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NSF tīrīšanas līdzekļi

3.1

NSF (National Sanitation Foundation) ir pazīstamākā un lielākā organizācija pasaulē, kura veic
pārtikas sektorā izmantojamu ķīmijas produktu reģistrāciju un uzraudzību.
Produkti, kuri atļauti lietošanai pārtikas rūpniecībā, tiek izgatavoti no precīzi definētām un
reģistrētām izejvielām, kas nodrošina to, ka produkti ir kvalitatīvi un droši lietošanā.

NSF H1 kategorijas produktus var izmantot vietās, kurās tiek
izgatavoti pārtikas produkti. Šo ķīmijas produktu saskare ar
pārtiku jānovērš, taču nejauša saskare pārtikai kaitējumu  nerada.

NSF H2 Šīs kategorijas produktus var izmantot vietās, kurās
tiek izgatavoti pārtikas produkti, taču to saskare ar pārtiku
obligāti jānovērš.

Standartus NSF H1 un H2 kopumā attiecina uz tīrīšanas un eļļošanas 
līdzekļiem. H1 kategorijā reģistrētie produkti satur
vistīrākās un kvalitatīvākās ķīmiskās vielas.
NSF/ANSI ir standarts attiecībā uz saskari ar dzeramo ūdeni. Ķīmijas 
produktus, kuri atbilst standartam NSF ANSI Standard 61, var izmantot 
vietās, kurās produkti var nonākt saskarē ar dzeramo ūdeni.

Reģistrēts NSF H1, 
K1

(Nr. 135926).

Multiclean
Veselībai un videi nekaitīgs izsmidzināms
tīrīšanas līdzeklis

Aerosols iekārtu un mehānismu 
attīrīšanai no smērvielām, 
eļļām un silikona paliekām.

Var izmantot vietās, kurās 
nedrīkst lietot viegli 
uzliesmojošus tīrīšanas 
līdzekļus.

Tehniskās īpašības

Ķīmiskā pamatviela

Krāsa

Blīvums +20°C

Uzliesmošanas
temperatūra

Tilpums

Alifātiskais
ogļūdeņradis

Bezkrāsas

0,77 g/cm³

+40°C

400 ml

Apraksts Tilpums Art. nr.

Multiclean NSF 0890 109 6400 ml

Pielietojums:
Pārtikas rūpniecības un medicīnisko preperātu
rūpniecības iekārtu kustīgo mezglu tīrīšanai un
attaukošanai remonta vai profilakses veikšanas
laikā. Produkts ir bezkrāsains, bez garšas un smaržas. Nesatur silikonu un citas veselībai bīstamas vielas.

Lietošana:
Pirms pārtikas smērvielu uzklāšanas notīrīt apstrādājamās detaļas, izsmidzinot tīrītāju uz tām no aptuveni
20 cm attāluma. Ļaut detaļām nožūt un ieeļļot kustīgo mezglu, lietojot atbilstošu smērvielu. Lietojot pārtikas
rūpniecībā vietās, kur pārtika tieši tiek ražota vai uzglabāta, lietot tikai minimālā daudzumā.



NSF smērvielas

3.2

Apraksts Tilpums Art. nr.

LMS Fluid 0893 107 001400 ml

Reģistrēts NSF H1
(Nr. 135923).

Reģistrēts NSF H1
(Nr. 126582).

Ķīmiskā pamatviela

Uzliesmošanas temperatūra

Blīvums +20°C

Temperatūras izturība

Viskozitāte +40°C

DAB 102 atbilstoša farmaceitiska eļļa

+245°C

0,86 g/cm³

-20°…+145°C

70 mm²/s

LMS-FLUID
Smērviela pārtikas ražošanas iekārtām.

� Viskoza, bezkrāsas speciāla smērviela.
 > samazina nodilumu un berzi.
 > izcila aizsardzība pret koroziju

� Bez garšas un smaržas.

Tehniskās īpašībasPielietojums:
Kustīgo detaļu un mezglu eļļošanai
konveijeros, pārnesumu kārbās un
gultņos. Pretkorozijas aizsardzībai
pārtikas rūpniecībā, medicīnisko
preparātu ražošanā, kā arī papīra
industrijā.

Nerūsējošā tērauda apkopei alus darītavās, maiznīcās,
gaļas pārstrādes uzņēmumos, virtuvēs un slimnīcās.
Vietās, kur pārtika tieši tiek ražota vai uzglabāta, 
lietot eļļu tikai minimālā daudzumā.

Eļļa pārtikas rūpniecības iekārtām
Zemas viskozitātes un bezkrāsas smērviela ar izcilām
iespiešanās īpašībām.
� Izcilas smērvielas īpašības grūti pieejamās vietās, pateicoties zemai
    viskozitātei.
� Labi aizsargā iekārtas un konveijerus, kas pakļauti tiešai saskarei
    ar ūdeni.
� Ekonomisks lietošanā.
� Bez garšas un smaržas.
� Laba materiālu saderība.
� Izpiež ūdeni.
� Optimāla aizsardzība pret koroziju.
� Nesatur sveķus, skābes un silikonu.
� Maiga pret ādu un ģļotādu

Apraksts Tilpums Art. nr.

Eļļa pārtikas rūpniecības iekārtām 0893 107 1300 ml

Ķīmiskā pamatviela

Uzliesmošanas temperatūra

Blīvums +20°C

Temperatūras izturība

Viskozitāte +20°C

DAB 10 atbilstoša farmaceitiska eļļa

+200°C

0,86 g/cm³

-10°…+180°C

31 mm²/s

Tehniskās īpašības



NSF universālās smērvielas

3.3

Reģistrēts NSF H1
(Nr. 135924),
atbilst USDA 
1998 H1 
prasībām

Apraksts Tilpums Art. nr.

Smērviela pārtikas rūpniecībai III 0893 107 002400 ml

Reģistrēts NSF H1
(Nr. 135928),
atbilst USDA 
1998 H1 
prasībām

Smērviela pārtikas rūpniecībai IV 0893 107 003400 ml

Tehniskā informācija:
NSF Universālā smērvpiela III
Art. Nr. 0893 107 002

NSF Universālā smērvpiela IV
Art. Nr. 0893 107 003

Pielietojums: Eļļošanai un iekārtu apkopei, slīdgultņiem,
anti-frikcijas gultņiem, ilgtermiņa eļļošanai
mitrās telpās un vietās ar specifiskām 
prasībām - pārtikas, farmācijas un
papīra industrijās. 

Iekārtu eļļošanai, slīd un anti-frikcijas
gultņiem, pat pie īpaši smagiem darba
apstākļiem, kā piemēram, augstām
temperatūrām, spiedieniem, triecieniem
un ūdens ietekmes.

 AL komplekssNeorganisksBāze
BaltaCaurspīdīgaKrāsa
22NLGI klase (DIN 51818)

Temperatūras diapazons –45°C līdz +180°C
(īslaicīgi + 200°C) 

Bāzes eļļas viskozitāte pie 40 °C 350 mm²/s
 > 250-Pilēšanas punkts (DIN ISO 2176)

Iespiešanās (DIN ISO 2137) 285285
Aizsardzība pret koroziju
(SKF Emcor Test, DIN 51802)

00

3000 N1800 NVKA metināšanas slodze (DIN51350)
KPFHC2R-40KP2N-20Apzīmējums DIN 51502

Universālā smērviela III, pārtikas
rūpniecības iekārtām.
Fizioloģiski droša, bezkrāsas smērviela ar
dažādu piedevu kombināciju plašam 
pielietojumu klāstam.
� Labas adhēziskās īpašības.
� Noturīga pret oksidāciju.
� Putekļu un ūdens atgrūdoša.
� Nesatur silikonu, sveķus un skābes.

Universālā smērviela IV, pārtikas
rūpniecības iekārtām.
Balta, sintētiska augstas veiktspējas smērviela.
� Augsta spiediena izturība pateicoties EP (extreme
pressure) piedevām.
� Ļoti labas īpašības pret noķīlēšanās.
� Laba hermetizēšana un aizsardzība pret koroziju.
� Ļoti labas putekļu, netīrumu un ūdens atgrūšanas īpašības.
� Nesatur sveķus, skābes un silikonu.

–20°C līdz +150°C 

100 mm²/s



Nerūsējošā tērauda tīrīšana

3.4

Īpašs tīrīšanas līdzeklis metāla virsmu
priekšmazgāšanai.

Spēcīga tauku un eļļas noņemšana.
Jūsu ieguvums:
• Pilnībā noņem tādus piesārņojumus kā urbšanas
    vai vītņu griešanas eļļas un citus apstrādes 
    piesārņojumus.
• Optimāli sagatavo virsmu tālākai tīrīšanai un kopšanai.
• Ļoti ekonomisks.

Sertificēts lietošanai pārtikas preču 
tuvumā (NSF)
Jūsu ieguvums:
• Drošs lietošanai pārtikas pārstrādē un sabiedriskajā
    ēdināšanā, piem. virtuvēs, kafejnīcās, lopkautuvēs,
    pārtikas transportam, u.c.

Nesatur fosfātus, organiskus šķīdinātājus
un kodīgas vielas.
Jūsu ieguvums:
• Samazināts risks ikdienas lietošanā.
• Samazināta negatīvā ietekme uz apkārtējo vidi
• Var novadīt notekūdeņos
• Nav identificēta kā bīstama viela

Saudzīgs materiāliem.
Jūsu ieguvums:
• Saudzīgs pret krāsojumu, gumiju, plastmasu un
    blīvējumiem.

► Bioloģiski noārdās >95%
► Bez krāsas un smaržas
► Neatšķaidītam pH - vērtība: 9.0 - 9.5
► Nesatur silikonu

Lietošanas instrukcija:
Uzsmidzināt uz piesārņotās virsmas, neilgi ļaut iedarboties
un rūpīgi noslaucīt ar tīru drānu. Ja nepieciešams, lietot
sūkli vai mīkstu birsti.

Pielietošana:
Nerūsējošā tērauda, hroma, misiņa anodizētām un
emaljētām virsmām, kā arī vieglmetāliem un krāsainajiem
metāliem transportlīdzekļos, laivās un citur mājsaimniecībā
un pārtikas pārstrādes uzņēmumos.

Piezīme:
Nepieļaut tiešu kontaktu ar pārtiku.

500 ml 0893 121 2
Iepakojums Tilpums Art. nr.
Aerosols

5 L 0893 121 205Kanna
5 L kannai 0891 302 01Korķis ar krānu

NSF A1 reģistrēts
(Nr.: 135874), atbilst
USDA A1 prasībām

Šī instrukcija ir tikai rekomendācija, kas pamatota uz mūsu pieredzi. Pims lietošanas uzsākšanas ieteicams veikt praktisku  pārbaudi.



Nerūsējošā tērauda tīrīšana

3.5

Kopšanas līdzeklis nerūsējošam 
tēraudam.
Speciāls produkts nerūsējošā tērauda virsmu kopšanai.
Notīra putekļus un netīrumus. Neatstāj traipus. Virsma
kļūst tīra un spoža. Var izmantot arī hroma, misiņa,
alumīnija un anodētu metālu virsmu tīrīšanai.
Nenotek no vertikālam virsmām.
Lietošana: izsmidzināt uz tīrāmās virsmas no aptuveni
20 cm attāluma. Īsu brīdi nogaidīt, lai līdzeklis 
iedarbojas un tad noslaucīt ar mīkstu audumu.
Pielietojums: ēdnīcās, virtuvju iekārtām, liftu telpās,
laboratorijās, celtņu fasādēm.
Piezīme: Sertificēts lietošanai pārtikas preču tuvumā.
Nepieļaut tiešu kontaktu ar pārtiku. Neuzpūst uz karstām
virsmām un nelietot tiešu saules staru ietekmē.

400 ml 0893 121

Iepakojums Tilpums Art. nr.
Aerosols

Salvetes nerūsējošā tērauda 
tīrīšanai.

► Izcilas tīrīšanas īpašības gandrīz uz visiem metāliem.
� Saudzīgi un bez piepūles noņem traipus, taukus, 
    pirkstu nospiedumus un nosēdumus.
� Universāla lietošana.
� Piemērots ikdienas lietošanai.

► Īpaša salvetes auduma struktūra.
� Tīrīšana (raupjā puse) un pulēšana (mīkstā puse) ar
   vienu salveti.

► Virsmas ilglaicīga aizsardzība.
� Pasargā no ūdens traipiem un korozijas.
� Ietaupa laiku - nav nepieciešama papildus pulēšana.

► Kopj un aizsargā.
� Ilgāks virsmas kalpošanas laiks.
� Atsvaidzina, aizsargā un saglabā nerūsējošā tērauda
    mirdzumu.

► Patīkama citrusu smarža.
� Lietojot nav nepatīkamu aromātu.

► Salvetes gatavas lietošanai.
� Ātra, viegla tīrīšana.

Lietošana:
Noņemt lielos netīrumus ar salvetes raupjo pusi. Tad tīrīt un pulēt
virsmu ar salvetes mīksto pusi. Paberzēt ar tīru sausu drānu, lai iegūtu
brīnišķīgu mirdzumu.
Pielietojums:
Vienkāršai un ātrai gandrīz visu metālu tīrīšanai, piem., nerūsējošais
tērauds, misiņš, varšs, hroms, alumīnijs, keramika un porcelāns liftos,
virtuvēs, transporta līdzekļos un veļas mazgātuvēs.

24 x 27 cm, 30 gab 0893 121 30

Prece Iepakojums Art. nr.
Salvetes nerūsējošā
tērauda tīrīšanai



Metāla virsmas atjaunotājs

3.6

Metāla tīrīšanas pasta ļoti spēcīgu
netīrumu notīršanai no metāla virsmas.

Satur citronskābi.
� Saudzīgi notīra spēcīgus netīrumus, kā metāla oksīdus,
    rūsas notecējumus, vara oksīdus un kaļķakmeni ūdens
    sildītājos, notīra saudzīgi.

Dabīgais alumīnija oksīds ir izmantots kā
pastas abrazīvā sastāvdaļa.
� Pateicoties dažāda izmēra abrazīvā grauda 
    izmēriem, tiek nodrošināta efektīva tīrīšana.
� Alumīnija oksīda sfēriskā forma un cietība sniedz
    saudzīgu un maigu, bet tajā pat laikā spēcīgu tīrīšanu.

Aizsargslāņa piedeva ar smērvielas īpašībām.
� Izveido gludu virsmu uz kuras ūdens nelīp klāt.
� Izveidotais aizsargslānis samazina jaunu netīrumu
    pielipšanu.

Augsta viskozitāte.
� Nenotek no vertikālām virsmām.

Pārbaudīts jomās, kurās pārtika tiek
apstrādāta vai uzglabāta.
� Var izmantot pārtikas apstrādes sfērās, piemēram,
    virtuvēs, kafejnīcās, kautuvēs, pārtikas pārvadāšanā,
    u.c.

Izmantoti dabīgi izejmateriāli.

pH vērtība: 1.6.

Blīvums: 1.4 kg/L. 

NSF A1 reģistrēts
(No.: 135874), atbilst
USDA A1 prasībām.

Pielietojums:
Metāla virsmām no nerūsējošā tērauda, hroma, vara,
misiņa, alumīnija, zelta un sudraba. Var izmantot
automašīnām, dažādiem tehnoloģiskiem procesiem,
mājas uzkopšanā un pārtikas nozarē.
Arī var izmantot stiklam un stikla keramikai.

Piezīme:
Izvairīties no tieša kontakta ar pārtiku.
Nelietot uz anodēta alumīnija, karsti cinkotām
vai krāsotām virsmām.

Lietošana:
Nedaudz uzklāt pastu uz tīrāmās virsmas. Pulēt
vienmērīgi ar apļveida kustībām ar mitru / slapju
sūkli vai drānu. Apstrādāt visu virsmu. Ar ūdeni
noskalot pārpalikumus.

Ieteikumi:
Labākam rezultātam sākumā veikt virsmas tīrīšanu ar
nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekli, art. nr. 0893 121 2.

Pirms

Pēc

Produkts      Tilpums     Art. Nr.
Metāla virsmas atjaunotājs 0893 121 1400 ml



Roku ziepes

7.60

Ādas aizsardzība

Šķidrās roku ziepes
Augstas kvalitātes šķidrās roku ziepes ar dozatoru
roku mazgāšanai. Patīkama smarža.
Ekonomisks un ērts dozators. Ar vienu rokas spiedienu
dozators nodrošina nepieciešamo ziepju daudzumu
vienai mazgāšanas reizei.

1000 ml 9999 95  400
Iepakojums Tilpums Art. nr.
Ziepes

- 9999 95  360Turētājs ziepēm

Ādas aizsardzības losjons KOMBI 
Aizsargkrēms, lai atvieglotu roku 
mazgāšanu pēc saskares ar ūdenī 
šķīstošiem un nešķīstošiem netīrumiem, 
kā arī lai aizsargātu roku ādu. 

Ar vienu produktu izveidojas aizsargslānis gan 
pret ūdenī šķīstošiem gan pret nešķīstošiem 
netīrumiem.
� izveidojas effektīvs aizsargslānis starp ādu un 
darbā izmantojamo materiālu.
� Piemērots darbiem, kuros bieži tiek mainīti darbā 
izmantojamie materiāli.
� Neietekmē ādas funkcionalitātes spējas.

Izveidojas sauss, elastīgs aizsargslānis.
� Neslīdošs uz instrumentiem.
� Neatstāj pēdas uz instrumentu virsmas.

Aizsargā ādu pret tīrītājiem, kas ir galvenais cēlonis 
dažādām ādas slimībām.

Pēc lietošanas āda paliek tīra un svaiga.

Pantenola un riekstu sastāvdaļām piemīt pretiekaisuma 
un ādu atjaunojošs efekts.

Nesatur silikonu un ir dermataloģiski pārbaudīts.

Art. Nr.
Tilpums: 100 ml

0890 600 109

Spēks � � � � � 
Smarža Aromatizēts
Krāsa Balts / pelēks
pH 5 - 5.5

Nesatur silikonu Jā

Pielietojums: Aizsargā ādu saskarē ar 
cementu, kaļķakmeni, tīrīšanas līdzekļiem, 
dzesējošām smērvielām, atšķaidītām 
skābēm, sārmiem, eļļām, smērvielām, 
grafītu, bitumena produktiem, krāsu, laku, 
līmēm, mākslīgiem sveķiem, poliesteru, 
silikonu un stiklšķiedru. 

Piezīme: Produkts neaizvieto iepriekš 
noteiktās aizsardzības formas, kā 
piemēram cimdus.

Lietošana:  Pirms darbu uzsākšanas, izsmērēt uz 
tīrām rokām nelielu losjona daudzumu un ļaut tam 
iesūkties ādā.

3.7



Papīra dvielis

7.61

Industriālie papīra dvieļi ruļļos.

1000 loksnes, 2 kārtas, zils
32 x 37 cm, 370m

0899 800 314

Prece Apraksts Art. nr.

Papīra dvielis

1000 loksnes, 2 kārtas, zils,
38 x 36 cm, 360 m

0899 800 773Papīra dvielis

810 loksnes, 1 kārta, zils,
20.5 x 37 cm , 300 m

0899 800 657Papīra dvielis

500 loksnes, 2 kārtas, zils,
36 x 36 cm, 180 m, perforēts 0899 800 1

Papīra dvielis
Skytech

1000 loksnes, 1 kārta, brūns,
ruļļa augstums 32 cm, 1000m 0899 463 918

Industriālais
papīra dvielis

Salvetes SOFTEX
� Ļoti mīksta tekstila audums.
� Salvetes īpaši izturīgas pret saplēšanu, mitrumu
    un nodilumu.
� Noturība pret šķīdinātājiem.
� Nesatur silikonu un drošas lietošanā ar pārtikas
    produktiem.
� Augsta uzsūktspēja.
� Piemērotas spodrināšanai, tīrīšanai.
� Izmantojamas atkārtoti pēc izmazgāšanas.
� 100% viskozas šķiedras, dabai draudzīgs materiāls.

29 x 38 loksne

50 gab.
0899 800 902

Prece Iepakojums Art. nr.

Salvetes SOFTEX

Papīra dvieļu turētāji

Grīdas 1899 800 970

Prece Veids Art. nr.
Papīra dvieļu
turētājs, 400 mm

Sienas 1899 800 975Papīra dvieļu
turētājs, 400 mm

Bildēm ir illustratīva nozīme, dzīvē produkts var atšķirties no bildē esošā.

Tehniskās kokvilnas lupatas 10kg (40X50cm)
Art.N. 0899 800 232

Darbnīcas lupatas



Papīrs

3.9
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“Z” formas roku dvieļi
2 kārtas
Krāsa: Balta
Loksnes izmērs: 230 x 235 mm
Iepakojumā: 220 gab

220 gab 9999 86 4014

Iepakojums Lokšņu skaits Art. nr.
"Z" formas dvieļi

Roku dvieļi rullī
2 kārtas
Iespējama padeve no centra
Krāsa: Balta
Loksnes izmērs: 228 x 370 mm
Rullī: 190 loksnes

190 gab 9999 86 1048

Iepakojums Lokšņu skaits Art. nr.
Roku dvieļi rullī

Virtuves dvieļi
2 kārtas
Iespējama padeve no centra
Krāsa: Balta
Loksnes izmērs: 250 x 228 mm
Rullī: 250 loksnes

250 gab 9999 85 2107

Iepakojums Lokšņu skaits Art. nr.
Virtuves dvieļi

2

190
70 m

2
2

.8
 c

m

37 cm

2
2

8
 m

m

130

mm

12

2

250
75 m

2
2

.8
 c

m

25 cm

145

mm

8

2

405
150 m

9
.8

 c
m

37 cm

180

mm
12

2

200
24 m

9
.8

 c
m

12 cm

10 12

Tualetes papīrs
2 kārtas
Krāsa: Balta
Rullī: 405 loksnes (Mini Jumbo)
Iepakojumā:12 ruļļi

200 gab 9999 81 2126

Iepakojums Lokšņu skaits Art. nr.
Tualetes papīrs

Tualetes papīrs
2 kārtas
Krāsa: Balta
Rullī: 200 loksnes
Iepakojumā:10 ruļļi

200 gab 9999 81 1438

Iepakojums Lokšņu skaits Art. nr.
Tualetes papīrs



Papīra turētāji

3.10

6

Tualetes papīra turētājs
Mini Jumbo ruļļiem
Balta plastmasa
Izmērs: 26.3 x 28.3 x 14.2 cm

Mini Jumbo 9999 89 2220

Produkts Papīra veidam Art. nr.
WC papīra turētājs

Papīra dvieļu turētājs
Viegli uzpildāms un higēnisks lietošanā
Balta plastmasa
Aizslēdzams
Augstums: 36 cm
Platums: 24 cm
Dziļums: 23 cm

ar centra padevi 0899 800 353

Produkts Papīra veidam Art. nr.
Papīra dvieļu turētājs

Papīra dvieļu turētājs
Viegli uzpildāms
Ērts lietošanā
Balta plastmasa
Aizslēdzams
Augstums: 39 cm
Platums: 30 cm
Dziļums: 13.4 cm

Salvetes 0899 800 331

Produkts Papīra veidam Art. nr.
Papīra dvieļu turētājs



3.10a

Atkritumu maisiņi
Atkritumu maisiņi LDPE
Krāsa: melna

Atkritumu maisiņi HDPE

Krāsa: melna, 35 litrīgie maisi - balti

Biezi, izturīgi atkritumu maisiņi vidēji smagiem atkritumiem.

Plāni, “čaukstošie” atkritumu maisiņi papīrgroziem un  viegliem sadzīves atkritumiem.

Tilpums Gab/ rullī Izmērs (cm) Art. Nr.
60 litri 10 57x86 9999 767 1

100 litri 10 67x105 9999 943 3

250 litri 5 95x130 9999 789 4

150 litri 10 75x115 9999 788 4
200 litri 10 75x135 9999 789 2

Tilpums Gab/ rullī Izmērs (cm) Art. Nr.
25 litri 20 45x60 9999 914 3
35 litri 20 50x68 9999 947 4 (balti)
45 litri 20 54x75 9999 782 8

Atkritumu maisi EXTRA STRONG

Atkritumu maisi EXTRA STRONG
120 litri

Materiāls: Polietilēns
Piezīme: īpaši izturīgs
Materiāla biezums:  70 µm
Garums:  1100 mm
Platums:  700 mm

Krāsa: zila

Tilpums

120 L 0899 800 555

Art. Nr. Iepakojums

15 maisi

Art.N. 0899 800 773 - Papīrdvielis 38x36cm (1000 loksnes, 360m, zils)
Art.N. 0899 800 314 - Papīrdvielis 32x37cm (1000 loksnes, 370m, zils)

Tehniskās kokvilnas lupatas 10kg (40X50cm)
Art.N. 0899 800 232



Grīdu tīrīšana
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1 L 0893 117 205

Nosaukums Tilpums Art. nr.

Grīdu tīrāmais līdzeklis

Grīdu tīrīšanas līdzeklis
EASY-TO-CLEAN

Daudzfunkcionāls koncentrāts grīdu
tīrīšanai un kopšanai ar rokām vai
mazgājamām iekārtām.

▹Regulāri lietojot izveido viegli tīrāmu
  pārklājuma virskārtu EASY-TO-CLEAN.
 �Būtiski samazinās grīdu atkārtota
    nosmērēšanās.
 •Ātra netīrumu noņemšana.
 •Viegla, laiku taupoša tīrīšana.

▹Paredzēts universālai lietošanai.
 •Visiem ūdens noturīgiem grīdu
    segumiem.
 •Piemērots tīrīšanai izsmidzinot.

▹Spēcīgs koncentrēts līdzeklis
 •Samazināta nepieciešamā
    glabāšanas vieta.
 •Samazina izmaksas.

▹Svaigs aromāts.

▹Koncentrāta pH=7

▹Pudele var tikt atkārtoti uzpildīta.

▹Vienkārša dozēšana ar TopDos
   dozējošo vāciņu (nopērkams atsevišķi)

▹Krāsa: zaļa, pielāgota atpazīstamai

   krāsu kodēšanas sistēmai -
  zaļš = grīdām

KONCENTRĀTS

Īpašības:
Intensīvas, aktīvas tīrīšanas un kopšanas vielas nodrošina augstu
efektivitāti. Neslīdošs efekts. Pateicoties ūdenī šķīstošai polimēru
bāzei, grīda "neapaug" ar līdzekļa kārtu. Piemērots:
  �PVC

  •Linolejs
  •Gumija
  •Matēts dabīgais akmens (granīts, marmors, u.c.)
  •Matēts mākslīgais akmens (flīzes, betons, u.c.)

Lietošana / devas:
  •Mazgājamajām iekārtām: 15 ml uz 10 litriem ūdens
  •Ar rokām:   30 ml uz 8 litriem ūdens
  •Tīrīšana ar izsmidzināšanu: 15 ml uz 0.5 litriem ūdens
Īpaši netīrām virsmām piemērojama lielāka koncentrācija.

Lietošana:
      Piemērots grīdu tīrīšanai ar mazgājamajām iekārtām
      un mazgāšanai ar rokām.
      Lielākam mirdzumam, grīdas var tikt pulētas ar viendiska
      vai arī liela ātruma pulēšanas iekārtām.

Piezīme:
Mirdzošām pulēta akmens grīdām mēs iesakām EASY-TO-CLEAN
Virsmas tīrītāju. Art. nr. 0893 117 105

Šī instrukcija ir tikai rekomendācija, kas pamatota uz mūsu pieredzi. Pims lietošanas uzsākšanas ieteicams veikt praktisku
pārbaudi mazāk redzamā vietā, lai pārbaudītu materiālu saderību. Art. Nr. 0891 302 01!

Korķis ar krānu 5l kannai

10 L 0893 117 210Grīdu tīrāmais līdzeklis
- 0892 117 020Top Dos (dozators)



Sanitāro telpu tīrīšana

3.12

Sanitāro telpu tīrīšanas
līdzeklis
EASY-TO-CLEAN

Skābi saturošs sanitāro telpu
uzkopšanas līdzeklis ar lāses*
veidojošu efektu.

▹Regulāri lietojot izveido viegli tīrāmu
  pārklājuma virskārtu EASY-TO-CLEAN.
 �Būtiski samazinās keramikas atkārtota
    nosmērēšanās.
 •Ātra netīrumu noņemšana.
 •Viegla, laiku taupoša tīrīšana.
 •*Uz virsmas ūdens savācās lāsēs!

▹Spēcīgs koncentrēts līdzeklis
 •Piemērots gan rūpīgai tīrīšanai, gan
   arī ikdienas uzkopšanai.
 •Samazināta nepieciešamā
    glabāšanas vieta.
 •Samazina izmaksas.

▹Antibakteriālas īpašības
 •Higēniska tīrība katrā tīrīšanas reizē.

▹Svaigs aromāts.

▹Koncentrāta pH=1

▹Pudele var tikt atkārtoti uzpildīta.

▹Vienkārša dozēšana ar TopDos
   dozējošo vāciņu

▹Krāsa: sarkana, pielāgota atpazīstamai

   krāsu kodēšanas sistēmai -
 sarkans = sanitārām
     telpām

KONCENTRĀTS

Īpašības:
Ātri un iedarbīgi noņem kaļķa, ziepju, urīna nogulsnes un taukainus
traipus no skābjizturīgajām:
  •Gludām un reljefa plastmasas virsmām
  •Izlietnēm
  •Dušām un vannām
  •Klozetpodiem un pisuāriem
  •Sienas un grīdu flīzēm

Lietošana / devas:
  •Ar rokām:     30 ml uz 8 litriem ūdens
  •Tīrīšana ar izsmidzināšanu:  15 ml uz 0.5 litriem ūdens

Īpaši netīrām virsmām piemērojama lielāka koncentrācija.

Lietošana:
      Piemērots virsmu un grīdu tīrīšanai.  

    

Piezīme:
Pēc lietošanas noskalot ar ūdeni.
Nav piemērots marmoram un citiem skābi nenoturīgiem materiāliem,
piem., šūnakmenim, alumīnijam, krāsotām virsmām un organiskajam
stiklam.

1 L 0893 117 005
Nosaukums Tilpums Art. nr.
Sanitāro telpu tīr. līdzeklis

10 L 0893 117 010Sanitāro telpu tīr. līdzeklis
- 0892 117 020Top Dos (dozators)

(nopērkams atsevišķi)

Šī instrukcija ir tikai rekomendācija, kas pamatota uz mūsu pieredzi. Pims lietošanas uzsākšanas ieteicams veikt praktisku
pārbaudi mazāk redzamā vietā, lai pārbaudītu materiālu saderību.



Virsmu tīrīšana

3.13

Virsmu tīrītājs
EASY-TO-CLEAN

Neitrāls universāls tīrītājs ar mirdzuma
efektu.

▹Satur alkoholu
 �Lieliskas tīrīšanas īpašības taukainiem
    traipiem, piem., pirkstu nospiedumiem.
 •Apstrādātā virsma nožūst ātri, uz tās
    nepaliek švīkas.

▹Regulāri lietojot izveido viegli tīrāmu
  pārklājuma virskārtu EASY-TO-CLEAN.
 �Samazinās atkārtota nosmērēšanās
 •Ātri noņem netīrumus no virsmām
 •Viegla, laiku taupoša tīrīšana.

▹Spēcīgs koncentrēts līdzeklis
 •Samazināta nepieciešamā glabāšanas
    vieta.
 •Samazina izmaksas.

▹Svaigs citrusa aromāts.

▹Koncentrāta pH=7

▹Pudele var tikt atkārtoti uzpildīta.

▹Vienkārša dozēšana ar TopDos
   dozējošo vāciņu (nopērkams atsevišķi)

▹Krāsa: zila, pielāgota atpazīstamai

   krāsu kodēšanas sistēmai -
 zils = virsmām

KONCENTRĀTS

Īpašības:
Notīrītās virsmas ātri nožūst, neatstājot nogulsnes vai švīkas.
Piemērots visām ūdens noturīgām virsmām un mirdzoša akmens
grīdām. 
  •Stikliem un spoguļiem
  •Gludām un reljefa plastmasas virsmām
  •Krāsota koka virsmām un mēbelēm
  •Laminātam un korķim
  •Dabīga un mākslīga akmens grīdām
  •Sienas un grīdu flīzēm
  •Līmēta parketa grīdām
  �PVC

Lietošana / devas:
  �Ar rokām:  30 ml uz 8 litriem ūdens
  •Tīrīšana ar izsmidzināšanu:   15 ml uz 0.5 litriem ūdens

Īpaši netīrām virsmām piemērojama lielāka koncentrācija.

Lietošana:
      Piemērots virsmu un grīdu tīrīšanai ar rokām  

    

Piezīme:
Neatšķaidīt ar karstu ūdeni, tas izraisa pastiprinātu alkohola 
izgarošanu būtiski samazinot tīrīšanas īpašības.

1 L 0893 117 105
Nosaukums Tilpums Art. nr.
Virsmu tīrītājs

10 L 0893 117 110Virsmu tīrītājs
- 0892 117 020Top Dos (dozators)

Šī instrukcija ir tikai rekomendācija, kas pamatota uz mūsu pieredzi. Pims lietošanas uzsākšanas ieteicams veikt praktisku
pārbaudi mazāk redzamā vietā, lai pārbaudītu materiālu saderību.



Akmens virsmu tīrīšana
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Keramisko un akmens virsmu

tīrītājs
EASY-TO-CLEAN

Spēcīgs, īpašs tīrītājs smalkai keramikai,
neslīdošajām flīzēm, dabīgā un mākslīgā
akmens flīzēm.

▹Augstas netīrumu šķīdināšanas spējas
 �Dziļi attīroša iedarbība.
 •Noņem dziļi iestaigātas pēdas.
 •Viegla, laiku taupoša tīrīšana.

▹Spēcīgs koncentrēts līdzeklis
 •Samazināta nepieciešamā glabāšanas
    vieta.
 •Samazina izmaksas.

▹Koncentrāta pH=11

▹Pudele var tikt atkārtoti uzpildīta.

▹Vienkārša dozēšana ar TopDos
   dozējošo vāciņu (nopērkams atsevišķi)

▹Krāsa: zila, pielāgota atpazīstamai

   krāsu kodēšanas sistēmai -
 Gaiši zils = keramiskajām, akmens
           virsmām

KONCENTRĀTS

Īpašības:
Izšķīdina taukainus, eļļainus un minerālu traipus, tie kļūst viegli
noņemami. Neatstāj nogulsnes uz problemātiskiem grīdu segumiem
  •Izsmalcinātas keramikas flīzes
  •Granīts
  •Dabīga akmens flīzes
  •Mākslīga akmens flīzes
  •Neslīdošās flīzes

Lietošana / devas:
  �Ar rokām:  30 ml uz 5 litriem ūdens
  •Tīrīšana ar izsmidzināšanu:   15 ml uz 0.5 litriem ūdens
  •Mazgājamajām iekārtām:   60 ml uz 10 litriem ūdens

Īpaši netīrām virsmām piemērojama lielāka koncentrācija.

Lietošana:
      Piemērots grīdu tīrīšanai ar mazgājamajām
      iekārtām un mazgāšanai ar rokām.  

Piezīme:
Gadījumā, ja ir ciets ūdens, mēs iesakām regulāri lietot EASY-TO-CLEAN
sanitāro telpu tīrīšanas līdzekli (art.nr. 0893 117 005) uz smalkām fajansa
un drošības flīzēm.

1 L 0893 117 305
Nosaukums Tilpums Art. nr.
Keramisko un akmens virsmu tīrītājs

10 L 0893 117 310Keramisko un akmens virsmu tīrītājs
- 0892 117 020Top Dos (dozators)

Šī instrukcija ir tikai rekomendācija, kas pamatota uz mūsu pieredzi. Pims lietošanas uzsākšanas ieteicams veikt praktisku
pārbaudi mazāk redzamā vietā, lai pārbaudītu materiālu saderību.



Attaukošana
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Attaukotājs
EASY-TO-CLEAN

Spēcīgs tauku un olbaltumvielu noņēmējs
pārtikas pārstrādes darbībām.

▹Spēcīga attīroša iedarbība.
 �Atmiekšķē apkaltušus tauku, eļļas
    un olbaltuvielu traipus, kā arī sodrējus.
 •Viegla, laiku taupoša tīrīšana.

▹Spēcīgs koncentrēts līdzeklis
 •Piemērots gan rūpīgai tīrīšanai, gan arī
    ikdienas uzkopšanai atkarībā no 
    koncentrācijas.
 •Samazināta nepieciešamā glabāšanas
    vieta.
 •Samazina izmaksas.

▹Vienkāršs, vispusīgs pielietojums.
 �Piemērots tīrīšanai ar rokām vai
    augstspiediena un putu tīrīšanas
    iekārtām.

▹Koncentrāta pH=13

▹Pudele var tikt atkārtoti uzpildīta.

▹Vienkārša dozēšana ar TopDos
   dozējošo vāciņu (nopērkams atsevišķi)

KONCENTRĀTS

Īpašības:
Uzticami notīra tauku, olbaltumvielu, eļļas un kvēpu taripus no
visām ūdens noturīgām virsmām un grīdām.
  •Grīdas, sienas, griesti un darba virsmas
  •Iekārtas
  •Aprīkojums (plītis, grili, konvekcijas plītis,
     boileri, kūpinātavas.)
  •Nosūcēji

Lietošana / devas:
                 •Ar rokām:   45 ml uz 5 litriem ūdens
                    •Tīrīšana ar izsmidzināšanu:    45 ml uz 0.5 litriem ūdens
                    •Augstspiediena tīrīšanas iekārtas:   60 ml uz 10 litriem ūdens
                    •Proporcija 1:10 putu tīrīšanas iekārtām

Īpaši netīrām virsmām piemērojama lielāka koncentrācija.

Lietošana:
          Piemērots tīrīšanai ar rokām, kā arī ar augst-
          spiediena un putu tīrīšanas iekārtām.

    

Piezīme:
Tīrāmā līdzekļa atlikumus pēc tīrīšanas noņemt ar dzeramo ūdeni.
Nelietot līdzekli materiāliem, kas jutīgi pret sārmiem, piemēram,
alumīnijs vai linolejs.

1 L 0893 117 405
Nosaukums Tilpums Art. nr.

Attaukotājs
10 L 0893 117 410Attaukotājs
- 0892 117 020Top Dos (dozators)

Šī instrukcija ir tikai rekomendācija, kas pamatota uz mūsu pieredzi. Pims lietošanas uzsākšanas ieteicams veikt praktisku
pārbaudi mazāk redzamā vietā, lai pārbaudītu materiālu saderību.



Izsmidzināšanas pudeles

3.16

Speciālā šķidruma savākšanas sistēma
pieļauj 360° izsmidzināšanu un atļauj
sagāzt pudeli jebkurā leņķī, nepārtraucot
šķidruma padevi.

Vieglāk attaisīt pudeli pateicoties korpusa
rievojuma elementiem.

Ergonomiska, robusta pumpējamā pudele
ar garu rokturi.
• Strādājot nerada nogurmu

Individuāls marķējums
• Īpaši paredzēta vieta sķidruma nosaukumam
• Papildus laukumi drošības apzīmējumiem

Laba stabilitāte pateicoties koniskai formai
Nosaukums
Pumpējamā pudele 360° 0891 503 360

Tilpums Art. Nr.
1000 ml

Individuāls marķējums Lietojama jebkurā leņķī

0891 502 002
Tilpums Art. nr.
500 ml

0891 5011000 ml

500 ml1000 ml

Lietošanai droši un ergonomisko 
izsmidzinātāji.

Izgatavoti no triecienizturīga materiāla.



Skrūvju līmes

3.17

Vidējas stiprības skrūvju līme.
Skrūvju, uzgriežņu savienojumu
nostiprināšanai un noblīvēšanai.
� Savienojumu iespējams izjaukt un samontēt no 
    jauna izmantojot parastus instrumentus.
� Iespējams izmantot arī nerūsējošā tērauda
    stiprinājumiem un stiprinājumiem ar pasivētu virsmu.
� Teicama temperatūras izturība.
� Nodrošina savienojumam izturību pret vibrācijām
    un triecieniem.

Augstas stiprības skrūvju līme.
Skrūvju, uzgriežņu savienojumu 
nostiprināšanai un noblīvēšanai, kurus pēc 
tam nav paredzēts izjaukt.
� Savienojumu var izjaukt, sakarsējot to līdz 300 ºC.

� Nodrošina savienojumam izcilu izturību pret
    vibrācijām un triecieniem.
� Vidējas un augstas stiprības skrūvju līmes atbilst
    NSF; pārbaudītas atbilstoši NSF/ ANSI 61O

NSF A1 reģistrēts
(Nr. 135874), atbilst
prasībām USDA A1.

Fizikālās īpašības (šķidrā veidā)

Dimetilakrilskābes esterisĶīmiskais pamatmateriāls
Zila (fluorescējoša)

Viskozitāte 25 ºC Brookfield RVT 5.000–7.000 mPas (vārpsta U/min: 1/20)
1.500–2.500 mPas (vārpsta U/min: 3/20)
1.12 g/cm³Blīvums

 M36Maksimālais vītnes diamters
Maksimālā aizpildāmā sprauga  0.25 mm

Uzglabāšanas laiks

Fizikālās īpašības (kad sacietējusi)
5 - 15 minūtesSacietēšana
0.5 - 1 stundaDarbības spējas pēc
1 - 3 stundasPilnīga sacietēšana
> 21 Nm (M10)Stiprības moments

 > 10 Nm (M10)Pievilkšanas moments
Spiedes/ bīdes stiprība (DIN54452)

–55º līdz 150ºTemperatūras diapazons

25 gr. 0893 243 025
Produkts Svars Art. nr.
Vidējas stiprības skrūvju līme

Krāsa

Uzliesmošanas punkts

Vidējas stiprības skrūvju līme Augstas stiprības skrūvju līme
Dimetilakrilskābes esteris
Zaļa (fluorescējoša)
400–600 mPas (vārpsta U/min: 1/20)

1.11 g/cm³

M20
0.15 mm

> 100 ºC
1 gads istabas temperatūrā

> 100 ºC
1 gads istabas temperatūrā

10 - 20 minūtes
1 - 3 stunda
5 - 10 stundas
> 30 Nm (M10)
> 45 Nm (M10)

8 - 12 N/mm² 12 - 15 N/mm²

–55º līdz 150º

50 gr. 0893 243 050Vidējas stiprības skrūvju līme
25 gr. 0893 270 025Augstas stiprības skrūvju līme
50 gr. 0893 270 050Augstas stiprības skrūvju līme



Virsmu blīvēšana

3.18

Virsmu blīvēšanas līdzeklis:
- zaļš
Virsmu un atloku blīvēšanai.
� Maksimālais spraugas izmērs - 0.3 mm.
� Šķidrā veidā viegli pārklāj arī sarežģītas formas
    detaļas.
� Savienojumu viegli izjaukt.

Virsmu blīvēšanas līdzeklis:
- oranžs
Virsmu un atloku blīvēšanai.

Produktam pēc 72 stundu ilgas cietēšanas
+24 C temperatūrā atļauta saskarsme ar
dzeramo ūdeni.

� Maksimālais spraugas izmērs - 0.5 mm.
� Aizstāj cietā blīvējuma veidus.
� Teicamas aizpildīšanas īpašības.

50 gr. 0893 573 050

Produkts Svars Art. nr.
Virsmu blīv. līdzeklis: zaļš

50 gr. 0893 574 050Virsmu blīv. līdzeklis: oranžs

NSF A1 61 var izmantot vietās, kuras
nonāk saskarsmē ar dzeramo ūdeni.

Īpašības:
Dimetilakrilskābes esterisĶīmiskais pamatmateriāls
Zaļa

Viskozitāte mPas
25 ºC Brookfield RVT

40000–60000 mPas (vārpsta U/min: 6/2.5)
15000–25000 mPas (vārpsta U/min: 6/20)
1.05 g/cm³Blīvums

Maksimālā aizpildīšanas sprauga  0.3 mm

Uzglabāšanas laiks
15 - 30 minūtesSacietēšana
3 - 6 stundasDarbības spējas pēc
6 - 24 stundasPilnīga sacietēšana
6 -10 Nm (M10)Stiprības moments 

 

Stiepes izturība (ASTM-D-2095)
–55º līdz 150ºTemperatūras diapazons

Krāsa

Uzliesmošanas punkts

Virsmu blīvēšanas līdzeklis: zaļš Virsmu blīvēšanas līdzeklis: oranžs
Dimetilakrilskābes esteris
Oranža

1.05 g/cm³

0.5 mm
> 100 ºC
1 gads istabas temperatūrā

> 100 ºC
1 gads istabas temperatūrā
10 - 20 minūtes
3 - 6 stundas
6 - 24 stundas
> 8 Nm (M10)

2 - 8 N/mm² 8 - 10 N/mm²

–55º līdz 150º

80000–120000 mPas (vārpsta U/min: 6/2.5)
30000–40000 mPas (vārpsta U/min: 6/20)

Bīdes stiprība (DIN54452) 4 - 11 N/mm² 5 - 10 N/mm²



Vītņu blīvmasa

3.19

Cauruļu vītņu blīvmasa.
Visa veida blīvēšanai metāliskiem
cauruļvadiem un to savienojumiem ar 
koniskām un cilindriskām vītnēm
atbilstoši DIN 2999

Atbilst:
�DVGW apstiprināts (reg.nr. NG-5146BM0336+0037),
testēts atbilstoši DIN EN 751-1.
�NSF testēts atbilstoši NSF / ANSI 61.
�Pārbaudīta saderība ar skābekli līdz 60 ºC un līdz
10 bar skābekļa spiedienam.

Uzreiz pēc savienošanas tūlītēja
spiediena noturība līdz 5 bar.
� Pēc pilnīgas sacietēšanas maksimālais 
pieļaujamais spiediens 300 bar.

Laba noturība.
�Neitrāls attiecībā ar lielāko daļu industrijā
izmantojamo šķidrumu un gāzēm.

Nesatur šķīdinātājus

Vītņu blīvmasa neiztek no vītnes

Ātra un droša blīvēšana
Saraksts ar ķīmiju un gāzu noturību: pieejams pēc
pieprasījuma.

Lietošana:
Vītnei jābūt sausai, bez putekļiem un attaukotai.
Pievilkt savienojumu līdz > 5 Nm. 

 Piezīme:
 Nav piemērota vītņu savienojumiem, 
 kas satur varu (misiņš, bronza, sarkanais
 misiņš) un ir saskarsmē ar ūdeni virs 
 40 ºC. Atbilst TRGI 86/96

 Cietēšanas periodā un pēc cietēšanas
 vītni nedrīkst kustināt - koriģēšana
 nav pieļaujama.

50 gr. 0893 577 050
Produkts Svars Art. nr.
Vītņu blīvmasa

  Vītņu blīvmasa
  050 775 3980

  

Ķīmiskais pamatmateriāls
 

 

Stiprības moments
Pievilkšanas moments pēc sacietēšanas
Spiedes/ bīdes stiprība pēc sacietēšanas 6 - 13 N/mm²

Temperatūras diapazons
 Pielietojams spēks pēc 

 Maksimālais vītnes diametrs 

 Maksimālā sprauga 

Materiāls

Varš
Misiņš
Neapstrādāts tērauds

 *un karsti cinkotas caurules ar vītni X  =  piemērots
—  = nav piemērots

*atkarībā no materiāla

 

Krāsa
Sacietēšana
Pilnīga sacietēšana

Dimetilakrilskābes esteris
Dzeltena (fluorescējoša)
15 - 30 minūtes*
3 - 6 stundas*
15 -20 Nm (M10)
10 - 15 Nm (M10)

-55 ºC līdz + 150 ºC
1 - 3 stundas*
R 3" (M 80)
0.50 mm

Gāze Ūdens līdz +40°C Ūdens no 
+40°C līdz +65°C

Ūdens virs +65°C

X  X  —  —

X  X  —  —

X  X  X  — 

Šī instrukcija ir tikai rekomendācija, kas balstīta uz mūsu pieredzi. Pirms lietošanas uzsākšanas ieteicams veikt praktisku
pārbaudi.



PTFE blīvēšanas diegs
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PTFE vītņu blīvēšanas diegs:
gan metāla, gan plastmasas cauruļu vītnēm

� Nodrošina ideālu hermetizēšanu ar PTFE diegu starp divām
    cauruļu vītnēm.
� Ķīmiski noturīgs gandrīz pret visām agresīvajām ķīmijām,
    šķīdinātājiem, degvielām un skābēm.
� Plaša darba temperatūra: -200 °C līdz +240 °C

� Diegs ir no neuzliesmojoša un nedegoša materiāla.
� Viegla un ērta lietošana.
� Minimālas blīvēšanas izmaksas.
� Garums: 175 m

Lietošana:
Noņemiet iepriekšējos blīvēšanas hermētiķus no vītnes.
Uztiniet diegu uz vītnes tā, lai tinumi pārklāj viens otru.
Pēc diega uztīšanas, uzpiliniet 2 līdz 3 pilienus montāžas
šķidruma. Izsmērējiet to ar pirkstu pa visu notīto caurules
vītni. Montāžas šķidrums atrodams PTFE blīvēšanas diega
iepakojuma apakšējā nodalījumā. Šis šķidrums bioloģiski
noārdās un ir nekaitīgs.

 Blīvēšana:
 • ½" caurulēm: 12 (smalkām vītnēm) līdz 18
    (rupjām vītnēm) tinumi.
 • 1½" caurulēm: 16 (smalkām vītnēm) līdz 24 
    (rupjām vītnēm) tinumi.

Aukstais
ūdens

Karstais
ūdens

Dzeramais
ūdens

Apkure Gāze Saules
enerģija

Atbilst:
� DIN-DVGW gāzas un ūdens cauruļu montāžai
atbilstoši EN751-3 FRp un GRp un DIN 30660  (NG-5143BP0261)
� DVGW testēts un apstiprināts līdz 100 bar spiedienam atbilstoši 
EN751-3 testa protokolam (23 ºC)
• BAM testēts un apstiprināts lietošanai ar gāzveida skābekli līdz
30 bar un 100 ºC (lietojot montāžas šķidrumu II-2742/2004E)
• BAM testēts un apstiprināts lietošanai ar šķidro skābekli līdz
30 bar un 100 ºC (nelietojot montāžas šķidrumu II-2742/2004E)

175m 0985 031 175

Produkts Garums Art. nr.
PTFE vītņu blīvēšanas diegs



ECONOMIC darba apģērbs
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JAKA ‘’ECONOMIC’’

�  Materiāls: 65% poliesters, 35% kokvilna, 245 gr/m²

•  Rāvējslēdzējs
�  Krāsa: Tumši pelēka
�  2 ārējās, 2 iekšējās kabatas
�  Muguras daļā ventilējamas atveres
�  Mazgājams 60°, nelietot balinātāju 
�  Izmēri: XS - 4XL
�  Art. Nr. M401 320 (010 -006 izm.)

PUSKOMBINEZONS ‘’ECONOMIC’’

�  Materiāls: 65% poliesters, 35% kokvilna, 245 gr/m²

•  Elastīgs darba puskombinezons
�  Krāsa: Tumši pelēka
�  1 priekšējā, 2 sānu, 1 aizmugurējā kabata un 
                                                   1 augšstilba kabata
�  Pagarināts par 5 cm
�  Mazgājams 60°, nelietot balinātāju 
�  Izmēri: XS - 4XL
�  Art. Nr. M404 259 (010 -006 izm.)

BIKSES ‘’ECONOMIC’’

�  Materiāls: 65% poliesters, 35% kokvilna, 245 gr/m²

•  Elastīgas darba bikses
�  Krāsa: Tumši pelēka
�  2 sānu, 1 aizmuguras kabata un 1 augšstilba kabata
�  Pagarināts par 5 cm
�  Mazgājams 60°, nelietot balinātāju 
�  Izmēri: 44 - 66
�  Art. Nr. M403 426 (421 -451 izm.)

LABA CENA



STRETCH-X darba apģērbs
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Stretch-X JAKA

� Materiāls: 25% poliesters, 72% kokvilna, 3% elastāns
 260 gr/m²
•  Pārsegtas pogas, lai novērstu virsmas skrāpējumus
�  Krāsa: Tumši pelēka
�  5 ārējās, 2 iekšējās kabatas, pildspalvas kabatas
�  E-CARE audums (aizsargā ķermeni pret 99% elektro        
magnētiskiem viļņiem)
�  Velcro klipši
�  Regulējami aproces ar cilpas stiprinājumu
�  Mazgājams 60°, nelietot balinātāju 
�  Izmēri: XS - 4XL
�  Art. Nr. M401 251*

Stretch-X puskombinezons

� Materiāls: 25% poliesters, 72% kokvilna, 3%       
elastāns, 260 gr/m²
�  Krāsa: Tumši pelēka
�  Pārsegtas pogas, lai novērstu virsmas skrāpējumu
�  8 ārējās, 2 pildspalvas kabatas, galvas kabatas
•  E-CARE audums (aizsargā ķermeni pret 99% 
elektromagnētisko viļņu)
•  Ergonomisks griezums pastiprinātā ceļa zonā, 
regulējama jostasvieta ar pogām
•  Ceļgalu kabatas - ceļu aizsargiem, sertificēts 
saskaņā ar DIN EN1440
�  Mazgājams 60°, nelietot balinātāju
�  Izmēri: 42 - 64
�  Art. Nr. M404 186*



NATURE darba apģērbs
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Darba bikses NATURE
Stilīga piegriezuma bikses ar maksimālu 
kustības brīvību, kas izgatavotas no izturī-
ga materiāla. Paredzētas smagiem darba 
apstākļiem priekš profesionāļiem.

� Elastīga auduma materiāls, smagai slodzei un viegli kopja-

mas.
� 2 priekšējās kabatas, 2 aizmugurējās, kabata uz bikšu 
staras, kabata mērlentei, E-CARE* kabata mob.telefonam.

� Atstarojošas līnijas, ergonomisks piegriezums pie 
ceļiem.
� 3-kāršas šuves, elastīga vidukļa daļa
� CORDURA® ceļgalu kabatas, atbilstoši 
                                                    DIN EN 14404.

Krāsa:  Granīta pelēka
Materiāls:  64% kokvilna, 34% poliesters, 2% elastāns
Svars m²: 300 g
Mazgāšana: 60 °C

Izmērs
44 M403 295 421 w

Art. Nr. 

46 M403 295 423
48 M403 295 425
50 M403 295 427
52 M403 295 429
54 M403 295 431
56 M403 295 433
58 M403 295 435 w
60 M403 295 439 w

Aizsardzība pret elektromag-

nētisko radiāciju

3.23

M404 163 421 w
M404 163 423 w
M404 163 425
M404 163 427

44
46
48
50
52 M404 163 429

M404 163 431
M404 163 433
M404 163 435
M404 163 439 w 

54
56
58
60

M404 163 443 w
M404 163 447 w

62
64

NATURE Puskombinezoni:

NATURE bikses:

(w - centrālā noliktava)

Darba jaka NATURE
Paredzētas smagiem darba apstākļiem 
priekš profesionāļiem.
� Elastīga auduma materiāls, smagai slodzei un viegli 
    kopjama.
� 2 krūšu kabatas, 2 sānu kabatas E-CARE* kabata mob.
    telefonam.
� Atstarojoša līnija muguras daļā.
� 3-kāršas šuves
� atbilstoši DIN EN 14404, Krāsa: Granīta pelēka
Materiāls: 64% kokvilna, 34% poliesters, 2% elastāns
Svars m²:  300 g; Mazgāšana: 60 °C
Art. Nr. M401 274 00*-izm. (XS - 4 XL)



Aizsargkombinezons
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Aizsargkombinezons ‘’Coverall-Pro’’ 5+6 tips

▸  Aizsargkombinezons CE-CAT III, klases tips 5+6
▸  Antistatisks, atbilst EN 1149:1, novērš statiskās izlādes,
    tādējādi samazinot darba drošības riskus.
▸  Ūdensnoturīgs un izturīgs, viegls svars, teicama
    kustības brīvība, elpojošs un ērts.
▸  Atbilst EN ISO 13034: 2005 + A1: 2009 6. 
    Nodrošina aizsardzību darbā ar lakām un krāsām,
    virsbūves aizsargmasu, smērvielām, poliuretāna putām,
    ķīmijām, vieglām skābēm un putekļainām, netīrām un
    mitrām vietām.
▸  Atbilst EN ISO 13982-1: 2004 + A1: 2010 5. tipam
    gaisa daļiņām un putekļiem.
▸  Atbilst EN14126: 2003 tipa 5-B un tips 6-B, kas attiecas
    pret bioloģiskiem apdraudējumiem un infekcijas izraisītājiem.
▸  Atbilst EN1073-2: 2002 aizsardzībai pret radioaktīvā piesārņojuma
▸  Var izmantot darbā ar asbestu.
▸  Pilnīgi bez pūkām- ideāls krāsošanas darbiem.
▸  Plīsumu un nodilšanas izturība pat mitros apstākļos.
▸  Viegls un komfortabls, neierobežo valkātāja kustības.
▸  Uguns iedarbībā uzreiz neuzliesmo.

Modelis:
Ar kapuci, rāvējslēdzēju un gumijas savilcēji uz kapuces un piedurknēm.

Izmērs: XL 
 Garums:   182-188 cm
 Krūšu apkārtmērs:  108 -116 cm

Art.nr. 0899 021 214

Wurth aizsargkombinezons
                                         Economical

▸ Audums PP (polipropanols) nodrošina teicamas daļiņu 
   aizsardzības īpašības. Audums filtrē (aiztur) 99,8% daļiņu 
   ar izmēru 0,5-1,0 μm.
▸ Elastīgs kapuces gumija / potītes / plaukstas, kas maksimalizē
   komfortu un aizsardzību.

   Art. nr. 0899 021 515      XXL izmērs (balts)

‘’OxyChem’’ C210' (balts) Type 5,6:
Art. nr. 1899 210 92 (GW)        M izmērs (balts)
Art. nr. 1899 210 93 (GW)         L izmērs (balts)
Art. nr. 1899 210 94 (GW)        XL izmērs (balts)
Art. nr. 1899 210 95 (GW)      XXL izmērs (balts)

‘’OxyChem’’ aizsargkombinezoni



Zeķes
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Bamboo zeķes
Bamboo īsās zeķes,
iepakojumā 3 pāri.
Optimāli pieguļoša, ērta forma.
Viegli kopjams audums.
80% bambusa viskoze,
17% poliamīds,
3% elastāns
Mazgāšana 40°C
M451 061 002 – izm. 39.-42. 
M451 061 003 – izm. 43.-46.

Art.Nr 1899 270 2

Vilnas zeķes
80% vilna
20% poliesters
Izmērs: 42-46

Zeķes - siltumam un vēsumam
Mitrumu izvadošs Thermo Cool® materiāls.

Zeķes būs siltas ziemā un vēsas vasarā, jo saglabās kājas sausas 
novadot mitrumu / sviedrus prom no ādas. Zeķes paredzētas 
lietotāja ērtumam neaizmirstot zeķu lietošanas prakstiskās īpašības.
Zeķes lietošanas laikā nenošļūk, aizsargā pret nobrāzumiem.

Art.Nr    Izmērs
5358 000 043  36 - 40
5358 000 044  41 - 45
5358 000 045  46 - 48

Mazgājamas veļas mašīnā 
40 °C temp.

mitrums iztvaiko

siltuma
plūsma

gaisa
kabata

svīšana
āda

ķermeņa
siltums

Garās zeķes iepakojumā 5 pāri:

Art. N r.

M451 044 006 - izm. 39.-42.

M451 044 007 - izm. 43.-46.



Darba sandales
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Darba sandales “Economic”
Apavu klasifikācija S1P SRC
EN ISO 20345

▸ Pamata purngala aizsardzība ar PU pārklājumu
▸ Virspuse: Melna, ūdens atgrūdoša āda
▸ Odere: Labi žūstoša un nodiluma izturīga odere
▸ Iekšzole: izņemama, anatomiski pieguļoša,
anti-statiska
▸ Purngals: Tērauda
▸ Zole: Pret caurduršanu iestrādāta nerūsējošā
tērauda plāksne 
▸ Neslīdoša viena slāņa PU zole, anti-statiska,
eļļas un temperatūras noturīga- līdz pat +140 ºC
▸ Svars 42 izmēram: aptuveni 1365 gr/ pāris

Krāsa
Pelēkas M426 024 036 - 047 36– 47

Art. nr. Izmērs

Krāsa
Black 5357 124 400 - 470 40– 47

Art. nr. Izmērs

*lai paildzinātu apavu kalpošanas laiku, tie ir jākopj! (izžavējot un kopjot apavu ādu ar kurpju smēri) 10.36 lpp.   

Sandales darbam 
Apavu klasifikācija S1P SRC
Bez metāla.

EN ISO 20345:2011

Elpojoša zamšādas āda
Tekstila odere
Kompozītmateriāla pirkstu aizsargs, 
caurspīdīgs tekstilmateriāls.

Purngals: kompozītmateriāls
Normāls platums 11 cm.
Neslīdoša viena slāņa PU zole, anti-statiska,
eļļas noturīga.

Svars 42 izmēram: aptuveni 555 gr/ pāris



Tigerflex
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Mehāniķu cimdi TIGERFLEX Thermo

Divslāņu adīti cimdi ar izcilu aizsardzību pret 
aukstumu.
� Īpaši komfortabli lietošanā pateicoties siltajai dzijas 
oderei.
� Plaukstas daļa pārklāta ar lateksa putu gumiju un 
papildus neslīdošām tīģera svītrām.
� Cimdu pārklājums: 3/4.
� Roku elpošanu nodrošina cimdu nepārklātā augšpuse.
� Elastīga aproce.
� Ādai draudzīgi, bez šuvju Neilona / Lycra® adījuma 
cimdi
� Tekstila krāsa: Pelēka
� Pārklājuma krāsa: Melna
� Tīģera svītru krāsa: Pelēka

EN Standarti
Kat. II
EN 420
EN 388 / 2.2.4.2
EN 511 / X.2.X.

2.2.4.2

Izmērs

9

60899 404 028*
Art. Nr. Skaits iepak.

10

60899 404 029

11

6

0899 404 031

Ziemas cimdi: ideāli aukstiem
darba apstākļiem

X.2.X

EN511EN388

Pielietojums:
� Āra darbiem aukstos darba apstākļos
� Celtniecībā
� Ceļu būvē
� Piegādes un utilizācijas kompānijām
� Darbam vēsās noliktavās

Izmērs

8

120899 451 357
Art. Nr. Skaits iepak.

9

120899 451 358

10

12

11

12

Pretiegriezuma cimdi TIGERFLEX 
CUT5

Īpaši noturīgi cimdi pret iegriezumiem un nodi-
lumu.
� Pateicoties HPPE šķiedrām apvienojumā ar stikla šķiedru 
tiek nodrošināta izcila pretiegriezuma aizsardzība.
� Nitrila putu pārklājums plaukstas daļā ar tīģera svītrām.
� Elpojoši, laba saķere.
� Ļoti komfortabli un elastīgi.
� Elastīga aproce.

� Tekstila krāsa: Zila
� Pārklājuma krāsa: Melna
� Tīģera svītru krāsa: Pelēka

EN Standarti
Kat. II
EN 420
EN 388 / 4.5.4.3

4.5.4.3

EN388

Pielietojums:
� Strādājot ar priekšmetiem, kuriem
ir asas malas.
� Stikla industrija
� Apstrādājot metāla detaļas, plastmasas profilus,
alumīniju.

0899 451 361
0899 451 360
0899 451 359

7

12

0899 404 030
0899 404 031

8

6



Cimdi
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Vienreizējie lietošanas cimdi
Plāni un labi pieguļoši cimdi. Var tikt valkāti
uz abām rokas pusēm. Var tikt lietoti darbā ar
pārtikas precēm. 1. Kat.
Materiāla biezums: 0.12mm ± 0.03 mm
Kopējais garums 240mm
Pielietojums: Viegli montāžas un apkopes
darbi, krāsošanas un pulēšanas darbi, nelielu
detaļu šķirošana, tīrīšana un uzkopšanas darbi,
labaratorijas, pārtikas pārstrāde.
Iepakojums: 100 gab. (vai 50 pāri)
Art. Nr. 0899 460 01  S. izmērs
 0899 460 02  M. izmērs
 0899 460 03  L. izmērs
 0899 460 04  XL. izmērs

EN 374 EN 374

Nitrila vienreizējās lietošanas
cimdi (bez pūderējuma) ZILI
Plāni un labi pieguļoši cimdi. Var tikt valkāti
uz abām rokas pusēm. Var tikt lietoti darbā ar
pārtikas precēm. Nesatur alerģiju izraisošus
lateksa proteīnus. Nesatur silikonu.
Materiāla biezums: 0.10mm ± 0.01 mm
Kopējais garums 240mm
Pielietojums: krāsošanas un pulēšanas 
darbi, tīrīšana un uzkopšanas darbi, ķīmijas
un elektronikas rūpniecībā, labaratorijas, 
pārtikas pārstrāde.
CE 0120 EN 420 EN 374 EN 455 AQL 1.5
Iepakojums: 100 gab. (vai 50 pāri)
Izmēri: S; M; L; XL; XXL
Art. Nr. 0899 470 0*..-izmērs

Nitrila vienreizējās lietošanas
cimdi (bez pūderējuma) MELNI
Plāni un labi pieguļoši cimdi. Var tikt valkāti
uz abām rokas pusēm. Var tikt lietoti darbā ar
pārtikas precēm. Nesatur alerģiju izraisošus
lateksa proteīnus. Nesatur silikonu.
Materiāla biezums: 0.10mm ± 0.01 mm
Kopējais garums 240mm
Pielietojums: krāsošanas un pulēšanas 
darbi, tīrīšana un uzkopšanas darbi, ķīmijas
un elektronikas rūpniecībā, labaratorijas, 
pārtikas pārstrāde.
CE 0120 EN 420 EN 374 EN 455 AQL 1.5
Iepakojums: 100 gab. (vai 50 pāri)
Izmēri: M; L; XL; XXL
Art. Nr. 0899 470 73*..-izmērs

EN 374 EN 374

Nitrila vienreizējās lietošanas
cimdi (bez pūderējuma) Oranži
Plāni un labi pieguļoši cimdi. Iepak. 50gb. 
EN374; Kategorija III; garums 240mm 
Pirkstu biezums, gludā daļa: 0.18mm±0.01mm
Pirksti/plauksta, raupj. daļa: 0.27mm±0.01mm
Plaukstas aukšdaļas biez.: 0.23mm±0.01mm
Manšetes gludā daļa: 0.11mm ± 0.01mm
Art. Nr. 0899 470 12*..-izmērs

EN 374-1
   2003

EN 374-2
   2003

EN 388
   2003

(vecais 0899 470 10*)
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EN 374

1010

EN 388

Nitrila cimdi
Universāli nitrila ķimikāliju aizsargcimdi ar
kokvilnas oderi. Laba noturība pret skābēm,
šķīdinātājiem, sārmu šķīdumiem, eļļām,
smērvielām, benzīnu un benzolu. Laba
mehāniskā izturība. Plaukstas daļas virsmas
īpašā struktūra nodrošina labu satvērienu.
3. kat. EN 388 EN 374
Iepakojums: 12 gab.

Art. Nr. 0899 435 08  8. izmērs
 0899 435 09  9 izmērs
 0899 435 10  10. izmērs

4002

Nitrila cimdi
Izturīgi, ar nitrila gumiju pārklāti zili aizsarg-
cimdi. Strādāšanai ar raupjiem un negludiem
materiāliem. Ļoti laba izturība pret dilšanu
un sagriešanu. Šķidrumu necaurlaidīgi, noturīgi
pret eļļu un ķimikālijām.
Antibakteriāla apstrāde.
Pielietojums: metālapstrāde, metālliešana,
automobiļu rūpniecība, celtniecība, ceļu būve,
kuģu būve, mežizstrāde.
2. kat. EN 388 
Iepakojums: 12 gab.

Art. Nr. 1899 059 10 - 10.izm.(adīta manž.)

4221

Adīti kokvilnas cimdi ar
nitrila pārklājumu
Adīti kokvilnas darba cimdi ar plānu nitrila
pārklājumu. Trikotāžas aproces. Nitrila
pārklājums uz plaukstas daļas, plaukstas
augšpusē daļēji, kas nodrošina gaisa piekļuvi.

Art. Nr. 1899 060 09   9. izmērs
  1899 060 10 10. izmērs

Dabīgā lateksa cimdi
Kokvilnas odere. Izcili elastīgi. Ilgs kalpošanas
laiks. Plaukstas daļas virsmas īpašā struktūra
nodrošina labu satvērienu. Laba noturība pret
tīrīšanas līdzekļiem, atšķaidītām skābēm un
sārmu šķīdumiem.
Pielietojums: Tīrīšanas darbi ar tīrīšanas
līdzekļiem, rūpniecībā, amatniecībā, ķīmiskajā
rūpniecībā, pārtikas rūpniecībā, 
lauksaimniecībā.
2 kat. EN 388 EN 374
Iepakojums: 12 gab.

Art. Nr. 0899 415 01  S. izmērs
 0899 415 02  M. izmērs
 0899 415 03  L. izmērs
 0899 415 04  XL. izmērs

A B K
A- Metanols; B- Acetons; K- Nātrija hidroksīds 40%
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Vinila cimdi
35cm gari cimdi ar vinila pārklājumu. Adīta
pamatne. Šķidrumus necaurlaidīgi, noturīgi
pret eļļu un ķimikālijām. Antibakteriāla apstrāde.
Pielietojums: Bīstamo kravu transportēšana,
pārkraušana un uzglabāšana, lauksaimniecība,
zivsaimniecība, saldēšanas iekārtas, u.c.
3. kat. EN 388 EN 374 
Iepakojums: 10 gab.

Art. Nr. 0899 430 10. izmērs

4121 JKL

Lateksa cimdi ar oderi
Cimdi ar raupju lateksa pārklātu plaukstas daļu,
iekšpusē vilnas odere. Adīti akrila un vilnas 
cimdi pārlieti ar raupju lateksu. Neona dzelt.
Bez šuvēm. Iepakojums 12 / 120 kastē.
EN 388 EN 374 

Art. Nr. 1899 400 509  -   9 izmērs
               1899 400 510  - 10 izmērs
               1899 400 511  - 11 izmērs

4121

Siltie PVC cimdi ar oderi, zili
Siltie PVC cimdi ar akrila oderi. Stingrai saķerei
plaukstu virsmas raupjas. Bezšuvju cimdi
aukstam laikam. Izturīgs pret eļļām, smērvielām,
daudzām skābēm un sārmiem. Nav izturīgi pret
spēcīgiem šķīdinātājiem. Aukstā laikā cimdi
nepaliek cieti. Piemēroti aukstiem un
mitriem darba apstākļiem.
EN 388 EN 374 

Art. Nr. 1899 174 10** 10. izmērs

2122

Mitrumizturīgi cimdi Multifit Dry
Šķidrumu noturoši, pilnībā pārklāts cimds, kas 
īpaši piemērots mitrai darba videi.
Pārklājums ir izgatavots no īpaši elastīgām, 
elpojošām dabīgām lateksa putām.
Poliamīda cimdi. Lateksa putu pārklājums. 
Iepakojums: 6/120

Art. Nr. 0899 405 509       9. izmērs
               0899 405 510     10. izmērs
               0899 405 511     11. izmērs
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Pilnas
aizsargbrilles
ANDROMEDA
� Inovatīva divu komponentu 

tehnoloģija uzticamai aizsardzībai 
un maksimālām lietošanas ērtībām

� Liels izmērs; lieliski piemērotas
tiem, kas valkā optiskās brilles (Att. 1).

� Vienlaidus stikls - labāka redzamība.
� Optimāla ventilācija, kas nodrošina 

pareizu klimatu acīm.
� Var kombinēt ar pusmaskām.
� Polikarbonāta stikls ar augstu

triecienizturību.
� Unikāls pārklājums: ārpuse noturīga pret

skrambām, iekšpuse nepieļauj 
aizsvīšanu.

� Ātra un vienkārša stikla nomaiņa. 
� Iindividuāli pielāgojams izmērs.
� 100% UV aizsardzība līdz pat 400 nm.
� Atbilst EN 166 un EN 170.

Apraksts Art. Nr.
Andromeda aizsargbrilles 0899 102 110

Polikarbonāta rezerves stikliņš 0899 102 111

Apraksts Art. Nr.
0899 102 250Aizsargbrilles
0899 102 251

CEPHEUS
0899 102 252

Aizsargbrilles
CEPHEUS

Krāsa Atbilstība
DIN EN 166 + 170
DIN EN 166 + 170

DIN EN 166 + 172

Bezkrāsaina
Dzeltena
Pelēka

Att. 1

•  Vieglas aizsargbrilles ar viegliem 
     polikarbonāta stikliem.
•  Elastīgas briļļu kājiņas - brilles "nespiež".
•  Sānu aizsardzība.
•  Polikarbonāta stikls ar augstu 
     triecienizturību.
•  Pārklājums pret skrāpējumiem.
•  100% UV aizsardzība līdz par 400nm.

Pilnas aizsargbrilles
‘Acetate’
Pilnas aizsargbrilles ‘’Acetate’’. Liela izmēra, lieliski 
piemērotas tiem, kas lieto optiskās brilles.
Optimāla ventilācijas sistēma, kas neļauj aizsvīst. 
Ķīmiski izturīgs acetāta aizsargstikls.
Drošības lēcas krāsa: dzidra. Drošības lēcas materiāls: 
celulozes acetāts. UV aizsardzība: 380 nm
EN standarts: 166. Mehāniskā izturība: F (45 m/s).
Art. Nr. 0899 102 102 
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Art. Nr. 0899 107 80

Art. Nr. 0899 107 82

Art. Nr. 0899 107 81

Ļoti vieglas, tikai 26 grami.
Komfortablas mīkstas briļļu kājiņas
Brilles neierobežo skata leņķi
Iestrādāta augšējā aizsargmala
Laba aizsardzība pret putekļu, skaidu
un citu svešķermeņu nokļūšanu acīs
Briļļu kājiņas ar regulējamu garumu

�

�

�

�

�

▸ Krāsa: Dzeltenas
▸ Polikarbonāta stikls
▸ Pretskrāpējumu pārklājums
▸ Aizsardzība pret sauli
▸ 100% UV staru aizsardzība

▸ Krāsa: Caurspīdīgas
▸ Polikarbonāta stikls
▸ Pretskrāpējumu pārklājums
▸ 100% UV staru aizsardzība

▸ Krāsa: Pelēkas
▸ Polikarbonāta stikls
▸ Pretskrāpējumu pārklājums
▸ Aizsardzība pret sauli
▸ 100% UV staru aizsardzība

Visām brillēm komplektācijā iekļauts neilona briļļu maisiņš!

�

Visas brilles ir testētas un atbilst EN 166 prasībām un ietilpst augstākajā optiskajā klasē 1

Papildus briļļu striķītis ir arī
nopērkams atsevišķi
Art. Nr. 0899 107 100
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Art. Nr. 0899 107 53

Art. Nr. 0899 107 55

Art. Nr. 0899 107 54

Moderns sportisks dizains
Ideāli pielāgojamas jebkuram cilvēkam
Regulējams mīksts deguna atbalsts
Izliekts lēcu dizains labai aizsardzībai
no visām pusēm
Viegli maināmas lēcas

�
�

�
�

�

▸ Krāsa: Dzeltenas
▸ Polikarbonāta stikls
▸ Pretskrāpējumu pārklājums
▸ Aizsardzība pret sauli
▸ 100% UV staru aizsardzība

▸ Krāsa: Caurspīdīgas
▸ Polikarbonāta stikls
▸ Pretskrāpējumu pārklājums
▸ 100% UV staru aizsardzība

▸ Krāsa: Pelēkas
▸ Polikarbonāta stikls
▸ Pretskrāpējumu pārklājums
▸ Aizsardzība pret sauli
▸ 100% UV staru aizsardzība

Dizains

Brilles TERMINATOR ir izstrādātas pēc progresīvām
tehnoloģijām. Tās piemērotas kā aizsargbrilles gan
darbam, gan sportojot.

Lēcas
Augstas triecienizturības polikarbonāta lēcas.
Iestrādātie filtri saudzē lietotāja acis.

Sānu triecienu aizsardzība
Izliektas lēcas nodrošina perfektu sānu triecienu
aizsardzību, neierobežojot redzamības lauku.

Softflex-plus kājiņas
Briļļu kājiņas veidotas no 2 veida materiāliem.
Mīkstais materiāls nodrošina komfortu, savukārt
cietais materiāls saglabā kājiņas formu.

Regulējami briļļu uzstādījumi
Briļļu kājiņas ir regulējamas gan garumā gan augstumā.
Mīkstais deguna atbalsts ir pielāgojams jebkurai sejas
formai un izmēram.
Brilles iespējams pielāgot valkātāja maksimālām ērtībām.

Ventilācija
Nelielas spraugas starp lēcām un rāmi nodrošina optimālu
gaisa cirkulāciju, kas savukārt novērš briļļu aizsvīšanu.

Visām brillēm komplektācijā iekļauts neilona briļļu maisiņš!

Visas brilles ir testētas un atbilst EN 166 prasībām un ietilpst augstākajā optiskajā klasē 1

Papildus briļļu striķītis ir arī
nopērkams atsevišķi
Art. Nr. 0899 107 100
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Art. Nr. 0899 107 004

Sportisks dizains
Izliekta forma nodrošina izcilu briļļu
ciešu piekļaušanos pie galvas.
Papildus sānu aizsardzība
Mīksti deguna atbalsti sniedz papildus
komfortu
Vieglas

�
�

�
�

�

▸ Krāsa: Zelta krāsas spogulis
▸ Polikarbonāta stikls
▸ Pretskrāpējumu pārklājums
▸ Aizsardzība pret sauli
▸ 100% UV staru aizsardzība

Aizsargbrilles STRATOR

Art. Nr. 0899 107 003

▸ Krāsa: Pelēkas
▸ Polikarbonāta stikls
▸ Pretskrāpējumu pārklājums
▸ Aizsardzība pret sauli
▸ 100% UV staru aizsardzība

 

Metāla rāmis ar titāna izskatu
Cieši pieguļoša forma
Mīksti deguna atbalsti labam
komfortam
Vieglas

�
�

�

�

Visām brillēm komplektācijā iekļauts neilona briļļu maisiņš!

Dioptrijas aizsargbrilles 

▸ Dioptrijas aizsargbrilles
▸ Polikarbonāta stikls (45 m/s)
▸ Pretskrāpējumu pārklājums
▸ Dioptrijas palielinājums ir brilles apakšējā daļā
▸ 100% UV staru aizsardzība

Art. Nr. 0899 103 160* (+1,5)

Art. Nr. 0899 103 161* (+2,0)

Art. Nr. 0899 103 162* (+2,5)

                          *uz pasūtījuma 

EN 166
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2

�  Unikālas, īpaši vieglas aizsargbrilles
•  Valkājot gandrīz nesajūtamas to 
    ārkārtīgi nelielā svara dēļ - tikai 
   18 grammi! (att.1.)
•  Pirmklasīgas valkāšanas komforts 
    jaunas briļļu kājiņu tehnoloģijas dēļ:
 - Briļļu kājiņas nerada spiedienu
  uz galvu
 - Briļļu kājiņu materiāls vienmērīgi
 pāriet no cietāka uz mīkstāku (att.2.)
•  Īpaši plāns un izturīgs stikliņš
•  Stikliņš ar izcilu dzidrumu
•  Optimāla lietotāja aizsardzība
•  Ārpusei aizsargpārklājums pret 
    skrāpējumiem
•  Iekšpuse ar pretaizsvīšanas pārklājumu
•  100% UV aizsardzība līdz pat 400nm

Art. Nr. 0899 102 270 (uz pas.)
 

Aizsargbrilles BASIC
�  Vieglas aizsargbrilles 
•  Premium polikarbonāta lēca
•  Neierobežo sānu skatu
•  Triecienizturīgs polikarbonāta stikliņš
•  Aizsargpārklājums pret skrāpējumiem
•  Svars: 22 gr.
•  UV aizsardzība līdz 99%
•  Caurspīdīgs stikliņš: atbilst EN 166

Art. Nr.    
0899 103 120   caurspīdīgas
 

0899 103 121   pelēkas
   (vecais Art. Nr. 0899 103 135)
0899 103 122   dzeltenas
   (vecais Art. Nr. 0899 103 136)
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Nesvīstošas aizsargbrilles
Brilles paredzētas acu aizsardzībai pret liela
ātruma daļiņām (ar vidēju trieciena enerģiju),
kuras var rasties pie griešanas vai slīpēšanas
darbiem. Tās arī aizsargā pret šķidrumu
šļakatām un lielām putekļu daļiņām. Brillēm ir
pārklājums, kas novērš aizsvīšanu, tāpēc tās
var lietot arī mitrā vidē. Brilles nav paredzētas
lietošanai ar eksploziju patronu instrumentiem.
2. kat. EN 166

Art. Nr. 0899 102 100

Aizsargbrilles “Tourguard
Clear”
Izturīgas aizsargbrilles ar ilgu kalpošanas laiku.
Izgatavotas no polikarbonāta ar sānu
aizsargiem. Teicami aizsargā visu redzes lauku
un uzacis.
2. kat. EN 166

Art. Nr. 0899 102 01

Aizsargmaska
Maska paredzēta acu aizsardzībai pret liela
ātruma daļiņām (ar vidēju trieciena enerģiju), 
kuras var rasties pie griešanas vai slīpēšanas
darbiem. Tā arī aizsargā pret šķidrumu šļakatām
un lielām putekļu daļiņām. Maska nav 
paredzēta lietošanai ar eksploziju patronu
instrumentiem.
2. kat. EN 166

Art. Nr. 1899 32 (vecais 1675 32)

Rezerves stikli (komplekts 2gab.) 39х20сm
Art. Nr. 1899 321 (vecais 1675 321)

Metāla aizsargsieti (komplekts 2gab.)
          Metāla siets plastikāta rāmī, 39х20сm
Art. Nr. 1899 322*

Aizsargbriļļu tīrīšanas salvetes
Mitrās tīrīšanas salvetes piemērotas aizsarg-
briļļu, saules briļļu, mobīlo telefonu un citu
virsmu tīrīšanai. Sastāvā alkohola attīrīšanas
aģents, kas nesatur silīciju. Kastē 100
individuāli iepakotas salvetes.

Art. Nr. 0899 102 300
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3.37

Aizsargaustiņas POCKET
Salokāmas aizsargaustiņas
POCKET

▸  Praktisks un ērts austiņu izmērs.
▸  Ērta valkāšana.
▸  Laba skaņas izolācija, pat zemajām skaņām.
▸  Valkājot atļauj sadzirdēt cilvēka runāšanu.
▸  Plati un ērti izolējošie spilventiņi.
▸  Higēniskas un viegli kopjamas austiņas.
▸  Viegli nomaināmi izolējošie spilventiņi.
▸  Piemērots lietošanai kopā ar brillēm vai
    aizsargbrillēm.
▸  Svars: 225gr.
▸   Atbilst EN 352

Art. Nr. 0899 300 230

Higēnas komplekts
Maināmo spilventiņu komplekts
Art. Nr. 0899 300 245

Aizsargaustiņas BASIC

▸  Vispārēja pielietojuma aizsargaustiņas
▸  Regulējami izmēri: Liels / vidējs / mazs

Atbilst EN 352

Art. Nr. 0899 300 350

SNR L M H

23 dB 13 dB 20 dB 29 dB

SNR L M H

28 dB 17 dB 25 dB 32 dB



Ausu aizbāžņi
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SNR

36 dB 29 dB 33 dB 36 dB

Apraksts Art. Nr. Lielā kaste
Kartona kārbā 0899 300 201 200 gab

L M H

Apraksts Art. Nr.

0899 300 342Ausu aizbāžņi x -100 (50 gab)

37 dB 34 dB 34 dB 36 dB

SNR L M H

Ausu aizbāžņi “SOFT”
▸  Ausu aizbāžņi ražoti no karstumreaktīvām putām, tāpēc tie ir
    ārkārtīgi ērti lietošanā.
▸  Lieliskas izolējošas īpašības: ar SNR vērtību 36 dB, ausu
    ausu aizbāžņi SOFT nodrošina maksimālu skaņas aizsardzību.
▸  Cilindriska forma.

Termoreaktīvās putas: Īpašas putas ar smalku šūnu struktūru
optimāli pielāgojas auss kanālam. Aizbāžņi ir pietiekami stingri
lietošanas sākumā, lai tos ievietotu un tie nofiksētos. Lietošanas
laikā ķermeņa temperatūra uzsilda putu materiālu un tas
kļūst mīkstāks un ērtāks pēc ilgākas lietošanas.

Pielietošana: Visās nozarēs, kur sastopama palielināta trokšņu
iespējamība: metālapstrādē, kokapstrādē, tipogrāfijās,
tekstilrūpniecībā un ķīmijas rūpniecībā. Pieredze rāda, ka Wurth
ausu aizbāžņi atbilst visām efektīvas dzirdes aizsardzības 
prasībām pat pie augstiem trokšņu līmeņiem.

Ausu aizbāžņi “X-100”
Ergonomiski, koniskas formas vienreizējie ausu aizbāžņi
lietošanai īpaši skaļā vidē.

▸  Ļoti laba skaņas izolācijas
▸  Lieliska runas dzirdamība
▸  Ļoti ērti lietošanā
▸  Virsmas pārklājums pasargā no netīrumu un svešķermeņu
    uzkrāšanos ausu aizbāžņos.

“X” iedobe dod virkni priekšrocību:
▸  Samazināts spiediens uz auss kanāla ieeju.
▸  Optimāla pielāgošanās auss kanālam.
▸  Ātra un viegla ievietošana
▸  Viegla ausu aizbāžņa izņemšana.

Apraksts Art. Nr.

0899 300 338Ausu aizbāžņi ar striķīti, 1 pāris27 dB 22 dB 24 dB 27 dB

SNR L M H

Ausu aizbāžņi ar striķīti
Komfortabli lietošanā.
Pateicoties striķītim, vienmēr viegli pieejami.
Labas izolācijas spējas.
Individuāli iepakoti kastītē.

Ausu aizbāžņi x-100 (200 gab.) 0899 300 336 0899 300 336 (200 gb.)

Ausu aizbāžņi ar stīpiņu
Komfortabli lietošanā. 
X300 EN352-2. Svars 8gr.
Labas izolācijas spējas.
Art.Nr.: 0899 300 339* (kompl.)
Art.Nr.: 0899 300 340* (rezerves aizbāžņi)

24 dB 18 dB 19 dB 27 dB

SNR L M H

Mazā paciņa 2 gb.
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Daļiņu filtrs 0899 501 03  EN-143 P3

0899 502 02  EN-141 A2
Kombinētie

filtri
0899 505 06  EN-141 A2-P3
0899 506 53  EN-141 A1 B1 E1-P3
0899 507 03  EN-141 A1 B1 E1 K1-P3

Filtrs

Gāzu filtrs

Art Nr. Kat.3 Filtra klase Krāsu kods

Pusmaskas

Ērtas un drošas pusmaskas lietošanai arī
saspringtos apstākļos.

Pasargās lietotāju no kaitīgām gāzēm, tvaikiem kā arī cietām
daļiņām. Droši un cieši pieguļ sejai neradot lielu spiedienu.
Efektīga izplūde samazina mitrumu maskas iekšpusē līdz
minimumam.

Lietojot masku vienmēr jābūt uzstādītiem diviem
vienādiem filtriem!!!
CE 0200; EN 140: 1989

Neoprēna pusmaska
Saudzīga pret ādu
Svars (M izmērs): apm. 170g.

Melna   Izmērs
0899 174 090 M
0899 174 091 L
Silikona pusmaska
Nealerģiska mīksta pusmask. Augsts higēnas un 
komforta līmenis
Svars (M izmērs): apm. 160g.

Zila   Izmērs
0899 174 092 M
0899 174 093 L

Pilnā aizsargmaska Pilnā aizsargmaska CE0200
Nealerģiska mīksta aizsargmaska ar stiklu. Zila. Viens izmērs.
Augsts higēnas un komforta līmenis CE0200; EN148-1
CE0200; EN148-1:1987, EN136:1989; EN136:1996
Art.Nr.: 0899 174 100 (maska)

Filtrs Art Nr. Kat. Filtra klase Krāsu kods
Kat.3 EN-143Daļiņu filtrs

Gāzu filtrs

Kombinētie
filtri

0899 401 03

A2 B2 E2 K2-P3
A2 B2 E2-P3
A2-P3
A2
P3

EN14387:'04
EN14387:'04
EN14387:'04
EN14387:'04

0899 402 02*

0899 405 06*
0899 406 62*
0899 407 09*

Iepak.
8

4
4
4
4



Respiratori, salokāmi
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Respiratori, salokāmi
○ Respiratori sniedz efektīvu un komfortablu aizsardzību
    pret putekļiem, cietām un šķidrām daļiņām.
○ Īpaši izstrādātais filtra materiāls nodrošina valkāšanas 
    komfortu un augsta līmeņa filtrāciju neveidojot
    pretestību elpošanai.

Priekšrocības 

+ Elastīgs deguna klipsis
 � labi pieguļošs
 � droši pasargāta deguna zona
            • ērti salocīt, ievietot kabatā
             Viegli paņemt līdzi un vienmēr pa rokai  
+ Mīksts iekšējais flīsi:
 • Ērta valkāšana
 • Hidrofobisks materiāls neuzkrāj mitrumu
     (ilgāks kalpošanas laiks)
 • Patīkams valkājot
+ Vairākslāņu filtra materiāls
 • Lieliska un ilgspēlējoša bīstamo daļiņu filtrācija
 • Ļoti zema pretestība elpošanai

Respirators ar izelpas vārstu FFP2
Art. Nr. 9999 210 128 (Art.Nr.1899 210 12) 

▯  Filtra klase: FFP2, Iepakojums 12 gab. /432 gab. kastē
▯  Var lietot: vara, titāna, koka un azbesta putekļiem
▯  Metālapstrādē, lodēšanas, metināšanas darbos.

Respirators FM 300

▯  Filtra klase: FFP1 NR D, Iepakojums 15 gab.  
▯  Katra maska iepakota polietelēna maisiņā
▯  Cementa rūpniecībā, ģipsim, krītam, marmoram

Art. Nr. 0899 110 521

EN149:2001+A1:2009

Respirators FFP2 bez vārsta

▯  Filtra klase: FFP2 NR D, Iepakojums 1/25 gab.  
▯  Katra maska iepakota polietelēna maisiņā
▯  Cementa rūpniecībā, ģipsim, krītam, marmoram

Art. Nr. 9999 200 25’0’ (’’DONALD’’)



Respiratori
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Respiratori CM 3000

▯  Atbilst EN 149

▯  Ērtā formā izveidots respirators ar lielu ietilpību.

Respirators FFP1 ar izelpas vārstu
Art. Nr. 9999 100 108 (Art.Nr. 1899 100 10)

▯  Filtra klase: FFP1, Iepakojums 10 gab./360 gb. kastē
▯  Cementa rūpniecībā, ģipsim, krītam, marmoram
▯  Apmešanas darbos

Respirators FFP2 ar izelpas vārstu
Art. Nr. 9999 200 108 (Art.Nr. 1899 200 10)

▯  Filtra klase: FFP2; Iepak.: 10 gab./360 gb.kastē
▯  Var lietot: vara, titāna, koka un azbesta putekļiem
▯  Metālapstrādē, lodēšanas, metināšanas darbos.

Klase

FFP2 NR D Ar vārstu 0899 110 503
Vārsts Art. Nr. 

FFP3 NR D Ar vārstu 0899 110 505
EN149:2001+A1:2009

Aktīvās ogles respirators
ar izelpas vārstu
Art. Nr. 9999 210 088 (Art.Nr. 1899 210 08)
▯  Filtra klase: FFP2; Iepak.: 8 gab./288 gb.kastē
▯  Var lietot: vara, titāna, koka un azbesta putekļiem
▯  Metālapstrādē, lodēšanas, metināšanas darbos.
     Metināšas izgarojumiem. Aizsardzības faktors 10. 
     Standarts EN149:2001

Respirators FFP3 ar izelpas vārstu
Art. Nr. 9999 310 108 (Art.Nr. 1899 310 10) 

▯  Filtra klase: FFP3; Iepak.: 10 gab./360 gb.kastē
▯  Var lietot: vara, titāna, koka un azbesta putekļiem
▯  Metālapstrādē, lodēšanas, metināšanas darbos.
▯  Paredzēts, lai aizsargātu elpceļus no cietiem putekļiem, 
un šķidro aerosolu kaitīgo iedarbību, ja OEL ir ≤0,05 mg/m3,
30 x APF (Piešķirtais aizsardzības faktors), 
50 x NPF (Nominālais aizsardzības faktors)
    

EN149:2001+A1:2009

EN149:2001+A1:2009



Pirmā palīdzība
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Komplektācija
Lielā pirmās palīdzības saite 4-1 (REF1         910)            2 gab
Mazā pirmās palīdzības saite 4-1 (REF1911)                           3 gab
Apdeguma komprese 2gb.10x10cm(REF90               1900) 1 gab
Brūču tīrīšanas salvetes (20 gab) (REF323700)                          1 gab
Mākslīgās elpināšanas komplekts (REF2596)                           1 gab
Tekstila plāksteri  40 gab (REF6444)                          1 gab
Plastikāta plāksteri 45 gab (REF6036)                           1 gab
Acu un brūču tīrīšanas aerosols (REF   72600)            1 gab
Instrukcija piktogrammu veidā                           1 gab
Plāksteru turētājs 1 gab, turētāja atslēga                           1 gab

Izmērs: 56 x 29 x 12 cm

Pirmās palīdzības aptieciņa
  Art. Nr. 2899 490 100

Atbilst  LR MK Nr.713 noteikumiem. 

Satur nepieciešamo medicīnisko materiālu minimumu.

Lietošanas pamācība
Stresa situācijā cilvēki aizmirst 
visvienkāršākās lietas. Instrukcijas 
piktogrammu veidā ļauj ātri saprast

Plāksteri pavērsti uz leju
Lai plāksteri izņēmtu to nepieciešams 
vienkārši pavilkt. šādi mēs izvairamies
no netīrumu un asins piļu nonākšanas
uz citiem plāksteriem.

Mazāk atkritumu
Plāksteri turētājā iestiprināti tā,
ka, izņemot plāksteri, viena
aizsargpapīra puse paliek
turētājā. Šādi tiek samazināts
atkritumu daudzums. Plāksteri

Vieta papildus līdzekļiem
Stendā paredzētas divas papildus 
vietas, lai pielāgotu stendu tieši
Jūsu vajadzībām. Iesakām tur ievietot
papildus plāksterus, mini acu 
skalojamo līdzekli, vai

Higiēniski!
Dažādās darba vietās medicīnas
līdzekļi bieži ir noputējuši un netīri. 
Īpaši iztrādātās aizsargdurtiņas
nodrošina, ka medicīnas līdzekļi 
ir tīri un gatavi lietošanai

.

Pirmās palīdzības stends

pēcapdegumu želeju.

iespējams uzlīmēt ar vienu roku!

atbistošu pielietojumu.

Art. Nr. 2899 490 900

Atslēdziņa 

Tikai cilvēki ar šo atslēdziņu 
varēs nomainīt plāksterus un 
brūču tīrīšanas salvetes.

Plāksteri un brūču tīrīšanas
salvetes ir ieslēgtas, lai tās
vienkārši nepazustu.

Pirmā palīdzība

Ja darba vietā ir līdz 100 nodarbinātajiem, nodrošina 

vismaz vienu pirmās palīdzības aptieciņu

Turētājs Art. Nr. 2899 490 101
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Plāksteru stends
Art. Nr. 2899 490 700

Komplektā:
Tekstila plāksteri 40 gab
Plastikāta plāksteri 45 gab
Atslēga plāksteru nomaiņai 1 gab

Rezerves plāksteri
Tekstila plāksteri (a) 6 x 40 gab 2899 100 009
Plastikāta plāksteri (b) 6 x 45 gab 2899 100 010
Lieli tekstila plāksteri 6 x 21 gab 2899 110 018
Plākteris pirkstu galiem 6 x 15 gab 2899 110 017
Plāksteri pārtikas rūpniecībai*(c) 6 x 35 gab 2899 110 019

Plākstera uzlikšana ar vienu roku
Izņemot plāksteri no stenda, puse no tā 

aizsargpapīra paliek turētājā. Plāksteris

Nekavējoties ir gatavs lietošanai un to
iespējams uzlikt ar vienas rokas palīdzību.

Mazāk atkritumu

izņemot plāksteri no stenda, viena puse

tā aizsargpapīra paliek turētājā.

Šādi tiek samazināts atkritumu daudzums

Plāksteru ieslēgti, lai tie vienkārši nepazustu. 
Tikai cilvēki ar atslēdziņu varēs nomainīt plāksterus

Pielāgojams jūsu vajadzībām

Iespējams izvēlēties tieši Jums  

vispiemērotākis plāksterus no mūsu klāsta

Tīri, sausi un higiēniski

Plāksteri pavērsti turētājā uz leju, kas nepieļauj  
netīrumu un asins piļu nokļūšanu uz citiem plāksteriem. 

Higiēniskās durtiņas saglabā plāksterus tīrus un sausus,  
kā arī uzreiz ir redzams, kad plāksteru kasete nomaināma. 

a cb

* šos plāksterus atrod metāla detektori.
* pieejami pēc pasūtījuma

Viegli, ātri un efektīvi!
Pateicoties īpašajai formai plāksterus pirkstu galiem
var uzlīmēt ātri un bez krunkām!

Art. Nr. 2899 110 017

Plāksteri pirkstiem, 15gab

1. Uzliekam 2. Aptinam 3. Aptinam 4. Gatavs
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Tekstila plāksteri, garie
Tekstila plāksteri ar pagarinātu vienu pusi.
Piešķir papildus plākstera noturību uz brūces.
Ērti lietot vietās, kur parastā plākstera lietošana ir
neparocīga.

Izmērs: 120 x 20 mm

120 x 20 mm 2899 100 007

Nosaukums Izmērs Art. nr.
Tekstila plāksteri, garie

120 mm

20 mm 25 mm 75 mm

1.

2.

3.

4.

20 mm



Plāksteri

3.45

Roku dezinfekcijas līdzeklis 500ml
Art. Nr. 0890 609 010

Uzklājiet roku dezinfekcijas līdzekli uz rokām 
un ierīvējiet līdz tas ir iesūcies ādā. 

 

Salvetes brūču tīrīšanai.
Art. Nr. 2899 323 700

Aizvieto vati un antiseptiķu pudeles.
Satur 0.9% sodas hlorīda šķīdumu. 
Sterilas salvetes individuālā iepakojumā. 
Iepakojumā 20 gab. Izmērs 11x12 cm.

Spirts virsmu tīrīšanai 1 L un 5 L

 Art. Nr. 0890 609 001 - 1 L

              0890 609 005 - 5 L

Spirts virsmu tīrīšanai
(Līdzeklis satur vismaz 74% spirta): Spirts koncentrācijā 
virs 60% spēj garantēt aizsardzību gandrīz pret visām 
baktērijām. Ikdienas gaitās cilvēki pieskarās vienām un 
tām pašām virsmām un vietām. Baktērijas no cilvēku 
elpceļiem nonākt ne tikai uz rokām un apģērba, bet arī
apkārtējā vidē, kā uz ietves, kāpņutelpu pakāpieniem, 
sabiedriskā transporta grīdas. Lielisks līdzeklis virsmu 
tīrīšanai, kā durvju rokturi, margas, kāpnes, kāpņutelpas,
soliņi un galdi atpūtas vietās. Apavu zoļu tīrīšanai pirms 
došanās iekšā mājās vai ofisā. 



Dezinfekcija
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Roku dezinfekcijas līdzeklis 500ml
Art. Nr. 0890 609 010

Uzklājiet roku dezinfekcijas līdzekli uz rokām 
un ierīvējiet līdz tas ir iesūcies ādā. 

 

Spirts virsmu tīrīšanai 1 L un 5 L

 Art. Nr. 0890 609 001 - 1 L

              0890 609 005 - 5 L

Spirts virsmu tīrīšanai
(Līdzeklis satur vismaz 74% spirta): Spirts koncentrācijā 
virs 60% spēj garantēt aizsardzību gandrīz pret visām 
baktērijām. Ikdienas gaitās cilvēki pieskarās vienām un 
tām pašām virsmām un vietām. Baktērijas no cilvēku 
elpceļiem nonākt ne tikai uz rokām un apģērba, bet arī
apkārtējā vidē, kā uz ietves, kāpņutelpu pakāpieniem, 
sabiedriskā transporta grīdas. Lielisks līdzeklis virsmu 
tīrīšanai, kā durvju rokturi, margas, kāpnes, kāpņutelpas,
soliņi un galdi atpūtas vietās. Apavu zoļu tīrīšanai pirms 
došanās iekšā mājās vai ofisā. 

Sejas aizsargmaskai ir ļoti viegls svars,
tā ir ērti valkājama
Sejas maska paredzeta ka individuals sejas un 
elpošanas organu aizsarglidzeklis.
Maska paredzeta lietošanai virusu infekcijas 
izplatibas laika, lai aizsargatos no inficešanas ar 
virusiem un bakterijam, kas tiek parnesati gaisa 
pilienu veida.

Art. Nr. 0899 110 003 - iepakojumā 50 gab.

Medicinas produktu 1. klase
CE - marķējums, Tips II R, 98%

SEJAS AIZSARGSTIKLS

Aizsargā seju no gaisa pilieniem un neļauj aiztikt seju ar rokām.
Var tīrīt un izmantot atkārtoti.
Kvalitatīvs polikarbonāta stikls.
 
Art. Nr. 9999 082 136 - sejas maskas stikls
            9999 082 137 - stikla turētājs



Pirmās palīdzības līdzekļi
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Aukstuma komprese
Art. Nr. 2899 100 014 (uz pas.)

Komplektā (kastē) 6 gab

Pirmās palīdzības saites 4-1

Art. Nr.. 2899 926 162

Art. Nr. 2899 926 154 (mini)

Sterilas universālas saites. iepakojuma iekšpusē saprotamas 
instrukcijas piktogrammu veidā.

Komplektā: marles komprese (14 x 23cm)
 2 saites (10cm x 3m)

Komplektā: marles komprese (8 x 12cm)
 saite (6cm x 3m)

Īpaši piemērota roku un kāju pirkstiem.

Komprese sāpju un pietūkuma mazināšanai, piem. sastiepumiem
Aktivizēšana -  saplēšot ampulu.

 
 

 Līdzekļi pēc apdegumiem 
Strauji atdzesē un remdē sāpes, kas radušās apdegumu,
insektu kodumu un saules apdegumu dēļ. Uzklāt biezu

50 ml pudele ar izsmidzinātāju
(vecais Art .Nr. 2899 901 901)

 

10 x 10 cm salvete (2 gab)

līdzekļa kārtu vai piesūcināto salveti uz apdeguma.
Satur tējas koka eļļu.

2899 510 110

2899 901 900



Acu skalošanas līdzekļi
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Acu skalojamais līdzeklis 2 x 500 ml
Art. Nr. 2899 725 200

Sterils, izotonisks šķīdums, kas īpaši ātri palīdz atjaunot PH
līmeni. Nesatur konservantus. Atvērtu pudeli atkārtoti nelietot! 
500 ml skalošanas laiks pie normālas plūsmas ap 1.5 minūtēm
Pudeles izmērs: Ø 6.6 cm x 23.5 cm

Sekundēm ir izšķiroša nozīme!
Ja acīs nokļūst skābes vai sārmi, ir ārkārtīgi nozīmīgi pēc iespējas ātri uzsākt acu skalošanu.
Novēlota pirmās palīdzības sniegšana var novest pie neatgriežamām sekām. 
Būtiski ir ievērot nepieciešamo skalošanas laiku!
Arī gadījumā, ja acīs nonāk skaidas, netīrumi vai putekļi, ir svarīgi, lai acu skalojamais līdzeklis būtu pieejams.

Ieteicamais skalošanas laiks

Svarīgi!
Acis jāskalo ar vienmērīgu, maigu strūklu.
Ļaut līdzeklim tecēt un nesaspiest pudeli!

Svešķermeņi
(putekļi, skaidas, netīrumi)

3-5 minūtes 1minūte 15 minūtes
vismaz

Skābes Sārmi

Derīguma termiņš 4,5 gadi!

Sienas turētājs
Art. Nr. 2899 110 31
Pudeles korķis nofiksēts turētājā. Ņemot pudeli korķis tiek
atvērts, kas nodrošina maksimāli ātru pirmās palīdzības
sniegšanu.
Komplektā fluorescējoša lietošanas instrukcija piktogrammās.
Acu skalojamais līdzeklis neietilpst komplektā.

Acu/brūču skalošanas aerosols 150 ml
Art. Nr. 0899 520 052

• Kombinēts acu un brūču tīrītājs 
• Piemērots pirmās palīdzības stendam 
• Var lietot vairākas reizes 
• Sterils līdz pēdējam pilienam
Derīguma termiņš 5 gadi!



Plāksteris ELAST
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Plāksteris bez līmes

Aptīt ap pirkstu.

6 X 450 cm 0899 512 25 

“ELAST” zilā krāsā

3 X 450 cm 0899 512 250    

Saspiest. Gatavs!

 

Turētājs “ELAST” plāksterim
Art. nr. 0899 512 23

Komplektācija
� Plākstera turētājs un tā stiprināšanas elementi

Viegli uzpildīt� Vienkāršs sienas stiprinājums�

Brūču pārsiešana nelielu ievainojumu gadījumā.

�  Nesatur līmi.
 Nepielīp ādai, matiem un brūcei.
             (ideāls dzīvniekiem - nepielīp pie spalvas!)             
 Pēc noņemšanas nav līmes atlikumu.
�  Nesatur lateksu, nav alerģisks!
�  Pašlīmējošs (salīmējas tikai pats ar sevi).
 Var tikt lietots uz mitras, eļļainas un netīras ādas.
�  Absorbējošs, uzsūc asinis.
�  Ārkārtīgi elastīgs.
 Pēc uzlikšanas saglabājas izcila kustību brīvība.
�  Draudzīgs ādai.
�  Uz zilās krāsas mazāk pamanāmi netīrumi.
�  Zilā krāsa piemērota pārtikas pārstrādes uzņēmumiem.
 Uzlabota plākstera pamanāmība

Izmēri:
�  Ruļļa garums: 4.5 m
�  Platums: 6 cm
�  Biezums 1.9mm

�  Ērta piekļūšana
 Ātri un ērti apstrādāt brūces
�  Higēniska uzglabāšana
�  Vienkārša montēšana pie sienas
�  Vienkārša atkārtota uzpildīšana
�  Integrēts nazis plākstera nogriešanai

Īpašības

Pieejami divi izmēri.
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Bākuguns XENONBarošanas elementi 

Augstas ietilpības īpaši jaudīgi
barošanas elementi industriālai lietošanai.
Īpaši izstrādāti rūpnieciskam pielietojumam
un augstām prasībām.

� Nav atkārtoti uzlādējami

Art.Nr.
0827 111 090 mAh

0827 112 090 mAh

0827 113 090  mAh

0827 114 090  mAh

0827 115 090  mAh

Ietilpība
4 gab.

4 gab.

12 gab.

12 gab.

 1 gab.

Iepakojums

Nepārspējama barošanas 
elementu jauda

Plaši pielietojami
Liela barošanas elementu ietilpība

un ilgs kalpošanas laiks.

Efektīvi
Īpaši ieteicami ierīcēm ar lielu jaudas

patēriņu.Ekonomiski

Vislabākā jaudas un cenas attiecība.

Ilgi uzglabājami

Ļoti zems pašizlādes līmenis.
Glabāšanas laiks: 5 gadi.

Apraksts
Alkaline AAA / Micro / LR03

1.5

0827 111
Alkaline AA / Mignon / LR6 0827 112
Alkaline C / Baby / LR14 0827 113
Alkaline D / Mono / LR20 0827 114
Alkaline / E Block / 6LR61 0827 115

Spriegums  (V) Art. Nr.

9

Barošanas elementi
ENERGIZER

Barošanas elementi
HIGH POWER
Alkaline

1.5 V Micro AAA; LR03; AM4

1.5 V Mignon AA; LR6; AM3

1.5 V Baby C; LR14; AM2

1.5 V Mono D; LR20; AM1

9.0 V block; 6LR61; 6 A M6

Var uzlādēt, izmantojot parastos 
NiMH akumulatoru lādētājus
Atkārtoti uzlādējami.
Pat pēc 1 gada bez noslodzes ir jauda 
aptuveni. 85% no pieejamās nominālās 
jaudas.
Piemērots lietošanai arī ierīcēs ar mazu 
enerģijas patēriņu.

Barošanas akumulatori

Apraksts
1,2V AAA 800 mAh; NiMH

1.2
0827 311

1,2V AA 2400 mAh; NiMH 0827 312
BABY-C 1,2V  4500 mAh; NiMH 0827 313

Spriegums  (V) Art. Nr.
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Bākuguns XENONBarošanas elementi    

> 5 gadi

IEC Att. Art. Nr.

CR 1220 DL 1220 3        12.5 x 2 1 0827 081 220

CR 1616 DL 1616 3        16.0 x 1.6 2 0827 081 616

CR 1620 DL 1620 3        16.0 x 2 3 0827 081 620

CR 1632 DL 1632 3        16.0 x 3.2 3 0827 081 632

CR 2016 DL 2016 3        20.0 x 1.6 4 0827 082 016

CR 2025 DL 2025 3        20.0 x 2.5 5 0827 082 025

CR 2032 DL 2032 3        20.0 x 3.2 6 0827 082 032

CR 2430 DL 2430 3        24.0 x 3.0 6 0827 082 430

LR 9 V 625 U 1.5 15.5 x 6.1 7 0827 08   625*

– V 23 GA MN 21; 12 10.3 x 28.5 8 0827 08 23

A23
SR 44/ V13 GS (V13 GA); 1 5 S 11.6 x 5.4 9 0827 08 13

LR 44 V 357; A76
SR 41 / V 392; D392; 1.5 S 7.9 x 3.6 10 0827 08 392

LR 41 A63

 0827 082 016, 0827 082 032, 0827 08 13
2302807280

      0827 081 616, 0827 08 13, 0827 08 392
              0827 081 620, 0827 082 016, 0827 082 025, 0827 082 032

       0827 082 016, 0827 082 025, 0827 082 032, 0827 08 13
              0827 08 13

2302807280,5202807280
              0827 081 616, 0827 081 620, 0827 08 13

2302807280,5202807280,6102807280
31807280
32807280

      0827 081 616, 0827 082 032, 0827 08 23
             0827 08 23, 0827 08 13

293807280,31807280,2302807280,5202807280,6102807280,0261807280,0221807280
31807280,2302807280

293807280,31807280
2302807280,6102807280,6161807280DEL
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Vadu savilcēji, krāsaini Art.Nr.

Vadu savilcēji 3.5x200 (sarkani) 0502 410

Vadu savilcēji 3.5x200 (oranži) 0502 420

Vadu savilcēji 3.5x200 (dzelteni) 0502 430

Vadu savilcēji 3.5x200 (zaļi) 0502 440

Vadu savilcēji 3.5x200 (zili) 0502 450

Vadu savilcēji 3.5x200 (violeti) 0502 460

Vadu savilces krāsainas, 2,5 x 200
Polyamide - PA 6
Temperatūras izturība: -15 ... 850C
Maks. slodze: 180 Nm

Savilcēju pamatne 19 x 19, melna
Polyamide - PA 6.6
Temperatūras izturība: -40 ... 850C
Art.Nr. 0502 101 919

Art.Nr. 0502 625 (balta) 2,5
Art.Nr. 0502 648 (balta) 4,8
Art.Nr. 0502 665 (balta) 6,5

Plastmasas dībelis savilcējiem
melns, 9,2 x 44 mm
Polyamide - PA 6.6
Art.Nr. 0502 200 2

Lāzera rādāmkociņi

litija baterijām
sudraba oksīda baterijām
mangāna sārmu baterijām

> 2 gadi
> 3 gadi


