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                          2M - Michael Maukner GmbH 
 
 
Podjetje 2M Michael Maukner GmbH je nemški proizvajalec visoko kakovostnih tehničnih sprejev. Podjetje, 
ki je bilo ustanovljeno leta 1984, zaposluje okoli 65 ljudi in se razteza na dveh lokacijah in sicer v 
Estenfeldu in  Rottendorfu v bližini Würzburga .  
V obeh tovarnah, ki se raztezata na 17.600m2 trenutno izdelujejo preko 150 raznovrstnih profesionalnih 
sprejev za različne industrijske aplikacije in avtomobilsko branžo, kot tudi domačo uporabo. 
Prodajni program sprejev se deli na naslednje veje: 
 
1. KAROSERIJSKA SREDSTVA IN BARVILA (LAKI) 
2. ČISTILNA SREDSTVA 
3. VZDRŽEVALNA SREDSTVA 
4. MAZALNA SREDSTVA 
5. LEPILNA IN TESNILNA SREDSTVA 
6. OSTALI PRIPOMOČKI 

                        BELL d.o.o 
 
Podjetje BELL d.o.o. je trgovsko podjetje specializirano za prodajo strojnih komponent renomiranih 
proizvajalcev za najrazličnejše industrijske aplikacije. Podjetje ima od ustanovitve, leta 1989, tradicijo 
uspešnega poslovanja, pri čemer danes uspešno zaokrožuje prodajo in zastopanje naslednjih svetovno 
priznanih in uveljavljenih proizvajalcev strojnih komponent: 
 

• LEŽAJI – FAG, INA, TIMKEN, ROTHE ERDE 
• LINEARNA VODILA – INA, HIWIN 
• TESNILA – EAGLEBURGMANN, DICHTOMATIK, ROTOR CLIP 
• JERMENI – GATES, OPTIBELT, FENNER DRIVES 
• VERIGE – WIPPERMANN, WITRA, WEFAPRESS 
• SKLOPKE – KTR, REXNORD (AUTOGARD) 
• MAZALNE ENOTE – PERMA 
• MOTORJI – DEUTZ 
• MOTORNE KOMPONENTE – MS MOTOR SERVICE 
• KARDANI – GKN 
• LEPILA – CYBERBOND 
 

BELL Center, ki ga zaokrožuje še nekaj poslovnih lokalov se nahaja  se v Miklavžu na Dravskem polju. 
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KAZALO VSEBINE: 
 
5- CINK-ALU SPREJ 

5- ČISTILO MOTORJA 

5- ČISTILO ZA ZAVORE PLUS 

6- ELEKTRO ČISTILO 

6- ODSTRANJEVALEC TESNIL IN LEPIL 

6- ODSTRANJEVALEC ETIKET 

7- KONTAKT SPREJ 

7- SPREJ ZA JERMENE 

7-VARILNI ZAŠČITNI SPREJ 

8- TEKOČA ROKAVICA 

8- ZAŠČITNI KONZERVIRNI SPREJ 

8-HLADILNI SPREJ 

9- SPREJ ZA PREIZKUS TESNOSTI 

9- SPREJ ZA VERIGE 

9- SPREJ ZA JEKLENE VRVI 

10- ODSTRANJEVALEC RJE 

10- BAKER V SPREJU 

10- SPREJ ZA REZANJE IN VRTANJE 

11- BELA MAST V SPREJU 

11- PTFE TEFLONSKI MAZALNI SPREJ 

11- MULTI 5 

12- SILIKONSKI SPREJ 

12- HT-SILIKON 

12- LEPILO V SPREJU 

13- PREOSTALI PRODAJNI PROGRAM 

14- OPOMBE 
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2m Čistilo za motorje je visoko koncentrirano čistilo na osnovi 
organskih topil. Brez problemov odstranjuje umazanijo, maščobe, olje in katran z 
motorjev, strojev in mehanskih delov. 
 
Čist motor in njegova okolica olajšata vzdrževalna dela, preprečijo se motnje 
vžigne naprave zaradi umazanije. 
 
Navodilo za uporabo:  
2m čistilo za motorje napršite na onesnažene dele in pustite učinkovati ca. 5 
minut. Potem raztopljeno umazanijo sperite z močnim vodnim curkom.  Madeže 
katrana odstranite s krtačo ali krpo. 

2m Cink-alu sprej zagotavlja hitro sušečo in toplotno obstojno 
protikorozijsko zaščito na golih in lakiranih kovinskih površinah. Glavna področja 
uporabe 2m spreja cink-alu se nahajajo na področju klimatske in prezračevalne 
tehnike, ogrevalnih naprav, pri gradnji cevovodov in na ohišjih strojev. 
 

Lastnosti: 
•  tvori gladek površinski film brez por  
•  visoka stopnja leska 
•  možno prelakiranje (potrebno je narediti preizkus) 
•  enake barve kot sveže pocinkani materiali 
•  za uporabo v notranjosti prostorov in na prostem 
•  visok oprijem 
•  toplotno obstojno do +200 °C  
 

Navodilo za uporabo:  
Deli, ki jih nameravate obdelati, morajo biti brez olj, maščob, rje in umazanije. Po 
slišnem udarcu mešalne krogle temeljito pretresajte ca. 2 minuti in nato z razdalje 
ca. 20 – 30 cm križno napršite 2m sprej cink-alu na površino. Po približno 15 
minutah je površina suha, po 20 – 25 minutah pa tudi trdna. 2m sprej cink-alu se 
povsem presuši po 24 urah. 

2m Čistilo za zavore Plus z okrepljeno močjo čiščenja je idealna 
pomoč za čiščenje in razmaščevanje zavor brez truda. Zaradi hitrega 
izhlapevanja ne pušča nobenih ostankov in s tem zagotavlja hitro popravilo in 
montažo.  
 
Glavno področje uporabe 2M Čistila za zavore Plus je razmaščevanje in čiščenje 
kovinskih površin in stekla. Namenjeno je za odstranjevanje olj, maščob, smol, 
katrana, voska in prahu. 
 
Navodilo za uporabo: 
Dozo pred uporabo temeljito pretresite. 2M Čistilo za zavore Plus napršite na 
onesnaženo mesto in počakajte, da odteče. Pri trdovratnejši umazaniji ponovite 
postopek.  
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2m Odstranjevalec tesnil in lepil je primeren za enostavno 
in okolju prijazno odstranjevanje tesnilnih materialov. Posebni dodatki omogočajo 
enostavno uporabo tudi na navpičnih površinah.  
Ostanki lepil, barv, ostanki oljnih saj in maščob na delih motorjev in strojev ne 
predstavljajo nobenega problema za naš odstranjevalec. Prav tako ga lahko 
uporabljate na vseh običajnih podlagah (kovine, kamen, steklo, itd.).  
 
Navodilo za uporabo: 
Onesnažene dele pred uporabo spreja očistite in posušite. Pred uporabo dozo 
temeljito pretresite in sredstvo obilno napršite na sloje, ki jih je potrebno 
odstraniti. Počakajte ca- 15 minut, da lahko sredstvo učinkuje, potem zmehčane 
ostanke previdno odstranite s strgalom. Na koncu ostanke sredstva z obdelovane 
površine temeljito izperite z vodo. 
 
Pozor: Površine, ki jih ne čistite, predhodno prekrijte (še posebno plastične mase, ki 
niso odporne na topila). 

2m Elektro čistilo je zelo učinkovit specialni izdelek za čiščenje 
električnih sestavnih delov. Zaradi svoje velike sposobnosti lezenja brez 
problemov odstrani onesnaženja, kot so olja ali maščobe in zaščiti kovinske dele s 
tankim zaščitnim filmom.  
 
2m Elektro čistilo ne napada običajnih materialov in izhlapi v kratkem času brez 
ostanka.  
Uporabljamo ga za intenzivno čiščenje šibkotočnih kontaktov, stikal, relejev, FI-
stikal, merilnih in regulacijskih naprav, motorjev, transformatorjev, itd. 
 
Navodilo za uporabo:  
Pred uporabo dozo temeljito pretresite in sredstvo ciljano nanesite na površine, ki 
jih nameravate očistiti. Pred ponovnim vklopom naprav počakajte, da 2m Elektro 
čistilo povsem izhlapi.  
 
Pozor: Sredstva ne uporabljajte pod električno napetostjo! 

2m Odstranjevalec etiket odstrani nalepljene etikete in ostanke 
lepil v najkrajšem času na okolju prijazen način. Učinkovina prodre v papir in 
razgradi lepilno moč lepila. Zaradi dobre sposobnosti razgrajevanja je 2m 
Odstranjevalec etiket zelo primeren tudi za odstranjevanje sledi kemičnih 
svinčnikov, mastnih madežev in flomastrov.  
 
Primerne podlage:  
•  kovine 
•  steklo  
•  porcelan 
•  keramika  
•  kartonaža 
•  papir  
 
Navodilo za uporabo:  
Pred uporabo dozo temeljito pretresite in sredstvo obilno napršite na površino 
etikete.  Po ca. 3 do 4 minute učinkovanja lahko etiketo odstranite. Morebitne 
ostanke lepila obrišite s krpo, namočeno v odstranjevalec etiket. 
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2m Sprej za jermene je vrhunsko oprijemalno sredstvo s posebnimi 
negovalnimi in oprijemalnimi snovmi, ki so prilagojene materialu klinastih 
jermenov. Ohranja elastičnost jermenov, preprečuje zdrs, izboljšuje vlečno moč 
(tudi pri starejših in gladkih jermenih) in preprečuje vrtenje na mestu in cviljenje. 
 
Lastnosti:  
• neguje jermen  
• ščiti pred staranjem in krhkostjo  
• povečuje stopnjo učinkovitosti   
• ščiti pred obrabo  
• odbija umazanijo in prah  
 
2m sprej za jermene se lahko uporablja za vse pogonske, ploščate, okrogle in 
klinaste jermene iz tkanine, usnja in gume.   
 
Navodilo za uporabo: 
Pred uporabo dozo temeljito pretresite in s pršenjem iz razdalje ca. 30 cm 
nanesite  na jermen tanek sloj sredstva.  
Po uporabi obrnite dozo na glavo in razpršite ostanek sredstva iz ventila.  

2m Kontakt sprej je vsestransko uporaben izdelek za čiščenje in nego 
električnih kontaktov. Vdira v vlago in jo izrine ter s tem odstranjuje vzroke 
pogostih motenj vžiga. Hkrati trajno ščiti pred vdorom vlage in s tem zmanjšuje 
nastajanje plazilnih tokov. Poleg tega je zagotovljena trajna zaščita pred 
korozijo in rjo. 
 
2m kontakt sprej zmanjšuje izgube napetosti in ohranja kontakte, varovalke, 
vtične spoje in kabelske priključke brez oblog iz rje ali sulfidov. 
 
Navodilo za uporabo:  
Pred uporabo dozo temeljito pretresite.  
Na onesnažena mesta, kot so vtiči, kabli ali razdelilne kape, napršite sredstvo in 
počakajte, da učinkuje. Odvečni material popivnajte s krpo. Pred ponovnim 
zagonom električnih naprav počakajte, da sredstvo povsem izhlapi.  
 
Pozor: Sredstva ne uporabljajte na napravah, ki so pod električno napetostjo! 

2m Varilni zaščitni sprej preprečuje prilepljanje kapljic in 
brizgov tekoče kovine na obdelovanca in na šobo pri varjenju, brez vpliva na 
zvar. Nesprijete kapljice obležijo na površini obdelovanca in se lahko zaradi 
nastalega zaščitnega filma preprosto obrišejo. 
 
2m varilni zaščitni sprej je povsem brez silikonov, zato ni nobenih zadržkov za 
izvedbo kasnejših postopkov obdelave, kot so lakiranje, galvaniziranje, kromanje, 
itd. Vendar priporočamo predhodno čiščenje.  
 
Idealno sredstvo za varilne postopke v zaščitni atmosferi, elektro in avtogeno 
varjenje. 
 
Navodilo za uporabo: 
2m varilni zaščitni sprej temeljito pretresite.  
Z razdalje ca. 20 – 25 cm ga tanko napršite na obdelovalno površino. Variti 
lahko začnete takoj.  
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2m Zaščitni konzervirni sprej je idealno protikorozijsko in 
konzervirno sredstvo na osnovi voska za površine s temeljnim premazom in 
lakirane površine ter votlinice. Ko topilo izhlapi, ostane židek, lepljiv, skoraj 
brezbarven elastični in vodoodbojni film z zelo dobrimi protikorozijskimi 
lastnostmi, ki zavira rjavenje.  Celo prah se na njem le minimalno nabira.  Zaradi 
svoje visoke temperaturne obstojnosti do +160 °C je to sredstvo zelo primerno 
tudi za konzerviranje motorjev. 
 
Področja uporabe:  
• motorna vozila (pregibi vrat, notranjost prostora z motorjem, pokrovi motorja) 
•  gradbeni stroji  
•  poljedelski stroji 
•  sezonsko uporabljani stroji  
• domači in vrtni stroji in naprave  
 
Navodilo za uporabo:  
Površina, ki jih hočete zaščititi, morajo biti suhe, brez prahu, maščob in rje. Nanje 
enakomerno nanesite 2m zaščitni vosek. Glede na želeno debelino plasti po 
potrebi postopek ponovite, ko se prva plast posuši.  

2m Tekoča rokavica tvori nevidno zaščitno plast pred umazanijo  na 
povrhnjici kože, ki kožo ščiti pred vdorom in oprijemom različnih vrst umazanije.  
Sredstvo brez silikona je koži prijazno, se vanjo hitro vpije in ne masti. 
 
2m Tekoča rokavica ščiti pred mazivi, agresivnimi čistili, razredčenimi kislinami ali 
lugi, maščobami, katranom, laki in barvami, lepili, cementom, apnom, 
poliuretansko peno in tako naprej.  
 
Navodilo za uporabo:  
Pred uporabo si temeljito umijte roke. Temeljito pretresite dozo in iztisnite na 
dlan za oreh veliko količino pene, nato pa jo enakomerno vtrite v dlan. Sredstvo 
že po 1 minuti deluje kot nevidna rokavica. Po končanem delu si roke temeljito 
umijte z vodo in milom.  

2m Hladilni sprej je namenjen za hitro in učinkovito ohlajevanje do    
–45°C za hitro in lahko iskanje napak pri termičnih prekinitvah.  Preprečuje 
poškodbe okolice pri spajkanju in pri montaži  olajša vstavljanje zatičev, puš, 
ležajev, gredi, ipd. 
 
Nadaljnja področja uporabe so vzdrževalna dela na proizvodnem in servisnem 
področju (na primer preizkušanje termostatov in toplotnih tipal) ter pri avto 
mehanskih delih (na primer hlajenje uplinjačev in vbrizgalnih naprav do -45 °C, 
simulacija hladnega vžiga). Z zamrznjenjem lahko tudi enostavno odstranite 
ostanke žvečilne gume.  
 
Navodilo za uporabo:  
Nekaj sekund pršite sredstvo na mesta, ki jih nameravate ohladiti. Učinek hlajenja 
je odvisen od dolžine pršenja.  
 
Pozor: Gorljivo!  
Pozor: Ne pršite na dele telesa!  
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2m Sprej za verige deluje kot zelo aktivno mazivo za zelo 
obremenjene verižne pogone.  Tudi pri največjih obremenitvah je odporno na vse 
vremenske vplive in s svojo izjemno sposobnostjo penetracije zagotavlja 
dolgotrajno mazanje tudi v najožjih medprostorih. Zaradi svoje zelo dobre 
oprijemljivosti 2m spreja za verige ne odvržejo niti hitro vrteče se verige. 
 
Lastnosti:  
•  zelo dobra protikorozijska zaščita  
•  izrine vlago in konzervira  
•  zmanjšuje trenje  
•  ne kaplja  
•  temperaturno območje: od -40°C do +200 °C  
 
Navodilo za uporabo:  
Pred nanašanjem z verige odstranite umazanijo. Pred uporabo dozo temeljito 
pretresite, sredstvo obilno napršite na verigo in počakajte, da se razporedi. Po 
ca. 10 minutah se veriga lahko ponovno uporablja.  

2m Sprej za preizkus tesnosti omogoča odkrivanje netesnih 
mest tlačno obremenjenih vijačnih spojev, prirobničnih spojev, cevovodov in 
zvarov. Tudi najmanjše odprtine so takoj prepoznavne zaradi penjenja sredstva 
na netesnem mestu.  
Primerno za stisnjen zrak, propan, butan, hladilna sredstva, acetilen, mestni in 
zemeljski plin, ogljikov dioksid, dušik, fluoroogljikovodike in amonijak.  
Za kontrolo pri zapornih ventilih, avtogenih varilnih agregatih, armaturah, 
zavornih napravah, Bunsenovih gorilnikih, posodah za stisnjeni zrak, tlačnih 
regulatorjih, gasilnikih, plinskih priključkih, plinskih štedilnikih, napravah za 
polnjenje plina, plinskih centralnih kurjavah, montaži pnevmatik, klimatskih 
napravah, hladilnih agregatih, spajkalnikih, gibljivih cevnih povezavah, jeklenkah, 
ventilih in dovodih.  
 
Lastnosti: 
•  z atestom DVGW  
•  neškodljivo za kožo 
•  protikorozivno  
 
Navodilo za uporabo:  
Dozo na kratko pretresite in sredstvo za preizkus tesnosti napršite na preizkušana 
mesta. 

2m Sprej za jeklene vrvi se uporablja za konzerviranje jeklenih 
vrvi vseh vrst. Kombinacija mineralnih olj in aditivov ščiti močno obremenjene dele 
pred obrabo in korozijo. 
 
Lastnosti: 
•  izriva vodo 
•  je vremensko obstojen  
•  dobre lastnosti penetracije 
•  temperaturno območje: od -35°C do +65°C  
 
Navodilo za uporabo: 
Pred uporabo dozo temeljito pretresite, prav tako pred nanašanjem temeljito 
očistite onesnažene jeklene vrvi. 2m Sprej za jeklene vrvi obilno in ciljano 
napršite na željene površine. 
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2m Baker v spreju je toplotno odporno zaščitno, ločilno in mazalno 
sredstvo za zelo obremenjene dele. Zaradi vsebnosti bakra in kakovostnih 
aditivov je dosežena zelo dobra, od vremena neodvisna  oprijemljivost in 
temperaturna stabilnost, ki je na mnogih področjih uporabe brezpogojno 
potrebna.  
Lastnosti: 
•  ščiti pred oksidacijo  
•  odporen na slano vodo 
•  preprečuje toplotno in oksidacijsko zlepljenje  
•  preprečuje cviljenje in škripanje  
•  temperaturno območje: -od -30°C do +1.200 °C  
Specialno za zavorne naprave, okenske pločevine, šarnirje, zglobe, vijake, 
izpušne naprave, peči, toplotne izmenjevalnike, parovode, kotle, turbine, 
armature, itd. 
Navodilo za uporabo:  
Dele, ki jih nameravate popršiti, očistite z 2m čistilom za zavore. Po slišnem 
udarcu mešalne krogle temeljito pretresajte ca. 1 minuto, nato sredstvo napršite 
po potrebi.  

2m Odstranjevalec rje je idealni pomočnik pri odstranjevanju 
površinske rje in zarjavelih ali sprijetih spojnih elementih. Zaradi svojih 
sposobnosti razkrajanja rje in vgrajene protikorozijske zaščite se zarjaveli deli 
sprostijo in cviljenje preneha. Sredstvo zaradi zelo dobre kapilarnosti in 
prodornosti prodre tudi v najmanjše vmesne prostore in omoči vse površine z 
oljnim filmom.  
 
2m odstranjevalec rje vsebuje molibdenov disulfid (MoS2), ki kot trdo mazivo in 
ločilno sredstvo  preventivno zaščiti vijake in matice pred sprijetjem. Prodorno 
olje ne vsebuje silikonov, smol in kislin. 
 
S pomočjo 2m odstranjevalca rje lahko brez problemov ločite zarjavele 
elemente, kot so vijaki, zatiči, členi verig, zglobi, vzvodi, vzmeti, ventili, šarnirji in 
ključavnice.  
 
Navodilo za uporabo:  
Dele, ki jih nameravate razdružiti, obilno omočite z 2m odstranjevalcem rje in po 
potrebi počakajte nekaj minut, da učinkovine opravijo svoje delo. 

2m Sprej za rezanje in vrtanje je specialno vrhunsko mazalno 
olje za vse vrste mehanske obdelave, ki postavljajo visoke zahteve za rezalna in 
hladilna sredstva. Trajnost in življenjska doba orodij sta večji, obdelovalni časi so 
krajši in preprečene so površinske poškodbe.   
 
Posebno primerno za rezanje navojev, žaganje, vrtanje, struženje, rezkanje, 
povrtanje, strganje in izsekovanje. Uporabno za jeklo, litino, legirano jeklo, 
baker, medenino, aluminij in njihove zlitine.  
 
Navodilo za uporabo: 
Pred uporabo dozo dobro pretresite in olje napršite na mesto obdelave. Baker in 
bakrene zlitine morate po uporabi temeljito očistiti. 
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2m PTFE teflonski mazalni sprej je v laku vezano, močno 
oprijemljivo in nemastno tekalno, drsno in mazalno sredstvo. Zmanjšuje obrabo in 
trenje ter preprečuje zatikanje. Primeren je za drsni film na tirnicah, vodilih, 
transportnih trakovih, tekstilnih strojih in povsod tam, kjer olje ni zaželeno. 
Odlikuje ga dober oprijem na kovinah, lesu, plastičnih masah, gumi, itd. 
Optimalne rezultate dosega tudi pri velikih hitrostih drsenja.  
 
Lastnosti: 
•  odporno na praske in obrabo  
•  dobra protikorozijska zaščita  
•  odbija umazanijo  
•  brez silikona 
•  temperaturno območje: od -60°C do +260 °C  
 
Navodilo za uporabo:  
Deli, ki jih nameravate obdelati, morajo biti brez umazanije, olj in maščob. Pred 
uporabo dozo temeljito pretresite, nato ga tanko napršite. 

2m Bela mast v spreju je večnamensko uporabno dolgotrajno in 
protikorozijsko mazivo za mazanje močno obremenjenih delov. Dodatki za 
zmanjševanje obrabe in zaviranje korozije povečujejo temperaturno stabilnost in 
hkrati zmanjšujejo trenje.  
 
Lastnosti:  
•  obstojno v vodi 
•  dobra sposobnost lezenja 
•  dobra tlačna obstojnost  
•  dolgotrajni učinek mazanja  
•  mehansko zelo obremenljiva  
•  temperaturno območje: od -30°C do +150 °C  
 
2m sprej bela mast je posebno primeren za drsne in valjčne ležaje, vretena in 
vodila na strojih, v industriji, gospodinjstvu,.... 
 
Navodilo za uporabo:  
Pred nanosom morajo biti površine čiste in brez ostankov starih maziv. Po slišnem 
udarcu mešalne krogle temeljito pretresajte ca. 2 minuti. Z razdalje ca. 20 cm 
tanko in enakomerno napršite 2m sprej belo mast na površino.  

2m sprej Multi 5 je vseznalec v skoraj vseh panogah in področjih. 
Multifunkcijski brezsilikonski sprej 5 v 1 združuje pet lastnosti v enem izdelku:  
•  mazivo  
•  čistilni sprej 
•  protikorozijska zaščita 
•  penetracijsko olje 
•  sprej za kontakte  
 
2m multi 5 ima zelo velik kapilarni učinek za prodiranje v najtanjše razpoke, na 
primer za sproščanje sprijetih navojev. Specialna receptura služi kot dolgotrajno 
mazivo in z nastalim zaščitnim filmom zagotavlja popolno in trajno protikorozijsko 
zaščito.   
Majhna površinska napetost preprečuje plazeče tokove in izrine vlago. Oprijeta 
umazanija se lahko brez problemov odstrani.  
 
Navodilo za uporabo:  
Pred uporabo dozo temeljito pretresite in napršite 2m multi 5 po potrebi. 
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2m HT-Silikon tesnilna masa je enokomponentna, trajno elastična 
visokotemperaturna tesnilna masa za tesnjenje oljnih kadi, pokrovov ventilov, 
vodnih črpalk, ogrevalnih naprav , industrijskih peči, itd. Zaradi elastičnih lastnosti 
in dobre temperaturne obstojnosti do +250°C (kratkotrajno do +300°C) 
zagotavlja izvrsten oprijem na skoraj vseh kovinah, plastičnih masah, steklu in 
lesu.  
Navodilo za uporabo:  
Površine za tesnjenje oziroma izoliranje morajo biti čiste in suhe. Morebitne 
ostanke olj in maziv morate predhodno popolnoma odstraniti z ustreznim čistilom. 
Snemite zaščitno kapico in po potrebi prirežite konico za nanašanje na ustrezen 
premer iztisnjene tesnilne mase. Po odstranitvi varnostne vezice zavrtite 
nanašalno konico za ¼ obrata v levo.  
 
Pri pritisku na žično ročico začne iz doze izhajati masa in jo lahko nanašate. Pri 
večjih tesnjenih površinah nanašajte maso v vijugah, morebitne utore pa povsem 
zapolnite.  
Po uporabi dozo shranite v trenutnem stanju. Pri ponovni uporabi po potrebi 
odvijte konico in strjeno maso lahko zlahka odstranite. 

2m Silikonski sprej je univerzalno sredstvo za mazanje, zaščito, 
ločevanje in nego plastičnih mas, gum in kovin.  Uporabno je na skoraj vseh 
področjih industrije, obrtništva in konjičkov.  
 

Lastnosti:  
• vodoodbojno                  
• ščiti pred oksidacijo in korozijo  
• deluje antistatično 
• nevidno maže brez madežev  
• preprečuje cviljenje in škripanje 
• je stabilno na vremenske vplive  
• temperaturno območje: od -30°C do +480 °C 
 

Za mazanje verig, zobnikov, ključavnic, zadrg, stikal, šarnirjev, navojev in ležajev. 
Pomaga pri montaži cevnih spojev, kablov, vratnih, profilnih in okenskih gumijastih 
tesnil. Idealno za zaščito elektronskih sistemov, razdelilnih naprav in vtičnih spojev 
pred vlago.  
 

Navodilo za uporabo: 
Pred uporabo dozo temeljito pretresite in napršite 2m silikonski sprej v skladu z 
namenom uporabe. 

2m lepilo v spreju je univerzalno uporabno in izredno kakovostno 
lepilo za uporabo pri konjičkih, v industriji in obrtništvu. S posebno nastavljivo 
šobo za različne širine in višine nanosa je možno natančno nanašanje.  
 

Območje uporabe:  
•  usnje in tekstil  
•  papir in lepenka 
•  penaste mase 
•  plastične mase 
•  guma 
•  kovine 
•  les  
•  steklo  
 

Navodilo za uporabo:  
Pred uporabo dozo temeljito pretresite in iz razdalje 20 – 30 cm napršite 2m 
lepilo v spreju  križno na obe lepljeni površini. Na porozne materiale nanesite 
nekoliko več lepila. Počakajte približno 5 minut, nato lepljeni površini staknite in 
močno stisnite. Po uporabi obrnite dozo na glavo in razpršite ostanek sredstva iz 
ventila. 
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Preostali prodajni program sprejev zajema: 
 
 
 

1. KAROSERIJSKA SREDSTVA IN BARVILA (LAKI): 
 ALUMINIJ SPREJ, LAK ZA IZPUŠNE CEVI, ZAŠČITNI NERJAVNI SPREJ, SREBRNI SPREJ ZA 

PLATIŠČA, TEMELJNI PREMAZI, BREZBARVNI ZAŠČITNI LAK, SPREJ ZA PLASTIČNE MATERIALE, 
VEČBARVNI MARKIRNI SPREJI, MOTORPLAST, ODSTRANJEVALEC RJE, ČRNI IN BELI MAT 
SPREJ, SPREJ ZA KAMEN, ….. 

 
 

2. ČISTILNA SREDSTVA: 
 A II ČISTILO, ČISTILO ZA ZAVORE, ČISTILO CITRUS A, ČISTILO ZA NERJAVNE MATERIALE, 

ČISTILO ZA PLATIŠČA, ČISTILO ZA STEKLO IN LAK, ČISTILO ZA HLADILNIKE, ČISTILO ZA 
KLIME, ČISTILO ZA PU-PIŠTOLE, ČISTILO ZA VETROBRANSKO STEKLO, ČISTILO ZA VARILNE 
MASKE, ODSTRANJEVALEC MRČESA, ČISTILO ZA VENTILE, ČISTILO ZA UPLINJAČE, … 

 
 

3. VZDRŽEVALNA SREDSTVA: 
 ANTI-STATIK SPREJ, ZAŠČITNI SPREJ ZA AKUMULATORSKE KONTAKTE, SPREJ ZA 

ODMRZOVANJE, SPREJ ZA HLADNI ZAGON MOTORJA, ZAŠČITNI SPREJ ZA BARVO, SPREJ 
ZA ČIŠČENJE PNEVMATIK, SPREJ ZA KLJUČAVNICE, WEM 40, … 

 
 

4. MAZALNA SREDSTVA: 
 ADITIV ZA BENCINSKE MOTORJR  ADITIV ZA DIZELSKE MOTORJE  MAZALNI SPREJ ZA 

PREHRAMBENO INDUSTRIJO, GRAFITNI SPREJ, TESNILO ZA HLADILNIKE, KERAMIČNA PASTA, 
BAKRENA PASTA,  PTFE SPREJ ZA VERIGE MOTORJEV,  PTFE OLJE, ZAŠČITNI SPREJ ZA 
ZOBNIKE, … 

 
 

5. LEPILNA IN TESNILNA SREDSTVA: 
 LEPILO ZA PUŠE IN LEŽAJE, PRIROBNIČNO LEPILO, LEPILNO-TESNILNA MASA ZA 

KAROSERIJO,  LEPILO ZA VETROBRANSKA STEKLA, PRIMER ZA LEPILO ZA VETROBRANSKA 
STEKLA, SET ZA LEPLJENJE VETROBRANSKIH STEKEL, …. 
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OPOMBE: 
 




























