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ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΌ ΥΓΡΌ ΦΡΈΝΩΝ 
TECTANE BRAKE CLEANER

Κωδικός Συσκευασία (Lt) Απόχρωση τεμ ΈΑΝ-13

10485 Δοχείο 30 - 1 5205205114179

ΠΈΡΙΓΡΑΦH ΈΦΑΡΜΌΓΈΣ
Πολύ δραστικό καθαριστικό φρένων σε δοχείο. Καθαρίζει και βελτιώνει τη λειτουργία 
των φρένων χωρίς να αφήνει κατάλοιπα. Δεν περιέχει PCB, κάδμιο, μόλυβδο, χλωρίδιο 
και ασετόν. Φιλικό για το χρήστη και το περιβάλλον. Κατάλληλο για όλα τα μέταλλα 
όπως: σίδερο, ανοξείδωτο, αλουμίνιο, ατσάλι, ντουραλουμίνιο κλπ. Δε διαβρώνει ούτε 
καταστρέφει λάστιχα και πλαστικά μέρη με τα οποία θα έρθει σε επαφή. Οικονομική λύση 
για τους επαγγελματίες.

Για όλους τους τύπους φρένων αλλά 
και εξαρτήματα σε οχήματα όπως: 
δισκόφρενα, ταμπούρα, εξαρτήματα 
φρένων, πλατό συμπλέκτη, αντλίες 
βενζίνης, αντλίες λαδιού κλπ.

<  Πολύ δραστικό καθαριστικό   <  Οικονομική συσκευασία      
<  Δεν αφήνει κατάλοιπα       <  Φιλικό στον χρήστη και το περιβάλλον

20
 min.

36
μήνες

20
 min.

36
μήνες

ΣΠΡΈΙ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΌ ΜΈ ΛΑΔΙ
TECTANE PENETRATING OIL A 2000

ΠΈΡΙΓΡΑΦH ΈΦΑΡΜΌΓΈΣ
Επαγγελματικό αντισκωριακό σπρέι με λάδι με πολύ μεγάλη διεισδυτικότητα. 
Πολύ δυνατό στη χρήση με γρήγορα αποτελέσματα. Χαλαρώνει κολλημένους 
συνδέσμους, προσφέροντας μακροχρόνια προστασία από τη διάβρωση.

Για βίδες, παξιμάδια, μηχανισμούς, 
κλειδαριές, λουκέτα, ρουλεμάν, ντίζες 
φρένων ή συμπλέκτη κλπ.

<  Προστασία από την διάβρωση     
<  Γρήγορα αποτελέσματα
< Μακροχρόνια προστασία

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΈΑΝ-13

A-2000 Spray 400 - 12 5205205110065

< Πολύ δραστικό καθαριστικό      < Δεν επηρεάζει λάστιχα και πλαστικά       
< Δεν αφήνει κατάλοιπα               < Φιλικό στον χρήστη και το περιβάλλον

ΠΈΡΙΓΡΑΦH ΈΦΑΡΜΌΓΈΣ
Πολύ δραστικό καθαριστικό φρένων σε σπρέι. Καθαρίζει και βελτιώνει τη λειτουργία 
των φρένων χωρίς να αφήνει κατάλοιπα. Δεν περιέχει PCB, κάδμιο, μόλυβδο, χλωρίδιο 
και ασετόν. Φιλικό για το χρήστη και το περιβάλλον. Κατάλληλο για όλα τα μέταλλα 
όπως: σίδερο, ανοξείδωτο, αλουμίνιο, ατσάλι, ντουραλουμίνιο κλπ. Δεν διαβρώνει ούτε 
καταστρέφει λάστιχα και πλαστικά μέρη με τα οποία θα έρθει σε επαφή.

Για όλους τους τύπους φρένων αλλά 
και εξαρτήματα σε οχήματα όπως: 
δισκόφρενα, ταμπούρα, εξαρτήματα 
φρένων, πλατό συμπλέκτη, αντλίες 
βενζίνης, αντλίες λαδιού κλπ.

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΈΑΝ-13

8870 Spray 500 - 12 5205205114124

70502 Spray 750 - 12 5205205114162

20
 min.

36
μήνες

ΣΠΡΈΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΌ ΦΡΈΝΩΝ  
TECTANE BRAKE CLEANER

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΌ ΜΈ MOS2 
TECTANE PENETRATING MOS2

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΈΑΝ-13

11760100 Spray 400 - 12 5205205114209

ΠΈΡΙΓΡΑΦH ΈΦΑΡΜΌΓΈΣ
Επαγγελματικό αντισκωριακό σπρέι με MoS2 με πολύ μεγάλη διεισδυτικότητα. Η 
ισχυρή τριχοειδής δράση και οι εξαιρετικές ιδιότητες ροής επιτρέπουν στο υλικό την 
πρόσβαση του σε παλαιές κολλημένες συνδέσεις. Τα αντιδιαβρωτικά συστατικά του 
προϊόντος εμποδίζουν τη δημιουργία νέας σκουριάς σε επεξεργασμένα μέρη. Άπωθεί 
τη σκουριά  προσφέροντας μόνιμη προστασία από τη διάβρωση. Σταματά θορύβους, 
λύνει, αβίαστα και γρήγορα, μια σειρά προβλημάτων σχετικά με τη συντήρηση, την 
επισκευή και την παραγωγή.

"Για όλους τους τύπους σύνδεσης 
όπως:  βίδες, περικόχλια, 
μπουλόνια, μεντεσέδες, 
επιφάνειες ολίσθησης, 
κλειδαριές, λουκέτα, ρουλεμάν, 
ντίζες φρένων ή συμπλέκτη κλπ."

<  Προστασία από την διάβρωση   <  Γρήγορα αποτελέσματα      <  Μακροχρόνια προστασία

+10˚C
+40˚C 20

 min.
36
μήνες
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< Προστατεύει λάστιχα και πλαστικά         < Έχει αδιαβροχοποιητικές ιδιότητες
< Άντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες         < Προστατεύει από την οξείδωση

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΈΑΝ-13

5901 Spray 400 - 12 5205205114056

ΠΈΡΙΓΡΑΦH ΈΦΑΡΜΌΓΈΣ
Λιπαντικό σπρέι υψηλής περιεκτικότητας σε σιλικόνη με αδιαβροχοποιητικές ιδιότητες. 
Άπωθεί τη σκόνη και τη βρωμιά μειώνοντας τις τριβές. Προστατεύει λάστιχα και πλαστικά 
μέρη από σκλήρυνση. Άντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες από -400C έως +1500C. 
Δημιουργεί ένα φιλμ που προστατεύει από την οξείδωση.

Για πλαστικά, μέταλλα και 
λάστιχα. Λιπαίνει και προστατεύει 
μεντεσέδες, ράουλα,
ρουλεμάν, ταμπλό κλπ.

ΣΠΡΈΙ ΣΙΛΙΚΌΝΗΣ   
TECTANE SILICONE SPRAY

–40˚C
+150˚C 20

 min.
36
μήνες

–40˚C
+150˚C 20

 min.
36
μήνες

–40˚C
+120˚C 20

 min.
36
μήνες

ΣΠΡΈΙ ΛΈΥΚΌ ΓΡΑΣΌ 
TECTANE WHITE GREASE SPRAY

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΈΑΝ-13

8387 Spray 400 - 12 5205205114087

ΠΈΡΙΓΡΑΦH ΈΦΑΡΜΌΓΈΣ
Λευκό γράσο μεγάλης διάρκειας για λίπανση και μείωση τριβών διαφόρων 
μηχανισμών και κινούμενων μερών. Έχει καλή πρόσφυση και προστατεύει από 
την οξείδωση. Κατάλληλο για θερμοκρασίες από -400C έως + 1200C.

Για όλους τους τύπους ρουλεμάν, για 
μεντεσέδες, για μηχανές, πύρους σε μοτέρ, 
οδηγούς σε μηχανισμούς κλπ.

<  Μεγάλη διάρκεια
<  Άντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες
<  Προστατεύει από την οξείδωση

Κωδικός Συσκευασία (Lt) Απόχρωση τεμ ΈΑΝ-13

76231 Δοχείο 20 - 1 5205205114193

76232 Δοχείο 30 - 1 5205205114186

< Προστατεύει λάστιχα και πλαστικά         < Έχει αδιαβροχοποιητικές ιδιότητες
< Άντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες         < Προστατεύει από την οξείδωση

ΠΈΡΙΓΡΑΦH ΈΦΑΡΜΌΓΈΣ
Υγρή σιλικόνη με αδιαβροχοποιητικές ιδιότητες. Άπωθεί τη σκόνη και τη βρωμιά μειώνοντας 
τις τριβές. Προστατεύει λάστιχα και πλαστικά μέρη από σκλήρυνση. Άντέχει σε ακραίες θερ-
μοκρασίες από -400C έως +1500 C. Δημιουργεί ένα φιλμ που προστατεύει από οξείδωση.

Για πλαστικά, μέταλλα και λάστιχα. 
Λιπαίνει και προστατεύει μεντεσέ-
δες, ράουλα,ρουλεμάν, ταμπλό κλπ.

ΥΓΡΗ ΣΙΛΙΚΌΝΗ   
TECTANE SILICONE

< Πολύ δραστικό καθαριστικό      < Δεν επηρεάζει λάστιχα και πλαστικά       
< Δεν αφήνει κατάλοιπα               < Φιλικό στον χρήστη και το περιβάλλον

20
 min.

36
μήνες

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΈΑΝ-13

7836 Spray 400 - 12 5205205114070

ΠΈΡΙΓΡΑΦH ΈΦΑΡΜΌΓΈΣ
Σπρέι για ιμάντες που είναι εκτεθειμένοι σε υγρασία και διαβρωτικό περιβάλλον. 
Διεισδύει βαθιά στους πόρους απωθώντας την σκόνη, το νερό και την υγρασία. 
Σταματά τους θορύβους από την ολίσθηση και προσφέρει προστασία για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Δραστικό ακόμα και σε θαλασσινό περιβάλλον.

Για ιμάντες που πατινάρουν πάνω σε 
μηχανήματα, γεννήτριες και μοτέρ 
αυτοκινήτων. Κατάλληλο για ιμάντες όλων 
των τύπων. 

<  Βαθιά διείσδυση      < Άπωθεί την σκόνη      < Γρήγορη απόδοση

ΣΠΡΈΙ ΓΙΑ ΙΜΑΝΤΈΣ  
TECTANE V-BELT SPRAY
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< Άπωθεί το νερό και την υγρασία     < Σταματά διαρροές     < Γρήγορη απόδοση

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΈΑΝ-13

8790 Spray 400 - 12 5205205114032

ΠΈΡΙΓΡΑΦH ΈΦΑΡΜΌΓΈΣ
Καθαριστικό και συντηρητικό σπρέι ηλεκτρικών επαφών με λάδι. Άπωθεί το νερό και την 
υγρασία από ενώσεις καλωδίων. Διαλύει τη βρωμιά που εμφανίζεται σε διακόπτες, φύσες 
και μπουζί. Σταματά διαρροές, την απώλεια τάσης και προστατεύει από την μακροχρόνια 
διάβρωση. Βοηθάει στο ξεκίνημα οχημάτων με προβλήματα υγρασίας.

Για διακόπτες και ηλεκτρικές 
επαφές οχημάτων, για διανομείς, 
συνδέσεις καλωδίων, μηχανές, 
κλαρκ κλπ

ΣΠΡΈΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΌ ΗΛΈΚΤΡΙΚΩΝ ΈΠΑΦΩΝ ΜΈ ΛΑΔI   
TECTANE CONTACT WITH OIL

20
 min.

36
μήνες

< Άπωθεί το νερό και την υγρασία     < Σταματά διαρροές και τη πτώση τάσης     < Δεν αφήνει κατάλοιπα

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΈΑΝ-13

8792 Spray 400 - 12 4001587127186

ΠΈΡΙΓΡΑΦH ΈΦΑΡΜΌΓΈΣ
Καθαριστικό και συντηρητικό σπρέι ηλεκτρικών επαφών χωρίς  λάδι. Άπωθεί το νερό και την 
υγρασία από ενώσεις καλωδίων. Διαλύει τη βρωμιά που εμφανίζεται σε διακόπτες, φύσες και 
μπουζί. Σταματά διαρροές και την απώλεια τάσης. Δημιουργεί μία δίοδο για το ρεύμα χωρίς τριβές. 
Βοηθάει στο ξεκίνημα οχημάτων με προβλήματα υγρασίας. Εξατμίζεται χωρίς να αφήνει κατάλοιπα.

Για διακόπτες και ηλεκτρικές 
επαφές οχημάτων, για διανο-
μείς, συνδέσεις καλωδίων, 
μηχανές, κλαρκ κλπ

ΣΠΡΈΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΌ ΗΛΈΚΤΡΙΚΩΝ ΈΠΑΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΛΑΔI   
TECTANE CONTACT WITHOUT OIL

20
 min.

36
μήνες

20
 min.

36
μήνες

ΣΠΡΈΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΌ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΈΡ 
TECTANE CARBURATOR CLEANER

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΈΑΝ-13

5902 Spray 400 - 12 4001587010051

ΠΈΡΙΓΡΑΦH ΈΦΑΡΜΌΓΈΣ
Σπρέι καθαρισμού καρμπυρατέρ ειδικού μείγματος για μεγαλύτερη
απόδοση. Συνδυασμός καθαρισμού και λίπανσης. Δε διαβρώνει τις ελαστικές 
μεμβράνες και τα μέταλλα με τα οποία έρχεται σε επαφή. Άφαιρεί κατάλοιπα, 
λάδια κλπ.

Άποτελεσματικό καθάρισμα εσωτερικά και 
εξωτερικά σε καρμπυρατέρ. Ιδανικό για 
τον καθαρισμό της πεταλούδας και της 
εισαγωγής injection σε οχήματα.

<  Ισχυρό καθαριστικό       <  Δεν διαβρώνει τα πλαστικά και τα μέταλλα
<  Άφαιρεί κατάλοιπα

20
 min.

36
μήνες

ΣΠΡΈΙ ΠΡΌΚΙΝΗΣΗΣ  
TECTANE ENGINE START

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΈΑΝ-13

11269 Spray 400 - 12 5205205114049

ΠΈΡΙΓΡΑΦH ΈΦΑΡΜΌΓΈΣ
Σπρέι για γρήγορο ξεκίνημα μηχανών βενζίνης και πετρελαίου. Βοηθά στην 
εκκίνηση μηχανών που βρίσκονται σε κρύο περιβάλλον ή έχουν μείνει σε 
ακινησία για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Για αυτοκίνητα, φορτηγά, γεωργικά μηχανήματα, 
γεννήτριες κλπ. Ιδανικό για περιπτώσεις 
μηχανών που δεν έχουν συχνή χρήση.

<  Γρήγορη απόδοση        
<  Άπόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες
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ΣΠΡΈΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ ΑΛΌΥΜΙΝΙΌΥ   
TECTANE ΖΙΝΚ-ALU

< Εξαιρετική πρόσφυση        < Περιέχει αλουμίνιο
< Γυαλιστερό φινίρισμα        < Άντοχή έως 2000C

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΈΑΝ-13

9271 Spray 400 - 12 5205205114094

ΠΈΡΙΓΡΑΦH ΈΦΑΡΜΌΓΈΣ
Σπρέι ψυχρού γαλβανίσματος με περιεκτικότητα σε αλουμίνιο και γυαλιστερό φινίρισμα 
για προστασία από τη διάβρωση.  Βάφεται και αντέχει σε θερμοκρασίες έως 2000C. 
Έχει την ίδια όψη με την επιφάνεια γαλβανίσματος εν θερμώ. Εξαιρετική πρόσφυση σε όλα 
τα μέταλλα.

Για προστασία σε γαλβανισμένες 
επιφάνειες μετά από κολλήσεις, 
κόψιμο, τρύπημα και γενικά όπου 
έχει φύγει το γαλβάνισμα. 

ΣΠΡΈΙ ΨΥΧΡΌ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ 
TECTANE ΖΙΝΚ

+15˚C
+25˚C

–40˚C
+500˚C 20

 min.
36
μήνες

+15˚C
+25˚C

–40˚C
+200˚C 20

 min.
36
μήνες

ΠΈΡΙΓΡΑΦH ΈΦΑΡΜΌΓΈΣ
Σπρέι ψυχρού γαλβανίσματος εξαιρετικής ποιότητας για προστασία 
από τη διάβρωση. Βάφεται και αντέχει σε θερμοκρασίες έως 
5000C. Εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα μέταλλα. Περιεκτικότητα σε 
ψευδάργυρο πάνω από 90%.

Για προστασία σε γαλβανισμένες επιφάνειες μετά 
από κολλήσεις, κόψιμο, τρύπημα, και γενικά όπου 
έχει φύγει το γαλβάνισμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
και ως αστάρι.

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΈΑΝ-13

7965 Spray 400 - 12 4001587040034

<  Προστασία από την διάβρωση        <  Πάνω από 90% περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο
<  Βάφεται         <  Άντέχει σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες

< Κατάλληλο για αλυσίδες με O-RING        < Άντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες
< Προστατεύει από την διάβρωση               < Δεν στάζει

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΈΑΝ-13

7968 Spray 400 - 12 5205205114025

ΠΈΡΙΓΡΑΦH ΈΦΑΡΜΌΓΈΣ
Σπρέι εξαιρετικής ποιότητας για λίπανση και συντήρηση αλυσίδων. Καθιστά την κίνηση 
των αλυσίδων ήρεμη και συνεχή. Άπωθεί την υγρασία και προστατεύει από τη διάβρωση. 
Έχει πολύ καλή πρόσφυση και δε στάζει κατά την εφαρμογή του. Άντέχει σε ακραίες 
θερμοκρασίες από -400C έως +1500C. Κατάλληλο και για αλυσίδες με O-RING. 

Για λίπανση αλυσίδων σε 
μοτοσικλέτες, μηχανές, 
βιομηχανικά εργαλεία, ρουλεμάν, 
συρματόσχοινα κλπ.

ΣΠΡΈΙ ΓΙΑ ΑΛΥΣΙΔΈΣ    
TECTANE CHAIN

–50˚C
+260˚C 20

 min.
36
μήνες

–40˚C
+150˚C 20

 min.
36
μήνες

ΣΠΡΈΙ ΜΈ PTFE  
TECTANE PTFE

ΠΈΡΙΓΡΑΦH ΈΦΑΡΜΌΓΈΣ
Άχρωμο, αντικολλητικό λιπαντικό σπρέι. Εφαρμόζεται σε σημεία που θέλουν 
λίπανση αλλά το γράσο ή κάποιο λάδι ρυπαίνει τη γύρω επιφάνεια. Έχει 
μεγάλη διάρκεια λίπανσης, προστατεύει από φθορές και αντέχει σε  ακραίες 
θερμοκρασίες από -500C έως +2600C. Δεν περιέχει γράσο και απωθεί σκόνες, 
βρωμιές και νερό.

Για εφαρμογές σε σημεία τριβής μετάλλων 
και πλαστικών, πλαστικού και λάστιχου 
κτλ. Ενδείκνυται για κοπτικά μηχανήματα, 
ρουλεμάν, κλειδαριές, μηχανισμούς 
παραθύρων κλπ.

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΈΑΝ-13

7967 Spray 400 - 12 4001587125304

<  Μεγάλη διάρκεια       <  Άντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες       <  Δεν ρυπαίνει την επιφάνεια



Τα εξειδικευμένα προϊόντα ΤΈCTANE 
παρέχουν ολοκληρωμένες & αξιόπιστες λύσεις 
στο χώρο της βιομηχανίας

Η DEN BRAVEN ΆEROSOLS,
θυγατρική παραγωγική
εταιρεία του ομίλου
DEN BRAVEN παράγει
εξελίσσει και διανέμει
παγκοσμίως πάνω από
600 τύπους τεχνικών σπρέι

ΠΈΡΙΓΡΑΦH ΈΦΑΡΜΌΓΈΣ ΠΈΡΙΌΡΙΣΜΌΙ

Κωδικός Συσκευασία (ml) Απόχρωση τεμ ΈΑΝ-13

7834 Spray 400 - 12 4001587130742

<  Καθαρή, γρήγορη, απλή στη χρήση εφαρμογή
<  Πολλαπλών εφαρμογών 

<  Άμεση δύναμη συγκόλλησης

Σπρέι κόλλα για συγκολλήσεις στον 
τομέα της τεχνολογίας των αυτοκινήτων, 
του εμπορίου, της μοντελοποίησης, του 
DIY. Εξασφαλίζει ομοιογενή εφαρμογή 
του υλικού στις επιφάνειες λόγο του 
ψεκασμού. Κατάλληλο για πολλαπλές 
εφαρμογές. Συγκόλληση σε πορώδεις και 
λείες επιφάνειες.

Κατάλληλο για συγκόλληση: χαρτί, 
χαρτόνια, ξύλο, λεπτό καπλαμά, 
φελλό, δέρμα, υφάσματα, διογκω-
μένη πολυουρεθάνη, καουτσούκ και 
αφρώδες ελαστικά, πλαστικά φύλλα 
(εκτός από PVC και πολυαιθυλένιο).

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το 
νερό, για PE, PP, PTFE, και  επιφάνειες 
ασφαλτικής βάσης.

ΣΠΡΈΙ ΚΌΛΛΑ 
TECTANE ADHESIVE SPRAY

+10˚C
+35˚C

–20˚C
+85˚C 20

 min.
18
μήνες


