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BRUNOX® Top-Kett
antikorozní ochrana 
sprej na řetězy
•	 sprej	-	100	ml
•	 olejnička	-	100	ml

Brunox IX 50 ochrana proti korozi. Je netvrd-
noucí vícefunkční výrobek, který může být 
nasazen všude, kde jde o dlouhodobé mazání 
a spolehlivou ochranu proti korozi. Vytváří veli-
ce kompaktní nevysychající ochranný film proti 
korozi, který plně překryje okraje a rohy. Maže 
také při enormním tlaku na plochu. Lze jej od-
stranit čisticími prostředky. Použití a  působe-
ní: Jako mazací prostředek snášející vysokou 
zátěž, ochrana proti korozi asi 12-18 měsíců. 
Je určen pro náhony, řetězy, lanovody, vodí-
cí kolejnice, stroje, přesné nářadí, polotovary 
a  hotové výrobky, vozidla, zařízení a  přístroje 
všeho druhu.

BRUNOX® Deo
tlumiče a pérování kol
•	 sprej	-	100	ml

Servis předních i zadních tlumičů a pružin - 
udržuje těsnění pružné a plně funkční, peču-
je a chrání tlumící kloubová spojení a stavěcí 
šrouby, udržuje stavěcí kolíky lehce pohyb-
livé, čistí a  konzervuje talíře, vnější i  vnitřní 
části tlumičů.

BRUNOX® 
Carbon Care
mazací prostředek
•	 olejnička	-	100	ml

Mazací, čistící a  konzervační prostředek se 
speciálním karbonovým aditivem, který mi-
nimalizuje opotřebení všech karbonových, 
hliníkových a  kovových dílů. Tento prostře-
dek vytěsňuje vlhkost, nevyschne a je odol-
ný vysoké zátěži (tlak, špína, vlhkost). Prodlu-
žuje mazací intervaly. Neobsahuje silikon, 
teflon ani kyseliny.

BRUNOX® Turbo Spray
univerzální mazivo
•	 sprej	-	100	ml,	400	ml,	2-W-Click	400	ml
•	 kanystr	-	5	l,	20	l

Antikorozní, mazací, čistící a konzervační prostředek na bázi uhlovodanů s adi-
tivem Turboline. Má výtečnou viskozitu, dokáže proniknout do jemných vlaso-
vých trhlin a povolí například pevně zatažený šroub. Zaručuje plnou ochranu 
před korozí stejně jako konzervování dutin. Odpovídající směs uhlovodanů 
zajišťuje jak souvislý ochranný film, tak i nutnou tloušťku vrstvy. Uvolní mine-
rální nečistoty a rozpustí organické tak, že skvrny (téměř) všeho druhu mohou 
být odstraněny. Má velice nepatrné povrchové napětí a  odpovídající přilna-
vost ke kovům, že voda je okamžitě vytěsněna. Tato vlastnost je zvlášť užitečná 
pro elektrické kontakty. Dokáže odstranit zkraty a může jim zabránit. Vynikající 
na mazání řetězů.
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BRUNOX® 
Lubri Food
potravinářské mazivo
•	 sprej	-	100	ml,	400	ml

Mazací prostředek, ochrana proti korozi, 
vzlínavý olej, čistící prostředek určený pro 
nahodilý krátkodobý styk s  potravinami re-
gistrovaný NSF H1 (No.136783). Lubri-food je 
high-tech výrobek, který netuhne, je vyroben 
z NSF H1 registrovaných komponentů. Vytvá-
ří stejnorodou velmi efektivní mazací vrstvu, 
která vytlačí vlhkost a  ochrání dlouhodobě 
proti korozi, snižuje tření, konzervuje. Vhod-
ný do všech oblastí potravinářského průmy-
slu, od údržby částí výrobních linek, balících 
strojů, vybavení restaurací, kuchyní až po ze-
mědělské stroje. Neobsahuje silikon, teflon 
a grafit a je neutrální vůči kůži, dřevu, gumě, 
barveným povrchům a umělým hmotám.

BRUNOX® IX 100
antikorozní ochrana 
do extrémních podmínek
•	 sprej	-	300	ml

Ochrana proti korozi – konzervace. Použi-
tí a působení: Jako ochrana proti korozi při 
skladování venku nebo námořní dopravě. 
Pro hřídele, motory, ocelové cívky, ventily, 
stroje, přesné nářadí, polotovary a  hotové 
výrobky, zemědělská a stavební vozidla, za-
řízení všeho druhu. BRUNOX Turbo-Spray IX 
100 představuje vysoce účinnou ochranu 
a konzervaci před korozí pro kovové výrobky 
a stroje za ztížených povětrnostních podmí-
nek. Je určen do nejtěžších podmínek (slaná 
voda) a pro přímý vliv povětrnosti. Voskovitý 
ochranný film je nelámavý, zůstává kom-
paktní a  tvoří perfektní, vysoce hodnotnou 
konzervaci. BRUNOX Turbo-Spray IX 100 se 
může odstranit technickým benzínem.

BRUNOX® 
Top-Lock
údržba zamykacích 
systémů a kování
•	 sprej	-	100	ml

Brunox TOP - LOCK sprej pro údržbu zamyka-
cích systémů, kování oken a  dveří rozchodí 
každý zámek. Uvolní i nejodolnější rez a usa-
zeniny, které nezvládne žádný jiný prostře-
dek. Odstraní každou nečistotu bez poško-
zení laku, pryže, plastu, dřeva a kůže. Ideální 
prostředek na hliník, mosaz, měď: okamžitě 
a  trvale neutralizuje otisky prstů. Má výteč-
nou viskozitu a dokáže proniknout do  jem-
ných vlasových trhlin. Garantovaný mazací 
účinek do -54°C.

BRUNOX® Epoxy
konvertor rzi
•	 sprej	-	150	ml,	400	ml
•	 flakon	-	100	ml,	250	ml,	1000	ml
•	 kanystr	-	5	l

Prostředek pro opravu zrezivělých míst. Použití jako sanační 
prostředek nebo epoxidový podklad pro průmyslovou vý-
robu konstrukcí, strojů, vozidel atd. Brunox Epoxy je paten-
tovaný systém sanace rzi na základě epoxidových pryskyřic. 
Koňakově zabarvená čirá tekutina tvoří s  neutralizovanou 
vrstvou rzi kovově organický železitý komplex. Tato tvořící se 
černá velmi kompaktní a odolná ochranná vrstva poskytuje 
dlouhodobou ochranu před korozí a  je díky obsahu epoxi-
dových pryskyřic současně perfektní podkladovou vrstvou. 
Hodí se znamenitě pro opravy strojů, zařízení a vozidel. Díky 
své vysoké pronikavosti do pórů rzi a perfektní tvorbě filmu 
(žádné stopy po  štětci) poskytuje dobrou účinnost a  mož-
nost dalšího zpracování. Neobsahuje těžké kovy a  anorga-
nické kyseliny. Je neomezeně skladovatelný a ředitelný ace-
tonem. Snáší se s krycími laky a tmely z obchodní sítě.
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ruSTbrEAKEr  S.r.o.
vazová 2630,  688 01 uherský brod

telefon: +420 606 787 575

mobil: +420 725 887 557

email: info@brunox.cz 

BRUNOX® GUN 
CARE SPRAY
údržba zbraní
•	 sprej	-	100	ml,	300	ml
•	 olejnička	100	ml

Minerální olej na údržbu a čištění zbraní. Je 
určen na lovecké, sportovní a služební zbra-
ně. Čistí, maže a chrání všechny kovové čás-
ti, odstraňuje vlhkost, zbytky prachu, olova, 
mědi, niklu, tombaku a  spolehlivě chrání 
proti korozi. Neutralizuje pot. Neobsahuje 
silikon, teflon ani grafit. Je neutrální k lako-
vaným povrchům, gumě, plastu a textiliím.

BRUNOX® 
LUB&COR
antikorozní mazadlo
•	 sprej	-	100	ml,	400	ml
•	 olejnička	-	100	ml

Vynikající inhibitor koroze se silnými přil- 
navostními vlastnostmi. Zvláště dobrý pro 
dlouhodobé skladování střelných zbraní 
ve vlhkém prostředí a agresivních klimatic-
kých podmínkách. Vytváří velice kompaktní 
nevysychající ochranný film. Perfektní ma-
zadlo pro poloautomatické střelné zbraně.


