


 

 

 

 

 

Promast Fixer

Yaygın montaj uygulamaları için özel formüle edilmiş, 
yüksek hacimli, sık hücre yapısına sahip, kontrollü 
büyüyen, yüksek mukavemetli poliüretan köpüktür.

Promast Expert

Profesyonellere özel tabancalı kullanım için formüle 
edilmiş, yüksek verimli, yüzeylere iyi yapışan, yüksek 
mukavemetli poliüretan köpüktür.

Promast Premium

Promast Premium köpüğün tenekeden çıkışının bloke 
olma riskini ortadan kaldırarak tekrar tekrar 
kullanılabilen, yüksek verimli bir montaj köpüğüdür.

Promast Fixate

Özellikle polistiren bazlı mantolama levhalarının ve 
sövelerin yapıştırılması için formüle edilmiş, az şişen, 
kuvvetli yapışan ve tabancalı kullanıma uygun üretilen 
poliüretan yapıştırıcı köpüktür.

Promast Eco

Yapılarda genel amaçlı boşluk doldurma uygulamaları 
için dizayn edilmiş uygun maliyetli poliüretan köpüktür.

 Promast Cleanse

Solvent bazlı aerosol köpük temizleyici, köpük 
tabancalarının temizlenmesinde kullanılır. Tam 
kurumamış köpüklerin de temizlenmesinde 
yardımcı olur.

Promast Maxi

Yüksek verim ve hacim için dizayn edilmiş, maliyet 
ekonomisi gereken montaj uygulamalarında 
kullanılması tavsiye edilen pipetli montaj ve boşluk 
doldurma köpüğüdür.

 Promast Fire Foam B1

Yangın uygulamalarında montaj ve boşluk doldurma için 
kullanılan, alev taşımama özelliği ile yangının 
yayılmasını önlemede yardımcı köpüktür.

AEROSOL PU KÖPÜKLER

Promast 

Fren ve debriyaj sistemleri üzerindeki yağ, kir ve 
tozu tortu bırakmadan anında temizler. 
Sürtünmeden kaynaklanan seslerin azalmasına 
yardımcı olur. Leke ve iz bırakmaz.

Promast 

Üretim ve bakım işlemlerinde metal, kauçuk ve elektrik 
kontak parçaları yağlamak ve korumak için kullanılan bir 
yağlayıcıdır. Yüzeye iyi nüfuz eder ve neme dayanıklıdır. 
Su ve nemi uzaklaştırır. Pastan dolayı sıkışan parçaları 
ayırır. En sıkışık yerlere nüfuz ederek yüzeyi korur. 
Temizleyici etkisi vardır. Korozyonu engeller ve 
metallerin ömrünün uzatır. Sıkışmış mekanizmaları 
çalıştırır.

Promast 

Tüm kalıp yüzeylerine uygulanabilir. Kalıpların 
düzgün çıkmasını, hasar almamasını sağlar. 
Kalıplarda sürtünmeyi azaltır, yapışmayı engeller. 
Kalıp ayırma işleminde üretime hız kazandırır. 
Düşük ve yüksek aralıklarında kullanılabilir.

Promast 

Promast Sıvı Gres, makine aksamlarını ve dişlilerini 
sürtünmeye karşı koruyan sıvı yağlayıcıdır. Yüksek yüzey 
tutunma kabiliyeti sayesinde hareket eden parçalarda 
uzun süre yağlama sağlar. Korozyonu önler. Metal 
parçaların sessiz ve verimli çalışmasını sağlar. Aşınmayı 
önleyerek parçanın ömrünü uzatır.

Promast Pas Sökücü

Metal yüzeylerdeki pası sökme özelliğine sahip 
koruyucu ve yağlayıcı spreydir. Yüzeydeki tozu ve kiri 
temizler, oluşturduğu ince film tabakasıyla suyu ve nemi 
iterek korozyonu geciktirir.

Promast Pas Sökücü MoS2

Metal yüzeylerdeki pası sökme özelliğine sahip koruyucu 
ve yağlayıcı spreydir. Yüzeydeki tozu ve kiri temizler, 
oluşturduğu ince film tabakasıyla suyu ve nemi iterek 
korozyonu geciktirir. İçerisindeki MoS2 sayesinde titreşim 
ve yük altında sürtünmeyi azaltır.

Promast 

Özellikle kauçuk, plastik ve lastik yüzeylerin uzun süreli 
korumasını ve bakımını sağlar. Kapı ve pencere 
fitillerinde sertleşme ve çatlamaları engelleyerek 
ömürlerini uzatır. Metal-kauçuk gibi farklı yüzey temas 
noktalarında sürtünmeyi azaltarak seslerin azalmasını 
sağlar. Tavan rayları, koltuk rayları ve emniyet kemeri 
gibi aksamların sorunsuz çalışmasına yardım eder.

Promast 

Elektrik ve elektronik parçaları, kablo bağlantı 
kontaklarını, toz, yağ ve diğer kirlerden temizlemek 
için kullanılır. Uçucu yapısı sayesinde yüzeyde kalıntı 
bırakmaz. Nem ve korozyona karşı önleyicidir. 
Oksitlenme ve direnç oluşumunu engeller. Uygulanan 
yüzeyde derinlemesine temizlik sağlar.
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