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Firma Cellpack oferuje elektrykowi-instalatorowi właściwy spray w każdej sytuacji: do 
odtłuszczania, jako środek przeciwkorozyjny, do ochładzania, jako lakier ochronny,  
izolacyjny i emalia lakiernicza prześwitująca, oraz jako środek smarny, izolacyjny i  
wielofunkcyjny. Spray czyszczący do trudno dostępnych miejsc i spray antyadhezyjny, 
ułatwiający prowadzenie kabli, uzupełniają paletę asortymentu. 

Spraye do wszelkich zastosowań
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Cable Gliss – środek antyadhezyjny
Cable Gliss (400ml) numer artykułu 124050 – ułatwia  
wprowadzanie kabli i drutów do elektrycznych przewodów  
instalacyjnych – nie wysycha i nie skleja się.

Specjalistyczne spraye firmy Cellpack

Universal Cleaner 121 – środek czyszczący
Universal Cleaner 121 (400ml) numer artykułu 146404 – klasyczny 
preparat do szybkiego czyszczenia i odtłuszczania instalacji  
elektrycznych i urządzeń, także podłączonych do napięcia, 
ponieważ nie przewodzi elektryczności. Olej, smar i brud nie mają 
żadnych szans.

Zinc Spray 171 – środek przeciwkorozyjny
Zink Spray 171 (400ml) numer artykułu 124030 – poprawia  
uszkodzone warstwy cynku i powierzchnie galwaniczne, gruntuje, 
zabezpiecza i chroni przed korozją i oksydacją.

Electro 2-26 – środek smarny
Electro 2-26 (400 ml) numer artykułu 124045 – smaruje i przenika 
do elektrycznych elementów instalacji i wyposażenia. Zabezpiecza 
przed konsekwencjami iskrzenia, prądami pełzającymi i zwarciami. 
Poprawia współczynnik oporu.

Industrie 3-36 – środek ochronny
Industrie 3-36 (400 ml) numer artykułu 124014 – do zabezpieczania 
metali żelaznych i nieżelaznych w czasie magazynowania, obróbki i 
transportu. Zabezpiecza przed wilgocią. Rozpuszcza rdzę  
i elementy mocno przylegające.

Contact Cleaner – spray czyszczący
Contact Cleaner (400 ml) numer artykułu 124024 – czyści delikatne 
elementy wyposażenia elektrycznego i elektronicznego. Usuwa 
lekkie zabrudzenia, takie jak kurz, włókna, cienkie warstwy oleju lub 
ślady odcisków palców.



Urethan transparent - Urethan czerwony 
– lakier ochronny i izolacyjny
Urethan transparent (400 ml) numer artykułu 124017 | Urethan 
rot (400ml) numer artykułu 124022 – zabezpiecza urządzenia 
i tworzywa przed skutkami środków chemicznych. Stanowi 
warstwę ochronną dla silników elektrycznych, transformatorów, 
podzespołów i urządzeń.

Plastic – emalia lakiernicza prześwitująca
Plastic (400 ml) numer artykułu 124049 – uszczelnia. Chroni płytki 
obwodów drukowanych, podzespoły elektryczne, druty i kable. 
Tworzy film zabezpieczający przed wieloma kwasami i zasadami, 
alkoholami, wilgocią i niekorzystnymi wpływami środowiska. 
Utrwala papę, drewno i skórę.

Silicon – spray izolacyjny i płynny smar
Silicon (400 ml) numer artykułu 124032 – stosowany jako środek 
zabezpieczający przed wilgocią. Izoluje i zabezpiecza przed  
przeskokiem iskier na zestykach wtykowych, np. na cokołach 
lampy. Środek zapobiegający przyleganiu przy produkcji tworzyw 
sztucznych. 

Duster – czyszczący gaz
Duster (200 ml) numer artykułu 124051 – czyści miejsca trudno 
dostępne. Wykorzystywany w przemyśle fotograficznym,  
optycznym, przy produkcji zegarów, sprzętu precyzyjnego i w 
przemyśle elektronicznym.

Minus – spray do ochładzania
Minus (200 ml) numer artykułu 124044 – do termicznej diagnozy 
usterek, ochładza do temp. -50°C, szybko i niezawodnie. Nie  
przedostaje się do materiałów konstrukcyjnych. Natychmiast 
paruje, bez pozostawiania resztek. Ochładza podzespoły wrażliwe 
na wysoką temperaturę. Zapobiega przegrzaniu podczas  
lutowania. Powoduje szybką reakcję przełączników termicznych, 
termostatów itp.

Multi – spray wielofunkcyjny
Multi (200 ml) numer artykułu 124043 – wielofunkcyjny, rozpuszcza 
rdzę, czyści i wypiera wodę. Zabezpiecza i smaruje, usuwa  
nieprzyjemne odgłosy skrzypienia. Nie uszkadza gumy, tworzyw 
sztucznych, tekstyliów i lakierów. - dla zastosowania w elektryce 
/ mechanice, warsztacie / przemyśle, hobby, w domu, ogrodzie i 
Do-it-yourself.



WEST
Cellpack AG Electrical Products 
Anglikerstrasse 99 
5612 Villmergen 
Schweiz
Tel.  +41 (0) 56 618 12 34
Fax +41 (0) 56 618 12 45
verkauf.ep@cellpack.com

Cellpack GmbH 
Carl-Zeiss-Straße 20
79761 Waldshut-Tiengen
Deutschland
Tel. +49 7741 6007-11
Fax +49 7741 64989
electrical.products@cellpack.com

Cellpack Benelux B.V.
Keersluisweg 13
1332 EE Almere Buiten
Nederland
Tel. +31 (0) 36 549 03 36
Fax +31 (0) 36 532 74 99
info@cellpack.nl

Behr Bircher Cellpack Ibérica, S.A.
C/.Mas Pujol, nr. 47 – Nave 4
Pol. Ind. Sector V
08520 – Les Franqueses del Vàllès
Barcelona – España
Tel. +34 93 846 63 76
Fax +34 93 849 12 06
comercial@cellpackiberica.com

Behr Bircher Cellpack BBC France s.à.r.l.
277, Boulevard des Technologies 
54710 Ludres
France
Tel. +33.(0)3.83.25.60.07
Fax +33.(0)3.83.25.88.27
info@cellpack-ep.fr

EAST
Cellpack Polska Sp. z o.o.
ul Bokserska 64,
02-690 Warszawa
Polska 
Tel. +48 022 853 53 54 
Fax +48 022 853 53 56
biuro@cellpack.pl

ASIA
Cellpack Far East (PTE) LTD.
128 Joo Seng Road # 06 – 01
Singapore 368356
Tel. +65 6747 7024 
Fax +65 6841 4554
info@cellpack.com.sg

Behr Bircher Cellpack BBC Malaysia Sdn. 
Bhd.
No. 8, Jalan TU 50
Taman Tasik Utama
Ayer Keroh
75450 Melaka
Malaysia
Tel. + 60 6 251 95 30
Fax + 60 6 251 95 31
info@cellpack.com.my
www.cellpack.com.my
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