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Paljudel professionaalsetel tegevusaladel, näiteks tööstuslikus tootmises, 
põllumajandus- ja ehitusseadmete hooldusel ning masinaosade, hammasrataste, 

masinate ja igat tüüpi tööriistade hooldusel ja remondil on oluline kasutada pindade 
puhastamiseks, kaitsmiseks ja õlitamiseks kasutajasõbralikke tipptasemel tooteid. 

Määrete, puhastusainete ja määrdeainete pealekandmisel on kiireks ja tõhusaks 
lahenduseks tehnilised aerosoolid.
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SOPPEC PRO TECH tootevalikus on palju aerosoolipõhiseid 
tooteid, mis on rühmitatud vastavalt kasutusotstarbele: 

PINNAKAITSE, PUHASTAMINE, MÄÄRIMINE.
Peale selle on Soppec’il ka suur valik SPETSIAALSEID 

MITMEOTSTARBELISI TOOTEID. 
Enamik aerosoole on kasutatavad mitmesuunalisena, neid saab 

kasutada igasugustel, nii horisontaalsetel kui vertikaalsetel 
pindadel ja osadel ning need on saadaval mitmes eri suuruses 

(netomahu järgi).
Need tooted on saadaval 12 aerosooltoodet sisaldavates karpides.

ÜLDISED KASUTAMISSOOVITUSED

Optimaalseks toimivuseks tuleb enamik toodetest kanda puhtale kuivale pinnale temperatuuri-
vahemikus 5–30 °C.

Hoida härmatisevabas kohas.

Hoiustatuna vastavalt ülaltoodud juhistele on keskmine hoiustamisaeg ligikaudu üks aasta.

Vältida kokkupuudet temperatuuridega üle 50 °C, hoida eemal süüteallikatest, kuumusest  
ja päikevalgusest.

Nagu igasugusel käitlemisel ja hoiustamisel, soovitatakse tungivalt MITTE SUITSETADA.
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Soppec’i pinnakaitseks ette nähtud tootesarjas on kolm toodet,  
mis pakuvad optimaalset kaitset tööstuslikele pindadele ja tööriistadele.

PINNAKAITSE
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IMMUTUSVAHEND 

Pihus, millega immutatakse 
töödeldavat pinda, et 

saavutada optimaalne 
kaitse niiskuse vastu ja 

vältida mustusekoorikut. 
Sobib nii poorsetele kui 

mittepoorsetele pindadele 
nagu tihendid, looduslik 

kivi ja keraamilised katted. 
Nähtamatu ja veekindel, 

samas õhu läbilaskev kiht 
annab töödeldud pinnale 

tõhusa kaitse mustuse, õli ja 
niiskuse vastu. 

KEEVITUSPRITSMETE 
VASTANE VAHEND 

Takistab keevituspritsmete 
kinnitumist keevitusseadme 

otsakule ning ennetab 
keevituspiirkonnas ja selle 
ümbruses metalliosakeste 

põhjustatud põletusi. Lihtsasti 
kasutatav, silikoonivaba 

koostisega. Kasutatav paljude 
keevitamistehnoloogiate 
puhul. Keevitusseadme 

otsaku kaitsmine pikendab 
keevituspüstoli tööiga.

 KIIRVAHA 

PRO TECH kiirvaha on ideaalne 
toode kiire, kuid kauakestva 

läike ja kaitse saavutamiseks 
igasugustel lakitud, kroomitud 

või sünteetilistel pindadel. 
Eemaldab kerge oksüdatsiooni 
ning kulumisjäljed, väiksemad 
plekid ja bituumenijäägid või 

-pritsmed. Võib kasutada 
sünteetilistel materjalidel, 

kaitseraual, rattapöial,  
ilukilbil jms. 

TEHNILINE KIRJELDUS
Pakend : 400 ml
Koostis : veefaasi segu
Olek : selge vedelik
Propellent : lämmastik
LOÜ-EL g/l : 0 g/l
Suhteline tihedus (20 °C g/ml) : 
1,013
Aururõhk temperatuuril 20 °C : 
6,5 baari
Pihustuskiirus : 1,6 g/sek

KASUTUSJUHEND 
Enne kasutamist raputada 
hoolikalt. Pihustage 
kaitset vajavatele osadele 
(keevituspüstol ja sellega 
külgnevad alad) ning teostage 
vajalikud keevitustööd. 
Keevituspritsmed eemaldada 
traatharja abil. Vajadusel 
eemaldada vee või  
niiske lapiga.

TEHNILINE KIRJELDUS
Pakend : 600 ml neto
Koostis : fluorsüsinik 
Olek : värvitu selge vedelik
Propellent : propaani ja butaani 
segu
Suhteline tihedus (20 °C g/ml) : 
0,697
Aururõhk temperatuuril 20 °C : 
3,7–4,3 baari
Pihustuskiirus : 1,7 g/sek
Kuivamisaeg : umbes üks tund
LOÜ-EL g/l : 697 g/l

KASUTUSJUHEND
Enne kasutamist raputada 
hoolikalt. Pihustage 
töödeldavale pinnale mitme 
õhukese kihina, jättes iga 
kihi pealekandmise järel 
5–10 minutit kuivamisaega.

TEHNILINE KIRJELDUS
Pakend : 500 ml 
Põhikoostis : looduslike ja 
sünteetiliste toodete segu, 
silikoonõlid, lahustid ja aeglaselt 
aurustuvad lisandid
Olek : kahvatukollane määre
Propellent : propaani ja butaani 
segu
LOÜ-EL g/l : 241 g/l
Suhteline tihedus (20 °C g/ml: 
0,864
Aururõhk temperatuuril 20 °C : 
2,5–3,1 baari
Pihustuskiirus : 1,8 g/sek

KASUTUSJUHEND
Enne kasutamist raputada 
hoolikalt. Kandke PRO TECH 
kiirvaha peale ühtlase õhukese 
kihina. Määrige pehme lapiga 
laiali, laske mõni sekund 
mõjuda, seejärel hõõruge 
puhta lapiga läikima.

VIITENR : 940113
400 m NET

VIITENR : 950705 
600 ml NET

VIITENR : 944000
500 ml NET
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Sellesse tootevalikusse kuulub 11 toodet,  
mis on ette nähtud tööpinkide ja tööstusseadmete  

puhastamiseks ja hoolduseks.

PUHASTAMINE

P10



SALONGIPUHASTUVAHEND 
(SÜNTEETILISTE MATERJALIDE 

PUHASTUSVAHEND) 

Salongipuhastusvahend on kvaliteetne 
vahend sõidukite salongi puhastamiseks ja 
kaitseks. Hõlpsasti pealekantav aerosool 

puhastab, kaitseb ning annab armatuurlauale 
ja interjöörile värskema välimuse. Silikooni ja 

antistaatikuta vahend jätab pindadele mitmeks 
kuuks määrdumisvastase kaitsekihi. 

KONTAKTIDE PUHASTUSVEHEND

Kiire, võimas ja tõhus puhastusvahend 
igasugustele elektri- ja elektroonilistele 

komponentidele näiteks integraallülitustes, 
tööstuslikes juhtpaneelides, elektrikilpides 
jms. Tootel on madal pindpinevus, aurustub 

täielikult, jätmata jääke. Tänu aeglasele 
aurustumisele eemaldab tõhusalt  

rasva ja mustuse.
Mittesöövitav toode, ei juhi elektrit. 

TEHNILINE KIRJELDUS
Pakend : 400 ml
Koostis : vaseliin, aeglaselt aurustuvad lahustid 
ja antistaatilised lisandid
Olek : selge vedelik
Propellent : propaani ja butaani segu
LOÜ-EL g/l : 592 g/l
Suhteline tihedus (20 °C g/ml) : 0,628
Aururõhk temperatuuril 20 °C : 1,8–2,4 baari
Pihustuskiirus : 0,8 g/sek

KASUTUSJUHEND
Enne kasutamist raputada hoolikalt. Kandke 
PRO TECH salongipuhastusvahend puhta kuiva 
lapiga ühtlaselt peale. Sametiselt läikivaks 
tulemuseks hõõruda kuiva lapiga läikima. 
Hoiatus: kuna toode vähendab haarduvust, 
vältige kasutamist roolil ja pedaalidel ning 
kokkupuudet nendega.

TEHNILINE KIRJELDUS
Pakend : 500 ml
Koostis : alifaatsete süsivesinike  
ja alkoholide segu
Olek : selge vedelik
Propellent : CO2 
LOÜ-CH% : 96%
LOÜ-EL g/l : 725 g/l
Suhteline tihedus (20 °C g/ml) : 0,758
Aururõhk temperatuuril 20 °C : 5,0–5,5 baari
Pihustuskiirus : +/-3,5 g/sek

KASUTUSJUHEND
Enne kasutamist raputada hoolikalt.  
Enne toote pealekandmist veenduge,  
et elektroonikaseadmed on vooluvõrgust 
eemaldatud või välja lülitatud. Suunake 
aerosool puhastatava pinna poole ja pihustage. 
Enne seadme sisselülitamist oodake pärast 
töötlemist, kuni toode on täielikult aurustunud 
(+/-15 minutit). 

VIITENR : 910041
400 ml NET

VIITENR : 900032 
500 ml NET
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KÜTTESÜSTEEMI PUHASTUVAHEND

Võimas ja tõhus vahend karburaatorisüsteemi kõigi osade puhastamiseks. 
Põllumajandus- ja ehitusmasinate kolbide ja pihustite regulaarseks hoolduseks. 

Eemaldab määrde-, süsiniku-, vaigu-, kummi- ja oksüdeerimisjäägid. 
Sobib kasutamiseks klappidel, ajamitel, pihustitel, statsionaarsetes mootorites, gaasipedaalidel 

ja õhu sissevoolu sõlmedes. 
Soppec’i karburaatori puhastusvahend on mittesöövitav ja sellel on suurepärane  

võime lahustada kogunenud sadestisi jääke jätmata, et pärast puhastamist oleks tagatud 
karburaatori optimaalne toimimine. 

 

TEHNILINE KIRJELDUS
Pakend : 500 ml
Koostis : aromaatsete ja alifaatsete süsivesinike, ketoonide ja alkoholide segu
Olek : värvitu selge vedelik
Propellent : propaani ja butaani segu
LOÜ-EL g/l : 745 g/l
Suhteline tihedus (20 °C g/ml) : 0,745
Aururõhk temperatuuril 20 °C : 3,2–3,6 baari
Pihustuskiirus : 3,1 g/sek

KASUTUSJUHEND
PRO TECH küttesüsteemi puhastusvahend sisaldab kergestisüttivat lahustit, kasutada ainult  
külmal mootoril.
Enne vahendi kasutamist katta elektrijuhtmed ja lülitada elektrisüsteemid välja.
Pihustage puhastatavatele ja lahtivõetavatele osadele ühtlane kiht toodet, laske mõni minut mõjuda. 
Väga määrdunud aladel lasta mõjuda umbes 5–10 minutit. Mustusekoorik eemaldada harjates. 
Pärast puhastamist laske elektrit juhtivatel osadel õhu käes kuivada. Hoiatus: toode ei ole ette 
nähtud kasutamiseks diiselmootoritel! 

VIITENR : 900023
500 ml NET
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HERMEETIKUMI JA SIDEAINE 
EEMALDI

Soppec PRO TECH mastiksi ja liimaine 
eemaldi lahustab liimi-, tõrva-, mastiksi- ja 
silikoonijäägid kiirelt ja hõlpsalt. Ideaalne 
lahendus pindade rasvaärastuseks enne 

töötlemist. Jätab enamiku värvitud pinnad ja 
sünteetilised materjalid kahjustamata,  

ei jäta jääke.

LIIMI JA BITUUMENI EEMALDI

Ette nähtud liimi, polüuretaani, tõrva, 
mastiksi, õli, Tectyli, isekleepuva liimi jm 

kleepuvate ainete jääkide kiireks ja ohutuks 
eemaldamiseks. Sobib suurepäraselt ka 

määrete ja vaigu eemaldamiseks ning 
tööriistade puhastamiseks. Mittesöövitav, ei 

jäta pärast kasutamist jääke.

TEHNILINE KIRJELDUS
Pakend : 500 ml
Koostis : aromaatsete ja alifaatsete süsivesinike 
ja alkoholide segu
Olek : värvitu selge vedelik
Propellent : CO2

LOÜ-EL g/l : 774 g/l
Suhteline tihedus (20 °C g/ml) : 0,794
Aururõhk temperatuuril 20 °C : 5,2–5,8 baari
Pihustuskiirus : 3,4 g/sek

KASUTUSJUHEND
Enne kasutamist raputada hoolikalt. Kandke 
toode puhtale kuivale lapile ja kandke 
töödeldavale pinnale. Laske mõni minut mõjuda, 
seejärel eemaldage jäägid. Vajadusel korrake 
toimingut, eelkõige liimaine või kuivanud liimi 
paksude kihtide puhul. Värvitud või plastpindadel 
soovitatakse sobivuse kontrollimiseks toodet 
eelnevalt testida.

TEHNILINE KIRJELDUS
Pakend : 500 ml
Koostis : D-limoneeni (apelsiniõlist) ja 
pindaktiivsete ainete segu
Olek : värvitu selge vedelik
Propellent : propaani ja butaani segu
LOÜ-EL g/l : 656 g/l
Suhteline tihedus (20 °C g/ml) : 0,690
Aururõhk temperatuuril 20 °C : 2,2–2,8 baari
Pihustuskiirus : 0,9 g/sek

KASUTUSJUHEND
Enne kasutamist raputada hoolikalt. Mitte 
kasutada temperatuuril alla 10 °C. Mitte 
kasutada väljas, kui võib sadada vihma või 
külmetada, ega otseses päikesevalguses. 
Pihustage lahustipõhine puhastusaine 
puhastatavale pinnale. Laske mitu minutit 
mõjuda, seejärel eemaldage lapiga. Kui 
plekid ei kao, korrake kuni soovitud tulemuse 
saavutamiseni. Mitte kasutada kummil 
ega polüstüreenil. Enne kasutamist testida 
puhastatava pinna väikesel märkamatul alal, et 
veenduda toote sobivuses. Ei eemalda kuivanud 
värvi, polüuretaanikihte jms.

VIITENR : 900134
500 ml NET

VIITENR : 900702
500 ml NET
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MITMEOTSTARBELINE 
PUHASTUSSPREI

Soppec PRO TECH üldotstarbeline 
puhastusvahend sobib suurepäraselt 

kasutamiseks peaaegu igasugusel pinnal 
ning paljude erinevate jääkide ja mustuse 

eemaldamiseks. Muuhulgas eemaldab see 
puhastatavalt pinnalt määrde, nikotiini, silikooni 

ja sõrmejäljed. Antistaatiline, võib kanda 
igasugusele siledatele mittepoorsetele pindadele. 

MITMEOTSTARBELINE 
PUHASTUSVAHT 

 Professionaalne puhastusvahend, mida saab 
kasutada peaaegu igasugustel pindadel. 

Eemaldab hõlpsalt määrde, õli/määrdeõli, 
nikotiini ja silikooni. Sobib suurepäraselt klaasi, 

põrandakatete, tööpindade ja igasuguste siledate 
mittepoorsete pindade hõlpsaks ja kiireks 
puhastamiseks. Eeliseks on antistaatilised 

omadused, et pind jääks puhas ja kriimustusteta. 

TEHNILINE KIRJELDUS
Pakend : 600 ml
Kergelt aluseline koostis : vesi, lahustid ja 
pindaktiivsed ained
Olek : vahutav, värvitu, selge vedelik
Propellent : propaani ja butaani segu
LOÜ-EL g/l : 689 g/l
Suhteline tihedus (20 °C g/ml) : 0,913
Aururõhk temperatuuril 20 °C : 3,7–4,3 baari
Pihustuskiirus : 2,6 g/sek

KASUTUSJUHEND
Enne kasutamist raputada hoolikalt. Kandke 
pinnale lapiga ühtlane kiht ja laske mõni minut 
mõjuda. Seejärel kuivatage, hõõrudes kuiva lapi 
või pehme paberiga. Vajadusel testige toodet 
märkamatul alal.

TEHNILINE KIRJELDUS
Pakend : 400 ml
Koostis : vesi, glükooleeter ja pindaktiivsed ained
Olek : vahutav, värvitu, selge vedelik
Propellent : propaani ja butaani segu
LOÜ-EL g/l : 103 g/l
Suhteline tihedus (20 °C g/ml) : 0,96
Aururõhk temperatuuril 20 °C : 4,6–5,2 baari
Pihustuskiirus : +/-1,7 g/sek

KASUTUSJUHEND
Kandke peale ühtlane kiht Soppec PRO TECH 
puhastusvahtu ja laske mõni minut mõjuda. 
Kasutage pealekandmiseks lappi ja seejärel 
kuivatage kuiva lapiga.

VIITENR : 900024
600 ml NET

VIITENR : 910118
400 ML NET
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PU (POLÜURETAANVAHU) 
PUHASTUSVAHEND 

Soppec PRO TECH puhastusvahend vahu eemaldamiseks kõrvaldab  
värske polüuretaanvahu, kuid mitte üldiste töötoimingute käigus.  

Eemaldab ka liimi-, vaha- ja õlijäägid jms. Toode koosneb pihustist ja lisatarvikust,  
mida kasutatakse polüuretaanvahu pihustuspüstoli puhastamiseks,  

et pikendada selle tööiga.

TEHNILINE KIRJELDUS
Pakend : 400 ml
Koostis : atsetoon
Olek : värvitu selge vedelik
Propellent : propaani ja butaani segu
LOÜ-EL g/l : 715 g/l
Suhteline tihedus (20 °C g/ml) : 0,715
Aururõhk temperatuuril 20 °C : 3,1 baari
Pihustuskiirus : 2,5 g/sek

KASUTUSJUHEND

Enne kasutamist raputada hoolikalt. Soppec’i polüuretaanvahu puhastusvahend ei pruugi sobida 
mõnede värvitud ja plastpindade puhul, seepärast soovitame toodet kõigepealt testida.

Värske polüuretaanvahu eemaldamiseks
Kinnitage pihusti aerosoolventiilile ja hoidke vertikaalasendis. Pihustage rohkesti vahujääkidele. 
Laske mõni minut mõjuda, seejärel eemaldage vaht. Vajadusel korrake toimingut. 

Vahupüstoli puhastamiseks
Kruvige aerosool püstoli adapterile (mitte pihustile) ja vajutage polüuretaanvahu puhastusvahendiga 
täitmiseks mitu korda päästikule. Korrake, kuni vahtu enam ei teki. Laske polüuretaanvahu 
puhastusvahendil umbes 10 minutit mõjuda, seejärel kasutage pihustuspüstolit.

VIITENR : 910007
400 ml NET
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TUGEVATOIMELINE 
PUHASTUSVAHEND 

POWERCLEANER 

Professionaalseks kasutamiseks ette nähtud 
rasvatustajal on tugev lahjendav toime. Võib 

kasutada masinaosade, piduriklotside ja 
piduri hõõrdkatete, kettide ja hammasrataste 

jms hooldusel, samuti kompressorite ja 
tööstusseadmete puhastamiseks. Ei jäta jääke, 

ei juhi elektrit, ei ole söövitav. 

PIHUSTATAV POLEERIMISVAHA 

Kiire ja hõlpsasti kasutatav toode kõigile 
metallpindadele: roostevaba teras, Trespa, 

messing, vask, kroom ja väärismetallid. Võib 
kasutada ka sünteetilistel pindadel (lakitud või 

lakkimata). Tagab kauni läikiva tulemuse.

TEHNILINE KIRJELDUS
Pakend : 500 ml
Koostis : alifaatsed süsivesinikud
Olek : selge vedelik
Propellent : CO2

LOÜ-EL g/l : 708 g/l
Suhteline tihedus (20 °C g/ml) : 0,725
Aururõhk temperatuuril 20 °C : 4,7–5,7 baari
Pihustuskiirus : 4,3 g/sek

KASUTUSJUHEND
Enne kasutamist raputada hoolikalt. Pihustage 
töödeldavale pinnale, kuni kogu eemaldatav rasv 
jms on kadunud. 

TEHNILINE KIRJELDUS
Pakend : 500 ml 
Koostis : silikoon ja pindaktiivsed ained
Olek : paks valge vedelik
Propellent : DME
LOÜ-EL g/l : 839 g/l
Suhteline tihedus (20 °C g/ml) : 0,842

KASUTUSJUHEND
Enne kasutamist raputada hoolikalt. Hoida 
härmatisevabas kohas. Kandke peale õhuke 
kiht toodet, seejärel ajage see ühtlaselt laiali 
ja hõõruge puhta niiske lapiga (eelistatavalt 
puuvillast käsna või lausmaterjalist nailonlapiga) 
läikima, kuni soovitud tulemus on saavutatud. 
Vajadusel võib kasutada poleerimismasinat. 
Puhastage/loputage kogu pind veega ja kuivatage 
ebemevaba puuvill-lapi või pehme paberiga. 
Ettevaatusabinõuna soovitame toodet enne 
kasutamist märkamatul alal testida.

VIITENR : 900006
500 ML NET

VIITENR : 900010
500 ml NET
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ROOSTEVABA TERASE  
puhastusvahend 

See tippkvaliteediga puhastusvahend mitte üksnes ei puhasta, vaid annab roostevabale terasele 
pikaajalise kaitse. Tänu ainulaadsele koostisele tekitab toode pärast puhastamist õhukese 
kaitsekihi, mis vähendab oluliselt edaspidist määrdumist. Sobib suurepäraselt igasuguste 

roostevabast terasest masinate ja professionaalsete töövahendite hoolduseks.

TEHNILINE KIRJELDUS
Pakend : 400 ml
Koostis : puhta parafiinõli, alifaatsete õlide, alkoholi ja lõhnaaine segu
Olek : värvitu õline vedelik
Propellent : propaani ja butaani segu
LOÜ-CH% : 95%
LOÜ-EL g/l : 660 g/l
Suhteline tihedus (20 °C g/ml) : 0,693
Aururõhk temperatuuril 20 °C : 3,0–3,4 baari
Pihustuskiirus : 0,9 g/sek

KASUTUSJUHEND
Enne kasutamist raputada hoolikalt. Kriimustuste vältimiseks eemaldada eelnevalt pehme harja 
abil tolm. Kandke peale õhuke kiht roostevaba terase puhastusvahendit ja laske veidi aega mõjuda. 
Eemaldage tolm puhta lapiga. Poleerige ja hõõruge kuiva lapiga läikima.

VIITENR : 910020
400 ml NET
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Tootevalikusse Soppec PRO TECH kuulub 15 määret, mille kasutamine tagab,  
et tööriistad, hammasrattad jm tööstuslike seadmete osad on korralikult 

määritud. Tooted tarnitakse 400 ml ja 500 ml pakendites.

MÄÄRIMINE

P18



PUURIMIS- JA LÕIKEÕLI 

Professionaalse keerme- ja lõikeõli abil 
välditakse metalli ülekuumenemist puurimisel, 
lõikamisel, lihvimisel, freesimisel, saagimisel, 
poleerimisel ja hööveldamisel jne. Kaitseb ja 

määrib tööriistu, vähendades kulumist ja tõstes 
tööprotsessi kiirust – tulemuseks  

on nii aja- kui rahasääst.

AEROSOOL KONTAKTIDE  
PUHASTAMISEKS 

Puhastusvahendi ja määrdeõli kombinatsioon, 
mis mitte üksnes ei paku tipptasemel kaitset, 

vaid lahustab ka roostet. Tagab elektriseadmete 
pika kasutusea ja vähem seisakuid. Mittesöövitav, 
eemaldab mustuse ja parandab elektrijuhtivust. 

Vähendab mehaanilist takistust ja pakub 
pikaajalist kaitset niiskuse vastu. 

TEHNILINE KIRJELDUS
Pakend : 400 ml 
Koostis : mineraalõlid sööbimis- ja 
kulumisvastaste manustega
Olek : helepruun õli
Propellent : propaani ja butaani segu
LOÜ-EL g/l : 161 g/l
Suhteline tihedus (20 °C g/ml) : 0,807
Aururõhk temperatuuril 20 °C : 3,3–3,9 baari
Pihustuskiirus : +/-2,0 g/sek

KASUTUSJUHEND
Enne kasutamist raputada hoolikalt. Enne 
tööriistade ja seadmete kasutamist pihustada 
neile küllaldaselt toodet. On tähtis, et tööriistad 
ja seadmed jääksid niiskeks. 

TEHNILINE KIRJELDUS
Pakend : 400 ml
Koostis : alifaatsed süsivesinikud ja mineraalõli
Olek : värvitu selge vedelik
Propellent : propaani ja butaani segu
LOÜ-CH% : 93%
LOÜ-EL g/l : 645 g/l
Suhteline tihedus (20 °C g/ml) : 0,694
Aururõhk temperatuuril 20 °C : 1,8–2,4 baari
Pihustuskiirus : 2,1 g/sek

KASUTUSJUHEND
Enne kasutamist raputada hoolikalt. 
Enne toote pealekandmist veenduge, et 
elektroonikaseadmed on vooluvõrgust 
eemaldatud või välja lülitatud. Suunake 
aerosool puhastatava pinna poole ja pihustage. 
Enne seadme sisselülitamist oodake pärast 
töötlemist, kuni toode on täielikult aurustunud 
(+/-15 minutit). 

VIITENR : 930107
400 ml NET

VIITENR : 930122 
400 ml NET
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BLOKEERUMISVASTANE 
GRAFIITÕLI 

Suurepärase imbumisvõimega eriti tõhus segu 
osade määrimiseks ja rooste lahustamiseks. 

Soovitatakse kasutada kinnikiilunud 
metallosade vabastamiseks, nt kruvid, mutrid, 

poldid, hinged, tööriistad, hammasrattad, 
ketid, lukud; kõik kinnitamiseks kasutatavad 
materjalid, alumiinium- ja terasühendused 
jms. Võib kanda igasugustele metallidele 

ja piduriosadele, et vältida kahjustusi 
kinnikiilumisest vabastamisel.

PUUMÄÄRE 

Puumäärdel Soppec PRO TECH on silikoonivaba 
koostis ja see on ette nähtud kasutamiseks 
paljudel otstarvetel. Antistaatiline, määrib 
pindu ja vähendab hõõrdumist. Ette nähtud 

puutöömasinate hoolduseks, määrib 
hammasrattaid, kette, lihvlinte ja -kettaid, 

hingesid, lukke ja lükanduksi. Tõkestab mustuse-, 
tolmu- ja vaigukooriku teket, võib peale kanda ka 

enne pindade lakkimist või liimimist.

TEHNILINE KIRJELDUS
Pakend : 500 ml 
Koostis : lahustid, grafiidipõhised õlid ja 
aeglaselt aurustuvad lisandid 
Olek : must vedelik
Propellent : CO2 

LOÜ-EL g/l : 718 g/l
Suhteline tihedus (20 °C g/ml) : 0,806
Aururõhk temperatuuril 20 °C : 5,2–5,8 baari
Pihustuskiirus : +/-2,0 g/sek

KASUTUSJUHEND
Enne kasutamist raputada hoolikalt. Kandke 
töödeldavale pinnale ja laske 10 minutit mõjuda. 
Seejärel keerake detailid lahti või lõdvendage 
need muul viisil. Vajadusel korrake toimingut.

TEHNILINE KIRJELDUS
Pakend : 400 ml
Koostis : mineraalõlid 
Olek : värvitu selge vedelik
Propellent : propaani ja butaani segu
LOÜ-EL g/l : 749 g/l
Suhteline tihedus (20 °C g/ml) : 0,709
Aururõhk temperatuuril 20 °C : 3,7–4,3 baari
Pihustuskiirus : 1,5 g/sek

KASUTUSJUHEND
Enne kasutamist raputada hoolikalt. Aerosooli 
tuleb hoida töödeldavast pinnast umbes 25 cm 
kaugusel. Liigne määre eemaldada puhta lapiga.

VIITENR : 920038
500 ml NET

VIITENR : 930008 
400 ml NET
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VASEMÄÄRE 

Vasemääre on kõrge vasetasemega määre, 
mis takistab väga kõrge temperatuuriga 

kokku puutuvate kruviühenduste kulumist ja 
kinnikiilumist. Lihtsustab laagrite jt detailide 
kokkupanekut ja lahtivõtmist ning takistab 

kinnikiilumist. Tõrjub niiskust ning on vee- ja 
korrosioonikindel.

KERAAMILINE MÄÄRE 

Montaažimääre Soppec PRO TECH on 
tippkvaliteediga metallivaba keraamiline määre, 

mida saab kasutada tugeva surve all olevate ja/või 
väga kõrgete temperatuuridega kokku puutuvate 

osade töötlemiseks.  
Annab kõrge termilise püsivuse ja kaitse 

elektrolüütilise korrosiooni vastu.
Niiskus- ja veekindel, vastupidav sooladele ning 

nõrkadele hapetele ja alustele, vähendab kulumist, 
takistab kinnikiilumist ning lihtsustab osade 

demonteerimist.

TEHNILINE KIRJELDUS
Pakend : 400 ml
Koostis : määrde, mineraalõlide, vaseosakeste ja
korrosioonitõrjeainete segu
Olek : vasevärvi pasta
Propellent : propaani ja butaani segu
LOÜ-EL g/l : 469 g/l
Suhteline tihedus (20 °C g/ml) : 0,721
Aururõhk temperatuuril 20 °C : 3,5–4,1 baari
Pihustuskiirus : 2,3 g/sek
Talub temperatuure : -40 °C kuni +1100 °C

KASUTUSJUHEND
Enne kasutamist raputada hoolikalt.
Pihustage peale vasemääret. Määrde 
spetsiifiline toime on tõhus kohe pärast lahusti 
aurustumist (umbes üks minut).

TEHNILINE KIRJELDUS
Pakend : 400 ml
Koostis : mineraalõlid, bentoniit sideainena, 
lisandid ja boornitriid
Olek : valge pasta
Propellent : propaani ja butaani segu
LOÜ-EL g/l : 494 g/l
Suhteline tihedus (20 °C g/ml) : 0,658
Aururõhk temperatuuril 20 °C : 4,8–5,4 baari
Pihustuskiirus : 2,3 g/sek
Talub temperatuure : -40 °C kuni +1200 °C

KASUTUSJUHEND
Enne kasutamist raputada hoolikalt.
Keraamiline määre kanda peale kiiresti (1 min).

REF : 930016 
400 ml NET

REF : 930022 
400 ml NET
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LÄBITUNGIV ÕLI 

Eriti tõhus vahend roostes või kinnikiilunud 
osade, nt lukkude, kruvide, mutrite, hingede, 
metallkinnituste jms töötlemiseks. Väga suur 

imbumisvõime, niiskus- ja veekindel. 

KETIÕLI 

Kvaliteetne ketimääre kõrge rõhuga 
kokkupuutuvatele ülekandekettidele. Tootel 

on suurepärane mehaaniline ja termiline 
püsivus, pakub optimaalset kaitset, vähendab 

takistust ning takistab kinnikiilumist ja kulumist. 
Pikendab töödeldud osade tööiga. Eelkõige 

kasutatakse konveierilintide, hammasülekannete, 
kahvellaadurite ja mootorite hooldusel. 

TEHNILINE KIRJELDUS
Pakend : 400 ml 
Koostis : aromaatsed ja alifaatsed süsivesinikud, 
madala viskoossusega mineraalõlid, 
korrosioonivastased ja grafiitlisandid ning MoS2 
Olek : must vedelik
Propellent : propaani ja butaani segu
LOÜ-EL g/l : 652 g/l
Suhteline tihedus (20 °C g/ml) : 0,728
Aururõhk temperatuuril 20 °C : 2,0–2,6 baari
Pihustuskiirus : 1,5 g/sek

KASUTUSJUHEND
Enne kasutamist raputada hoolikalt. 
Kandke läbitungiv õli peale ja laske enne 
detailide lahtikeeramist/vabastamist mõni minut 
mõjuda. 

TEHNILINE KIRJELDUS
Pakend : 500 ml
Koostis : sünteetiline korrosioonivastane määre 
kulumisvastaste manustega 
Olek : selge helepruun vedelik
Propellent : propaani ja butaani segu
LOÜ-EL g/l : 336 g/l
Suhteline tihedus (20 °C g/ml) : 0,746
Aururõhk temperatuuril 20 °C : 2,2–2,8 baari
Pihustuskiirus : 1,5 g/sek
Talub temperatuure : -40 °C kuni +200 °C

KASUTUSJUHEND
Enne kasutamist raputada hoolikalt. Kandke 
peale mitu õhukest kihti. Pealekandmisel muutub 
pihus vahutavaks ja saab seetõttu töödeldavasse 
mehhanismi paremini imbuda. Tootejäägid 
eemaldada lapiga. Määrimistulemus paraneb 
pärast lahusti aurustumist.

VIITENR : 930003
400 ml NET

VIITENR : 920040 
500 ml NET
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MITMEOTSTARBELINE 
AEROSOOLMÄÄRE 

Tippkvaliteediga universaalne pihustatav 
määrdeõli metall- ja sünteetiliste detailide, nt 
lukkude, mutrite, hingede ja hammasrataste 
määrimiseks, kaitsmiseks ja puhastamiseks. 

Mitmeotstarbelisel aerosoolmäärdel on 
suurepärane imbumis- ja puhastusvõime ning 

väga head niiskus- ja korrosioonivastased 
omadused. Eemaldab rasva-, õli-, vaha-, Tectyli 
ja süsivesinikujäägid, pärast puhastamist jätab 

kaitsva kihi. 

PTFE

Kvaliteetne PTFE-põhine määre, mis tagab pikaks 
ajaks hea määrdetulemuse. Vabastab kinnikiilunud 

metall- või plastosad; madal hõõrdetakistus ja 
niiskust tõrjuvad omadused kaitsevad korrosiooni 

eest. Võib kasutada igasugustel veereva või 
libiseva liikumisega osadel nii kuivas kui niiskes 

keskkonnas: hammasrattad, hammasülekanded, 
hinged, tööpingid, jne. Hea imbuvus, hea 

vastupidavus kõrgele rõhule.

TEHNILINE KIRJELDUS
Pakend : 400 ml
Koostis : aromaatsed süsivesinikud, 
mineraalõlid, niiskus- ja korrosioonivastased 
lisandid
Olek : värvitu, selge, kergelt hägune vedelik
Propellent : propaani ja butaani segu
LOÜ-EL g/l : 480 g/l
Suhteline tihedus (20 °C g/ml) : 0,715
Aururõhk temperatuuril 20 °C : 3,4–4,0 baari
Pihustuskiirus : 1,6 g/sek

KASUTUSJUHEND
Enne kasutamist raputada hoolikalt. Kandke 
peale vajalik kogus mitmeotstarbelist pihust. 
Määrimistulemus paraneb pärast lahusti 
aurustumist. 

TEHNILINE KIRJELDUS
Pakend : 400 ml
Koostis : mineraalõlid, PTFE ja lisandid
Olek : selge, kollane, kergelt hägune vedelik
Propellent : propaani ja butaani segu
LOÜ-EL g/l : 297 g/l
Suhteline tihedus (20 °C g/ml) : 0,735
Aururõhk temperatuuril 20 °C : 2,8–3,2 baari
Pihustuskiirus : 2,5 g/sek
Talub temperatuure : -50 °C kuni +250 °C 
 
KASUTUSJUHEND
Enne kasutamist aerosooli raputada, 
kanda peale õhuke kiht PTFEd. Parim 
määrimistulemus ilmneb pärast lahusti 
aurustumist (umbes üks minut). 

VIITENR : 930005
400 ml NET

VIITENR : 930004 
400 ml NET
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KUIV PTFE 

Tippkvaliteediga PTFE-põhine kuivmääre metallist või sünteetilistest materjalidest mehaanilistele 
osadele, mis vajavad kaitset õli- ja rasvajääkide eest. 

Tänu ainulaadsele koostisele moodustab toode peaaegu nähtamatu kuiva antistaatilise kihi, kõrvaldab 
käivitamisel hõõrdumise ja libisemise tekitatud probleemid. 

PTFE-põhine PRO TECH kuivmääre annab väga madala hõõrdekoefitsiendi, peaaegu sileda tekstuuri, 
kus osakeste suurus on ligikaudu 5 mikromeetrit, ning väga hea nakkuvuse. 

PTFE-põhine kuivmääre on ilmastikukindel ning vastupidav hapetele ja nõrkadele leelistele, vetthülgav 
ja neutraalse pH-ga. Tänu sellele vähendab masina- ja seadmedetailide, konveierilintide, juhtrööbaste, 

masinate/põllumajandusseadmete kulumist ja kinnikiilumist.

TEHNILINE KIRJELDUS
Pakend : 500 ml
Koostis : PTFE dispersioon , polümeerid alkoholisisaldusega lahustites
Olek : selge, kergelt hägune vedelik
Propellent : propaani ja butaani segu
LOÜ-EL g/l : 598 g/l
Suhteline tihedus (20 °C g/ml) : 0,604
Aururõhk temperatuuril 20 °C : 4–5 baari
Pihustuskiirus : 1,1 g/sek
Osakeste suurus : 3,7 µm 
Kuivamisaeg : umbes 5 minutit
Talub temperatuure : -180 °C kuni +260 °C 

KASUTUSJUHEND
Enne kasutamist raputada hoolikalt, kanda peale õhuke kiht kuiva PTFEd. Pärast lahusti 
aurustumist (umbes 5 minutit) moodustub kuiv PTFE kiht.

VIITENR : 920037 
500 ml NET
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SILIKOONÕLI 

Soppec PRO TECH silikoonõli on ette nähtud 
metall-, plast- ja kummiosade määrimiseks ja 
kaitseks. Toode on vetthülgav, neutraalse pH-
ga, ilmastikukindel ning vastupidav hapetele 
ja leelistele. Silikoonõli kaitseb kummidetaile 

külmumise ja kuivamise eest ning takistab 
teatud detaile kriiksumast ja pragunemast. 

Annab suurepärase mehaanilise  
ja termilise püsivuse.

LUKUÕLI 

Soppec PRO TECH lukuõli on tippkvaliteediga 
rasvavaba määrdeaine väikeste mehhanismide 

(väravatel, taradel, laoustel jms) kaitseks ja 
määrimiseks.  

Eelkõige ette nähtud tarade, väravate, garaažide, 
uste jms silindriplokkide hoolduseks.  

Sobib suurepäraselt kasutamiseks ka hingedel ja 
tööriistadel; tungib sügavale, jõudes mehhanismi 

kõigi osadeni. Kaitseb korrosiooni eest. 

TEHNILINE KIRJELDUS
Pakend : 400 ml 
Koostis : 1000 cSt silikoonõli
Olek : värvitu selge vedelik
Propellent : propaani ja butaani segu
LOÜ-EL g/l : 580 g/l
Suhteline tihedus (20 °C g/ml) : 0,659
Aururõhk temperatuuril 20 °C : 3–4 baari
Pihustuskiirus : 1,5 g/sek
pH : neutraalne
Talub temperatuure : -50 °C kuni +200 °C 

KASUTUSJUHEND
Enne kasutamist raputada hoolikalt, 
kanda peale järjestikused õhukesed kihid 
silikoonpihust. Määrimistulemus paraneb pärast 
lahusti aurustumist (umbes üks minut). 

TEHNILINE KIRJELDUS
Pakend : 200 ml
Koostis : valge mineraalõli
Olek : värvitu selge vedelik
Propellent : propaani ja butaani segu
LOÜ-EL g/l : 386 g/l
Suhteline tihedus (20 °C g/ml) : 0,701
Aururõhk temperatuuril 20 °C : 2,7–3,3 baari
Pihustuskiirus : 1,2 g/sek

KASUTUSJUHEND
Enne kasutamist raputada hoolikalt. Pihustage 
kinnikiilunud mehhanismile õhuke kiht toodet, 
seejärel kasutage mehhanismi mitu korda kuni 
takistuse kõrvaldamiseni.

VIITENR : 930002
400 ml NET

VIITENR : 920109 
200 ml NET
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TUGEVATOIMELINE MÄÄRE 

Tippkvaliteediga universaalne määrdeaine. Pealekandmisel on toode sügava imbuvuse saavutamiseks 
vedel. Seejärel tahkestub rõhule vastupidavaks määrdeks.  

Ideaalne igasugustel üksteise vastu hõõrduvatel metallosadel (uksed, aknamehhanismid, pedaalid, 
hinged, hammasratastel, pedaalidetailidel, laagritel jne).  

Optimaalsed määrdeomadused on tagatud isegi suure rõhu all ja laias temperatuurivahemikus  
(alates -40 °C kuni +160 °C, maksimumtemperatuurini 230 °C). Toode kaitseb korrosiooni eest  

(vaske ja terast) ning on vastupidav kemikaalide põhjustatud kahjustustele ja halbadele 
ilmastikutingimustele.

TEHNILINE KIRJELDUS
Pakend : 500 ml
Koostis : mineraalõli, liitiumseep ja sööbimisvastased manused
Olek : peaaegu värvitu, seetõttu saab kasutada nähtavatel osadel
Propellent : propaani ja butaani segu
LOÜ-EL g/l : 539 g/l
Suhteline tihedus (20 °C g/ml) : 0,658
Aururõhk temperatuuril 20 °C : 2,5–3,1 baari
Pihustuskiirus : 1,8 g/sek
Talub temperatuure : -40 °C kuni +170 °C

KASUTUSJUHEND
Enne toote pealekandmist tuleks pind puhastada tugevatoimelise PRO TECH puhastusvahendiga. 
Enne kasutamist raputada hoolikalt. Kandke PRO TECH tugevatoimeline määre töödeldavale 
pinnale. Määrde spetsiifiline toime on tõhus kohe pärast lahusti aurustumist (umbes üks minut).

VIITENR : 920025 
500 ml NET
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VASELIIN

Kvaliteetne, läbipaistev, universaalne vahend määrimiseks, kaitseb korrosiooni,  
kulumise ja kinnikiilumise eest. Metallosade, mutrite ja poltide, hingede,  
akuklemmide jms hoolduseks ja kaitseks. Veekindel ja neutraalse pH-ga,  

vastupidav sooladele, nõrkadele leelistele ja hapetele.

TEHNILINE KIRJELDUS
Pakend : 400 ml
Koostis : puhas vaseliin, mittehappeline, vaiku mittesisaldav valge vaseliin
Olek : selge, värvitu, kergelt hägune vedelik
Propellent : propaani ja butaani segu
LOÜ-EL g/l : 594 g/l
Suhteline tihedus (20 °C g/ml) : 0,642
Aururõhk temperatuuril 20 °C : 3,3–3,9 baari
Pihustuskiirus : 1,1 g/sek
Tilktemperatuur : 50 –56 °C

KASUTUSJUHEND
Enne kasutamist raputada hoolikalt. Kandke vaseliin peale õhukeste kihtidena. Määrimistulemus 
paraneb pärast lahusti aurustumist (umbes üks minut). 

VIITENR : 930105 
400 ml NET
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Lisaks pinnakaitse-, puhastamis- ja määrimistoodete valikule pakub SOPPEC 
PRO TECH mitmeid eritooteid kasutamiseks erinevatel otstarvetel.

ERITOOTED
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VÄRVIEEMALDI 

Soppec PRO TECH värvieemaldi toimib kiiresti ja tõhusalt, andes suurepärase tulemuse.  
Ideaalne alküüdvaigu põhise värvi või veefaasis epoksü- ja  

polüuretaanikihtide eemaldamiseks ka siis, kui tegemist on kahekomponentsete  
kihtidega. Võib kasutada peaaegu igasugustel pindadel. 

TEHNILINE KIRJELDUS
Pakend : 500 ml 
Koostis : lahustite ja parafiini segu, ei sisalda metüülkloriidi
Propellent : DME
LOÜ-EL g/l : 794 g/l
Suhteline tihedus (20 °C g/ml) : 0,794
Aururõhk temperatuuril 20 °C : 3,3–3,9 baari
Pihustuskiirus : 2,5 g/sek
pH : neutraalne
Kasutamine/doseerimine : 2–3 m2/kg olenevalt kasutamisest

KASUTUSJUHEND
Mitte kasutada temperatuuril alla 5 °C. Pinnal ei tohi olla külmunud kohti. Madalal temperatuuril on 
toote toime aeglasem. Külgnevad alad kaitsta katmise teel. Kandke töödeldavale pinnale piisavalt paks 
kiht toodet ja laske vähemalt 15 minutit mõjuda. Kahekomponentsete kihtide eemaldamiseks kohandage 
vajadusel toimeaega. Harjake või puhastage pihusti sobivat survet kasutades sooja veega. Eemaldage 
lahustunud värvijäägid kaabitsa või spaatliga. Vajadusel korrake toimingut. Loputage veega. 
 

VIITENR : 960012
500 ml NET
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GAASILEKKE OTSIJA 

Rõhu all olevate gaasitorude kontrollimiseks. Kiire ja tõhus moodus lekete tuvastamiseks.  
Soovitatakse igasuguste gaasitorude, suruõhuseadmete, muhvide, kompressorite,  

õhutorude, rehvide, äärikute ja tihendite kontrollimiseks. Lihtne kasutada, mittepõlev ja mittesöövitav. 
Eemaldatakse veega, keskkonnaohtu pole.

TEHNILINE KIRJELDUS
Pakend : 500 ml (neto 400 ml)
Koostis : korrosioonitõrjeainete ja pindaktiivsete ainete segu
Olek : selge kergelt vahutav vedelik
Propellent : lämmastik
LOÜ-EL g/l : 152 g/l
Suhteline tihedus (20 °C g/ml) : 1,017
Aururõhk temperatuuril 20 °C : 7,5–8,0 baari
Pihustuskiirus : 4,4 g/sek

KASUTUSJUHEND
Gaasilekete leidmiseks kandke lekkeotsija vajalikule alale. Lekke kohale tekivad mullid. 
Eemaldage jäägid veega.

VIITENR : 960112

500ML (400ML NET)
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ROOSTELAHUSTI 

Suurepärane vahend kinnikiilunud või roostes 
detailide vabastamiseks. Pihusti tekitab 

termolöögi (kuni -30 °C), mis purustab rooste ja 
vabastab kinnikiilunud osad. Sobib suurepäraselt 

kruvikinnituste, hammasrataste, lukkude, 
kinnitusvahendite jms vabastamiseks.

GRAFITIEEMALDI 

Lahendus peaaegu kõigile grafiti tekitatud 
probleemidele. Eemaldab tõhusalt grafiti värvitud, 

lakitud või krohvitud pindadelt, samuti Trespa-
pindadelt, pleksiklaasilt, polükarbonaatplaatidelt 

jms, kahjustamata töödeldavat pinda.
Võib kanda igasugustele pindadele: ustele, 

liiklusmärkidele, ruloodele, rongidele, bussidele 
ja metroorongidele, mitmesugustele lakitud ja 
pinnakattega materjalidele ning pleksiklaasile.

TEHNILINE KIRJELDUS
Pakend : 200 ml 
Koostis : alifaatsed ja aromaatsed süsivesinikud, 
madala viskoossusega mineraalõlid, 
korrosioonivastased lisandid ja eriti peened 
osakesed
Olek : selge punane vedelik
Propellent : propaani ja butaani segu
LOÜ-CH% : 97%
LOÜ-EL g/l : 580 g/l
Suhteline tihedus (20 °C g/ml) : 0,596
Aururõhk temperatuuril 20 °C : 3,9–4,5 baari
Pihustuskiirus : +/-2 g/sek

KASUTUSJUHEND
Enne kasutamist raputada hoolikalt. Pihustada 
mitme sekundi jooksul. Tugev temperatuurilangus 
ja õli hea imbuvus tagab töödeldava osa tõhusa 
vabastamise.

TEHNILINE KIRJELDUS
Pakend : 500 ml 
Koostis : bensüülalkohol
Olek : värvitu selge vedelik
Propellent : DME
LOÜ-EL g/l : 549 g/l
Suhteline tihedus (20 °C g/ml) : 0,845
Aururõhk temperatuuril 20 °C : 3,7–4,3 baari
Pihustuskiirus : 1,6 g/sek

KASUTUSJUHEND
Pihustage Soppec’i grafitieemaldit töödeldavale 
pinnale. Laske vähemalt 5 minutit mõjuda. Kui 
grafiti on lahustunud, eemaldage see ja loputage 
pind plekkide vältimiseks seebi ja veega. 

VIITENR : 960021 
200 ml NET

VIITENR : 960700 
500 ml NET
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