
Koda Volumen (l) Cena Koda Volumen (l) Cena

201231 5 35,99 102091 5 28,49

201231A 25 131,15 102092 25 121,39

Koda Volumen (l) Cena Koda Volumen (l) Cena

101000 5 34,53 102625 5 69,59

102615 0,75 18,02

Koda Volumen (l) Cena Koda Volumen (l) Cena

101995 5 34,53 102600 0,75 23,74

Škropilnica 2 19,40

Koda Volumen (l) Cena Koda Teža (kg) Cena

101326 1 7,55 102500 1 7,93

Koda Volumen (l) Cena Koda Volumen (l) Cena

103160 1 21,20 103325 0,4 11,47
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AIR FIRE 

ZAŠČITNI SPREJ ZA VARJENJE

AIR GASLEAK 

SPREJ DETEKTOR UHAJANJA PLINA

Za zaščito površin pred visokimi 

temperaturami pri varjenju. 

Odbija vročino, prepreči opekline, 

poškodbe in druge neželjene učinke 

visokih temperatur. Z izhlapevanjem 

absorbira vročino na občutljivih 

površinah, npr. lesu, ploščicah, 

aluminiju, steklu, plastiki, gumi, 

fugah, pipah... 

Detektor dimnih plinov in 

komprimiranega zraka v spreju. 

Pokaže tesnost spojev, ventilov, 

fitingov, regulatorjev in gibljivih cevi na 

napeljavah. Ni vnetljiv in je primeren 

za plinske napeljave. Je viskozen in 

primeren za nanos na različne 

površine. Vsebuje fluorescentno 

rdečilo za boljšo vidljivost. Mehurčki 

pokažejo mesto uhajanja plina. 

Namenjen odstranjevanju vonjav po 

čiščenju in razkuževanju opreme in 

instalacij prezračevanja in hlajenja 

z AIRNET čistilom v prehranski 

industriji. Ne uporabljajte v bližini 

hrane. 

Nekislinski koncentriran izdelek. 

Lahko ga razredčimo z vodo, 

pripravljeno za čiščenje in vzdrževanje 

vseh vrst klimatskih in ogrevalnih 

naprav, za izboljšanje in povečanje 

učinkovitosti. Odpravlja ostanke in 

usedline prahu, maščob, olj, ki se 

lahko pojavijo pri ogrevanju, 

prezračevanju in klimatizaciji 

v hladilni industriji.

DESCAN 

KONCENTRIRANI ODMAŠEVALEC ODTOKOV

CREMAN 

PASTA ZA UMIVANJE ROK

Visoko koncentrirana tekočina za 

razgrajevanje organskih snovi 

(papir, ostanki hrane, krpe, cigaretni 

ogorki, sanitarne brisače, celuloza, 

maščobne obloge, lasje) brez 

korozivnega učinka na odtočno 

napeljavo, razen reaktivnih kovin, 

aluminija.. Povzroča potemnitev 

nerjavečega jekla.

Pasta za umivanje rok z učinkovitimi 

trdnimi delci v kremnem milu, ki 

olajšajo čiščenje. Nanesite na suhe 

roke, zdrgnite umazanijo in dobro 

sperite z vodo.

AC30 ODSTRANJEVALEC VODNEGA KAMNA 

ZA OGREVALNE SISTEME

AIRNET DESINFECTANTE 

DEZINFIKATOR NOTRANJIH SPLIT ENOT

Odstranjuje obloge in usedline 

vodnega kamna. Posebej je primeren 

za bakrene in aluminijaste tokokroge. 

Uporablja se lahko tudi za čiščenje in 

odstranjevanje usedlin za ogrevalne in 

hladilne sisteme, bojlerje, radiatorje, 

kondenzatorje, izmenjevalnike toplote, 

kavne aparate, ledomate, parne 

likalnike..

Dezinfikator / baktericid / fungicid je 

namenjen čiščenju in razkuževanju 

opreme in instalacij prezračevanja in 

hlajenja v prehranski industriji. 

Odstranjuje vse vrste umazanije 

in oblog, ki nastanejo pri pretoku zraka 

(mikroorganizme, bakterije, nikotin, 

prah) brez drgnjenja. 

AIR-SERNET RAZMAŠČEVALEC 

ZA ČIŠČENJE ZUNANJIH KLIMA NAPRAV                            

AIRPUR ODSTRANJEVALEC VONJAV 

V NOTRANJIH SPLIT ENOTAH

čistila za ogrevalne in hladilne sisteme
Cenik velja od 1.1.2020.   Cene vsebujejo 22% DDV.    komerciala@pilremag.si    www.pilremag.si    Tel.: +386 - 1 - 786 - 39 - 83    Trgovina:  059 - 11 - 2000   

PROPILENGLIKOL 60%
TRACAL-EST 

PROTIZMRZOVALNA TEKOČINA

Tekočina za prenos toplote pri 

nizkotemperaturnih hladilnih sistemih 

(pivovarne, mlečna industrija, vinska 

industrija), in v hladilnih sistemih, kjer 

so hladilne tuljave v neposrednem 

stiku s hrano ali pijačo. Nizko toksična  

brezbarvna, čista in rahlo viskozna 

tekočina, topna v vodi.

Hladilna tekočina s protizmrzovalnim 

učinkom za instalacije sončnega 

ogrevanja, do -40°C, z močnim 

protikorozijskim delovanjem. 

Ne poškoduje aluminijastih, bakrenih, 

medeninastih, jeklenih ali železnih 

vodov.


