PRO-Electro
PRO-Electro staat voor een breed assortiment producten voor optimalisatie,
montage, reparatie of onderhoud van elektrische apparatuur en elektronische
systemen.
PRO-Electro producten onderscheiden zich door hoogwaardige kwaliteit,
gebruiksgemak en snel resultaat. Het assortiment varieert van reinigende,
ontvettende en beschermende sprays, oliën en coatings tot smeer- en
lossingsmiddelen. Onmisbaar in de kopieerbranche, service engineering, etc.
en essentiële tools voor techneuten, witgoedreparateurs, elektronica bedrijven
en elektriciens. Bij uitstek geschikt voor toepassing bij kwetsbare elektronische
componenten, hoogfrequente apparatuur en fijnmechanische optische instrumenten.
De producten zijn ontwikkeld en gefabriceerd volgens internationale normen en
specificaties voor veiligheid, milieu, duurzaamheid en gebruiksgemak. Kenmerkend
zijn de zuivere, residu-vrije, snel drogende, antioxyderende, antistatische en
isolerende/geleidende/diëlektrische eigenschappen.
PRO-Electro biedt waar professionals om vragen: hoogwaardige innovatieve
producten, scherpe prijzen en een snelle levering, ook als het gaat om grote
volumes. Dat is de basis voor meer bedrijfszekerheid en langere levensduur van
apparatuur en systemen. Maar ook van een hogere productiviteit, tijdsbesparingen
en lagere arbeidskosten.
Wie voor maximaal rendement gaat, kiest voor PRO-Electro.

PROFESSIONAL
PERFORMANCE

Uw voordelen
•

One-stop-shop assortiment

•

Voor professionals

•

Tijd- en geldbesparende oplossingen

•

Eenvoudig in het gebruik

•

Intensieve reiniging

•

Duurzame bescherming

•

Meer bedrijfszekerheid en continuïteit van arbeidsprocessen

•

Langere levensduur van apparatuur

•

Optimale veiligheid bij reiniging/onderhoud elektronische apparatuur

Electronic sprays

•	Voor o.a. kopieerbranche, service engineering
•

Tools voor techneuten, witgoedreparateurs, elektronica bedrijven, elektriciens

•

Hogere productiviteit

•

Lagere arbeidskosten

•

Niet-tevreden-geld-teruggarantie

Uw dealer:

PRO-ELECTRO IS A BRAND OF

www.pro-electro.nl

Label Off | 200ML

PE 0001

Dé tijd- en geldbesparende oplossing voor het moeiteloos verwijderen van alle soorten zelfklevende
papieren etiketten. Toepasbaar op glas, porselein, metaal, karton, hout, enz.
Met hoog oplossend vermogen, op basis van natuurlijke grondstoffen. Laat geen residu achter en is niet
corrosief. Onmisbaar in kantoren, winkels, magazijnen, warenhuizen, etc. Zeer functioneel bijvoorbeeld bij
weegschalen met automatische etiketprinters en etiketteermachines.

Freeze | 200ml

PE 0002

Professioneel koelmiddel voor het lokaliseren van thermische onderbrekingen in elektronische apparatuur. Biedt een kant-en-klare oplossing door circuits af te koelen tot -50 °C. Maakt een snelle opsporing
mogelijk van kortsluitingen/onderbrekingen in condensatoren, weerstanden en geïntegreerde schakelingen. Het middel geleidt niet, is niet ontvlambaar en tast geen materialen aan. Geschikt voor het testen
van elektronische componenten, ontstekingssystemen, thermostaten, etc. Onmisbaar in de elektronica,
machinebouwkunde, tandheelkunde en histologie.

Degreaser | 200 ml 

PE 0003

Zeer doeltreffend reinigings- en ontvettingsmiddel. Bevat een snel inwerkend solventmengsel met hoog
oplossend vermogen. Zorgt voor gecontroleerde verdamping en grondige reiniging en ontvetting. Reinigt
zonder mechanische hulpmiddelen. Geleidt niet, is niet corrosief en laat geen residu achter. Bijzonder
effectief bij de verstoorde werking van elektrische motoren en installaties door vette of oliehoudende
stoffen. Ideaal voor elektromechanische installaties, hoogspanningsschakelaars, airconditioninginstallaties, isolatoren, verzamelrails, kabels, oplaadapparaten, schakelinrichtingen, elektrisch gereedschap, enz.

Printer | 200 ml 

PE 0004

Hoogwaardig reinigingsmiddel, speciaal ontwikkeld voor printapparatuur. Lost inktresten op, evenals
vet en papierstof. Verwijdert afgesleten metaal- en lintresten en verharde oliën. Een antistatisch additief
minimaliseert voor langere tijd zowel stofaantrekking als schade door elektrostatische ontladingen. Het
schoonhouden van printers en printeronderdelen zorgt voor behoud van prestaties en verlenging van de
levensduur. Het product is zeer geschikt voor o.a. inkjetprinters, margrietschijven, thermische printers,
matrix-, ketting- en golfbalprinters.

Tuner | 200 ml

PE 0005

Speciaal ontwikkeld voor de reiniging van elektrische apparatuur, elektronische componenten en printplaten van hoogfrequente apparatuur met kwetsbare kunststof of rubber onderdelen. Verwijdert o.a. stof,
vet en nicotine. Dringt ook tot moeilijk bereikbare plaatsen door. Samengesteld uit zorgvuldig geselecteerde oplosmiddelen. Laat door de hoge zuiverheid geen residu achter en tast de componenten niet aan.
Snelle droging. Ideaal voor o.a. inkjetprinters, margrietschijven, thermische printers, matrix-, ketting- en
golfbalprinters.

IPA | 200 ml

PE 0006

Professioneel en veelzijdig reinigingsmiddel voor elektronica, fijnmechanische en optische instrumenten.
Laat geen residu achter, dankzij snelle droging en hoge zuiverheid (99,7% isopropyl alcohol). Maakt een
zeer schone omgeving mogelijk. Verwijdert bijvoorbeeld ook waterbestendige inkt en vingerafdrukken.
Tast de meeste componenten niet aan, maakt geen vlekken op glas en blanke metalen. Dé oplossing voor
de reiniging van o.a. magneetkoppen van video- en audio-apparatuur, gepolijste metaaloppervlakken,
schijfaandrijvingen, printplaten en rubberen rollen.

Surface | 200 ml

PE 0007

Doeltreffende, watervrije oppervlaktereiniger met antistatische eigenschappen. Verwijdert vet, vuil,
nicotine, vingerafdrukken, inkt, toner en gelijksoortige vlekken van alle plastic en metalen oppervlakken. Deze veelzijdige reiniger is samengesteld uit organische oplosmiddelen. Geeft een duurzame glans
en voorkomt kortsluiting en corrosie. Ideaal voor de reiniging van computerbehuizingen, toetsenborden,
telefoons, kopieermachines, meubelen, dossierkasten, bureaus en ander kantoormateriaal.

Kontaflon (Dry PTFE) | 200 ml

PE 0008

Kwalitatief hoogwaardig, droog en kleefvrij smeermiddel voor behandeling van mechanische metalen
en kunststof onderdelen in een olievrije omgeving. Bijvoorbeeld van roterende, schuivende en draaiende
oppervlakken met lage wrijving en hoge belasting. Voorkomt slijtage en vastklemmen. Tevens uitstekend
lossingsmiddel bij de vorming van rubberen en kunststof onderdelen (ritsen, geleiderails, scharnieren,
etc.) Zeer geringe wrijvingscoëfficiënt, goede hechting, niet geleidend en siliconenvrij. Bestand tegen
weersinvloeden en temperaturen van – 50°C tot + 260°C. Niet ontvlambaar.

Graphit | 200 ml

PE 0009

Professionele elektrisch geleidende coating voor het aanbrengen van een elektrisch geleidende laag
op niet-geleidende dragers. Uitstekend hechting. Toepasbaar op kunststof, hout, glas en keramiek ter
voorkoming van het opstapelen van elektrostatische ladingen in verpakkingsmateriaal, behuizingen van
elektronisch materiaal en buistransportsystemen. Tevens dé oplossing voor de bescherming van kabels
en bij het repareren van grafiet houdende geleidende lagen van toetsenborden en beschadigde afscherming in kathodebuizen. Dispersie is van fijn, zuiver, colloïdaal grafiet in een speciaal samengesteld
solventenmengsel met een organisch bindmiddel.

Flux | 200 ml

PE 0010

Uitstekend hulpmiddel bij het solderen, ter voorkoming van oxidatie van printplaten. Voorkomt tevens
koude plekken en plaatselijke oververhitting tijdens het solderen. Flux versterkt de vloeibaarheid van het
soldeersel, is sneldrogend en biedt een uitstekende hechting. Kan eenvoudig en snel worden aangebracht
en bevordert de soldeersnelheid. Biedt tevens bescherming tegen corrosie van soldeerbare metalen,
zoals koper, tin, messing en staal. Ook geschikt voor het solderen van sterk geoxideerde geleiders. Daardoor geschikt voor zowel de productie van printplaten als herstel- en onderhoudswerkzaamheden.

Plastik | 200 ml

PE 0011

Professionele vormvolgende coating op basis van acrylaathars. Sneldrogend, transparant en sterk
isolerend. Blijft langdurig doorzichtig en soepel. Dé oplossing voor duurzame isolatie en bescherming
van printplaten, kabels en draden, auto-elektronica, spoelen van elektronische motoren, enz. De coating
is corrosiewerend, kras- en stootvast. Beschermt printplaten en andere onderdelen tegen atmosferische
invloeden, lekstromen en kortsluitingen. Voorkomt vonken en coronaverschijnselen. Hecht goed op
metaal, plastic, hout, glas en papier. Bestand tegen temperaturen tussen -40 °C en +60 °C. Kan zelfs kort
worden blootgesteld aan temperaturen tot max. 100 °C.

Dust Off | 200 ml

PE 0012

Krachtig hulpmiddel voor de snelle effectieve verwijdering van stof en los vuil op gevoelige, moeilijk
bereikbare plaatsen. Onmisbaar waar vloeibare middelen ongeschikt zijn. Speciaal ontwikkeld voor het
professioneel en veilig schoonblazen van elektrische en elektronische apparatuur. Het product bevat
een onbrandbaar gas, is milieuvriendelijk, reukloos en laat geen residu of condens achter. Brengt geen
schade toe aan gevoelige componenten en is niet oxiderend. Effectief toepasbaar bij laboratorium- en
andere precisie-apparatuur, printplaten, uurwerkconstructies, glasvezelkabelverbindingen, medische en
optische instrumenten, laptops, toetsenborden, printapparatuur, etc.

Silicone | 200 ml

PE 0013

Hoogwaardige isolerende vloeibare olie op siliconenbasis. Stopt lekstromen, voorkomt ontladingsvonken
en coronaverschijnselen. Het product hecht goed en is waterafstotend. Zeer doeltreffend als vochtwering, met uitstekende diëlektrische eigenschappen. Bestand tegen weersinvloeden en temperaturen van
-50ºC tot +200ºC. Perfecte mechanische en thermische stabiliteit. Voorkomt het uitdrogen, piepen en
kraken van rubber en kunststof onderdelen. Bij uitstek geschikt voor bumpers, dashboards, zonnedaken,
schuifdeuren, deurrubbers, zaagbladen, geleiderails, etc. Ook ideaal als smeermiddel bij het doortrekken
van kabels en als hulpmiddel bij het lossen van mallen.

Flux Cleaner | 200 ml

PE 0014

Professionele, krachtige reiniger voor het verwijderen van o.a. fluxrestanten van elektronisch materiaal
en printplaten. Het product heeft een hoog oplossend vermogen, droogt snel en laat geen residu achter.
Zo wordt corrosieschade voorkomen, evenals elektrische storingen door lekstromen, dankzij de hoge
isolatieweerstand. Het product is compatibel met soldeer-afschermlak en de meeste basismaterialen en
componenten van printplaten. Ideaal voor de assemblage, reiniging en herstel van printplaten en voor de
verwijdering van fluxresten van elektrische apparatuur. Inclusief applicatieborsteltje voor extra mechanische kracht.

Screen TFT | 200 ml

PE 0015

Kwalitatief hoogwaardige reiniger, speciaal ontwikkeld voor TFT-schermen, LCD-displays en andere gevoelige oppervlakken. Een stabiele schuimreiniger zonder alcohol, met hoog oplossend vermogen. Ontvet
en reinigt streeploos en heeft een antistatische werking.
Verwijdert o.a. nicotine, vingerafdrukken, etc. De ideale reiniger van pc-beeldschermen, notebooks, laptops, camcorders, navigatiesystemen, touchscreens, CD’s, scanners, kopieermachines, etc. Het product is
zowel horizontaal als verticaal standvast.
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