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Позначення:

 аерозоль

 каністра 5 л

 бочка 25 л

   бочка 200 л

 термовідпорність

 не горить

 3 роки придатності

 розпилювач 360°
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Марка Ambersil добре відома на 
ринку професійних 
промислових засобів  вже 
більше 50 років. Ці препарати  
задовільняють найвимогливіші 
потреби кінцевих споживачів і 
віддавна становлять 
європейський авангард, з точки 
зору технологій, визначаючи 
стандарти якості (застосовуючи 
ISO 9001), відповідальності і 
технічної компетентності. 

Продукція Ambersila відома в 
усій Європі і представлена 
широкою гамою допоміжних 
засобів, які застосовуються 
практично в усіх видах 
технологій - що є необхідністю 
майже для кожного 
підприємства, яке дбає про   
свою  дієздатність і 
модернізацію. 

Цей каталог містить продукцію 
Ambersil, яка користується 
найбільшим попитом на 
європейських ринках. 

Повна інформація про усю 
продукцію Ambersila 
знаходиться на сайті: 
www.ambersil.pl

Цей каталог представляє 
промислові засоби Ambersila в 
наступних групах:
-     для очищення
-     для змащення/розблокування 
-     розчинники 
-     антикорозійні
-     миття промислове

Багато аерозолів Ambersila з 
розпилювачем, який обертається 
на 360, що дозволяє їх 
застосування під різним кутом, а 
також вверх дном. Більшість 
продуктів має також гарантовану 
3-річну придатність до 
застосування.

Ці характеристики визначають 
продукти Ambersila як найбільш 
комплексне і оптимальне 
розвязання проблем, що 
виникають в процесі виробництва, 
функціонування, сервісного 
обслуговування підприємств  

Представлені позначення 
дозволяють швидко 
зорієнтуватись  в основних 
властивостях запропонованих 
засобів. 



Очищення
Універсальна пінка для
очищення:
видаляє застарілий бруд, 
мазуту, сліди нікотину
безпечна для скла, 
пластиків, металів, плитки
ідеальна в офісному, 
сервісному застосуванні
розпилювач 360°
також під маркою Servisol 
(Foam Cleaner 30)

Універсальна пінка для скла
до вікон, моніторів, 
дзеркал, плиток
керамічних
ідеальне застосування 
в офісах, при 
сервісному обслуговуванні
не залишає смуг
залишає приємний
запах
також під маркою Servisol 

Пінка до панелей LCD i TFT:
до вікон, моніторів, 
дзеркал, плиток
керамічних
ідеальне застосування 
в офісах, при 
сервісному обслуговуванні
не залишає смуг
залишає приємний
запах
тільки під маркою Servisol 
також у вигляді
насичених салфеток -
100 штук в упаковці

Amberclens
Пінка антистатична

Glass cleaner
Чистить скло

Screen Cleaner
(Servisol)
Чистить LCD



Очищення
Група засобів для
очищення на основі
лимонних масел:
не містить хлорових
розчинників і тих, 
що містять
важкі випари
видаляє масла, мазути, 
жири, смоли, туші і
пігменти
приємний лимонний 
запах
універсальна, 
високоефективна пінка
утворює жорстку піну,
що не спливає

Безпечний розчинник  
для електронноі техніки
і приладів: 
на основі ізопропіленового
спирту
безпечний для гум
i пластиків
видаляє вологу і 
забруднення
приємний лимонний 
запах
для очищення головок
принтерів, ксероксів
також в упаковці 1 л

Пінка до електронного 
обладнання:
для очищення обладнання
електричного і 
електронного
безпечна для скла, 
пластиків, металів, гуми
слабкий запах, не
пропускає струму
швидко випаровується,
не залишаючи
осаду
видаляє масла, мазути, 
воски і силікони

Ambersolv 
Foam
Лимонна свіжість

IPA
Чистить електронні 
прилади і техніку

Ambertron
Чистить електронне 
обладнання



Розчинники
Комплект 3 розчинників 
промислового
застосування

Amberklene LO30
слабкий запах
ефективно усуває
бруд, що походить
від масел і мазут
застосовується до
металевих і пластикових
поверхонь

Комплект 3 розчинників 
промислового
застосування

Amberklene FE10
швидко випаровується
ефективно усуває
бруд, що походить
від масел і мазут
застосовується до
металевих (гальмівні
диски) і пластикових
поверхонь

Комплект 3 розчинників 
промислового
застосування

Amberklene ME20
довший час
випаровування
ефективно очищає
різноманітні забруднення
застосовується до
металевих і пластикових
поверхонь

Amberklene
FE10
Швидке випаровування

Amberklene
ME20
Довше випаровування

Amberklene
LO30
Слабкий запах



ОчищенняРозчинники
До усування  наклейок
етикеток
нейтралізує дію клею, що
дозволяє швидко і цілковито
усунути етикетки
для очищення офісної
техніки, комп’ютерів,
факсів, принтерів,
ксероксів, скляних вітрин,
елементів обладнання,
роликів і т.п.
призначений до 
застосування на усіх не
абсорбуючих поверхнях
ідеальний для усунення
етикеток з офісної
електронної техніки
видаляє туші і плями
залишених маркерами

Розчинник для очищення
обладнання енергетичного
і електронного
висока стійкість на займання

 )C°  (більше 200  
не пропускає струму
мало ароматичний
безпечний для:
алюмінію, сталі, міді,
кадмійованих поверхонь,
поліметакриланів,

 нітрилових і
флюрокарбонових гум,
епоксидних композитів,
поліуретанових і 
акрилових лаків
довший час
випаровування

Безпечний газ під
тиском для очищення
важкодоступних місць
не горить
високопродуктивний
безпечний для гум,
пластиків і поверхонь 
фарбованих
обладнаний трубочкою,
що полегшує 
використання

Label Remover
Усунення етикеток

Lec-Klene
Очищення електричного
обладнання

Air Duster
Скомпресоване 
повітря



Розблокування
Універсальний засіб для
розблокування, змащення, 
антикорозійного
забезпечення 
швидко звільняє
заблоковані елементи
захишає від корозії, 
витісняє воду
працює при температурах
нижче 0°C
утворює непроникний 
шар
безпечний для 
більшості гум, 
пластиків, фарбованих 
поверхонь
аерозоль 100 мл i 400 мл

Засіб швидкого розблокування
блискавично
розблоковує заржавілі
i запечені частини
охороняє від 
корозії, усуває  
ржу
усуває іржу і карбонізацію
безпечний для металів, 
сплавів, гум, пластиків, 
фарбованих поверхонь

Сильнодіючий засіб для 
розблокування, змащення, 
антикорозійного
забезпечення
повністю усуває воду
забезпечує від
корозії мідної
i водяної
безпечний для гум, 
фарбованих поверхонь, 
пластиків (поліестерів, 
ламінатів, вінілу, 
ебоніту)
стійкий до високих
температур

Penetrating Oil
Швидко розблоковує

40+
Змащує і розблоковує 

PX 24
Сильне антикорозійне
забезпечення

використовується у 
військовій промисловості



ЗмащенняРозблокування
Швидко i ефективно 
розблоковує заржавілі

змащує до 300 °C
замороження (–40°C) 

    призводить до 
розстріскування іржі і 
дозволяє швидко проникнути 

рекомендований для 
гвинтових з’єднань, осей
штифтів і т.п.
не містить силікону
базпечний для металів, 
пластиків і гум

Засіб для розблокування і 
    забезпеченння елементів 

що піддаються впливу
високих температур
змащує до 300°C
запобігає запіканню 
до 1100°C
відпірний на високий тиск

   і температуру, холодну і
   гарячу воду

полегшує монтаж і демонтаж 
і багаторазове використання
деталей
не містить олова і нікелю 
а також хлорованих
розчинників

Засіб для змащення 
 ланцюгових приводів

не змивається 
водою
не прилипає пилюка
можна наносити на 
ланцюги в процесі 

термостійкість
дo 300°C

Rust Flash
Антикорозійне масло
з ефектом замороження

Copper Paste
Термостійке 
розблокування

Chainspray
Змазка для ланцюгів

Íîâèíêà

Íîâèíêà

і запечені з’єднання, 

маслу в середину тріщин 
їх праці



Змащення
Тефлонова змазка
для змащування 
рухомих частин
утворює міцне
антикорозійне,
ковзне покриття
застосовується
в тектильній, харчовій, 
паперовій промисловості
стійка на високі 
і низькі температури
(діапазон дії від –100°C 
дo 200°C)

Сильний засіб для змащення 
шестерень i тросів
швидко висихає
утворює міцне і тривале
покриття, яке запезбечує 
від корозії, тертя, 
змивання, температури
проникає в елементи, 
що змащуються
можна наносити в 
процесі їх праці
підходить для всіх типів
шестерень, в тому числі 
високообертових

Тефлонова змазка до 
рухомих частин побутової і 
офісної техніки
чистить, змащує,
забезпечує від окислення
витісняє вологу
не містить силікону
термостійкість до 180°C   

 
 

 
 
 

Gear & Wire 
Rope Lubricant
Змазка для шестерень

Amberglide 
PTFE
Тефлонова змазка

Dry Film Anti 
Stick
Суха тефлонова 
змазка



Викриття помилокЗмащення
Універсальна силіконова 
змазка
без запаху, без кольору,
нетоксичний
універсальне застосування
при різанні, шитті, просуванню
використовується для 
змащення швейних машинок,
столів для обтинання матеріалу, 
гільйотин, ножів, різучих лез

Універсальна силіконова змазка
має допуск до продуктів 
харчування (сертифікат FDA)
без запаху, без кольору,
без смаку, хімічно неактивна
для змащення транспортерів,
машин пакувальних і етикеточних

Силіконова ізоляційна змазка
забезпечує частини, що 
перебувають під напругою
від пробиття 
і елктричних дуг
зберігає від вологи
і замерзання 
забезпечує гуму від 
твердіння і крихкості
стійка на високі і низькі  
температури

 д –50  ві  діапазон дії (
 до 200°C)

Заморожувач
заморожувач для
викриття помилок 
в електронних механізмах
заморожує до –50°C
не горить, без запапху, 
малотоксичний

Silicone Lubricant, 
Silicone Antistick FG
Універсальна 
силіконова змазка

AMS4 Silicone 
Grease
Силіконова змазка 

Freezer
Викриття помилок



Викриття помилок
Набір трьох засобів
для викриття матерільних
дефектів в корпусах і
швах. дозволяє виявляти 
дефекти без проб тиском,
спеціальної апаратури, 
демонтажу агрегатів. 

Cleaner (1)
служить для підготовки 
поверхні завдяки
її знежиренню і 
очищенню

Набір трьох засобів
для викриття матерільних 
дефектів у корпусах і швах.
Дозволяє виявляти дефекти 
без проб тиском, спеціальної 
апаратури, демонтажу 
агрегатів,

Penetrant (2)
препарат червоного 
кольору
його добре видно, 
виділяє найменші 
тріщини і щілини

Набір трьох засобів

Developer (3)
препарат білого кольору
сильно контрастує з 
червоним 
дозволяє докладно 
вивчити місце
і розмір тріщин

Flaw Detector 
Cleaner
Розчинник для 
виявлення 
нещільностей

Flaw Detector 
Penetrant
Препарат для
виявлення 
нещільностей

Flaw Detector 
Developer
Препарат для
виявлення
нещільностей

для викриття матерільних 
дефектів у корпусах і швах.
Дозволяє виявляти дефекти 
без проб тиском, спеціальної 
апаратури, демонтажу 
агрегатів,



Водяний засібВикриття помилок
Leak Detector 

водна емульсія 
для викриття найменших
нещільностей газів
безбарвна, не горить, 
без запаху
оприскувач обертається 
на 360°C

Водяний засіб що забезпечує
від  приклеювання виділень,
які утворюються в процесі 
зварювання. 
Не містить силіконів і  
розчинників що займаються. 

без запаху
не горить
безпечний у використанні
не тече (для вертикальних
зрізаних поверхонь)
легко усувається

Традиційний засіб, 
що забезпечує від 
приклеювання виділень, 
які утворюються в процесі
зварювання. Не містить 
силіконів і розчинників 
що займаються.

не горить
економічний у використанні
легко усувається

Leak Detector
Викриття помилок

Bioweld
Водяний засіб

Spatter Release
Традиційний засіб



Сверління                 Очищення/миття
Препарат покращує обробку 
металів при різанні: 

утворює міцний шар, що 
змащує між ріжучою частиною
і поверхнею металу 
охолоджує 
продовжує термін
використання інструменту
покращує якість поверхні,
що піддажться обробці і  
допуску розміру
зменшує кількість браку і 
підвищує ефективність
доступний у вигляді 
аерозолю і рідини
(350 мл, 5 л)

Високоефективний 
очищаючий засіб на базі
лимонних масел: 
не містить розчинників
хлорових і тих, що 
містять важкі випари
видаляє масла, 
мазути, жири, смоли, 
туші i пігменти
приємний лимонний 
запах
цілковита біодеградація
не горить
розбавляється у воді

Сукупність засобів
очищаючих на базі
лимонних масел: 
не містить розчинників
хлорових і тих, що 
містять важкі випари
видаляє масла, 
мазути, жири, смоли,  
туші i пігменти
цілковита біодеградація
не горить
не розбавляється 
у воді

Tufcut
Засіб для полегшення 
обробки металу

Ambersolv AB1
Лимонна чистота

Ambersolv SB1
Лимонна чистота



Миття промислове
Детергент  для миття 
транспортних засобів

Доступний трьох видів:
міцний (Heavy Duty)
середній (Medium Duty)
легкий (Light Duty).

Traffic Film 
Remover 
Миття транспортних 
засобів

Aquasafe
Ефективне миття

Hard Surface 
Cleaner
Сильнопінний 
миючий засіб

усуває мазути, силікони, 
віск, сліди нікотину, кави, 
чаю 
безпечний для пластиків, 
гум, фарбованих 
поверхонь 
сповільнює корозію
цілковита біодеградація 
не горить 
для миття ручного і 
машинного (також під 
високим тиском)  

до твердих промислових 
поверхонь: підлог 
бетонних, стін, дверей, 
машин, печей, плитки 
підлогової, фарфору, 
поверхонь пластикових і 
гумових, лакованих, 
транспортних засобів, 
брезентів 
усуває жири, масла, 
мазути, нікотин, віск 
утворює інтенсивну піну 
залишає чисту поверхню 
без жирного шару 
підходить як для м’якої, 
так і для твердої води  

Універсальний очищаючий 
детергент 

Універсальний миючий 
промисловий засіб. 

ефективно усуває 
вуличні забруднення, 
мазути, жирні плями 
надає блиск, не нищить 
поверхні;
для холодного і гарячого 
застосування
не горить 
для миття ручного і 
машинного (також під 
високим тиском)



Антикорозійне
Довготривала охорона
від корозії

Антикорозійне покриття для 
нержавіючої сталі

 

Багате на цинк акрилове 
покриття, що забезпечує 
від корозії

Corrosion 
Inhibitor 

 , esinavlaG dloC
Bright Cold 
Galvanise 
Гальванічне покриття

INOX 200
Гальванічне покриття

Но
вин

ка

хороші властивості 
антикорозійні і вигляд 
ідентичний до 
нержавіючої сталі (іnox) 
швидко висихає, 
відпорне на високі 
температури 
досконало прилягає до 
металу
ідеальне як 
маскувальна фарба 

досконале антикорозійне 
забезпечення металевих 
поверхонь
утворює тривалий підклад 
під фарбу 
простий у використанні 
аерозоль  

Покриття Bright Cold Galvanise  
містить додатково частинки 
алюмінію, які надають 
покриттю світлого відтінку

Захисне покриття

утворює прозорий 
охоронний шар, не 
твердне і не тріскає 
витісняє вологу з 
поверхні
забезпечує метали в 
умовах високої вологості 
повітря, не залишає плям
містить засоби, що 
стримують подальший 
розвиток іржі   



торгова марка CRC Industries UK

Виробник:
CRC Industries Europe nv
Зеле, Бельгія

Детальні описи продуктів та  карти характеристики доступні на сайті:
w w w . a m b e r s i l . p l

ДИСТРИБЮТОР:

Також доступний каталог: Ambersil полімери

           СМП “Квота”
    м. Тернопіль, вул. Подільська,46
    тел/факс: (0352) 434925, 526529
          email: office@kvota.te.ua
               www.kvota.com.ua
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