko dostopnih prostorih. Mast je zaradi 
močne oprijemljivosti in dobrih drsnih 
lastnosti uporabna v skoraj vseh področjih 
industrije, transporta, ladjedelništva, 
kmetijske dejavnosti, v avtomobilski 
industriji in v delavnicah. Ker je bele barve 
omogoča vizualni nadzor tako nad porabo 
kot tudi izrabljenostjo maziva. Masti so 
dodani zaviralci rje, ki zmanjšajo obrabo in 
preprečujejo korozijo, hkrati pa omogočajo 
dolgo življenjsko dobo. Temperaturna 
obstojnost -20˚C ≤ +150˚C.

Pakiranja: sprej 400 ml

MAZIVO 

CINK

Hitro sušeča protikorozijska zaščita 
(temeljni nanos) z dolgotrajnim 
delovanjem, namenjen vsem 
kovinskim površinam. 
Uporaben za nanos na vse kovinske 
površine za izboljšanje ali popravljanje 
vroče galvaniziranih izdelkov, in sicer s 
stalno katodno korozijsko zaščito; tvori hitro 
sušeč, lepljiv, zaščitni film mikro drobnih 
cinkovih lusk. Zaradi visoke vsebnosti cinka 
(razpršilec vsebuje 98-99% cinkovega prahu, 
suhi nanos pa 92-93% cinka), proizvod 
izpolnjuje standarde novega DIN EN ISO 
1461. Omogoča temperaturno obstojnost 
do +300 ˚C.

Pakiranja: sprej 400 ml 

ZAŠČITA - KONTROLA



VARJENJE

Uporaben za čiščenje in zaščito varilnih 
šob; hkrati pa ščiti varjenca pred 
brizganjem taline brez ogrožanja zvara, 
in brez vpliva na samo varjenje, kot tudi 
na kasnejše lakiranje, pocinkanje ali 
kromiranje. 
Preprečuje prijemanje koščkov vara na 
neželena mesta in olajša čiščenje končnega 
izdelka (ni potrebe po uporabi brusilnih 
aparatov). Ne vsebuje silikona. Odvečni 
ostanek spreja se lahko odstrani 
z KemisSPREJ Razmaščevalom D.

Pakiranje: sprej 400 ml, tekočina 5 L in 30 L

ČIŠČENJE - RAZMAŠČEVANJE
ZAŠČITA - KONTROLA

SILIKON

Je idealno mazivo in ločilno sredstvo za 
proizvodnjo, vzdrževanje in servisiranje. 
Prav tako pa varuje in neguje izdelke 
iz plastičnih mas, gume in kovine, saj 
zagotavlja obstojen ločilni sloj in dobre 
površinske lastnosti.

Pakiranje: sprej 400 ml

MAZIVO 
ZAŠČITA - KONTROLA

ZAŠČITA ORODIJ

KemisSPREJ ZAŠČITA ORODIJ 
dolgotrajno ščiti orodje in natančne, 
precizne dele iz kovin pri skladiščenju in 
čezoceanskih transportih. 
Na kovinskih delih naredi suh, voskast in 
transparenten zaščitni film.

Pakiranje: sprej 400 ml

 

ZAŠČITA - KONTROLA

ISKALEC

KemisSPREJ ISKALEC je namenjen 
ugotavljanju tesnosti, saj omogoča
hitro in priročno, predvsem pa zanesljivo 
ugotavljanje netesnih ali poroznih mest 
na tlačnih vodih, ceveh ali rezervoarjih 
pod pritiskom; primeren je tudi za 
uporabo na plinovodih. 
Ne tvori nevarnih sestavin s plini, kot so 
ogljikov dioksid, propan, butan, acetilen, 
kisik in zemeljski plin.

Pakiranje: sprej 400 ml

ZAŠČITA - KONTROLA

INOX

KemisSPREJ INOX je korozijsko in 
vremensko odporna zaščita površin. 
Zaradi visoke kemične odpornosti 
se lahko uporablja povsod, kjer je 
zahtevana odporna in učinkovita 
zaščita. 
Zmes je sestavljena iz kroma, niklja in 
mangana. Inox barva za zaščito/popravo 
poškodb in napak. Temperaturna 
obstojnost -50 ≤ +300˚C

Pakiranje: sprej 400 ml, tekočina 5 L in 10 L

ZAŠČITA - KONTROLA

VRTANJE

Zaradi izjemno visokega mazalnega 
učinka dovoljuje višje rezalne hitrosti 
in lažje vrtanje, boljši izkoristek orodij, 
hkrati pa podaljšuje življenjsko dobo 
rezalnim orodjem. 
Ne vsebuje mineralnih olj, ne obremenjuje 
okolja in je biološko razgradljiv. Predstavlja 
optimalno zaščito proti koroziji, omogoča 
večje hitrosti rezanja (krajši delovni čas) ter 
visoko trajnost naprav (manjša izraba).

Pakiranje: sprej 400 ml

ZAŠČITA - KONTROLA

LOČILNO SREDSTVO

KemisSPREJ LOČILNO SREDSTVO je 
specialni proizvod za uporabo na orodjih 
za proizvodnjo plastičnih delov. 
Ne vsebuje silikona, PCB, CFC 
in formaldehida. Izdelan je iz 
visokokakovostnih materialov v povezavi 
z naravnimi produkti, ki preprečujejo 
prijemanje na plastiko, kalupe, modele, 
kovino in orodja. Temperaturna obstojnost 
-20 ≤ 130 °C.

Pakiranje: sprej 400 ml

SPROSTITEV - LOČEVANJE

TEFLON  (PTFE)

Nemastno in suho mazivo z učinkom 
ločilnega sredstva je vsestransko uporabno 
na vrstah materialov; kovinah, plastiki, 
lesu in v vseh vrstah industrij, posebej 
pri končnih procesih na papirju, lesu ali 
tekstilu, kjer ne sme biti sledov maščob 
in olj. 
Na obdelani površini ostane suha, tanka, 
mlečno bela plast, ki zaradi visoke vsebnosti 
teflona bistveno zmanjša koeficient trenja 
(0,02-0,09), nanos pa je poleg visoke 
temperaturne odpornosti odporen na 
agresivne kemikalije in tudi na umazanijo, 
prah, vodo, olja, masti ter številne agresivne
kemikalije.

Pakiranje: sprej 400 ml

MAZIVO 
ZAŠČITA - KONTROLA AS SPECIAL

Visoko tehnološki KemisSPREJ AS 
SPECIAL ne vsebuje kovin (pod 0,1%) 
in je uporaben na vsakršnem materialu. 
Ta montažni razpršilec ščiti pred 
elektrolitičnimi reakcijami (hladno varjenje), 
in se lahko uporablja na kateremkoli 
materialu. Varno ščiti (navoje) pred korozijo, 
sprijemanjem/zasušenostjo in obrabo. 
Preprečuje zaribanje in zatikanje spojev, 
izpostavljenim ekstremnim temperaturam, 
prav tako pa je primeren za mazanje pri 
izjemno visokih temperaturah. Osnovno 
sestavina AS SPECIAL so medicinsko bio olje 
in minerali. NE vsebuje kovin (POD 0,1%). 
Temperaturna odpornost -40 ≤ 1.400 °C.

Pakiranje: sprej 400 ml

SPROSTITEV - LOČEVANJE
MAZIVO 

ZAŠČITA - KONTROLA



ODSTRANJEVALEC ETIKET

Primeren je za hitro in enostavno 
odstranjevanje papirnatih etiket 
in ostankov lepil. 
Za rešitev težave običajna čistilna sredstva 
niso dovolj učinkovita, medtem ko 
mehansko odstranjevanje (praskanje) 
lahko poškoduje površino. KemisSPREJ 
ODSTRANJEVALEC ETIKET le-te, in hkrati 
tudi ostanke akrilatnih ter na bazi kavčuka 
izdelanih lepil odstrani varno, brez težav 
in brez ostankov. Primeren je za večino 
površin, kot so steklo, kovina, les, plastične 
mase.

Pakiranje: sprej 400 ml

ČIŠČENJE - RAZMAŠČEVANJE

KOROSTRAN

KemisKOL KOROSTRAN je učinkovito sredstvo 
za odstranjevanje rje, ki vsebuje tudi inhibitor 
proti koroziji. 
Ta zaščiti obdelano površino v času do barvanja. 
KOROSTRAN reagira z železnimi oksidi na 
površini in pretvarja rjo v zaščitni sloj. Nastala 
prevleka je kompaktna, površina pa je tako 
dobro pasivizirana pred nanašanjem temeljne 
antikorozijske prevleke. Varna zaščita pred 
korozijo, sprijemanjem/izsuševanjem in obrabo. 
Temperaturna obstojnost ≤ +1.400 ˚C.

Pakiranje: tekočina 500 ml in 5 L

ČIŠČENJE - RAZMAŠČEVANJE
SPROSTITEV - LOČEVANJE

LEPILO

Izjemno močno lepilo v spreju; tudi za hrapave, 
neravne in večje površine. KemisSPREJ LEPILO 
je namenjeno čistemu, hitremu in enostavnemu 
lepljenju večjih površin. Še posebej je primerno 
za lepljenje lažjih materialov na večje površine ali 
med seboj, v obrti, izdelavi modelov, plakatov, hobi 
dejavnosti ali v gospodinjstvu. LEPILO je poseben 
izdelek, posebno močno, za stalno in močno vez 
grobih / hrapavih in neravnih površin.

Pakiranja: sprej 500 ml

W77D

Visoko zmogljivo univerzalno sredstvo za 
uporabo v industriji, vzdrževanju in doma. 
Nepogrešljiv je zaradi svoje posebne formule, 
ima odlične lastnosti drsenja in je zelo oprijemljivo 
viskozno mazivo. Predstavlja tudi korozijsko 
in vremensko odporno zaščito (konzerviranje), 
čiščenje, je odstranjevalec (izpodriva vlago), 
in čistilo, saj razkraja umazanijo ter trdovratne 
ostanke maščob in olja. Hkrati ponuja dobro 
zaščito pred atmosferskimi vplivi, zato je njegova 
uporaba skoraj neomejena v delavnicah (električno, 
ročno orodje, delovne površine, ...), v avtomobilih, 
na ladjah (jadrnice, vse vrste čolnov, ..), električnih 
sistemih, v kmetijstvu (stroji in oprema), pri hobijih 
in v gospodinjstvu. 

Pakiranje: sprej 400 ml, tekočina 5 L in 5 L z 
razpršilko

ČIŠČENJE - RAZMAŠČEVANJE
SPROSTITEV - LOČEVANJE

MAZIVO 
ZAŠČITA - KONTROLA

KEMIS PLUS d.o.o. smo družinsko podjetje z več kot 38-letno 
tradicijo razvoja, proizvodnje in prodaje ter celotnega inženiringa 
kemičnih izdelkov za industrijo (prvovgradnja in vzdrževanje) ter 
domačo rabo. 

Še danes, z enakim entuziazmom do novih tehnologij, ustvarjamo 
rešitve tako pri konstrukciji novih izdelkov kot tudi pri učinkovitem 
vzdrževanju obstoječe strojne opreme (vzdrževanje in popravila). 
Ves ta čas se osredotočamo na potrebe in želje naših kupcev, 
uporabnikov in partnerjev. 

Pri delu nas vodijo želje uporabnikov naših izdelkov, bodisi po 
poenostavitvi proizvodnih procesov, skrajšanju časa izpadov 
proizvodnje, večji zanesljivosti lastnih izdelkov in opreme, ali 
zniževanju stroškov proizvodnje/večji profitabilnosti. 

Uporabnikom zagotavljamo izdelke vrhunske kakovosti 
lastnega znanja in razvoja, prisotni pa smo v številnih 
industrijah in panogah. 
 
Naše glavne prednosti:
• ISO standard in nadzor kakovosti; 
• lasten razvoj in proizvodnja; 
• popolna prilagoditev izdelka uporabniku;
• 24-urna tehnična pomoč; 
• kratki roki dobave;
• konkurenčne cene.

Obiščite nas na Kajuhovi 4 v Preserjah pri Radomljah, 
med 7.00 in 15. uro ali na www.kemisplus.si.
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