
     

NOSAUKUMS APRAKSTS KODS ATTĒLS 

Pasta MOST BLUE Augstas efektivitātes 
caurspīdīga kodināšanas pasta, 
kas paredzēta skābju slāņu 
noņemšanai un krāsas izmaiņu 
novēršanai, kas veidojas 
sakausējumu procesos ar 
augstas kvalitātes tēraudu un 
niķeļi. 
Tilpums 2 kg. 
 
 
 
 

8417100002  

Pasta MOST 
NEUTRALIZATOR 

Neitralizējoša balta pasta, kas 
paredzēta, lai neitralizētu 
kodināšanas pastas ANTOX, 
MOST. 
Tilpums 2 kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 

8417300002  

 
 

PRETŠĻAKATU LĪDZEKĻI 

NOSAUKUMS APRAKSTS KODS ATTĒLS 

Aerosols UFO-1 
Aerosols UFO-2 
Aerosols UFO-3 

 Pretšļakatu līdzeklis, ko 
izmanto kā šķīdinātāju un 
aizsargvielu 
elektrometināšanas un ar 
gāzi aizsargātas 
metināšanas procesos. 

 Atvieglo metināšanas 
šļakatu un piemaisījumu 
noņemšanu no metinātā 
tērauda virsmas, kā arī no 
metināšanas instrumentiem 
un degļa uzgaļa. 

 Ievērojami uzlabo iekārtas 
efektivitāti un kalpošanas 
laiku, 

8431100400 
8432100400 
8433100400 
 

 



     

 UFO1-uzliesmojošs 

 UFO2-nav uzliesmojošs 

 UFO3-uzliesmojošs ar 
augstāko attīrīšanas pakāpi 

 Tilpums 400 ml 
Aerosols MOST 
CERAMIC 

 Inovatīvs līdzeklis ilglaicīgai 
degļa uzgaļa aizsardzībai 
pret uzliesmojošām 
šļakatām. Tiek rekomendēts 
izmantot MIG/MAG 
metināšanai, lāzergriešanai 
un plazmas griešanai. 

 Uzklāj termiski sausu 
keramisko pārklājumu, 
efektīvi aizsargā 
metināšanas piederumus, 
aizsargā pret šļakatām, 
koroziju, oksidāciju, bedrīšu 
veidošanos. 

 Efektīvi aizsargā 
metināšanas iekārtas un 
citas mašīnas no 
pārkaršanas un 
metināšanas šļakatām 8 
stundu darba dienas laikā, 
nav nepieciešams uzklāt 
atkārtoti. 

 Tilpums 400 ml 

8430100400 

 

Šķidrums 
MOST 
PROTECTOR 

 Šķidrs pretšļakatu līdzeklis, 
kas  aizsargā metināmo 
elementu virsmas pret 
šļakatu pielipšanu,var tikt 
izmantots, lai aizsargātu 
degli MIG, MAG. 

 Neuziesmojošs. 
 Bez silikona. 

 Tilpums 10 l 

10 l- 8423760010 
30 l- 84237600300 

 

WB WELDER  Neuzliesmojošs līdzeklis, 
kas veidots uz ūdens bāzes. 

 Nesatur silikonu. 

 Novērš metināšanas šļakatu 
saķeri ar metināšanas 
elementiem, uzgaļiem, 
turētājiem un spailēm. 

5 l- 8423781005 
10 l- 8423781010 
200 l- 8423781200 

 



     

 Ietaupa laiku, dod iespēju 
no metāla virsmām noņemt 
metināšanas dzirksteles. 

 Novērš uzgaļa bloķēšanos. 

 Pirms krāsošanas vai 
galvanizācijas līdzeklis 
jānoņem. 

NOZZLE 
PASTE 

 Pretšļakatu pasta uzgaļu 
aizsardzībai. 

 Aizsargā pret šļakatām, kas 
rodas metināšanas 
procesos. 

 Tilpums 300 g 

8423710300  

 
ŠUVJU DEFEKTATORI 

NOSAUKUMS APRAKSTS KODS ATTĒLS 

Šuvju defektators 
PENETRANT 

Saskaņā ar EN ISO 3452 2. daļu izmanto, 
lai pārbaudītu  leģētu tēraudu, neleģētu 
tēraudu, čugunu, kausētu tēraudu, 
misiņu, varu, keramiku. 
 
 
 
 
 
 

8423709010  

Šuvju defektators  
SPECIAL 
CLEANER 

Saskaņā ar EN ISO 3452 2. daļu, ātri 
žūstošs tīrītājs penetrācijas pārpalikumu 
noņemšanai un tīrīšanai pirms un pēc 
pārbaudes. 
 
 
 
 
 

8423709030  

Šuvju defektators 
DEVELOPER 
 

Saskaņā ar EN ISO 3452 2. daļu, ātri 
žūstoša balta pulvera suspensija plaisu 
un trūkumu noteikšanai. 
Tilpums 500 ml 
Izmanto, lai pārbaudītu  leģētu tēraudu, 
neleģētu tēraudu, čugunu, kausētu 
tēraudu, misiņu, varu, keramiku. 
 
 
 
 

8423709020  



     

 
 
 
 

DZESĒŠANAS ŠĶIDRUMS 

NOSAUKUMS APRAKSTS KODS ATTĒLS 

MOST COOL 30 • Augstas kvalitātes dzesēšanas 
šķidrums visiem ar šķidrumu dzesētiem 
metināšanas un griešanas degļiem. 
• Nesasalst līdz -30 grādiem.  Nevadošs, 
bezkrāsains. 
• Aizsargā degļus, metināšanas kabeļus 
un radiatorus no elektrolīzes korozijas 
• Nereaģē saskarsmē ar gumiju (tai skaitā 
gmijas blīvēm). 

8423903005  

 

AIZSARDZĪBAS UN TĪRĪŠANAS LĪDZEKĻI 

NOSAUKUMS APRAKSTS KODS ATTĒLS 

INOX 
KONSERWATOR 
aerosols 

• Apkopes līdzeklis, ko izmanto 
nerūsējošā tēraudu un hromu saturošiem 
elementiem. 
• Atstāj ilgstošu spīduma efektu. 
• Noņem organisko piesārņojumu. 
• Noņem netīrumus, ko izraisa roku 
nospiedumi,  sviedri un putekļi, 
• Nesatur fluora ogļūdeņraža 
savienojumus. 
• Piemērots pārtikas pārstrādes 
rūpniecībā izmantojamo mašīnu tīrīšanai. 

8422705550  

INOX 
KONSERWATOR 
šķidrums 

• Nerūsējošā tērauda aizsardzības un 
apkopes līdzeklis. 
• Netīrumu un putekļu noņemšanas 
līdzeklis. 
• Atstāj spīdīgu efektu. 
• Neatstāj nospiedumus uz virsmas. 
• Antistatiska  iedarbība. 
• Pielietojums: lielās virtuvēs, slimnīcās, 
ēdināšanas iestādēs, pārtikas rūpniecībā, 
bankās, laboratorijās utt. 

8422706500 

 



     

TECHNICAL 
CLEANER 

• Atdala un noņem: eļļas, taukus, darvu, 
vasku, sveķus, kā arī citus organiskos un 
neorganiskos piemaisījumus. 
• Efektīvi notīra netīrumus no keramikas, 
metāla un stikla virsmām. 
• Var izmantot, lai noņemtu netīrumus 
karburatoros, no disku un bremžu 
virsmām, sajūga virsmām, no grūti 
sasniedzamām vietām iekārtās un 
aprīkojumā, piemēram, zobratu un 
savienojumos. 
• Var izmantot metāla detaļu 
attaukošanai: loksnēm, mašīnu daļām utt. 

8422600000 

 

 
CITI LĪDZEKĻI 

NOSAUKUMS APRAKSTS KODS ATTĒLS 

SILIKON SPRAY • Tīrs silikons smidzinātājā. 
• Samazina berzi, piemīt saglabāšanas 
un piesātinošas īpašības, kā arī anti-
elektrostatiskās un pretkorozijas īpašības. 
• Izmanto arī gumijai (izņemot silikona 
gumiju), printēšanā un horizontālajā 
pārvadāšanā, metināšanas tehnoloģijā 
(separators) un tādiem materiāliem kā 
koks, gumija, papīrs, putas un 
tekstilmateriāli. 
• Var lietot temperatūrā no -50 ° C līdz 
250 ° C. 

8444151915  

MULTI SPRAY • Augstākās kvalitātes universāls 
izstrādājums, ko izmanto rūpniecībā, 
servisos, autotransporta tehnoloģijās un 
mājsaimniecībās. 
• Noņem ūdeni un mitrumu - aizsargā 
metālus no korozijas un oksidācijas. 
• Noņem rūsu un ar vītnēm piestiprinātu 
savienojumu, vienkāršo demontāžu, 
pastāvīgi aizsargā no rūsas, ļoti labi 
iesūcas. 
• Samazina berzi - ieeļļo slīdošās 
virsmas, novērš atsperu čīkstēšanu 
• uztur un aizsargā metāla virsmas - 
novērš koroziju. 

8421810000  

 
 
 
 



     

METĀLISKA PĀRKLĀJUMA AEROSOLI 

NOSAUKUMS KRĀSA APRAKSTS KODS ATTĒLS 

LIGHT-SILVER 
ZINC SPRAY 

 

• Metāla virsmas pārklājumam, 
galvenokārt iekštelpās. Tiek 
izmantots kā izlīdzinošais slānis 
virsmām pirms lakošanas, 
• Bojātu cinka pārklājumu 
atjaunošanai, defektu labošanai pēc 
griešanas un metināšanas, 
• Aizsardzība pret koroziju, 
• Pēc žāvēšanas atstāj gludu apdari; 
• Pēc žāvēšanas vairāk nekā 90% 
cinka 
• Gaiši sudraba krāsā. 

8424704550 

 

SILVER-GREY 
ZINC SPRAY  

• Metāla virsmas pārklājumam, 
galvenokārt iekštelpās. Tiek 
izmantots kā izlīdzinošais slānis 
virsmām pirms lakošanas, 
• Bojāto cinka pārklājumu remontam 
pēc griešanas un metināšanas, 
• Aizsargs pret koroziju, 
• Pēc žāvēšanas atstāj gludu apdari; 
• Pēc žāvēšanas vairāk nekā 90% 
• Sudraba pelēkā krāsā. 

8424704555 

 

ALUMINIUM 
SPRAY 

 • Metāla, koka, plastmasas un citu 
virsmu pārklājums, 
• Paredzēts galvenkārt  gaisa 
kondicionētājiem, riteņu diskiem, 
cinkotiem materiāliem, 
• Aizsardzība pret koroziju, 
• Ātri žūst  un veido  vienmērīgu 
pārklājumu ar karstumizturīgumu 
līdz 800 ° C, 
• Elektriskā vadīšana (piemēram, 
punktmetināšanā). 

8424701650  

STAINLESS 
STEEL SPRAY  

• Stingri pielīp visām  metāla, koka, 
plastmasas, keramikas, stikla un  
papīra virsmām, 
• Korozijizturīgs pārklājums, 
• Veido pārklājumu, kas izturīgs pret 
temperatūru līdz 300 ° C, 
• Augstas kvalitātes tērauda saturs: 
62%, 
• Nerūsējošā tērauda krāsā. 

8424705650  



     

COPPER SPRAY  • Stingri pielīp pie visām metāla, 
koka, plastmasas, keramikas, stikla 
un papīra virsmām.  
• Izstrādāts, lai aizkrāsotu krāsu 
izmaiņas, kas rodas vara lodēšanas 
laikā, 
• Pretkorozijas aizsardzība, 
• Atstāj metāliski spīdīgu apdari; 
• Noturība pret  laika apstākļiem un 
nodilumu 
• Vara krāsā. 

8424705750 

 

BRASS SPRAY  • Stingri pielīp pie visām metāla, 
stikla, papīra, plastmasas, koka, 
keramikas un citām virsmām; 
• Pretkorozijas aizsardzība 
• Atstāj zeltītu spīdumu, 
• Noturība pret laika apstākļien un 
nodilumu 
• Misiņa krāsā. 

8424705850  

 
 

TERMOINDIKATORI 

NOSAUKUMS APRAKSTS NOMINĀLĀ 
TEMPERATŪRA, KODS 

ATTĒLS 

TERMO ZĪMULIS MOST termo zīmulis , 
ko izmanto, lai iezīmētu 
materiālu pirms 
termiskās apstrādes. Šī 
iezīme izkūst, kad 
elements sasniedz 
noteiktu temperatūru 
(tas kļūst šķidrs tieši pie 
nominālās 
temperatūras). 

55°C - 50 37 910 055 
80°C - 50 37 910 080 
100°C - 50 37 910 100 
125°C - 50 37 910 125 
150°C - 50 37 910 150 
175°C - 50 37 910 175 
200°C - 50 37 910 200 
220°C - 50 37 910 220 
250°C - 50 37 910 250 
280°C - 50 37 910 280  
320°C - 50 37 910 320 
450°C - 50 37 910 450 
550°C - 50 37 910 550 
800°C - 50 37 910 800 
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