פתרונות סביבתיים
בדרך אליך

מחויבת להגנת הסביבה
ופעילה בשוק הישראלי
למעלה מ 30-שנה.
החברה מתמחה באספקת מוצרים ומתן פתרונות
ייחודיים בכל הנושאים הקשורים למחזור שפכים
תעשייתיים ,פינוי ,טיפול ומחזור חומרים מסוכנים,
השאלת מכונות מסוגים שונים לניקוי חלקים ,במוסכים,
בתי מלאכה ,חברות תובלה והסעות ,מחלקות אחזקה
תעשייתיות ,תעופה ,מצבעות תעשייתיות ,רכב ועוד.

סייקלין שמה דגש על מחזור שמנים
וחומרים תעשייתיים מזהמים.
סייקלין מתמחה במתן פתרונות ייחודיים
בכל הקשור לניקוי חלקים במוסכים,
בתי מלאכה ,חברות תובלה והסעות,
מצבעות ,פחחיות ועוד.

חברת סייקלין מחזיקה בכל ההיתרים והרישיונות
הנדרשים על פי חוק ומתואמת מול המשרד להגנת
הסביבה .השירות ניתן בסטנדרטים הגבוהים ביותר
(כולל מערכת ניהול .)ISO 9001
לחברה שני סניפים:
סניף צפון – אזור התעשיה עכו (אסקר)
סניף מרכז – אזור התעשיה ק .אריה ,פ"ת (טקסמה)

חברת סייקלין פועלת באמצעות צי משאיות
בפריסה ארצית למתן השירות.
מכירות :משה 054-6737492

התאמת סוגי מכונות ותנאי שירות בהתאם לצרכי הלקוח
לחברת סייקלין מגוון רחב של מכונות לניקוי חלקים שונים כגון בלמים ,אקדחי צבע ועוד ,אשר מוצבות אצל
הלקוחות בשיטת ההשאלה ,על בסיס אפיון המכונה המתאימה וקביעת תנאי ומועדי מתן השירות.
השירות ניתן בשיטת מעגל סגור בחבילה אחת  -מכונה ,אחזקה ,אספקת חומר הניקוי ופינוי חומר משומש
לאתר החברה.

איך השירות עובד?
לסייקלין מגוון רחב של מכונות לניקוי חלקים ,הניתנות בהשאלה במסגרת עסקת שירות,
לפי צרכיו ודרישותיו של הלקוח .טכנאי השירות מגיע עם משאית פינוי ומעניק שירות הכולל:
תחזוקה שוטפת של הציוד
ניקיון המכונה
ניקוי  /החלפת פילטרים
החלפת חומר ניקוי במידת הצורך
במידת הצורך
פינוי חומר הניקוי
חומרי הניקוי שסייקלין מספקת ייחודיים לחברה ובעלי כושר ניקוי גבוה וייבוש מהיר,
תוך מחוייבות להגנת הסביבה.

G R E E N

מכונות ירוקות לניקוי חלקים

הקו החדש של מכונות ניקוי החלקים של חברת סייקלין ,מציע פתרון משלים וחדשני המהווה בחירה ידידותית
לסביבה ולמשתמש ,קלה לשימוש ולאחזקה.
מערכת סייקלין גרין ,היא פתרון חדשני לניקוי חלקים על בסיס חומרים אקולוגיים או ביולוגיים,
ידידותיים למשתמש ולסביבה ,המיוצרים ומשווקים על ידי חברת סייקלין מבית ,GES
יצרנית חומרים לניקוי ואחזקה לתעשייה.
המערכת משלבת ניקוי עוצמתי תוך אפשרות בחירה בניקוי ידני או בטבילה
כאשר הנוזל מסוחרר ללא הפסקה המונע גלישת החומר ומאפשרת
טבילה אקטיבית בלתי פוסקת לניקוי מושלם .הנוזל מסוחרר ומטופל
במערכת סינון מיוחדת לחלקים עד  150מקרון ובטיפול אקולוגי או
ביולוגי בתמיסה המאפשרת תחזוקה מינימלית וחסכון לאורך זמן.

BIO 922

נתונים כלליים:
מידות :רוחב  96.5ס”מ ,גובה  110ס”מ ,אורך  73ס”מ,
ועומק כיור  29ס”מ.
קיבולת 30 :גאלון ,משאבה ומערכת פילטרים.

יתרונות :BIO 922
מערכת ידידותית
וקלה למשתמש,
ללא פוספטים,
ממיסים  /סולבנטים

מתאים למגוון רחב
של תחומים :מפעלים,
ביטחון ,תעופה ,מכונאות,
מוסכים ,מעבדות ועוד

חומר הניקוי מגיע
נטול ריחות

2

איכות ניקיון מעולה
ואחידה לאורך זמן

מגוון מכונות לתחנות עבודה לניקוי חלקים
11

14

תחנת עבודה נייחת דגם 11
אוטומטית לניקוי חלקים עד גודל
בינוני .מנקה רפש ,גריז ,פיח ושמן
ע”י ממיסים  /סולבנטים.

תחנת עבודה נייחת  /ניידת דגם 14
אוטומטית לניקוי חלקים קטנים.
מנקה רפש ,גריז ,פיח ושמן
ע"י ממיסים  /סולבנטים.

26

30

תחנת עבודה ניידת דגם  26לניקוי
בלמים מפיח וליכלוך ע”י ממיסים /
סולבנטים.

תחנת עבודה נייחת דגם  ,30לניקוי
חלקים בינוניים .מנקה רפש ,גריז,
פיח ושמן ע”י ממיסים  /סולבנטים.

81

תחנת עבודה נייחת דגם 81
תעשייתית אוטומטית לניקוי חלקים
גדולים .מנקה רפש ,גריז ,פיח ושמן.
ע”י ממיסים  /סולבנטים.
סוג חומר

משפחה

107 / 105

סולבנט  /ממיס
סולבנט  /ממיס
סולבנט  /ממיס
טינר
חומצה
ביולוגי
אקולוגי
בסיס מים
בסיס מים
אלכוהול 99%
טינר

106
ECOSOLV FAST

* 77

קרבו * X
טורבו ביוטן
איזי קלין
תכשיר 501
SKAC
IPA
S-21

חדש

16

תחנת עבודה נייחת דגם  16לניקוי
חלקים קטנים .מנקה רפש ,גריז ,פיח
ושמן ע”י ממיסים  /סולבנטים.

44

תחנת עבודה נייחת דגם  44תעשייתית
לניקוי חלקים גדולים .מנקה רפש ,גריז,
פיח ושמן ע”י ממיסים  /סולבנטים.
98

97

תחנת עבודה נייחת דגם 97
אוטומטית לניקוי אקדחי צבע,
מופעלת בלחץ אויר עם שאיבת
אדים ייחודית למניעת ריחות.

תחנת עבודה ייחודית ידנית דגם 98
לניקוי אקדחי צבע משאריות ע”י
מדללים.
 +אביזרים נוספים לאקדחי צבע
מספר מכונה מומלצת הערות

שימושים
רפש ,גריז ,פיח ושמן
רפש ,גריז ,פיח ושמן
רפש ,גריז ,פיח ושמן
ניקוי אקדחי צביעה
להסרת פיח כבד בטבילה קרה  -מאלומיניום וברזל
רפש ,גריז ,פיח ושמן
רפש ,גריז ,פיח ושמן
רפש ,גריז ,פיח ושמן
ניקוי בלמים
ניקוי כללי
ניקוי מרססי צבע

3

11,14,16,30,44,81
11,14,16,30,44,82
11,14,16,30,44,81
77 / 97 / 98

ריח מופחת
נטול ריח

אמבטיות

BIO922
BIO922
16,30
26
14
77 / 97 / 98

נטול ריח
נטול ריח
נטול ריח
נטול ריח
ריח מופחת

סל מוצרים למגוון שימושים וצרכים
סייקלין מציעה מגוון רחב של מוצרים מספקים מובילים בעולם ובייצור עצמי ,מתחומים שונים ,שחלקם מופיעים
בקטלוג שלפניך .באפשרותך לשאול את אנשי מערך המכירות והשירות על מוצרים נוספים וכן אריזות שונות על
פי דרישתך וצרכיך.
תאור הפריט

סוגי
אריזות

תאור  /יישום

ספק  /יצרן

תרסיסים ומוצרים לשימוש כללי
LOCTITE 8040 Frz&Rel

הקפאה ושחרור
(תרסיס שמן זוחל לפתיחת ברגים קשים מאוד)
תרסיס לניקוי מעגלי חשמל ואלקטרוניקה.
מונע לחות

TEROSON VR 5000

תרסיס דבק לשימושים כללים

LOCTITE SF 7039 EFAT

תרסיס זפת

לניקוי שאריות סיליקון ושומנים כהכנה להדבקה
או לאטימה
תרסיס עשיר אבץ (מאושר חח"י) להגנה מקורוזיה,
גילוון קר

TEROSON VR 4600

480ml
500ml

1000ml
1000ml
400ml

תרסיס עשיר אבץ (מאושר חח"י) להגנה מקורוזיה,
גילוון קר

500ml

תרסיס לניקוי כללי על בסיס הדרים ,ניקוי שמנים,
גריזים ,שאריות דבק וכו’

500ml

לניקוי בלמים וכללי

500ml

תרסיס חודר ומשחרר חלודה 611 -

שמן חודר לשימוש כללי

400ml

תרסיס להסרת פיח 610 -

תרסיסי לניקוי קרבורטור ופיח

400ml

סיליקם לתעשיה אירוסול 18

תרסיס סיליקון לשימושים כללים ולהפרדת תבניות

400ml

GALVA PROCAT BRILLANT
3MTM Citrus Base Cleaner

Aerosol Can Clear

תרסיס לניקוי בלמים -

620

תאור הפריט

e

500ml

 TEROSON RB R2000 HS BK 1L EGFDזפת נוזלי טרסון ( HS 2000מאושר תעשיות רכב נצרת)
TEROSON VR 20 BO

400ml

e

400ml

תרסיס דבק מגע להדבקה קבועה וזמנית של נייר,
SUPER 77
קרטון בדים ועוד..
 BRAKE CLENER TEROSON AEROSOLתרסיס לניקוי בלמים (מאושר ע"י חברת החשמל
ישראל) ללא ממיסים מוכלרים
TEROSON SB 3120 AE

400ml

נתונים טכניים
כלליים והערות

תאור  /יישום

סוגי
אריזות

דבקים וחומרי אטימה סיליקונים
 LOCTITE Gasket Maker Rd Tb85gסיליקון אדום לטמפרטורות גבוהות

350°C

LOCTITE Gasket Maker Gy Tb85g

סיליקון אפור לאיטום והדבקה של
משאבות מים ,טרמוסטטים וכו'

LOCTITE Gasket Maker Bk Tb85g

סיליקון שחור כללי

LOCTITE SI 5660 EDFN

סיליקון אפור לאיטום והדבקה של משאבות מים,
טרמוסטטים וכו' (עמידות טובה לשומנים ונוזלי קירור.
מגיע במיכל לחיץ לשימוש קל

LOCTITE Quick Gasket 5910

סיליקון פרימיום שחור לאיטום גמיש והדבקה עם הסרה
קלה .מגיע במיכל לחיץ לשימוש קל

250°C

85gr
85gr

85gr

4

200ml

200ml

ספק  /יצרן

דבקים וחומרי אטימה
תאור הפריט

נתונים טכניים
כלליים והערות

תאור  /יישום

סוגי
אריזות

דבקים וחומרי אטימה סיליקונים
 SILICONE AP ADHESIVE SEALANTדבק סיליקוני להדבקה ואטימה,
שימושים כללים (צבעים :שחור,
שקוף ,לבן)
AS 7096N

סיליקון שקוף ניטרלי לשימושים
כלליים ולמתכות ,לא יוצר חלודה

SILASTIC 736 HI-TEMP

סיליקון משחתי אדום ,להדבקה
ואיטום לטמפרטורות גבוהות

90ml

310ml

310ml

250°C

310ml

אבטחת תבריגים
ERGO 4052

דבק לאבטחת תבריגים בחוזק בינוני
בצבע כחול ,משחתי

אבטחת תבריגים
למרווחים של עד
 0.25מ“מM36 ,

50gr

ERGO 4101

דבק לאבטחת תבריגים בחוזק גבוה
בצבע ירוק

אבטחת תבריגים
למרווחים של עד
 0.15מ“מM20 ,

50gr

קיבוע מיסבים
ERGO 4430

דבק לקיבוע מייסבים ,ללא צורך
בהכנת שטח ,חוזק גבוה ,ירוק ,נוזלי

מיועד למרווחים של
עד  0.15מ”מM20 ,

50gr

איטום צנרת
ERGO 4205

חומר אטימה לצנרת מתכת ,מכיל
טפלון

50gr

דבקים מהירים
ERGO 5925

דבק מהיר ציאנו אקרילט נוזלי
לשימוש כללי ,מיצוק מהיר

חוזק גבוה ועמידות
גבוהה לנגיפה
לאורך זמן

20gr

ERGO 5300

דבק מהיר צמיגות נמוכה

מתאים במיוחד
לפלסטיקים
ולאלסטומריים
קשים להדבקה

20gr

ERGO 5880

דבק מהיר לגומי

בגוון שחור חוזק
ועמידות גבוהים
לנגיפה לאורך זמן

7gr

דבק למראות רכב
LOCTITE AA 317 DE

דבק להדבקת מראות רכב,
מתכת וזכוכית

50ml

LOCTITE 734 A/SOL IT, ES

מאיץ לדבק מראות בתרסיס

150ml

5

ספק  /יצרן

דבקים וסרטי הדבקה
תאור הפריט

נתונים טכניים כלליים והערות

תאור  /יישום

סוגי אריזות

סרטי הדבקה חד צדדיים
3MTM Aluminum Foil
Tape 425 Shiny Silver

טייפ אלומיניום להגנה מחום גבוה
(עד  150מעלות) ,מיסוך

מוליך חום בצורה טובה ,עמיד
עד  120מעלות

55
m

רוחב
25mm

3MTM Vinyl Tape 471
Yellow

סרט ויניל לסימון ותיחום רצפות ייצור ,קל ליישום ,הסרה נקייה ,עמיד
בצבע צהוב (זמין בצבעים נוספים) בשחיקה וכימיקלים

33
m

רוחב
25mm

סרטי הדבקה דו צדדיים
TEROSON VR 1000

דבק דו צדדי ספוגי ,אקרילי,
לשימושים כלליים

10
m

רוחב
12mm / 19mm / 25mm

דבקים שונים לתעשיית הרכב
TEROSON PU 8597 CR

דבק להדבקת שמשות וחלקי פח
רכב (מאושר תעשיות רכב נצרת)

310ml

TEROSON PU 8511 BO

פריימר לדבק שמשות 8597

250ml

TEROMIX PISTOL 6700

אקדח ידני ליישום דבק דו רכיבי

TEROSON PU 9225 SF

דבק דו רכיבי לתיקוני פלסטיק
מהיר (במפרים)

TEROMIX NOZZLE 6700

מערבל דו רכיבי חד פעמי  50מ”ל תואם לדבק PU 9225

TEROSON MS 9320 OC
CR300ML EGFD

פולימר  MSחד רכיבי לאיטום
בצורה מקורית מהייצור

Penloc GTI

MICROSTATIC MIXER
50ML

דבק אקרילי דו רכיבי מהיר מאוד,
חוזק מבני גבוה ,להדבקת מתכות
פלסטיק ,זכוכית ,עץ ועוד
מערבל דו רכיבי חד פעמי  50מ"ל
לGTI-

SCOTCH-WELD DP-100
CLEAR

דבק אפוקסי שקוף 5 ,דקות מיצוק
ראשוני ,לשימושים כלליים

TEROSON PU 92
CR310ML EGFD

דבק פוליאוריתן חד רכיבי ניתן
לצבוע עליו

תואם לדבקי Teromix
50ml

מתאים ליישום עם אקדח ריסוס

300ml

50ml

300ml

בצבעים אפור ולבן בתרמיל,
התאמה למגוון מתכות
ופלסטיקים ללא צורך
בפריימר

6

310ml

ספק  /יצרן

חומרי סיכה
תאור הפריט

נתונים טכניים כללים והערות

תאור  /יישום

סוגי
אריזות

סיכה למוסך
LAGERMEISTER BF-2

גריז ליתיום מינרלי
לעומסים גבוהים

400gr

25kg

גריז למיסבים ויישומים כללים

 LAGERMEISTER XXL INגריז לעומס גבוה ולטמפ’ גבוה מתאים
PP CART
למפעלי אספלט בטון וציוד כבד

גריז לעומס גבוה
ולטמפ’ גבוהות

400gr

25kg

 MOLYKOTE BR 2 PLUSגריז רב תכליתי לגירוז מיסבים
וגירוז כללי

גריז לעומס גבוה
לסביבת מים

400gr

100gr

MOLYKOTE DX

גריז לבן למכונות הזרקה לפלסטיק
ושימושים כלליים

גריז לבן לסביבת
מים ועומס גבוה

ANDEROL 86 EP 2

גריז לעומס גבוה היכן שנדרשת
עמידות גבוה במים וטמפ' גבוהה
ומהירות גבוהה

גריז לעומס גבוה
עמיד במים וחום
גבוה

MOLYKOTE CU 7439
PLUS

משחת גריז עמידה במים בעלת
כושר הגנה גבוה

משחת גריז מכילה נחושת,
מתאים גם לבלמים

MOLYKOTE 1000

משחת גריז פסטה לתבריגים

עד טמפ’ של
 650מעלות

RENOLIN B15 VG 46

שמן הידראולי מתאים למכונות
הזרקה .מאושר ARBOURG

שמן הידראולי מינרלי
לעומס גבוה בצמיגות 46

205L

ANTICORIT DFW 6301

שמן להגנה קורוזיבית

שמן הגנה מכיל ווקס ,מתאים
גם לשימור תבניות הזרקה

205L

MOLYKOTE MKL-N
SPRAY

תרסיס גריז ליישומים כללים,
שרשראות וציוד כבד

תרסיס גריז מכיל מוליבדן
לעומס גבוה

400ml

Ferroform Ecco Locc
Spray in Aerosol

תרסיס שמן חודר ,פריק ביולוגית

תרסיס שמן חודר סינטתי
לשחרור ברגים ידידותי
לסביבה ,מתפרק ביולוגית

TURCO 5442-WD
AEROSOL

תרסיס שמן הגנה

תרסיס שמן הגנה ודחיית
מים איכותי

גרגירי אל שמן

סופח שמן ,אמולסיות ,חומצות,
דלקים לפינוי קל מאזור הנזילה

סופג במהירות ,מנטרל ריחות,
ומונע החלקה ,בטיחותי
ומתאים לאיכות הסביבה
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250gr

400gr

25kg

17kg

100gr

100gr
1kg

400ml

400ml

20kg

ספק  /יצרן

חומרי סיכה
תאור הפריט

נתונים טכניים כלליים והערות

תאור  /יישום

סוגי אריזות ספק  /יצרן

חומרי סיכה מאושרי מזון  -תקן NSF H1

 FM GREASE HD 2 inגריז ליישומים כללים

גריז מינרלי מאושר מזון רב תכליתי
למהירויות נמוכות עד בינוניות ולעומס גבוה

400gr

CASSIDA FLUID
GLE 150 in 22 L

שמן גיר

שמן גיר סינתטי בצמיגות  ,150מאושר מזון

22L

CASSIDA FLUID GL
220 in 22 L

שמן גיר

שמן גיר סינתטי בצמיגות  ,220מאושר מזון

22L

CASSIDA FLUID GL
320 in 22 L

שמן גיר

שמן גיר סינתטי בצמיגות  ,320מאושר מזון

22L

CASSIDA FLUID GL
460 in 22 L

שמן גיר

שמן גיר סינתטי בצמיגות  ,460מאושר מזון

22L

CASSIDA CHAIN
OIL 320 in Aerosol

תרסיס שמן לשרשראות

תרסיס שמן סינטתי מאושר מזון
בצמיגות 320

400ml

CASSIDA FLUID FL
5 in Aerosol

תרסיס לשחרור ברגים
וסיכה כללית

תרסיס שמן חודר מאושר מזון

400ml

0.4kg Cartridge

 CASSIDA SILICONEתרסיס סיליקון מאושר מזון להפרדת תבניות ולשימושים כלליים
FLUID in Aerosol

 CASSIDA PTFE DRYתרסיס טפלון לסיכה יבשה להקטנת חיכוך
SPRAY 400 ML
ושחיקה (להחלקת משטחים ,מסועים ועוד)

400ml
400ml

תוספי שמן  /דיזל  /בנזין
נתונים טכניים כללים

סוגי אריזות ספק  /יצרן

תאור הפריט

תאור  /יישום

 NANOLUBתוסף לשמן מנוע

תוסף אל-שחק למנוע

125ml

MOLYKOTE A

תוסף אל-שחק למנוע

125ml

תוספי דיזל
תוסף אוריאה נוקסיקליר ,מיכל  10ליטר

תוסף אוריאה למשאיות

10L

תוסף אוריאה נוקסיקליר ,קוביה

תוסף אוריאה למשאיות

1000L

 D.Pתוסף דיזל

לניקוי וטיפול כללי
במערכת הדלק
וההזרקה

יעיל ל 15,000-ק"מ מרוכז
לטיפול ב 150-ליטר

בקבוק
335ml

תוספי בנזין
TKO - TOTAL KLEEN OUT 27209

ניקוי מהיר ויסודי של
מערכת הדלק בדגש
על מערכת ההזרקה

מתאים לעבור טסט שנתי,
משפר צריכת דלק וביצועי
מנוע ל 10,000-ק"מ

 FUEL INJECתוסף בנזין 21204

לניקוי מערכת
ההזרקה ושיפור
ביצועי המנוע

משפר את צריכת הדלק,
מונע היווצרות חלודה
במערכת הדלק
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בקבוק
475ml

בקבוק
335ml

1L

20L

מדללים
תאור הפריט

סוגי אריזות

תאור  /יישום

מדללים  /סולבנטים
ניקוי שטח לפני הדבקה ,משאיר שטח נקי במיוחד.
מעולה להדבקות
ממס  /סולבנט מיוחד לניקוי מקומי ,בעל התנדפות מהירה,
מיועד לניקוי הנדסי של משטחים
ממס  /סולבנט ממוחזר לניקוי מקומי ,בעל התנדפות מהירה,
מיועד לניקוי ראשוני של משטחים ,מכיל מעל IPA 90%
ממס /סולבנט לניקוי מקומי ,בעל התנדפות מהירה מאוד,
מיועד לניקוי ראשוני של משטחים ,מכיל מעל  90%אצטון
ממס  /סולבנט לניקוי מקומי ,בעל התנדפות מהירה מאוד,
מיועד לניקוי הנדסי של משטחים ,משמש גם לדילול דבקים
ממס /סולבנט לניקוי מקומי ,בעל התנדפות מהירה מאוד,
מיועד לניקוי הנדסי של משטחים

איזופרופיל אלכוהול 70%

~
166kg

מדלל  M.E.Kממוחזר

ממס  /סולבנט לניקוי מקומי ,בעל התנדפות מהירה מאוד,
מיועד לניקוי ראשוני של משטחים ,מכיל מעל M.E.K 90%

200L

מדלל S21

תערובת ממסים לניקוי כללי של כלים ומשטחים מתכתיים
ודילול צבעים על בסיס ניטרוצלולוזה

איזופרופיל אלכוהול 99%
 IPAממוחזר
אצטון ממוחזר
אצטון נקי
מתיל אתיל קטון M.E.K -

1L

20L

18L

200L

1000L

25L

200L

1000L

18L

200L

1000L

18L

200L

1000L

4

גאלון

תערובת ממסים ממוחזרת לניקוי כללי של כלים ומשטחים
מתכתיים ודילול צבעים על בסיס ניטרוצלולוזה

4

גאלון

מדלל 18

תערובת ממסים לניקוי כללי של כלים ומשטחים מתכתיים
ודילול צבעים

מדלל 4-100

תערובת ממסים לניקוי כללי של כלים ומשטחים מתכתיים
ודילול צבעים אפוקסיים

4

תערובת ממסים ממוחזרת לניקוי כללי של כלים ומשטחים
מתכתיים ודילול צבעים אפוקסיים

4

מדלל 10

4

גאלון

תערובת ממסים לניקוי כללי של כלים ומשטחים מתכתיים
ודילול צבעי פוליאוריתן דו רכיבי (כשיש דרישה לייבוש איטי
בתקופת הקיץ)
תערובת ממסים לניקוי כללי של כלים ומשטחים מתכתיים
ודילול צבעי פוליאוריתן דו רכיבי

מדלל S11
מדלל P32

200L

גאלון

200L

גאלון

200L
4

גאלון
4

תערובת ממסים לניקוי כללי של כלים ומשטחים מתכתיים
ודילול של צבעי יסוד ועליון על בסיס אלקיד

גאלון

200L

גאלון

200L

4

חומרי ניקוי ומשחות לניקוי ידיים
תאור הפריט

תאור  /יישום

נתונים טכניים כללים והערות

סוגי
אריזות

כימיקלים ותכשירים שונים
סודה קאוסטית פנינים בסיס חזק ,למגוון שימושים בתעשייה ולפתיחת סתימות בביוב
- Xסופר קרבו

תכשיר להסרת פיח קשה מחלקי מנוע ומתכות לאחר שריפה

25kg
25kg

כימיקלים ותכשירים שונים
משחת ידיים
סיליקונית

למריחה לפני העבודה לשמירה על
הידיים מהתיבשות

עם סיליקון להגנה טובה על
הידיים

LOCTITE SF 7850
3L EGFD

משחת ידים כללית על בסיס
חומרים טבעיים כולל גרגירים
משחת ידים מסירה צבע על בסיס
חומרים טבעים כולל גרגירים

לניקוי ידיים גם ללא מים ,באריזה
כולל משאבה
לניקוי ידיים גם ללא מים ,באריזה
כולל משאבה

LOCTITE SF 7855
1,75L EGFD
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11kg

3000ml
1750ml

ספק  /יצרן

חומרי ניקוי ומשחות לניקוי ידיים
תאור הפריט

תאור  /יישום

סוגי
אריזות

נתונים טכניים כללים והערות

משחות ידיים
טיטאן

משחת ידיים פורמולה חדישה עם
ריח מנטה עדין

לניקוי ידיים גם ללא מים,
באריזת דלי ,עם גרגירים
עדינים .בשימוש ענף התעופה בעולם ובישראל

הדרית קוורץ

משחת ידיים פורמולה חדישה
בריח הדרים

לניקוי ידיים גם ללא מים,
באריזת דלי ,כולל גרגירים

5kg

15kg

15kg

מסירי שומנים
LOCTITE 7840
750ml

דגריזר כללי על בסיס מים לא רעיל

לניקוי חלקים משומנים גריז ועוד

750ml

קוואד

ממיס שומנים על בסיס מים,
לניקוי כללי וליכלוכים קשים
חומר ניקוי חלקים על בסיס
סולבנטים
חומר ניקוי על בסיס סולבנטי -
ניתן גם לדלל במקצת עם מים
מסיר שומנים ופיח ממשטחים
ומכין לפני צבע
מסיר שומנים גריז ופיח ממשטחים

יש לדלל ביחס של  1:5או 1:20

25kg

ECOSOLV F

דיוור סולב
ECOOCLEAN 2230

דוסקוויז
ג‘טסין

מסיר שומנים ממשטחים

דרייב ווי קלינר

אבקה לניקוי שמנים גריזים ולכלוך
קשה ממשטחים

מתנדף מהר ,בלתי דליק ,מתאים
גם לניקוי והגנה על ציוד חשמלי
לניקוי משטחים בהברשה או
ניגוב ,מגביר כושר ניקוי לנפט
חומר ניקוי רב שימושי
ודגריזר כללי
בעל ריח הדרים נעים
25kg
20L

200L
20kg
20kg
200kg
25kg

לפזר על משטח רטוב בעזרת מטאטא
ולשטוף עם מכונת שטיפה בלחץ

25kg

חומרי ניקוי כללי
לעבודה ידנית
 P3 GLIN PLUSצהוב חומר ניקוי כללי על בסיס מים,
דילול 5-50%
נפרד במפריד שומנים
לחץ
למכונות
שואבת
מכונה
 P3 GLIN PLUSכחול חומר ניקוי רצפות עם
200kg 25kg
על בסיס מים ,נפרד במפריד שומנים  ,5%מכונות
שטיפה עד 10%
יש לדלל ביחס
מסיר שומנים גריזים ולכלוך קל,
תכשיר  501פח
200kg 25kg
של  1:5או ,1:10
מחלקים ורצפות
יישום בטבילה ,התזה או הברשה
25kg

1000kg 200kg
1000kg

1000kg

חומרים להסרת קורוזיה וחלודה
P3 Saxin
MT 405 S
דיאוקסדין 670

דיאוקסדין  674טמרין
קפוס ( 253שקוף)
Magnus 1302

אבקת ניקוי מתכות ברזליות ואל-
ברזליות למכבסות
מסיר חלודה מתכות ברזליות

ריכוז  0.5-3%טמפרטורת עבודה
 50-80מעלות
יישום בהתזה ,הברשה או טבילה

טבילה  ,10-50%טמפרטורת
תמיסה להסרת אבנית ,חלודה
ואוקסידנטים אלוניום ומתכות ברזליות חדר הברשה 10-25%
להסרת קורוזיה מאלומניום וחלודה מברזל ,ניתן לריסוס
תמיסה לפוספטיזציה אל מימית
(הכנה פני שטח לפני צביעה)
מסיר גרפיטי ממשטחים חלקים,
מכל סוגי החומרים

30kg

25kg
30kg
75kg
7kg

יישום בהתזה ,הברשה או טבילה

5L

נוזל שקוף על בסיס ממיסים
ידידותיים

5L

תרסיסי ניקוי
קוויק אנטיסטטי -
תרסיס
S-1002 ELECTR
CLEANER SPR

לקטרסול פלוס

תרסיס לניקוי חלונות ומשטחים
פלסטיים
תרסיס לניקוי מגעים אלקטרוניים
וציוד חשמלי
תרסיס לניקוי ארונות וציוד חשמלי,
מתנדף מהר

מונע חשמל סטטי שיורי
אינו תוקף פלסטיק ,גומי
ומשטחים צבועים
מנקה שומנים וליכלוך קשה

400ml
400ml
450gr

מסיר אבנית
אל אבנית 5

תמיסה חומצית להסרת אבנית
ממערכות קירור ,רדיאטורים ומנועים

אינו פוגע ביציקת ברזל,
אלומניום ,זמק ונחושת
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50kg

ספק  /יצרן

ציוד מיגון ואביזרים משלימים
תאור  /יישום

שם פריט

נתונים טכניים כללים

ספק  /יצרן

הגנת ידיים
כפפות ניאופרין  RUBBEREX HD27כפפות להגנה
מכימיקלים
מידה XL
כפפות להגנה
כפפות ניטריל
XL ,RUBBEREX RNF15
מכימיקלים

כפפות גומי מעורב
בפוליכלור ונאופרן
כפפות ניטריל

הגנת נשימה
מסיכת חצי פנים לשימוש עם 2
מסננים BLS TP2000-R
A1B1E1K1

מסנן למסיכת חצי פנים

BLS TP2000-R

מסיכה להגנת
נשימה
מסנן להגנת
נשימה
מחלקיקים ,גזים,
תרסיסים ואדים

מסכה ארגונומית נוחה
עם שני פילטרים
מסנן קל משקל ונוח
לעבודה

הגנת שמיעה
אטמי אוזניים ח.פ.

EAR CLASSIC

אוזניות נגד רעש

" H510A OPTIM Iפלטור"

אטמים להגנת
שמיעה
אוזניות להגנת
שמיעה

אטמים נוחים להנחתת
רעשים בסביבת העבודה
להגנת שמיעה ממגון רחב
של רעשים חזקים

הגנת ראיה
משקפי מגן עדשה שקופה

משקפי מגן
לעיניים

משקפי מגן כימיקלים

משקפי מגן
לעיניים

3M_VIRTUA

PULSAFE LG20

משקפיים קלים ונוחים
להגנה על העיניים מלפנים
ומהצד
גוגלס פוליקרבונט להגנה
רחבה על העיניים מכל הכיוונים

מיגון בגדים
סינר 120X75 PVC

תאור הפריט

תאור  /יישום

סינר להגנת גוף
מכימיקלים

להגנה מהתזה  PVCסינר
אקראית וקלה של כימיקלים

נתונים טכניים כללים

אביזרים משלימים למכונות
מברשת זרימה
מברשת זרימה ידית עץ קטנה
מברשת זרימה ידית עץ גדולה
מברשת ניקוי קשיחה שיער נילון
מברשת יד ,פליז 4 ,שורות ,צר
חיבור גמיש למברשת
סנן למכונה אקולוגית

לכל המכונות
לכל המכונות
לכל המכונות
לכל המכונות
לכל המכונות
לכל המכונות
 BIO923למכונה

מברשת ניילון המאפשרת לחומר הניקוי לזרום דרכה לביצועים אופטימליים
מברשת ניילון קטנה למכונת שטיפה בקוטר  22מ"מ
מברשת ניילון גדולה למכונת שטיפה בקוטר  28מ"מ
 YAWLLAמברשת נילון צרה לניקוי ידית גומי
מברשת פליז צרה לניקוי לכלולכים קשים ,ידית עץ
צינור המחבר בין המכונה למברשת הניקוי
מסנן חלקיקים לשמירה על טיב החומר
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 GESמשתייכת לקבוצת עזריאלי ומעניקה לחברה
גב פיננסי איתן .בזכות ניסיונה הנרחב ,יכולה GES
לספק את כל טווח השירותים בתחום המים והשפכים
ללקוחות מוניציפליים ותעשייתיים .בהסתמך על הידע
הצבור בחברה ועל למעלה מ 300-עובדיה המובילים
בידע ובמקצועיות GES ,מספקת מאות פתרונות קטנים
עד גדולים מאד ,מותאמים ללקוח ,חסכוניים ואמינים.

 GESהינה חברה מובילה הפעילה בשלוש חטיבות:
 .1חטיבת פרויקטים  -תכנון הקמה ותפעול של מתקנים
חדשניים להתפלת מי-ים ,מתקני טיפול במים
ובשפכים עבור הסקטור המוניציפאלי והתעשייתי.
 .2חטיבת תפעול פרויקטים
 .3חטיבת הכימיקלים ליישומים תעשייתיים,
דרך חברות מאוחדות בעבר ובהווה  -טמבור אקולוגיה,
סייקלין וטקסמה כימיקלים מאפיינת ,מייצרת ,מייבאת
ומשווקת כימיקלים איכותיים בישראל משנות ה 50-של
המאה שעברה .כמו כן ,החטיבה מובילה בארץ במתן
פתרונות הדבקה ,סיכה ,שימון ומוצרים נלווים לתעשייה
ומייצגת מגוון רחב של יצרנים מובילים בעולם ,כדוגמת:
 Henkal ,Molykote ,Anderol ,3Mועוד.

סייקלין בע"מ
עכו ת.ד 24123 ,2326
טל073-2823655/6/7 :
פקס04-9554347 :
cyclean@ges.co.il
ayalas@ges.co.il
ayeleta@ges.co.il

www.ges-texma.co.il

