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A vezetőfülke
A vezetőfülkénél csak a szokásos szennyeződéseket kell
eltávolítani, esetleg a cementport és a cementfátyolt.
Termékek: ZE-KA-FIX, LEYCO-POON 2,
LEYCO-RASANT

A transzportbeton-mixerautók
tisztításakor három fő
területre kell figyelni
A keverődob
A keverődob a munka során elkerülhetetlenül szennyeződik,
betonmaradék és grafitzsír
gyülemlik fel rajta, és a szennyeződés mértéke a hajtógyűrű
irányában növekszik.
Termékek: ZETOLAN-MEK Plus 2,
ZE-KA-FIX, LEYCO-POON 2,
LEYCO-RASANT, LEYCO-PROTECT 7

A hátsó rész
A mixerautó hátsó része, továbbá a csúszdák, a keréktárcsák
és a karosszéria betonmaradványokkal és cementfátyollal
lehetnek szennyezettek.
Termékek: ZETOLAN-MEK Plus 2,
ZE-KA-FIX, LEYCO-POON 2,
LEYCO-PROTECT 7
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Gratulálunk új gyártmányú járművéhez!
Biztosan büszke új járművére, és szeretné
azt mindig tökéletes állapotban tudni, elvégre a jármű egyben az Ön névjegye és vállalkozása cégére is. Ha a karbantartásban
is jó példával jár elöl, Ön és főnöke a jövőben is büszkék lehetnek majd a járműre! Mi
segítünk Önnek abban, hogy az elkerülhetetlen és sokszor fáradságos tisztítási munkálatokat minimálisra szoríthassa. Gondol-

jon a jövőre, és gondoskodjon járműve
értékének megőrzéséről már most.
A LEYCO CHEMISCHE LEYDE GMBH
már 40 éve a betonkeverő autók tisztítására és karbantartására szakosodott. Termékeink egyszerűbbé és gyorsabbá teszik a
tisztítási és karbantartási munkálatokat, így
Ön is több örömét leli majd új járművében.

Miért érdemes a LEYCO termékeit használni?
 A Leyco termékek jelentősen megkönnyítik a tisztítási munkálatokat, és
lerövidítik a rájuk fordítandó időt
 A Leyco termékek feloldják a betonmaradványokat és a zsírlerakódást
 A Leyco termékek meggátolják a nagy károkat okozó szennyeződések kialakulását
 A Leyco termékeivel megőrizheti járműve értékét: megfelelő rendszeres
alkalmazásukkal elkerülheti a „kalapácsos tisztítást”, járműve pedig úgy
ragyog majd, mint új korában!
 A Leyco termékek környezetbarát, biológiailag lebomló anyagokból állnak,
és így univerzálisan felhasználhatók

LEYCO termékek gyors áttekintése:
Védelemhez

ZETOLAN-MEK Plus 2
ZE-KA-FIX
LEYCO-POON 2
LEYCO-RASANT
LEYCO-PROTECT 7

www.leyde.com

Beton oldásához

Tisztításhoz

ZETOLAN®-MEK Plus 2
A legmodernebb védő- és ápolóanyag
Az összes ismert tisztító és karbantartó eljárás csúcsa

Termék

Cikkszám: 10.019

A ZETOLAN-MEK Plus 2 nem közönséges
ápolószer. A ZETOLAN-MEK Plus 2 a hagyományos ápolószerekkel szemben bármilyen
körülmények között könnyen és hatékonyan
felhordható a felületre. A víz lepergése után
védőréteg alakul ki a kezelt területen. A termék munkaigénye kivételesen alacsony, így
a védelem és a karbantartás könnyen és
gyorsan megoldható. Legalább egy munkanapos védelmet nyújt a keverőberendezésen
kívüli és belüli betonlerakódások ellen.

Előnyei






Megelőzi a legfontosabb, drágán javítható
mozgó alkatrészek szennyeződését
Akár esős, nedves időben is alkalmazható
Takarékos használat
Nincs szükség kalapácsos, spatulás és
drótkefés tisztításra
Növeli a jármű hasznos élettartamát

Magas fokú munka- és környezeti biztonság. A
Hygiene-Instituts des Ruhrgebietes (Ruhr-vidéki
Higiéniai Intézet) tanúsítványa alapján a ZETOLAN
MEK Plus 2 „biológiailag nagyon jól lebomló” minősítést kapott..

Műszaki adatok
Szín:
Állag:
Viszkozitás:
Fajsúly:
Hőállóság:

átlátszó
folyékony
1,5 +0,87 g/ml
+180 °C-ig

Alkalmazás

A mixerautó betontól, habarcsmaradékoktól és egyéb szennyeződésektől
való megtisztítását követően a ZETOLAN-MEK Plus 2 a szóróberendezés
segítségével azonnal felvihető a még
nedves felületre. A szer legalább egy
munkanapig védelmet nyújt az újraszennyeződés ellen. A munka végeztével
a ZETOLAN-MEK Plus 2 védőrétegre
felgyülemlett lerakódások könnyedén
eltávolíthatók egy nagynyomású mosókészülékkel. Alacsony terhelés esetén a
védőréteg egész nap kitart. A járműveknek csak azon részeit kell bepermetezni a szerrel, melyek a munka folyamán
a betonnal érintkezésbe lépnek.
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ZE-KA-FIX®
Erősen aktív, klórmentes, a betonra nem káros cementés mészoldó koncentrátum

Termék

Cikkszám: 02.040

A ZE-KA-FIX egy különlegesen gazdaságos
tisztítókoncentrátum, mely többek között
transzportbeton-szállító járművek, betonszivattyúk és cementsiló-járművek tisztítására
használható. A ZE-KA-FIX kloridmentes, így
az újrahasznosítási rendszerben a mosóvízzel együtt az adagolóvízbe kerülve nem rontja a beton minőségét. A ZE-KA-FIX elsősorban a beton- és cementfeldolgozás során
rendkívül hasznos. Alkalmazásával a járművek sérülésmentesek és patyolattiszták
maradnak: az elhasználódás mértéke csökken, a jármű újszerű kinézete pedig sokáig
megőrizhető.

Előnyei






Gyorsan és alaposan leoldja a
betonmaradványokat a járművekről és a
berendezések felületéről
Kloridmentes, így nincs káros hatással a
beton minőségére
Kíméli a fémet, a gumit, az üveget és a festéket
„Biológiai úton lebontható” – A Ruhrvidéki Higiéniai Intézet tanúsítványával
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Műszaki adatok
Szín:
Állag:
Fajsúly:
pH-érték:

zöld
folyékony
1,48 +1,15

Alkalmazás

A ZE-KA-FIX koncentrátumot 5-10
rész vízzel kell hígítani, és kefével kell
a tisztítandó felületre vinni. Mihelyt a
ZE-KA-FIX oldata betonnal vagy
cementtel érintkezik, habzani kezd.
Amikor a habzás intenzitása alábbhagy, új ZE-KA-FIX oldatot kell felvinni,
és ezt egészen addig ismételni, amíg
a felület teljesen tiszta nem lesz. A
kémiai oldóhatás a már feloldott alkotórészek (pl. homok, kavicsok stb.)
kefével való eltávolításával javítható.
Az erősen megkötött betonszennyeződéseket spatula segítségével kell leoldani. A tisztítást követően a felületet
vízzel alaposan le kell öblíteni.

LEYCO®-SLICK

Elsősegély a szivattyúnak új, ga

Az alig 5 perces, tisztán, egyszerűen és gyorsan elvégezhető

hatékonyságát, továbbá csökkenti a szivattyúkban és csövekben jelentkező be

Termék

Cikkszám: 21.050

A LEYCO-Slick egy vízben oldódó, használatra kész, 227 grammos kiszerelésű csomagban kapható porszerű anyag. Olyan hatékony
összetevők elegye, melynek köszönhetően
jelentősen csökkenthető a szivattyúk és csövek javítására és karbantartására fordított
pénz és idő. A LEYCO-Slick alkalmazásával
csökkenthető a szivattyúban és a csövekben
jelentkező betonnyomás, továbbá sűrű
betonkeverékek esetén hatékonyabbá tehető
a szivattyúk működése.
A LEYCO-SLICK környezetbarát, és nem tartalmaz a betonra káros anyagokat.

1-2 csomag LEYCOSLICK (227 g)
5 perc
alatt eredményt
hoz!

a homok/cement pép
helyett,
melynek alkotóelemei:

Előnyei





Folyóspép képzése gyorsan és egyszerűen
5 perc alatt kész, homok- és cementzsákok
hurcolása nélkül
Jobb betonszivattyúzási teljesítmény
Az eltömődés veszélye gyakorlatilag
nullára csökken

cement

homok

50–150 kg
és
50–100 kg
+ 1/2 óra a pép előállításához

A Rajna-vidéki Építőanyag-tanácsadó Központ ajánlásával: „Nem mutatható ki, hogy a LEYCO-SLICK
termék bármilyen hatással lett volna az előállított referenciabeton nyomószilárdságára.”

Kérje az ingyenes termékmintát, hogy legközelebb már Ön is élvezhesse a termék nyújtotta kényelmet!
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azdaságos módszerrel

ő eljárás növeli a szivattyú

etonnyomást

1 - A LEYCO-SLICK gazdaságosabb, mint a
hagyományos módszerek.
2 - A LEYCO-SLICK csökkenti a kényszerű munkaleállások számát.
3 - A LEYCO-SLICK keverése egyszerű, alkalmazása tiszta.
4 - A LEYCO-SLICK könnyen szállítható és helytakarékos.
5 - A LEYCO-SLICK csökkenti a fenntartási költségeket, és megnöveli a szivattyúk hasznos
élettartamát.
6 - A LEYCO-SLICK csökkenti a szállítóvezetékek
kopását.
7 - A LEYCO-SLICK a keverékben marad.

Műszaki adatok
Alkalmazás
 Távolítsa el a külső csomagolást, és 18 liter vízben
keverje el a 227 grammos csomagot az oldódó belső
csomagolással együtt.
 Keverőpálcával keverje a masszát 1 percig.
 Várjon 5 percet a felszívódásra, míg a keverék simává
és olajossá nem válik.
 Keverőlapátos betonszivattyúk esetén: Két-három
dugattyúlöket után, amikor a beton felbukkan a tisztítónyílás előtt, a pép csövekben való haladásának biztosítása érdekében öntse a keveréket a tisztítónyílásba
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LEYCO®-POON 2
Nagy hatóerejű savas
autósampon az egész járműhöz

Termék

Cikkszám: 20.153

A LEYCO-POON 2 egy savas autósampon,
melyet a betonkeverő autók és a betonszivattyúk tisztítására fejlesztettek ki. Az utcai
szennyeződések, a kisebb olajszennyeződések és a cementfátyol könnyedén eltávolíthatók vele.
A LEYCO-POON 2 magas tisztítóhatással
bír, és biztosítja a szennyeződések hatékony eltávolítását.
Speciális összetételének köszönhetően a
LEYCO-POON 2 lakk-kímélő és zsírosító
hatással rendelkezik, és minden vízálló
felületen használható. A tisztítás után
garantált a ragyogó felület.

Előnyei







Hatékonyan feloldja a szennyeződéseket
Zsírosító és lakk-kímélő
Kézi és gépi mosáshoz is használható
Biológiai úton lebontható
Víz- és szennyeződéstaszító réteget
képez
Nem hagy csíkokat és foltokat

LEYCO®-RASANT

LEYCO®-PROTECT 7

Speciális nagy erejű tisztítószer
lakkozott felületekhez és
motorokhoz

A „testőr”
Polimer alapú lakktömítés

Termék

Termék

Cikkszám: 20.172

A LEYCO-RASANT használatával véget
vethet az utcai szennyeződések állandó
újraképződésének. Így jelentősen csökkenthető a rendszeres kézi mosások száma. A
jármű nagynyomású vízsugárral vagy gázsugaras tisztítóval lényegesen rövidebb idő
alatt megtisztítható. A LEYCO-RASANT
fényes mikroréteget hoz létre, mely akadályozza az újraszennyeződést. Többszöri
alkalmazásával egyre szebb és szebb
ragyogás érhető el.

Előnyei








Magas tisztítóhatás: egy nem-ionos
felületaktív anyag áttöri az
elektrosztatikus szennyeződésréteget
Rendkívül gyors hatás: rövidebb
munkaidő, fáradságos dörzsölés nélkül
Nehezíti az újraszennyeződést
Különlegesen hatékony koncentrátum: a
szennyeződés mértékétől függően 5-30
rész vízzel hígítható
Környezetbarát: a benne lévő felületaktív
tenzidek több mint 90 %-ban lebonthatók
biológiai úton

Cikkszám: 20.158

A LEYCO-PROTECT 7 egy nedves felületekre is felvihető, polimer alapú lakktömítő
szer, mely egyaránt használható fémek,
valamint lakk- és műanyagfelületek mikrorepedéseinek tömítésére. Szilárd és csúszásmentes védőréteget képez, mely gátolja a rozsdásodást, és jelentősen megkönnyíti a tisztítást.
A LEYCO-PROTECT 7 fényes védőréteget
eredményez, így polírozás nem szükséges.
Az elhasználódott és rozsdás lakkfelületek
visszanyerik régi ragyogásukat. A műanyagfelületek új fényt kapnak, és friss színekben tündökölnek.

Előnyei






Rendkívül hatékony ideiglenes
korrózióvédelem
Ragyogó felületek
Lényegesen könnyebb tisztítás: a
védőrétegnek köszönhetően polírozás
nem szükséges
Egyszerű használat
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LEYCO®SPECIÁLIS KEFÉK
Speciális saválló kefék a betonkeverő autóknál felmerülő igényekhez
kifejlesztve
Bi-Level-BETONAC®-Orange
BETONAC®-Orange kefe

Teleszkópos nyéltoldat
BETONAC®-Orange-kefe

Kefefejrögzítő

BETONAC®-„Kék durvakefe”

BETONAC-ORANGE kefe

BETONAC-Orange kefe
saválló mosókefe tisztítószertároló rendszerrel
Cikksz.: 80.210 - 20 cm széles
Cikksz.: 80 211 - 22,5 cm széles
Cikksz.: 80 212 - 25 cm széles

A tapasztalatok és a kutatások szerint a
tisztítószeroldat körülbelül 85 százaléka
elvész a vödörtől a tisztítandó felületig
vezető úton. A kiömlött mosószer kidobott
pénz. A BETONAC-ORANGE kefével
azonban ez már a múlté! A saválló sörték,
melyek garantálják a lakkozott felületek
gyengéd tisztítását, tisztítószer-tárolóként
funkcionálnak. Ezekkel a kefékkel akár 60
százalékos hatékonyságjavulás érhető el.

Kétszintű Orange BETONAC
kefe
Cikksz.: 80 213 - 25 cm széles
BETONAC-Orange kefe
saválló, lágy, lakk-kímélő
kefe

BETONAC-”-„Kék durvakefe”

Cikksz.: 80.214 - 25 cm hosszú
Cikksz.: 80 215 - 50 cm hosszú

A BETONAC-„Kék durvakefe” egy nagyon
kemény sörtéjű kefe, melyet kifejezetten a
tölcsérek és csúszdák tisztításához fejlesztettünk ki, hogy ott is végezhessen előtisztítást, ahol a vízzel való mosás nem lehetséges.

Kefefej-rögzítő
A kefefej és a teleszkópos nyél közötti
kapcsolóelem műanyagból készült, nem
pedig a szokásos fémből. Így a kefe ott is
saválló, és lényegesen tartósabb, ahol más
termékeket könnyen megtámadnak a maró
hatású savak.
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BETONAC-„Kék durvakefe”
saválló, merev sörtéjű durvakefe a csúszdához
Cikksz.: 80 216 - 25 cm hosszú
Cikksz.: 80 217 - 50 cm hosszú

300 cm

Teleszkópos nyéltoldat
akár 300 cm hosszúságig
Cikksz.: 80.227

Kefefej-rögzítő
saválló összekapcsoló elem
a kefefej teleszkópos nyélre
való rögzítéséhez
Cikksz.: 80.225

Professzionális segédeszközök,
kényelmesebb munka

Habképző pisztolyok
Ha ilyen eszközöket használ a
tisztítószerekhez, tömör hab
képződik, mely néhány percig a
felületen marad.
Cikksz.: 80.190

2 literes kézi permetező
A kézi permetező a higított tisztítószer kisebb felületekre való
felvitelét könnyíti meg.
Cikksz.: 80.405

Nyéltoldat
20 cm hosszú műanyag hosszabbító elem a 2 literes kézi
permetezőhöz. Megkönnyíti a
nehezen hozzáférhető sarkok
elérését.
Cikksz.: 80.412

Habképző fúvókák
Felhabosítják a tisztítószert, és
hosszabb tapadást tesznek
80.413
lehetővé. Cikksz.:8

LEYCO-MV 7
Önfeltöltő légmentes porlasztószivattyú
Minimálisra csökkenti a tisztítószer-felhasználást, és a permetezés
mellékhatásainak
kiküszöbölésével biztonságosabbá teszi a munkát.
Cikksz.:80.181

Termékek az
Ön biztonságáért

Védőszemüveg
Védi a szemet az ártalmas
anyagok felfröccsenése ellen,
különösen a fejmagasság
fölött végzett munkáknál.
Cikksz.:80.231

Védőkesztyű
Védőkesztyű ergonómikus formával és egyenes szegéllyel:
jó vegyszerállóság, könnyű
kezelhetőség és kényelmes,
bélelt belső.
Cikksz.: 80.230

LEYCO-DS 300
Védőkrém a máskülönben
védtelen bőrfelületekre (pl.
kéz, arc stb.). Biztos védelmet
nyújt a savak és a tisztítószeroldatok ellen.
Cikksz.:20.039

LEYCO-KLARON
Intenzív, rendkívül hatékony
és mégis kíméletes kéztisztító krém. A tisztítás hatékonyságáról a súroló hatású részecskék és a természetes
alapú oldószerek gondoskodnak.
Cikksz.: 20.528
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BETONAC®-FIX 2
Nehéz esetekhez és régi, megkeményedett betonkérgekhez
Cikksz.: 02.051

A betonszállítás éjjel-nappal, és olykor szakadatlan üzemben folyik. A járművet nem
mindig lehetséges azonnal a kirakodás
után vízzel lemosni.
Így aztán nem mindig akadályozható meg a
vastag betonlerakódás. Az ilyen lerakódások eltávolítása általában komoly nehézséget jelent. Ilyenkor a BETONAC-FIX 2 a
megoldás.
A BETONAC-FIX 2 éppen ezeknél a nehéz
eseteknél siet a segítségünkre, mint különösen gyorsan ható betonoldó szer.
A BETONAC-FIX 2 egy rendkívül magas
koncentrációjú oldószer, melyet 1:3 és 1:10
közötti arányokban hígíthatunk, a szennyeződés mértékétől függően.

Előnyei





Gyorsan és maradványok nélkül oldja a
cement- és mészlerakódásokat
Szinte teljesen szagtalan
Gazdaságos, erősen hígítható
Speciális inhibitorszerekkel
megerősített Fém- és korrózióvédelem
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Információk Önnek,
a betonszivattyú vezetőjének
és kollégáinak,
a keverőmesternek

Munkatársai, a keverőmester és a betonszivattyú vezetője hálásak lesznek Önnek,
ha megosztja velük a TERMÉKMINTACSOMAGGAL kapcsolatos pozitív tapasztalatait.
A keverőmestert különösen a ZETOLANMEK Plus 2 fogja érdekelni, hiszen ezzel a
termékkel jelentősen egyszerűbbé és
gyorsabbá válik a betonlerakódások eltávolításának kellemetlen és fáradságos
feladata a nap végén.
Az Ön ajánlására szívesen felajánlunk kollégájának, a betonkeverő mesternek egy
5-10 literes ingyenes mintát a ZETOLANMEK Plus 2 termékből, ami egy teljes hétre
elegendő adag. Az első 6 nap során minden napi alkalmazással újabb védőréteg
jön létre.

A keverőmester biztosan hálás lesz a
jó tippért. Könnyebbé válik a munkája,
és végre arra koncentrálhat, amihez a
legjobban ért: a minőségi beton készítésére!

A grátisz tesztcsomag
tartalma:

1
1
1
1
1

Ltr.
Ltr.
Ltr.
Ltr.

ZETOLAN-MEK Plus 2
ZE-KA-FIX
BETONAC-FIX 2
LEYCO-RASANT
További ajándék

valamint egy kérdőív, mert az Ön véleménye számít nekünk.

A grátisz tesztcsomag megrendeléséhez adja meg vezetéknevét
( ................................), keresztnevét ( ................................), jelölje be
 S,  M,  L ,  XL ,  XXL,  XXXL) ), és adjon
ruhaméretét (
meg egy autórendszámot ( ................................) és a regisztrálás országát: (.......................................), majd faxolja el nekünk ezt az oldalt.
Ezen adatok nélkül a grátisz csomagot nem tudjuk kiküldeni.

Cég:
Utca:

Irányítószám:

Tel:

Hely:
Fax:

E-Mail:
Főnöke neve:
A keverőmester kolléga neve:
Munkavezetője neve:
Hány keverőautót (

) betonszivattyút (

Forgalmazó:
Gyors küldés faxon
vagy

) használnak?

+49 2236 - 9 66 00 90
+49 2236 - 9 66 00 11



Forgalmazó:

DN-1028

(vagy szkennelje be ezt az oldalt, és küldje el e-mailben a következő címre:
leycochem@leyde.com)
A teljes programmal kapcsolatos további információkat – például a megfelelő biztonsági adatlapokat – a következő helyen találja: www.leyde.com

