HIGH TECH LINE
SPREJE

G-FIX s.r.o. – spolupráce, která má smysl

www.gfix.cz

ČISTIČ BRZD GBRE.D600 600 ml
je svým složením koncipován pro rychlé
a účinné čištění širokého spektra povrchů
v průběhu oprav a montáží. G-FIX ČISTIČ
BRZD čistí rychle a bezproblémově kovy,
sklo, keramiku a téměř všechny plasty.
Čistí bezezbytku. Díky svým vlastnostem
nalezne uplatnění napříč průmyslovým
spektrem.

•
•
•
•

Čištění strojů a zařízení
Čištění povrchů finálních výrobků
Čištění bubnových a kotoučových brzd
Č ištění spojek, částí motorů, olejových
pump a převodovek

MONTÁŽNÍ ČISTIČ PREMIUM GMRE.D500 500 ml
je vysoce efektivní čistící prostředek
na bázi citrusových terpenů a speciálních
alkoholů. Díky vyzrálé receptuře umožňuje
využití na širokém spektru povrchů s velmi
rychlým a bezezbytkovým odvětráním.
Doba odvětrání přibližně 5 minut v závislosti
na teplotě a okolním prostředí. MONTÁŽNÍ
ČISTIČ PREMIUM G-FIX odstraňuje bez
kompromisů nečistoty od oleje, tuků, dehtu,
bitumenu a zbytků lepidla.

• Ideální čistící prostředek pro sériovou
výrobu, montážní práce, opravy a údržbu
• Odstraňuje oleje, tuky, dehtové skvrny,
bitumen a zbytky lepidel
• Čistí motorové díly, elektrická zařízení,
startéry a valivá ložiska
• L ze je použít na kovy, plasty a lakované
povrchy

PRŮMYSLOVÝ ODSTRAŇOVAČ GPRO.D500 500 ml
je velmi efektivní a účinný výrobek, který
díky svému vyzrálému složení umožňuje
odstranění zbytků lepidel, voskových
a lihových popisovačů, graffiti, etiket
a zbytků barev. G-FIX PRŮMYSLOVÝ
ODSTRAŇOVAČ také velmi efektivně
odstraňuje oleje, pryskyřice a další běžné
nečistoty. Je doporučen pro použití na
omyvatelných površích jako jsou plasty,
hliník, ocel, sklo, kámen a beton.

•
•
•
•
•

Průmyslová výroba
Tiskařský průmysl
Výroba nábytku
Dopravní podniky a správa budov
Autoopravárenství

PĚNOVÝ ČISTIČ GSUS.D500 500 ml
je vysoce účinný pěnový čistící prostředek
s mnohostranným použitím. Díky
optimalizované směsi účinných látek
a vysokému podílu citrusových terpenů,
odstraňuje nečistoty rychle, šetrně
a efektivně. PĚNOVÝ ČISTIČ G-FIX vytváří
nestékavou homogenní pěnu a umožňuje
pohodlné čištění jak horizontálních, tak
vertikálních ploch. Díky použitelnosti
na širokém spektru materiálů, nalezne své
uplatnění napříč průmyslovým spektrem.

HTL LINE

•Č
 ištění širokého spektra materiálů
pro všeobecné průmyslové využití
• F inální optické čistící operace
výrobků a strojů před expedicí
• Plastikářský průmysl
• Efektivní čištění skel, zrcadel,
okenních rámů
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PRŮMYSLOVÝ RYCHLOČISTIČ GISR.D400 400 ml
je vysoce výkonný čistič s rychlým
odvětráním a primárním určením pro
finální očištění substrátů před lepením.
G-FIX PRŮMYSLOVÝ RYCHLOČISTIČ čistí
jemně a účinně s použitelností na širokém
spektru materiálů jako kovy, plasty, sklo atd.
Odvětrává bezezbytku a nezanechává mapy.

•
•
•
•

Čistí rychle a efektivně
Jemné a přitom účinné očištění
Bezezbytkové odvětrání
Vhodný pro široké spektrum materiálů

PROFI-INN G-FIX GESP.D500 500 ml
je specializovaným výrobkem pro čištění,
konzervaci a povrchové leštění širokého
spektra materiálů. Díky speciálnímu složení
zanechává konzervační film, který chrání
povrch před korozí a působí antistaticky
- snižuje ulpívání nečistot na ošetřeném
povrchu a tím usnadňuje budoucí čištění.
Díky obsahu inovativních leštících složek,
lze dosáhnout vysokého lesku čištěných
materiálů, jako například nerezová ocel,
lakované povrchy, plasty, hliník a chróm.

• Obložení fasád z nerezové oceli
• Lakované výrobky
• Výroba kolejových a osobních vozidel,
komerčních kuchyní
• Výroba průmyslových vrat, balicích
strojů, dávkovacích zařízení, digestoří,
armatur

ČISTIČ FOREM GCFO.D400 400 ml
je speciální čistič pro odstraňování
polymerních usazenin na bázi směsi
organických rozpouštědel s hnacím
plynem oxidu uhličitého.

HTL LINE

•V
 hodný jako čistič forem a nástrojů
v plastikářském průmyslu
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ANTI-SEIZE SPREJ GANS.D400 400 ml
je excelentní a výkonné mazivo pro mazání
vysoce staticky namáhaných součástí při
působení nízkých i vysokých teplot. Díky
svým mazacím schopnostem nalezne
uplatnění širokého spektra náročných
aplikací. Výborně snáší tlakové zatížení,
korozi, zadření, oxidaci a snižuje opotřebení.

• Mazání teplotně namáhaných součástí
• Hřídele, ložiska, šroubové spoje, kluzné
plochy atd.
• Topná tělesa, vstřikovací formy
• Separace povrchů

MULTIFUNKČNÍ SPREJ GMFS.D400 400 ml
je nízkoviskózní víceúčelové mazivo bez
obsahu silikonu, které je určené pro široké
spektrum aplikací v oblasti výroby a údržby:
strojírenství, elektrotechnický průmysl,
výroba a oprava vozidel, zámečnické práce,
dřevozpracující průmysl, stavebnictví atd.

•M
 azání závitů, závěsů, uchycení dveří
a oken, koleček a pružin
• S polehlivě vytěsní vodu z elektrických
kontaktů
• R ychle a jednoduše uvolní zarezavělé
spoje
• D íky svým penetračním schopnostem
chrání vůči povrchové korozi

PTFE SPREJ GPTF.D400 400 ml
je speciální směs transparentního
maziva na polyalfaolefinové (PAO) bázi
a syntetického PTFE. Použité speciální PAO
mazivo se vyznačuje krom vynikajících
mazacích účinků také svou čistotou a dokáže
v mnoha oblastech nahradit klasické
minerální oleje a maziva. Vysoký podíl
obsahu PTFE zajišťuje dlouhodobé kluzné,
mazací účinky a díky nízkému koeficientu
tření snižuje opotřebení mazaných součástí.
PTFE SPREJ G-FIX neobsahuje silikon a díky
své optimalizované viskozitě nalezne své
uplatnění u velmi širokého spektra aplikací
napříč průmyslovým spektrem.

•D
 louhodobé mazání kluzných a rotačních
součástí
• Automobilový, textilní a dřevozpracující
průmysl, strojírenství, údržba, servisní
práce
• Kluzná ložiska v žíhacích a sušících
pecích, ventilátorech, dmychadlech
•M
 azání pantů, závitů, táhel, ozubených
kol, řetězů, kloubových spojů, lan atd.

PTFESM SPREJ GPTFSM.D400 400 ml
je speciálně koncipovaný produkt určený
jako rychleschnoucí práškové povlakování
kluzných a vysoce namáhaných součástí.
Vysoký podíl obsahu PTFE zajišťuje
dlouhodobé kluzné a mazací účinky.
PTFE SPREJ G-FIX neobsahuje oleje
ani tuky a vytváří zcela suchý, kluzný,
mazací film, který nepodporuje ulpívání
prachových částic na ošetřeném povrchu
a zamezuje následné abrazi.
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•D
 louhodobé mazání kluzných částí strojů
a zařízení
• Strojírenství, dřevovýroba, údržba,
servisní práce
• Lze použít jako separátor forem
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SILIKONOVÝ SPREJ GSIS.D400 400 ml
je kluzný, oddělovací, mazací, ochranný
a impregnační prostředek pro široké
spektrum průmyslových aplikací. Díky
speciální kombinaci mnoha vysoce
kvalitních silikonů, dosahuje vynikajících
výsledků v oblasti výroby a údržby:
strojírenství, elektrotechnický průmysl,
výroba a oprava vozidel, zámečnické práce,
dřevozpracující a papírnický průmysl.

•
•
•
•
•
•

 eparace a mazání
S
Impregnace a ochrana
O dpuzuje vodu
O chrana proti námraze
P éče o pryžové povrchy
P éče o plastové povrchy

MĚDĚNÉ MAZIVO GKUS.D400 400 ml
je mazivo na bázi mědi s vysokou teplotní
a tlakovou odolností. Díky nízkému
koeficientu tření snižuje opotřebení součástí.
Výborně chrání před korozí a redukuje
vibrace. MĚDĚNÉ MAZIVO G-FIX nalezne
uplatnění u širokého spektra průmyslových
aplikací.

•M
 ontážní mazivo u šroubových spojení,
pohyblivých částí brzd, pantů, spojek atd.
• O chrana trubkových, přírubových
a armaturních šroubení horkovzdušných
rozvodů, výfukových potrubí
a spalovacích komor
• M azání třecích ploch, zatěžovaných
ložisek a dalších spojů

VRTACÍ A ŘEZACÍ OLEJ GBUS.D400 400 ml
je speciální vysoce výkonný mazací olej bez
obsahu agresivních látek, který je primárně
určen jako mazivo pro třískové obrábění.
Díky svému vyzrálému složení prodlužuje
životnost obráběcích nástrojů a zvyšuje
povrchovou jakost obráběných dílů.

•V
 hodný pro třískové obrábění, které
klade vysoké nároky na řezací a chladící
prostředky
• Řezání závitů , vrtání, řezání pásovými
a kotoučovými pilami, soustružení,
frézování atd.
• V hodný pro široké spektrum materiálů

VRTACÍ A ŘEZACÍ PĚNA EXTREME GBUSS.D400 400 ml
na bázi kluzných aditiv s extrémní
přilnavostí k mnoha povrchům nalezne
své uplatnění v širokém spektru obrábění
různorodých materiálů jako například:
ušlechtilá ocel, ocel, hliník, široké spektrum
plastů atd.

HTL LINE

•V
 hodný pro třískové obrábění, které
klade vysoké nároky na řezací a chladící
prostředky
• Řezání závitů , vrtání, řezání pásovými
a kotoučovými pilami, soustružení,
frézování atd.
• Vhodný pro široké spektrum materiálů
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ZINKOVÝ SPREJ OPRAVNÝ GZAS.D400 400 ml
je směs hliníku a zinku poskytující teplotně
odolnou ochranu před korozí mnoha
základním kovům. Díky své barevné
podobnosti s čerstvě pozinkovanými
materiály působí G-FIX ZINKOVÝ SPREJ
OPRAVNÝ opticky téměř stejně.

•
•
•
•

 pravy poškozeného pozinkování
O
Výroba vzduchotechniky a klimatizací
Výroba topných zařízení
Ochrana proti korozi po svařování, vrtání,
broušení atd.
• Teplotně odolný do +490 °C
• Vysoký stupeň lesku
• Extrémně odolný vůči otěru s vynikající
přilnavostí
• Ideální ochrana před korozí

ZINKOVÝ SPREJ ZÁKLADOVÝ GZIN.D400 400 ml
je rychleschnoucí antikorozní prostředek
určený k dlouhodobé antikorozní ochraně
kovů, jehož základem je vysoce kvalitní
zinek a pryskyřice. Vysoce kvalitní zinek
poskytuje katodickou ochranu proti rzi
a pryskyřice velmi tvrdý, odolný film.
Suchý film obsahuje více než 90 % zinku.
Díky vysokému obsahu zinku je také
výrobek vodivý pro bodové svařování.
Barevnost filmu – tmavě šedý.

•Č
 istota zinku 98 % – 99 %
• P řes 90 % zinku v suchém filmu
• O chrana před korozí s dlouhodobou
ochranou
• Teplotní odolnost 400 °C
• O dolnost proti vodě
• Vodivý pro bodové svařování
• S olný test ISO 9227 240 hodin

ZINKOVÝ ANTIKOROZNÍ NÁTĚR G-ZAN.D800 375 ml / 800 g
je antikorozní nátěr s vysokým obsahem
zinku pro ochranu konstrukčních ocelí
před korozí. Krom precizní antikorozní
ochrany vyniká svým rychlým vytvrzením,

HTL LINE

možností následného přelakování, či
bodového svařování a v neposlední
řadě odolností proti povětrnostním
podmínkám.
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ANTIKOROZNÍ OCHRANNÝ VOSK GRSW.D400 400 ml
je excelentní a praktický sprej pro
dlouhodobou konzervaci kovů.

• Konzervace forem a nástrojů
• Konzervace kovových výrobků a strojních
součástí
• Údržba strojů, konzervace měřidel,
posuvných mechanismů atd.

SPECIÁLNÍ SEPARÁTOR NA FORMY GFRW.D400 400 ml
je speciální separační prostředek na formy –
kluzný bez oleje, tuku a silikonu. Vysoce
hodnotná kombinace účinných látek
snižuje ulpívání vstřikovaného materiálu
na formách a nástrojích.

•
•
•
•
•

Rychle schnoucí bezbarvý film
Nepatrná vrstva dělícího filmu
Dobrá přilnavost
Prodlužuje životnost nástroje
Ošetřené plochy chrání vůči korozi

SVAŘOVACÍ SPREJ GSWS.D400 400 ml
slouží jako ochranný prostředek v průběhu
svařování a zajišťuje čistotu svaru a jeho
okolí. Nanesený ochranný film zamezuje
ulpívání rozstřiku při svařování. Rozstřik
zůstává volně ležet na povrchu a je možné je
rychle odstranit. Povrchy svařovaných dílů
jsou tak dlouhodobě chráněny a odpadá
nutnost dalšího mechanického čištění sváru.

•S
 vařování elektrickým proudem
a obloukové svařování v ochranné
plynové atmosféře
• Č ištění a péče svařovacích trysek
• O chrana dílů, které mají být svařeny

ŠOK NA REZ GROS.D400 400 ml
je speciální vysoce výkonný prostředek
k rozpouštění rzi a oxidace na bázi
podchlazovacího efektu. Účinkuje velmi
rychle, efektivně a díky své nízké viskozitě
proniká hluboko do pórů materiálu.
Vytěsňuje vlhkost a chrání před korozí.

HTL LINE

•
•
•
•
•

Uvolňuje zarezlé šroubové spoje
Rozpouští rez a oxidaci
Rychlý a efektivní účinek
Široké spektrum využití
Nízká spotřeba
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OCHLAZOVACÍ SPREJ GKSB.D400 400 ml
ochlazovací sprej hořlavý, se používá
k rychlému a účinnému ochlazení
až na –40°C.

• Okamžité a rychlé ochlazení karburátorů
a vstřikovacích zařízení, tranzistorů a odporů
• Okamžité ochlazení přístroje po jeho vypnutí
• Brání tepelnému poškození míst při letování
• Usnadňuje vkládání ucpávek, ložisek,
hřídelí atd. do úzkých otvorů
• Zjednodušuje hledání závad při termických
přerušeních

NÁSTŘIKOVÉ LEPIDLO GSPK.D500 500 ml
je bezzápachové kontaktní lepidlo
průmyslové kvality na bázi syntetického
kaučuku, rozpouštědla a stlačeného plynu
dimethyletheru. Vyznačuje se vysokou
efektivitou díky krátkým odvětracím časům
3–5 minut v závislosti na okolní teplotě
a savosti podkladu. NÁSTŘIKOVÉ LEPIDLO
G-FIX je vybaveno 6cestným rozstřikovacím
ventilem pro maximální optimalizaci šíře
rozstřiku lepidla a tím dosažení optimální
ekonomické efektivity aplikace. Teplotní
odolnost −25 °C až +70 °C, krátkodobě
až +80 °C.

• Bezzápachové
• Vytváří rychlé a pevné spoje
• Výborně se hodí k lepení porézních
materiálů

TEKUTÉ RUKAVICE GFHS.D400 400 ml
je nemastný a širokospektrální ochranný
prostředek bez silikonu, který se snadno
roztírá na pokožku a rychle se vstřebává.
Chrání ruce před odolnou a těžko
odstranitelnou špínou po dobu přibližně
4–5 hodin. G-FIX TEKUTÉ RUKAVICE
obsahují hnací plyny šetrné k životnímu
prostředí. Zvláště citlivé a těžko čistitelné
oblasti (jako je nehtové lůžko, spodní část
prstů atd.) lze po práci šetrně vyčistit bez
dlouhého drhnutí. Velmi vysoká výtěžnost:
100 až 150 použití.

• Vysoký stupeň ochrany
• Výrazně snižuje ulpívání maziv, barev,
laků, PU, lepidel atd.
• Bez obsahu silikonu
• Velmi vysoká výtěžnost

Kompletní spektrum průmyslových
lepidel naleznete na www.gfix.cz

Provozovna

Korespondenční adresa

Kontakty

G-FIX s. r. o.
Sepekov 26
398 51 Sepekov

G-FIX s. r. o.
J. A. Komenského 943
399 01 Milevsko

Tel.: +420 777 298 129
E-mail: info@gfix.cz
www.gfix.cz

Společnost G-FIX s. r. o. si vyhrazuje právo na změnu ceny, technických parametrů, či dalších skutečností bez předchozího upozornění a nenese odpovědnost za tiskové chyby.

