BUCHER AG LANGENTHAL
Již více než 90 let prozkoumává, vyvíjí a vyrábí největší nezávislý výrobce
ušlechtilých olejů, švýcarský podnik se sídlem v Langenthalu, inovační
maziva a chemicko-technické výrobky. Osvědčení specialisté tribologie,
inženýři, chemici, technici a marketinkoví odborníci se každodenně
angažují o vedoucí postavení Motorexu. Výrobky Motorex se budou
nepřetržitě dále vyvíjet. Proto si firma BUCHER AG LANGENTHAL vyhrazuje
právo kdykoliv a bez oznámení předem měnit všechna technická data
v tomto prospektu. Případné tiskové chyby a omyly nelze vyloučit.

Váš prodejce

DECKENBACH CZ, s.r.o.
Výhradní dovozce Motorex SWISSLINE pro ČR a SR
Zelená 273-Homole
370 01 České Budějovice
www.motorex-prumysl.cz

SPRAY

PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY
P

HI-TECH SPRAYS
JOKER 440 SYNTHETIC

APLIKAČNÍ TABULKA
500 ml

Uvolňovač šroubů
Uvolňovač rzi a šroubů s vynikajícím účinkem
vzlínání. Rychle uvolňuje pevně zkorodované
závity a kovové součásti. Chrání před korozí
a vytěsňuje vlhkost. Odstraňuje rez, vytěsňuje
vodu, promazává.

Olej ve spreji
Biologicky odbouratelný olejový sprej. Pro
průmysl, obchod, domácnost a hobby.
Promazává všechny pohyblivé díly, chrání
před korozí, zanechává bezbarvý tenký film.

INTACT MX 50



SPRAY 2000



GREASE SPRAY



OIL SPRAY BIO



ANTI RUST























TOOL GUARD







POWER CLEAN








ACCU PROTECT









COPPER SPRAY

pohlcuje pachy




EASY CUT

nehořlavý



INTERIOR CLEAN



ochrana při sváření

čistí

ošetřuje

obrábění kovů

dielektrický




















SILICONE
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PTFE

OIL SPRAY BIO

suché mazivo



odpuzuje olej

500 ml

JOKER 440 SYNTHETIC

impregnuje

ANTI RUST

promazává

Mazivo ve spreji
Viskózní mastný sprej s dobrou přilnavostí,
jako alternativa mazání štětcem. Odolný
vůči vodě a slané vodě. Dobrá ochrana
proti korozi a opotřebení.

na bázi tuku

500 ml

olejový

GREASE SPRAY

ochrana proti korozi

UNIVERZÁLNÍ SPREJ
Nepostradatelný pro průmysl, obchod,
domácnost a volný čas. Promazává
všechny pohyblivé díly, odstraňuje
vrzání, vytěsňuje vodu, chrání před
korozí, je nevodivý, čistí a ošetřuje kovy
a plasty. Plně syntetický.








PROWELD



PROTEX





= splňuje



TOOL GUARD

500 ml

Ochranný sprej
Tenký ochranný film pro optimální konzervaci nářadí, nástrojů, strojů a starožitností.
Odpuzuje vodu. Vhodný prostředek k ošetření styčných ploch, nástrojů a přípravků,
které chrání před vlhkostí a potem. Díky minimální tloušťce filmu < 0,4 µm nemá
žádný vliv na geometrickou přesnost strojů. Ochrana je ideální pro vnitřní skladování.
Žádná ochrana pro dlouhodobé nebo venkovní skladování.

POWER CLEAN

500 ml

Čistič
Čistí a odstraňuje i nejodolnější nečistoty. Rozpouští
beze zbytku a spolehlivě olej, tuk, dehet atd. Čistí
zapalovací svíčky, póly baterií, elektrická spojení
a kontakty. Nenapadá pryž, plast a lak.

NEW

EASY CUT

250 ml

Sprej pro řezání a vrtání
Olejový sprej pro vrtání a řezání na všechny vysoce
legované druhy oceli jako i barevné kovy a hliník.
Pro vrtání, řezání závitů, řezání pilou, soustružení,
frézování, lisování. Optimální chladící a mazací
účinky. Není mísitelný s vodou. Dávkování rozstřikem.

500 ml

Ochrana při sváření
Nepostradatelný pro průmysl, obchod, dílnu a garáž.
Promazává všechny pohyblivé díly. Optimální
k ochraně kovových povrchů a konzervaci nářadí.
Odstraňuje vrzání. Zanechává velmi účinný ochranný
film. Odpuzuje a vytěsňuje vodu a zabraňuje korozi.

COPPER SPRAY

300 ml

Speciální mazivo, které zabraňuje zadření teplotně vysoce
zatížených dílů jako jsou šrouby výfuků, zapalovací svíčky,
brzdové destičky, tepelné výměníky. Snižuje hluk, je
oxidačně stabilní, chrání před korozí, dobře přilnavý,
odolává slané vodě, extrémně teplotně stabilní. Rozsah
použití: -40 °C do + 1200 °C.

INTERIOR CLEAN

INTACT MX 50
ACTIVE FOAM TECHNOLOGY
Aktivní pěna s dlouhodobým působením

200 ml, 500 ml

Univerzální sprej
Nepostradatelný pro průmysl, obchod, dílnu a garáž.
Promazává všechny pohyblivé díly. Optimální
k ochraně kovových povrchů a konzervaci nářadí.
Odstraňuje vrzání. Zanechává velmi účinný ochranný
film. Odpuzuje a vytěsňuje vodu a zabraňuje korozi.

500 ml/4 l/25 l

Čistič vnitřních prostorů a interiérů
Čistí všechny materiály v interiérech, vhodný
pro textil, polstrování, koberce a kůži. Účinně
a trvale odstraňuje nepříjemné zápachy.

PROTEX

PROWELD

500 ml

Impregnace
Impregnování textilu a kůže. Vysoce účinný,
dlouhotrvající ochrana proti vlhkosti a oleji.
Vhodný na kůži, textil, mikrovlákno (např.
GORE-TEX®), zachovává přirozenou prodyšnost
látky. Ideální na boty, oblečení pro motocyklisty,
lyžaře a cyklisty, střechy kabrioletů a jiné sportovní a volnočasové předměty.

SPRAY 2000

500 ml

Kontaktní mazivo s dobrou přilnavostí
Plně syntetické mazivo odolné vůči vysokým tlakům
s dlouhodobým účinkem pro univerzální použití.
Rychle proniká do hloubky a chrání před korozí.
Stabilní vůči teplotám od -30 °C do +200 °C.
Přilnavý, odolný vůči vodě, bez silikonu, extrémně
odolný vůči tlakům a rázům, bezbarvý.
GORE-TEX® membrána
Voda nepronikne dovnitř, vodní pára (pot) se bezproblémově vypaří. Protex-sprej neovlivňuje působení membrány.

Vodní pára

Vodní sloupec

Membrána

Mikroskopické póry

SILICONE
Silikonový olej ve spreji
Mazací, ošetřující a ochranný prostředek na
gumové, plastové a všechny kovové díly. Plastové
díly si zachovají vysoký lesk a gumové díly budou
ošetřeny a ochráněny před mrazem. Stabilní vůči
teplotám od -50 °C do +200 °C. Antistatický,
dielektrický, voděodolný, zabraňuje oxidaci.

500 ml

CHAINLUBE RACING

500 ml

500 ml

500 ml

Vysoce účinný čistič na všechny hnací řetězy. Účinně
odstraňuje silně přilnavé usazeniny. Vynikající základ
pro optimální ošetření řetězu. Testováno na řetězech
s X- a O-kroužky.

300 ml

ACCU PROTECT

200 ml

Ošetření baterií
Chrání póly baterií, pólové svorky, konektory, startéry
– připojovací kabely. Zabraňuje korozi a oxidaci.

Plně syntetické mazivo snižující opotřebení na řetězy
a bovdenová lana. Testováno na řetězech s O-kroužky.
Zvláště vhodné pro použití u cross-, enduro- a off-roadmotocyklů. Odolný proti odmršťování, vysokému tlaku,
vodě. K dostání také v mini balení 56 ml pro opětovné
doplnění.

CHAIN CLEAN

DRY LUBE
Suché mazivo na řetězy. MOTOREX DRY LUBE má
vlastnosti, které odpuzují špínu a prach. Toto biologicky
odbouratelné mazivo na řetězy bylo vyvinuto na mazání
při suchých a prašných podmínkách. Vyznačuje se
vynikající přilnavostí řetězu. DRY LUBE maže také
všechny pohyblivé části jako přehazovačka, přesmykač
a bovdeny. Dodává se také jako mini balení 56ml pro
opětovné doplnění.

Plně syntetické, dobře přilnavé speciální mazivo snižující
opotřebení, bíle zabarvené. Vhodné především pro
všechny řetězy motocyklů s O-kroužky. Odolné proti
odmršťování, vysokému tlaku, vodě. Dodává se také jako
mini balení 56 ml pro opětovné doplnění.

CHAINLUBE OFF ROAD

300 ml

Mokrý mazací prostředek na řetězy. MOTOREX WET
LUBE je speciálně vytvářený pro jízdní podmínky, které
vyžadují od maziva dlouhodobou přilnavost řetězu.
Toto biologicky odbouratelné mazivo silně odpuzuje
vodu, proto je ideální za vlhka nebo deště. Kvůli
dlouhodobému mazání se zvláště hodí k všestrannému
a běžnému použití. Dodává se také jako mini balení 56
ml pro opětovné doplnění.

Vysoce výkonné bílé mazivo posílené PTFE používané
pro závodní účely pro všechny řetězy motocyklů. Plně
syntetické, snižuje a zabraňuje opotřebení. Extrémně
odolný proti odmršťování, vodě a tepelně odolný.
Dodává se také jako mini balení 56 ml pro opětovné
doplnění.

CHAINLUBE ROAD STRONG

WET LUBE

500 ml

PTFE
Suché mazivo
Sprej s PTFE je suchý mazací prostředek použitelný jako
kluzný a oddělovací prostředek, který nezanechává žádné
olejové stopy. Velmi tenká vrstva teflonu s velikostí částice
5 µm zabraňuje slepování dílů ve formách nebo přípravcích
s obráběcími stoji. Téměř neomezená chemická odolnost
a velmi široký teplotní rozsah použití (+265 °C). Antistatický.

200 ml

