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1. Υλικά καθαρισμού και προστασίας ανοξείδωτων χαλύβων

Ονομασία Περιγραφή - Εφαρμογή - Ιδιότητες Κωδικός Συσκευασία

MOST BLUE

Πάστα καθαρισμού και προστασίας (διαφανής) σχεδιασμένη για
αφαίρεση επιφανειακών επιστρώσεων και αποχρωματισμών
συγκόλλησης που σχηματίζονται κατά την διεργασία της συγκόλλησης
πολύτιμων μετάλλων και κραμάτων νικελίου. 
Τάξη κίνδυνου: T (τοξικός), C (διαβρωτικός)
Χρόνος έκθεσης (χάλυβας): 15-60 λεπτά
Απόδοση: (1 κιλό): 50-80 τρέχοντα μέτρα
Μέθοδος εφαρμογής: πινέλο. 

84 17 100002 2 kg

MOST 
NEUTRALIZATOR

Εξουδετερωτής σε μορφή λευκής πάστας (πολτός)  που χρησιμοποιείται
για την ουδετεροποίηση των παστών ANTOX, MOST
Απόδοση: (1 κιλό): 50-80 τρέχοντα μέτρα
Μέθοδος εφαρμογής: πινέλο

84 17 000002 2 kg

MOST ORANGE

Υψηλής αποτελεσματικότητας ψεκάσιμο ζελέ σχεδιασμένο για την
αντιμετώπιση υπολλειμάτων συγκόλλησης σε επιφάνειες από χάλυβες
με αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Χρήση σε έναν μόνο κύκλο εργασίας.
Δεκτικό σε χρωστικές ουσίες.
Τάξη κίνδυνου: T (τοξικός), C (διαβρωτικός)
Χρόνος έκθεσης (χάλυβας): 30-90 λεπτά
Απόδοση: (1 κιλό): 4-6 τρέχοντα μέτρα
Μέθοδος εφαρμογής: ψεκασμός (αντλία)

84 17 200010 2 kg

1. ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΧΑΛΥΒΩΝ

1.1. Εξοπλισμός καθαρισμού συγκόλλησης

ERS  3000
Για την αφαίρεση των αποχρωματισμών επιφανειών μετά από συγκόλληση ανοξείδωτου χάλυβα
Οικονομικό – Ασφαλές - Γρήγορο

Χαμηλό κόστος λόγω ταχύτητας λειτουργίας – καθαρισμός και παθητικότητα άμεση, πολύ
ταχύτερη από τον παραδοσιακό καθαρισμό με πάστες.
Ασφάλεια χημικού καθαρισμού λαμβανόμενη χάριν ηλεκτροχημικής αντίδρασης. Σημαντικά
πλεονεκτήματα στην εργασία και στην προστασία του περιβάλλοντος σε σύγκριση με τις πάστες
καθαρισμού.
Ταχύτητα – μετά τον καθαρισμό η επεξεργασμένη επιφάνεια μπορεί να ξεπλυθεί με νερό ή να
σκουπισθεί με στεγνό πανί.

84  16  000000
84  16  000002
84  16  000004
84  16  000006
84  16  000008

ERS  3000 κομπλέ με βαλίτσα μεταφοράς 
Τυποποιημένη, ανταλλακτική κεφαλή 84-9002 
Επίπεδη, ανταλλακτική κεφαλή 84-9004
Λαβή με τυποποιημένη κεφαλή 84-9006
Ένθετα καθαρισμού, ανταλλακτικά: κομπλέ 10 τεμ. 84-9008

Κωδικοί:

τυποποιημένη, ανταλλακτική
κεφαλή 84-9002

επίπεδη, ανταλλακτική
κεφαλή 84-9004

λαβή με τυποποιημένη
κεφαλή 84-9006

ένθετα καθαρισμού,
ανταλλακτικά

κομπλέ 10 τεμ. 84-9008

ERS 3000 πλήρης με βαλιτσάκι μεταφοράς:
1 τεμ. AC-Transformator 55/80 A (230  V) Futura 1.140
1 τεμ. λαβή με τυποποιημένη κεφαλή
10  τεμ. ένθετα καθαρισμού
1 τεμ. προστατευτικά γυαλιά
1 ζευγάρι προστατευτικών γαντιών
1 τεμ. 70-55 EDELSTAHL-PFLEGE SPRAY
1 λίτρο ηλεκτρολυτών 75-47 ERS  διαλύτης S
1 τεμ. βαλίτσα μεταφοράς
1 τεμ. οδηγός 
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2. Βοηθητικά υλικά στην συγκόλληση και επεξεργασία μετάλλων

www.most.com.pl

Ονομασία Μορφή Περιγραφή - Εφαρμογή - Ιδιότητες Κωδικός Συσκευασία

UFO-1
UFO-2
UFO-3

Σπρέι • αντι-συγκολλητική ουσία που χρησιμοποιείται ως
προστατευτική-διαχωριστική ουσία στη διαδικασία
ηλεκτροκόλλησης και στην κάλυψη των αερίων

• βοηθά στην αφαίρεση των εύφλεκτων ρανίδων και
ρύπων από την επιφάνεια των συγκολληθένων μετάλλων
και των ακροφυσίων του πυροκόπτη, τα οποία
δημιουργήθηκαν στη διαδικασία της συγκόλλησης

• βοηθά στην αφαίρεση και αποτρέπει το σχηματισμό του
άνθρακα στην επιφάνεια του ακροφυσίου του
πυροκόπτη, ανεβάζοντας έτσι σημαντικά την
αποδοτικότητα και τη διάρκεια ζωής 

• UFO - 2 είναι άφλεκτος
• UFO - 3 ικανοποιεί τις απαιτήσεις του γερμανικού

φαρμακευτικού πρότυπου DAB

84 31 100400
84 32 100400
84 33 100400

400  ml
400  ml
400  ml

PROTECTOR

Υγρό • αντι-συγκολλητική ουσία σε υγρό που προστατεύει τις
συγκολλημένες επιφάνειες των στοιχείων από το να
κολλήσουν πιτσιλιές

• μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη του
πυροκόπτη με τη μέθοδο συγκόλλησης MIG, MAG

• άφλεκτο
• χωρίς σιλικόνη
• μέθοδος εφαρμογής: μεταλλική αντλία 400ml για την

εφαρμογή του υγρού (Κωδικός αντλίας: 84 23 749040)

84 23 760010
84 23 760030

10  l
30  l

WB WELDER

Υγρό • άφλεκτη ουσία, με βάση το νερό
• δεν περιέχει σιλικόνη
• εμποδίζει την προσκόλληση γρεζιών και υπολλειμάτων

συγκόλλησης στα ακροφύσια, στις λαβίδες και στους
σφιγκτήρες

• εξοικονομεί χρόνο προσφέροντας γρήγορη αφαίρεση
των ψιχάλων από τις μεταλλικές επιφάνειες

• προστασία των ακροφυσίων 
• πριν από τη βαφή ή την επικάλυψη με ψευδάργυρο,

πρέπει να αφαιρεθούν τα υπολείμματα του προϊόντος
από την κατεργαζόμενη επιφάνεια 

• μέθοδος εφαρμογής: μεταλλική αντλία 400ml για την
εφαρμογή των αντι-συγκολλητικών υγρών (Κωδικός
αντλίας: 84 26 749040)

84 23 781005
84 23 781010

5 l 
10 l

Πάστα για τα
ακροφύσια

πάστα • αξιόπιστη προστασία των ακροφυσίων από τα
θραύσματα, τα οποία εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της
συγκόλλησης

84 23 710300 300 g

2. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
2.1 Υλικά αντι-θραύσεως στη συγκόλληση 

Ονομασία Μορφή Περιγραφή - Εφαρμογή - Ιδιότητες Κωδικός Συσκευασία

OVERCHEK RED
Διαπεραστής

OVERCHEK WHITE
Εμφανιστής

OVERCHEK
CLEANER 
Διαλύτης

Σπρέι • μια σειρά διεισδυτικών υλικών ορατών στο φως της
ημέρας, που συνιστώνται από τον διαπεραστή, τον
εμφανιστή και τον διαλύτη

• χρησιμοποιείται για την ανακάλυψη των ελαττωμάτων
στις συγκολλήσεις σε επιφάνειες μετάλλων, κραμάτων

• χρησιμοποιείται σε χάλυβες κεκραμένους και μη,
χυτοσίδηρο, κατεργάσιμο χυτοσίδηρο, γκρι χυτοσίδηρο,
κεραμικά, πυροσυσσωματωμένα μέταλλα, ορείχαλκο,
χαλκό κλπ.

• αφήνει μια προστατευτική αντιδιαβρωτική στρώση στην
επιφάνεια του υλικού. 

• Συνιστάται για τον καθαρισμό φρένων και κλιβάνων
καύσης ελαίων

• Δεν εκλύει επικίνδυνα αέρια
• Δεν δημιουργεί στρεβλώσεις
• Δεν αφήνει υπολείμματα ή επιθεματικά ιζήματα

84 23 709723

84 23 709702

84 23 709701

500 ml

500 ml

400 ml

2.2. Διεισδυτικά υλικά για προστασία από ατέλειες στην επιφάνεια συγκόλλησης
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3. Μεταλλικές επιστρώσεις

Ονομασία Μορφή/
Χρώμα* Περιγραφή - Εφαρμογή - Ιδιότητες Κωδικός Συσκευασία

ZINC SPRAY
ΑΣΗΜΙ-ΦΩΤΕΙΝΟ

Σπρέι • επίστρωση των μεταλλικών επιφανειών, κυρίως των εσωτερικών
επιφανειών και των προοριζόμενων για βερνίκωση

• διόρθωση των κατεστραμμένων σημείων γαλβανισμού, διόρθωση
μετά την κοπή και τη συγκόλληση των γαλβανισμένων επιφανειών

• προστασία από τη διάβρωση 
• όταν στεγνώσει δεν αφήνει ρωγμές
• χρώμα: ασημί-φωτεινό 

84 24 704550 400  ml

ZINC SPRAY 
ΑΣΗΜΙ-ΓΚΡΙ

Σπρέι • επίστρωση των μεταλλικών επιφανειών, κυρίως των εσωτερικών
επιφανειών και των προοριζόμενων για βερνίκωση

• διόρθωση των κατεστραμμένων σημείων γαλβανισμού, διόρθωση
μετά την κοπή και τη συγκόλληση των γαλβανισμένων επιφανειών

• προστασία από τη διάβρωση 
• όταν στεγνώσει δεν αφήνει ρωγμές
• χρώμα: ασημί-γκρι 

84 24 704555 400 ml

ALU- ZINC SPRAY

Σπρέι • επικάλυψη μεταλλικών επιφανειών, ξύλου, πλαστικών και άλλων
υλών

• διόρθωση των κατεστραμμένων σημείων γαλβανισμού, διόρθωση
μετά την κοπή και τη συγκόλληση των γαλβανισμένων επιφανειών

• προστασία από τη διάβρωση
• ηλεκτρική αγωγιμότητα (π.χ. για τη συγκόλληση κατά διαστήματα)
• όταν στεγνώσει δεν αφήνει ρωγμές 

84 24 704250 400  ml

ALUMINIUM SPRAY

Σπρέι • επικάλυψη μεταλλικών επιφανειών, ξύλου, πλαστικών και άλλων
υλών

• ειδικά σχεδιασμένο για εξοπλισμό κλιματισμού, ζάντες αυτοκινήτων,
λοιπά γαλβανισμένα υλικά

• προστασία από τη διάβρωση
• δημιουργεί μια τέλεια, γρήγορα στεγανοποιούμενη, ομαλή και

ανθεκτική σε θερμοκρασίες μέχρι 800°C, επίστρωση
• ηλεκτρική αγωγιμότητα (π.χ. για την συγκόλληση κατά διαστήματα) 

84 24 701650 400  ml

SPRAY Γ ΙΑ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

ΧΑΛΥΒΑ  

Σπρέι • εξαιρετική, καλά προσαρμοσμένη πρόσφυση επί όλων των
μεταλλικών επιφανειών, καθώς και σε πλαστικά, ξύλο, κεραμικά,
γυαλί και δομήσιμο χαρτί

• η αντιδιαβρωτική επίστρωση συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του
ανοξείδωτου χάλυβα υψηλής κραμάτωσης και της ανθεκτικής στις
καιρικές συνθήκες συνθετικής ρητίνης

• δίνει στις επιφάνειες ασημένιο, ελαφρώς θαμπό χρώμα
• δημιουργεί επίστρωση ανθεκτική σε θερμοκρασίες μέχρι 300°C
• περιεκτικότητα ανοξείδωτου χάλυβα: 62%
• χρώμα ανοξείδωτου χάλυβα

84  24  705650 400  ml

ΧΑΛΚΟΣ SPRAY

Σπρέι • εξαιρετική, καλά προσαρμοσμένη πρόσφυση επί όλων των
μεταλλικών επιφανειών, καθώς και σε πλαστικά, ξύλο, κεραμικά,
γυαλί και δομήσιμο χαρτί

• για τους αποχρωματισμούς που προκύπτουν κατά την κόλληση του
χαλκού

• προστασία από την διάβρωση
• δίνει μεταλλική γυαλάδα
• αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στις τριβές
• χρώμα χαλκού

84  24  705750 400  ml

ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ
SPRAY

спрей • εξαιρετική, καλά προσαρμοσμένη πρόσφυση επί όλων των
μεταλλικών επιφανειών, καθώς και σε πλαστικά, ξύλο, κεραμικά,
γυαλί και δομήσιμο χαρτί

• προστασία από την διάβρωση
• δίνει χρυσή, ελαφρώς ματ γυαλάδα
• αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στις τριβές
• χρώμα μπρούντζου

84  24  705850 400  ml

3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ  ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

* Το χρώμα μετάλλων στον πίνακα είναι παρόμοιο με το πραγματικό.
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4. Υλικά καθαρισμού και συντήρησης

www.most.com.pl

4.2. Γενικές αφαιρετικές ουσίες σε σπρέι

Ονομασία Περιγραφή - Εφαρμογή - Ιδιότητες Κωδικός Συσκευασία

ΔΙΑΛΥΤΗΣ

• αποτελεσματικά αφαιρεί λιπαρές βρωμιές και λεκέδες
• συνιστώνται ειδικά για τον καθαρισμό υδραυλικών φρένων και των

παντώς είδους μπεκ πετρελαίου 
• δεν έχει καυστικές ιδιότητες 
• δεν αφήνει ιζήματα και υπολείμματα

84 23 709901 500  ml

ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΛΥΤΗΣ

• μια εξαιρετική ουσία για την αφαίρεση των ρύπων στην τεχνική του
εργαστηρίου, κατά τη συναρμολόγηση, την επισκευή και τη συντήρηση

• έχει πολύ καλές ιδιότητες διείσδυσης
• διαλύει και αφαιρεί: λάδια, γράσα, πίσσες, κεριά, ρητίνες καθώς και άλλες

οργανικές και ανόργανες πηγές ρύπανσης
• αφαιρεί αποτελεσματικά τις ακαθαρσίες από τις κεραμικές, μεταλλικές και

υάλινες επιφάνειες
• μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση των ρύπων από το

καρμπυρατέρ, από επιφάνειες δίσκων πέδησης και ταμπουρόφρενα, από
τις επιφάνειες των συμπλεκτών, από δυσπρόσιτες περιοχές μηχανημάτων
και εξοπλισμού π.χ. στις αρθρώσεις και στους μηχανισμούς μεταδόσεως
κίνησης

• μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απολίπανση των διατηρημένων
μεταλλικών στοιχείων: λαμαρίνες, σχήματα, εξαρτήματα μηχανών κ.λπ.

84 22 600000 500  ml

Ονομασία Περιγραφή - Εφαρμογή - Ιδιότητες Κωδικός Συσκευασία

INOX
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ

SPRAY

• προστατευτική και συντηρητική ουσία για ανοξείδωτο χάλυβα
• αφαιρεί τη σκόνη και άλλες εστίες ρύπανσης
• δίνει στιλπνή εμφάνιση στις επιφάνειες
• δεν αφήνει μουτζούρες
• δουλεύει αντιστατικά
• εφαρμογή: σε μεγάλες κουζίνες, νοσοκομεία, χώρους εστίασης,

επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων, τράπεζες, εργαστήρια, κ.λπ.

84 22 705550 400 ml

INOX 
Συντηρητικό

(ΥΓΡΟ)

• σύμφωνα με τις απαιτήσεις του DAB 10  (διαφάνεια και καθαρότητα)
• συντηρητική ουσία για ανοξείδωτο χάλυβα και χρωμιωμένα στοιχεία
• διατηρεί πολύ υψηλή στιλπνότητα
• αφαιρεί λεκέδες από οργανικές ουσίες
• αφαιρεί λεκέδες από δάκτυλα, παλάμες, ιδρώτα, και σκόνη
• δεν περιέχει συστατικά με φθόριο ή υδρογονάνθρακες 
• μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό μηχανημάτων και  συσκευών

μονάδων επεξεργασίας τροφίμων

84 22 706500 5 l 

4. ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

4.1. Υλικά καθαρισμού-συντήρησης για το ανοξείδωτο ατσάλι
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5. Γενικο-τεχνικές ουσίες

5. ΓΕΝΙΚΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Ονομασία Περιγραφή - Εφαρμογή - Ιδιότητες Κωδικός Συσκευασία

SILIKON SPRAY

• καθαρή σιλικόνη σε σπρέϊ
• μειώνει την τριβή, έχει συντηρητικές –διαποτιστικές ιδιότητες,

αντιστατικές και αντιδιαβρωτικές
• χρησιμοποιείται ως διαχωριστική και συντηρητική ουσία για πλαστικές

ύλες χημείου- και θερμοσκληρυντικές, καουτσούκ (εκτός από το
καουτσούκ σιλικόνης). Για εγχυτηστές, τυπογραφεία και στην οριζόντια
μεταφορά των συσκευών, στην τεχνολογία συγκόλλησης (διαχωριστής) και
για υλικά όπως ξύλο, καουτσούκ, χαρτί αφρός, υφάσματα

• μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εύρος θερμοκρασιών από –50oC έως 250oC

84 44 151915 400  ml

MULTI SPRAY

• υψηλότατης ποιότητας γενικό προϊόν για χρήση σε βιομηχανία, υπηρεσίες,
στην τεχνική αυτοκινήτων, οικοσκευή κλπ

• εκτοπίζει το νερό και την υγρασία – προστασία των μετάλλων από την
διάβρωση       και την οξείδωση

• αφαιρεί τη σκουριά και ασφαλίζει τις συνδέσεις σπειρώματος, διευκολύνει
την αποσύνδεση, μόνιμα προστατεύει από την σκουριά

• έχει εξαιρετικές ιδιότητες διείσδυσης
• άριστα μειώνει την τριβή – λιπαίνει ολισθαίνουσεςεπιφάνειες, καταργεί

τριξίματα    και τρίξιμο των ελατηρίων, κλειδαριές, μεντεσέδες,
• αφαιρεί τις ακαθαρσίες: πίσσας γράσου, κ.λπ.
• διατηρεί και συντηρεί τις μεταλλικές επιφάνειες – εμποδίζει την

δημιουργία της σκουριάς

84  21  810000 400 ml

Ονομασία Περιγραφή - Εφαρμογή - Ιδιότητες Ονομαστική
θερμοκρασία Κωδικός

Θερμικά
μολύβια

Θερμικά μολύβια  MOST χρησιμοποιούνται για το
μαρκάρισμα του ίχνους στο στοιχείο πριν από τη θερμική
επεξεργασία. Το ίχνος λιώνει, όταν το στοιχείο φθάσει στην
ακριβή καθορισμένη θερμοκρασία (γίνεται υγρό ακριβώς
στην ονομαστική θερμοκρασία) που αναγράφει.

55°C
80°C

100°C
125°C
150°C
175°C
200°C
220°C
250°C
280°C
320°C
450°C
550°C
800°C

50 37 910 055
50 37 910 080 
50 37 910 100
50 37 910 125
50 37 910 150
50 37 910 175
50 37 910 200
50 37 910 220
50 37 910 250
50 37 910 280
50 37 910 320
50 37 910 450
50 37 910 550
50 37 910 800

5.1  Θερμικά μολύβια (θερμοδείκτες)




