


Kema jest skandynawską firmą, z siedzibą główną w Silkeborgu. Stanowi część ITW Incorporation, która 
plasuje się w grupie 200 największych przedsiębiorstw wg NYSE, gromadząc ponad 600 firm na całym 
świecie.

ITW Chemical Products Scandinavia oferuje m.in. produkty takich znanych marek jak ITW Kema® – produ-
centa technicznych, przemysłowych preparatów, dostępnych w szerokim zakresie Aerozoli Kema® dla 
całego polskiego przemysłu.

Firma Krea Sp. z o.o. jest od 20-lat importerem i generalnym przedstawicielem na Polskę produktów Kema 
ITW Chemical Products.

Strategia rynkowa ITW Chemical Products Scandinavia to sprzedaż poprzez dystrybucję, z jednoczesnym 
silnym zaangażowaniem naszych przedstawicieli handlowych w utrzymanie stałego kontaktu z odbiorcami 
końcowymi. Częścią tej strategii jest zapewnienie klientom efektywnego i rzetelnego serwisu, tak technicz-
nego jak i handlowego.
Każdy pracownik ITW Chemical Products Scandinavia służy pomocą w rozwiązywaniu problemów oraz 
najlepszym doborze produktów, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, ochrony środowiska i etyki.

Zapewniamy Państwa, że wybór ITW Chemical Products Scandinavia na partnera w interesach to właściwa 
decyzja.

National Science Foundation – Narodowa Fundacja Nauki.
W katalogu NSF oznakowano produkty dopuszczone do kontaktu 
z żywnością.
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Zmywacz cytrusowy

PREPARATY CZYSZCZĄCE

Zmywacz do hamulcówZmywacz-odtłuszczacz

MA-4000
13145 spray
8202 5 l

SA-2000
15205 spray
8502 5 l
8507 200 l

DL-44
01175 spray
7772 5 l

GF-154
07365 spray

Poler przemysłowy Piana aktywna

SSP-630
16305 spray

Ściereczki i ręczniki przemysłowe

• Skutecznie usuwają brud,
 olej, smar i smołę
• Idealne do czyszczenia rąk,   
 stołów roboczych, narzędzi itp.
 – pH neutralne
• Usuwają smary, oleje etc.

  

 

Scrubs
72 szt. 62800

150 szt. 98005
Industri Wipes

Mini Wipes
40 szt. 98002 

Zmywacze do styków elektrycznych

  

 

EL-K80
11505 spray
7858 200 l

EL-K80S
11535 spray

• Przeznaczony specjalnie dla
 elementów elektroniki
• Nieszkodliwy dla plastików,   
 elastomerów i innych syntetyków
• Lekko odtłuszczający
• Nie pozostawia osadów

• Specjalnie dla elementów
 mechaniki/elektroniki
• Nieszkodliwy dla plastików,   
 elastomerów i innych syntetyków
• Lekko odtłuszczający
• Smaruje i zabezpiecza

• Do stali nierdzewnej i laminatów,  
 aluminium i innych metali
• Na bazie wody
• Odświeża i nadaje połysk
• Doskonały środek poślizgowy
• Pozostawia mikrofilm odporny
 na kurz, brud i „ślady palców”

• Aprobata NSF-K3 
• Usuwa nalepki i etykiety, smołę,  
 sadzę, tłuszcze, farbę drukarską
• Na bazie olejków cytrusowych
• pH neutralne
• Doskonale usuwa świeżą piankę  
 poliuretanową

• Usuwa oleje, smołę, wosk,
 tłuszcz i asfalt
• Szybko działający i wydajny
• Błyskawicznie odparowuje,
 nie pozostawia osadów
• Doskonały przed użyciem klejów

• Odtłuszcza
• Doskonale penetruje
• Szybko odparowuje,
 nie pozostawia osadów
• Bezzapachowy

• Usuwa tłuszcz i brud
• Doskonały do czyszczenia
 klimatyzacji
• Do ekranów i laminatów;
 nie plami i nie odbarwia
• Nie pozostawia powłoki,
 krótkotrwale antystatyczny   
 (błyskawiczny efekt),
• Niepalny
• Usuwa osady, pleśnie i grzyby
• Do okien i luster

aerozol.eu



Olej sterylny Olej z PTFE

Smar z PTFE wysokociśnieniowy

VET-68
19675 spray
8632 5 l
1347 20 l
8178 200 l

TRI-17
17105 spray

MG-270
13705 spray

• Aprobata NSF-H1
• Środek smarujący dla
 przemysłu spożywczego
 i farmaceutycznego
• Bezbarwny i niekroplący
• Odporny na działanie pary wodnej
• Penetrant
• Obojętny dla plastików i gumy
• Temp. od -18°C do +185°C

• Uniwersalny, wielozadaniowy
 środek smarujący z PTFE
• Penetrujący, bezkwasowy
• Ulegający biodegradacji
• Do małych, precyzyjnych   
 mechanizmów, kół zębatych,  
 przekładni
• Temp. od -50°C do +250°C

• Wysoka lepkość
• Wodoodporny, doskonały
 do łańcuchów pracujących
 pod wodą
• Syntetyczny, biodegradowalny
• Neutralny dla gum, lakierów,     
 tworzyw sztucznych
• Odporny na wibracje, wstrząsy
• Chroni przed kwasami
 i zasadami
• Temp. od -30°C to +240°C

Olej łańcuchowy
do kontaktu z żywnością

USD-H1
24205 spray

• Aprobata NSF-H1                  
• Efektywny środek smarujący
 do maszyn spożywczych
• Lepki, odporny na działanie
 wody, na utlenianie
• Bezbarwny, niekroplący
• Syntetyczny
• Temp. od -30°C do +180°C

Olej łańcuchowy

KK-2002
11845 spray

• Penetrujący, lepki olej
 do smarowania łańcuchów 
• Idealny do łańcuchów odkrytych
• Wydłuża okres eksploatacji
• Odporny na spłukiwanie
• Temp. od -30°C do +180°C

Chłodziwo do obróbki metali

Olej do obróbki metali twardych Olej do obróbki metali miękkich

KC-32
19365 spray

KC-19
01385 spray

• Do wiercenia i gwintowania
• Wysoka odporność EP
• Zalecany do obróbki
 bardzo twardych metali
• Nie zawiera chloru
• Zmniejsza zużycie wierteł
 i frezów

• Doskonały do miedzi,
 aluminium i innych
 miękkich metali
• Nie zawiera siarki
• Na bazie oleju rzepakowego
• Ułatwia wiercenie,
 frezowanie i gwintowanie

• Wysoka odporność EP
• Koncentrat o bardzo dużym stężeniu
• Doskonały do wszystkich metali
• Ma właściwości bakteriobójcze
 i grzybobójcze
• Nie zawiera amin, chlorów, azotynów
• Bezpieczny dla skóry (ph 7,5-8,8)
• Biodegradowalny   
  

Środek spawalniczy

EMC-02
19765 spray

• Łatwe usuwanie rozprysków
• Nie zawiera silikonu
• Chroni dysze, ustniki i stoły
• Stosuje się przy spawaniu   
 gazowym i elektrycznym
• Produkt biodegradowalny

V-739
1351B 5 l

1351A1 200 l
1351B1 20 l

 

OLEJE I SMARY
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• Środek rozdzielający
• Chroni przed wilgocią
• Temp. od -40°C do +280°C
• Zalecany do tworzyw  
 sztucznych
• Bardzo niska
 wiskozowatość

Biały smar spożywczy z PTFE

FDA-G2
08765 spray

• Aprobata NSF-H1
• Pasta montażowa z PTFE
• Odporny na wypłukiwanie wodą
• Do łożysk i prowadnic
• Zapobiega zapiekaniu śrub
• Temp. spray od -30°C do +180°C
• Temp. pasta od -45°C do +160°C,
 chwilowo +200°C

Rozdzielacz silikonowy

CS-1300
17395 spray

Silikonowy środek poślizgowy 

Olej-smar silikonowy

SC-4
19285 spray

1510 5 l

GM-12
07395 spray
8072 5 l
8078 200 l

• Chroni przed wilgocią
• Temp. od -50°C do +200°C
• Bezwonny, bezbarwny
• Aprobata NSF-H1
• Do smarowania elementów
 z gumy i tworzyw sztucznych

• Zawiera 36% silikonu
• Doskonały rozdzielacz do form
• Chroni gumowe elementy
• Środek poślizgowy
• Temp. od -50°C do +200°C

• Zawiera 36% oleju silikonowego
• Redukuje tarcie i hałas na el.  
 niemetalowych
• Dla przemysłu spożywczego
 i tworzyw sztucznych
• Temp. max do +200°C
• Aprobata NSF-H1
• Doskonały do chłodni i mroźni

Olej do prowadnic

GL-68
22025 spray

• Film olejowy do wszystkich typów
 obrabiarek
• Zapobiega powstawaniu drgań
 ciernych – „płynny start”
• Nie kropli, nie wysycha, nie   
 spływa
• Do smarowania el. pionowych
• Temp. max +190°C

Kem-Sil 350

Olej silikonowy

Olej uniwersalny

US-45
18455 spray
8612 5 l

• Penetrujący i smarujący
• Zabezpieczający przed rdzą
 i śniedzią
• Chroni przed wilgocią
• Łagodny dla gumy i tworzyw szt.
• Bezpieczny przy stosowaniu
 na akumulatory, rozruszniki,   
 przewody zapłonowe
• Temp. od -25°C do +50°C
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Pasta montażowa miedź + grafit
+ aluminum

 

Pasta miedziowa

CU-1200
80320 500 g 

Pasta montażowa stal + grafit

 
 

HighTemp Stainless
HTS-1400

 1223 250 g
 1222 500 g
 1224  2 kg

14165 spray
RG-1100
Regular Grade

1203 250 g 
1204 500 g
99540 2 kg
 

 

• Zawiera cząsteczki miedzi, aluminium i grafitu
• Zabezpiecza przed spiekaniem przy wysokim   
 ciśnieniu, rdzą, korozją galwaniczną,
 zacieraniem się
• Temp. od -180°C do +1100°C
• Do sworzni, nakrętek, śrub, obejm pomp
 i osi, elementów pras, uszczelek, płyt,
 zaworów i prowadnic
• Przy dużych naciskach w środowisku korozyjnym
• Wytrzymuje ciśn. 2206 bar

• Zawiera cząsteczki stali i grafitu
• Zalecana do zabezpieczania połączeń gwintowanych
• Skuteczny w agresywnym środowisku, przy dużych
 naciskach
• Temp. od -180°C do +1400°C
• Wytrzymuje ciśn. 2206 bar

• Zapobiega zakleszczeniom
• Redukuje zużycie, ułatwia prace
 naprawcze
• Nie topi się i nie spływa
• Odpowiednia do elem. układu
 hamulcowego, zaworów, uszczelek,   
 prowadnic, kół w piecach
• Temp. od -180°C do +1200°C

Pasta-smar silikonowy

 

SC-4
 80905 100 g
80915 500 g
80932 2 kg
80942 18 kg

 

• Pasta silikonowa
 do zabezpieczania i ochrony
 przed wilgocią i korozją
• Nie wysycha
• Odporny na większość związków  
 chemicznych
• Temp. od -50°C do +200°C

OLEJE I SMARY
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Biały smar spożywczy z PTFE

FDA-G2
08765 spray

• Aprobata NSF-H1
• Pasta montażowa z PTFE
• Odporny na wypłukiwanie wodą
• Do łożysk i prowadnic
• Zapobiega zapiekaniu śrub
• Temp. spray od -30°C do +180°C
• Temp. pasta od -45°C do +160°C,
 chwilowo +200°C



  

Biały smar spożywczy z PTFE

• Aprobata NSF-H1
• Pasta montażowa z PTFE
• Odporny na wypłukiwanie wodą
• Do łożysk rolkowych,
 ślizgowych, prowadnic
• Zapobiega zapiekaniu śrub
• Temp. spray od -30°C do +180°C
• Temp. pasta od -45°C do +160°C,
 chwilowo +200°C

Rozdzielacz silikonowy

CS-1300
17395 spray

Olej-smar silikonowy 

SC-4
OLEJ
19285 spray

• Do łożysk nylonowych
• Chroni przed wilgocią
• Temp. od -50°C do +200°C
• Bezwonny, bezbarwny
• Aprobata NSF-H1
• Do taśm gumowych

• Zawiera 36% oleju silikonowego
• Redukuje tarcie i hałas na el.  
 niemetalowych
• Dla przemysłu spożywczego
 i tworzyw sztucznych
• Temp. max do +200°C
• Aprobata NSF-H1
• Doskonały do chłodni i mroźni

Olej łańcuchowy
do kontaktu z żywnością

USD-H1
24205 spray

• Aprobata NSF-H1                  
• Efektywny środek smarujący
 do maszyn spożywczych
• Lepki, odporny na działanie
 wody, na utlenianie
• Bezbarwny, niekroplący
• Syntetyczny
• Temp. od -30°C do +180°C

Olej sterylny

VET-68
19675 spray
8632 5 l
1347 20 l
8638 200 l

• Środek smarujący dla przemysłu  
 spożywczego i farmaceutycznego
• Aprobata NSF-H1
• Bezbarwny i niekroplący
• Odporny na działanie pary wodnej
• Penetrant
• Obojętny dla plastików i gumy
• Temp. od -18°C do +185°C

 

FDA-G2
08765 spray
80500 50g
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Zmywacz cytrusowy

DL-44
01175 spray
7772 5 l

• Aprobata NSF-K3
• Usuwa nalepki i etykiety, smołę,  
 sadzę, tłuszcze, farbę drukarską
• Na bazie olejków cytrusowych
• pH neutralne
• Doskonale usuwa świeżą piankę  
 poliuretanową

PASTA
80905 100 g
80915 500 g
80932 2 kg
80942 18 kg



ZamrażaczSprężone powietrze/ZamrażaczSprężone powietrze

TL-676
20605 spray

TB-338
15925 spray

PG-70B
10705 spray

FS-35A
06595 spray

 

Zamrażacz

• Sprężone powietrze, 6 bar
• Usuwa pył i inne drobiny
 z urządzeń elektronicznych,
 fotograficznych, optycznych;   
 drukarek, kopiarek itp.
• Niepalny

• Poluzowuje nakrętki
• Detekcja uszkodzeń obwodów
 drukowanych
• Rozkuwanie elementów
 mechanicznych
• Test detektorów dymu
• Nie narusza testowanych
 układów
• Palny

• Poluzowuje nakrętki
• Detekcja uszkodzeń obwodów  
 drukowanych
• Rozkuwanie elementów
 mechanicznych
• Chłodzi do temp. -35°C
• Nie narusza testowanych   
 układów
• Niepalny

• Do sprzętu komputerowego
 i innych urządzeń elektronicznych
• Usuwa kurz i brud
• Do delikatnego czyszczenia
• Ciśnienie 5 bar, palny
• Wyposażony w długi aplikator
• Po odwróceniu „do góry nogami”
 jest zamrażaczem

Rozmrażacz

IF-1036
09615 spray

• Roztapia szron i lód
• Do wycieraczek szyb, komór
 chłodniczych, zamków
• Usuwa zabrudzenia
• Chroni przed zaparowaniem

• Nie powoduje korozji
• Do kontroli systemów rur
• Niepalny
• Szybko wykrywa nieszczelności   
 w przewodach gazowych,
 ze sprężonym powietrzem i innymi   
 gazami
• Do rur ze stali, miedzi, tworzyw   
 sztucznych etc.
• Temp.od -15°C do +70°C

Wykrywacz nieszczelności

FW-1661
12875 spray

Starter do silników

KS-199
09615 spray

• Ułatwia start silnikow Diesla
• Zabezpiecza przed korozją
• Zawiera środki smarujące   
 cylindry

ZAMRAŻACZE, ODMRAŻACZE I ODRDZEWIACZE
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Odrdzewiacz-penetrant Odrdzewiacz z PTFE

RT-177
18715 spray

RTF-169
18725 spray

• Zatrzymuje postępowanie
 korozji
• Usuwa śniedź i rdzę
• Chroni przed wilgocią
• Bezkwasowy
• Poluzowuje zapieczone
 elementy (nakrętki, bolce,
 zawory i sprzęgła)

• Wypiera wilgoć
• Mikrocząstki PTFE z efektem
 penetrującym
• Redukuje tarcie i zużycie
• Rozpuszcza rdzę
• Temp. od -54°C do +247°C
• Do narzędzi, maszyn,
 sprężarek, urządzeń
 chłodzących



Rozdzielacz bezsilikonowy

 Olej-smar silikonowy 

SC-4
19285 spray

• Smar do łożysk nylonowych
• Chroni przed wilgocią
• Temp. od -50°C do +200°C
• Bezwonny, bezbarwny
• Aprobata NSF-H1
• Do taśm gumowych

• Nie zawiera silikonu
• Smarujący rozdzielacz do przemysłu   
 meblowego „anty żywica”
• Nieagresywny dla metali, gumy
 i polimerów
• Rozdzielacz do form wtryskowych,
 tzw. „sucha warstwa”
• Temp. max do +250°C

Bezsilikonowy środek poślizgowy 

GM-12
07395 spray
8072 5 l
8078 200 l

• Zawiera 36% oleju silikonowego
• Doskonały rozdzielacz do form
• Chroni gumowe elementy
• Doskonały środek poślizgowy
• Temp. od -50°C do +200°C
• Do składania rur i przeciągania  
 kabli

Powłoka  zabezpieczająca

ELS-33
05395 spray

 
   
  

• Na bazie wosków mineralnych
• Odporny na czynniki chemiczne
• Skuteczny do temp. +130°C
• Zabezpiecza do 1,5 roku
• Test w komorze solnej: 1000 h
• Konserwacja form i narzędzi
• Bardzo dobre właściwości izolacyjne

 

   
  

Olej silikonowy

1510 5 l
Kemsil-350

• Środek rozdzielający
• Chroni przed wilgocią
• Temp. od -40°C do +280°C
• Zalecany do tworzyw sztucznych
• Bardzo niska wiskozowatość

  

TRV-36
19405 spray
8592 5 l
1335A 20 l
8598 200 l

 

  

Rozdzielacz silikonowy

CS-1300
17395 spray

• Zawiera 36% oleju silikonowego
• Redukuje tarcie i hałas na el.  
 niemetalowych
• Dla przemysłu spożywczego
 i tworzyw sztucznych
• Temp. max do +200°C
• Aprobata NSF-H1
• Doskonały do chłodni i mroźni
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Powłoka cynkowa Powłoka  cynkowo-aluminiowa

Powłoka aluminiowa Powłoka aluminiowa

Zn-595
25285 spray
Zn-595L
8710 1.5 kg

ZA-550
25275 spray

Galva Flash
01425 spray

AL-800
01415 spray

CR-316
18685 spray

 

Podkłady gruntujące

Stal nierdzewna

• Galwaniczna powłoka  
 naprawcza
• Nie mniej niż 95% cynku
• Test komory solnej
 > 540 godz
• Temp. do +500°C
• Efekt galwanizacji
 na ciepło

• Do reparacji rys i wyprawek
• Kolor: srebrny półmat
• 99% czystego aluminium
• Odporny na temp.
 do +480°C
• Doskonale zabezpiecza
 przed korozją użyty
 wraz z podkładem    
 gruntującym Zn-595

• Długotrwała ochrona   
 powierzchni metalowych
• Kolor: błyszczące aluminium
• 99,5% czystego aluminium
• Do spoin spawalniczych
• Antykorozyjna
• Odporna na temp. do +800°C

• Wytrzymała powłoka
• Zawiera pigmenty ze stali
 nierdzewnej
• Max. temp. +400°C
• Do zabezpieczania barierek,  
 poręczy i elementów mostów

• Kolory:
 czerwono-brązowy – RBG-80  
 jasnoszary – LG-90 
• Szybkoschnący
• Skuteczna ochrona
 antykorozyjna 
• Temp. do +120°C

• Naprawa powłok w miejscach
 spawania
• Kolor: błyszczący metalik
• Test komory solnej > 300 godz. 
• Temp. do +480°C
• Efekt galwanizacji na zimno

  Brite-Mark ® Medium

Żółta
Fioletowa
Czarna
Szara
Zielona

13636 spray

 
 

 
Czarny  62100

 Czerwony
 

62120
 Żółty 62140

Biały
Niebieski
Zielony

62150
       62110
       62130
       

Farby znakujące

• Nie zawierają ksylenu
• Nadają się do wszystkich powierzchni:   
 drewna, metalu, plastiku, papieru, szkła,  
 betonu, skóry, kamienia, winylu itp.
• Nie blakną pod wpływem
 promieniowania UV

• Powłoka tymczasowa
• Do znakowania konstrukcji,
 dróg, rur gazowych,
 kontenerów i ramp
• Szybkoschnąca
• Na wszystkie podłoża (asfalt,
 stal, drewno, plastiki i tekturę)
• Odporna na warunki
 atmosferyczne
• Samoczyszcząca dysza

POWŁOKI METALICZNE I ZNAKUJĄCE

VEJ

RBG-80
07605 spray

LG-90
07595 spray
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Zabezpieczanie Uszczelnianie

Kleje szybkoschnące

CE-09
65032 3 g
65033 20 g

CE-96
65013 3 g

CE-35
65042 20 ml

65022 20 ml
CE-98

 65052 20 ml

Klej kontaktowy

SK-120
12344 spray

AS-22 50 ml 67315
AS-40 50 ml 67325
AS-43 50 ml 67335
AS-70 50 ml 67345
AS-75 50 ml 67355

AL-03 50 ml 67125
AL-38 50 ml 67135
AL-41 50 ml 67115

AT-42  67425 50 ml
AT-72  67416 50 ml
AT-77  67435 50 ml
AT-42  67427 250 ml
AT-72  67417 250 ml

AP-10  67218 50 ml
AP-60  67235 50 ml
AP-73  67225 50 ml
AP-74  67228 50 ml
AP-73  67227 250 ml

• Klej kauczukowy
• Szybko przylegający
• Do materiałów
 porowatych
• Regulowana dysza

Połączeń gwintowych
AT-72 lekki, biały,
tolerancja 0,30
AT-42 średni, brązowy,
tolerancja 0,15
AT-77 średni, żółty z PTFE,
tolerancja 0,50

Łożysk
AL-41 średni, żólty,
tolerancja 0,12
AL-03 mocny, zielony,
tolerancja 0,10
AL-38 bardzo mocny, zielony, 
tolerancja 0,20

Śrub i nakrętek
AS-22 lekki, fioletowy, tolerancja 0,20
AS-40 średni, żółty, tolerancja 0,12
AS-43 żel średni, niebieski, tolerancja 0,25
AS-70 mocny, zielony, tolerancja 0,15
AS-75 mocny, zielony, tolerancja 0,20

Połączeń kołnierzowych
AP-10 Czerwona pasta,
tolerancja 0,30
AP-73 Zielony, tolerancja 0,30
AP-74 Pomarańczowy, fluorescen-
cyjny, tolerancja 0,50
AP-60 Zielony, tolerancja 0,50

• 80.000 cSt – gęsty,  
 płynny żel
• Do metali, tworzyw  
 sztucznych,
 powierzchni   
 porowatych,   
 marmuru
• Zalecany do   
 montażu pionowego
 i chropowatych,   
 popękanych 
 powierzchni

• 2.100 cSt
• Precyzyjne klejenie  
 plastków,
 gumy, materiałów   
 porowatych,   
 metali
• Spoina odporna na  
 wibracje

• CE-96 100 cSt –
 do ceramiki, metalu,  
 gumy, plastiku,   
 marmuru, skóry
• CE-98 30 cSt –   
 do metalu, gumy, 
 tworzyw sztucznych

Uszczelki w aerozolu

RTV 273
54640 226 g

 

RTV 650
 54840 226 g

• Czerwony silikon
• Olejoodporny,
 wodoodporny
• Temp. od -50°C
 do +300°C
• Izolator elektryczny
• Do stosowania na metal,
 szkło, winyl, beton i gumę

• Czarny silikon
• Olejoodporny,
 wodoodporny
• Temp. od -75°C
 do +290°C
• Izolator elektryczny
• Do stosowania na metal,
 szkło, winyl, beton i gumę




