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Velkommen til UniCans digitale produktkatalog:
 Her kan du interagere med billeder og links (varenumre)  
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        Index

Hvor det er muligt har vi påført QR koder på 
produkterne, så du ved hjælp af din smart-phone 
eller tablet, nemt kan få adgang til det sidste nye 
produktdatablad og sikkerhedsdatablad. 
  
Det kræver blot at du har installeret en QR scan-
ner-app på din smartphone eller tablet, som kan 
hentes gratis i din app store. Søg på QR-scanner, 
så får du flere forskellige valgmuligheder. 
 Vores 
anbefaling:

Under rød sektion finder du vores brede  
udvalg af spray produkter som er opdelt i 5  
serier. Smøremidler, renseprodukter,  
beskyttelsesprodukter, slip- og 
glidemidler, diverse  special- 
produkter samt vores brede RAL 
sortiment og andet opmærkning.

Spray, RAL og opmærkning 

Gå til  | side 3 - 15    

Vi har dedikeret en  
mindre grå sektion til  
auto, hvor du kan finde  
diverse produkter  
til bilen.  

Auto

Gå til  | side 16

Fedt, Pasta og Skæreolie

Gå til  | side 23 - 26    

Under grøn sektion finder du  
vores store udvalg af forskellige  
fedt-produkter,  
som lagerføres både i  
patron, spand & tromle.  
Under denne sektion finder du 
både EP1, 2 og 3 fedter, samt  
diverse special fedter og et  
bredt udvalg af pasta typer. 

Dunkvarer og Wipes

Gå til  | side 17 - 22    

Under orange sektion finder du  
et bredt udvalg af Unican dunkvarer.  
Produkter som sprit, universal  
rengøring, grundrens,  
afkalker, algefjerner,  
motorrens, siliconeolie,  
div. olieprodukter samt  
wipes og håndrens. 

Under lilla sektion finder du vores  
brede udvalg af silicone produkter,  
klæbere, repair stick, lim samt  
vores unitite program, med div.  
typer sekundlime, skrue & leje- 
sikringer, rør- hydraulik & gas- 
tætninger samt flydende  
pakninger. 

UniTite, pakning/silicone, 
repair stick og lim  

Gå til  | side 26 - 29    

Blå sektion byder på vores brede  
UNIL produktprogram, der  
indeholder en lang række  
forskellige olieprodukter til  
diverse industrielle  
applikationer.

UNIL  
Olie sortiment

Gå til  | side  30 til 35

2 Find mere produktinformation på unican.dk

Hvis du ser kataloget fra en skærm, så benyt dig gerne af 
de tryk- og klikbare elementer, som gør navigationen lidt 
nemmere. Se efter ikonet ved alle de interaktive elementer, 
som enten fører dig til produktet på hjemmesiden eller 
hjælper dig med at navigere rundt i produktkataloget.  
Prøv f.eks.at trykke på produktbilederne eller varenumrene, 
eller klik på telefonnumre og email tekst.   
Skulle du have spørgsmål er du altid velkommen til  
kontakte os på 87 97 29 00 eller sende en mail til  
info@unican.dk.  
Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer m.m.  

http://unican.dk
tel:004587972900
mailto:info%40unican.dk?subject=Kundesp%C3%B8rgsm%C3%A5l%3A
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kaspersky.qrscanner
https://itunes.apple.com/dk/app/kaspersky-qr-scanner/id948297363?l=da&mt=8


L-14 Skæreolie
V.nr. 11014 (500 ml.)

• Til gevindskæring
• Alle boreopgaver
• Klor- og svovlfri
• Beskytter værktøjet
• Nedsætter varme udvikling
L-14 Skæreolie er en universal høj kvalitets skæreolie som 
er fremragende til bearbejdning af de fleste metaller. 
Produktet tillader højere skære hastigheder, længere levetid 
på værktøj og bedre finish. 

Indeholder ikke klor og svovl. 

L-15 Extreme Cutting
V.nr. 11015 (500ml.)

• Ekstra stærk
• Bedre overfladefinish
• Længere levetid på  

værktøjer
• Korrosionsbeskyttende
• Nedsætter varmeudvikling
• Emulgerbar
L-15 Extreme Cutting er en emulgerbar, chlorfri specialolie 
med en kraftig additivpakke, som gør den særligt hæftende 
under arbejdsopgaver såsom rømning, boring, gevindskæ-
ring, fræsning samt andre svære og krævende metalbear-
bejdninger.

L-13 Fødevare Kædeolie
V.nr. 11013 (500 ml.) 
V.nr. 66113 (5 l.) 
V.nr. 66115 (20 l.)

• NSF-H1 godkendt
• Klar og syrefri
• Yderst vandresistent
• Penetrerende og vedhæftende
• Forlænger smøreintervaller
L-13 Fødevare Kædeolie er en yderst vedhæftende klar 
olie til smøring af kæder m.m. indenfor fødevare- og 
pharma-industrien, hvor en syrefri, dybt penetrerende 
og stærkt vedhæftende NSF-H1 godkendt olie ønskes. 
Temperaturområde fra -15 til 150°C.

NSF-H1

L-2 Rustopløser med PTFE
V.nr. 11002 (500 ml.) 
V.nr. 66102 (5 l.)

• Stærkt penetrerende
• Smørende
• Rustbeskyttende
• Reducerer friktion
• Højt indhold af PTFE
L-2 Rustopløser med PTFE er et multiprodukt, som kan løse 
mange forskellige smøre og rustopløsende opgaver. Den 
tyndtflydende olie har en yderst effektiv penetrerende virk-
ning, som gør at produktet hurtigt og nemt trænger i dyb-
den og løsner selv meget fastlåste dele. Temperaturområde 
fra -40 til 250°C.

L-6 Rust Chok 
V.nr. 11006 (500 ml.)

• Kulde effekt -30°C
• Transparent/Klar
• Stærkt penetrerende
• Krakelerer og penetrerer rust 
L-6 Rust Chok virker hurtigt. Sprayes direkte på det rustne 
emne. Den porøse rust nedkøles kraftigt og der opstår små 
åbninger og sprækker, hvilket resulterer i, at den aktive 
væske trænger hurtigt ind i de fastrustede dele, der så let-
tere separeres.

L-8 Food Universal
V.nr. 11008 (500 ml.) 
V.nr. 66108 (5 l.) 

• Løsner og smører
• Penetrerende
• Klar/Transparent
• Rustbeskyttende
• Fugt/vand afvisende
L-8 Food Universal multi-funktions produkt, er baseret på 
syntetiske olier med PTFE. Produktet er udviklet til at kunne 
løse mange forskellige opgaver overalt i fødevareindustri-
en. Produktet kan anvendes på såvel plast som metal dele. 
Til smøring af f.eks. fine kæder, små tandhjul, låse og alle 
andre former for små bevægelige dele.Temperaturområde 
fra -40 til 250°C.

NSF-H1

L-1 Låseolie
V.nr. 11001 (60 ml.)

• Smører 
• Løsner 
• Optør 
• Frostsikrer 
• Fedter ikke 
Langtidsholdbar, ikke fedtende smøremiddel til låse og fine 
mekanismer. Den rensende olie opløser og fjerner snavs og 
størkner ikke efterfølgende, hvilket giver forbedret funktionali-
tet og længerevarende smøring.

L-10 Bio-Olie med PTFE
V.nr. 11010 (500 ml.)

• Biologisk nedbrydelig
• Stærkt penetrerende
• Indeholder PTFE
• Effektiv smøring
L-10 Bio-olie med PTFE er en tyndtflydende, penetrerende, 
biologisk nedbrydelig, transparent olie. Produktet har en 
formidabel krybende effekt og kan derfor trænge ind og 
smøre på selv meget svært tilgængelige steder. L-10 Bio-
olie med PTFE efterlader en helt tynd fin smørende film, 
som modstår meget høje tryk, belastninger og tempera-
turer, og som resulterer i meget lange smøreintervaller. 
Temperaturområde fra -50 til 250°C.

      L-Serien SMØREMIDLER

Kontakt os på:  Tlf. 87 97 29 00  |  info@unican.dk  3
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http://www.unican.dk/l-14-skaereolie-500-ml.html
http://www.unican.dk/l-15-extreme-cutting-500-ml.html
http://www.unican.dk/l-14-skaereolie-500-ml.html
http://www.unican.dk/l-15-extreme-cutting-500-ml.html
http://www.unican.dk/l-13-fodevare-kaedeolie-500-ml.html
http://www.unican.dk/l-13-fodevare-kaedeolie-500-ml.html
http://www.unican.dk/l-13-fodevare-kaedeolie-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/l-13-fodevare-kaedeolie-25-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/l-2-rustoploser-med-ptfe.html
http://www.unican.dk/l-2-rustoploser-med-ptfe-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/l-6-rust-chok-rustoploser-500-ml.html
http://www.unican.dk/l-2-rustoploser-med-ptfe.html
http://www.unican.dk/l-6-rust-chok-rustoploser-500-ml.html
http://www.unican.dk/l-8-food-universal-500-ml.html
http://www.unican.dk/l-8-food-universal-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/l-8-food-universal-500-ml.html
http://www.unican.dk/l-1-laseolie-60ml.html
http://www.unican.dk/l-1-laseolie-60ml.html
http://www.unican.dk/l-10-bio-olie-med-ptfe-500-ml.html
http://www.unican.dk/l-10-bio-olie-med-ptfe-500-ml.html
http://www.unican.dk/pdf/Hjaelpemidler_for_galvanisering.pdf#page=2
http://www.unican.dk/pdf/Hjaelpemidler_for_galvanisering.pdf#page=4
tel:004587972900
mailto:info%40unican.dk?subject=Kundespr%C3%B8gsm%C3%A5l


        L-Serien SMØREMIDLER

L-16 Fødevareolie
V.nr. 11016 (500 ml.) 
V.nr. 66116 (5 l.)

• Smørende og beskyttende
• Ren og sikker i brug
• Klar/transparent
• Syrefri og penetrerende 
L-16 Fødevareolie er udviklet specielt til fødevare og medi-
cinalindustrien. Meget velegnet til smøring i industrier, hvor 
en syrefri transparent oliefilm ønskes. Indenfor levnedsmid-
delsektoren anvendes L-16 til smøring af kæder, tandhjul, 
aksler, lejer, vanger, transportører, gear, kabler m.m. 
Temperaturområde fra -30 til 180°C.

L-17 Fugtfortrænger
V.nr. 11017 (500 ml.)

• Skaber kontakt
• Beskytter
• Fortrænger vand og fugt
• Efterlader tynd smørefilm
• Velegnet som våbenolie
L-17 Fugtfortrænger er et produkt med mange funktioner. 
Er der vand eller fugt i elektriske komponenter, sprayes 
L-17 Fugtfortrænger direkte på komponenterne. Produktet 
fortrænger fugt og skaber ny kontakt. Samtidig lægger der 
sig en tynd smørefilm, som beskytter mod korrosion og 
forebygger driftsstop. Temperaturområde fra -20 til 150°C.

L-24 Kraftig Kædeolie
V.nr. 11024 (500 ml.) 
V.nr. 66124 (5 l.)

• Stærkt vedhæftende
• Penetrerende under brug
• Drypper ikke
• Klar/transparent
• Kraftig korrosionsbeskyttende additiv pakke
L-24 Kraftig Kædeolie er en yderst vedhæftende klar olie til 
smøring af kæder indenfor en lang række forskellige industrier. 
Produktet er yderst resistent overfor vandafvaskning og kan 
anvendes i både tørre og våde miljøer. L-24 Kraftig Kædeolie 
er anvendelig til smøring af kæder, hængsler, tandhjul, gear, 
snegle, conveyors m.m. Temperaturområde fra -30 til 200°C.

L-34 PTFE-Fedt
V.nr. 11034 (500 ml.)

• Hindrer slitage
• Mekanisk og termisk stabil
• Stærk vedhæftning
• Vandskyende
• -30 til 160ºC
L-34 PTFE-Fedt er en klar/hvid PTFE-holdig (polytetrafluo-
rethylen) fedt, som er særdeles velegnet til at løse en lang 
række smøreopgaver i industrien. Den unikke opbygning 
af L-34 PTFE-Fedt giver produktet nogle særdeles frem-
ragende smørende egenskaber. De mikroskopiske PTFE 
kugler trænger ind overalt og bevirker, at friktion og slitage 
reduceres til et minimum.

L-35 Food Grease
V.nr. 11035 (500 ml.)

• Stærk vedhæftning
• Mekanisk og termisk stabil
• Vandskyende
• Indeholder PTFE
• -30 til 160 ºC
L-35 Food Grease er en klar/hvid PTFE-holdig (polytetraflu-
orethylen) fedt, som er særdeles velegnet til at løse en lang 
række smøreopgaver i fødevareindustrien. De mikroskopi-
ske PTFE kugler trænger ind overalt og bevirker, at friktion 
og slitage kan reduceres til et minimum.

L-28 Bio-Fedt med PTFE
V.nr. 11028 (500 ml.)

• Multismørefedt
• Biologisk nedbrydelig
• Stærkt vedhæftende
• Mekanisk og termisk stabil
• Vandafvisende
L-28 Bio-fedt med PTFE er en kraftigt vedhæftende, biolo-
gisk nedbrydelig syntetisk fedt indeholdende PTFE (poly-
tetrafluorethylene). L-28 Bio-fedt med PTFE er anvendelig 
indenfor et meget bredt område og bruges b.la. til smøring 
af diverse maskindele på entreprenørmaskiner såsom 
udskyderarme, vanger, tandhjul, kæder, wirer, hængsler mv. 
Temperaturområde fra -30 til 250°C

L-30 Kobberfedt
V.nr. 11030 (500 ml.)

V.nr. 77505 (500 g.)

• Til bolte og møtrikker 
• Anti-Seize
• Modvirker rivning
• Til flanger, gevind, fittings m.v.
• Hindrer korrosion og fastbrænding
L-30 Kobberfedt anvendes til reparations- og montage-
arbejde. Produktet forhindrer rivning af gevind ved høje 
belastninger og virker samtidig fremragende mod fast-
brænding selv i stærkt korrosive miljøer. L-30 løser effektivt 
montageopgaver i meget ekstreme temperaturområder 
og klarer uden problemer temperaturer helt op til 1100°C.
Temperaturområde fra -30 til 1100°C.

L-32 Tandhjulsfedt
V.nr. 11032 (500 ml.)

• Sort / Blågrå
• Blød / cremet fedt
• Vandafvisende
• God korrosionsbeskyttelse
• Stor vedhæftningsevne
• God højtryksbestandighed
L-32 Tandhjulsfedt kan med fordel anvendes til smøring 
af kæder, vanger, tapper, udskyderarme, åbne gear og 
tandhjul. Produktet efterlader en kraftig vedhæftende og 
langtids-holdbar smørefilm indeholdende grafit og MoS2 
(molybdændisulfid). L-32 Tandhjulsfedt virker effektivt 
indenfor et temperaturområde fra -30 til 150°C.

NSF-H1

NSF-H1

4 Find mere produktinformation på unican.dk
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http://www.unican.dk/l-24-kraftig-kaedeolie-500-ml.html
http://www.unican.dk/l-17-fugtfortraenger-500-ml.html
http://www.unican.dk/l-28-bio-fedt-med-ptfe-500-ml.html
http://www.unican.dk/l-16-fodevareolie-500-ml.html
http://www.unican.dk/l-30-kobberspray-500-ml.html
http://www.unican.dk/l-32-tandhjulsfedt-500-ml.html
http://www.unican.dk/l-34-ptfe-fedt-500-ml.html
http://www.unican.dk/l-35-food-grease-500-ml.html
http://www.unican.dk/l-16-fodevareolie-500-ml.html
http://www.unican.dk/l-16-fodevareolie-5-ltr.html
http://www.unican.dk/l-17-fugtfortraenger-500-ml.html
http://www.unican.dk/l-24-kraftig-kaedeolie-500-ml.html
http://www.unican.dk/l-24-kraftig-kaedeolie-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/l-34-ptfe-fedt-500-ml.html
http://www.unican.dk/l-35-food-grease-500-ml.html
http://www.unican.dk/l-28-bio-fedt-med-ptfe-500-ml.html
http://www.unican.dk/l-30-kobberspray-500-ml.html
http://www.unican.dk/l-30-kobber-fedt-500-g.html
http://www.unican.dk/l-32-tandhjulsfedt-500-ml.html
http://unican.dk


      L og C Serien SMØREMIDLER / RENSEPRODUKTER

L-50 Grafit Spray
V.nr. 11050 (500 ml.)

• Sort/blågrå 
• Højtryksbestandig 
• God slip effekt 
• Reducerer friktion 
• Samler ikke støv og skidt 
• Indeholder grafit og MoS2

L-50 Grafit Spray er et produkt, som giver en stærk smøre-
film. Den unikke sammensatte smørefilm resulterer i en lang 
række brugbare fordele såsom støv- og snavs-afvisning, 
modstår høje tryk, tåler temperaturer helt op til 600°C 
(kortvarigt) og giver samtidig en fremragende slipeffekt på 
påførte emner. L-50 virker effektivt indenfor et temperatur-
område fra -150 til 450°C.

L-53 Dry Lube
V.nr. 11053 (500 ml.)

• Med voks 
• Tørsmøring
• Vandafvisende
• -30 til 100°C
• Korrosionsbeskyttende 
L-53 Dry Lube er et fremragende smøremiddel til ste-
der, hvor man ikke ønsker en fed afsmittende smøring. 
Produktet leverer fremragende smøreegenskaber ved hjælp 
af den syntetiske voks og gode indtrængningsevne.

L-59 Ekstremsmøring
V.nr. 11059 (500 ml.)

• Højtryksbestandig
• Til udskyderarme, wirer og spindler
• Mod rust og tæring
• Stor vedhæftningsevne
• Sort (løber ikke)
L-59 Ekstrem Smøring kan med fordel anvendes til smøring 
af udskyderarme, wirer, tandkranse, åbne gear, tandhjul 
m.m. L-59 Ekstrem Smøring er ved påførelse tyndtflydende 
for effektiv indtrængning, men bliver efterfølgende til en 
sej vedhæftende og langtidsholdbar smørefilm. L-59 er et 
friktions og korrosionshæmmende produkt, der modstår 
ekstremt vejrlig. Temperaturerområde fra ca. -30 til 150°C. 

L-36 Siliconefedt Spray
V.nr. 11036 (500 ml.) 
V.nr. 77300 (100 ml. tube) 
V.nr. 77305 (5 kg.)

• Isolerende
• Afviser fugt
• Termisk stabil
• Klar/transparent
• Smøring af plast og nylon
L-36 Siliconefedt spray er fremstillet på en ultra ren sili-
conefedt, som giver produktet nogle særdeles fremragende 
smørende egenskaber. L-36 Siliconefedt spray kan med 
fordel anvendes på steder, hvor en farvet olie ikke ønskes. 
Temperaturområde fra -40 til 200°C. 

L-68 Maskinsmøring
V.nr. 11068 (500 ml.) 
V.nr. 66166 (5 l.) 
V.nr. 66168 (20 l.)

• Til vanger og værktøjsmaskiner
• Tørrer ikke 
• Rustbeskyttende 
• Stærkt vedhæftende 
• Fjerner stick-slip effekt
Unican’s formulering af L-68 Maskinsmørring er udviklet til 
at eliminere almindelige problemer på vanger som stick 
slip, vibrationer og køleskæreolie forurening. L-68 forbedrer 
derfor markant nøjagtigheden, produktionshastigheden og 
værktøjets levetid. L-68 Maskinsmørring er derfor specielt 
til beskyttelse og smøring af værktøjsmaskiner.

L-40 Universalspray
V.nr. 11040 (500 ml.) 
V.nr. 66140 (5 l.)

• Smører
• Løsner
• Vandfortrængende
• Rustbeskyttende
• Penetrerende
• -20 til 150°C.
L-40 Universalspray er et 4 i 1 produkt, udviklet til at kunne 
løse mange forskellige opgaver overalt i industrien. L-40 
Universalspray kan smøre, rustbeskytte, opløse samt fugt-
fortrænge. L-40 har også en rensende effekt, der efterlader 
påførte emner fri for snavs, fedt og sod mv.

NSF-H1

      C-Serien RENSEPRODUKTER

C-5 Glas og Plastrens
V.nr. 22005 (500 ml.) 
V.nr. 66203 (750 ml. pumpeflaske) 
V.nr. 66205 (5 l.)

• Renser glas og plast
• Fjerner insekt-/trafik film
• Skånsom men effektiv
• Fjerner snavs og fedt
• Kan anvendes på malede overflader
C-5 Glas og Plastrens er et effektivt, lugtsvagt og skånsomt 
rensemiddel til rengøring af glas, spejle, laminat, lakerede 
overflader, plastic mv. C-5 kan med stor succes også bruges 
til rengøring af plastic-vinduer og døre mv. C-5 efterlader 
en skinnende ren overflade..

NSF-C1

C-7 Air Duster
V.nr. 22007 (500 ml.)

• Fjerner støv og snavs
• Til rensning af elektronik
• Efterlader ingen rester
• Ikke korrosiv
• Ikke ledende
C-7 Air Duster er et produkt, som er specielt udviklet til 
rengøring af alle former for elektriske komponenter så 
som printplader, tastaturer, fotoudstyr, optik, kontakter 
m.m. Produktet fjerner effektivt støv og fremmedlegemer. 
Produktet kan ikke anvendes på hovedet eller i vandret stil-
ling. I det omfang, at et ikke brandbart produkt ønskes, 
kan vi anbefale Unican C-9 Power Booster.
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http://www.unican.dk/l-50-grafitspray-500-ml.html
http://www.unican.dk/l-68-maskinsmoring-500-ml.html
http://www.unican.dk/l-59-ekstremsmoring-500-ml.html
http://www.unican.dk/l-40-universalspray-500-ml.html
http://www.unican.dk/l-36-siliconefedt-spray-500-ml.html
http://www.unican.dk/l-50-grafitspray-500-ml.html
http://www.unican.dk/l-53-dry-lube-500-ml.html
http://www.unican.dk/l-59-ekstremsmoring-500-ml.html
http://www.unican.dk/l-36-siliconefedt-spray-500-ml.html
http://www.unican.dk/l-36-siliconefedt-100-g-tube.html
http://www.unican.dk/siliconefedt-5-kg.html
http://www.unican.dk/l-68-maskinsmoring-500-ml.html
http://www.unican.dk/l-68-maskinsmoring-vangeolie-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/l-68-maskinsmoring-vangeolie-20-ltr.html
http://www.unican.dk/l-40-universalspray-500-ml.html
http://www.unican.dk/l-40-universal-olie-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/l-53-dry-lube-500-ml.html
http://www.unican.dk/c-5-glas-plastrens-500-ml.html
http://www.unican.dk/c-5-glas-plastrens-750-ml-forstoverflaske.html
http://www.unican.dk/c-5-glas-plastrens-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/c-5-glas-plastrens-500-ml.html
http://www.unican.dk/c-7-air-duster-500-ml.html
http://www.unican.dk/c-7-air-duster-500-ml.html


        C-Serien RENSEPRODUKTER

C-9 Power Booster
V.nr. 22009 (300 ml.)

• Ikke brandbar 
• Til rensning af elektronik 
• Fjerner støv og snavs 
• Efterlader ingen rester 
• Ikke korrosiv og ikke ledende
C-9 Power Booster er et produkt, som er specielt udviklet 
til rengøring af alle former for elektriske komponenter så 
som printplader, tastaturer, fotoudstyr, optik, kontakter 
m.m. Produktet fjerner effektivt støv og fremmedlegemer. 
C-9 Power Booster indeholder en ikke brandbar luftart, 
som med fordel kan anvendes på alle slags overflader og 
materialer. Produktet kan ikke anvendes på hovedet eller i 
vandret stilling.

C-18 Etiketfjerner
V.nr. 22018 (500 ml.) 
V.nr. 66218 (5 l.)

• Ikke ætsende
• Skånsom, men effektiv
• Opløser limrester, tjære, sod, 

tryksværte, blæk, tusch og olie
C-18 Etiketfjerner er et produkt som hurtigt og skånsomt 
fjerner limrester samt opløser de fleste ikke-hærdende 
klæbestoffer. Produktet kan desuden løse de fleste andre 
afrensningsopgaver. Ved fjernelse af etiketter samt limrester 
sprayes C-18 på det punkt, som ønskes afrenset. Lad pro-
duktet virke i et par minutter, derefter kan emnet aftørres 
med en ren tør klud. Der bør altid foretages test før brug, 
da C-18 kan påvirke enkelte lak og plastic-typer.

NSF-K3

C-60 El-Rens
V.nr. 22060 (500 ml.)

• Hurtigt fordampende
• Ultra ren affedter
• Efterlader ingen rester
• Lugtsvag 
• Skånsom
C-60 El-Rens er en ultra ren, lugtsvag, mild afrenser til f.eks. 
elektronik-industrien. C-60 El-Rens fjerner uden problemer 
snavs, fedt og støv på alt elektronisk udstyr. Produktet kan 
anvendes på langt de fleste typer plast og gummi. Det 
anbefales dog at teste før brug.

C-58 IPA Cleaner
V.nr. 22058 (400 ml.)

• Til finmekanik & elektronik
• Pletfri rengøring
• Hurtigt fordampende
• Fjerner fedt og snavs 
Anvendes ideelt til industri printere og andet mærkningsud-
styr. C-58 IPA Cleaner sikre rengøring af bevægelige dele, 
printhoveder samt fjerner blæk og aflejringer. Rengøring af 
gummiruller eller små gear klares let, da produktet fordam-
per helt og uden rester efter kort tid. Hærdet smøremiddel 
og fedtet snavs fjernes målrettet fra mini drev og anden fin-
mekanik. C-58 indeholder 99,7% Isopropanol (Propanol-2, 
Isopropylalkohol).

C-65 El-Rens med smøring
V.nr. 22065 (500 ml.)

• Skånsom rensning
• Ir og rustbeskyttende film
• Renser og smører
• Til finmekanik og elektronik
C-65 El-Rens med smøring anvendes indenfor finmekanik 
og elektronik-branchen til at løse en lang række opgaver, 
hvor en afrensning med en tynd smørende effekt ønskes. 
Produktet kan med fordel anvendes på kontakter, stik, 
relæer og andre mekaniske dele. Kan med succes anvendes 
på stort set alle materialer og angriber ikke plast, lakerede 
overflader m.m.

C-75 Multi Rens
V.nr. 22075 (500 ml.)

• Opløser tusch, blæk, tjære,  
harpiks, limrester m.v. 

•  Graffiti og malingsfjerner 
•  Paknings-fjerner 
•  Bionedbrydelig 
•  Vandafvaskelig 
C-75 Multi Rens opløser de fleste malingstyper, lakker, 
tusch og blæk. Kan desuden anvendes til at løsne hærdet 
industrilim, f.eks. sekundlim, låsevæsker og en del 2-kom-
ponent lim. C-75 er fortykket og kan derfor lettere blive på 
det område der skal bearbejdes. Fjerner også nogle typer 
maskingenererede mærkninger på rustfrie rør og plader.

C-85 Inox-Polish
V.nr. 22085 (500 ml.)

• Renser og plejer
• Smudsafvisende
• Giver flot glans
• Til rustfrit stål og plast overflader
• Nemmere rengøring 
C-85 Inox-Polish anvendes med succes til bibeholdelse 
samt nyskabelse af flot glans på rustfrit stål og plast over-
flader. Produktet renser i dybden og fjerner effektivt støv, 
skidt og andre urenheder samt fingeraftryk på rustfri stål 
overflader. C-85 Inox-Polish bevirker endvidere, at over-
fladen efterlades med en glat smudsafvisende film, som 
efterfølgende gør rengøring og bibeholdelse af overfladens 
glans nemmere.

NSF-K2

NSF-A7

6 Find mere produktinformation på unican.dk

  I
N

D
U

ST
RI

 
  O

LI
E 

|  3
0 

- 3
5

  U
N

IT
IT

E 
  L

IM
E 

|  2
6 

- 2
9

  F
ED

T 
O

G
 

  P
A

ST
A

 
|  2

3 
- 2

6
  D

U
N

KE
 O

G
 

  W
IP

ES
 

|  1
7 

- 2
2

  A
U

TO
   

   
  

  P
RO

D
U

KT
ER

 
|  1

6
  S

PR
AY

 O
G

 
  M

A
LI

N
G

 
|  3

 - 
15

http://www.unican.dk/c-9-power-booster-300-ml.html
http://www.unican.dk/c-9-power-booster-300-ml.html
http://www.unican.dk/c-18-etiketfjerner-500-ml.html
http://www.unican.dk/c-65-el-rens-med-smoring-500-ml.html
http://www.unican.dk/c-60-el-rens-500-ml.html
http://www.unican.dk/c-58-ipa-cleaner-400-ml.html
http://www.unican.dk/c-18-etiketfjerner-500-ml.html
http://www.unican.dk/c-18-etiketfjerner-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/c-60-el-rens-500-ml.html
http://www.unican.dk/c-58-ipa-cleaner-400-ml.html
http://www.unican.dk/c-65-el-rens-med-smoring-500-ml.html
http://www.unican.dk/c-75-multi-rens-500-ml.html
http://www.unican.dk/c-75-multi-rens-500-ml.html
http://www.unican.dk/c-85-inox-polish-500-ml.html
http://www.unican.dk/c-85-inox-polish-500-ml.html
http://unican.dk


      C og P Serien RENSEPRODUKTER / BESKYTTELSESPRODUKTER

C-95 Skum Polish
V.nr. 22095 (500 ml.)

• Renser og plejer plast og gummi
• Smudsafvisende
• Giver flot glans
• Letter rengøring
• Indeholder silicone
C-95 Skum Polish anvendes med succes til bibeholdelse 
samt nyskabelse af flot glans på stål, gummi, plast og 
malede overflader. Produktet renser i dybden og fjerner 
effektivt støv, skidt og andre urenheder. C-95 Skum Polish 
bevirker endvidere, at overfladen efterlades med en glat 
smudsafvisende film, som efterfølgende gør rengøring og 
bibeholdelse af overfladens glans nemmere.

C-800  Motorrens
V.nr. 22080 (500 ml.) 
V.nr. 66280 (5 l.) 
V.nr. 66288 (28 l.)

• Skånsom ved brug
• Ætser ikke
• Afvaskes med vand
• Fjerner fedt, olie og tjærerester
C-800 Motorrens er en særdeles effektiv og skånsom 
afrenser, som hurtigt og nemt løser selv meget krævende 
affedtnings-opgaver. Den unikke sammensætning i rense-
væsken i C-800 Motorrens gør produktet meget alsidigt og 
let-anvendeligt til en lang række forskellige opgaver såsom 
til afrensning af maskiner/maskindele, motorer, værktøj, 
gulve og andre emner som tåler vandafvaskning.

C-500  All-Round Afrenser
V.nr. 22050 (500 ml.) 
V.nr. 66250 (5 l.) 
V.nr. 66258 (28 l.)

• Farveløs og lugtfri
• Hurtigvirkende
• Industristyrke
• Ingen rester
C-500 er en meget alsidig affedter, der har industriel kraft 
og ikke efterlader rester. Renser og affedter hård fedt, olier, 
striber, snavs, grafit, sodrester, tusch, blæk, gummimærker, 
limrester, harpiks, tjære og asfalt, samt vanskelige pletter 
på lakerede og malede overflader. C-500 er meget effektiv 
og med sin langsomme fordampning nem at arbejde med.

C-700  Bremserens
V.nr. 22070 (500 ml.) 
V.nr. 66275 (5 l.)

• Hurtig affedtning
• Bredt anvendelsesområde
• Til afrensning af tromle og skivebremser
• Dyse med spule-effekt
• Efterlader en ren overflade
C-700 Bremserens er en yderst effektiv metal-afrenser, som 
fjerner fedt, olie og skidt fra alle typer emner. Produktet 
kan med fordel anvendes på en lang række forskellige 
materialer såsom glas, metal, lakerede overflader, keramik 
samt en lang række plasttyper. Ved anvendelse på plast bør 
test altid foretages inden brug, da produktet kan angribe 
visse syntetiske overflader.

C-900  Isfjerner
V.nr. 22090 (500 ml.)

• Smelter is og sne
• Virker øjeblikkeligt
• Også til tilfrosne låse
• Fjerner skidt og snavs
C-900 Isfjerner er en yderst effektiv spray til af-isning af 
frontruder og låse i selv de koldeste vintermåneder. Selvom 
C-900 Isfjerner virker øjeblikkeligt og er yderst effektiv, så 
er den samtidig meget skånsom overfor gummi-lister, viske-
re og de fleste laktyper. C-900 Isfjerner påføres autoruden, 
spejle m.v. i en afstand af 25-30 cm.

C-1000  Power Cleaner
V.nr. 22010 (500 ml.) 
V.nr. 66210 (5 l.)

• Kraftig affedter
• Fordamper hurtigt 
• Efterlader en ultra ren overflade 
• Opløser fedt og olie
• Hurtigvirkende
C-1000 Power Cleaner er en ekstrem kraftig, lugtsvag, 
hurtig fordampende og ikke ætsende industriel affedter. 
Produktet misfarver ikke metaller og vil virke skånsomt 
overfor de fleste plast- og gummi typer. C-1000 arbejder 
hurtigt og efterlader en ren overflade, som derefter er 
direkte klar til f.eks. limning.

P-11  Formbeskyttelse
V.nr. 33011 (500 ml.)

• Rustbeskyttende film
• Beskytter værktøj/forme m.m. 
• Blød konsistens
• Svag grønlig farve
• Fugtafvisende
P-11 Formbeskyttelse giver en optimal beskyttelse af styk-
gods, værktøj, forme m.m. Ved opmagasinering af disse 
emner over kortere eller længere perioder, beskytter pro-
duktets fine tynde farvede film mod rust og tæring. 
Den farvede film er tilsat for at synliggøre, at emnet har 
fået påført den nødvendige beskyttelse. Ved ibrugtagning 
af de beskyttede emner, kan P-11 Formbeskyttelse let fjer-
nes med varmt vand eller ved anvendelse af eksempelvis 
Unican C-1000 Power Cleaner eller C-18 Etiketfjerner.

P-19  Flexi Bestyttelse Xtra
V.nr. 33019 (500 ml.)

• Sej beskyttende film
• Lugtsvag
• Effektiv op til 130°C
• Brun farve for synliggørelse
• Stærkt korrosions-hæmmende
P-19 Flexi Beskyttelse Xtra kan yderst effektivt anvendes 
som korrosions/rustbeskyttende film på alle former for 
værktøj, maskiner, maskindele, stålkonstruktioner samt elek-
triske stik og samledåser. P-19 Flexi Beskyttelse Xtra kan 
med fordel anvendes til isolering af sidemarkeringslys på 
lastbiler og anhængere. Produktet er også formidabelt til 
beskyttelse af sammenmonterede bolte og møtrikker, hvor 
sammenrustede dele ofte udgør et problem.

P-Serien  BESKYTTELSESPRODUKTER 
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http://www.unican.dk/c-500-allround-afrenser-500-ml.html
http://www.unican.dk/c-1000-power-cleaner-500-ml.html
http://www.unican.dk/c-95-skum-polish-500-ml.html
http://www.unican.dk/c-95-skum-polish-500-ml.html
http://www.unican.dk/c-800-motorrens-500-ml.html
http://www.unican.dk/c-800-motorrens-500-ml.html
http://www.unican.dk/c-800-maskinrens-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/c-800-maskinrens-28-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/c-500-allround-afrenser-500-ml.html
http://www.unican.dk/c-500-allround-afrenser-5-ltr-dunk.html/
http://www.unican.dk/c-500-allround-afrenser-28-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/c-700-bremserens-500-ml.html
http://www.unican.dk/c-700-bremserens-500-ml.html
http://www.unican.dk/c-700-bremserens-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/c-900-isfjerner-500-ml.html
http://www.unican.dk/c-900-isfjerner-500-ml.html
http://www.unican.dk/c-1000-power-cleaner-500-ml.html
http://www.unican.dk/c-1000-power-cleaner-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/p-11-formbeskyttelse-500-ml.html
http://www.unican.dk/p-11-formbeskyttelse-500-ml.html
http://www.unican.dk/p-19-flexi-beskyttelse-xtra-500-ml.html
http://www.unican.dk/p-19-flexi-beskyttelse-xtra-500-ml.html


P-88 Zink-Spray
V.nr. 33088 (500 ml.) 
V.nr. 66388 (750 ml.)

• Stærk primer
• Tåler saltvand
• Kraftig korrosionsbeskyttelse
• Reparation af galvaniseret
P-88 Zink-Spray er et produkt, som kan sammenlignes med 
varmeforzinkning. Produktet bruges til overfladebehandling af 
stål, svejsefuger, ridser mv. P-88 Zink Spray kan også anvendes 
som en særdeles effektiv korrosionsbeskytter eller som en 
kraftig grunder. Produktet indeholder over 93% rent zink i tør 
filmen. 

P-44  Zink/Alu-Spray
V.nr. 33044 (500 ml.)

• Hurtigt tørrende
• Mod tæring og korrosion
• Beskyttelse af svejsesøm
• Flot finish
P-44 Zink/Alu Spray er et produkt, som er særdeles veleg-
net til reparations og vedligeholdelsesopgaver med henblik 
på at modvirke tæring og korrosion. P-44 påfører et lag af 
micro fine zink/aluminiums partikler, der yder en effektiv 
beskyttelse og giver en flot finish. P-44 Zink/Alu Spray kan 
anvendes på alle former for metal og jern og anvendes til 
reparationslakeringer på luftudtag, fælge, rør mv. Der kan 
punktsvejses direkte igennem den påførte overflade. 

P-77  Tagklæber
V.nr. 33077 (500 ml.)

• Primer
• Hurtigt tørrende
• Til beton, kalksten, puds, fibercement, 

klinker, træ og bituminøse underlag
• Kan anvendes ned til -10°C
• Kan bruges på fugtige underlag
P-77 Tagklæber anvendes til forbehandling/priming af 
overflader, der skal fugtisoleres eller påsvejses tagpap. Kan 
anvendes til grunding og støvbinding på betontage, gamle 
tagpaptage, jern, mur, krydsfiner og andre flader, hvorpå 
der skal klæbes eller svejses tagpap eller påføres koldfly-
dende asfaltprodukter.

P-33  Aluminiumspray
V.nr. 33033 (500 ml.)

• Flot finish
• Slidstærk
• Vejrbestandig
• Blank/Aluminiums effekt
P-33 Aluminiumsspray anvendes til en lang række forskel-
lige reparations & vedligeholdelsesopgaver indenfor indu-
strien. Produktet efterlader den påførte overflade med en 
flot og yderst slidstærk finish. P-33 Aluminiumsspray har en 
fremragende dækkeevne og hæfter på en lang række over-
flader såsom værktøj, fælge, metaloverflader m.m.

P-22  Matsort Spray
V.nr. 33022 (500 ml.)
• Korrosionsbeskyttende
• Ridsefast
• Slag- og vandfast
• Kvalitets industrilak
• Hurtigtørrende
• God vedhæftning
P-22 Matsort spray er en vandfast og yderst slidstærk indu-
strilak, som efter påførelse efterlader en flot matsort kor-
rosionsbeskyttende finish. Inden brug bør man sikre sig, at 
overfladen der ønskes malet, er ren og tør. Fjern evt. fedt, 
voks og andet snavs med C-1000 Power Cleaner.

P-27 Textyl
V.nr. 33027 (500 ml.)

• Sort 
• Hurtigtørrende
• Korrosionsbeskyttende 
• Modstandsdygtig overfor slag og salt 
P-27 Textyl er en sort, hurtigtørrende korrosionsbeskyttelse. 
Produktet har stor modstandsdygtighed overfor slag og 
salt, virker støjdæmpende og forhindrer rustangreb.  
P-27 beskytter nye dele eller rengjorte reparerede over-
flader og er specielt anvendelig på overflader, der ellers 
er svært tilgængelige. Der kan males eller lakeres i et vist 
omfang, når den påførte overflade er gennem tør.

P-30 Universal Sealer
V.nr. 33030 (500 ml.)

• Overmalbar
• Vandbestandig
• Fleksibel 
• -50°C til 100°C
P-30 Universal Sealer er en sprøjtbar gummi/elastisk sealer 
der anvendes til at forsegle utætte overflader. P-30 forseg-
ler huller/flænger i tagkonstruktioner, undertage, skorstene, 
tagrender, altaner, vådrumsmembraner, ventilationer, rør, 
bassinfolier, mv.

P-24 Klar Beskyttelse
V.nr. 33024 (500 ml.)

• Lugtsvag
• Klar/Transparent
• -25 til 180°C
• ”Selvhelende” effekt
• Til værktøj og stykgods
P-24 Klar Beskyttelse er en transparent flydende voks, der 
lægger et voks-overtræk til beskyttelse af metaloverflader, 
hulrum samt på og i genstande eller steder, hvor en effektiv 
anti-rust forebyggelse er påkrævet. Produktet er vandafvi-
sende og har fremragende gennemtrængende egenskaber 
og en ”selvhelende” effekt.

BESKYTTELSESPRODUKTER P-Serien  
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http://www.unican.dk/p-88-zinkspray-500-ml.html
http://www.unican.dk/p-30-universal-sealer-500-ml.html
http://www.unican.dk/p-88-zinkspray-500-ml.html
http://www.unican.dk/zinkmaling-p-88-1700-g-botte.html
http://www.unican.dk/p-44-zink-alu-spray-500-ml.html
http://www.unican.dk/p-44-zink-alu-spray-500-ml.html
http://www.unican.dk/p-77-tagklaeber-500-ml.html
http://www.unican.dk/p-33-aluminium-spray-500-ml.html
http://www.unican.dk/p-33-aluminium-spray-500-ml.html
http://www.unican.dk/p-22-matsort-spray-500-ml.html
http://www.unican.dk/p-22-matsort-spray-500-ml.html
http://www.unican.dk/p-27-textyl-500-ml.html
http://www.unican.dk/p-27-textyl-500-ml.html
http://www.unican.dk/p-30-universal-sealer-500-ml.html
http://www.unican.dk/p-24-klar-beskyttelse-500-ml.html
http://www.unican.dk/p-24-klar-beskyttelse-500-ml.html
http://www.unican.dk/p-77-tagklaeber-500-ml.html
http://unican.dk


PRIMERE/GRUNDERE
SLIP- OG GLIDEMIDLER

P-55 Primer Grå
V.nr. 33055 (500 ml.)

P-66 Primer Rødbrun
V.nr. 33066 (500 ml.) 
V.nr. 66366 (5 l.)

• Hurtigtørrende
• Rustbeskyttende
• Fremragende dækkeevne
• Slidstærk
• Til montage opgaver

P-55 og P-66 Primer kan med fordel anvendes ved montage-opgaver 
på alle typer jern og stål. P-55 og P-66 Primer efterlader en slidstærk 
langtidsbeskyttende forsegling. Produktet er støvtørt efter 5 til 10 min og har 
en kort tørretid der efterlader emnet klar til overlakering efter blot 2 timer. P-55 
og P-66 Primer er opbygget på nitro-cellulose binder, der yder en fremragende 
korrosionsbeskyttelse og anvendes med succes som ruststop efter svejsninger 
eller diverse montageopgaver. 
 
Dække-evne 1,5 til 2 m² pr. dåse. Tåler vedvarende 110°C. For bedste resultat 
bør overfladen være ren og tør. Fjern evt. fedt, voks og andet snavs med C-1000 
Power Cleaner. 
 
P-55 og P-66 Primer bør kun anvendes ved temperaturer over 10°C. Ryst dåsen 
omhyggeligt og i minimum 1 minut efter at kuglen har løsnet sig.

P og S-Serien

S-90 Food Release
V.nr. 44090 (500 ml.)

• Fremragende slip-effekt
• Fødevaresmøremiddel
• Siliconefri
• -20˚C til 220˚C
S-90 Food Release er et effektivt smøre- og slipmiddel 
til anvendelse på bageforme, grillriste, stegepander, 
udbenerborde, huggeblokke og andre hårde overflader. 
Produktet er smags-neutralt og kan derfor anvendes bredt 
i fødevare industrien. Må komme i direkte kontakt med 
fødevaren.

S-120   Slipmiddel
V.nr. 44012 (500 ml.)

• Beskytter og vedligeholder  
plast og gummi

• Højt silicone indhold
• Forhindrer opbygning af limrester
• Til pakkeborde og transport bånd
S-120 er et siliconeholdigt slipmiddel specielt fremstillet 
til plastindustrien. Produktet bruges dog også indenfor 
bryggeri, fødevare, trykkeri og tekstilbranchen. S-120 
Slipmiddel kan effektivt bruges som slipmiddel i plastforme 
og forhindrer emner i at sætte sig fast. S-120 Slipmiddel 
kan anvendes indenfor et temperaturområde  
fra -50 til 200°C.

NSF-H1
NSF-3H

NSF-H1

S-140  Glidemiddel
V.nr. 44014 (500 ml.)

• Til kabel trækning
• Undgår rivning
• Til rørmontage
• Kemisk inaktiv
• Vandafvisende
Det høje indhold af silicone gør S-140 fremragende til 
trækning af ledninger og el-kabler i elektriker-rør af f.eks 
PP, PVC og PVA-rør. Ved påføring af S-140 Glidemiddel 
undgås rivning og fastsidning af dele under trækningen. 
Produktet forhindrer friktion under trækningen og skåner 
og beskytter samtidig delene. Temperaturområde fra -50ºC 
op til + 200ºC.

NSF-H1

S-70 Tørslipmiddel
V.nr. 44070 (500 ml.)

• Fedt fri
• Stærk PTFE film
• Afviser fugt og snavs
• Effektiv op til 250°C
S-70 Tørslipmiddel er et produkt udviklet specielt til 
industrier, hvor en tør, glat siliconefri film er ønsket. S-70 
Tørslipmiddel lægger sig på overfladen som en glat, tør, 
smuds og støvafvisende film, som kraftigt reducerer friktion 
og holder overfladen ren.

S-80  Slipmiddel Siliconefri
V.nr. 44080 (500 ml.) 
V.nr. 66480 (5 l.)

• Til sprøjtestøbning
• Problemfri efterbehandling
• Til maskinhøvle og kehlere
• Påvirker ikke kunststof m.v.
• Effektiv op til 150°C
S-80 Slipmiddel Siliconefri er et produkt udviklet til 
industrier, hvor silicone-holdige produkter er uønsket. S-80 
Slipmiddel Siliconefri kan både anvendes som glidemiddel 
og slipmiddel og kan derfor løse flere forskellige opgaver. 
Som slipmiddel kan produktet bruges på mange forskellige 
maskiner indenfor træ og plastindustrien.

Kontakt os på:  Tlf. 87 97 29 00  |  info@unican.dk  9
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http://www.unican.dk/p-55-primer-gra-500-ml.html
http://www.unican.dk/p-55-primer-gra-500-ml.html
http://www.unican.dk/p-66-primer-rodbrun-500-ml.html
http://www.unican.dk/p-66-primer-rodbrun-500-ml.html
http://www.unican.dk/p-66-primer-rodbrun-5-ltr-metaldunk.html
http://www.unican.dk/s-90-food-release-500-ml.html
http://www.unican.dk/s-90-food-release-500-ml.html
http://www.unican.dk/s-120-slipmiddel-500-ml.html
http://www.unican.dk/s-120-slipmiddel-500-ml.html
http://www.unican.dk/s-140-glidemiddel-500-ml.html
http://www.unican.dk/s-70-torslipmiddel-500-ml.html
http://www.unican.dk/s-70-torslipmiddel-500-ml.html
http://www.unican.dk/s-80-slipmiddel-siliconefri-500-ml.html
http://www.unican.dk/s-80-slipmiddel-siliconefri-500-ml.html
http://www.unican.dk/s-80-siliconefri-slipmiddel-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/s-140-glidemiddel-500-ml.html
tel:004587972900
mailto:info%40unican.dk?subject=Kundespr%C3%B8gsm%C3%A5l


U-10 Rem og Belt Pleje
V.nr. 55010 (500 ml.)

• Fjerner mislyde
• Forlænger levetid på remme
• Giver bedre kontakt og minimal slip
• Tåler varme, damp, syre, olie m.m
• Lugtsvag
U-10 Rem og Belt Pleje kan med betydelig effekt anvendes 
til smøring/imprægnering af langt de fleste typer kileremme 
og med en lang række fordele til følge. 
Ved påførelse sprayes begge sider af remmen, hvorved 
kontakten til remskiverne øges.

U-3 Lugtfjerner
V.nr. 55003 (500 ml.)

• Frisk duft
• Bio nedbrydelig
• Øjeblikkelig effekt
• Fjerner dårlig lugt
• Bakterie dræbende
U-3 Lugtfjerner anvendes til eliminering af ubehagelig lugt 
forårsaget af bl.a. bakterier. Produktet er en permanent 
løsning fremfor friskluftspray som ikke fjerner den dårlige 
lugt, men blot camouflerer den. Produktet sprayes direkte 
på emnet eller området. Kan benyttes ved lugtgener fra 
brandskader og oversvømmelser samt ved dårlig lugt 
i affaldsskakte og beholdere. Fjerner også dårlig lugt i 
sportstøj og fodtøj.

U-15  Quick Start
V.nr. 55015 (500 ml.)

• Virker øjeblikkeligt
• Beskytter mod rust og korrosion
• Effektivt værktøj ved startbesvær
U-15 Quick Start er en yderst effektiv startspray, som løser 
start vanskeligheder på de fleste maskiner og biler. U-15 
Quick Start er især velegnet til at løse startproblemer ved 
brug af maskiner/biler med diesel-motorer. U-15 Quick 
Start sprayes direkte ind i indsugningen inden start. Ved 
ekstremt lave temperaturer kan det være nødvendigt at 
gentage behandlingen flere gange.

U-20  Cockpit Spray
V.nr. 55020 (500 ml.) 
V.nr. 66520 (5 l.)

• Silicone fri
• Let-anvendelig
• Fedter ikke
• Efterlader ren skinnende overflade
• Frisk duft
U-20 Cockpit Spray er et særdeles effektivt og letanvende-
ligt bilplejeprodukt til vedligeholdelse af instrumentborde 
og dørpaneler i biler, både, lastvogne og andre køretøjer. 
Produktet er siliconefrit og renser og giver fornyet glans til 
paneler i en og samme arbejdsgang uden at overfladen får 
et fedtet udseende.

U-25 Læksøger
V.nr. 55025 (500 ml.)

• Kontrol af rørsystemer
• Til fittings og samlinger
• Trykluftsystemer
• Tilsat korrosionsbeskytter
• Anvendes ned til -15ºC
U-25 Læksøger er et yderst effektivt produkt til læksøgning. 
Produktet kan f.eks. anvendes til at finde utætheder på 
rør, bøsninger, fittings mv. U-25 Læksøger fungerer på den 
måde, at den skummer op ved påføring, hvorefter utæthe-
der vil vise sig som boble-dannelser der hvor utætheden 
forefindes. U-25 Læksøger gør arbejdet nemt og vil opdage 
selv meget små utætheder.

U-44  Kuldespray
V.nr. 55044 (300 ml.)

• Hurtig og skånsom
• Til termisk fejlfinding på kredsløb
• Køler ned til -40ºC
• Ikke brandbar
U-44 Kuldespray er et ikke-brandbart produkt, som effektivt 
og hurtigt anvendes, når der skal findes fejl på elektroniske/
termiske kredsløb. Periodiske kortslutninger, forstyrrelser i 
kondensatorer, eventuelle fejl i modstande og integrerede 
kredsløb bliver hurtigt fundet. Spray U-44 Kuldespray på 
et kredsløb som er tilsluttet spænding. Herefter vil fejlen 
lokaliseres.

U-50  Sprayklæber
V.nr. 55050 (500 ml.)

• Hurtig montage
• Til papir labels og karton
• Kontaktklæber
• Regulerbar dyse
U-50 Sprayklæber er en speciel udviklet industriel klæber, 
som har til hensigt at løse klæbeopgaver i industrien. 
Produktet kan enten benyttes som en kontaktklæber, hvor 
de emner, som ønskes limet sammen alle bliver påført pro-
duktet, eller også som en traditionel klæber, hvor kun den 
ene del påføres produktet.

U-55  Industriklæber Kraftig
V.nr. 55055 (500 ml.)

• Til sugende overflader
• Til grovere montage
• Til porøse materialer
• Regulerbar dyse
U-55 er et kraftigt industrielt klæbemiddel med stor styrke 
til mange former for reparation og vedligeholdelse. Denne 
kontakt lim har en høj indledende styrke er derfor meget 
velegnet til limning af mange forskellige fleksible skum 
typer som latex, polyether- og polyurethan skum. Ikke 
anbefalet til polystyren skum (styropor) Spraymønster og 
volumen af lim kan ændres ved at dreje dysen i en given 
stilling, dette sikrer korrekt dosering af produktet uanset 
opgave. Ønskes et mere jævnt og fint lag til papir (etiket-
ter) anbefales U-50 Sprayklæber.

SPECIALPRODUKTERU-Serien
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http://www.unican.dk/u-3-lugtfjerner-500-ml.html
http://www.unican.dk/u-10-rem-belt-pleje-500-ml.html
http://www.unican.dk/u-10-rem-belt-pleje-500-ml.html
http://www.unican.dk/u-3-lugtfjerner-500-ml.html
http://www.unican.dk/u-15-quick-start-500-ml.html
http://www.unican.dk/u-15-quick-start-500-ml.html
http://www.unican.dk/u-20-cockpit-spray-500-ml.html
http://www.unican.dk/u-20-cockpit-spray-500-ml.html
http://www.unican.dk/vinyl-make-up-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/u-25-laeksoger-500-ml.html
http://www.unican.dk/u-25-laeksoger-500-ml.html
http://www.unican.dk/u-44-kuldespray-300-ml.html
http://www.unican.dk/u-44-kuldespray-300-ml.html
http://www.unican.dk/u-50-sprayklaeber-500-ml.html
http://www.unican.dk/u-50-sprayklaeber-500-ml.html
http://www.unican.dk/u-55-industriklaeber-kraftig-500-ml.html
http://www.unican.dk/u-55-industriklaeber-kraftig-500-ml.html
http://unican.dk


SPECIALPRODUKTERU-Serien

U-75  Anti-Svejsestænk
V.nr. 55075 (500 ml.) 
V.nr. 66575 (5 l.)

• Undgår svejse stænk
• Kan fjernes med vand
• Ikke brandbar eller støvende
U-75 Anti Svejsestænk er et siliconefrit sprayprodukt, som 
effektivt forhindrer svejsestænk i at brænde sig fast på 
mundstykker, borde, skabeloner mv. U-75 Anti Svejsestænks 
unikke formulering med ren nitrogen fremmer svejsekva-
liteten samt bevirker at svejsestænk og rester let fjernes. 
Efterbehandling af emner foretages nemt således, at der 
både kan lakeres og galvaniseres. Produktet kan påføres 
emnet uden forudgående afrensning af overfladen.

U-62  Friktionsspray
V.nr. 55062 (500 ml.)

• Til remme og transportører
• Friktions skabende
• Ved stabling af plastsække
• Modvirker skridning
Produktet sikrer opstart af bælter/remme, der pga stor 
belastning har svært ved at sætte i gang. U-62 forhindre 
udskridning af sække og kasser under stabling. Produktets 
unikke egenskaber gør det velegnet til at sikre problemfri 
transport på rullebaner og transportbånd. U-62 giver en 
let klæbende overflade der øger friktionen på det påførte 
emne. Produktet er transparent og farveløst for at sikre 
mindst mulig afsmitning på kartoner og sække.

NSF-H1

U-80 Svejsespray
V.nr. 55080 (500 ml.)

• Svejsestænk undgås
• Kan fjernes med vand
• Til pistoler og dyser
• Siliconefri
• Problemfri efterbehandling
U-80 Svejsespray er et siliconefrit sprayprodukt, som effek-
tivt forhindrer svejsestænk i at brænde sig fast på pistoler, 
borde, skabeloner mv. Produktet yder optimal beskyttelse 
af pistoler, rør og dyser så længere levetid opnås. U-80 
Svejsespray fremmer svejsekvaliteten samt bevirker at 
svejsestænk let fjernes. Efterbehandling af emner i form af 
lakering og galvanisering påvirkes ikke ved brug af U-80 
svejsespray.

U-89 Antistatisk Spray
V.nr. 55089 (500 ml.)

• Virker smudsafvisende
• Modvirker statisk elektricitet
• Giver en tør antistatisk overflade 
• Til syntetiske belægninger,
• bilsæder, reoler, fodtøj m.v.
U-89 Antistatisk spray kan påføres på stort set alle over-
flader af metal, gummi, glas, plast, vinyl samt syntetiske 
materialer. Produktet kan påvirke visse materialer f.eks. anti-
reflex belægninger m.v. Vi anbefaler man tester dette. U-89 
efterlader en tør og smudsafvisende mikrofilm, som elimi-
nerer udladning af statisk elektricitet. Produktet skal ikke 
aftørres efter påføring. Produktet kan desuden anvendes på 
bilsæder, lagerreoler, arbejdsborde og andre steder hvor 
statisk elektricitet kan forekomme. Behandlingen holder ca. 
en uge afhængig af forholdene.

Kontakt os på:  Tlf. 87 97 29 00  |  info@unican.dk  11
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http://www.unican.dk/u-75-anti-svejsestaenk-500-ml.html
http://www.unican.dk/u-75-anti-svejsestaenk-500-ml.html
http://www.unican.dk/u-75-anti-svejsestaenk-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/u-62-friktions-spray-500-ml.html
http://www.unican.dk/u-62-friktions-spray-500-ml.html
http://www.unican.dk/u-80-svejsespray-500-ml.html
http://www.unican.dk/u-80-svejsespray-500-ml.html
http://www.unican.dk/u-89-antistatisk-spray-500-ml.html
http://www.unican.dk/u-89-antistatisk-spray-500-ml.html
http://www.unican.dk/pdf/Hjaelpemidler_for_galvanisering.pdf
http://www.unican.dk/pdf/Hjaelpemidler_for_galvanisering.pdf
tel:004587972900
mailto:info%40unican.dk?subject=Kundespr%C3%B8gsm%C3%A5l


RAL Messing
V.nr. 34070 (400 ml.)

• Hurtigtørrende
• Ir-beskyttende
• Fremragende dække-evne
• Slidstærk
• Flot skinnende finish
Produktet giver messing look. Kan med fordel anvendes 
ved reparations- og vedligeholdelses-opgaver, hvor en glat 
porefri skinnende messing-finish ønskes. Messing binder på 
alle metaloverflader og anvendes b.la. til gittervogne, git-
terbure, diverse montageopgaver m.m. For bedste resultat 
bør overfladen være ren og tør.

RAL Chrom
V.nr. 34060 (400 ml.)

• Hurtigtørrende
• Chrom effekt
• Højt pigment indhold
• God dække-evne
• Let og ubesværet arbejdsgang
Chrom RAL er en hurtigtørrende, acryl-lak til overflader af 
metal, aluminium, glas, forskellige typer plast m.v. Påfør 
gerne produktet i flere tynde lag. Produktet kan give 
afsmitning ved kraftig gnubning p.g.a sit høje pigment 
indhold. Da chromspray ikke er modstandsdygtig over for 
vejrpåvirkning skal der påføres klar lak ved udendørs anven-
delse. Den klare lak vil dog reducere den blanke effekt 
p.g.a lysets brydning i overfladen.

Klar Lak
V.nr. 35000 (400 ml.)

• Vejrbestandig
• Hurtigtørrende
• Fremragende dække-evne
• Slag og ridsefast
• Langvarig beskyttelse
• Let og ubesværet arbejdsgang
Klar Lak lægger et lag der svarer til lag tykkelsen ved 2 
normale coatings. Produktet er velegnet til områder, hvor 
pigment baserede lakker er uønsket, eller som topcoatning 
på f.eks. metallic lakker for at beskytte og sikre det rigtige 
resultat.

Fluorescerende Lak
Rød: V.nr. 34020 (400 ml.) 
Gul: V.nr. 34022 (400 ml.) 
Grøn: V.nr. 34023 (400 ml.)

• Fluorescerende 
• Hurtigtørrende 
• God vedhæftning
• Vejrbestandig
UniCan Fluorescerende Lak har en fremragende vedhæftning på både behand-
lede og ubehandlede overflader. Hæfter på træ, metal (herunder aluminium), 
beton/sten og en del plasttyper. Produkterne er opbygget på en nitro-cellulose 
lak der er støv tør efter 5 til 10 min, og kan overmales efter ca. 2 timer under 
normale forhold.

       RAL-Farver For bedste resultat ved anvendelse af Unican RAL-farver påføres 
P-55 Grå Primer inden RAL-farven. Rengør overfladen for fedt og 
snavs, ryst dåsen omhyggeligt. Påfør RAL-farven i en afstand af  
25-30 cm. Hvis tykkere lag ønskes, kan nyt lag påføres efter  
ca. 5 min. Produktet kan anvendes udendørs eller i et tilstrækkeligt 
gennemluftet område. Det optimale resultat opnås ved en tempe-
ratur på mellem 10-25°C og en fugtighedsgrad der ikke er for høj, 
helst under 60%. Rens dysen efter brug ved at spraye 2-3 sekunder 
med dåsen vendt på hovedet. Vi fører et bredt udvalg af de mest 
anvendte RAL-farver.

Sprayhåndtag
V.nr. 99900

• Ergonomisk design
• Godt greb for nem betjening
Sprayhåndtag gør malings og andet spray- 
 arbejde til en leg. Man ”klikker” spray- 
håndtaget vandret ind på halsen af  
spraydåsen. Når man trykker ”triggeren” ind aktiveres 
spraydåsen. Efter endt arbejde, eller når spraydåsen er tom, 
afmonteres sprayhåndtaget ved at trække det vandret af 
igen. Leveres i robust plastudformning.

RAL Farve
V.nr. 3XXXX (XXXX = RAL nr.)

• Vejrbestandig
• Langvarig beskyttelse
• Hurtigtørrende
• Slag og ridsefast
• Fremragende dække evne
• Let og ubesværet arbejdsgang
Unican RAL-farver er yderst velegnet til at give en flot og 
beskyttende finish på alle former for maskiner, konstruk-
tioner og andet udstyr. Unican RAL-farver kan også bru-
ges som opmærknings-spray på værktøj eller andet, som 
ønskes markeret. Unican RAL-farver har en hurtig tørretid 
og en fremragende bestandighed overfor de  
til tider meget krævende danske vejrforhold.

Se RAL-farve listen på modsatte side 

Varmefast Maling  
Matsort: V.nr. 34031 (400 ml.) 
Sølv: V.nr. 34032 (400 ml.) 
Klar lak: V.nr. 34033 (400 ml.) 
Grå: V.nr. 34039 (400 ml.) 
Rød: V.nr. 34040 (400 ml.)

• Tåler 650ºC (Rød 300ºC)
• God vedhæftning
• Hurtigtørrende
• Slidstærk og vandfast
Varmefast Lak tåler 650°C (rød 300°C). Det er en varmeresistent lak til over-
flader, der er udsat for meget høje temperaturer. Slib overfladen og rengør 
den, den skal være tør og fri for fedt. Anvend f.eks. C-1000 Power Cleaner. 
Påfør IKKE grunder! Lakken hærder endelig op når den varmes til ca.160°C i 
30 til 60 min, dette kan give let røg udvikling og er helt normalt under hærde-
processen.

• Fremragende dække-evne
• Kraftig korrosionsbeskyttelse

12 Find mere produktinformation på unican.dk
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http://www.unican.dk/messing-spray-400-ml.html
http://www.unican.dk/messing-spray-400-ml.html
http://www.unican.dk/chrom-spray-400-ml.html
http://www.unican.dk/chrom-spray-400-ml.html
http://www.unican.dk/klar-lak-2-lags-400-ml.html
http://www.unican.dk/klar-lak-2-lags-400-ml.html
http://www.unican.dk/fluorescerende-spray-rod-orange-400-ml.html
http://www.unican.dk/fluorescerende-spray-gul-400-ml.html
http://www.unican.dk/fluorescerende-spray-gron-400-ml.html
http://www.unican.dk/fluorescerende-spray-gul-400-ml.html
http://www.unican.dk/sprayhandtag-i-sort-plast.html
http://www.unican.dk/sprayhandtag-i-sort-plast.html
http://www.unican.dk/pdf/Unican-RAL-Listen.pdf
http://www.unican.dk/sort-varmefast-spray-650-c-400-ml.html
http://www.unican.dk/solv-varmefast-spray-650-c-400-ml.html
http://www.unican.dk/klar-lak-varmefast-spray-650-c-400-ml.html
http://www.unican.dk/gra-varmefast-spray-650-c-400-ml.html
http://www.unican.dk/rod-varmefast-spray-650-c-400-ml.html


ALLE LAGERFØRTE RAL-FARVER:
1001 – Beige
1002 – Sandgul     
1003 – Signalgul 
1004 – Guldgul
1006 – Majgul
1007 – Narzissegul
1013 – Perlehvid
1014 – Elfenben
1015 – Lys Elfenben
1016 – Svovlgul
1017 – Safrangul
1018 – Zinkgul
1019 – Gråbeige
1021 – Rapsgul
1023 – Trafikgul
1028 – Melongul
1032 – Gnistgul
1033 – Dadelgul
2000 – Gulorange
2001 – Rødorange
2002 – Blodorange
2003 – Pastelorange
2004 – Ren orange
2008 – Lys rødorange
2009 – Trafikorange
2011 – Dyb orange
3000 – Ildrød (500 ml.)

3001 – Signalrød
3002 – Karminrød
3003 – Rubinrød
3004 – Purpurrød
3005 – Vinrød
3007 – Sort rød
3009 – Okkerrød
3011 – Brunrød
3014 – Gammelrosa
3015 – Lys pink
3020 – Trafikrød
3027 – Hindbærrød
4001 – Rødlilla
4003 – Erikaviolet
4004 – Bordeuxviolet
4005 – Blålilla
4006 – Trafiklilla

4007 – Purpurviolet
5001 – Grønblå
5002 – Ultramarinblå
5003 – Safiblå
5004 – Sortblå
5005 – Signalblå
5007 – Brilliantblå
5008 – Blågrå
5009 – Azurblå
5010 – Enzianblå (500 ml.)

5011 – Stålblå
5012 – Lysblå
5013 – Koboltblå
5014 – Dueblå
5015 – Himmelblå
5017 – Trafikblå
5018 – Turkis blå
5019 – Capriblå
5021 – Wasserblå
5022 – Natblå
5024 – Pastelblå
6000 – Platinagrøn
6001 – Smaragdgrøn
6002 – Laugrøn
6003 – Olivengrøn
6004 – Blågrøn
6005 – Mosgrøn
6009 – Grangrøn
6010 – Græsgrøn
6011 – Resedagrøn (500 ml.)

6012 – Sortgrøn
6014 – Guloliven
6016 – Turkisgrøn
6017 – Majgrøn
6018 – Gulgrøn 
6019 – Hvidgrøn
6021 – Blågrøn
6024 – Trafikgrøn
6027 – Lysgrøn
6029 – Mintgrøn (500 ml.)

6032 – Signalgrøn
7000 – Fegrå
7001 – Sølvgrå
7004 – Signalgrå
7005 – Musegrå

7006 – Beigegrå
7011 – Jerngrå
7012 – Basaltgrå
7015 – Skiffergrå
7016 – Anthrazitgrå
7021 – Sortgrå
7022 – Umbragrå
7023 – Betongrå
7024 – Grafitgrå
7030 – Stengrå
7031 – Blågrå
7032 – Kiselgrå
7035 – Lysgrå (500 ml.)

7036 – Platingrå
7037 – Støvgrå
7038 – Achatgrå
7039 – Kvarksgrå
7040 – Vinduesgrå
7042 – Trafikgrå A
7043 – Trafikgrå B
7044 – Silkegrå
8002 – Signalbrun
8003 – Lerbrun
8004 – Kobberbrun
8007 – Rådyrbrun
8011 – Nøddebrun
8012 – Rødbrun
8017 – Chokoladebrun
8019 – Gråbrunv
8028 – Tarrabrun
9001 – Cremehvid
9002 – Gråhvid
9003 – Signalhvid
9004 – Signalsort
9005 – Dybsort
9005M Dybsort SilkeMat
9006 – Hvidaluminium
9007 – Gråaluminium
9010 – Renhvid (500 ml.)

9010 – Renhvid mat
9011 – Grafitsort
9016 – Trafikhvid
9017 – Trafiksort
9017 – Trafiksort mat
9018 – Papyrushvid

BEMÆRK: Hvis du vælger en RAL-farve ved hjælp af denne side, så vær 
venligst opmærksom på følgende: Farven på denne side kan afvige fra den 
rigtige RAL-farve – Denne side kan derfor kun bruges som vejledning. For at 
vise de rigtige RAL-farver, henviser vi til et RAL-kort. 13
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http://www.unican.dk/ral-farve-1001-beige-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-farve-1002-sandgul-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-farve-1003-signalgul-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-1004-guldgul-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-1006-majsgul-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-1007-narzissegul-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-1013-perlehvid-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-1014-elfenbenhvid-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-1015-lys-eflenbenhvid-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-1016-svovlgul-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-1017-safrangul-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-1018-zinkgul-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-1019-grabeige-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-1021-rapsgul-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-1023-trafikgul-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-1028-melongul-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-1032-gnistgul-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-1033-daddelgul-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-2000-gulorange-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-2001-rodorange-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-2002-blodorange-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-2003-pastelorange-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-2004-renorange-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-2008-lys-rodorange-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-2009-trafikorange-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-2011-dyborange-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-3000-ildrod-500-ml.html
http://www.unican.dk/ral-3001-signalrod-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-3002-karminrod-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-3003-rubinrod-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-3004-purpurrod-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-3005-vinrod-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-3007-sort-rod-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-3009-okkerrod-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-3011-brunrod-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-3014-gammelrosa-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-3015-lysrosa-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-3020-trafikrod-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-3027-hindbaerrod-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-4001-rodlilla-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-4003-erikaviolet-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-4004-bordeauviolet-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-4005-blalilla-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-4006-trafiklilla-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-4007-purpurlilla-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-5001-gronbla-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-5002-ultramarinebla-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-5003-safirbla-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-5004-sortbla-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-5005-signalbla-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-5007-brilliantbla-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-5008-grabla-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-5009-azurbla-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-5010-ensianbla-500-ml.html
http://www.unican.dk/ral-5011-stalbla-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-5012-lysbla-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-5013-koboltbla-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-5014-duebla-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-5015-himmelbla-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-5017-trafikbla-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-5018-turkisbla-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-5019-capribla-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-5021-wasserbla-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-5022-natbla-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-5024-pastelbla-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-6000-patinagron-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-6001-smaragdgron-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-6002-laugron-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-6003-olivengron-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-6004-blagron-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-6005-mosgron-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-6009-grangron-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-6010-grasgron-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-6011-resedagron-500-ml.html
http://www.unican.dk/ral-6012-sortgron-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-6014-guloliven-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-6016-tyrkisgron-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-6017-majgron-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-6018-gulgron-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-6019-hvidgron-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-6021-blagron-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-6024-trafikgron-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-6027-lysgron-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-6029-mintgron-500-ml.html
http://www.unican.dk/ral-6032-signalgron-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-7000-fegra-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-7001-solvgra-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-7004-signalgra-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-7005-musegra-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-7006-beigegra-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-7011-jerngra-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-7012-basaltgra-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-7015-skiffergra-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-7016-antrazitgra-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-7021-sortgra-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-7022-umbragra-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-7023-betongra-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-7024-grafitgra-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-7030-syengra-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-7031-blagra-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-7032-kiselgra-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-7035-lysgra-500-ml.html
http://www.unican.dk/ral-7036-platingra-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-7035-stovgra-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-7038-achatgra-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-7039-kvartzgra-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-7040-vinduesgra-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-7042-trafikgra-a-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-7043-trafikgra-b-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-7044-silkegra-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-8002-signalbrun-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-8003-lederbrun-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-8004-kobberbrun-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-8007-radyrbrun-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-8011-noddebrun-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-8012-rodbrun-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-8017-chokoladebrun-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-8019-grabrun-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-8028-tarrabrun-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-9001-cremehvid-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-9002-grahvid-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-9003-signalhvid-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-9004-signalsort-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-9005-dybsort-500-ml.html
http://www.unican.dk/ral-9006-hvidaluminium-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-9007-graaluminium-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-9010-renhvid-500-ml.html
http://www.unican.dk/ral-9010-renhvid-mat-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-9011-grafitsort-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-9016-trafikhvid-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-9017-trafiksort-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-9017-trafiksort-mat-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-9018-papyrushvid-400-ml.html
http://www.unican.dk/ral-9005m-dybsort-silke-mat-400-ml.html


Korttidsmarkering (ikke permanent)
Hvid: V.nr. 38210 (500 ml.) 
Gul: V.nr. 38220 (500 ml.) 
Rød: V.nr. 38230 (500 ml.) 
Blå: V.nr. 38240 (500 ml.) 
Grøn: V.nr. 38260 (500 ml.) 
Orange: V.nr. 38270 (500 ml.)

• Eventmarkingsopgaver
• Kalkbaseret
• Kan anvendes til -20°C
• Skånsom mod  

græs og planter

Unican Ultra Korttidsmarkerings spray kan hurtigt og effektivt bruges til en lang række 
forskellige markerings opgaver. Produktet er ideelt til bl.a. opmærkning på sportsplad-
ser, golfbaner, politi/brandvæsnets afmærkning af ulykkes steder, ved sports arran-
gementer, markeder, ved byggepladser og andre steder hvor en meget kort holdbar 
opmærkning er at foretrække. Markeringen er kun synlig i få dage/uger afhængig af 
påvirkningen af vejr mv. Produktet kan vaskes af med vand.

Erklärung Icons:

250-300m

TOP REICHWEITE
Reichweite einer Dose COLORMARK 
Allroundmarker, abhängig von Sprühab-
stand und Schichtdicke

TOP REICHWEITE
Reichweite einer Dose COLORMARK 
Spotmarker, abhängig von Sprühabstand 
und Schichtdicke

SPEEDLINER KOMPATIBEL
Reichweite einer Dose COLORMARK 
Linemarker im Markierwagen Speedli-
ner  , abhängig von Sprühabstand und 
Schichtdicke

360° ANWENDUNG
Das 360°-Ventil beim COLORMARK 
Allroundmarker ermöglicht Rundum-
Markierungen in allen Lagen und 
Richtungen

SELBSTREINIGEND
Keine Entlüftung des Markierungssprays 
nach der Anwendung notwendig. 100% 
Leersprühgarantie

TOP DECKKRAFT
Höchste Deckkraft der nichtleuchtenden 
Farbtöne

SCHARFE KANTEN
Patentiertes Ventil- und Sprühsystem 
beim Linemarker garantiert saubere, 
scharfe Kanten der Markierungslinien 
bei minimalem Sprühnebel

TOP LEUCHTKRAFT
Intensive Leuchtkraft der Fluo-Farbtöne 
aufgrund speziell ausgewählter und 
hochdosierter Leuchtpigmente

EASY TOUCH SYSTEM
Anwenderfreundliche Handhabung 
durch die optimierte Einhand-
Sicherheitskappe mit arretierbarem 
Sprühauslöser

ÖKOLOGISCH
Besonders umweltfreundliches
Markierungsspray auf Kreidebasis mit 
pflanzenverträglichen Inhaltsstoffen

LICHT- UND 
WETTERBESTÄNDIG
Besonders dauerhaftes und abriebfestes 
Spezialmarkierspray für langfristige
Sicherheitskennzeichnungen

350-400m 300-350m

TOP REICHWEITE
Reichweite einer Dose COLORMARK 
Ecomarker, abhängig von Sprühabstand 
und Schichtdicke

2

Lukket

Åben

Erklärung Icons:

250-300m

TOP REICHWEITE
Reichweite einer Dose COLORMARK 
Allroundmarker, abhängig von Sprühab-
stand und Schichtdicke

TOP REICHWEITE
Reichweite einer Dose COLORMARK 
Spotmarker, abhängig von Sprühabstand 
und Schichtdicke

SPEEDLINER KOMPATIBEL
Reichweite einer Dose COLORMARK 
Linemarker im Markierwagen Speedli-
ner  , abhängig von Sprühabstand und 
Schichtdicke

360° ANWENDUNG
Das 360°-Ventil beim COLORMARK 
Allroundmarker ermöglicht Rundum-
Markierungen in allen Lagen und 
Richtungen

SELBSTREINIGEND
Keine Entlüftung des Markierungssprays 
nach der Anwendung notwendig. 100% 
Leersprühgarantie

TOP DECKKRAFT
Höchste Deckkraft der nichtleuchtenden 
Farbtöne

SCHARFE KANTEN
Patentiertes Ventil- und Sprühsystem 
beim Linemarker garantiert saubere, 
scharfe Kanten der Markierungslinien 
bei minimalem Sprühnebel

TOP LEUCHTKRAFT
Intensive Leuchtkraft der Fluo-Farbtöne 
aufgrund speziell ausgewählter und 
hochdosierter Leuchtpigmente

EASY TOUCH SYSTEM
Anwenderfreundliche Handhabung 
durch die optimierte Einhand-
Sicherheitskappe mit arretierbarem 
Sprühauslöser

ÖKOLOGISCH
Besonders umweltfreundliches
Markierungsspray auf Kreidebasis mit 
pflanzenverträglichen Inhaltsstoffen

LICHT- UND 
WETTERBESTÄNDIG
Besonders dauerhaftes und abriebfestes 
Spezialmarkierspray für langfristige
Sicherheitskennzeichnungen

350-400m 300-350m

TOP REICHWEITE
Reichweite einer Dose COLORMARK 
Ecomarker, abhängig von Sprühabstand 
und Schichtdicke

2

Lukket

Åben

Linemarkerspray (permanent) 
- til lager og P-pladser
Hvid: V.nr. 38110 (750 ml.) 
Gul: V.nr. 38120 (750 ml.) 
Rød: V.nr. 38130 (750 ml.) 
Blå: V.nr. 38140 (750 ml.) 
Sort: V.nr. 38150 (750 ml.) 
Grøn: V.nr. 38160 (750 ml.) 
Orange: V.nr. 38170 (750 ml.)

• Til indendørs og  
udendørs opmærkning

• Vejrbestandig
• Anvendes i vogn eller  

i markeringshåndtag
• Hurtigtørrende
• Nem og effektiv påførelse

2-komp. Linemarker (permanent) 
- til lager og P-pladser
Hvid: V.nr. 38310 (500 ml.) 
Gul: V.nr. 38320 (500 ml.)

• 2K-PU-Lakbase
• Anvendes i vogn eller  

i sprayhåndtag
• Ekstrem slidstærk
• Ekstrem hurtigtørrende

Unican Linemarkere udmærker sig ved deres store synlighed og dækkeevne. Produkterne kan 
anvendes til både indendørs og udendørs opmærkningsopgaver, hvor en kraftig, slidstærk 
og langtidsholdbar opmærkning ønskes. Produkterne anvendes til opmærkning af køre-
gange i lagerhaller og til synliggørelse af advarsels-områder i industrivirksomheder. Unican 
Linemarkere kan også anvendes udendørs f.eks. til opmærkning af parkeringsbåse, parkering 
forbudt områder samt til opmærkning i skolegårde og på legepladser, hvor længerevirkende 
opmærkninger ønskes. Påføres let og effektivt via opmærkningsvognen (købes separat) eller 
ved hjælp af sprayhåndtag (købes separat). Den hurtigtørrende formel giver brugeren af pro-
duktet en hurtig og effektiv arbejdsgang. Produkterne kan bestilles i flere farver.

Erklärung Icons:

250-300m

TOP REICHWEITE
Reichweite einer Dose COLORMARK 
Allroundmarker, abhängig von Sprühab-
stand und Schichtdicke

TOP REICHWEITE
Reichweite einer Dose COLORMARK 
Spotmarker, abhängig von Sprühabstand 
und Schichtdicke

SPEEDLINER KOMPATIBEL
Reichweite einer Dose COLORMARK 
Linemarker im Markierwagen Speedli-
ner  , abhängig von Sprühabstand und 
Schichtdicke

360° ANWENDUNG
Das 360°-Ventil beim COLORMARK 
Allroundmarker ermöglicht Rundum-
Markierungen in allen Lagen und 
Richtungen

SELBSTREINIGEND
Keine Entlüftung des Markierungssprays 
nach der Anwendung notwendig. 100% 
Leersprühgarantie

TOP DECKKRAFT
Höchste Deckkraft der nichtleuchtenden 
Farbtöne

SCHARFE KANTEN
Patentiertes Ventil- und Sprühsystem 
beim Linemarker garantiert saubere, 
scharfe Kanten der Markierungslinien 
bei minimalem Sprühnebel

TOP LEUCHTKRAFT
Intensive Leuchtkraft der Fluo-Farbtöne 
aufgrund speziell ausgewählter und 
hochdosierter Leuchtpigmente

EASY TOUCH SYSTEM
Anwenderfreundliche Handhabung 
durch die optimierte Einhand-
Sicherheitskappe mit arretierbarem 
Sprühauslöser

ÖKOLOGISCH
Besonders umweltfreundliches
Markierungsspray auf Kreidebasis mit 
pflanzenverträglichen Inhaltsstoffen

LICHT- UND 
WETTERBESTÄNDIG
Besonders dauerhaftes und abriebfestes 
Spezialmarkierspray für langfristige
Sicherheitskennzeichnungen

350-400m 300-350m

TOP REICHWEITE
Reichweite einer Dose COLORMARK 
Ecomarker, abhängig von Sprühabstand 
und Schichtdicke

2

Lukket

Åben

Erklärung Icons:

250-300m

TOP REICHWEITE
Reichweite einer Dose COLORMARK 
Allroundmarker, abhängig von Sprühab-
stand und Schichtdicke

TOP REICHWEITE
Reichweite einer Dose COLORMARK 
Spotmarker, abhängig von Sprühabstand 
und Schichtdicke

SPEEDLINER KOMPATIBEL
Reichweite einer Dose COLORMARK 
Linemarker im Markierwagen Speedli-
ner  , abhängig von Sprühabstand und 
Schichtdicke

360° ANWENDUNG
Das 360°-Ventil beim COLORMARK 
Allroundmarker ermöglicht Rundum-
Markierungen in allen Lagen und 
Richtungen

SELBSTREINIGEND
Keine Entlüftung des Markierungssprays 
nach der Anwendung notwendig. 100% 
Leersprühgarantie

TOP DECKKRAFT
Höchste Deckkraft der nichtleuchtenden 
Farbtöne

SCHARFE KANTEN
Patentiertes Ventil- und Sprühsystem 
beim Linemarker garantiert saubere, 
scharfe Kanten der Markierungslinien 
bei minimalem Sprühnebel

TOP LEUCHTKRAFT
Intensive Leuchtkraft der Fluo-Farbtöne 
aufgrund speziell ausgewählter und 
hochdosierter Leuchtpigmente

EASY TOUCH SYSTEM
Anwenderfreundliche Handhabung 
durch die optimierte Einhand-
Sicherheitskappe mit arretierbarem 
Sprühauslöser

ÖKOLOGISCH
Besonders umweltfreundliches
Markierungsspray auf Kreidebasis mit 
pflanzenverträglichen Inhaltsstoffen

LICHT- UND 
WETTERBESTÄNDIG
Besonders dauerhaftes und abriebfestes 
Spezialmarkierspray für langfristige
Sicherheitskennzeichnungen

350-400m 300-350m

TOP REICHWEITE
Reichweite einer Dose COLORMARK 
Ecomarker, abhängig von Sprühabstand 
und Schichtdicke

2

Lukket

Åben

Håndtag 850 mm
V.nr. 99960

Støttehjul til håndtag
V.nr. 99965

Opmærkningsvogn 
V.nr. 99940

        Markering

Opmærkningsvogn
Unican opmærkningsvogn gør det let og problemfrit, 
at udføre diverse små og store opmærkningsopgaver 
i industrien. Vognen kan anvendes både indendørs og 
udendørs til f.eks. opmærkningsopgaver på gulve, veje, 
stier, parkerings-pladser og legepladser. Den trehjulede 
vogn er udstyret så dåsen kan hæves og sænkes derved 
gøres det muligt at lave linjer fra 40 til 75 mm tykkelse i 
en arbejdes gang. Håndtaget kan afmonteres og bruges 
som sprayhåndtag til andre opmærkningsopgaver, hvor 
en vogn f.eks. ikke er nødvendig. Der kan også købes et 
separat støttehjul til håndtaget for at aflaste brugeren. 
Denne løsning gør opmærkningsopgaver nemmere at 
udføre på steder, hvor pladsen ikke er tilstrækkelig til at 
kunne bruge opmærkningsvognen. Vogn og håndtag 
kan anvendes til forskellige dåse størrelser fra 400 til 
750 ml. 

Fjern gul plastkappe i 
bunden. Træk ud i ring 
og drej som beskrevet 
på dåseetiketten.

14 Find mere produktinformation på unican.dk
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http://www.unican.dk/ultra-korttidsmarkering-gron-500-ml.html
http://www.unican.dk/ultra-korttidsmarkering-hvid-500-ml.html
http://www.unican.dk/ultra-kortidsmarkering-gul-500-ml.html
http://www.unican.dk/ultra-korttidsmarkering-rod-500-ml.html
http://www.unican.dk/ultra-korttidsmarkering-bla-500-ml.html
http://www.unican.dk/ultra-korttidsmarkering-gron-500-ml.html
http://www.unican.dk/ultra-korttidsmarkering-orange-500-ml.html
http://www.unican.dk/linemarker-permanent-opmaerkningsspray-hvid-750-ml.html
http://www.unican.dk/linemarker-permanent-opmaerkningsspray-gul-750-ml.html
http://www.unican.dk/linemarker-permanent-opmaerkningsspray-rod-750-ml.html
http://www.unican.dk/linemarker-permanent-opmaerkningsspray-bla-750-ml.html
http://www.unican.dk/linemarker-permanent-opmaerkningsspray-sort-750-ml.html
http://www.unican.dk/linemarker-permanent-opmaerkningsspray-gron-750-ml.html
http://www.unican.dk/linemarker-permanent-opmaerkningsspray-orange-750-ml.html
http://www.unican.dk/2-komp-linemarker-hvid-500-ml.html
http://www.unican.dk/2-komp-linemarker-gul-500-ml.html
http://www.unican.dk/handtag-850-mm-til-linemarker.html
http://www.unican.dk/stottehjul-til-850-mm-sprayhandtag.html
http://www.unican.dk/stribevogn-til-gulvopmaerkning.html
http://www.unican.dk/handtag-850-mm-til-linemarker.html
http://www.unican.dk/stribevogn-til-gulvopmaerkning.html
http://www.unican.dk/stottehjul-til-850-mm-sprayhandtag.html
http://www.unican.dk/2-komp-linemarker-hvid-500-ml.html
http://unican.dk


      Markering

Spot Markering Fluo
Gul: V.nr. 34120 (500 ml.) 
Rød: V.nr. 34130 (500 ml.) 
Blå: V.nr. 34140 (500 ml.) 
Grøn: V.nr. 34160 (500 ml.) 
Orange: V.nr. 34170 (500 ml.)

• Stor dækkeevne
• Med skrive dyse
• 360 graders funktion
• Med sikkerhedshætte
• Kan anvendes til -20°C

Unican Spot Markering Fluo kan hurtigt og effektivt bruges til en lang række forskellige 
markerings opgaver. Produktet anvendes bl.a. til opmærkning på asfalt, beton, metal, 
træ, græs, m.v. Produktet er en speciallak med stort tørstof indhold og giver en god 
dækkeevne. Den hurtigtørrende formel gulner og falmer ikke. Det specielle spray 
system, giver et flot resultat, og gør arbejdet nemt og problemfrit. Kan anvendes i 
alle retninger og positioner. Unican Spot Markering Fluo kan pga. produktets gode 

vejrbestandighed (ned til -20 grader) og slidstyrke også bruges 
til opmærkning i skolegårde, lagerhaller og på legepladser, hvor 
markering for en kort periode ønskes. (op til 9 mdr.) Ryst dåsen 
omhyggeligt, så kuglen er rystet løs. 

Vejmarkering (ikke permanent)
Hvid: V.nr. 36100 (600 ml) 
Gul: V.nr. 36200 (600 ml) 
Rød: V.nr. 36300 (600 ml) 
Blå: V.nr. 36400 (600 ml)

• Allround opmærkning 
• God vejrbestandighed 
• God dækkeevne 
• Hurtigtørrende 
• Manuel eller til 

markeringshåndtag/vogn 

Unican opmærkningsspray kan hurtigt og effektivt bruges til en lang række forskellige 
markerings-opgaver. Produktet anvendes bl.a. til opmærkning på asfalt, beton, metal, træ, 
græs, m.v. Produktet har en god vejrbestandighed og dækkeevne. Den hurtigtørrende for-
mel giver brugeren af produktet en hurtig og effektiv arbejdsgang. Den specielle up-side 
down ventil resulterer i, at produktet virker effektivt uanset, hvordan dåsen vendes. 
Unican markerings spray kan p.g.a. produktets gode vejrbestandighed og slidstyrke også 
bruges til opmærkning i skolegårde, lagerhaller og på legepladser, hvor markering for en 
periode ønskes. Markeringssprayen kan bestilles i flere farver pt. hvid, gul, blå og rød. Ryst 

dåsen omhyggeligt så kuglen er rystet løs. Ryst 
derefter i ca. 30 sekunder inden ibrugtagning.

Erklärung Icons:

250-300m

TOP REICHWEITE
Reichweite einer Dose COLORMARK 
Allroundmarker, abhängig von Sprühab-
stand und Schichtdicke

TOP REICHWEITE
Reichweite einer Dose COLORMARK 
Spotmarker, abhängig von Sprühabstand 
und Schichtdicke

SPEEDLINER KOMPATIBEL
Reichweite einer Dose COLORMARK 
Linemarker im Markierwagen Speedli-
ner  , abhängig von Sprühabstand und 
Schichtdicke

360° ANWENDUNG
Das 360°-Ventil beim COLORMARK 
Allroundmarker ermöglicht Rundum-
Markierungen in allen Lagen und 
Richtungen

SELBSTREINIGEND
Keine Entlüftung des Markierungssprays 
nach der Anwendung notwendig. 100% 
Leersprühgarantie

TOP DECKKRAFT
Höchste Deckkraft der nichtleuchtenden 
Farbtöne

SCHARFE KANTEN
Patentiertes Ventil- und Sprühsystem 
beim Linemarker garantiert saubere, 
scharfe Kanten der Markierungslinien 
bei minimalem Sprühnebel

TOP LEUCHTKRAFT
Intensive Leuchtkraft der Fluo-Farbtöne 
aufgrund speziell ausgewählter und 
hochdosierter Leuchtpigmente

EASY TOUCH SYSTEM
Anwenderfreundliche Handhabung 
durch die optimierte Einhand-
Sicherheitskappe mit arretierbarem 
Sprühauslöser

ÖKOLOGISCH
Besonders umweltfreundliches
Markierungsspray auf Kreidebasis mit 
pflanzenverträglichen Inhaltsstoffen

LICHT- UND 
WETTERBESTÄNDIG
Besonders dauerhaftes und abriebfestes 
Spezialmarkierspray für langfristige
Sicherheitskennzeichnungen

350-400m 300-350m

TOP REICHWEITE
Reichweite einer Dose COLORMARK 
Ecomarker, abhängig von Sprühabstand 
und Schichtdicke

2

Lukket

Åben

Uni Paint Marker 
Hvid: V.nr. 85100 
Gul: V.nr. 85200 
Rød: V.nr. 85300 
Blå: V.nr. 85400 
Sort: V.nr. 85500 
Grøn: V.nr. 85600

• Permanent marker
• Industri-kvalitet
• Vandresistent
• Hurtigtørrende
• Ægte maling

Uni Paint Marker (Fine)
Hvid: V.nr. 85110 
Gul: V.nr. 85220 
Rød: V.nr. 85330 
Blå: V.nr. 85440 
Sort: V.nr. 85550 
Grøn: V.nr. 85660

• 2 mm for tynde streger
• Permanent marker
• Industri-kvalitet
• Vandresistent
• Hurtigtørrende
• Ægte maling

Tusch-penne
Tusch-pen 300 (1-5 mm)      Rød: V.nr. 86300 
Tusch-pen 300 (1-5 mm)      Sort: V.nr. 86500          

Tusch-pen 370 Fine (1 mm)       Rød: V.nr. 86330 

Tusch-pen 370 Fine (1 mm)       Sort: V.nr. 86550

Tusch-pen 404 Fine (0,75 mm)   Sort: V.nr. 86555

 

Markeringspenne

Kontakt os på:  Tlf. 87 97 29 00  |  info@unican.dk  15
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http://www.unican.dk/spot-markering-fluo-gul-500-ml.html
http://www.unican.dk/spot-markering-fluo-rod-500-ml.html
http://www.unican.dk/spot-markering-fluo-bla-500-ml.html
http://www.unican.dk/spot-markering-fluo-gron-500-ml.html
http://www.unican.dk/spot-markering-fluo-orange-500-ml.html
http://www.unican.dk/spot-markering-fluo-orange-500-ml.html
http://www.unican.dk/markeringsspray-hvid-600-ml.html
http://www.unican.dk/markeringsspray-gul-600-ml.html
http://www.unican.dk/markeringsspray-rod-600-ml.html
http://www.unican.dk/markeringsspray-bla-600-ml.html
http://www.unican.dk/markeringsspray-rod-600-ml.html
http://www.unican.dk/uni-paintmarker-hvid.html
http://www.unican.dk/uni-paintmarker-gul.html
http://www.unican.dk/uni-paintmarker-rod.html
http://www.unican.dk/uni-paintmarker-bla.html
http://www.unican.dk/uni-paintmarker-sort.html
http://www.unican.dk/uni-paintmarker-gron.html
http://www.unican.dk/uni-paintmarker-fine-hvid.html
http://www.unican.dk/uni-paintmarker-fine-gul.html
http://www.unican.dk/uni-paintmarker-fine-rod.html
http://www.unican.dk/uni-paintmarker-fine-bla.html
http://www.unican.dk/uni-paintmarker-fine-sort.html
http://www.unican.dk/uni-paintmarker-fine-gron.html
http://www.unican.dk/tusch-pen-330-rod.html
http://www.unican.dk/tusch-pen-330-sort.html
http://www.unican.dk/tusch-pen-370-fine-rod.html
http://www.unican.dk/tusch-pen-370-fine-sort.html
http://www.unican.dk/tusch-pen-404-sort.html
tel:004587972900
mailto:info%40unican.dk?subject=Kundespr%C3%B8gsm%C3%A5l


L-1 Låseolie
V.nr. 11001 (60 ml.)

• Smører 
• Løsner 
• Optør 
• Frostsikrer 
• Fedter ikke 
Langtidsholdbar, ikke fedtende smøremiddel til låse og fine 
mekanismer. Den rensende olie opløser og fjerner snavs og 
størkner ikke efterfølgende, hvilket giver forbedret funktionali-
tet og længerevarende smøring.

C-5 Glas og Plastrens
V.nr. 22005 (500 ml.) 
V.nr. 66203 (750 ml. pumpeflaske) 
V.nr. 66205 (5 l.)

• Renser glas og plast
• Fjerner insekt-/trafik film
• Skånsom men effektiv
• Fjerner snavs og fedt
• Kan anvendes på malede overflader
C-5 Glas og Plastrens er et effektivt, lugtsvagt og skånsomt 
rensemiddel til rengøring af glas, spejle, laminat, lakerede 
overflader, plastic mv. C-5 kan med stor succes også bruges 
til rengøring af plastic-vinduer og døre mv. C-5 efterlader 
en skinnende ren overflade..

NSF-C1

U-20  Cockpit Spray
V.nr. 55020 (500 ml.) 
V.nr. 66520 (5 l.)

• Silicone fri
• Let-anvendelig
• Fedter ikke
• Efterlader ren skinnende overflade
• Frisk duft
U-20 Cockpit Spray er et særdeles effektivt og letanvende-
ligt bilplejeprodukt til vedligeholdelse af instrumentborde 
og dørpaneler i biler, både, lastvogne og andre køretøjer. 
Produktet er siliconefrit og renser og giver fornyet glans til 
paneler i en og samme arbejdsgang uden at overfladen får 
et fedtet udseende.

C-800  Motorrens
V.nr. 22080 (500 ml.) 
V.nr. 66280 (5 l.) 
V.nr. 66288 (28 l.)

• Skånsom ved brug
• Ætser ikke
• Afvaskes med vand
• Fjerner fedt, olie og tjærerester
C-800 Motorrens er en særdeles effektiv og skånsom 
afrenser, som hurtigt og nemt løser selv meget krævende 
affedtnings-opgaver. Den unikke sammensætning i rense-
væsken i C-800 Motorrens gør produktet meget alsidigt og 
let-anvendeligt til en lang række forskellige opgaver såsom 
til afrensning af maskiner/maskindele, motorer, værktøj, 
gulve og andre emner som tåler vandafvaskning.

Industri autosæbe  
m/voks
V.nr. 66955 (5 l.) 
V.nr. 66958 (28 l.)

• Lak plejende
• Rustbeskyttende
• Vandafvisende
Industri Autosæbe m/voks er en koncentreret 
autoshampoo til manuel bilvask af person- og 
lastbiler. Den rengør og plejer lak, gummi- og 
plastdele, samt efterlader en plejende, rustbe-
skyttende og vandafvisende film.

UNIPOWER Fælgerens
V.nr. 66525 (500 ml håndforstøver)

• Bio nedbrydelig
• Fjerner bremsestøv 

og andet genstridigt snavs
• Hurtig og effektiv
• Syrefri - skader ikke lak  

og gummi
UNIPOWER Fælgerens fjerner den mest genstridige snavs 
med minimal arbejdskraft og virker optimalt mod  
bremsestøv, olie gummi og generelt snavs fra vejen.  
Spray Fælgerens på i et jævnt ensartet lag, lad det virke i  
3 minutter. Herefter afskylles fælgerne med vand, evt  
brug klud og børste for bedste resultat. 

UNIPOWER Insektrens
V.nr. 66527 (500 ml håndforstøver)

• Bio nedbrydelig
• Fjerner effektivt 

insekter og skidt
• Skånsom og syrefri
• Hurtigt virkende
UNIPOWER Insektrens fjerner effektivt  
Insekter og andet genstridigt skidt fra bilruden  
og bilpanelerne. Produktet virker optimalt mod  
insekter, skidt og andet der hindrer udsynet.  
Spray Insektrens og lad det virke i 3 minutter  
og derefter aftør eller skyl fladerne med vand.  

Auto

C-900  Isfjerner
V.nr. 22090 (500 ml.)

• Smelter is og sne
• Virker øjeblikkeligt
• Også til tilfrosne låse
• Fjerner skidt og snavs
C-900 Isfjerner er en yderst effektiv spray til af-isning af 
frontruder og låse i selv de koldeste vintermåneder. Selvom 
C-900 Isfjerner virker øjeblikkeligt og er yderst effektiv, så 
er den samtidig meget skånsom overfor gummi-lister, viske-
re og de fleste laktyper. C-900 Isfjerner påføres autoruden, 
spejle m.v. i en afstand af 25-30 cm.

16
Vi har dedikeret en kortere sektion til Auto, hvor vi har samlet de mest gængse produkter til 
biler. Skal du bruge olie til bilen, så se sektionen på side 34-35, hvor du blandt andet kan finde 
gear, transmission og motor-olie til din bil, fra den store Belgiske olieproducent UNIL.   I
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http://www.unican.dk/l-1-laseolie-60ml.html
http://www.unican.dk/l-1-laseolie-60ml.html
http://www.unican.dk/c-5-glas-plastrens-500-ml.html
http://www.unican.dk/c-5-glas-plastrens-750-ml-forstoverflaske.html
http://www.unican.dk/c-5-glas-plastrens-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/c-5-glas-plastrens-500-ml.html
http://www.unican.dk/u-20-cockpit-spray-500-ml.html
http://www.unican.dk/u-20-cockpit-spray-500-ml.html
http://www.unican.dk/vinyl-make-up-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/c-800-motorrens-500-ml.html
http://www.unican.dk/c-800-motorrens-500-ml.html
http://www.unican.dk/c-800-maskinrens-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/c-800-maskinrens-28-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/industri-autosaebe-m-voks-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/industri-autosaebe-m-voks-28-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/unipower-faelgerens-500ml.html
http://www.unican.dk/unipower-insektrens-500ml.html
http://www.unican.dk/industri-autosaebe-m-voks-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/unipower-insektrens-500ml.html
http://www.unican.dk/unipower-faelgerens-500ml.html
http://www.unican.dk/c-900-isfjerner-500-ml.html
http://www.unican.dk/c-900-isfjerner-500-ml.html


Uni-Cleaner
V.nr. 66915 (5 l.) 
V.nr. 66918 (28 l.)

• Vandbaseret affedter
• Til værkstedsgulve
• Til metalaffedtning
• Som voksfjerner
• Til grovrengøring
• Lavtskummende
Uni-Cleaner Industriaffedter er et alkalisk 
skumsvagt grovrengøringsmiddel til affedt-
ning. Effektiv til motorvask, oliefjerning og 
rengøring af værkstedsgulve samt metal 
emner. Produktet er lavt skummende og kan 
anvendes såvel med børste som i højtrykren-
ser. Industri affedter kan blandes med vand i 
alle forhold. Varmt vand forstærker virkningen. 

Industri Afkalker
V.nr. 66935 (5 l.)

• Fjerner kalk,  
kedelsten okker 
og rust

Industri Afkalker er et koncentreret surt grovaf-
kalkningsmiddel, der let opløser kalk-, rust-, og 
kedelstensbelægninger samt okker og brun-
alger. Produktet er stærkt og kræver kun kort 
virketid. Efter anvendelse skal der efterskylles 
med koldt vand, for at standse virkningen. 
NB! Skal altid hældes i vand, aldrig omvendt! 
Må ikke anvendes på aluminium, zink, emalje, 
terrazzogulve, forkromede emner samt let-
metaller. Må ikke blandes med klorholdige 
produkter!

Total Sprit
V.nr. 66292 (5 l.) 

• Farveløs
• Virker øjeblikkeligt
• Lugtsvag
• Industri styrke
• Ingen rester
Total sprit er en ren sprit, der kan afrense og 
ikke efterlader rester. Renser og affedter fedt, 
olier, snavs, tusch, blæk, visse limrester og 
harpiks. Produktet er godt til desinficerende 
rengøring, rensning af printerhoveder samt 
andet udstyr i industrien. Total sprit bliver lige-
ledes anvendt til frostsikring. Kan anvendes i 
forstøverflaske eller direkte fra dunk. Total sprit 
er meget effektiv og med sin hurtige fordamp-
ning nem at arbejde med. Doseres ufortyndet 
på emnet og bearbejdes med en blød klud. 
Test før brug anbefales.

Bio-Power Plus
V.nr. 66930 (500 ml håndforstøver) 
V.nr. 66931 (5 liter dunk) 
V.nr. 66932 (20 liter dunk)

• Bio nedbrydelig
• Skumsvag og VOC-fri
• Fjerner animalsk fedt
• Effektiv fælge- og insektrens
• Alternativ til opløsningsmidler og alkaliske affedtere
• Til manuel og mekanisk brug
Bio-Power Plus er en rensevæske med høj opløsningseffekt. Den vandklare mikro-
emulsionsaffedter, er et kraftigt rengøringsmiddel til anvendelse i rensebar eller til 
manuel rengøring. Produktet fjerner selv stærke forureninger og fastgroet snavs såsom 
fedt, gummistriber/spor, voks, olie og bitumen fra de fleste metal og plast overflader. 
Produktet fungere ydermere super effektivt som fælgrens og til fjernelse af insektrester 
fra frontrude og kølerhjelm. Bio-Power Plus er klar til brug og sprayes ud over det til-
smudsede område. Lad det virke i minimum 30 sekunder og tør derefter af med en blød 
klud. Produktet kan anvendes direkte, men kan også fortyndes med vand, hvis dette 
ønskes. Bio-Power Plus fås også i dunkform, som gør det perfekt til rengøring, hvor 
man ønsker at lægge emner i blød. De naturlige ingredienser i Bio-Power Plus gør den 
til et stærkt alternativ til traditionelle alkaliske affedtere samt opløsningsmiddelholdige 
 produkter.  Indholdstoffer: < 5% nonioniske tensider.

Turbo Cleaner
V.nr. 66925 (5 l.) 
V.nr. 66928 (28 l.)

• Alkalisk grundrens
• Før maling/lakering
• Total affedtning
• Grov rengøring
• Fjerner fedt og olie
Turbo Cleaner er en stærk alkalisk grundrens. 
Anvendes til grovrengøring, som totalaffedter 
før maling/lakering samt som fedt- og oliefjer-
ner. Turbo cleaner er også effektivt som høj-
tryksrensemiddel indenfor fiskeri-, auto-, gart-
neri-, metal- og slagterisektoren. Produktet er 
velegnet til affedtning af malede overflader 
før genmaling og kan desuden fjerne/opløse 
siliconerester. 
Obs! Kan skade/misfarve letmetaller.

      Dunkvarer

Kontakt os på:  Tlf. 87 97 29 00  |  info@unican.dk  17
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http://www.unican.dk/bio-power-plus-0-5-ltr-forstoverflaske.html
http://www.unican.dk/uni-cleaner-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/uni-cleaner-28-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/industri-afkalker-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/total-sprit-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/total-sprit-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/bio-power-plus-0-5-ltr-forstoverflaske.html
http://www.unican.dk/bio-power-plus-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/bio-power-plus-20-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/turbo-cleaner-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/turbo-cleaner-28-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/turbo-cleaner-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/turbo-cleaner-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/uni-cleaner-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/industri-afkalker-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/bio-power-plus-5-ltr-dunk.html
tel:004587972900
mailto:info%40unican.dk?subject=Kundespr%C3%B8gsm%C3%A5l


Maskin-Rens
V.nr. 66280 (5 l.) 
V.nr. 66288 (28 l.) 
V.nr. 66289 (210 l.)

• Motorrens
• Til afvoksning
• Effektiv affedtning
• Fjerner fedt, olie og tjærerester
• Skånsom ved brug
• Ætser ikke
• Kan afvaskes med vand
Maskin-Rens er en særdeles effektiv og skån-
som afrenser, som hurtigt og nemt løser selv 
meget krævende affedtningsopgaver. Den unikke sammensætning i rensevæ-
sken i Maskin-Rens gør produktet meget alsidigt og let-anvendeligt til en lang 
række forskellige opgaver, såsom afrensning af maskiner/maskindele, motorer, 
værktøj, gulve og andre emner som tåler vandafvaskning.

Valse-Rens
V.nr. 66823 (5 l.) 
V.nr. 66825 (20 l.)

• Biologisk nedbrydelig
• Mild duft
• Vand-klar
• Alternativ til organiske  

opløsningsmidler
• Til rengøring i industrien
Valserens er mærkningsfri, VOC-fri, og biolo-
gisk nedbrydelig. Det anbefales, at man tester 
Valserens på emnet inden brug, da væsken kan 
påvirke visse plast og elastomer-materialer. Produktet skal ikke klas-
sificeres efter Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, 
mærkning mv. Valserens er en polær væske indeholdende vegeta-
bilsk baserede råmaterialer. Væsken har en mild lugt og er et vand-
klart, lavviskøst produkt. Valserens anbefales som alternativ til organi-
ske opløsningsmidler og kan anvendes til rengøring af valser og som 
w Produktet kan anvendes sammen med vandige og ikke-vandige 
rengøringsprodukter eller alene. 

Grøn Rens 
V.nr. 66945 (5 l.)

• Mod grønne belægninger
Grøn Rens anvendes til rengøring af alle over-
flader der er dækket af grønne belægninger 
og som tåler vand. Produktet anvendes hyp-
pigt på murværk, fliser, sokler, træværk, tage 
m.v. Anvendelse: påføring skal ske i tørvejr 
og gerne på fugtige overflader. Produktet 
påføres med børste, pensel, vandkande eller 
rygsprøjte. Virketiden for Grøn Rens afhænger 
af belægningens/smudslagets art og tykkelse 
og den kan svinge fra 1 time til 2 døgn. Hvis 
det findes nødvendigt, kan der efterskylles 
med vand.

        Dunkvarer
C-5 Glas og Plast
V.nr. 22005 (500 ml. spray) 
V.nr. 66203 (750 ml. forstøver)
V.nr. 66205 (5 l.)

• Renser glas og plast
• Fjerner insekt-/trafik film
• Skånsom men effektiv
• Fjerner snavs og fedt
• Kan anvendes på  

malede overflader
C-5 Glas og Plast rens er et effektivt, lugt-
svagt og skånsomt rensemiddel til rengø-
ring af glas, spejle, laminat, lakerede over-
flader, plastic mv. C-5 kan med stor succes 
bruges til rengøring af skærmkabinetter, 
plastic-vinduer og døre mv. C-5 efterlader 
en skinnende ren overflade.

C-18 Etiketfjerner
V.nr. 66218 (5 l.)

• Opløser limrester,  
tryksværte, 
blæk og tusch

• Ikke ætsende
• Skånsom, men effektiv 
C-18 Etiketfjerner er et produkt som hurtigt og 
skånsomt fjerner limrester samt opløser de fleste 
ikke-hærdende klæbestoffer. Produktet kan desuden 
løse de fleste andre afrensningsopgaver og klarer 
nemt afrensning af olie, fedt, tjære, voks, tusch mv. 
C-18 er yderst skånsom og kan derfor med stor suc-
ces benyttes på en lang række forskellige overflader 
såsom plastic, glas, træ, metal og lakerede overfla-
der. Lad produktet virke i 4-5 minutter, derefter kan 
emnet aftørres med en ren tør klud. Der bør altid 
foretages test før brug, da C-18 kan påvirke enkelte lak og plastic-typer.

NSF-C1

C-500  Allround Afrenser
V.nr. 66250 (5 l.)

V.nr. 66258 (28 l.)

• Farveløs
• Hurtigvirkende
• Lugtfri
• Industristyrke
• Efterlader ingen rester
C-500 er en meget alsidig affedter, der har 
industriel kraft og ikke efterlader rester. Renser 
og affedter hård fedt, olier, striber, snavs, graf-
fiti, sodrester, tusch, blæk, gummimærker, lim-
rester, harpiks, tjære og asfalt, samt vanskelige pletter på lakerede og malede 
overflader. Produktet er fremragende til krævende rengøring, inkl. affedtning 
af kæder, lejer, gearhjul og dele samt udstyrsrengøring i industrien. Er ligele-
des meget effektiv til maskiner, transportører, glideflader, beton, granit, gulve, 
vægge, og produktionsudstyr til levnedsmidler og drikkevarer, samt til fjernelse 
af rester fra tjære, maling, silikone, lim og graffiti. C-500 er meget effektiv og 
med sin langsomme fordampning nem at arbejde med.

NSF-K3

18 Find mere produktinformation på unican.dk
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http://www.unican.dk/c-800-maskinrens-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/c-800-maskinrens-28-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/c-800-maskinrens-210-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unican-valserens-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/valserens-20-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/c-800-maskinrens-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/gron-rens-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/gron-rens-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/c-5-glas-plastrens-750-ml-forstoverflaske.html
http://www.unican.dk/c-5-glas-plastrens-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/c-18-etiketfjerner-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/c-5-glas-plastrens-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/c-5-glas-plastrens-750-ml-forstoverflaske.html
http://www.unican.dk/c-500-allround-afrenser-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/c-500-allround-afrenser-28-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/c-18-etiketfjerner-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/unican-valserens-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/c-500-allround-afrenser-5-ltr-dunk.html
http://unican.dk


C-1000  Power Cleaner
V.nr. 66210 (5 l.)

• Kraftig affedter
•  Fordamper hurtigt
•  Efterlader en ultra ren overflade
•  Opløser fedt og olie
• Hurtigvirkende
C-1000 Power Cleaner er en ekstrem kraftig, lugt-
svag, hurtig fordampende og ikke ætsende indu-
striel affedter. Produktet misfarver ikke metaller 
og vil virke skånsomt overfor de fleste plast- og 
gummi typer. C-1000 arbejder hurtigt og efter-
lader en ren overflade, som derefter er direkte 
klar til f.eks. limning. C-1000 Power Cleaner vil 
opløse de i industrien mest anvendte fedter, olier 
og voks, men klarer også silikoneolier, tjære og 
mange fernistyper.  C-1000 Power Cleaner kan 
bruges til afrensning af f.eks. tandhjul, lejer, kæder, vanger m.m. Ved arbejde 
på lak, plast og gummi bør test foretages inden brug.

C-700  Bremserens
V.nr. 66275 (5 l.)

• Hurtig affedtning
• Bredt anvendelsesområde
• Til afrensning af tromle og 

skivebremser
• Efterlader ren og tør overflade
C-700 Bremserens er en yderst effektiv metal-
afrenser, som fjerner fedt, olie og skidt fra alle 
typer emner. Produktet kan med fordel anvendes 
på en lang række forskellige  materialer så som 
glas, metal, lakerede overflader, keramik samt en 
lang række plasttyper. Ved anvendelse på plast 
bør test altid  foretages inden brug, da produktet 
kan angribe visse syntetiske  overflader. C-700 
Bremserens er ideel til afrensning/rengøring  af 
alle typer tromle og skivebremser. Produktet fjer-
ner effektivt  fedt, olie og andet snavs fra selv  
svært tilgængelige områder.

NSF-H1

NSF-H1

NSF-H1

L-16  Fødevareolie
V.nr. 66116 (5 l.) 
V.nr. 66118 (20 l.)

• Smørende og  
beskyttende

• Ren og sikker i brug
• Klar/transparent
• Syrefri og penetrerende 
• Til kæder, vanger,
• tandhjul m.v.
L-16 fødevareolie er udviklet specielt til føde-
vare & medicinalindustrien. Meget velegnet til 
smøring i industrier, hvor en syrefri transparent 
oliefilm ønskes. Indenfor levnedsmiddelsek-
toren anvendes L-16 til smøring af kæder, tandhjul, aksler, lejer, vanger, trans-
portører, gear, kabler m.m. L-16 fødevareolie tåler vand afskylning og virker 
effektivt indenfor et bredt temperaturområde fra –30º til + 180ºC.

L-8  Food Universal
V.nr. 66108 (5 l.)

• NSF-H1 Godkendt
• Klar & syrefri
• Stærkt vedhæftende
• Yderst vandresistent
• Forlænger smøreintervaller
L-8 Food Universal multi-funktions produkt, 
er baseret på syntetiske olier med PTFE. 
Produktet er udviklet til at kunne løse mange 
forskellige opgaver overalt i fødevare- indu-
strien. L-8 virker smørende, penetrerende, 
rustløsende, rustbeskyttende og fugtafvisende. 
L-8 Food Universal har en særdeles god 
penetrerende og beskyttende effekt, som gør 
produktet yderst effektiv til smøring af f.eks. fine kæder, små tandhjul, låse og 
alle andre former for små bevægelige dele. L-8 Food Universal kan anvendes 
indenfor et bredt temperatur-område fra –40 til +250 grader. Produktet bør 
omrystes før brug.

L-13  Fødevarekædeolie
V.nr. 66113 (5 l.) 
V.nr. 66115 (20 l.)

• NSF-H1 Godkendt
• Klar & syrefri
• Stærkt vedhæftende
• Yderst vandresistent
• Forlænger smøreintervaller
L-13 Fødevare kædeolie er en yderst ved-
hæftende klar olie til smøring af kæder m.m. 
indenfor fødevareindustrien eller andre indu-
strier, hvor en syrefri, dybt penetrerende og 
yderst vedhæftende NSF-H1 godkendt olie 
ønskes. Produktet er yderst resistent overfor 
vandafvaskning og kan anvendes i både tørre og våde miljøer. L-13 Fødevare 
kædeolie er ydermere anvendelig til smøring af hængsler, tandhjul, gear, sneg-
le, conveyors m.m. Den kraftige oliefilm giver ekstra lange smøreintervaller og 
beskytter samtidig mod rust og tæring. Temperaturområde fra –30º til +240ºC.

L-2 Rustopløser med PTFE
V.nr. 66102 (5 l.)

• Stærkt penetrerende
• Smørende
• Rustbeskyttende
• Reducerer friktion
• Højt indhold af PTFE
• Transparent/klar
L-2 er et multiprodukt, som kan løse mange 
forskellige smøre og rustopløsende opgaver. 
Den tyndtflydende olie har en yderst effektiv 
penetrerende virkning, som gør at produktet 
hurtigt og nemt trænger i dybden og løsner 
selv meget fastlåste dele. Det høje indhold 
af PTFE gør desuden, at L-2 kan bruges til at løse svære smøreopgaver i både 
ekstrem kulde og varme. De mikrofine PTFE kugler trænger ind overalt og 
bevirker, at friktion og slitage reduceres til et minimum. Temperaturområde fra 
-40º til +250ºC.

      Dunkvarer

Kontakt os på:  Tlf. 87 97 29 00  |  info@unican.dk  19
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http://www.unican.dk/c-1000-power-cleaner-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/c-700-bremserens-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/l-16-fodevareolie-5-ltr.html
http://www.unican.dk/l-16-fodevareolie-20-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/l-8-food-universal-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/l-13-fodevare-kaedeolie-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/l-13-fodevare-kaedeolie-25-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/l-2-rustoploser-med-ptfe-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/l-2-rustoploser-med-ptfe-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/l-8-food-universal-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/l-13-fodevare-kaedeolie-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/l-16-fodevareolie-5-ltr.html
http://www.unican.dk/c-1000-power-cleaner-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/c-700-bremserens-5-ltr-dunk.html
tel:004587972900
mailto:info%40unican.dk?subject=Kundespr%C3%B8gsm%C3%A5l


L-24  Kraftig Kædeolie
V.nr. 66124 (5 l.) 
V.nr. 66126 (20 l.)

• Til alle kæder
• Stærkt vedhæftende
• Korrosionsbeskyttende
• Hindrer slitage
• Drypper ikke
• Brunlig transparent
L-24 kraftig kædeolie er en yderst vedhæftende 
olie til smøring af kæder indenfor en lang række 
forskellige industrier. Produktet er yderst resi-
stent overfor vandafvaskning og kan anvendes 
i både tørre og våde miljøer. L-24 kraftig kæde-
olie er anvendelig til smøring af hængsler, tandhjul, gear, snegle, conveyors 
m.m. Den kraftige oliefilm giver ekstra lange smøreintervaller og beskytter 
samtidig mod rust og tæring. Den store vedhæftningsevne gør desuden L-24 
kraftig kædeolie i stand til effektivt at løse smøreopgaver med hurtigløbende 
kæder uden risiko for, at olien bliver slynget af. Temperaturområde fra -15ºC til 
+180ºC.

L-40  Universal Olie
V.nr. 66140 (5 l.)

• Smører
• Løsner
• Vandfortrængende
• Rustbeskyttende
• Penetrerende
• Hindrer mislyde
L-40 Universal Olie er et 4 i 1 produkt, udviklet 
til at kunne løse mange forskellige opgaver 
overalt i industrien. Produktet indeholder frem-
ragende smørende, rustopløsende, rustbeskyt-
tende og fugtfortrængende egenskaber. L-40 
Universal Olie har en særdeles god penetre-
rende og beskyttende effekt, som gør den yderst effektiv til smøring af f.eks. 
kæder, tandhjul, gear, bremsedele, låse og alle andre former for bevægelige 
dele. Temperaturområde fra -20ºC til 150ºC.

L-68 Maskinsmøring
V.nr. 66166 (5 l.) 
V.nr. 66168 (20 l.)

• Til vanger
• Tørrer ikke
• Rustbeskyttende
• Til værktøjsmaskiner
• Stærkt vedhæftende
• Fjerner stick-slip effekt
Unican’s formulering af L-68 Maskinsmøring er 
udviklet til at eliminere almindelige problemer 
på vanger som rust, stick slip, vibrationer og 
køleskæreolie forurening. L-68 forbedrer derfor 
markant nøjagtigheden, produktionshastighe-
den og værktøjets levetid. L-68 Maskinsmøring er derfor specielt til beskyttelse 
og smøring af værktøjsmaskiner. Reducerer startfriktionen så meget, at stick-
slip helt undgås og maskinens maksimale præcision opnås. Olien er velegnet til 
smøring af både lodrette og vandrette vanger.

S-80  Slipmiddel Siliconefri
V.nr. 66480 (5 l.) 
V.nr. 66482 (20 l.)

• Til sprøjtestøbning
• Problemfri efterbehandling
• Til maskinhøvle og kehlere
• Påvirker ikke kunststof, m.v
• Glidemiddel og slipmiddel
S-80 slipmiddel siliconefri er et produkt udviklet 
til industrier, hvor silicone-holdige produkter er 
uønsket. S-80 slipmiddel siliconefri kan både 
anvendes som glidemiddel og slipmiddel og 
kan derfor løse flere forskellige opgaver. Som 
slipmiddel kan produktet bruges på mange for-
skellige maskiner indenfor træ & plastindustrien. 
I træindustrien anvendes S-80 slipmiddel siliconefri på maskinhøvle, kantskærer 
mv. Indenfor plastindustrien kan produktet effektivt bruges som slipmiddel i 
plastforme, hvor høje temperaturer ofte giver problemer med fastsiddende 
emner. Produktet kan tåle temperaturer på op til 160 grader.

        Dunkvarer

Polysil 100 Siliconeolie 
V.nr. 98100 (5 l.)

• Klar & syrefri
• Yderst vandresistent
• Til smøring af nylon dele
• Hindrer mislyde
• -50 til +200ºC
• Slipmiddel/glidemiddel, 
• Smøremiddel
Unican siliconeolie er på basis af dimethyl-
polysiloxan. Produktet modstår vejrlig og 
udviser gode egenskaber overfor oxiderende 
stoffer. Siliconeolien udviser meget små vis-
kositetsændringer sammenlignet med andre 
olietyper. Produktet har en viskositet som smøreolie og udviser meget små 
viskositetsændringer sammenlignet med andre olietyper. Silicone olien har en 
fremragende termiske stabilitet og gode elektriske egenskaber samt en lav 
overfladespænding. Produktet virker smørende, vandafvisende og har god slip-
effekt. Polysil er særlig velegnet til smøring af plast og nylon. Bemærk: Silicone 
kan vanskeliggøre efterbehandling som f.eks. maling eller galvanisering.

Polysil 1000 Siliconeolie 
V.nr. 98120 (5 l.)

• Klar & syrefri
• Yderst vandresistent
• Til smøring af nylon dele
• Hindrer mislyde
• -50 til +200ºC
• Slipmiddel/glidemiddel, 
• Smøremiddel
Unican siliconeolie er på basis af dimethyl-
polysiloxan. Produktet modstår vejrlig og 
udviser gode egenskaber overfor oxiderende 
stoffer. Siliconeolien udviser meget små vis-
kositetsændringer sammenlignet med andre 
olie typer. Produktet har en viskositet som sirup og udviser meget små viskosi-
tetsændringer sammenlignet med andre olietyper. Silicone olien har en frem-
ragende termiske stabilitet og gode elektriske egenskaber samt en lav overfla-
despænding. Produktet virker smørende, vandafvisende og har god slipeffekt. 
Polysil er særlig velegnet til smøring af plast og nylon. Bemærk: Silicone kan 
vanskeliggøre efterbehandling som f.eks. maling eller galvanisering.

20 Find mere produktinformation på unican.dk
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http://www.unican.dk/l-24-kraftig-kaedeolie-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/l-24-kraftig-kaedeolie-20-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/l-40-universal-olie-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/l-68-maskinsmoring-vangeolie-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/l-68-maskinsmoring-vangeolie-20-ltr.html
http://www.unican.dk/s-80-siliconefri-slipmiddel-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/s-80-slipmiddel-siliconefri-20-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/l-24-kraftig-kaedeolie-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/l-40-universal-olie-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/l-68-maskinsmoring-vangeolie-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/s-80-siliconefri-slipmiddel-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/polysil-100-siliconeolie-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/polysil-1000-siliconeolie-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/polysil-100-siliconeolie-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/polysil-1000-siliconeolie-5-ltr-dunk.html
http://unican.dk


      Dunkvarer
P-66 Rødbrun Primer
V.nr. 66366 (5 l.)

• Fremragende dækkeevne
• Hurtigtørrende
• Rustbeskyttende
• Slidstærk
• Til montage opgaver
P-66 Rødbrun Primer kan med fordel anvendes ved 
montageopgaver på alle typer jern og stål. P-66 
Rødbrun Primer efterlader en slidstærk langtidsbe-
skyttende forsegling. Produktet har en kort tørretid 
der efterlader emnet klar til overlakering efter 
blot 2 timer. P-66 Rødbrun Primer er opbygget på 
nitro-cellulose binder der yder en fremragende 
korrosionsbeskyttelse og anvendes med succes 
som ruststop efter svejsninger eller diverse mon-
tageopgaver. Tåler vedvarende 110°C. For bedste 
resultat bør overfladen være ren og tør. Fjern evt. fedt, voks og andet snavs 
med C-1000 Power Cleaner. P-66 Primer rødbrun bør kun anvendes ved tem-
peraturer over 10 grader.

P-88  Zinkstøvmaling
V.nr. 66388 (750 ml.)

• Varmebestandig
• Kraftig korrosionsbeskyttelse
• Stærk primer
• Reparation af galvaniseret
• Tåler saltvand
P-88 Zinkmaling er et produkt, som kan sammenlignes med varmeforzinkning. 
Produktet bruges til overfladebehandling af stål, svejsefuger, ridser mv. P-88 
Zinkmaling kan også anvendes som en særdeles effektiv korrosionsbeskytter 
eller som en kraftig grunder. Produktet indeholder over 93 % rent zink i tør 
filmen. Produktet er støvtørt efter 15-30 min og er i løbet af kort tid overmal-
bar. Ophærdet efter 12 timer. P-88 Zinkmaling er varmebestandig helt op til 
500ºC og hæfter også på rustne overflader. Dog anbefales det, at man inden 
brug sikrer sig, at overfladen er ren og tør, derved opnås det bedste resultat. 
Fjern evt. fedt, voks og andet snavs med C-1000 Power Cleaner. Påfør P-88 
Zinkmaling udendørs eller i lokaler med tilstrækkelige udluftningsmuligheder. 
Produktet bør for bedste resultat påføres i en temperatur på mellem 15-25ºC 
og en luftfugtighed på ikke under 60 %.

UC-47  Tågesmøring
V.nr. 66685 (5 l.)

• Mineraloliefri
• Til bearbejdning
• Biologisk nedbrydelig
• Fordamper effektivt
• Minimal smøremiddel
UC-47 Tågesmøring er et mineraloliefri minimal 
smøremiddel der sprøjtes på bearbejdningsste-
det. UC-47 Tågesmøring kan forstøves fint ved 
hjælp af lufttryk enheder. UC-47 Tågesmøring 
fordamper effektivt uden at efterlade rester, da 
produktet kun anvendes i små mængder. Derfor er der ikke omkostninger til 
bortskaffelse. Selv om kun en minimal mængde smøremiddel anvendes, kan 
der opnås meget gode resultater ved bearbejdning og formning af stål og 
ikke-jernholdige materialer. På grund af produktets fede additiver, kan UC-47 
Tågesmøring anvendes til boring, formaling, rømning, savning og slibe- opera-
tioner. Under anvendelse skal produktet fordeles med/gennem spray enheder. 
UC-47 er biologisk nedbrydeligt. Tågesmøring anvendes f.eks. til smøring ved 
produktion af kobberrør.

U-20  Vinyl Make-up
V.nr. 66520 (5 l.)

• Let anvendelig
• Efterlader ren skinnende overflade
• Uden parfume 
• Påvirker ikke kunststof, mv.
• Siliconefri
Vinyl make-up er et særdeles effektivt og let-
anvendeligt bilplejeprodukt til vedligeholdelse 
af instrumentborde og dørpaneler i biler, last-
vogne, både og andre køretøjer. Produktet er 
siliconefrit, det renser og giver fornyet glans 
til paneler i en og sammen arbejdsgang uden 
at overfladen får et fedtet udseende. Kabinen efterlades med et rent look. 
Produktet kan anvendes på alle former for vinyl, plast og gummi-overflader. 
Vinyl make-up påføres enten direkte på paneler eller på en ren tør klud, hvor-
efter der aftørres. Vinyl Make-up kan også med skinnende resultat anvendes 
udvendigt på sidelister og kofangere.

U-75  Anti Svejsestænk
V.nr. 66575 (5 l.)

• Undgår svejse stænk
• Ikke brandbar
• Ikke støvende
• Rustbeskyttende
• Problemfri efterbehandling
U-75 anti svejsestænk er en siliconefri væske, 
som effektivt forhindrer svejsestænk i at 
brænde sig fast på borde, skabeloner emner 
mv. Efterbehandling af emner foretages nemt 
således, at der både kan lakeres og galvanise-
res. U-75 kan også anvendes som midlertidig 
rustbeskyttelse under transport. Produktet kan 
påføres emnet uden forudgående afrensning 
af overfladen. Påfør U-75 i en afstand på 15-20 cm. Evt. svejsestænk og andre 
rester kan fjernes med børste eller klud. U-75 Anti Svejsestænk påføres i et 
jævnt tyndt lag med trykluft eller håndforstøver. Kan også fordeles med rulle, 
pensel eller klud.

UC-34  Cool and Cut Køleskærevæske
V.nr. 66600 (5 l.)  
V.nr. 66603 (20 l.)

• Halvtransparent
• Lav skumdannelse
• Lav grad af hudirritation
• Lang emulsionsstandtid
• Behagelig lugt
UC 34 er et EP-køle-/smøremiddel på basis af 
alternative aminer, fri for klor, svovl og nitrit. 
Produktet er velegnet til universel og krævende 
bearbejdning af aluminiumslegeringer, stål, støbe-
gods og NE-metaller. Blanding af emulsion foregår 
gennem langsom tilsætning i vand under grundig 
omrøring eller ved hjælp af automatisk blandeven-
til. Koncentrationen bør kontrolleres jævnligt med refraktometer. Lækolie skal 
løbende fjernes fra overfladen. Ved væskeskift tilsættes ca. 1% systemrens og 
der køres i minimum 8 timer inden skift. Den aflæste værdi skal ganges med 
nedenstående refraktometerfaktor for at få værdien i %. Refraktometerfaktor: 
1,0

Kontakt os på:  Tlf. 87 97 29 00  |  info@unican.dk  21
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http://www.unican.dk/p-66-primer-rodbrun-5-ltr-metaldunk.html
http://www.unican.dk/zinkmaling-p-88-1700-g-botte.html
http://www.unican.dk/uc-47-tagesmoring-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/vinyl-make-up-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/p-66-primer-rodbrun-5-ltr-metaldunk.html
http://www.unican.dk/vinyl-make-up-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/zinkmaling-p-88-1700-g-botte.html
http://www.unican.dk/u-75-anti-svejsestaenk-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/uc-34-cool-and-cut-kole-smoremiddel-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/uc-34-cool-and-cut-kole-smoremiddel-20-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/u-75-anti-svejsestaenk-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/uc-34-cool-and-cut-kole-smoremiddel-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/uc-47-tagesmoring-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/pdf/Hjaelpemidler_for_galvanisering.pdf#page=3
tel:004587972900
mailto:info%40unican.dk?subject=Kundespr%C3%B8gsm%C3%A5l


CT-1 Uni Towel Heavy Duty
V.nr. 21101

• Effektiv aftørring 
• Fjerner fedt, olie m.m.
• Renseserviet til elektronisk udstyr,  

pc-skærme m.m. 
• 2 sidet serviet, blød/grov
• 80 stk.
CT-1 Uni Towel Heavy Duty er en effektiv aftørrings  
serviet og anbefales til særligt krævende aftørrings- 
opgaver. CT-1 Uni Towel Heavy Duty er let anvende- 
lig på værktøj og andre overflader. Specielt der, hvor  
man ikke ønsker vand og sæbe, kan CT-1 Uni Towel  
effektivt og skånsomt anvendes til rengøring af værk- 
tøjer, maskiner, arbejdsborde, plastic, vinyl og malede/lakerede overflader 
m.m. Kan også anvendes til pc & tv-skærme, tastaturer og andet elektronisk 
udstyr (bemærk, servietten indeholder sprit og kan påvirke anti-refleksbelæg-
ninger). Fordamper fuldstændigt.

Pro Wipes
V.nr. 21105

• Effektiv aftørring
• Fjerner fedt, olie m.m.
• Universal anvendelse
• Til værktøj og overflader
• Tosidet ridsefri serviet, blød/grov
• 90 stk. 
Pro Wipes er en unik håndrenseserviet 
som anvendes uden brug af vand og 
som kombinerer ikke blot en høj kvalitets 
rensevæske, men også et yderst effektivt 
absorberende filt materiale. Pro Wipes 
er en effektiv vådserviet med ekstra ren-
sekraft og anbefales til særligt krævende 
aftørrings opgaver.

CW-3 Uni Wipes
V.nr. 21103

• Universal aftørringsserviet
• NSF C1 Godkendt 
• Efterlader en ren overflade
• Skummende og vandbaseret 
• Skånsom mod hænder 
• Frisk duft
• 200 stk.
CW-3 Uni Wipes er en effektiv og let anven-
delig aftørringsserviet som hurtigt og nemt 
løser en lang række forskellige aftørrings-
opgaver med yderst begrænset tidsspilde 
til følge. Specielt der, hvor man ikke har vand og sæbe i nærheden, kan CW-3 
Uni Wipes effektivt og skånsomt anvendes til rengøring af hænder, værktøjer, 
maskiner, arbejdsborde, plastic, vinyl og malede/lakerede overflader mm. 

Ved brug trækkes en serviet op igennem hullet i låget fra midten af rullen, ser-
vietten afrives ved den stiplede markering og låget fastgøres omhyggeligt for 
at bevare fugtigheden i beholderen.

        Wipes
Håndrens Special
V.nr. 42120 (300ml flaske)

V.nr. 42124 (4L med pumpe)

V.nr. 42108 (vægholder til 4L)

• Effektiv håndrens
• Opløsningsmiddelfri
• Naturlig granulat (valnøddeskaller)
• pH - neutral
• Fugtighedsbevarende
• Uden mikroplastik
Hand Cleaner Special er en Professionel opløsnings- 
middelfri håndrens for effektiv fjernelse af middel til  
svært snavs i for eksempel bil, byggeri og metal- 
bearbejdnings industrien.

Hand Cleaner Special er baseret på højkvalitets  
ingredienser, er meget skånsom mod huden og  
indeholder fugtigheds genoprettende additiver.

Håndrens Sensitive
V.nr. 42100 (300ml flaske)

• Meget effektiv håndrens
• Opløsningsmiddelfri
• Naturlig granulat (valnøddeskaller)
• Fugtighedsbevarende
• pH - neutral
• Uden mikroplastik
• Ecolabel certificeret
Hand Cleaner Sensitive er et Professionelt miljø- 
mærket håndrensemiddel til fjernelse af svært snavs  
fra følsom hud. Indeholder mikromalet, blide  
valnødde skaller. 
 
Hand Cleaner Sensitive er baseret på milde  
konserveringsmidler, overfladeaktive stoffer og specielle 
parfumer, indeholder ekstremt lav mængde allergener og 
anvender mild mandelolie som hudplejemiddel.

Håndrens Extreme
V.nr. 42110 (300ml flaske)

V.nr. 42114 (4L med pumpe)

V.nr. 42108 (vægholder til 4L)

• Ekstremt effektiv håndrens
• Opløsningsmiddelfri
• pH - neutral
• Fugtighedsbevarende
• Uden mikroplastik
High-Performance håndrens til industrien. Anvendes  
til fjernelse af ekstremt svært snavs fra hænderne,  
såsom 2-Komp. lim, lak, maling, polyurethanskum  
smøremidler, fedtstoffer, olier, tjære, benzin, sod,  
cement, harpiks osv. Med sikkerhed en af de mest  
effektive og kraftfulde håndrensere på markedet! 

  Håndrens

NSF-C1

22 Find mere produktinformation på unican.dk
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http://www.unican.dk/ct-1-uni-towel-heavy-duty-80-stk.html
http://www.unican.dk/pro-wipes-heavy-duty-90-stk.html
http://www.unican.dk/cw-3-uni-wipes-200-stk.html
http://www.unican.dk/cw-3-uni-wipes-200-stk.html
http://www.unican.dk/pro-wipes-heavy-duty-90-stk.html
http://www.unican.dk/ct-1-uni-towel-heavy-duty-80-stk.html
http://www.unican.dk/maco-handrens-special-4-ltr-inkl-pumpe.html
http://www.unican.dk/maco-handrens-extreme-4-ltr-inkl-pumpe.html
http://www.unican.dk/maco-handrens-special-300-ml-flaske.html
http://www.unican.dk/maco-handrens-special-4-ltr-inkl-pumpe.html
http://www.unican.dk/holder-til-4ltr-haandrens.html
http://www.unican.dk/maco-handrens-sensitiv-300-ml-flaske.html
http://www.unican.dk/maco-handrens-extreme-300-ml-flaske.html
http://www.unican.dk/maco-handrens-extreme-4-ltr-inkl-pumpe.html
http://www.unican.dk/holder-til-4ltr-haandrens.html
http://www.unican.dk/maco-handrens-special-300-ml-flaske.html
http://www.unican.dk/maco-handrens-sensitiv-300-ml-flaske.html
http://www.unican.dk/maco-handrens-extreme-300-ml-flaske.html
http://unican.dk


      Smørefedt

Ultra High Temp 2
V.nr. 77290 (400 ml.)

• Ingen forkoksning ved høje temperaturer
• Grafitsmørefilm reducerer slid
• Sort
• -30 til +600°C
Ultra High Temp 2 er en industriel, ekstrem højt empertur 
fedt til applikationer med driftstemperaturer helt   op til 
+600°C. Fedten er opbygget af fine grafit-partikler inkorpo-
reret i en syntetisk fedt, som fordamper helt ved høje tem-
peraturer uden at efterlade forkoksede askeaflejringer. Ultra 
High Temp 2 er primært designet til ekstreme højtemperatur 
applikationer som i f.eks ovne, til billejer, ovn- døre og tørre 
tunnel systemer og andre steder hvor ekstreme temperaturer 
gør effektiv smøring svært.

Lithium EP 3
V.nr. 77070 (400 ml.)

• Indeholder EP additiver 
• NLGI 3
• Mørkebrun
• -20 til 140°C
Lithium EP 3 fedt er en højt ydende mineralolie baseret 
lithium fortykket fedt, som pga. sin formidable EP (extreme 
pressure) & oxidations-stabile additiv-pakke giver lange smø-
re-intervaller og bevirker mindre slid på lejer. Kan med fordel 
benyttes på almindelige kuglelejer samt anti-friktions lejer.

Lithium EP 2 Lubeshuttle
V.nr. 77081(400 ml.)

• Universal
• NLGI 2
• EP forstærket
• God vejrbestandighed
• -20 til +140°C
Lithium EP 2 er en højkvalitets multifunktionsfedt til brug 
i alle anti-friktions- og glidelejer, som arbejder under høje 
belastningsforhold. Anvendes i vid udstrækning til applikatio-
ner i hele den industrielle sektor og i bilbranchen.

Long Life EP 1  
V.nr. 77060 (400 ml.)

• Universal
• EP forstærket
• NLGI 1
• Lys Brun farve
• -30 til 130°C 

(kortvarigt 150°C)
Long Life EP 1 er en lys brun multifunktionel heavy duty fedt 
til smøring under høje belastninger og lange smøreinterval-
ler. Long Life EP 1 anbefales specielt til smøring af lejer, der 
opererer under svære forhold og som udsættes for stødbe-
lastning samt anvendes i vådt miljø.

Blue Lithium Complex
Lithium Complex EP 2

V.nr. 77000 (400 ml.) 
V.nr. 77015 (5 kg.) 
V.nr. 77018 (18 kg.) 
V.nr. 77050 (50 kg.)

• Universal
• EP forstærket
• Mekanisk stabil
• NLGI 2
• Blå / Transparent
• -20 til 150°C

Lithium Complex EP 2 er en transparent blå special udviklet 
universal fedt, der på grund af sin stærke EP (Extreme Pressure) 
pakke er mekanisk stabil, oxidations stabil, stærkt korrosions-
beskyttende samt forlænger smøreintervallerne. Anvendes til 
lejer, rulle- og glidelejer, glideskinner, styrekabler og generel 
smøring. 

Hammer Grease
V.nr. 77210 (400 ml.) 
V.nr. 77215 (5 kg.) 
V.nr. 77218 (18 kg.)

• Med Grafit
• EP forstærket
• Løber ikke
• NLGI 2 til 3
• Sort
• -10 til 160°C

Hammer Grease er udviklet på basis af en semi-syntetisk høj 
viskøs base olie, der er fortykket med en inert fortykker og sam-
tidig tilsat et højt indhold af grafit og MoS². Dette gør produktet 
specielt velegnet til hydraulik hammere, spindlere, pindbolte, 
entreprenørmaskiner og andet kraftigt off-road maskineri. 
Produktet udviser vandbestandighed og slidbeskyttelse p.g.a. 
sin kraftige additivpakke.

Bio-Grease EP 2
V.nr. 77245 (400 ml.) 

• Stærkt vedhæftende
• Fuld syntetisk og 

bio nedbrydelig
• Beige

• Fremragende 
beskyttelse mod slid

• Gode korrosions-
beskyttende 
egenskaber

• -30 til 110 °C

Bio-Grease EP 2 er en biologisk nedbrydelig smørefedt baseret 
på syntetiske estere til anvendelse, hvor bio nedbrydelighed 
anbefales af hensyn til miljøet. Den kan erstatte konventionel EP 
2 smørefedt i særlig følsomme omgivelser. Bio-Grease EP2 er 
baseret på en blanding af Lithium og Calcium fortykningsmiddel 
med syntetisk ester basisolier, det giver fin penetration, termisk 
stabilitet og god modstandsdygtighed overfor vandudvaskning 
samt en god bionedbrydelighed.

Phalanx EP2M
Lithium Complex Moly EP 2

V.nr. 77200 (400 ml.) 
V.nr. 77205 (5 kg.) 
V.nr. 77208 (18 kg.)

• Med MoS²
• EP forstærket
• Mekanisk stabil
• -20 til 150°C    

(kortvarigt 180°C)

Lithium Complex Moly er en special udviklet fedt der på grund 
af sin stærke EP (Extreme Pressure) pakke er mekanisk stabil, 
oxidations stabil, stærkt korrosionsbeskyttende samt forlænger 
smøreintervallerne. Fedten er blyfri og forstærket med molyb-
dændisulfid for at smørefilmen kan klare ekstreme opgaver. 
Lithium Complex Moly er velegnet til lejer, herunder kuglelejer, 
men anvendes også til chassis-/maskinsmøring, ventilspindler, 
elektriske motorer, maskinværktøj, landbrugsmaskiner og andre 
hårdt belastede maskiner. 

  Håndrens

Kontakt os på:  Tlf. 87 97 29 00  |  info@unican.dk  

Ved alle fedt typer bør man kontrollere 
kompatibiliteten med den tidligere påførte 
fedt og ikke fylde mere i lejerne end  
forskrevet af leje-leverandøren
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http://www.unican.dk/ultra-high-temp-2-400-gr-patron.html
http://www.unican.dk/lithium-ep-3-fedt-400-g-patron.html
http://www.unican.dk/lithium-ep-2-lubeshuttle-400-g.html
http://www.unican.dk/long-life-ep-1-400-g-patron.html
http://www.unican.dk/lithium-complex-ep2-universalfedt-400-g-patron.html
http://www.unican.dk/lithium-complex-ep2-universalfedt-400-g-patron.html
http://www.unican.dk/lithium-complex-ep-2-universalfedt-5-kg-spand.html
http://www.unican.dk/lithium-complex-ep2-universalfedt-18-kg-spand.html
http://www.unican.dk/lithium-complex-ep-2-universalfedt-50-kg.html
http://www.unican.dk/hammer-grease-400-g-patron.html
http://www.unican.dk/hammer-grease-5-kg-spand.html
http://www.unican.dk/hammer-grease-18-kg-spand.html
http://www.unican.dk/unican-bio-grease-ep-2-400-g-patron.html
http://www.unican.dk/unican-bio-grease-ep-2-400-g-patron.html
http://www.unican.dk/lithium-complex-moly-400-g-patron.html
http://www.unican.dk/lithium-complex-moly-5-kg-spand.html
http://www.unican.dk/lithium-complex-moly-18-kg-spand.html
http://www.unican.dk/hammer-grease-400-g-patron.html
http://www.unican.dk/lithium-ep-3-fedt-400-g-patron.html
http://www.unican.dk/lithium-ep-2-lubeshuttle-400-g.html
http://www.unican.dk/long-life-ep-1-400-g-patron.html
http://www.unican.dk/lithium-complex-moly-400-g-patron.html
http://www.unican.dk/ultra-high-temp-2-400-gr-patron.html


Foodshield Plus 2
V.nr. 77100 (400 ml.) 
V.nr. 77103 (100 g. tube) 
V.nr. 77105 (5 kg.) 
V.nr. 77118 (18 kg.) 
V.nr. 77150 (50 kg.)

• NSF godkendt
•  Hvid / Transparent
•  Med PTFE
•  NLGI 2
•  -50 til 165°C

Foodshield Plus 2 er udviklet til at dække en bred vifte af smøreop-
gaver, hvor der stilles store krav til fødevaresikkerheden. Produktet 
er opbygget af et mix af syntetiske olier samt en aluminiums 
complex fortykker. Dette medfører at Foodshield Plus 2 har en 
god vedhæftningsevne og stor modstandsdygtighed i fugtige 
miljøer og kan derfor med succes anvendes i vådt og fugtigt 
miljø, ved ekstreme temperaturer samt hvor der er stor belastning. 
Foodshield Plus 2 indeholder ingen genmodificerede ingredienser 
eller nøddeolie derivater og er NSF-H1 godkendt.

Food Grease Ultra Clear
V.nr. 77400 (400 ml.) 
V.nr. 77418 (18 kg.)

• Klar/transparent
• Lugtsvag
• -20 til 150°C
• God vedhæftningsevne
• Særdeles god korrosions beskyttelse

Food Grease Ultra Clear er en specialfedt udviklet til fødevareindu-
strien. Produktet er transparent og bygget op på hvide mineralolier 
og en aluminium-komplekssæbe Food Grease Ultra Clear indehol-
der en FDA-godkendt oxidation inhibitor, som giver høj stabilitet 
mod kemiske ændringer. Produktet indeholder også rust inhibitor, 
som beskytter lejer og metaloverflader udsat for våde forhold, luft-
fugtighed og vask med vand eller damp.

Food Grease Extreme
V.nr. 77430 (400 ml.)

• Beige farve
• Lugtsvag
• -30 til 120°C
• God vedhæftningsevne
• Særdeles god korrosions beskyttelse

Food Grease Extreme EP 2 er en super moderne syntetisk olieba-
seret levnedsmiddel-kvalitetsfedt. Produktet er yderst vandresistent 
og har en stærk vedhæftningsevne. På grund af sin syntetiske PAO 
basisolie har Food Grease Extreme også en fremragende tempera-
turbestandighed.

        Smørefedt
Food AKA EP 1
V.nr. 77420 (400 ml.)

V.nr. 77423 (18 kg.)

• Vandafvisende
•  Høj bæreevne

•  Stærkt vedhæftende
•  Ekstrem frost resistent
•  Bionedbrydelig
•  -45 til 160°C 

(kortvarig til 200°C)

FOOD AKA EP 1 er en lys, særdeles vandafvisende syntetisk rul-
nings- lejefedt specielt udviklet til fødevareindustrien. Produktet er 
kombinationen af en moderne og meget vandresistent sæbe sam-
men med en fuld syntetisk baseolie, fremstillet under overholdelse 
af de strenge og høje krav fra fødevareindustrien til renhedsgra-
den ved anvendelse i moderne industrielle anlæg. FOOD AKA EP 
1 er udformet til smøring af led og lejer på maskiner i fødevare- 
og medicinal- industrien.

Food CSA EP 2
V.nr. 77425 (400 ml.)

•  Gode antikorrosive 
egenskaber

•  Fremragende termisk 
stabilitet

• Vandresistent

• Lav slitage,  
lang standtid

•  -40 til 200°C 
(kortvarigt til 250°C)

FOOD CSA EP 2 er en velafbalanceret kombination af calciumsul-
fonat fortykker dispergeret i en blanding af høj viskositets syntetisk 
basisolie PAO. Dens enestående naturlige egenskaber er forbed-
ret med nøje udvalgte additiver. FOOD CSA EP 2 er designet til at 
give ekstra ydelse ved forhøjede temperaturer og under perioder 
med længere smørintervaller under forarbejdning af fødevarer. 
Den er egnet til anvendelse i lejer der bliver forseglet for "livet" 
samt i de fleste andre livstids applikationer.

NSF-H1

NSF-H1

NSF-H1

NSF-H1

NSF-H1

L-36 Siliconefedt
V.nr. 77300 (100 ml. tube)

• Tætner og smører 
• Fugt isolerer
• -50 til 200°C
• Transparent og lugtfri
Siliconefedt er et produkt, som pga. dets alsidighed kan 
anvendes indenfor stort set alle industrier. Produktet kan 
med stor fordel anvendes til en lang række smøreopgaver, 
og er pga. dens fantastiske modstandsdygtighed overfor 
kulde/varme, vand, støv mv. særdeles fremragende til selv 
meget krævende fugtisoleringsopgaver. Ved utilsigtet kontakt 
med fødevare har L-36 Siliconefedt NSF-H1 godkendelse. 
Siliconefedt har en fedt-lignende konsistens, som bevares, 
selv ved vedvarende temperaturer fra -50 til 200°C.

NSF-H1

Varmeledende Pasta
V.nr. 77700 (100 g.)

• Silicone-baseret
• Høj termisk ledeevne
• Ingen blødning
• Til transistorer, resistorer, dioder m.m.
Vores siliconebaserede varmeledende pasta indeholder 
metaloxid-fyldstof. Produktet giver høj termisk ledeev-
ne, ingen blødning og ingen fordampning over et bredt 
temperaturinterval. Produktet kan bl.a. anvendes ved 
montering af transistorer, dioder, resistorer og lign. samt 
til samling af enhver form for komponenter, hvor der er 
behov for effektiv køling.

L-4 Siliconefedt
V.nr. 11004 (100 ml. tube) 

V.nr. 77301 (1 kg.) 

V.nr. 77305 (5 kg. spand) 

V.nr. 77318 (18 kg. spand) 

• Tætner og smører 
• Fugt isolerer 
• -50 til 200°C
• Transparent og 

lugtfri 

Siliconefedt er et produkt, som pga. dets alsidighed kan anven-
des indenfor stort set alle industrier. Produktet kan med stor 
fordel anvendes til en lang række smøreopgaver, og er pga. 
dens fantastiske modstandsdygtighed overfor kulde/varme, 
vand, støv mv. særdeles fremragende til selv meget krævende 
fugtisoleringsopgaver.

24 Find mere produktinformation på unican.dk
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http://www.unican.dk/food-grease-aka-ep-1.html
http://www.unican.dk/food-csa-ep-2-400-gr.html
http://www.unican.dk/foodshield-plus-2-400-g-patron.html
http://www.unican.dk/foodshield-plus-2-400-g-patron.html
http://www.unican.dk/foodshield-plus-2-100-g-tube.html
http://www.unican.dk/foodshield-plus-2-5-kg-spand.html
http://www.unican.dk/foodshield-plus-2-18-kg-spand.html
http://www.unican.dk/foodshield-plus-2-50-kg-tromle.html
http://www.unican.dk/food-grease-ultra-clear-400-g-patron.html
http://www.unican.dk/food-grease-ultra-clear-400-g-patron.html
http://www.unican.dk/food-grease-ultra-clear-18kg-spand.html
http://www.unican.dk/food-grease-extreme-400-g-patron.html
http://www.unican.dk/food-grease-extreme-400-g-patron.html
http://www.unican.dk/food-grease-ultra-clear-400-g-patron.html
http://www.unican.dk/food-grease-aka-ep-1.html
http://www.unican.dk/food-grease-aka-ep-1-18kg-spand.html
http://www.unican.dk/food-csa-ep-2-400-gr.html
http://www.unican.dk/l-36-siliconefedt-100-g-tube.html
http://www.unican.dk/l-36-siliconefedt-100-g-tube.html
http://www.unican.dk/unican-varmeledende-pasta-100-g.html
http://www.unican.dk/l-4-siliconefedt-100-g-tube.html
http://www.unican.dk/unican-varmeledende-pasta-100-g.html
http://www.unican.dk/l-4-siliconefedt-100-g-tube.html
http://www.unican.dk/l-4-siliconefedt-1-kg.html
http://www.unican.dk/siliconefedt-5-kg.html
http://www.unican.dk/siliconefedt-18-kg.html
http://unican.dk


AS-1200 Montagepasta
• Anti-Seize        
• Mod fastrustning,  

fastbrænding,         
og kold-svejsning

• -180 til 1200°C
• Ekstrem tryksmøremiddel  
AS-1200 Anti-Seize er opbygget af fint formalet partikler af kobber, aluminium 
og grafit samt en special syntetisk oliesammensætning. Dette giver en ene-
stående pasta der finder anvendelse overalt i industrien på bolte, møtrikker 
og skruer, prepasningssamlinger og pak-skiver samt udliggere og rundbolte. 
AS-1200 er udviklet til at modstå sammenbrænding ved høje tryk og til at 
beskytte metaldele imod rust, korrosion og rivning. AS-1200 beskytter specielt 
mod høje temperaturer, højt tryk og korroderende omgivelser på pumpebe-
slag, aksler, ventiltilbehør, kæder, tapper, riller og langsomtgående lejer.

V.nr. 77512 (120 g.) 
V.nr. 77545 (450 g.) 
V.nr. 77548 (500 ml.) 
V.nr. 77550 (5 kg.)

ASW-1400 Montagepasta
• Metal fri  
• Materiale neutralt 
• Mod fastbrænding,  
• Mod kold-svejsning V.nr. 77612 (120 g)
• Hvid konsistens  V.nr. 77645 (450 g) 
• -40 til 1400°C  V.nr. 77650 (5 kg. spand)

ASW-1400 Metalfri montagepasta er opbygget af fint formalede partikler samt 
medicinsk olie. Produktet indeholder ikke metal-pigmenter som f.eks kobber, 
aluminium, nikkel, bly, zink m.v.  
Dette giver en enestående pasta der finder anvendelse overalt i industrien på 
bolte, møtrikker og skruer, prepasningssamlinger og pak-skiver samt udliggere 
og rundbolte. ASW-1400 er udviklet til at modstå sammenbrænding ved høje 
tryk og til at beskytte metaldele imod rust, korrosion og rivning.

NSF-H1

Synthetic High Temp. 2
V.nr. 77230 (400 ml.) 
V.nr. 77235 (5 kg.) 
V.nr. 77238 (18 kg.)

• Med EP additiver
• Brun/transparent
• Med PTFE
• NLGI 2
• -50 til 220°C

Synthetic High Temp 2 er en første klasses lithium fortykket fedt, 
udviklet til at dække en bred vifte af smøreopgaver, hvor man 
ønsker et produkt der ikke efterlader rester ved smøring under 
meget høje temperaturer over længere perioder. Synthetic High 
Temp 2 er opbygget af et mix af syntetiske olier, EP (Extreme 
Pressure) samt PTFE. Yderst velegnet til smøring i kolde miljøer.

Water Resistant Grease
V.nr. 77250 (400 ml.) 
V.nr. 77255 (5 kg.) 
V.nr. 77256 (18 kg.) 
V.nr. 77257 (50 kg.)

• Til våde overflader
• Brun/transparent
• EP additiver
• NLGI 2
• -20 til 150°C

Water Resistant Grease er udviklet til at dække en bred vifte af 
smøreopgaver i vådt og fugtigt miljø, hvor der stilles store krav 
til modstandsdygtighed overfor vand. Produktet er opbygget på 
basis af en mineral olie med et højt indhold af Extreme Pressure 
(EP) additiver samt en korrosionsbeskyttende additivpakke. Water 
Resistant Grease’s aluminiums complex fortykker sikrer, at fedten 
har en god vedhæftningsevne og stor modstandsdygtighed i 
fugtige miljøer.

HD Adhesive Grease
V.nr. 77260 (400 ml.)

V.nr. 77268 (18 kg.) 

• Med EP additiver
• Grøn
• Meget vedhæftende
• NLGI 2
• -7 til 140°C

HD Adhesive Grease er en første klasses semi-syntetisk vandfast 
fedt, udviklet til langsomme- og middelhurtige lejer i vådt og 
fugtigt miljø. Produktet er klæbrigt, tåler vibrationer samt chok, og 
er modstandsdygtig overfor både salt og ferskvand. Dette gør HD 
Adhesive Grease med sine gode korrosionsbeskyttende egenska-
ber særlig anvendelig i det maritime miljø, men også andre steder 
hvor en klæbrig/vedhæftende fedt ønskes.

Smørefedt og Montagepasta

L-30 Kobberfedt
V.nr. 11030 (500 ml.)

V.nr. 77505 (500 g.)

• Til bolte og møtrikker 
• Anti-Seize
• Modvirker rivning
• Til flanger, gevind, fittings m.v.
• Hindrer korrosion og fastbrænding
L-30 Kobber Fedt er en montagepasta, som ikke  
er blyholdig. Pastaens sammensætning af mineral- 
olier og høje indhold af kobberpartikler, bevirker at produktet har god slip 
effekt, samt sikrer den rigtige og brugsvenlige konsistens. Særdeles velegnet 
ved høje temperaturer og fungerer professionelt i hele området fra -30 til 
1100°C.

Gevindpasta High Temp
V.nr. 77580 (100 g. tube) 
V.nr. 77582 (500 g. dåse)

• Montagepasta
• Effektiv op til 1200°C
• Fremragende højtryksegenskaber
• Til rustfrit
• Indeholder ikke svovl,  

bly eller nikkel 
Gevindpasta High Temp er en ekstrem højtryks-egnet grafit pasta til smøring 
ved høje temperaturer og tryk. Anvendes også som indkøring, montage og 
multi-purpose pasta. Pastaen reducerer friktion og slid ved montage og beskyt-
ter langvarigt så også demontering senere lettere gøres.

HT-1400 HighTemp Stainless
V.nr. 77560 (200 g. tryk dispenser)

• Montagepasta til rustfrie materialer
• Forebygger fastbrænding og kold svejsning
• -40 til 1400 ºC

HT-1400 HighTemp Stainless er opbygget af fint formalet ikke metal 
holdige partikler samt specialolier. Produktet indeholder ikke metal-
pigmenter som f. eks kobber, aluminium, nikkel, bly, zink m.v. Dette 
giver en enestående pasta der finder anvendelse overalt i industrien 
på bolte, møtrikker og skruer, prespasnings samlinger og pak-skiver 
samt udliggere og rundbolte. HT-1400 HighTemp Stainless er udvik-
let til at modstå sammenbrænding ved høje tryk og til at beskytte 
metaldele imod rust, korrosion og rivning.

Kontakt os på:  Tlf. 87 97 29 00  |  info@unican.dk  25
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http://www.unican.dk/as-1200-montagepasta-120-g.html
http://www.unican.dk/as-1200-montagepasta-450-g.html
http://www.unican.dk/as-1200-montage-spray-500-ml.html
http://www.unican.dk/as-1200-montagepasta-5-kg.html
http://www.unican.dk/asw-1400-metalfri-montagepasta-120-g.html
http://www.unican.dk/asw-1400-metalfri-montage-pasta-450g.html
http://www.unican.dk/asw-1400-metalfri-montagepasta-5-kg.html
http://www.unican.dk/unican-gevindpasta-100-g-tube.html
http://www.unican.dk/synthetic-high-temp-2-400-g-patron.html
http://www.unican.dk/synthetic-high-temp-2-18-kg-spand.html
http://www.unican.dk/synthetic-high-temp-2-18-kg-spand.html
http://www.unican.dk/synthetic-high-temp-2-18-kg-spand.html
http://www.unican.dk/water-resistens-grease-400-g-patron.html
http://www.unican.dk/water-resistent-grease-5-kg-spand.html
http://www.unican.dk/water-resistent-grease-18-kg-spand.html
http://www.unican.dk/water-resistent-grease-50-kg-tonde.html
http://www.unican.dk/hd-avhesive-grease-400-g-patron.html
http://www.unican.dk/hd-adhesive-grease-18-kg-spand.html
http://www.unican.dk/l-30-kobberspray-500-ml.html
http://www.unican.dk/l-30-kobber-fedt-500-g.html
http://www.unican.dk/unican-gevindpasta-100-g-tube.html
http://www.unican.dk/gevindpasta-500-g.html
http://www.unican.dk/gevindpasta-500-g.html
http://www.unican.dk/asw-1400-metalfri-montage-pasta-450g.html
http://www.unican.dk/l-30-kobberspray-500-ml.html
http://www.unican.dk/as-1200-montagepasta-5-kg.html
http://www.unican.dk/ht-1400-hightemp-stainless-200g-power-can.html
http://www.unican.dk/ht-1400-hightemp-stainless-200g-power-can.html
http://www.unican.dk/water-resistens-grease-400-g-patron.html
http://www.unican.dk/synthetic-high-temp-2-400-g-patron.html
http://www.unican.dk/hd-avhesive-grease-400-g-patron.html
http://www.unican.dk/l-30-kobber-fedt-500-g.html
http://www.unican.dk/as-1200-montagepasta-120-g.html
http://www.unican.dk/as-1200-montagepasta-450-g.html
http://www.unican.dk/as-1200-montage-spray-500-ml.html
http://www.unican.dk/asw-1400-metalfri-montagepasta-120-g.html
tel:004587972900
mailto:info%40unican.dk?subject=Kundespr%C3%B8gsm%C3%A5l


Repair Stick Stål
V.nr. 98015 (115 g.)

• Temperaturbestandig fra -50 til 120°C  
(kortvarigt op til 150°C)

• Modstandsdygtig overfor en del kemikalier
• Efter 30 min. kan der i det hærdede 

materiale bl.a. bores, tappes, files.
• Kan overmales
Hæfter på metal, kunststof, glasfiber, keramik, beton m.v. Det 
kan anvendes til alle former for hurtige småreparationer og 
vedligeholdelses opgaver, samt til udbedring af huller, utæt-
heder og kan overmales uden forbehandling. Brug egnede 
beskyttelseshandsker under arbejdet. F.eks. Nitril engangs-
handsker. Den nødvendige mængde skæres eller brækkes 
af sticken. Harpiks og hærder (indvendig hærder-komponent 
med udvendig harpiks) æltes sammen, indtil blandingen 
har en ensartet farve. Det færdige produkt kan bearbejdes 
i 5-15 minutter på den overflade, der skal behandles. Efter 
ca. 30-60 minutter er produktet hærdet op, så det kan bear-
bejdes mekanisk. Produktet tåler alkohol, ester, saltvand, olie 
og de fleste ludtyper samt fortyndet syre. Repair Stick Stål 
indeholder ingen opløsningsmidler og hærder stort set uden 
at krympe.

UniTite 2-komponent Lim
V.nr. 98010 (24 ml.)

• Hurtig arbejdsgang
• Stor alsidighed og  

modstandsdygtighed
• Praktisk dobbeltsprøjte
• Limer aluminium, jern, træ, glas, 

sten, keramik, beton etc.
UniTite 2-komponent Lim er en klar/transparent 
hurtighærdende lim, der anvendes hvor der stil-
les særlige krav til styrke og vandfasthed. Efter 
blanding kan produktet bearbejdes i ca. 3 min. 
Sættetiden er ca. 5 min. og efter en time kan 
produktet fuld funktions styrke. Til afrensning af 
emner kan unican C-1000 Power Cleaner anbe-
fales.

Minut-lim m/mixerspids
V.nr. 98012 (24 ml.  + 1 mixerspids medfølger)  

V.nr. 98013 (mixerspids)

• Speciel mixer-spids
• Stor modstandsdygtighed
• Til glas, plast, metal, træ,  

sten, gummi m.m.

Minut-lim er en gullig stærk hurtigt-hærdende lim. 
Den specielle dobbelte lim-sprøjte med tilhørende 
mixer-spids, sørger for den korrekte blanding og 
gør den nem og effektiv at arbejde med. Minut-lim 
anvendes der hvor der stilles særlige krav til styrke 
og vandfasthed. Limen er modstandsdygtig over for 
en lang række væsker såsom olie, benzin, saltvand, 
samt en lang række basiske kemikalier. Limen tåler 
temperaturer på op til 100°C. Produktet er velegnet 
til limning på mange forskellige materialer b.la. aluminium, jern, metal, træ, 
sten, keramik, beton m.m. For bedste resultat bør overflader, som skal limes 
rengøres grundigt før Minut-lim påføres. Til rengøring af overflader kan Unican 
C-1000 Power Cleaner anbefales. Slib eventuelt overfladerne med sandpapir 
og rengør efterfølgende. Limen kan bearbejdes i ca. 3 minutter. 

  Repair Stick og lim
XTC-450  Skærepasta
V.nr. 77450 (450 g.)

• Med MoS² 
• Blød konsistens 
• Ekstra stærk 
• Bedre overfladefinish 
• Længere levetid på værktøjer 
XTC-450 er en skærepasta der med sin bløde konsistens og kraftige additiv 
pakke er fremragende til rømning, fræsning, boring og gevindskæring samt 
andre svære og særligt krævende metalbearbejdninger. Produktet påføres 
direkte på emnet eller værktøjet. XTC-450 kan anvendes på de fleste metaller 
inklusive hærdet, nimonic og titanium p.g.a. sine fantastiske skæreegenskaber. 
Produktets indhold af EP additiver herunder MoS² giver en markant reduktion 
i friktionen mellem værktøj og emne, hvormed opnås længere standtider på 
værktøjer, bedre overfladefinish og hurtigere gennemløbstider. 

XTD-350  Skæreolie
V.nr. 77350 (350 ml.) 
V.nr. 77355 (5 l.) 

•  Med MoS² 
•  Grøn 
•  Ekstra stærk 
•  Bedre overfladefinish 
•  Længere levetid på værktøjer 
XTD-350 er en skæreolie med en kraftig additivpakke der gør den 
særlig hæftende under arbejdsopgaver som rømning, boring, gevind-
skæring, fræsning samt andre svære og krævende metalbearbejdnin-
ger. XTD-350 kan anvendes på de fleste metaller inklusive hærdet stål, 
nimonic og titanium pga. sine fantastiske skæreegenskaber. Produktets 
indhold af EP-additiver herunder MoS² giver en markant reduktion i 
friktionen mellem værktøj og emne, hvormed opnås længere standtider 
på værktøjer, bedre overfladefinish og hurtigere gennemløbstider.

        Skærepasta

L-14 Skæreolie
V.nr. 11014 (500 ml.)

• Til gevindskæring
• Alle boreopgaver
• Klor- og svovlfri
• Beskytter værktøjet
• Nedsætter varme udvikling

L-15 Extreme Cutting
V.nr. 11015 (500 ml.) 

• Ekstra stærk
• Bedre overfladefinish
• Længere levetid på værktøjer
• Korrosionsbeskyttende
• Nedsætter varmeudvikling
• Emulgerbar

26 Find mere produktinformation på unican.dk
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http://www.unican.dk/unican-repair-stick-stal-115-g.html
http://www.unican.dk/unican-repair-stick-stal-115-g.html
http://www.unican.dk/unitite-2-komponent-lim-24-ml-sprojte.html
http://www.unican.dk/unitite-minutlim-med-mixerspids-24-ml.html
http://www.unican.dk/unitite-2-komponent-lim-24-ml-sprojte.html
http://www.unican.dk/unitite-minutlim-med-mixerspids-24-ml.html
http://www.unican.dk/mixerspids-til-unitite-minutlim-lose.html
http://www.unican.dk/xtc-450-skaerepasta-450-g-botte.html
http://www.unican.dk/xtd-350-skaereolie-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/xtd-350-skaereolie-350-ml-flaske.html
http://www.unican.dk/xtd-350-skaereolie-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/xtc-450-skaerepasta-450-g-botte.html
http://www.unican.dk/l-14-skaereolie-500-ml.html
http://www.unican.dk/l-15-extreme-cutting-500-ml.html
http://www.unican.dk/l-14-skaereolie-500-ml.html
http://www.unican.dk/l-15-extreme-cutting-500-ml.html
http://www.unican.dk/pdf/Hjaelpemidler_for_galvanisering.pdf
http://www.unican.dk/xtd-350-skaereolie-350-ml-flaske.html


RTV-343 Flydende Pakning
V.nr. 98343 (200 g. Power Can)

• Olieresistent 
• Lækagesikker 
• Formbar 
• -50 til 220°C 
RTV-343 er meget let at anvende. Tåler helt op til 
260ºC kortvarigt. (220 ºC kontinuerligt) Der kan laves 
en hvilken som helst størrelse eller form for pakning. 
Skader ikke oxygen sensorer. En hurtig måde at erstatte 
pakninger af kork, filt, papir, gummi, asbest eller andre 
industrielle paknings systemer.  
RTV-343 giver en stærk, alsidig og økonomisk industri-
pakning. Produktet er elektrisk isolerende og lækage-
sikkert. Resistent overfor olier, dieselolie, smøremidler, 
glykol-blandinger, vand og damp m.v. NB! Brug ikke 
produktet steder, hvor pakningen vil være i konstant 
kontakt med benzin.

RTV-300 High Temp Pakning
V.nr. 98075 (310 ml. Patron)

• God termisk resistens
• Stærkt vedhæftende
• Permanent elastisk
• -60 til 280°C (kortvarigt 300°C)
RTV-300 High Temp silicone pakning er en stærkt 
vedhæftende og vedvarende fleksibel pakke og tæt-
nings- masse. RTV-300 High Temp er særligt tempera-
tur-resistent og bliver normalt anvendt til permanente 
fleksible forseglings- og limningsopgaver, hvor høje 
temperaturer forekommer. Produktets primære anven-
delse er industriel limning/forseglings-opgaver på såvel 
ens som uens materialer i varmeanlæg, industrielle 
ovne, skorstens- og afgasningsrør samt andet industrielt 
varme udstyr. RTV-300 High Temp kan anvendes til 
opgaver op til 300°C

RTV-94 Professionel Silicone
V.nr. 98094 (310 ml. Patron)

• Elastisk 25%
• 100% klar industri silicone
• Vejr- og temperatur bestandig
RTV-94 Professionel Silicone er en 100 % klar ren 
industri silicone, som effektivt løser klæbe-, tætte-, 
fuge- og forseglingsopgaver i industrien. RTV-94 hæfter 
på lodrette overflader, og hæfter bl.a. på metal, træ, 
malede/lakerede overflader, glas, de fleste plasticty-
per, keramik m.m. RTV-94 er mod standsdygtig overfor 
høje/lave temperaturer, vibrationer samt omskiftelige 
vejrforhold, hvilket giver en lang holdbarhed. RTV-94 
hærder op indenfor 24 timer. Fingertør efter 20-25 
minutter. Produktet påføres rene og tørre overflader. 
Temperatur område -50 til 220°C. Fleksibelt indtil 25%. 
Hærdesystem: Eddikesyre. Føres i 310 ml patron.

RTV-98 Prof. Silicone Neutral 
V.nr. 98098 (310 ml. Patron)

• Klæber og forsegler
• Til montage opgaver
• 100% industrisiliconegummi
• Fremragende temperatur  

& vejr-bestandighed
RTV-98 Prof. Silicone neutral er en 100% ren neutral-
hærdende industrisilicone, som yderst effektivt vil kunne 
løse en lang række klæbe, tætte, udfylde og forseg-
lings-opgaver i industrien. RTV-98 flyder ikke og gør det 
derfor nemt at udføre klæbe og forseglings-opgaver 
også på lodrette overflader. Produktet hæfter på b.la. 
metal, træ, malede/lakerede overflader, glas, de fleste 
plastic-typer, keramik m.m. RTV-98 hærder helt op 
indenfor 24 timer, men er fingertør efter 20-25 minutter 
ved brug under almindelige forhold. Produktet påføres 
rene og tørre overflader.

SMP-38 Konstruktionsklæber
V.nr. 98238 (290 ml. Patron)

• Fri for silicone
• Stærk og elastisk limfuge
• Uden- og indendørs konstruktioner
• Vedhæftning uden primer på mange 

underlag
• Overmalbar våd og tør
Limfladerne skal være rene, tørre, fri for slipmiddel, 
fedtstof, støv og løse partikler. SMP-38 kan anvendes 
direkte uden brug af primer på de fleste materialer. 
Udfør test for at afsløre et eventuelt primer-behov.  
Kan påføres ved temperaturer fra 5 til 40°C. Anvendes 
til f.eks. Pladesamlinger i ventilation & container 
industri, til rørsamlinger samt tætning, forsegling og 
klæbning. SMP-38 påføres typisk i limstrenge direkte på 
materialerne. Limstrenge kan udlægges tæt for fuldfla-
delimning eller med afstand for fiksering. Desuden kan 
limen anvendes som afsluttende fuge. Monter indenfor 
15-20 minutter efter påføring af limstrenge. 

Permanent Plastisk Pakning
V.nr. 77710 (90 g. tube)

• Fra -50 °C til 200 °C kort op til 250 °C 
• Til tætning af flanger på maskiner 
• Forbedrer levetiden på nye som gamle 

pakninger
• God modtandsdygtighed 
• Fluorescerende blå farve
Produktet indeholder ingen opløsningsmidler og 
muliggør øjeblikkelig samling. Til tætning af flanger på 
maskiner, gearkasser og motorhuse. Forbedrer levetid 
og ”ydeevnen” af både gamle og nye pakninger frem-
stillet af papir, kork, filt etc. Indeholder ingen opløs-
ningsmidler og er lugtfri. Modstandsdygtig overfor de 
fleste mineralske olier, ether, kølervæske-blandinger 
på basis af metanol og glykol, frostvæsker, petroleum, 
fluorcarbon kølemidler etc. Max. udfyldningsevne op til 
0,10 mm (uden pakning). Produktet indeholder ingen 
stoffer, der påvirker lakering (f.eks. silicone).

      Flydende pakning og silicone

27Kontakt os på:  Tlf. 87 97 29 00  |  info@unican.dk  
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http://www.unican.dk/rtv-343-flydende-pakning-gra-200-g.html
http://www.unican.dk/rtv-300-high-temp-siliconepakning-310-ml.html
http://www.unican.dk/rtv-343-flydende-pakning-gra-200-g.html
http://www.unican.dk/rtv-94-professionel-silicone-310-ml-patron.html
http://www.unican.dk/rtv-94-professionel-silicone-310-ml-patron.html
http://www.unican.dk/rtv-98-professionel-silicone-neutral-310-ml-patron.html
http://www.unican.dk/rtv-98-professionel-silicone-neutral-310-ml-patron.html
http://www.unican.dk/smp-38-konstruktionsklaeber-gra-290-ml-patron.html
http://www.unican.dk/permanent-plastisk-pakning-bla-90-g-tube.html
http://www.unican.dk/smp-38-konstruktionsklaeber-gra-290-ml-patron.html
http://www.unican.dk/permanent-plastisk-pakning-bla-90-g-tube.html
http://www.unican.dk/rtv-300-high-temp-siliconepakning-310-ml.html


UniTite Sekundlim
Unitite Sekundlime er hurtighærdende cyanoacrylater, der 
med succes kan anvendes til limning på langt de fleste 
plasttyper samt gummi, træ, kunststoffer, metaldele mm. 
Hærdningen af denne limtype sker når luften fortrænges 
det vil sige den sker meget hurtigt når de påførte emner 
presses sammen. Limer produktet ikke omgående er det 
fordi overfladen er for ujævn til at luften kan fortrænges. 
Unitite SE-30 sekundlim er specielt velegnet til gummi/
gummi og kunststof. SE-Gel sekundlim er meget vel-
egnet til vertikal limning porøse materialer samt træ, 
læder, stof, karton m.v pga. dens gel-konsistens, hvilket 
bevirker, at man forhindrer risikoen for at den drypper af. 
SE-sekundlim tåler fra -55ºC til 100ºC, SE-Flex dog 120ºC. 
Bedste resultat opnås, hvis emnerne, der ønskes limet 
er fuldstændig rene og fedtfrie. Til afrensning af emner 
kan Unican C-1000 Power Cleaner kraftigt anbefales. Se 
nedenstående oversigt over de forskellige sekundlime i 
Unitite sekundlim-serien.

SE-30
V.nr. 97030 (4 g.) 
V.nr. 97032 (20 g.)

• Universal
• 4 og 20 g. flaske. 
• Viskositet: 30 cSt.
Universal type samt til plastic, gummi, 
kunststof, pap, træ, læder, papir m.m.

SE-120
V.nr. 97122 (20 g.) 
V.nr. 97125 (50 g.) 
V.nr. 97150 (500 g.)

• 20 g. flaske.
• Viskositet: 120 cSt.
Til svære overflader. 
Plastic, gummi, kunststof, pap, træ, 
læder, papir, keramik m.m.

SE-1000
V.nr. 97212 (20 g.) 
V.nr. 97215 (50 g.) 
V.nr. 97250 (500 g.)

• 20 g. flaske.
• Viskositet: 1000 cSt. 
• Velegnet til ujævne 

overflader
Til plastic, gummi, kunststof, træ, 
læder, keramik m.m.

SM-12
V.nr. 97712 (20 g.)

• 20 g. flaske
• Viskositet: 12 cSt. 
Specielt anvendelig til metal/gummi og metal/metal

SE-GEL
V.nr. 97502 (20 g.)

• Limer ujævne og porøse overflader.
• Til vertikal / lodret limning, 
• Drypfri 20 grams tube.
Ujævne og porøse overflader. Keramik, porcelæn,  
plastic, gummi, kunststof, træ, læder m.m.

SE-Flex
V.nr. 97402 (20 g.)

• Universal
• 20 g. flaske
• Viskositet: 500 cSt. 
Delvis fleksibel, temperatur stabil. 
Til plastic, gummi, kunststof, pap, træ, læder, 
papir, keramik, metal m.m. (Tåler vibrationer)

SA-2 UniTite Aktivator
V.nr. 97812 (200 ml.)

• Til inaktive flader
• Hurtigvirkende
• Ekstra hurtig hærdning
• Til svært limbare overflader
SA-2 UniTite Aktivator anvendes for at fremme hærdnin-
gen af UniTite cyanoarylat lime. SA-2 anvendes i tilfælde, 
hvor der ønskes en ekstra hurtig hærdning eller i tilfælde, 
hvor man ønsker at samle svært limbare overflader.  
Disse overflader kan være inaktive overflader som nikkel, 
zink, ædelmetaller, kunststof, keramik og glas.

        UniTite Sekundlim

V.nr. 97030
97032

97122
97125
97150

97212
97215
97250

97402 97712 97502 97350

Produktnavn SE-30 SE-120 SE-1000 SE-Flex SM-12 SE-gel SAE-5

Viskositet
(mPa/s)

30 120 1000 500 12 gel 5

Farve Farveløs Farveløs Farveløs Farveløs Farveløs Farveløs Farveløs

Temperatur
område

Fra -55
til 100ºC

Fra -55
til 100ºC

Fra -55
til 100ºC

Fra -55
til 120ºC

Fra -55
til 100ºC

Fra -55
til 100ºC

Fra -30
til 80ºC

Emballage 4 g. fl.
20 g. fl.

20 g. fl.
50 g. fl.

500 g. fl.

20 g. fl.
50 g. fl.

500 g. fl.

20 g. fl. 20 g. fl. 20 g. tube 500 g. fl.

SAE-5 
V.nr. 97350 (500 g.)

• Hurtig arbejdsgang
• Stor alsidighed og modstandsdygtighed
• Til kunststoffer, plast, metal, træ, gummi m.m.
• Anvendes også som stabilisator ved 3D print
UniTite SAE-5 er lugtsvag og farveløs med næsten ingen 
blooming effekt. Pga. den kemiske opbygning har den mindre 
styrke end de øvrige UniTite produkter. Den tåler fra -30 ºC  
til 80 ºC. Bedste resultat opnås, hvis emnerne, der ønskes  
limet er fuldstændig rene og fedtfrie. Til afrensning af emner 
kan Unican C-1000 Power Cleaner kraftigt anbefales.  
UniTite SAE-5 anvendes også med succes som stabilisator  
ved 3D print.

28 Find mere produktinformation på unican.dk
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http://www.unican.dk/se-gel-sekundlim-20-g-tube.html
http://www.unican.dk/sm-12-sekundlim-20-g-flaske.html
http://www.unican.dk/se-30-sekundlim-4-g-flaske.html
http://www.unican.dk/se-30-sekundlim-20-g-flaske.html
http://www.unican.dk/se-120-sekundlim-20-g-flaske.html
http://www.unican.dk/se-120-sekundlim-50-g-flaske.html
http://www.unican.dk/se-120-sekundlim-500-g-flaske.html
http://www.unican.dk/se-1000-sekundlim-20-g-flaske.html
http://www.unican.dk/se-1000-sekundlim-50-g-flaske.html
http://www.unican.dk/se-1000-sekundlim-500-g-flaske.html
http://www.unican.dk/sm-12-sekundlim-20-g-flaske.html
http://www.unican.dk/se-gel-sekundlim-20-g-tube.html
http://www.unican.dk/se-flex-sekundlim-20-g.html
http://www.unican.dk/se-flex-sekundlim-20-g.html
http://www.unican.dk/sa-2-aktivator-200-ml-spray.html
http://www.unican.dk/se-30-sekundlim-20-g-flaske.html
http://www.unican.dk/se-30-sekundlim-4-g-flaske.html
http://www.unican.dk/se-1000-sekundlim-500-g-flaske.html
http://www.unican.dk/se-1000-sekundlim-20-g-flaske.html
http://www.unican.dk/se-1000-sekundlim-50-g-flaske.html
http://www.unican.dk/se-120-sekundlim-500-g-flaske.html
http://www.unican.dk/se-120-sekundlim-20-g-flaske.html
http://www.unican.dk/se-120-sekundlim-50-g-flaske.html
http://www.unican.dk/se-30-sekundlim-4-g-flaske.html
http://www.unican.dk/se-30-sekundlim-20-g-flaske.html
http://www.unican.dk/se-120-sekundlim-20-g-flaske.html
http://www.unican.dk/se-120-sekundlim-50-g-flaske.html
http://www.unican.dk/se-120-sekundlim-500-g-flaske.html
http://www.unican.dk/se-1000-sekundlim-20-g-flaske.html
http://www.unican.dk/se-1000-sekundlim-50-g-flaske.html
http://www.unican.dk/se-1000-sekundlim-500-g-flaske.html
http://www.unican.dk/se-flex-sekundlim-20-g.html
http://www.unican.dk/sm-12-sekundlim-20-g-flaske.html
http://www.unican.dk/se-gel-sekundlim-20-g-tube.html
http://www.unican.dk/sae-5-sekundlim-500-g-flaske.html
http://www.unican.dk/sa-2-aktivator-200-ml-spray.html
http://www.unican.dk/sae-5-sekundlim-500-g-flaske.html
http://www.unican.dk/sae-5-sekundlim-500-g-flaske.html
http://unican.dk


      UniTite Låsevæsker

* Sp3@20rpm     ** Sp5@20rpm     *** Sp6@20rpm
Brudstyrke = Trykforskydningsstyrke (ISO 10123/DIN 54452)

LEJESIKRING
Anvendes til at fastlåse og sikre lejer, bøsninger og hjulaksler  –  Indhold 50 - 250 ml.

86-38 Lejesikring extra stærk
V.nr. 98638

• Svært demonterbar 
Viskositet: 2.100-2.800 cPs*
Justerbar: 2-5 min.
Funktionel styrke: 30-60 min.
Fuld hærdetid v. 20°C: 4-6 timer
Brudstyrke N/mm² DIN 54452: 25-30
Løsbrækningsmoment Nm: 40 (DIN54454)
Max udfyldning/GAP/max mm: 0,2
Base: Mod. methacrylat
Temp. min./maks: -50º/150ºC

Farve: Grøn             50ml.

86-03 Lejesikring stærk
V.nr. 98603

• Demonterbar 
Viskositet: 110-140 cPs
Justerbar: <15 min.
Funktionel styrke: 15 min.
Fuld hærdetid v. 20°C: 24 timer
Brudstyrke N/mm² DIN 54452: 20-25
Max udfyldning/GAP/max mm: 0,15
Base: Mod. methacrylat
Temp. min./maks: -50º/150ºC

Farve: Grøn             50ml.

FLANGEPAKNING
Anvendes til at tætne flanger, pakninger, hydraulik og pneumatik. Kan tåle vibrationer og slag.

85-10 Flange pakning
V.nr. 98510

• Middel styrke 
Viskositet: 45.000-65.000 cPs
Fuld hærdetid v. 20°C: 2 timer
Løsbrækningsmoment Nm: <16
Max udfyldning/GAP/max mm: 0,4
Base: Dimethacrylat
Temp. min./maks: -55º/180ºC
Indhold: 65 ml.

Farve: Rød              65ml.

AN Aktivator
V.nr. 98691

• Hurtig arbejdsgang 
• Til klæbning af inaktive 

metaller  
• Til større gab/tolerancer
Viskositet: 5-30 mPas
Flammepunkt: 100ºC
Massefylde ved 20 ºC: 1,09 g/cm3

Indhold: 30 ml.

Farve: Turkis           30ml.

SKRUESIKRING
Anvendes til forsegling og sikring af gevind, skruer, bolte og møtrikker  –  Indhold 50 ml.

82-70 Skruesikring stærk
V.nr. 98270

• Svær demonterbar
Viskositet: 850-1.000 cPs*
Justerbar: <10 min. (stål) – <15 min. (zink)
Funktionel styrke: 10 min.
Fuld hærdetid v. 20°C: 12 timer
Brudstyrke N/mm² DIN 54452: 14-16
Løsbrækningsmoment Nm: 40(M10)
Max udfyldning/GAP/max mm: 0,1
Base: Dimethacrylat
Temp. min./maks: -50º/150ºC

Farve: Grøn             50ml.

82-43 Skruesikring middel
V.nr. 98243

• Demonterbar 
Viskositet: 1.500-2.000 cPs*  
Justerbar: <15 min. (stål)
Funktionel styrke: 30-60 min.
Fuld hærdetid v. 20°C: 12 timer
Brudstyrke N/mm² DIN 54452: 8-12
Løsbrækningsmoment Nm: <21 (M10)
Max udfyldning/GAP/max mm: 0,25
Base: Methacrylat
Temp. min./maks: -55º/175ºC

Farve: Blå               50ml.

82-22 Skruesikring svag
V.nr. 98222

• Let demonterbar
Viskositet: 1.200 cPs (Tixo)*
Justerbar inden: 15 min.
Funktionel styrke: 3 timer
Fuld hærdetid v. 20°C: 12 timer
Brudstyrke N/mm² DIN 54452: 3-5
Løsbrækningsmoment Nm: 4-12(M10)
Max udfyldning/GAP/max mm: 0,25
Base: Dimethacrylat
Temp. min./maks: -50º/150ºC

Farve: Lilla              50ml.

RØR-, HYDRAULIK- OG GASTÆTNING
Anvendes til tætning af rør, fittings, grove gevind (3/4”), hydraulik, gas- og sprinklersystemer  –  Indhold 50/65/250 ml.

85-77 Gastætning
V.nr. 98577 / 98578

• Middel styrke 
Viskositet: 75.000-85.000 cPs***
Justerbar: 15-30 min.
Funktionel styrke: 1-3 timer
Fuld hærdetid v. 20°C: 3-6 timer
Brudstyrke N/mm² DIN 54452: 6-13
Løsbrækningsmoment Nm: 15-20 (M10)
Max udfyldning/GAP/max mm: 0,5
Base: Methacrylat
Temp. min./maks: -55º/150ºC

Farve: Gul     65/250ml.

85-42 Hydrauliktætning
V.nr. 98542

• Middel styrke 
Viskositet: 1.000-1.500 cPs**
Justerbar: 10-20 min.
Funktionel styrke: 20 min.
Fuld hærdetid v. 20°C: 12 timer
Løsbrækningsmoment Nm: 24(M10)
Max udfyldn./GAP/max mm: 0,05-0,25
Base: Dimethacrylat
Temp. min./maks: -55º/150ºC

Farve: Brun             50ml.

85-72 Rørtætning
V.nr. 98572

• Svag demonterbar 
Viskositet: 45.000-58.000 cPs
Fuld hærdetid: 60 timer
Løsbrækningsmoment Nm: 6(M10)
Max udfyldning/GAP/max mm: 0,4
Base: Dimethacrylat
Temp. min./maks: -55º/150ºC
Lav tryk
(Med teflon)

Farve: Hvid             65ml.

UniTite AN Aktivator bruges 
til at accelerere hærdningen 
af anaerobe klæbemidler, 
som gør limning mulig under 
ugunstige miljøforhold såsom 
f.eks. ved meget kolde tem-
peraturer og andre forhold 
som kan gøre en effektiv 
klæbning besværlig. 

86-39 Lejesikring ultra stærk
V.nr. 98639

• Ikke demonterbar 
Viskositet: 4.000-6.000 cPs*
Justerbar: 20 - 40 min.
Funktionel styrke: 3 - 6 timer
Fuld hærdetid: 24 timer
Brudstyrke: 10 - 20 N/mm²
Løsbrækningsmoment: > 40 Nm
Temp. min./maks: -55ºC til +200ºC
Max udfyldning/GAP/max mm: 0,30
Base: Di-Methacrylatester

Farve: Grøn           250ml.

Kontakt os på:  Tlf. 87 97 29 00  |  info@unican.dk  29

Se desuden vores udvalg af flydende pakninger, som RTV 343 & RTV 300 på side 27  
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http://www.unican.dk/an-aktivator-20-ml-plastikflaske.html
http://www.unican.dk/unitite-86-38-lejesikring-ekstra-staerk-50-ml-flaske.html
http://www.unican.dk/unitite-86-38-lejesikring-ekstra-staerk-50-ml-flaske.html
http://www.unican.dk/unitite-86-03-lejesikring-staerk-50-ml-flaske.html
http://www.unican.dk/unitite-85-10-flangepakning-middel-styrke-65-ml-harmonika-flaske.html
http://www.unican.dk/unitite-85-10-flangepakning-middel-styrke-65-ml-harmonika-flaske.html
http://www.unican.dk/unitite-85-10-flangepakning-middel-styrke-65-ml-harmonika-flaske.html
http://www.unican.dk/an-aktivator-20-ml-plastikflaske.html
http://www.unican.dk/unitite-82-70-skruesikring-staerk-50-ml-flaske.html
http://www.unican.dk/unitite-82-70-skruesikring-staerk-50-ml-flaske.html
http://www.unican.dk/unitite-82-43-skruesikring-middel-50-ml-flaske.html
http://www.unican.dk/unitite-82-22-skruesikring-svag-50-ml-flaske.html
http://www.unican.dk/unitite-85-77-gastaetning-250-ml-tube.html
http://www.unican.dk/unitite-85-77-gastaetning-65-ml-harmonika-flaske.html
http://www.unican.dk/unitite-85-77-gastaetning-250-ml-tube.html
http://www.unican.dk/unitite-85-42-hydraulik-taetning-50-ml-flaske.html
http://www.unican.dk/unitite-85-72-rortaetning-svag-65-ml-harmonikaflaske.html
http://www.unican.dk/unitite-86-39-lejesikring-ultra-staerk-250-ml-tube.html
http://www.unican.dk/unitite-86-39-lejesikring-ultra-staerk-250-ml-tube.html
http://www.unican.dk/unitite-86-03-lejesikring-staerk-50-ml-flaske.html
http://www.unican.dk/unitite-82-43-skruesikring-middel-50-ml-flaske.html
http://www.unican.dk/unitite-85-77-gastaetning-65-ml-harmonika-flaske.html
http://www.unican.dk/unitite-85-42-hydraulik-taetning-50-ml-flaske.html
http://www.unican.dk/unitite-85-72-rortaetning-svag-65-ml-harmonikaflaske.html
http://www.unican.dk/unitite-82-22-skruesikring-svag-50-ml-flaske.html


HFO 
ISO VG/ 

Emballage

5L 20L 60L 210L

32 02200633 02200634 02200636
46 02200643 02200644 02200646
68 02200654 02200655 02200656

100 02200726

FLUID BIO 
S ISO VG/ 
Emballage

5L 20L 60L 210L

22 02200133 02200134
46 02200144 02200145 02200146

HVC 
ISO VG/ 

Emballage

5L 20L 210L

32 02200594 02200596
46 02200613 02200614 02200616
68 02200626

HVC-S 
ISO VG/ 

Emballage

20L 210L

46 02200804 02200806

HYDRO S 
ISO VG/ 

Emballage

20L 210L

46 02200204 02200206
68 02200214 02200216

HVB 
ISO VG/ 

Emballage

1L 5L 20L 60L 210L

15 02200303 02200304
22 02200313 02200314 02200315
32 02200321 02200323 02200324 02200325 02200326
46 02200331 02200333 02200334 02200335 02200336
68 02200353 02200354 02200356

        Hydraulikolie
• Høj termisk stabilitet
• Stor modstandsdygtighed  

overfor oxidation
• Anti-slid additiver
• Fremragende hydrolytiske 

egenskaber pga. indholdet af 
stabiliserede zink-additiver

• Høj filtrerbarhed, hvilket forhindrer 
tidlig tilstopning af filtre

• Lavt skummende

HFO
Mineraloliebaseret 
hydraulikolie med ISO 
Klasse HM. 
Universal.
Baseolie: Mineral 
Viskositetsindeks: 100 
Viskositeter: 32-46-68-100

DIN 51524 del 2 HLP
ISO 6743 HM
CINCINNATI P38/P68/P55/P70/P54/P69
DENISON HF0
NFE 48600 / 60200 HM SS 155434
VICKERS I 286S / M2952S
Komatsu KES 07.841.1

• Høj termisk stabilitet
• Stor modstandsdygtighed  

overfor oxidation
• Høj hydraulisk stabilitet garanterer 

renholdelse af hydrauliske systemer 
og komponenters levetid

• God filtrering
• Lav flydeevne, der letter koldstarter
• Høj viskositet (multigrade effekt)
• Bevarer det høje viskositetsindeks, 

hvilket bevirker lange smøreintervaller

HVB
Højt viskositetsindeks. 
Hydraulikolie med  
ISO Klasse HV. 
Universal.
Baseolie: Mineral
Viskositetsindeks: 155
Viskositeter: 15-22-32-46-68

DIN 51524 del 3 HVLP
ISO 6743 HV
DENISON HF2
CINCINNATI P69/P70
VICKERS I 286S / M2950S
US STEEL 127/136
NFE 48603 HV

• Højt viskositetsindeks
• God forskydningsstabilitet
• Anti-slid additiver baseret på 

stabiliseret zink
• Lav flydeevne
• Fremragende oxidations resistens
• God filtrerbarhed
• Fluo grøn farve

HVC
Meget højt viskositetsindeks. 
Hydraulikolie med  
ISO Klasse HV.
Baseolie: Mineral
Viskositetsindeks: 185
Viskositeter: 32-46-68

DIN 51524 del 3 HVLP
ISO 6743 HV
CINCINNATI P68(ISO32)
DENISON HF0
NFE 48603 HV
VICKERS I 286S / M2952S
SS 155434

• Høj termisk stabilitet
• Modstandsdygtig overfor oxidation
• Højt filtrerings-niveau ved 

tilstedeværelse af vand grundet  
zink additivpakke

• Modstandygtig overfor hydrolysering
• Lavt flydepunkt
• Højt viskositetsindeks  

(multigrade effekt)

HVC S 
Zinkfri.  
Meget højt viskositetsindeks. 
Hydraulikolie med  
ISO Klasse HV.
Baseolie: Mineral
Viskositetsindeks: 199
Viskositeter: 46

CINCINNATI P69(ISO68)
DENISON HF0
DIN 51524 Teil 3 HVLP
ISO 6743 HV
NFE 48603 HV
VICKERS I 286S
VICKERS M2952S

• Godt filtrerings niveau,  
selv i vandholdige miljøer

• Høj resistens mod oxidation
• Forlænger smøreintervaller/lang 

holdbarhed
• Lav flydeevne, der letter koldstarter

HYDRO S
Zinkfri hydraulikolie  
ISO Klasse HM.
Baseolie: Mineral
Viskositetsindeks: 100
Viskositeter:  46-68

CINCINNATI P68(ISO32)/P69(ISO68)/
P70(ISO46) 
DENISON HF0
DIN 51524 del 2 HLP
ISO 6743 HM
NFE 48600 HM/60200 HM
Thyssen TH-N-256142
US STEEL 127

• Biologisk nedbrydelig
• Højt viskositetsindeks
• Fremragende anti-slid egenskaber
• Stor modstandsdygtighed  

overfor oxidation
• Lav flydeevne, der letter koldstarter

FLUID BIO S
Syntetisk bionedbrydelig.
Baseolie: Syntetisk
Viskositetsindeks: 160
Viskositeter:  22-46

ISO 6743 HV
DIN 51524 del 3 HVLP
CEC-L-33-A-93

30 Find mere produktinformation på unican.dk

  I
N

D
U

ST
RI

 
  O

LI
E 

|  3
0 

- 3
5

  U
N

IT
IT

E 
  L

IM
E 

|  2
6 

- 2
9

  F
ED

T 
O

G
 

  P
A

ST
A

 
|  2

3 
- 2

6
  D

U
N

KE
 O

G
 

  W
IP

ES
 

|  1
7 

- 2
2

  A
U

TO
   

   
  

  P
RO

D
U

KT
ER

 
|  1

6
  S

PR
AY

 O
G

 
  M

A
LI

N
G

 
|  3

 - 
15

http://www.unican.dk/unil-hydraulikolie-hfo-32-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/unil-hydraulikolie-hfo-32-20-ltr.html
http://www.unican.dk/unil-hydraulikolie-hfo-32-210-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-hydraulikolie-hfo-46-5-ltr.html
http://www.unican.dk/unil-hydraulikolie-hfo-46-20-ltr.html
http://www.unican.dk/unil-hydraulikolie-hfo-46-210-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-hydraulikolie-hfo-68-20-ltr.html
http://www.unican.dk/unil-hydraulikolie-hfo-68-60-ltr.html
http://www.unican.dk/unil-hydraulikolie-hfo-68-210-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-hydraulikolie-hfo-210-210-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-fluid-bio-s-hydraulikolie-22-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/unil-fluid-bio-s-hydraulikolie-22-20-ltr.html
http://www.unican.dk/unil-fluid-bio-s-hydraulikolie-46-20-ltr.html
http://www.unican.dk/unil-fluid-bio-s-hydraulikolie-46-60-ltr.html
http://www.unican.dk/unil-fluid-bio-s-hydraulikolie-46-210-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-hydraulikolie-hvc-32-20-ltr.html
http://www.unican.dk/unil-hydraulikolie-hvc-32-210-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-hydraulikolie-hvc-46-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/unil-hydraulikolie-hvc-46-20-ltr.html
http://www.unican.dk/unil-hydraulikolie-hvc-46-210-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-hydraulikolie-hvc-68-210-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-hydraulikolie-hvc-s-46-zinkfri-20-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-hydraulikolie-hvc-s-46-zinkfri-210-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-hydro-s-hydraulikolie-46-20-liter.html
http://www.unican.dk/unil-hydraulikolie-hydro-s-46-210-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-hydraulikolie-hydro-s-68-20-ltr-tromle-zinkfri.html
http://www.unican.dk/unil-hydraulikolie-hydro-s-68-210-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-hydraulikolie-hvb-15-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/unil-hvb-15-hydraulikolie-20-ltr.html
http://www.unican.dk/unil-hydraulikolie-hvb-22-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/unil-hydraulikolie-hvb-22-20-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-hydraulikolie-hvb-22-60-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-hvb-hydraulikolie-32-1-ltr-flaske.html
http://www.unican.dk/unil-hydraulikolie-hvb-32-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/unil-hydraulikolie-hvb-32-20-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-hydraulikolie-hvb-32-60-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-hvb-hydraulikolie-32-210-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-hydraulikolie-hvb-46-1-ltr-flaske.html
http://www.unican.dk/unil-hvb-hydraulikolie-46-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/unil-hvb-hydraulikolie-46-20-ltr.html
http://www.unican.dk/unil-hvb-hydraulikolie-46-60-ltr.html
http://www.unican.dk/unil-hvb-hydraulikolie-46-210-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-hvb-68-hydraulikolie-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/unil-hydraulikolie-hvb-68-20-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-hydraulikolie-hvb-68-210-ltr-tromle.html
http://unican.dk


HFO 
ISO VG/ 

Emballage

5L 20L 60L 210L

32 02200633 02200634 02200636
46 02200643 02200644 02200646
68 02200654 02200655 02200656

100 02200726

      Smørefedt

GREASE EP/R
Universal.
Baseolie: Mineral
Sæbe: Lithium 
NLGI: 00-1-2
Farve: Brunlig transparent

MOLITH EP
Med MoS2.
Baseolie: Mineral
Sæbe: Lithium 
NLGI: 2
Farve: Sort

GREASE EP/R2
Universal.
Baseolie: Mineral
Sæbe: Lithium 
NLGI: 00-1-2 
Farve: Brunlig transparent 

• Stort temperatur interval
• Stærk vedhæftning 

• Enestående belastnings 
kapacitet

• Nem påføring med 
fedtsprøjte

• Meget gode universelle 
egenskaber

• Indeholder ikke blyholdige 
salte

• -20 til 140°C

GREASE EP/R2 er en fedt med ekstremt gode højttryks egenska-
ber og en fedt, som klarer en lang række forskellige smøreopga-
ver i industrien. Kan bl.a. anvendes til samlinger, pumper, lejer osv. 

SUPERGREASE 350
Multifunktionsfedt.
Baseolie: Mineral
Sæbe: Lithium Calcium 
NLGI: 2
Farve: Blå

• Multifunktionel
• Til høje belastninger
• Fremragende vedhæftning
• Yderst vandresistent
• -20 til 140°C
• Føres også i Lubeshuttle 

(03100921LS)

SUPERGREASE 350 er en "ekstremt tryk” (EP) fedt med et meget 
højt præstationsniveau ved allround brug. Fedten kan med fordel 
anvendes ved/på samlinger, reoler, aksler, lejer, kabler, åbne gear, 
osv., og med enestående vedhæftning. SUPERGREASE 350 har 
bemærkelsesværdige vedhæftnings- og højtryksegenskaber og 
kan derfor anvendes til smøring af forskellige mekanismer under 
de hårdeste betingelser og forhold.

THERMOPLEX
Universal longlife.
Baseolie: Mineral
Sæbe: Lithium complex 
NLGI: 2
Farve: Grøn 

• Multifunktionel
• Langvarig stabil  

(hærder og bløder ikke)
• Oxidations resistent
• Fremragende vedhæftning
• God pumpeevne

• -20 til 170°C

THERMOPLEX er en EP (ekstremt tryk) fedt udviklet ud fra en 
Lithium Complex sæbe. Produktet er en universal fedt, som giver 
ekstra lange smøreintervaller og som er egnet til brug i et bredt 
temperaturområde fra - 25 °C til + 150 °C, kortvarigt 200 °C. 
Fedten er velegnet til høje hastigheder, tunge belastninger og 
stød og kan anvendes til: - Smøring af lastbil aksler. - Smøring af 
alle kugle-, rulle- og nålelejer, og lejer til tunge tryk og høje tem-
peraturer, selv i vandholdige miljøer. - Smøring af alle samlinger.

MOLITH EP
Med MoS2.
Baseolie: Mineral
Sæbe: Lithium 
NLGI: 2
Farve: Sort 
 

• Indeholder 
molybdendisulfid  
(MoS2) & grafit

• Klarer ekstremt høje 
belastninger

• Nem påføring med 
fedtsprøjte

• Meget stor resistens for  
vand og vejrlig

• -20 til 140°C

MOLITH MOLY EP er en højkvalitets smørefedt med molybden-
disulfid ( MoS2 ) og grafit. Molith er især velegnet og tilpasset til 
de dele af maskiner som er udsat for kraftige vibrationer og høj 
belastning. Kan med fordel anvendes til smøring af samlinger, for-
bindelser, knaster, lejer, ruller osv. MOLITH EP finder anvendelse i 
mange industrier, men især velegnet til smøring af entreprenørma-
skiner, hvor smøringen ofte kræver en fedt som kan modstå vejrlig 
og høje belastninger.

POLYGREASE
Fuldsyntetisk fedt.
Baseolie: Fuldsyntetisk
Sæbe: Polyurea 
NLGI: 2 
Farve: Lys gul

• Mod høje temperaturer 
( >2000 timer ved 150 °C)

• Længere smøreintervaller.
• Ekstraordinær termisk 

stabilitet 
• Oxidations resistent

• - 40° til + 180°C 

Polygrease er en højteknologisk fedt fremstillet af polyureafortyk-
ningsmiddel og fuldsyntetiske baseolier. Anvendes til langtidssmø-
ring af lejer og vanger i meget lave eller meget høje temperaturer, 
f.eks. elektriske motorer, ovne m.v. OBS: Polyurea fedter er for det 
meste ikke kompatible med andre typer fedter og man bør undgå 
at blande den med anden fedt.

      Gearolie
• Gode EP, anti-slid og 

oxidationsegenskaber
• Fri for bly og klor
• Mange forskellige viskositeter
• Stabilt viskositets-indeks
• Lav flydepunkt
• Ikke aggressiv overfor ikke-

jernholdige metaller (kobber)
• Gode vandsepererende  

egenskaber

GEAR SP
Industriel gearolie med ep 
additiver og gode anti-slid 
egenskaber.
Universal.
Baseolie: Mineral
Viskositeter:  46-68-150-220 

320-460-680

AGMA 9500-E02
API GL4
DAVID BROWN S1.53.101
DIN 51502 CLP EP/51517 Teil 3
ISO 6743 CKD
US STEEL 224

Industri smøremidler

Gearolie føres også i syntetiske udgaver (Syndus SP, syntetisk 
polyalfaolefin) og (Syndus RE, syntetisk polyglykol)

ISO VG/ 
Emballage

1L 5L 20L 60L 210L Syndus  
SP 5L

Syndus  
SP 20L

Syndus  
SP 210L

Syndus RE 
20L

46 02300244
68 02300254

150 02300274 02300275 02300276 02301013 02301014
220 02300281 02300283 02300284 02300286 02300994 02300996 02300974
320 02300304 02300306 02301044
460 02300314
680 02300323 02300324 02300326

Kontakt os på:  Tlf. 87 97 29 00  |  info@unican.dk  31

Søger du efter fødevaregodkendte olier?  
     
           
                            Find vores UNIL
             fødevareprogram 
                                 på: unican.dk/esca 
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http://www.unican.dk/unil-hydraulikolie-hfo-32-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/unil-hydraulikolie-hfo-32-20-ltr.html
http://www.unican.dk/unil-hydraulikolie-hfo-32-210-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-hydraulikolie-hfo-46-5-ltr.html
http://www.unican.dk/unil-hydraulikolie-hfo-46-20-ltr.html
http://www.unican.dk/unil-hydraulikolie-hfo-46-210-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-hydraulikolie-hfo-68-20-ltr.html
http://www.unican.dk/unil-hydraulikolie-hfo-68-60-ltr.html
http://www.unican.dk/unil-hydraulikolie-hfo-68-210-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-hydraulikolie-hfo-210-210-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-grease-ep-r-universal-fedt-400-gr-patron.html
http://www.unican.dk/unil-supergrease-350-400-g-patron.html
http://www.unican.dk/unil-thermoplex-ep-2-fedt-400-g-patron.html
http://www.unican.dk/unil-molith-moly-grease-ep-400-g-patron.html
http://www.unican.dk/unil-polygrease-400-g.html
http://www.unican.dk/unil-supergrease-350-400-g-lubeshuttle.html
http://www.unican.dk/unil-supergrease-350-400-g-lubeshuttle.html
http://www.unican.dk/unil-gear-sp-gearolie-iso-vg-46-20-ltr.html
http://www.unican.dk/unil-gear-sp-gearolie-iso-vg-68-20-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-gear-sp-gearolie-iso-vg-150-20-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-gear-sp-gearolie-iso-vg-150-60-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-gear-sp-gearolie-iso-vg-150-210-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-syndus-sp-150-gearolie-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/unil-syndus-sp-150-gearolie-20-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-gear-sp-gearolie-iso-vg-220-1-ltr-flaske.html
http://www.unican.dk/unil-gear-sp-gearolie-iso-vg-220-5-ltr.html
http://www.unican.dk/unil-gear-sp-iso-vg-220-gearolie-20-ltr.html
http://www.unican.dk/unil-gear-sp-gearolie-iso-vg-220-210-ltr.html
http://www.unican.dk/unil-syndus-sp-220-gearolie-20-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-syndus-sp-220-gearolie-210-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-syndus-re-220-gearolie-20-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-gear-sp-gearolie-iso-vg-320-20-ltr.html
http://www.unican.dk/unil-gear-sp-gearolie-iso-vg-320-210-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-syndus-sp-320-gearolie-20-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-gear-sp-gearolie-iso-vg-460-20-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-gear-sp-gearolie-iso-vg-680-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/unil-gear-sp-gearolie-iso-vg-680-20-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-gear-sp-gearolie-iso-vg-680-210-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-fedt-og-olie-sortiment/esca.html
http://www.unican.dk/unil-fedt-og-olie-sortiment/esca.html


• Gode køle og smørende egenskaber
• Fremragende anti-korrosions egenskaber
• Fri for sekundære aminer, nitritter, phenol,  

svovl, chlor og silicone
• Bemærkelsesværdig bio stabilitet
• Særlig velegnet i hårdt vand

• Bor & aminfri
• Fremragende køle og smøre egenskaber
• Stærk ydelse og minimalt værktøjsslid
• Efterlader ingen rester på emner
• Velegnet til både blødt og hårdt vand

• Aminfri
• Fremragende køle og  

smørende egenskaber
• Stærk ydelse og minimalt værktøjsslid
• Efterlader ingen rester på emner
• Velegnet til både blødt og hårdt vand

SAFECUT M170NT
Bor- og aminfri microemulsion til 
metalbearbejdning.
Universal.
Vandblandbar
Anvendelig til støbejern

SAFECUT E215NT
Bor- og aminfri emulsion til 
metalbearbejdning og slibning.
Universal.
Vandblandbar

SAFECUT E209 NT
Aminfri emulsion til metalbearbejdning.
Universal.
Vandblandbar
Ikke anvendelig til støbejern

• Fremragende ydeevne i en bred vifte af skærehastigheder
• Ekstreme højtryks egenskaber
• Mange anvendelses muligheder
• Meget økonomisk i brug
• Fremragende overflade finish
• Indeholder ikke klorin
• Helt ufarlig for bruger
• Bionedbrydelig
• Ikke egnet til gule metaller

MICROSPRAY BIO E22
Spraybar bionedbrydelig tågesmøring.
Universal.
Ikke vandblandbar
Ikke velegnet til kobberlegeringer

• Suveræn køling
• Beskytter metaldele mod korrosion
• Alsidig anvendelse til forskellige  

bearbejdninger i metal
• Meget lavt skummende
• Specielt anvendelig til aluminium  

og aluminiumslegeringer

AERO 400
Micro-emulsion til metalbearbejdning, 
især velegnet til aluminium.
Perfekt til aluminium (universal).
Vandblandbar

        Metalbearbejdningsvæske

        Skæreolie/tågesmøring

         Vangeolie
• Meget høj antistik-slip takket være 

sin enestående vedhæftning og 
ekstreme tryk formåen

• Fremragende vedhæftning
• God demulgeringsevne og 

opløselighed i bearbejdningsvæsker
• Beskytter mod korrosion

GLISS GO
100% Vangeolie.
Baseolie: Mineral
Viskositeter: 68-220

ISO 3498 G100
NFE 60200 G

Emballage 5L 20L 60L 210L
Varenr. 04101333 04101334 04101335 04101336

Emballage 5L 20L
Varenr. 04101403 04101404

Emballage 5L 20L 210L
Varenr. 04100513 04100514 04100516

Emballage 5L 20L
Varenr. 04101973 04101974

Emballage 5L
Varenr. 04100543

32 Find mere produktinformation på unican.dk
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ISO Emballage 5L 20L 60L 210L
68 Varenr. 02300183 02300184 02300185 02300186

220 Varenr. 02300343 02300344

http://www.unican.dk/unil-safecut-e215-nt-5-ltr.html
http://www.unican.dk/unil-safecut-e215-nt-20-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-safecut-e215-nt-60-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-safecut-e215-nt-210-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-safecut-m-170-nt-5-ltr.html
http://www.unican.dk/unil-safecut-m-170-nt-20-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-safecut-e209-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/unil-safecut-e209-20-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-safecut-209-nt-210-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-microspray-bio-e22-tagesmoring-5-ltr.html
http://www.unican.dk/unil-microspray-bio-e22-tagesmoring-20-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-safecut-aero-400-5-ltr.html
http://unican.dk
http://www.unican.dk/unil-gliss-go-68-vangeolie-5-ltr.html
http://www.unican.dk/unil-gliss-go-68-vangeolie-20-ltr.html
http://www.unican.dk/unil-gliss-go-68-vangeolie-60-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-gliss-go-68-vangeolie-210-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-gliss-go-220-vangeolie-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/unil-gliss-go-220-vangeolie-20-ltr-tromle.html


COMPRESSOR P 68
High-grade mineralsk olie med additiv 
pakke specielt til skruekompressorer.
Baseolie: Mineral       
Viskositeter: 46 - 68

• Disperations-egenskaberne bevirker 
at støvpartikler og urenheder ikke 
klæber sig sammen

• Fremragende vandseperations 
egenskaber

• Olieskiftintervaller på op til 6.000 
driftstimer (hvis det understøttes  
af rettidig laboratorie analyse)

ISO 6743 DAG-DAH 
 
Føres også som Compressor VRD. 
Mineralsk olie viskositet 46 til 
stempelkompressorer og  
vakuumpumper

Olien er forstærket med et polymerklæbemiddel for at 
opnå en stærk klæbrig oliefilm. Denne type olie er også 
velegnet til smøring af hamre og transmissionskæder med 
tapsmøring. 

Olien er forstærket med et polymerklæbemiddel  
for at opnå en stærk klæbrig oliefilm. Denne type  
olie er også velegnet til smøring af hamre og  
transmissionskæder med tapsmøring. 

CONTACT H
Mineralsk kædeolie til kædesave med  
forbrændingsmotor. Universal.
SAE 40 (160 cSt ved 40°C)

• Stærk vedhæftning
• Rustbeskyttende
• Vandafvisende 

CONTACT J
Mineralsk kædeolie til kædesave med  
forbrændingsmotor. Universal.
SAE 50 (220 cSt ved 40°C)

• Stærk vedhæftning
• Rustbeskyttende
• Vandafvisende 

• Stor vedhæftning til metal
• Fantastisk smøreevne
• Fremragende anti-slid og anti-

korrosionsegenskaber
• Meget god temperaturstabilitet
• Angriber ikke jern og magnesium-

aluminiums legeringer, eller led 
og rør

• Biologisk nedbrydeligt og dermed 
skånsomt for miljøet

CHAIN BIO 100
Bionedbrydelig.
ISO VG 100

• Beskytter metaloverflader mod  
korrosion og slid

• Absorberer kondenseret vand
• Forhindrer dannelsen af olietåge  

ved udstødningen
• Forårsager ingen øjne og luftvejs  

irritationer og frigiver ingen ubegalige lugte 
 

• Tilpasset viskositet for at sikre en  
ensartet og effektiv distribution af olie  
og god tætning ved rotorer og  
cylinder vægge

• Meget god demulgeringsevne
• God oxidation modstandsdygtighed  

sikrer olien og dermed pumpen en langvarig levetid
• Smørefilm af tilstrækkelig styrke resulterer i et minimum af 

friktion og slid
• Højt viskositetsindeks, sikrer gode egenskaber  

i både lave og høje temperaturer

AIR OIL 32
Smøring til pneumatisk udstyr
Viskositet: 32

SUPER VACUUM SL 100
Syntetisk smørremiddel til vakuumpumper
Viskositet: 100

      Kædesav, kompressor/luftolie

CHAIN BIO 100 er yderst anvendelig til maskiner i skovbrug og andre steder, 
hvor der stilles høje krav til bionedbrydelighed og hvor man samtidig ønsker 
en høj-kvalitetsolie, som passer på miljøet.

SUPER VACUUM SL sikrer optimal smøring af mange typer af vakuumpumper, 
selv under svære betingelser og forhold. SUPER VACUUM SL er yderst stabil 
ved høje temperaturer og efterlader ingen klæbrige rester i pumpen.

Industri smøremidler

      Motorolie skov- og havemaskiner
MOTOR HP4D  
Monograde smøremiddel til både diesel-  
og benzinmotorer. Føres i 10W, 30W og 40W
MOTOR HP4D er en monograde motorolie egnet til alle 4 takts  
motorer uden turbo. MOTOR HP4D bruges afhængig af viskositet  
også i hydrauliske transmissioner, hydrostatiske gear samt ved  
transmissioner, hvor producenten anbefaler smøreolie.
•  Anti-slid egenskaber, som forlænger motorens levetid
•  Anti-oxidanter, som tillader brug i meget ekstreme klimatiske forhold
•  Rengøringsmidler og dispergeringsmidler, som sikrer renlighed i motoren
•  God termisk  

modstand
•  Lavt skummende

2T POWER
2 Takts motorolie med syntetiske komponenter.
2T Power anbefales til alle 2 takts luftkølede motorer, som 
arbejder ved meget høje temperaturer. 2T Power kan bruges i alle 
typer benzin. Blandingsforhold: fra 2% og derover, ifølge 
producentens anbefalinger. Tilsæt olie til benzin og ikke omvendt.
•  Stor termisk stabilitet, forebygger mod stempelblokering
•  Fremragende modstandsdygtighed overfor oxidation
•  Høj vaskeevne, for motor renlighed.
•  Meget lavt sulfataskeniveau, til forebyggelse af præ-tænding  

og udstødningsports-blokering

Emballage 1L 5L 20L 210L
Varenr. 02300661 02300663 02300664 02300666

Emballage 5L 20L
Varenr. 02300213 02300214

Emballage 1L
Varenr. 01200893

ISO Emballage 1L 5L 20L
P 68 Varenr. 01300001 01300003 01300004

VRD46 Varenr. 01300301 01300303 01300304

Emballage 5L
Varenr. 02305503

Type 1L 5L 20L 60L 210L
10W 01200514
30W 01200531 01200533 01200534 01200535 01200536
40W 01200544 33Kontakt os på:  Tlf. 87 97 29 00  |  info@unican.dk  
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Emballage 1L 5L 20L
Varenr. 02300221 02300223 02300224

Emballage 1L 210L
Varenr. 01200761 01200766

http://www.unican.dk/unil-bio-chain-100-kaedesavsolie-1-ltr-flaske.html
http://www.unican.dk/unil-bio-chain-100-kaedesavsolie-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/unil-bio-chain-100-kaedesavsolie-20-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-chain-bio-100-kaedesavsolie-210-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-air-oil-32-5l-dunk.html
http://www.unican.dk/unil-air-oil-32-20l-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-super-vacuum-sl-100-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/unil-compressor-p-68-1-ltr-flaske.html
http://www.unican.dk/unil-compressor-p-68-5-ltr.html
http://www.unican.dk/unil-compressor-p-68-20-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-compressor-vrd-46-kompressorolie-1-ltr-flaske.html
http://www.unican.dk/unil-compressor-vrd-46-kompressorolie-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/unil-kompressorolie-compressor-vrd-46-20-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-kaedesavsolie-contact-j-sae-220-5-ltr.html
http://www.unican.dk/unil-motor-hp4d-10w-20-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-motor-hp4d-1-ltr-flaske.html
http://www.unican.dk/unil-motor-hp4d-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/unil-motor-hp4d-20-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-motor-hp4d-30w-60-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-motor-hp4d-30w-210-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-motor-hp4d-40w-20-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-kaedesavsolie-contact-h-sae-160-1-ltr-flaske.html
http://www.unican.dk/unil-kaedesavsolie-contact-h-sae-160-5-ltr.html
http://www.unican.dk/unil-kaedesavsolie-contact-h-sae-160-20-ltr.html
http://www.unican.dk/unil-2t-power-2-taktsolie-1-ltr-flaske.html
http://www.unican.dk/unil-2t-power-2-taktsolie-210-ltr-tromle.html


          Motorolie personbiler
• OPALJET ENERGY 3 giver en pålidelig "ALLROUND" smøring, 

hvilket sørger for optimal beskyttelse af motorens vitale dele
• En speciel additivpakke, tilfører olien nogle fremragende 

egenskaber, som tilsvarer de strenge og høje krav, som stilles 
af de førende bilfabrikanter såsom VW, Mercedes & BMW m.fl.

• Beskytter din motor ved koldstart (> -30°C) og giver mulighed 
for betydelige brændstofbesparelser

• Skifteintervaller på op til 30,000 km
• Low SAPS

OPALJET  
ENERGY 3
Høj kvalitet 100% syntetisk  
motorolie, til allround brug,  
med olieskiftintervaller på  
op til 30.000 km.
Type:  0W30 og 5W30
Fuldsyntetisk

ACEA C2/C3
API CF/SM
BMW Longlife 04
FIAT 9 5535-S1/9.55535-S2
MB 229.51
PORSCHE C 30
VW 504.00/507.00

• Allround produkt, hvor en førsteklasses 5W40 er påkrævet
• Diesel og benzin - højtydende motorer med turbo, bi-turbo 

eller kompressor 
• Motorer under kontinuerlige belastninger 
• En meget pålidelig olie med en bred vifte af officielle 

fabriks OEM-godkendelser som Renault RN0700 & RN0710, 
Mercedes MB 229,3, Volkswagen 502,00 / 505,00 og  
Porsche A40

• Low SAPS

OPALJET  
24S
Fuldsyntetisk motorolie til  
all-round anvendelse.
Type: 5W40
Fuldsyntetisk

ACEA A3/B3
API CF/SN
BMW Longlife 01
FIAT 9.55535-H2/9.55535-
M2/9.55535-N2/9.55535-Z2
GM-LL A-025/B-025
MB 229.3
PORSCHE A 40
PSA B 71 2296
RN700/RN710
VW 502.00/505.00

• Den gennemtestede kvalitets-formulering af OPALJET 16 
S stopper dannelsen af aflejringer, ved høje såvel som lave 
temperaturer

• Takket være de nøje udvalgte syntetiske komponenter 
besidder OPALJET 16 S fremragende multigrade egenskaber

• Opaljet 16 S har fremragende anti-slid og oxidations 
egenskaber og sikrer en pålidelig smøring ved høje 
temperaturer. Desuden bevirker den specielle formulering et 
meget lille forbrug af olie og en konstant højkvalitets smøring 
af de områder, hvor det er nødvendigt

OPALJET  
16 S
Semisyntetisk High  
Performance motorolie.
Type: 10W40
Semisyntetisk

ACEA A3/A3/B4-04/B3
API CF/SM
BMW Longlife
MB 229.1
RN 0700
VW 501.01/505.00

Version 20L 60L
10W40 01200174 01200175

        Motorolie entreprenør/landbrug
PALLAS 725   5W30/15W40
Motorolie til svært belastede dieselmotorer.
• Konstant viskositetsindeks på 15W40 gennem hele serviceperioden
• Optimal motorbeskyttelse
• Stærk termisk og kemisk stabilitet
• Fremragende anti-slid og oxidations-egenskaber
ACEA E7-04-Issue-2-(2007)/E9-08 issue 2 - API CH4/CI4/CJ-4/SN -  
CAT ECF 1a/ECF 2/ECF 3 - CUMMINS CES 20078 - Cummins CES 20081 -  
Detroit Diesel DDC 93K218 - Deutz DQC III-10 LA - Mack EO-O Premium Plus -  
MAN 3575 - MB-Approval 228.3

PALLAS 900   10W40
Syntetisk 10W40 Low Saps olie til lav emissions dieselmotorer.
• En bemærkelsesværdig kemisk og termisk stabilitet 
• Fremragende modstandsdygtighed over for oxidation
• Optimal beskyttelse af motoren  

(stempel renlighed og mod boringspolering af cylindre)
• Muliggør udvidede skifteintervaller op til 100.000 km,  

alt efter anvendelsesbetingelserne 
• Meget høje anti-slid egenskaber og konstant viskositet, sikrer lang levetid på motoren
ACEA E4-99 issue 3 - ACEA E6-12/E7-12/E9-12 - API CI4 - DAF HP-2 - DEUTZ DQC 
IV-10 LA JASO DH-2 - MACK EO-N - MAN 3271.1/3477 - MTU TYPE 3.1 - MB 228.51 - 
RGD - RVI RLD-2/RXD - Volvo VDS 3 - SCANIA Low Ash

XANTHOS   10W40 S.T.O.U.
Syntetisk multifunktions smøremiddel  
lavet til landbrugsmaskiner.
• Multifunktions-motorolie
• Korrekt smøring forlænger motorens levetid
• Forbedrer gearkassens smidighed
• Effektiv og støjsvag ved brug i bremsesystemer
• Kan blandes med andre mineraloliebaserede olier
ACEA E4-08/E7 - ALLISON C4 - API CI-4/GL4 - Case New Holland CNH MAT 3525/New 
Holland CNH MAT 3526 - CAT TO2 - JD J20C/J20D - MB 228.1 - MF M1139/M1141/
M1144/M1145 - NH 410B - VICKERS M2950S - ZF-TE ML 06A - ZF-TE-ML 06B/0

AGRIALLE   10W30 S.T.O.U.
Multifunktions-smørremiddel til  
landbrugsmaskiner & traktorer m.m.
• Multifunktionel olie til motorer, hydrauliske systemer,  

gearkasse-systemer og våde bremser på landbrugsmaskiner
• Viskositeten er nøje udvalgt for en let start ved lave temperaturer og  

en hurtig opstart af transmission og hydraulisk kontrol
• Effektiv og støjsvag ved brug i bremsesystemer
• Gode anti-slid og korrosionsbeskyttende egenskaber
• Sikrer optimal drift og lange smøreintervaller
ACEA E4-08/E7 - ALLISON C4 - API CI-4/GL4/GL5 - CAT TO2 - Ford M2C 159B -  
JD J20A/J20C/J27A - MF M1139/M1141/M1144/M1145 - New Holland 82009202 -  
NH 410B - ZF-TE-ML 06B/06C/07B

LCM 800 10W40
Syntetisk olie til dieselmotorer med lange olieskifts intervaller.
• Bemærkelsesværdig termisk og kemisk stabilitet og  

en fremragende modstand overfor oxidation
• Giver en optimal beskyttelse af motoren, hvilket bevirker  

lange smøreintervaller på op til 100,000 km under analytisk kontrol.
• LCM 800 SAE 10W40 yder en perfekt slitagemodvirkende beskyttelse og  

dermed en udvidelse af motorens levetid (OM 602 A test)
ACEA A3/B3/E4/E7-08 - API SL/CI4 - CAT ECF 1-a - CAT ECF-2 - CUMMINS CES 
20076/20077/20078 - DEUTZ DQC IV-10 - DAF HP-2 - GLOBAL DHD-1 – IVECO - MACK 
EO-N - MAN 3277/3377 - MB 228.5 - MTU-category 3 - RVI RLD-2/RXD - SCANIA LDF2 
- Volvo VDS 3

LCM 850 5W30
High performance 100% syntetisk olie til dieselmotorer.
• Høj termiske stabilitet for renligholdelse af stempler
• Olien yder en bemærkelsesværdig beskyttelse mod  

fænomenet "boringspolering”
• Oliens lave volatilitet giver et minimum af olieforbrug
• Ekstreme Longlife egenskaber tillader meget lange  

smøringsintervaller på op til 100,000 km (under analytisk kontrol)
• Fortræffelige anti-slid egenskaber
ACEA E4-99/E5/E7 - API CF/CI4 - CUMMINS CES 20077/20078 - DAF HP-2 – IVECO 
- MACK EO-M+ - MAN 3277 - MB 228.5 - MTU-category 3 - RVI RLD - SCANIA LDF2 - 
Volvo VDS 3 - Volvo VDS 3

Version 1L 5L 20L 60L 210L
0W30 01200613 01200614 01200616
5W30 01200641 01200643 01200644 01200645 01200646

Version 1L 5L 20L 60L 210L
10W40 01200261 01200263 01200264 01200265 01200266

Version 5L 20L 60L 210L
5W40 01100043 01100044 01100045 01100046

Version 5L 20L 60L 210L
5W30 01200773 01200776

15W40 01200163 01200164 01200165 01200166

Version 5L 20L 60L 210L
10W40 01200133 01200134 01200135 01200136

Version 5L 20L 60L
10W30 01200723 01200724 01200725

Find mere produktinformation på unican.dk34
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http://www.unican.dk/unil-xanthos-motorolie-10w40-20-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-xanthos-motorolie-10w40-60-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-opaljet-energy-3-0w30-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/unil-opaljet-energy-3-0w30-20-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-opaljet-energy-3-0w30-210-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-opaljet-energy-3-5w30-1-ltr-flaske.html
http://www.unican.dk/unil-opaljet-energy-3-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/unil-opaljet-energy-3-5w30-20-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-opaljet-energy-3-5w30-60-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-opaljet-energy-3-5w30-210-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-opaljet-16s-10w40-1-ltr-flaske.html
http://www.unican.dk/unil-opaljet-16s-10w40-5-ltr.html
http://www.unican.dk/unil-opaljet-16s-10w40-20-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-opaljet-16s-10w40-60-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-opaljet-16s-10w40-210-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-opaljet-24s-5w40-5-ltr.html
http://www.unican.dk/opaljet-24s-5w40-20-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-opaljet-24s-5w40-60-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-opaljet-24s-210-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-pallas-725-motorolie-5w30-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/unil-pallas-725-motorolie-5w30-210-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-pallas-725-motorolie-15w40-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/unil-pallas-725-motorolie-15w40-20-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-pallas-725-motorolie-15w40-60-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-pallas-725-motorolie-15w40-210-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-pallas-900-10w40-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/unil-pallas-900-10w40-20-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-pallas-900-10w40-60-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-pallas-900-10w40-210-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-agrialle-motorolie-10w30-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/unil-agrialle-motorolie-10w30-20-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-agrialle-motorolie-10w30-60-ltr-tromle.html
http://unican.dk


Version 5L 20L
80W90 02100253 02100254
85W90 02100274

Version 20L 210L
10W30 02200454 02200456

1L 20L
02100381 02100384

      Motorolie entreprenør/landbrug

Industrial LubricantsIndustri smøremidler

      Transmissionsolie/gearolie

GEAR ZF   80W90
Smøremiddel til hypoid gearkasser.
• Til manuelle transmissioner/gearkasser
• Øgede EP (extreme pressure), anti-slid og  

korrosionsbeskyttende egenskaber
• Høj termisk stabilitet
• Fremragende smøreegenskaber ved såvel høje som lave temperaturer
API GL5 - DAF - KOMATSU KES07.868.1 - MAN 342 M-1 - MB 235.0 - 
MIL-L-2105D - RENAULT - VOITH 3.325-339 - VOLVO 97310/97316 -  
ZF-TE-ML 01/05A/07A/16B/16C/16D/17B/19B/21A

GEAR EP   80W85, 80W90
Smøremiddel til gearkasser og aksler.
• Ingen skumning
• God flydeevne ved lave temperaturer der sikrer en korrekt smøring 

ved opstart
• Kompatibilitet med ikke-jernholdige metaller
• Gode anti-slid og ekstrem tryk egenskaber
• Termisk stabilitet og stor modstandsdygtighed over for oxidation
API GL4 - MB 235.1 - MAN 341 Type E-1/Z-1 - ZF-TE-ML 
02B/16A/17A/19A

GERION DRIVE   75W90
100% Syntetisk smøremiddel til gearkasser og bagaksler.
• Til manuelle transmissioner/gearkasser
• Fremragende flydeevne ved meget lave temperaturer
• Ekstraordinær god termisk stabilitet
• Ekstremt gode anti-slid og korrosionsbeskyttende egenskaber
• Brændstof besparende pga. dens fantastiske anti-friktions egenskaber
API GL4/GL5/MT-1 - ARVIN MERITOR 0-76-N - DAF - IVECO -  
MACK GO-J - MAN 341 Type Z-2/341 Z-5/M 342 M3 - MB 235.11 -  
MIL-PRF-2105 E - SAE J2360 - SCANIA STO:01 -  
ZF-TE ML 02B/ML 05B/ML 07A/ML 12B/ML 16F/ML 17B

GERION EXTRA   75W90
Semisyntetisk smøremiddel til gearkasser.
• Til manuelle transmissioner/gearkasser
• Svære belastninger og ekstreme driftsbetingelser er  

intet problem pga. oliens EP-additiv pakke
• Fremragende slidbeskyttelse af synkronisatorer,  

om de er i bronze eller indeholder molybdæn
• Højt viskositetsindeks og flydeevne ved lave temperaturer gør bl.a. gearskift nemmere
• Gode anti-korrosions og anti-skum egenskaber
API GL4/GL5 - MAN 342 M-1 - MB 235.0 - MIL-PRF-2105 D - VOITH -  
VOLVO 97310/97316 - ZF-TE ML 07A/ML 16B/ML 16C/ML 16D/ML 17B/ML 19B/ML 21A

MATIC D
Smøring til automatiske gearkasser.
• Til automatgearkasser/ATF
• Fremragende beskyttelse af dele
• Forbedrede anti-slid egenskaber
• Ekstremt gode anti-friktions egenskaber
• Høj modstandsdygtighed mod oxidation
ALLISON C4 - CAT TO2 - Ford M2C 138 CJ - GM ATF DEXRON IID -  
MAN 339 type V1 - Z1 - Z2 - MB 236.7 - VOITH 55.6335 - Volvo 97335 -  
ZF-TE ML 04D/ML 05L/ML 17C - ZF-TE-ML 03D/09/11A/14A

FLUID HIS 68 U.T.T.O.
Smøremiddel til landbrugstraktorer,  
mekaniske transmissioner, våd- bremser m.m.
• En UTTO-olie (Universal Tractor Transmission Oil) 
• Til mekaniske transmissioner såsom gearkasser, omformere,  

hydrauliske systemer og transmissionskasser for 4-hjulstræk m.m.
• Fremragende oxidationskontrol, som sikrer en optimal drift og  

lang levealder i alle mekanismer, hvor olien anvendes.
• Stopper effektivt raslen og støj fra vådbremser
• Opretholder en god viskositet ved både høje og  

lave temperaturer
• Må ikke anvendes som motorolie
AGCO POWERFLUID 821XL - ALLISON C4 - API CG-4/GL4 - CASE MS 1207/MS 1210 - Case 
New Holland CNH MAT 3505/New Holland CNH MAT 3509/New Holland CNH MAT 3525/
New Holland CNH MAT 3540 - CAT TO2 - FNHA-2-C-200.00 - FNHA-2-C-201.00 – Ford

MATIC DX III
Automatiske gearkasser med Dexron III-G niveau.
• Til automatgearkasser/ATF
• Forbedrede anti-slid egenskaber
• Meget højt viskositetsindeks (200) for optimal  

funktionsdygtighed ved koldstarter
• Øget beskyttelse optimerer transmissionssystemer og  

forlænger levetiden og smøreintervaller
• Kan også anvendes som hydraulikolie, type HV, viskositet ISO VG 32
ALLISON C4 - CAT TO2 - DENISON HF0 - Ford MERCON M931004 - GM ATF DEXRON 
IIIG - MB 236.1/236.5/236.6/236.7 - VOITH 55.6335 - ZF-TE ML 03D/ML 17C - ZF-TE-ML 
04D/09/11A/11B/14A

MEDOS 700   15W40
High Performance olie til store og nyere dieselmotorer.
• Enestående beskyttelse mod fænomenet cylinderpolering
• Forbedrede rensnings- og spredningseffekt-egenskaber  

for at modvirke sod dannelse
• Yder perfekt anti-slid beskyttelse, som forlænger motorens levetid
• En unik motor smøring i alle former for vejrlig
ACEA E3/E5/E7-08 issue 2 - API CI4/SL - BAUDOIN ENGINES - CAT ECF 1a/ECF-2 - 
CUMMINS CES 20076/CES 20077 - Deutz DQC III-10 - GLOBAL DHD-1 - IVECO -  
JASO DH-1 - KOMATSU KES07.851.1  - MACK EO-M+/EO-N - MAN 3275 -  
MB 228.3/229

GEAR LS   80W90 & 85W90
Ekstremt tryk smøremiddel til auto-blokerings aksler.
• Til manuelle transmissioner/gearkasser
• Øgede EP (extreme pressure), anti-slid og  

korrosionsbeskyttende egenskaber
• Tillader pålidelig arbejdsgang af friktions-enhed nedsunket i olie
• Giver en hurtig smøring af transmissions-mekanismer ved start når det  

er koldt, takket være dens fantastiske flydeevne ved lave temperaturer
• Fremragende beskyttelse mod rust
API GL5-LS - Ford M2C 118A/M2C 118B - KOMATSU KES07.861 - MAN 342 M-1 - MB 
235.0 - MIL-L-2105D - MIL-PRF-2105 E - RENAULT - SAE J2360 - VOITH 3.325-339 - 
VOLVO 97310/97316 - ZF-TE ML 07A/ML 16B/ML 16C/ML 16D/ML 17B/ML

Hurtigt sugende granulat til effektiv absorbering af motor/
maskinolier, kølesmøremiddel, kemikalier, vand m.v. Produktet 
støver og misfarver ikke omgivelserne, er 100 % biologisk 
nedbrydeligt samt brændbart, hvilket reducerer bortskaffelses-
omkostninger. Universal Sorb imødekommer arbejdstilsynets 
henvisning omkring anvendelse af støvbegrænsende materialer.

GRANULAT/ABSORBERENDE
V.nr.: 99220 (15 l/10 kg)
• Absorberer 3-4 gange sin egen vægt
• Antiskridvirkning på epoxygulve
• Misfarver/støver ikke
• Kan sendes med brændbart affald
• 100% naturligt og biologisk  

nedbrydeligt

5L 20L 60L 210L
02100323 02100324 02100325 02100326

Version 5L 20L 60L 210L
15W40 01200403 01200404 01200405 01200406

Version 5L 20L 60L
10W30 01200723 01200724 01200725

Version 5L 20L 60L
80W85 02100054 02100055
80W90 02100083 02100084

Version 5L 20L 60L 210L
80W90 02100353 02100354 02100355 02100356

Kontakt os på:  Tlf. 87 97 29 00  |  info@unican.dk  35
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http://www.unican.dk/unil-gear-ls-80w90-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/unil-gear-ls-80w90-20-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-gear-ls-85w90-20-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-fluid-his-68-10w30-20-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-fluid-his-68-10w30-210-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-matic-dx-iii-gearolie-1-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/unil-matic-dx-iii-gearolie-20-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unican-universal-sorb-20-ltr.html
http://www.unican.dk/unican-universal-sorb-20-ltr.html
http://www.unican.dk/unil-matic-d-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/unil-matic-d-20-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-matic-d-60-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-matic-d-210-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-medos-700-motorolie-15w40-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/unil-medos-700-motorolie-15w40-20-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-medos-700-motorolie-15w40-60-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-medos-700-motorolie-15w40-210-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-agrialle-motorolie-10w30-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/unil-agrialle-motorolie-10w30-20-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-agrialle-motorolie-10w30-60-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-gear-ep-80w85-20-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-gear-ep-80w85-60-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-gear-ep-80w90-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/unil-gear-ep-80w90-20-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-gear-zf-80w90-gear-transmissionsolie-5-ltr-dunk.html
http://www.unican.dk/unil-gear-zf-80w90-20-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-gear-zf-80w90-60-ltr-tromle.html
http://www.unican.dk/unil-gear-zf-80w90-210-ltr-tromle.html
tel:004587972900
mailto:info%40unican.dk?subject=Kundespr%C3%B8gsm%C3%A5l


På www.unican.dk forefindes leverandørbrugsanvisninger, arbejdspladsbrugsanvisninger,
tekniske datablade, godkendelser mv. på alle vores produkter. 

Her er der også mulighed for, at blive oprettet med selvvalgt login og foretage bestilling af varer direkte på hjemmesiden.

UniCan A/S   |   Indre Ringvej 7   |   8740 Brædstrup   |   Telefon 87 97 29 00   |   info@unican.dk   |  unican.dk
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Du er altid velkommen til at ringe eller skrive,  hvis du skulle få brug 
for noget sparring til hvilket Unican produkt der kan anvendes til dit 
behov.

  

På vores hjemmeside kan du også altid finde de seneste 
sikkerhedsdatablade, produktdatablade, godkendelser og andre 
vigtige dokumenter til vores produkter.  

Gå til unican.dk

+45 87 97 29 00   |   info@unican.dk   |   Kontaktformular 

UniCan A/S er dansk enedistributør af industrielle olieprodukter fra  
Belgiske UNIL. Læs meget mere om vores brede UNIL produktprogram på: 
Her finder du blandt andet også vores olieguide, som hjælper dig med at 
finde den helt rigtigte UNIL kvalitetsolie til dit branchemæssige køretøj. 

Forhandler:  
UniCan A/S fremstiller, udvikler og sælger kemiske 
/tekniske forbrugsartikler til industrien. Vi er en solid  
samarbejdspartner for såvel store som små industri- 
virksomheder i både ind- og udland. Lad os være din  
seriøse og slagkraftige samarbejdspartner med fokus  
på service, know-how og innovation.

tel:87972900
mailto:info%40unican.dk?subject=Kundesp%C3%B8rgsm%C3%A5l%3A
http://www.unican.dk
http://unican.dk
tel:004587972900 
mailto:info%40unican.dk?subject=Kundesp%C3%B8rgsm%C3%A5l%20-%20
http://unican.dk/kontakt

	Bagside Unil knap: 


