
 

 
 

 

UNIPAK®kaablimääre 
30% silikooniga 
Unipak kaablimääre sobib liugaineks kaablite vedamisel 
kaitsehülssidesse ning elektripaigaldiste niiskustõkkeks. 
Aine kasutamisel on hõõrdetakistuse vähenemise efekt kohene 
ning tänu unikaalsele silikoonõlide kombinatsioonile säilivad 
tema määrdeomadused pikema aja jooksul. Aerosoolpudelis 
liugainet on lihtne kasutada – tuleb vaid kanda vajalik kogus ainet 
kaablite sisendile kaitsehülssi või karbikusse. Osoonikihile kahjutu. 

UNIPAK® aerosoolid 
- professionaalidele! 

 

  400 ml aerosool (12 tk/pakend) toote nr: 190004 

 

 

GALVEX külmtsinkvärv 
GALVEX külmtsinkaine on galvaanilise mõjuga  

korrosiooni eest kaitsev erivärv. GALVEX sobib  

metallkonstruktsioonide, torustike ja toruühenduste 

ning tugede külmtsinkimiseks, samuti saab värvi kasutada 

kuumtsingikihi parandusteks. GALVEX kaitseb hästi korrosiooni 

eest ning takistab selle levikut katmata kohtadest, ühtlasi 

pärsib seenhallituse teket näiteks värvitud pindadel. 
 

  200 ml aerosool (12 tk/pakend) toote nr: 2500020 

  500 ml aerosool (12 tk/pakend) toote nr: 2500000 

 
 

UNIPAK® linaseemneõli 
Unipak linaseemne õli kasutatakse linakiudude immutamiseks 
ning messing-, vask- ja terasühenduste määrdeks. Asendab teisi 
keermetihenduspastasid ning kindlustab tugeva ühenduse. 

  200 ml aerosool (12 tk/pakend) toote nr: 3500020  

 
 
 

 

Marktoften 3c, DK-8464 Galten 
Tel. +45 86 26 11 77 fax +45 86 26 09 59 
sales@unipak.dk 

www.unipak.dk 

 
 

   Selle tootelehe andmed põhinevad katsetustel ja  
kogemustel ning need võivad muutuda ilma ette 
teatamata. Kuna ei ole võimalik kontrollida toote 
kasutamist, soovitame alati teha testpaigaldus, et 
veenduda toote sobivuses soovitud tulemuseni 
jõudmiseks. 

 
 
 
 

- garanteeritud 
kvaliteet... 

UNIPAK`i professionaalsete aerosoolide sari 
koosneb erinevatest toodetest, mis on spetsiaalselt 
välja töötatud vastutusrikasteks paigaldus-, 
hooldus- ja puhastustöödeks.
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400 ml aerosool (12 tk/pakend)  

400 ml aerosool (12 tk/pakend) toote nr: 2800110 

400 ml aerosool (12 tk/pakend) toote nr: 2800120 

  
 

 

 

MULTITEC  lekkedetektor 
MULTITEC võimaldab avastada lekkeid 
erinevates gaasi- ja suruõhupaigaldistes. 
MULTITEC`i pihustatakse liitekohale või 
paigaldise osale, kus leket kahtlustatakse. Juhul, 
kui kontrollitav ühenduskoht osutub 
ebatihedaks, tekivad selle pinnale mullid.  Tuleb 
jälgida, et MULTITEC oleks pihustatud ümber 
toru perimeetri. Testitud koht tuleb hoolikalt  
veega loputada. Sertifitseeritud DGP poolt (TV-
00107). Toodet valmistatakse ka eriversioonina, 
mille jäätumispunkt on alla <-30°C.  

 
400 ml aerosool (12 tk/pakend) toote nr: 2700040 

225 ml aerosool (12 tk/pakend) toote nr: 2700020 

  400 ml aerosool -30°C (12 tk/pakend) toote nr: 2700041 
 
 

GLIDEX  liugaine 
GLIDEX silikoonliugaine aerosoolpudelis sobib eriti hästi 
määrdeks plastist muhvtorude, kummiliistude ja –
tihendite paigaldamisel, samuti kaablite vedamisel 
kaitsehülssidesse ning elektripaigaldiste niiskustõkkeks. 
GLIDEX pikendab kummitoodete eluiga, tõrjub niiskust 
ning sobib hingede, lukkude ja erinevate tööriistade 
määrimiseks. NSF-i poolt antud heakskiit kasutamiseks 
toiduainetetööstuses. Sisaldab 20% silikoonõli. 

UNIPAK® rasvaeemaldaja 
UNIPAK rasvaeemaldi on väga tõhus tööstuslik lahusti, mis 
eemaldab kerge vaevaga rasva, erinevad õlid, tahma, tindi, ning 
enamuse püsivalt elastseid liime ja nende jääke. UNIPAK 
rasvaeemaldi ei sisalda söövitavaid kemikaale, mis võimaldab 
ainet kasutada klaasil, metallil, laminaadil, tellistel ja erinevatel 
värvitud pindadel. Enne laialdasemat kasutust mingil pinnal 
soovitame siiski tungivalt testida konkreetse pinnamaterjali 
reaktsiooni rasvaeemaldile mõnes vähenähtavas kohas. UNIPAK 
rasvaeemaldi võib reageerida mõnede plastide ja lakkidega. 
Peale aine kasutamist tuleb puhastatud pind alati korralikult 
veega loputada! 

 
 
 
 
 

UNIPAK® universaalõli 
Universaalne õlibaasil määre tefloniga 
UNIPAK  universaalõli on mitmeotstarbeline määre, mis 
sobib erinevate liikuvate osade hõõrdetakistuse 
vähendamiseks. Tänu oma väga heale 
imendumisvõimele ja teflonisisaldusele sobib UNIPAK´i 
universaalõli ühtviisi hästi kasutamiseks nii 
peenmehhaanikas kui ka seadmetes, kus on suured 
koormused ja kõrged temperatuurid.

 

 
 

S.A.N. 30% liugaine 
S.A.N.® silikoonliugaine  sisaldab 30% 
kõrgkvaliteetset puhast silikoonõli ja on 
seetõttu eriti efektiivne ning universaalsem 
ja väiksema kuluga kui tavaline Glidex. 
Aerosoolpudel on varustatud erilise 
ventiiliga, mis võimaldab teda kasutada igas 
asendis. NSF-i poolt antud heakskiit 
kasutamiseks toiduainetetööstuses. 

UNIPAK® roostelahusti 
Universaalne rooste-eemaldaja  
UNIPAK`i rooste-eemaldaja on väga hea 
imendumisvõimega lahusti ja ühtlasi kaitse korrosiooni  
vastu. Roostelahustile on lisatud teflonit, et vähendada 
hõõrdumist ja lihtsustada kinnijäänud osade 
lahtimonteerimist. UNIPAK`i rooste-eemaldaja on 
valmistatud kõrgkvaliteetsetest happevabadest 
mineraalõlidest ja aine sobib kasutamiseks nii 
“roostesurmana” kui ka määrdeks.

 

  500 ml aerosool (12 tk/pakend) toote nr: 2000003 

400 ml aerosool (12 tk/pakend) toote nr: 2000000/U0640S 


