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PORTRÉT SPOLEČNOSTI 

NICRO®

Během téměř padesátileté historie se společnost 

NICRO vyvinula v celosvětově činného výrobce 

speciálních chemicko-technických produktů prvotřídní 

jakosti. Jejím cílem je trvale snižovat náklady na údržbu

a ošetřování strojů a zařízení.

V oborech lepení, upevňování, těsnění, mazání a čištěni 

je na trhu rozhodující kvalita. Setrvalý výzkum a vývoj 

zaručují produkty, které budou odpovídat rostoucím 

požadavkům zákazníků.

Aby bylo možné zjistit a splnit i budoucí požadavky 

průmyslu, jsou zapotřebí značné technické znalosti 

a cílená výzkumná a vývojová práce. Naše vysoce 

kvalifi kované odborné síly jsou zárukou vynikající úrovně 

jakosti, která je našim standardem.

Za použití nejmodernější měřicí a regulační techniky

je perfektně vybavena laboratoř společnosti NICRO

SCHWEIZ GmbH užitečným partnerem našich zákazníků.

Jak standardní situace, tak speciální řešeni specifi cká

pro jednotlivé zákazníky lze v oblasti odmašťování,

lepící techniky a mazání zajistit v širokém spektru

požadavků.

Blízkost zákazníkům se stala důležitou podporou inovaci, 

odkud pro naše produkty přicházejí stálé nové impulzy. 

Z toho vznikající vztahy k zákazníkům dokážeme cíleně 

dlouhodobě udržovat. Pro každý požadavek Vám bude 

stát po boku správný kontaktní partner.

Majitelem podniku je Švýcar Jurg Vogelsang, kterému

patři mj. i skupina MOTIP DUPLI GROUP (evropská jednička 

na trhu barev ve sprejích, technických sprejů a opravných 

lakovacích tužek).
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montážní pasty

NICRO THERMOCUP 1200
SPECIÁLNÍ MONTÁŽNÍ PASTA NA KOVOVÉ BÁZI

• svým unikátním složením dokonale chrání veškeré 
 rozebiratelné spoje proti zadření a zajišťuje jejich demontáž 
• vhodná pro uhlíkové materiály a barevné kovy
• obsahuje chemicky čisté kovové částice hliníku, zinku 
 a částice oceli,  které dokonale vyplňují a vyrovnávají 
 povrchové nerovnosti a vytváří vysoce odolnou, oddělující 
 vrstvu se špičkovými mazacími účinky vytváří vysoce 
 odolnou, oddělující vrstvu se špičkovými mazacími účinky 

VLASTNOSTI
• má zcela ojedinělý koefi cient tření: 0,1
• dlouhodobé působení 15 až 20 let
• díky svému složení zajišťuje snadnou a bezproblémovou  
 demontáž všech rozebíratelných spojů
• je charakterizována vynikajícími mazacími účinky 
 i v nejtvrdších provozech
• odolná kyselinám a louhům
• má výjimečnou odolnost v tlaku, proto je ideálním 
 mazacím prostředkem pro kluzné plochy s velkým 
 mechanickým zatížením
• spolehlivě působí v agresivním prostředí a je použitelný 
 v teplotním rozsahu: od –180°C do +1200°C 
 při tlaku: až do 22000 N/cm2

• zabraňuje kontaktní (galvanické) korozi při dotyku 
 různých kovů
• odolná oplachu slanou i sladkou vodou
• neotírá se z nanesených ploch
• neobsahuje chlor, fl or, nikl, olovo a kadmium

POUŽITÍ
• ideální prevence pro všechny oblasti průmyslu zejména  
 energetika, chemie, hutnictví, doly 
• svorníky všech velikostí, sedla armatur, teplovodní 
 a parovodní šoupátka, včetně ventilů
• dělící rovina turbín
• veškeré namáhané rozebíratelné spoje – parogenerátory,  
 čerpadla, armatury, tlakové nádoby, pásové vodiče 
• kluzné plochy s velkým mechanickým zatížením
• jako mazací prostředek na ložiska s nízkým počtem otáček

E-01-0032-06 MONTÁŽNÍ PASTA 400 ML

E-01-0032-10 MONTÁŽNÍ PASTA 1 KG

E-01-0032-85 MONTÁŽNÍ PASTA 500 G

E-01-0032-15 MONTÁŽNÍ PASTA 5 KG
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montážní pasty

NICRO THERMOCUP 1400
SPECIÁLNÍ MONTÁŽNÍ PASTA NA KOVOVÉ BÁZI PRO NEREZOVÉ MATERIÁLY

• speciální montážní pasta vyvinuta pro nerezové materiály
• obsahuje chemicky čisté kovové částice niklu, které   
 dokonale vyplňují a vyrovnávají povrchové nerovnosti 
 a vytváří vysoce odolnou, oddělující vrstvu se špičkovými  
 mazacími účinky

VLASTNOSTI
• zajišťuje snadnou a bezproblémovou demontáž všech  
 rozebíratelných spojů
• má zcela ojedinělý koefi cient tření: 0,1
• výrazně urychluje montážní práce s nerezovými materiály
• charakterizována vynikajícími mazacími účinky i v nejná- 
 ročnějších provozech
• odolná kyselinám a louhům
• má výjimečnou odolnost v tlaku, proto je ideálním 
 mazacím prostředkem pro kluzné plochy s velkým 
 mechanickým zatížením.
• spolehlivě působí v agresivním prostředí a je 
 použitelná v teplotním rozsahu: 
 od –180°C do +1400°C
• zabraňuje kontaktní (galvanické) korozi při dotyku 
 různých kovů 
• neobsahuje měď, chloridy, sulfi dy, fl uoridy, olovo 
 a kadmium. 
 Proto je ideální pro použití v jaderné energetice nebo  
 chemickém průmyslu

POUŽITÍ
• ideální prevence pro všechny oblasti průmyslu zejména  
 energetiku chemický a papírenský průmysl, úpravny 
 a čističky vod…
• svorníky všech velikostí, sedla armatur, teplovodní 
 a parovodní šou pátka, včetně ventilů
• veškeré namáhané rozebíratelné spoje – parogenerátory,  
 čerpadla, armatury, tlakové nádoby
• kluzné plochy s velkým mechanickým zatížením

E-01-0033-10 MONTÁŽNÍ PASTA PRO NEREZ 1 KG
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montážní pasty

NICRO THERMOCUP 1450
KERAMICKÁ VYSOKOTEPLOTNÍ MONTÁŽNÍ PASTA

• keramická montážní pasta pro dlouhodobou a bezpečnou   
 ochranu proti zadření v extrémních podmínkách
• neobsahuje žádné kovy
• vykazuje vynikající mazací vlastnosti, snižuje provozní   
 náklady, urychluje montáž a zajišťuje snadnou demontáž 
 i po mnoha letech

VLASTNOSTI
• obsahuje aktivní keramické prvky
• poskytuje optimální ochranu a odolnost proti vodě, slané  
 vodě, kyselinám, plynům, chemickým látkám, tepelnému   
 namáhání, korozi, oxidaci a vysokým tlakům
• zabraňuje kontaktní (galvanické) korozi při dotyku 
 různých kovů
• zajišťuje suché mazání při vysokých teplotách
• zlepšuje kvalitu pevných těsnění a zvyšuje jejich životnost
• vysoce odolný proti stárnutí
• teplotní odolnost: od 80°C do +1600°C
• zrychluje montáž, zkracuje čas demontáže

POUŽITÍ
• ideální pro tepelně vysoce namáhané šroubové spoje, 
 čepy,  kluzná ložiska, čerpadla, brzdové  a výfukové 
 soustavy
• chemický, papírenský, farmaceutický průmysl
• elektrárny, těžební zařízení, spalovací zařízení
• speciálně tam, kde nelze použít pasty s obsahem kovu 
 z důvodu vzniku elektrochemické koroze

E-01-0044-06 KERAMICKÁ PASTA 400ML

E-01-0044-10 KERAMICKÁ PASTA 1 KG
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montážní pasty

NICRO THERMOCUP 1500
SPECIÁLNÍ MONTÁŽNÍ PASTA PRO JADERNOU ENERGETIKU

• speciální montážní pasta vyvinuta pro účely jaderné
 energetiky
• vyznačuje se vysokou chemickou čistotou a byl vyvinut 
 jako montážní  pasta pro montáž technologických celků,   
 strojů a zařízení zejména v primárním okruhu jaderných   
 elektráren

VLASTNOSTI
• obsahuje chemicky čisté kovové částice s antikorozními 
 a antioxidačními přísadami. Je určen jako vhodná 
 prevence pro kritická dlouhodobá spojení ze speciálních   
 materiálů používaných v jaderné energetice
• vytváří oddělující vrstvu, která zabrání zadření či 
 studeným svárům šroubových či jiných spojení ve vysokém   
 rozpětí teplot a různé agresivitě prostředí. Díky vysoké 
 odolnosti vůči tlakům a velmi nízkému koefi cientu tření   
 zabezpečuje velmi snadnou a bezproblémovou demontáž
• výrazně zkracuje vlastní montážní a demontážní práce
• je odolná kyselinám a louhům
• má výjimečnou odolnost v tlaku až do 2950 N/mm2, 
 proto je ideálním mazacím prostředkem pro kluzné plochy 
 s velkým mechanickým zatížením
• spolehlivě působí v agresivním prostředí a je použitelný 
 v teplotním rozsahu: od –180°C do +1500°C
• zabraňuje kontaktní (galvanické) korozi při dotyku 
 různých kovů
• neobsahuje měď, chloridy, olovo a sulfi dy

POUŽITÍ
• byl přednostně vyvinut jako speciální montážní pasta na   
 primárním okruhu jaderných elektráren 
• svorníky všech velikostí, sedla armatur, teplovodní a parovodní   
 šoupátka, včetně ventilů
• kluzné plochy s velkým mechanickým zatížením

APLIKACE
před vlastní aplikací je nutno odstranit případnou vrstvu nečis-
tot. V ideálním případě je vhodné použít speciální bez chlórový 
odmašťovací prostředek NICRO 901 K-3S.
• nanese se pomocí štětce nebo špachtle na třecí plochy
• u závitů nutno aplikovat na celý závit šroubu, včetně 
 závitu matice
• funguje jako neviditelné kuličkové ložisko mezi závity 
 šroubu a matky, mezi pouzdrem a čepem nebo mezi třecími   
plochami

Důležité upozornění: před aplikací produkt důkladně 
promíchat!

E-01-0035-85 MONTÁŽNÍ PASTA PRO JE 0,5 KG

E-01-0035-10 MONTÁŽNÍ PASTA PRO JE 1,5 KG
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mazací prostředky

NICRO 666 K-4 ULTRA
SYNTETICKÝ ”SUCHÝ” MAZACÍ OLEJ S ANTIKOROZNÍMI VLASTNOSTMI

• speciální syntetický, vysoce vzlínavý transparentní mazací  
 prostředek, který proniká hluboko do pórů kovového 
 materiálu a vyplňuje je speciálními přísadami
• po aplikaci vytváří extrémně tenký, neměřitelný, kluzný 
 a konzervační fi lm. Součinitel tření tohoto prostředku 
 je až o 75% nižší než u olejů na bázi ropných produktů.

VLASTNOSTI
• systém 4+ maže, čistí, konzervuje, uvolňuje a plus je suchý
• po aplikaci vytváří dokonalý mazací a ochranný fi lm
• rozpouští zatuhlá maziva
• odpuzuje vodu 
• chrání proti korozi
• má velmi vysoký stupeň vzlínavosti
• vytváří suchý (nelepivý) fi lm s vynikajícími konzervačními   
 vlastnostmi
• je elektricky nevodivý
• nepřitahuje prach, vlákna a jiné nečistoty, neuhelnatí, 
 neobsahuje MoS

2

• zajišťuje mazání a ochranu v rozmezí teplot:
  od 30°C do +300°C

• hnací plyn u spreje: CO
2
 – více aktivní látky, méně odpadů, 

 vyšší bezpečnost

POUŽITÍ
• ideální mazací prostředek pro ložiska, která pracují v oblasti  
 vysokých teplot a otáček, je ideální pro mazání řetězů 
 a dalších pohyblivých dílů, které pracují v silně prašném 
 prostředí nebo jako montážní prostředek pro šrouby, čepy 
• vynikající konzervační prostředek přesných mechanický   
 měřidel, lisovacích nástrojů, nářadí, hotových výrobků při   
 jejich uskladnění i při vysoké vlhkosti vzduchu
• chrání a konzervuje polotovary i hotové výrobky – nezpůsobí   
 barevnou změnu povrchu železných a neželezných kovů
• dokonale chrání elektrická zařízení proti korozi, chrání 
 a maže kontakty, zlepšuje kontaktní spoje a neoxiduje,   
 nenarušuje izolaci
• osvědčil se při údržbě jízdních kol, sportovního nářadí 
 a automobilů

E-01-0001-06 SUCHÉ SYNTETICKÉ MAZIVO 400 ML

E-01-0001-15 SUCHÉ SYNTETICKÉ MAZIVO 5 L

E-01-0001-20 SUCHÉ SYNTETICKÉ MAZIVO 10 L
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mazací prostředky

NICRO 860 PLUS
SPECIÁLNÍ ŘEZNÝ A VRTACÍ OLEJ

• je specialitou švýcarské společnosti NICRO a výsledkem  
 nejnovějších výzkumů v oblasti vývoje řezných a  vrtacích  
 olejů 
• je dokonalým pomocníkem pro opracování těžkoobrobi- 
 telných kovů – kovů měkkých až velmi měkkých nebo  
 kovů tvrdých až extrémně tvrdých

VLASTNOSTI
• vytváří mezi vlastním obrobkem a řeznými nástroji vysoce 
 odolný mazací fi lm, který dokonale přilne k řezné hraně  
 nástroje - nože, závitníku, vrtáku
• vyznačuje se extrémní odolností i při teplotách nad 
 + 500°C a zároveň prokazuje dokonalé mazací vlastnosti
• svým složením, výbornými mazacími a chladícími 
 vlastnostmi mnohonásobně prodlužuje životnost nářadí 
 a výrazně zlepšuje kvalitu opracovávaného povrchu
• umožňuje použití vyšších řezných rychlostí a umožňuje  
 přesnější výrobní operace
• zabraňuje tvorbě nárůstku na řezné hraně
• je nejedovatý, nevytváří „lepivý“ fi lm, neobsahuje 
 řepkový olej, těžké kovy a silikonové přísady
• vyznačuje se příjemnou vůní a nenapadá běžně 
 používané řezné emulze
• hnací plyn u spreje: CO

2
 – více aktivní látky, méně odpadů, 

 vyšší bezpečnost

POUŽITÍ
• používá se pro opracování těžkoobrobitelných kovů -  
 vysoce legovaných i nelegovaných ocelí, nerezové oceli,  
 titanu, bronzu, mědi a její slitiny, hliníku, duralu, tepelně  
 upravovaných barevných kovů (např. žíhaná měď)…
• používá se pro řezání závitů, vrtání, frézování, 
 soustružení, broušení, hluboké tažení, lisování a válcování

APLIKACE
• ve většině případů stačí jediné namazání pro následující  
 pracovní postup – vrtání, řezání závitů, hluboké tažení,  
 lisování …
• přesná (bodová) aplikace se dosahuje použitím 
 aerosolového balení nebo injektorem. Při použití 
 JET-injektoru a velkoplošných prací jsou intervaly 
 nanášení produktu přímo úměrné druhu výrobní 
 operace a zatížení vlastního řezného nástroje

E-09-0001-06 ŘEZNÝ OLEJ 400 ML

E-09-0001-15 ŘEZNÝ OLEJ 5 L

E-09-0001-20 ŘEZNÝ OLEJ 10 L
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mazací prostředky

NICRO 550
VYSOKOTEPLOTNÍ MAZACÍ TUK NA KOVOVÉ BÁZI

• špičkový netavitelný mazací tuk určený pro oblast 
 vysokých teplot
• obsahuje kovové částice, které výrazně snižují opotřebení   
 třecích ploch a zajišťují prvotřídní mazací vlastnosti
• obsahuje přísady, které zabraňují oxidaci a zajišťují 
 vysokou odolnost vůči tlaku a vysokou stabilitu

VLASTNOSTI
• díky speciálním aditivům má vynikající mazací vlastnosti
• neoxiduje a výrazně prodlužuje intervaly mazání
• chemicky stabilní
• odolný kyselinám a louhům
• má vynikající přilnavost a vysokou pevnost ve střihu
• odolný vodě, páře a nevymývá se
• zabraňuje korozi
• odolný vůči nízkým a vysokým teplotám v rozmezí:
 od -15°C do +200°C
 krátkodobě do +250°C
• po aplikaci výrazně prodlužuje životnost třených ploch 
 oproti klasickým vazelínám

POUŽITÍ
• univerzální mazací tuk zejména pro oblasti těžkého 
 průmyslu - těžké těžební mechanizmy, jeřáby o vysoké   
 nosnosti, dopravníky, těžké silniční stroje 
• jako náplň do těžce až extrémně mechanicky zatěžovaných
  ložisek, nebo tam, kde stávající mazací tuky rychle oxidují
  nebo se rozkládají působením chemicky agresivním 
 prostředí
• vynikající mazací tuk pro oblasti vysokých teplot

E-01-0022-10 NETAVITELNÝ MAZACÍ PROSTŘEDEK 1 KG
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mazací prostředky

NICRO 632
SILIKONOVÝ MAZACÍ OLEJ

• účinný, transparentní a nemastný mazací prostředek pro  
 ošetřování kluzných kovových nebo plastových ploch, 
 pryžových těsnění, dřevěných dílů 
• vytváří speciální mazací a ochranný fi lm na který se nelepí 
 prach a jiné nečistoty obsažené ve vzduchu

VLASTNOSTI
• vytváří po odpaření speciálního ředidla nemastný 
 a nešpinící vysoce účinný silikonový mazací a ochranný   
 fi lm, který zaručuje minimální třecí moment
• odolný vůči nízkým a vysokým teplotám v rozmezí:
 od -40°C do +230°C
• vytváří vodu odpudivou vrstvu a má vynikající antikorozní   
 vlastnosti
• vyznačuje se dokonalou přilnavostí a vynikajícími mazacími   
 vlastnostmi
• po aplikaci prodlužuje životnost třecích ploch
• chrání pryžová těsnění a prodlužuje jejich životnost
• hnací plyn u spreje: CO

2
 – více aktivní látky, méně odpadů, 

 vyšší bezpečnost

POUŽITÍ
• osvědčil se jako vynikající pomocník při údržbě v řadě 
 průmyslových odvětvích – energetika, automobilový 
 průmysl, strojírenství, dřevozpracující průmysl 
• ideální prostředek pro ošetření veškerých pryžových těsnění 
 (okolo dveří automobilů, chladniček, mrazicích boxů)
• jako vynikající mazací prostředek pro čepy, panty, zámky 
 a jiné strojní díly
• pro ošetřování výrobků z plastů či dřeva, 
• pro mazání nábytkových posuvných systémů  
• vynikající prostředek pro mazání řetězů nebo dílů 
 v prašném prostředí

E-01-0002-06 SILIKONOVÝ OLEJ 400 ML
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SILIKONOVÝ MAZACÍ TUK

• netavitelný mazací tuk složený z nejedovatých komponentů
• vysoce účinný, silikonový mazací prostředek pro ošetřování   
 pryžových těsnění a o - kroužků
• používá se tam, kde jsou problémy se stárnutím pryžových
 těsnění, o – kroužků, s vytékáním a oxidací stávajících 
 mazacích tuků nebo jejich rozpouštěním v olejích  
• k ochraně kontaktů NN a VN vypínačů
• k mazání v potravinářském průmyslu

VLASTNOSTI
• je odolný řadě agresivních chemických látek, pohonným   
 hmotám a hydraulickým olejům se kterými se nemísí
• odolný vůči nízkým a vysokým teplotám v rozmezí:
 od -55°C do +240°C krátkodobě až +280°C
• zabraňuje stárnutí o – kroužků a pryžových těsnění
• vyznačuje se dokonalou přilnavostí a vynikajícími mazacími   
 vlastnostmi
• po aplikaci prodlužuje životnost třecích ploch
• prodlužuje životnost ošetřovaných dílů
• neoxiduje, neodpařuje se a je nejedovatý
• odpuzuje vodu a je odolný vůči vodní mlze a páře
•  vysoká pevnost ve smyku
• elektricky nevodivý
• podle DIN V 10517 certifi kován jako potravinářské mazivo H1

POUŽITÍ
• ideální prostředek pro ošetření veškerých pryžových těsnění, 
 manžet a o-kroužků
• díky svým mazacím vlastnostem je ideální pro dlouhodobé 
 ošetření pomaluběžných strojních dílů při vysokých 
 teplotách – válečková a kuličková ložiska dopravníků, 
 sušiček, mazání kuličkových čepů 
• k mazání spojů různých konstrukčních materiálů: hliník,
 ocel,bronz 
• ochrana elektrických kontaktů před nečistotami, vlhkostí 
 a korozí
• k mazání ventilů pro pitnou vodu
• pro mazání v potravinářském průmyslu
• při výrobě domácích spotřebičů

APLIKACE
• pro mazání použitých dílů, je nutno odstranit případnou   
 vrstvu nečistot
• před aplikací provést odmaštění produktem 
 NICRO 901 K-3S
• aplikuje se na dokonale odmaštěný a suchý povrch 
• nanese se pomocí štětce nebo špachtle

E-01-0015-03 NETAVITELNÝ SILIKONOVÝ TUK 200 G

E-01-0015-10 NETAVITELNÝ SILIKONOVÝ TUK 1 KG

mazací prostředky
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mazací prostředky

NICRO 602
SYNTETICKÉ MAZIVO NA ŘETĚZY

• vysoce kvalitní mazivo, které bylo vyvinuto speciálně pro   
 čištění a mazání vysokorychlostních a vysoce zatížených   
 řetězů – zabraňuje jejich prodloužení, roztrhání a opotřebení

VLASTNOSTI
• vytváří na aplikovaném povrchu po odpaření rozpouštědla,   
 houževnatý mazací ochranný fi lm
• chrání před vniknutím nečistot do o-kroužků řetězů
• odolný vůči nízkým a vysokým teplotám v rozmezí:
 od -45°C do +230°C
• vytváří vodu odpudivou vrstvu a má vynikající antikorozní   
 vlastnosti
• vyznačuje se dokonalou přilnavostí a vynikajícími mazacími   
 vlastnostmi
• po aplikaci prodlužuje životnost třecích ploch
• odolává vysokým tlakům
• neoxiduje, je odolný vůči vodě, alkoholu, vodní páře, 
 kyselinám, agresivnímu prostředí
• neobsahuje silikon, grafi t, MOS

2

• použitelný v obtížně přístupných místech
• hnací plyn u spreje: CO

2
 – více aktivní látky, méně odpadů, 

 vyšší bezpečnost

POUŽITÍ
• veškeré typy řetězů – jak silně namáhané, tak vysoce 
 rychlostní
• lana, lanové dráhy, lanovody, dopravníky, vozíky, pouzdra,  
 ozubené převody, klouby a spojky, vysokozdvižné vozíky
• testovaný pro motocykly a jízdní kola

E-01-0006-06 MAZIVO NA ŘETĚZY 400 ML
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mazací prostředky

NICRO 137 
MAZACÍ PROSTŘEDEK NA OCELOVÁ LANA

• vysoce účinný mazací a ochranný prostředek na údržbu   
 ocelových lan s vysokou vzlínavostí i ve velice agresivním   
 prostředí 
• odolává působení vody, slané vody, zásadám a parám kyselin
• zastavuje korozi již započatou a zabraňuje jejímu dalšímu   
 působení

VLASTNOSTI
• vynikající přilnavost a antikorozní vlastnosti
• chemicky velmi stálý, odolný vůči agresivním chemickým   
 látkám
• vynikající penetrační vlastnosti a velice rychle pronikne 
 do prasklin a trhlinek a zabraňuje vniknutí vody a vlhkosti
• vynikající mazací vlastnosti pod vysokým zatížením
• odolný vůči nízkým a vysokým teplotám v rozmezí: 
 od –30°C do +120°C 
• svým složením zajišťuje, že v oblasti nízkých teplot zůstává   
 ochranný fi lm neustále elastický a při vysokých teplotách   
 neskapává
• prodlužuje životnost ocelového lana, dlouhodobá životnost, 
 žádný rozstřik
• hnací plyn u spreje: CO

2
 – více aktivní látky, méně odpadů, 

 vyšší bezpečnost

POUŽITÍ
• k mazání nosných ocelových lan visutých konstrukcí nebo 
 k mazání ocelových lan, které jsou vystaveny působení
 vysokých a nízkých teplot, agresivnímu chemickému 
 prostředí, vzdušné vlhkosti nebo jsou do vody ponořené
• antikorozní prostředek při zakonzervování strojních dílů,   
 kovových konstrukcí a hutních polotovarů
• kabelové jeřáby, lanovky, jeřábové zakladače
• aplikuje se „za studena“ namáčením, stříkáním nebo 
 natíráním

E-01-0010-06 MAZIVO NA LANA 400 ML

E-01-0010-15 MAZIVO NA LANA 5 L

E-01-0010-20 MAZIVO NA LANA 10 L
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ochrana proti korozi

NICRO 140
SPECIÁLNÍ KONZERVAČNÍ MINERÁLNÍ OLEJ

• speciální konzervační olej s dlouhodobou účinností 
 a vynikajícími mazacími vlastnostmi
• odolává nejrůznějším vlivům, které způsobují korozi 
 kovových materiálů.
• patří do skupiny výjimečných prostředků, které splňují   
 požadavky US Army MIL-C-16173D, MIL-C-22235

VLASTNOSTI
• konzervační minerální olej, který byl vyvinut pro potřeby   
 účinné antikorozní ochrany kovů a jako speciální mazací   
 prostředek.
• na povrchu chráněných předmětů vytváří extrémně tenkou, 
 nesmírně účinnou transparentní a vodu odpudivou 
 ochrannou vrstvu.
• neemulguje a je odolný také vůči zásaditým odmašťovacím   
 prostředkům
• Teplotní odolnost: 20°C až +120°C
• hnací plyn u spreje: CO

2
 – více aktivní látky, méně odpadů, 

 vyšší bezpečnost

POUŽITÍ
• vhodný zejména k ochraně hutních polotovarů, dále ke
 konzervaci malých a velmi přesných hotových výrobků -   
 jehel, šroubů a matic, ložisek všeho druhu 
• vhodný k mazání a konzervování strojů a přístrojů
• nanáší se ponořením do lázně, natíráním, stříkáním. 
 Po odpaření speciálního ředidla zanechává na povrchu 
 chráněného předmětu extrémně tenký, nesmírně účinný   
 transparentní a vodu odpudivý ochranný fi lm o tloušťce 
 cca 0,0018 mm.

APLIKACE
Aplikuje se na předměty, které jsou:
1. skladovány ve vnitřních prostorách (sklady...) 
 doba ochrany 1 rok nebo více
2. skladovány pod otevřeným přístřeškem 
 doba ochrany 3 až 6 měsíců
3. skladovány pod holým nebem doba ochrany do 30 dnů
 (pro vyšší požadavky doporučujeme NICRO 135)

E-01-0012-06 OCHRANA PROTI KOROZI - VNITŘNÍ 400 ML

E-01-0012-20 OCHRANA PROTI KOROZI - VNITŘNÍ 10 L

E-01-0012-00 OCHRANA PROTI KOROZI - VNITŘNÍ 200 ML
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ochrana proti korozi

NICRO 135
DLOUHODOBÁ ANTIKOROZNÍ OCHRANA

• zajišťuje dlouhodobou účinnou ochranu kovových materiálů   
 proti korozi i ve velice agresivním prostředí
• odolává působení vody, slané vody, zásadám a parám kyselin
• zastavuje korozi již započatou a zabraňuje jejímu dalšímu   
 působení
 

VLASTNOSTI
• po odpaření rozpouštědla vzniká ochranný fi lm, který je   
 měkké konzistence
• vzniklý fi lm je tixotropní. Účinně brání proti korozi 
 a zastavuje jejjí další působení
• za nízkých teplot tuhne, avšak ani při teplotách pod -20°C   
 není náchylný k olupování nebo zkřehnutí a neztrácí nic 
 ze svých vlastností. I při těchto teplotách velmi dobře 
 přilne na kov.
• chemicky velmi stálý, je odolný vůči agresivním chemickým   
 látkám
• mimořádně odolný proti působení vody (slané i sladké) 
 a vzdušné vlhkosti
• má vynikající penetrační vlastnosti a velice rychle pronikne   
 do prasklin a trhlinek a zabraňuje vniknutí vody a vlhkosti.   
 Má i vynikající mazací vlastnosti, které zpomalují 
 opotřebení kluzných částí při středních a malých rychlostech.
• nenarušuje pryžové díly, proto tyto díly není potřeba 
 demontovat nebo jinak chránit 
• nedochází k nadměrnému bobtnání materiálu obalů 
 lanovodů

POUŽITÍ
• jako antikorozní prostředek při zakonzervování strojních dílů,  
 kovových konstrukcí, hutních polotovarů, spodků a dutin   
 karoserií silničních a kolejových vozidel
• ideální jako ochrana lodních nástaveb a jejich dutin, lze použít   
 k mazání nosných lan visutých konstrukcí, k mazání velkých
 vodících šroubů nebo k ošetřování pohyblivých dílů, které  
 jsou vystaveny působením vzdušné vlhkosti nebo jsou do   
 vody ponořené.

APLIKACE
Aplikuje se namáčením, stříkáním nebo natíráním na odmaštěný 
a očištěný povrch. Povrch může být při aplikaci vlhký. Malé části by 
měli být ošetřeny ponořením.  Po 20 minutách od nanesení produktu 
dojde k odpaření rozpouštědla a k požadovanému výsledku.  Pro 
lepší dlouhodobý efekt je vhodné proces opakovat. NICRO 135 je 
možné odstranit pomocí čističe NICRO 901 K-3S.

Aplikuje se na předměty, které jsou:
1. skladovány pod otevřeným přístřeškem doba ochrany až 2 roky
2. skladovány pod holým nebem doba ochrany minimálně 6 měsíců. 
Po půl roce je nutno provést kontrolu a případně nanést 
opravnou ochrannou vrstvu.

  

E-01-0011-00 OCHRANA PROTI KOROZI - DLOUHODOBÁ 400 ML

E-01-0011-15 OCHRANA PROTI KOROZI - DLOUHODOBÁ 5 L
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ochrana proti korozi

NICRO ZINEK 304, 306
KATODOVÁ ANTIKOROZNÍ OCHRANA

• speciální antikorozní ochrana, která má srovnatelné účinky   
 jako žárové nebo galvanické zinkování
• dodává se ve dvojím provedení: 
 a) lesklý zinek - NICRO 304
 b) tmavý zinek - NICRO 306
• obsahuje chemicky čisté částice zinku ve formě šupinek
• aplikuje se za studena

VLASTNOSTI
• dokonale chrání kovový podklad působením elektrochemického   
 procesu – zinek jako anoda a kovový podklad jako katoda
• schne velmi rychle, po cca 30-ti sekundách je povrch nelepivý 
 a po cca 15-ti minutách jej lze ošetřit barevným nátěrem
• díky snadné aplikaci umožňuje provádět dokonalou antikorozní 
 ochranu přímo na místě
• skládá se z 95% zinku a 5% speciální pryskyřice
• svým složením zaručuje, že povrch je zcela homogenní bez   
 trhlinek i při teplotním zatížení
• odolává i agresivnímu chemickému prostředí
• aplikuje se na kovový podklad, který není potřeba zvláštně 
 upravovat, stačí pouze odstranit starý nátěr nebo volné 
 částice (šupinky) koroze. Poté se pomocí uhlovodíkového  
 prostředku NICRO 901 K-3S kovový podklad důkladně 
 odmastí, opískování není nutné
• na takto ošetřený povrch se nanáší stříkáním, natíráním nebo   
 namáčením
• doporučená tloušťka vrstvy je minimálně 40 µ

POUŽITÍ
• základní antikorozní ochrana ocelových konstrukcí
• náhrada za klasické způsoby zinkování
• ochrana svárů a oprava stávajících pozinkovaných povrchů
• na železné a ocelové konstrukce
• v opravnách a strojírenství
• při klempířské a zámečnické práci
• v chemickém průmyslu
• na vodních, klasických i jaderných elektrárnách

E-05-0001-06 NICRO 306 ZINEK MATNÝ 400 ML

E-05-0001-15 NICRO 306 ZINEK MATNÝ 5 KG

E-05-0005-06 NICRO 304 ZINEK LESKLÝ 400 ML
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oddělovací prostředky

NICRO 1600
SVAŘOVACÍ SPREJ

• oddělovací svařovací prostředek na vodní bázi
• neobsahuje žádné karcinogenní látky a je fyziologicky 
 nezávadný a biologicky odbouratelný (92%)
• má příjemnou vůni a neobsahuje žádné látky, které škodí 
 zdraví nebo poškozují ozónovou vrstvu

VLASTNOSTI
• 100% separační účinnost
• žádné škodlivé výpary, může se používat v uzavřeném prostoru
• používá se při svařování jako oddělovací a ochranný prostředek   
 pro zajištění čistého povrchu svařence a na ochranu svařovací 
 hubice
• zabraňuje připečení kovového rozstřiku (perliček) 
 i u svařovacích automatů
• současně působí jako před čistič před povrchovou úpravou
• zajišťuje přechodnou antikorozní ochranu
• neobsahuje žádné silikony nebo jiné přísady, které snižují nebo 
  zabraňují přilnavosti barevných nátěrů
• nehořlavý
• hnací plyn u spreje: CO

2
 – více aktivní látky, méně odpadů, 

 vyšší bezpečnost

POUŽITÍ
• mimořádně šetrný při spotřebě. Spray o obsahu 400 ml 
 vystačí k ochraně svarového švu o délce 90 m
• nanáší se pouze v tenké vrstvě, jako jemná mlha
• je nutno před použitím nebo přeléváním dobře rozmíchat

E-09-0007-06 SVAŘOVACÍ SPREJ   400 ML

E-09-0007-20 SVAŘOVACÍ SPREJ   10 L
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speciální prostředky

NICRO 941
ODSTRAŇOVAČ ZBYTKŮ BAREV A TĚSNĚNÍ

• určen pro odstraňování starých zapečených zbytků těsnění,   
 zatvrdlých a zapečených olejů a mazacích tuků
• odstraňuje zbytky lepidel a barev, včetně laků

VLASTNOSTI
• neobsahuje kyseliny a jiné chemické látky napadající kovy
• rozpouští i vytvrzená vteřinová lepidla
• spolehlivě rozpouští i zuhelnatělé a zapečené zbytky 
 mazacích tuků a olejů, které odolávají známým rozpouštědlům 
 a odmašťovacím prostředkům
• účinkuje spolehlivě a rychle
• není vhodný na plasty, syntetické tkaniny a linoleum

POUŽITÍ
• používá se tam, kde selžou stávající odmašťovací prostředky 
 a rozpouštědla
• po aplikaci zajistí spolehlivý účinek
• používá se v opravárenství při odstranění zbytků těsnění, 
 které jsou připečeny k přírubám, pro odstranění zbytků barev 
 a laků z kovových ploch nebo barev ze závitů šroubů před   
 jejich demontáží
• lze použít na odstranění zbytků již vytvrzených lepidel

APLIKACE
naneste pomocí štětečku, který je součástí balení na zapečená 
těsnění, zbytky lepidel a barev. Nechte působit cca 10 minut. 
Po této době kartáčem nebo špachtlí setřete zbytky a povrch 
utřete savou textilií.

E-09-0012-85 ODSTRAŇOVAČ TĚSNĚNÍ 0,5 KG
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speciální prostředky

NICRO 900
UVOLŇOVAČ ZKORODOVANÝCH A ZADŘENÝCH SPOJŮ S PŘÍSADOU MOS

2

• určen pro snadné a bezproblémové povolení a uvolnění 
 zejména zarezlých nebo zakouslých svorníků, šroubů, matic, 
 čepů, fi tinků...
• patří k tomu nejlepšímu, co lze na trhu v této oblasti pořídit. 
 To je potvrzeno zkušenostmi s tímto prostředkem v nejtěžších 
 provozech jako je báňský průmysl, energetika, chemický 
 průmysl...

VLASTNOSTI
• vyznačuje se velmi vysokým stupněm vzlínavosti a díky této 
 schopnosti rychle pronikne zkorodovanou vrstvou. 
 Působením přísady MOS

2
 dokonale promaže zkorodovaný   

 závit, takže následné povolení je velmi snadné
• aplikuje se na zkorodovaný spoj a nechá se působit podle
 potřeby Poté se provede demontáž spoje. Dle zkušeností je 
 vhodné před vlastní aplikací uvolňovače odstranit ze závitu 
 hrubé nečistoty nebo částice koroze ocelovým kartáčem.
• odstraňuje i zkorodované otisky prstů z broušených ploch 
 a odstraňuje korozi z kovových či chromových dílů
• hnací plyn u spreje: CO

2
 – více aktivní látky, méně odpadů, 

 vyšší bezpečnost

POUŽITÍ
• osvědčil se jako ideální pomocník v údržbě nebo při akutních 
 opravách v mnoha odvětvích průmyslu
• neocenitelný pomocník při údržbě zejména v oblasti 
 energetiky, chemickém průmyslu, báňském průmyslu, prostě 
 všude tam, kde je potřeba zajistit snadnou a bezproblémovou 
 demontáž veškerých šroubových spojů bez celkové destrukce 
 či poškození materiálu

APLIKACE
Aplikujte krátkým postřikem na požadovaný spoj až je povrch 
vlhký. NICRO 900 se vstřebává a prochází vrstvou rzi až do 
nejhlubších pórů. Po několika minutách jsou zrezivělé části 
oddělené. V případě silné koroze je potřeba aplikaci opakovat 
a ponechat delší dobu k vstřebání produktu.

E-09-0009-06 UVOLŇOVAČ 400 ML
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čisticí prostředky

NICRO 901 K–3S
VYSOCEÚČINNÝ ODMAŠŤOVACÍ PROSTŘEDEK

• bezchlórový uhlovodíkový odmašťovací prostředek neobsahující 
 halogeny, PTBB, PCB a PCT látky a proto je hodnocen jako 
 vhodný produkt z hlediska životního prostředí
• používá se výhradně pro lokální aplikaci
• optimální prostředek pro rychlé a důkladné odmaštění 
 zejména kovových materiálů před dalším technologickým   
 krokem – lepení nebo další povrchové úpravy

VLASTNOSTI
• velmi dobře rozpouští živočišné, rostlinné a minerální tuky 
 a oleje
• rozpouští i zoxidovaná a zapečená maziva
• odplavuje mechanické nečistoty včetně měkkých typů karbonů
• rychle odmašťuje kovy, pryž, plastické hmoty (před aplikací 
 na plasty je nutno vyzkoušet jejich odolnost), sklo a jiné 
 materiály
• odpařuje se bezezbytku a ve velmi krátké době
• nezpůsobuje korozi
• neobsahuje jedovaté výpary
• nenapadá povrchové úpravy kovů
• hořlavina I.třídy nebezpečnosti
• hnací plyn u spreje: CO

2
 – více aktivní látky, méně odpadů, 

 vyšší bezpečnost

POUŽITÍ
• ideální pomocník pro odmaštění povrchů různých materiálů 
 před lepením nebo povrchovou úpravou v nejrůznějších 
 oblastech průmyslu a opravárenství 
• odmašťovací prostředek pro odstranění montážních past, 
 mazacích tuků nebo olejů z ložisek, svorníků, šroubových spojů, 
 pohyblivých dílů a kluzných ploch
• doporučený odmašťovací prostředek před aplikací 
 montážních past NICRO Thermocup, mazacích tuků 
 a ostatních maziv
• používá se výhradně lokálně a není určen pro použití jako 
 náplň do mycích stolů

E-02-0010-06 ČISTIČ 400 ML

E-02-0010-10 ČISTIČ 1 L

E-02-0010-20 ČISTIČ 10 L
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čisticí prostředky

NICRO 935
SPECIÁLNÍ ČISTICÍ PROSTŘEDEK PRO ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ

• speciální vysoce účinný chemický prostředek pro údržbu 
 elektrických zařízení malého napětí
• dokonale čistí a odmašťuje veškerá elektronická zařízení,
  jejich moduly, včetně spínacích a rozpínacích kontaktů, 
 které při pravidelné aplikaci udržuje ve vynikajícím stavu

VLASTNOSTI
• vyznačuje se špičkovými čisticími a odmašťovacími vlastnostmi.
• rozpouští veškeré nečistoty, které se na elektrických 
 zařízeních MN mohou objevit během provozu
• zajistí odstranění nečistot, prach, olej, tuky, oxidy, zbytky 
 spali apod. z povrchu slaboproudých zařízení, jejich kontaktů
 a konektorů
• velmi rychle se odpařuje bezezbytku
• v žádném případě nenapadá a nepoškozuje materiály 
 používané v elektrotechnickém průmyslu, včetně izolací, 
 plastů, barev a popisů
• není jedovatý ani karcinogenní
• minimalizuje možné poruchy řídící a výkonové elektroniky 
 vlivem nečistot a mastnost
• zajistí dokonalou přilnavost pro ochranné laky.
• velmi vhodný pro rychlé a spolehlivé odstranění zbytků 
 silikonů, kyselin a kalafuny z desek plošných spojů
• hnací plyn u spreje: CO

2
 – více aktivní látky, méně odpadů, 

 vyšší bezpečnost

POUŽITÍ
• v elektroúdržbě ve všech odvětvích průmyslu
• pro pravidelnou servisní činnost
• usměrňovače, měniče, regulační technika, výkonová elektronika
• měřící a diagnostické přístroje a zařízení
• výpočetní technika, televizní a domácí elektronika

E-02-0005-06 ČISTIČ ELEKTRONIKA 400 ML

E-02-0005-25 ČISTIČ ELEKTRONIKA 10 L
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čisticí prostředky

NICRO 664
ČISTICÍ PROSTŘEDEK PRO ČIŠTĚNÍ SILOVÝCH ČÁSTÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

• speciální vysoce účinný chemický prostředek pro údržbu 
 elektrických zařízení napěťových hladin NN a VN
• čistí a při pravidelné aplikaci udržuje zejména kontakty 
 silových elektrických zařízení ve vynikajícím stavu

VLASTNOSTI
• vyznačuje se špičkovými čisticími vlastnostmi. Rozpouští 
 veškeré nečistoty, které se na silovém elektrickém zařízení 
 mohou objevit během provozu.
• zajistí odstranění nečistot – prach, olej, tuky, oxidy, zbytky   
 spalin… - z povrchu silových elektrických zařízení a kontaktů
• chrání kontakty silových elektrických zařízení proti vzdušné 
 vlhkosti a korozi a současně je dokonale promaže
• v žádném případě nenapadá a nepoškozuje materiály 
 používané v elektrotechnickém průmyslu včetně izolací, 
 plastů, barev a popisů
• není jedovatý ani karcinogenní
• minimalizuje možné poruchy silových elektrických zařízení 
 vlivem nečistot a vlhkosti
• dokonalý pomocník pro pracovníky v elektroúdržbě
• hnací plyn u spreje: CO

2
 – více aktivní látky, méně odpadů, 

 vyšší bezpečnost

POUŽITÍ
• ideální v každodenní praxi pracovníků v elektroúdržbě pro 
 ošetřování a pravidelnou údržbu zejména kontaktů silových 
 elektrických zařízení – vypínačů, přepínačů, stykačů, jističů, 
 svorek elektrických strojů točivých…
• dokonale chrání elektrická zařízení proti korozi, maže 
 kontakty, zlepšuje kontaktní spoje a neoxiduje

E-01-0004-06 ČISTIČ ELEKTRO 400 ML
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lepidla a tmely

NICRO LOK 
ANAEROBNÍ TMELY A LEPIDLA

• zajišťování závitů matic, šroubů, svorníků a závitových součástí
• těsnění trubkových spojů pro kapalinové a plynové systémy
• plošná těsnění na netěsné příruby a převodové skříně
• upevňování a zajišťování ložisek, pouzder, klínů, hřídelí 
 a válcových součástí

VLASTNOSTI
• jednosložkový produkt
• jednoduchá a rychlá montáž
• vytlačuje se, nesmršťuje ani neucpává systém uvolněnými   
 částicemi
• odolává chladu, horku, oleji, vodě, slané vodě, plynu, 
 kyselinám a rozpouštědlům
• odolává vibracím a rázům
• zabraňuje korozi
• teplotní rozsah -50° až 204°C (dle typu produktu)
• snadná demontáž (dle typu produktu)
• úspora času a nákladů

POUŽITÍ

Zajišťování šroubových spojů: 

22-22 nízká pevnost, do M40 50 ML
22-42 střední pevnost, do M40 50 ML
22-70 vysoká pevnost, do M40 50 ML

Těsnění trubkových spojů:

25-42 střední pevnost, do R ½“ 50 ML
25-77 střední pevnost, do R 3“ 50 ML

Plošné těsnění:

25-73 střední pevnost, do 1 mm 50 ML
25-10 vysoká pevnost, do 0,8 mm 50 ML

Spojení typu náboj/hřídel:

26-20 vysoká pevnost, do 0,35 mm 50 ML
22-70 vysoká pevnost, do 0,25 mm 50 ML

Další typy na vyžádání na základě Vaší specifi kace.

E-03-0054-03 ANAEROBNÍ TMEL - LEPIDLO 50 ML


