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ROČNA PRŠILKA - NEVTRAL
Univezalna pršilka za 
nanašanje vseh čistil in 
tekočin .

 Posebej pripravljen prostor za 
označevanje varnostnih oznak

 Posebej pripravljen prostor za 
označevanje vsebine

Varno in enostavno rokovanje 
z ergonomsko posodo s 
katero je velik prihranek  vseh 
tekočin.

Šobo je možno rgulirati 
za nanšanje s curkom ali 
pršenjem.

Posoda ima merilno skalo za 
nadzor nad porabo tekočin.

Set tesnil:

ROČNA PRŠILKA - NEVTRAL 360°
Univezalna pršilka za 
nanašanje vseh čistil in 
tekočin v vseh pozicijah.

 360° rokovanje

 Posebej pripravljen prostor za 
označevanje vsebine

Varno in enostavno rokovanje  še 
posebej na nedostopnih mestih

Podaljški :

01 0200

Naziv Vsebina Art.:
Pršilka 1000 ml 0891 503 001

1.

2.

Naziv Slika Art.:
Podaljšek zavit 1. 0891 532 1
Podaljšek raven 2. 0891 532 2

Naziv Art.:
Set tesnil 0891 599

Naziv Art.:
Set tesnil 0891 503 032

Art. 0891 501 360



Kemično tehnični IZDELKI  4

ROČNA PRŠILKA - NEVTRAL
Univezalna pršilka za 
nanašanje vseh čistil in 
tekočin .

 Merilna skala  za nadzor  nad 
porabo tekočine in mešanja z vodo

 Posebej pripravljen prostor za 
označevanje vsebine

Varno in enostavno rokovanje 
z ergonomsko posodo s 
katero je velik prihranek  vseh 
tekočin.

Šobo je možno rgulirati 
za nanšanje s curkom ali 
pršenjem.

Posoda ima merilno skalo za 
nadzor nad porabo tekočin.

ROČNA PRŠILKA - NEVTRAL 360°
Univezalna pršilka za 
nanašanje vseh čistil in 
tekočin v vseh pozicijah.

 360° rokovanje

 Posebej pripravljen prostor za 
označevanje vsebine

Varno in enostavno rokovanje  
še posebej na nedostopnih 
mestih

Naziv Vsebina Art.:
Pršilka 500 ml 0891 502 002
Pršilka 1000 ml 0891 502 003

Naziv Vsebina Art.:
Pršilka 360° 500 ml 0891 502 360
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Varno in enostavno rokovanje in je 
velik prihranek  tekočin.

Šobo je možno rgulirati za nanšanje s 
curkom ali pršenjem.

Posoda ima merilno skalo za lažji nadzor 
nad mešalnim razmerjem tekočin.

Art. 0891 385 005

• Primerno za uporabo alkalnih tekočin
• Uporaba je priporočljiva za pranje 

tovornih vozil in avtobusov.
• Enostavno rokovanje.

Prenosna pršilka  
za nanašanje pene in čistila  
na umazane površine

SP-5 ROČNA PRŠILKA

Art. 0891 385 008

• Primerno za uporabo kislih tekočin.
• Uporaba je priporočljiva čiščenje v 

prehrambeni industriji
• Enostavno rokovanje.

Ročna penilna pršilna 
naprava za  nanašanje in 
razprševanje detergentov 
in neagresivnih čistil  na 
pokončne površine

ROČNA PENILNA PRŠILKA “PREFECT FOAM”

Art. 0891 503 021
Pršilka 1,5l

Art. 0891 385 009
Pršilka 8l

Naziv Art.:
Set filtrov, šob in tesnil 0891 503 032

Set filtrov, šob in tesnil  Art.:0891 503 032
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•Zaradi plastificiranega premaza stene
   rezervoarja je življenska doba šampnirne
   naprave daljša.
• Ko je napolnjena pod pritiskom, jo lahko 
   nemoteno prenašamo in deluje brez cevi na 
   stisnjeni zrak.
• Opremljena je z varnostnim ventilom na 8 bar
• Nanos šampona je zelo enostaven in hiter

Prenosna pnevmatska naprava za  nanašanje in razprševanje detergentov in 
neagresivnih čistil  na pokončne površine

ŠAMPONIRNA NAPRAVA

Art. 0715 93 950

Dodatni dezervni deli
Razpršilna pištola 0715 93 953
Rezervna šoba 0715 93 954
Prikluček  1/4“ 0699 100 614
Spiralna cev 8 mm 0699 916 08

Tehnični podatki
Dimenzije 790 x 330 x 395 mm
Volumen posode 24 l
Max tlak/priklop 8 bar ; 1/4“
Teža 18kg
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Področje uporabe:
Uporabno za čiščenje notranjosti in zunanjosti 
vozil (armaturna plošča, sedeži, talne preproge, 
obrobe, vrata, itd.)

Lastnosti:
• Učinkovit efekt vrtinčenja preko uležajenega      
    aluminijastega pogona (slika 1..)
• Ročno nastavljiv ventil za pretok zraka
• Umazanijo na ta način uspešno odstranimo
• Gibljiv priklop omogoča enostavno rokovanje   
 (slika 2.)  
• Učinkovito čiščenje z več moči kot Tornador
• Mikrodoziranje preprečuje nastajanje      
 madežev zaradi detergenta   
• Primeren za uporabo z različnimi Würth-ovimi           
 čistili 

 Slika1.

Max vrtilna hitrost min-1 8.000
Priklop col ¼“
Dolžina cevke mm 10
Delovni tlak bar / PSI 6,3 / 90
Teža kg 0,85
Nivo hrupa dB (A) 91

TOP GUN ČISTILNA PIŠTOLA

Art. 0891 703 140

Inovativna čistilna naprava za 
profesionalne uporabnike

Tehnični podatki:

 Slika2.
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• Čiščenje z vodnim curkom ali brez z 
optimalno porabo vode.

• Nastavki z edinstvenim, patentiranim 
obračanjem.

• Ščetine krtač z različnimi dolžinami lahko 
dosežejo težje dostopne predele.

• Nežne ščetine krtač so primerne za 
čiščenje vseh vrst lakiranih površin, saj jih 
ne poškodujejo.

• Teleskopsko držalo se podaljša do 2750 
mm.

Krtače zagotavljajo efektivno čiščenje, ki ne poškoduje laka vozil. Patentirano obračanje 
nastavkov, ergonomski ročaji in vstavki držal omogočajo, da je čiščenje učinkovito, hitro 
in enostavno.

ČISTILNA KRTAČA
Art. 0891 350 100
• Z vodnim curkom
• Z nastavitvijo kota
• 140 x 280 mm

ČISTILNA KRTAČA
Art. 0891 350 201
• Z vodnim curkom
• 70 x 270 mm

WIPE-N-SHINE BRISALKA
Art. 0891 350 205
• Za odstranjevanje 

vodnih kaplic
• 350 mm

ALU ROČAJ 1500 mm
Art. 0891 350 103
• Z vodnim curkom

ALU ROČAJ 1500 mm
Art. 0891 350 103

TELESKOPSKI ROČAJ 2750 mm
Art. 0891 350 104
• Z vodnim curkom

WIPE-N-SHINE BRISALKA
Art. 0891 350 206
• Za odstranjevanje 

vodnih kaplic
• 450 mm

BRISALKA ZA TLA
Art. 0891 350 207
• 600 mm

ČISTILNA KRTAČA
Art. 0891 350 202
• Z vodnim curkom
• 80 x 400 mm

ROČNA ČISTILNA KRTAČA
Art. 0891 350 102
• 130 x 340 mm

ROČNA ČISTILNA KRTAČA
Art. 0891 350 204
• Z vodnim curkom
• 47 x 287 mm

ROČNA ŠČETKA ZA PLATIŠČA
Art. 0891 350 211
• 210 mm

KRTAČE IN BRISALCI ZA ČIŠČENJE VSEH VRST VOZIL
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• Zelo vpojen.
• Različnih širin in slojev.

• Primernih dimenzij za vse standardne 
nosilce.

• Zelo vpojne, primerne za brisanje rok.
• Priročen stenski nosilec, enostavna 

menjava.

• Najboljši nadomestek bombažnim brisačam, bolje vpijajo vse vrste tekočin.
• Ne kaplja, ko je brisača napojena s tekočino.
• Primerne za brisanje vseh vrst prahu in grobe umazanije.
• Dimenzije 290 x 380 mm, 250 brisač na roli. Pakirano po 2 koluta.

Za brisanje mastnih madežev in umazanije

STOJALO ZA BRISAČE
Art. 0899 800 606
• S košem za smeti

VREČE ZA SMETI
Art. 0899 800 550
• 120 l, 25 kom

NAMIZNO ALI STENSKO 
STOJALO ZA BRISAČE
Art. 0899 800 609

NAMIZNO STOJALO
ZA BRISAČE
Art. 0899 800 607
• S košem za smeti

PAPIR ZA ČIŠČENJE V KOLUTU

ČISTILNE BRISAČKE Z NOSILCEM

TEKSTLNI PAPIR ZA ČIŠČENJE V ROLAH

STOJALA ZA PAPIRNATE BRISAČE

Opis Sloji Kosov Mere Art. Pak.
Bele 2 1500 220 x 380 mm 0899 800 290

2
Bele 2 2500 220 x 380 mm 0899 800 511
Modre 2 1000 380 x 390 mm 0899 800 773
Modre 3 1000 380 x 390 mm 0899 800 823
Modre 3 500 380 x 390 mm 0899 800 850

Opis Mere Art. Pak.
Stenski nosilec 355 x 29 x 31 mm 0899 800 421

1Bele brisače 205 x 300 mm 0899 800 653

Art. 0891 800 210
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• Visoka moč čiščenja brez dodatnih čistil.
• Ne pušča nobenih sledi.
• Material: Bio polimer
• Barva. Rumena
• Vonj po pomarači

Masa primerna a čiščenje in 
razkuževanje na težko dostopnih 
mestih v notranjosti motornih 
vozil, kot so zračniki,police in
druga odlagalna mesta.

Zaradi izredne lepljivosti 
viskoznosti in elastičnosti je 
čiščenje površin zelo učinkovito.

MASA ZA ODSTRANJEVANJE UMAZANIJE

Art. 0890 900 100
Pak 1/12 kos
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Tehnični podatki

• Primerna za čiščenje suhih ali mokrih 
površin, brez dodatnih čistil.

• Pri suhem čiščenju vleče nase delce prahu 
s pomočjo statične elektrike kot magnet.

• Testirana kot protialergentna.
• Primerna za suho poliranje.
• Ne pušča sledi in nitk.
• Pranje: do 90°C brez mehčalca.

• Visoka moč čiščenja brez dodatnih čistil.
• Visoka vpojnost.
• Optimalno čiščenje in poliranje  

z manjšim naporom.
• Ne pušča sledi in nitk.
• Pranje: do 60°C brez mehčalca.
• Dimenzije 400 x 400 mm, 10 krpic  

v paketu.

Vpojnost v 10 sekundah 702,50 %
Maksimalna vpojnost (30 sekund) 704,30 %
Material PET/PA mikrofibra, 35,8g/m2

Aktivna krpa za čiščenje 
vseh vrst površin

• Omogoča enostavno čiščenje, izredno 
vpojna krpa.

• Dimenzije 700 x 450 mm. 

Krpe za fino čiščenje 
in poliranje

MIKROFIBRA KRPE

MIKROAKTIVNA KRPA PRO

JELENOVA KOŽA KOMPRESIRANE GOBE

Opis Kompresirana Polna velikost Art. Pak.
Pravokona 130 x 80 mm 135 x 93 x 37 mm 0705 700 130

1Polkrožna 188 x 80 mm 195 x 85 x 60 mm 0705 700 131

Art. 0899 900 150
10 komadov, temno sive barve

Art. 0899 700 630

Art. 0899 900 131 - modra
Art. 0899 900 132 - rdeča
Art. 0899 900 133 - rumena
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• Visoka moč čiščenja na stisnjen zrak.
• Posodica je testirana za vse vrste čistil  

in kemičnih preparatov.
• Nastavljiva šoba omogoča nadzorovano 

razprševanje čistila na površino.
• Enostavno doziranje - 800 ml.

Nova linija kemično - 
tehničnih proizvodov,  
ki dosledno izpolnjujejo 
norme zaščite okolja.
• Zmanjšuje obremenjevanje okolja.
• Ne ustvarja odpadkov.
• Najboljša kakovost za najvišje zahteve.
• Biološko razgradljivo 95% (OECD test)
• PH vrednost 8,5.
• Masti in olja ne emulgirajo s čistilom, ker 

se spodrivajo in razbijajo. Na ta način 
nastanejo le odpadne vode, ki se lahko 
izlivajo v separator za olje  
(Ö - norm test - U B5105).

Za enostavno čiščenje 
s čistili za motor, 
zavore...

• Hitro in učinkovito odstranjuje olje, 
maščobo in ostalo umazanijo.

• Lahkoviskozno (tiksotropno), s tem je 
omogočen optimalen učinek čiščenja tudi 
na pokončnih površinah.

• Občutljive površine, kot so aluminij, 
kositer in cink ter lakirane površine  
se zahvaljujoč PH vrednosti čistijo, 
vendar ne poškodujejo.

• Ne škoduje koži.
• Brez silikonov.

Zelo učinkovito sredstvo za čiščenje motorja, prostora okoli 
motorja in ohišja menjalnikov brez onesnaževanja okolja

ČISTILO ZA MOTOR

ČISTILNA PIŠTOLA

Art. 0891 612

PH nevtral-

Art. 0893 013 05
Plastenka 5l
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UPORABA

• Sredstvo za čiščenje razredčiti z vodo odvisno od stopnje umazanije, površino navlažiti z 
razredčenim sredstvom, ga pustiti, da deluje, nato obrisati ali sprati.

• Učinek čiščenja se poveča z uporabo tople vode.
• Za optimalen učinek redčite z vodo v razmerju 1:10 do 1:20, sredstvo nabrizgajte z 

razdalje 20 - 40 cm.

Močno, PH nevtralno 
sredstvo z ekstremno 
visokim učinkom raztapljanja 
nečistoč brez onasneževanje 
okolice za čiščenje podov, 
strojev in naprav.

• Hiro in učinkovito odstranjuje olje, maščobo 
in ostalo umazanijo  
z vseh površin.

• Lahkoviskozno (tiksotropno), s tem je 
omogočen optimalen učinek čiščenja tudi na 
pokončnih površinah.

• Občutljive površine, kot so aluminij, kositer in 
cink ter lakirane površine se zahvaljujoč PH 
vrednosti čistijo, vendar ne poškodujejo.

• Ne škoduje koži.

Kemično sredstvo za čiščenje 
motorja in prostora okoli 
motorja.

ČISTILO ZA MOTOR V SPREJU

BMF ČISTILO ZA DELAVNICE

MEŠANJE Z VODO
Za čistilce s tlakom 3-5% koncentrat
Za čistilne stroje 5-10% koncentrata
Za ročno šiščenje 10-50% koncentrata

Art. 0890 23
Sprej, 300 ml

Art. 0893 118 2
Plastenka 5 l
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• Hitro in učinkovito odstranjuje nečistoče, smole, 
olje, maščobo in ostalo umazanijo z vseh površin.

• Brez organskih razredčil in fosfatov, kar omogoča 
organsko razgradljivost - ni obremenjujoč za okolje.

• Občutljive površine, kot so aluminij, kositer in 
cink ter lakirane površine se zahvaljujoč PH 
vrednosti čistijo, vendar ne poškodujejo.

• Biorazgradljivo sredstvo po normativu OECD302 B.
• pH vrednost: 8.6.
• Brez AOX in silikonov.
• Ne škoduje koži.
• Prijetnega vonja.
• Barva: neon zelena.

Čiščenje vseh plastičnih in tekstilnih površin 
v vozilih.

Čistilne molekule pronicajo skozi umazanijo 
in jo začnejo izpodrivati ter deliti na manjše 
delce.

Delijo se v manjše molekule in se začnejo 
vezati z umazanijo, da jo odluščijo od 
podlage.

Po končani vezavi se molekule naberejo na 
površini umazanije, da jo lažje odstranimo. 
Preprečujejo tudi ponovno prijemanje.

Razmaščevanje orodja, strojev in prostora 
po uporabi v delavnicah.

Čiščenje in razkuževanje sanitarnih 
prostorov.

UPORABA

NAČIN DELOVANJA

Močno kemično večnamensko 
sredstvo za čiščenje motorja, 
motornega prostora, plastike, 
lakiranih površin, stekla in blaga.

LIQUID GREEN

Art. 0893 474
Pršilka 500 ml

Art. 0893 474 5
Plastenka 5 l
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• Nanesite tanek sloj na celoten motorni 
prostor in motor z razdalje 20 - 30 cm.

• Po nanosu ni potrebno poliranje.

• Zaščiti vse kovinske, gumijaste  
in plastične dele motorja in obmotornega 
prostora pred prahom in vodo.

• Sredstvo lahko nanesete na vlažne 
površine.

• Osveži izgled plastičnih delov.
• Vozilo lahko poženete takoj po nanosu.

• Posebej primerno za pripravo rabljenih vozil. 
• Zaščitni lak ščiti vse dele motorja pred 

korozijo in umazanijo.
• Temperaturno obstojen do 100°C
• Ščiti in neguje plastične in gumijaste dele in 

daje videz ohranjenosti.

Zelo učinkovito sredstvo za 
zaščito motorja in prostora okoli 
motorja pred prahom in vodo. 
Primerno za vse vrste motorjev.

Zaščita motorja in obmotornih 
delov z lakom na akrilni 
osnovi.

ZAŠČITA ZA MOTOR

ZAŠČITNI LAK ZA MOTOR

UPORABA

Art. 0893 479 005
Plastenka 5 l

Art. 0892 790
 Sprej 400 ml
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• Priporočeno razmerje uporabe 1:30 
z vodo, nanesite z razdalje 1 metra.

• Po nanosu pustite delovati 5 minut -  
ne dovoljite, da se posuši na površini  
in dobro sperite z vročo vodo pod viso-
kim pritiskom z razdalje 30 cm.

• Priporočeno razmerje uporabe 1:30 - 
1:10 z vodo, nanesite z razdalje  
1 metra.

• Po nanosu pustite delovati 5 minut -  
ne dovoljite, da se posuši na površini  
in dobro sperite z vodo.

• OPOZORILO: Ne nanašajte sredstva  
na steklene površine - okna.

• Primerno za čiščenje umazanije na karoseriji, 
šasiji in podvozju

• Majhna poraba čistila.
• Hitro in učinkovito čiščenje max. 5 minut.
• Ne pušča madežev po izpiranju z vodo.

• Primerno za čiščenje trdovratne 
umazanije na kaoseriji, šasiji in podvozju 
(olja, masti, katran, lepila, cement, 
oksidirane in rjaveče površine...).

• Hitro in učinkovito pranje - max. 5 minut.
• Ne pušča madežev po izpiranju z vodo.

Čistilna pena na osnovi luga 
za čiščenje zunanjosti, šasije 
in podvozja komercialnih 
vozil z visokim učinkom 
odstranjevanja umazanije.

Koncentrat na osnovi kisline, za čiščenje trdovratnih 
madežev na zunanjih površinah tovornih vozil.

ČISTILO ZA TOVORNA VOZILA - CARGO

MOČNO ČISTILO ZA TOVORNA VOZILA

Opis Količina Art.
Plastenka 30 litrov 0893 037 020
Ročna pršilka – 0891 503 001
Pipa za 20l – 0891 302 03

UPORABA

UPORABA

Trenutno  ni dobavljiv

Art. 0893 036 030
Plastenka 30 l
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Nova linija kemično - 
tehničnih proizvodov,  
ki dosledno izpolnjujejo 
norme zaščite okolja.
• Zmanjšuje obremenjevanje okolja.
• Ne ustvarja odpadkov.
• Najboljša kakovost za najvišje zahteve.
• Biološko razgradljivo 95% (OECD test).
• Masti in olja ne emulgirajo s čistilom, 

ker se spodrivajo in razbijajo. Na ta 
način nastanejo le odpadne vode, ki se 
lahko izlivajo v separator za olje  
(Ö - norm test - U B5105).

• V 10 litrov tople vode dodajte 25 ml 
čistila in dobro zmešajte.

• Čistilo nanesite z gobo na avto, pustite 
delovati, nato sperite s čisto vodo.

• Za optimalen rezultat avto zbrišite 
s krpo iz jelenove kože  
Art. 899 700 630.

• Umazanija je odstranjena z laka, kromi-
ranih površin, gume, plastike in stekel. 

• Posebne sestavine omogočajo, da po 
pranju ostane na površini tanek zaščitni 
sloj, ki ščiti pred vremenskimi vplivi, soljo, 
korozijo in sončno svetlobo.

• Odstranjuje raznovrstno umazanijo  
z laka, kromiranih površin, gume, plastike 
in stekel.

• Uporablja se lahko za ročno čiščenje  
z gobo ali z visokotlačnim čistilcem.

• Prijazen do kože - pH vrednost 6,6.
• Brez silikonov.
• Prijetnega vonja.

Okolju prijazen avto 
šampon ki naredi vaše 
pranje 2x učinkovitejše - 
čisti in voska naenkrat!

AVTOŠAMPON 3 V 1

Opis Količina Art. Pak.
Plastenka 1 liter 0893 012 002

1
Plastenka 5 litrov 0893 012 051
Ročna pršilka, 1l – 0891 503 001
Pipa za 5l plastenko – 0891 302 01

UPORABA

REZULTAT
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• Odstranjuje raznovrstno umazanijo  
s stekel, kot je mrčes, ptičji iztrebki, 
katran, masti, silikoni, olja, sol, kamen od 
vode, sledi gume od trenja brisalcev,...

• Uporablja se kot nanašanje na steklo, 
kjer nastane pena ali na krpico za 
manjše površine.

• Ne poškoduje laka, gume in plastike.
• Zaradi aktivne pene je uporabna na 

vertikalnih površinah.
• Brez AOX in silikonov.
• Prijetnega vonja.

Pred uporabo pločevinko dobro pretresemo. 
Nato nanesemo na površino katero čistimo. 
Pustimo da deluje in nato dobro obrišemo z 
čisto in suho krpo, najbolje pa se obnese z 
papirnatimi brisačami v roli 
Art. 0899 800 773

Sredstva ne nanašajte na vročo površino in 
na direktnem soncu

Odstranjuje ostanke mrčesa, 
ptičjih iztrebkov, katrana, 
masti, silikona in ostanke od 
trenja brisalcev.

AKTIVNO ČISTILO ZA STEKLO

UPORABA

OPOZORILO

Opis Količina Art. Pak.
Sprej 500 ml 0890 25

1

Plastenka 5 litrov 0890 250 5
Plastenka 20 litrov 0890 252 0
Ročna pršilka - penilnik, 1,5 liter - 0891 503 021
Pipa za 5l plastenko - 0891 302 01
Pipa za 20l in 60l sod - 0891 302 03

Art. 0890 25
Sprej 500 ml

Art. 0890 250 5
Plastenka 5 l
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• Enakomerno nanesite na celotno platišče. 
Delovati pustite 30 sekund, operite z 
mlačno vodo in nato zbrišite s suho krpo. 
Za trdovratnejše madeže uporabite 
krtačo ali gobo. 

• Ne nanašajte na vroča platišča, lak, 
gumo ali plastiko!

• Odstranjuje mastne madeže in sledi 
zavornega prahu.

• Primerno za aluminijasta in jeklena 
platišča.

• Redno čiščenje ohranja originalen izgled 
platišč in ščiti pred umazanijo.

• Enakomerno nanesite na celotno platišče. 
Delovati pustite 30 sekund, nato zbrišite 
s suho krpo. Za trdovratnejše madeže 
uporabite krtačo ali gobo. 

• Ne nanašajte na vroča platišča, lak, 
gumo ali plastiko!

• Odstranjuje mastne madeže in sledi 
zavornega prahu.

• Redno čiščenje ohranja originalen izgled 
platišč in ščiti pred umazanijo.

ČISTILO ZA ALUMINIJASTA PLATIŠČA 

INTENZIVNO ČISTILO ZA  VSA PLATIŠČA 

UPORABA

UPORABA

Art. 0890 102 05
Plastenka 5 l

Aktivno čistilo za Alu platišča 
učinkovito dstranjuje ostanke 
zavornega prahu.

Art. 0890 102 
Plastenka 500 ml

Art. 0893 476 
Plastenka 500 ml

Izredno učinkovito čistilo za 
Alu  in jeklena platišča za 
dstranjevanje trdovratnih 
ostankov zavornega prahu.
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• Na mesta umazana z insekti nanesite 
in pustite sredstvo delovati nekaj minut. 
Odstranjene ostanke obrišite z gobo. Da se 
izognete poškodbam površine, predhodno 
navlažite umazanijo.

• Ne poškoduje lakiranih in kromiranih 
delov, plastike in stekla.

• Nanesite direktno na čiščeno površino  
in razmažite s krpo.

• Pustite, da začne delovati, nato  
odstranite s čisto krpo ali mehko gobo.

Učinkovit odstranjevalec  insektov z 
laka, stekla in plastike pred uporabo 
strojnega ali ročnega pranja.

• Enostavno in hitro čiščenje.
• Ne pušča sledi.
• Nanesite direktno na čiščeno površino  

in razmažite s krpo.
• Pustite, da začne delovati, nato  

odstranite s čisto krpo ali mehko gobo.

Hitro in brez poškodb  odstranjuje 
smolo, madeže masti n olj, umazanijo
ter  zaščitne voske na osnovi 
parafina.

ODSTRANJEVALEC INSEKTOV

ODSTRANJEVALEC KATRANA

ODSTRANJEVALEC DREVESNE SMOLE

Art. 0893 470 001
Plastenka 500 ml

Art. 0890 26
Sprej 300 ml

Čistilo za odstranje  katrana, smole,
ostankov zaščite za podvozje z vseh 
lakoranih in kromanih površin

Art. 0890 21 005
Plastenka 5 l
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PREJ               POTEM

 Aktivna pena za osvežitev  
pnevmatik in drugih 
gumijastih delov

Sredstvo za nego in zaščito gumijastih površin.

• Ohranja gumijaste dele sveže.
• Preprečuje razpadanje gumijastih delov 

zaradi vremeskih vplivov.
• Primerno za pnevmatike, tesnila vrat, 

predpražnike, gumijasta pedala...
• Ne poškoduje lakiranih in kromiranih površin.
• Brez silikona.

• Enostavno nanašanje - brez poliranja.
• Preprečuje razpadanje in pokanje materiala.
• Osveži izgled pnevmatik.
• Dobro operite pnevmatike in jih popolnoma 

posušite. Enakomerno nanesite sredstvo po 
vsej površini in počakajte, da se posuši.

• Ne pršite po zavorah - vsebuje silikon.

AKTIVNA PENA ZA GUME

SREDSTVO ZA NEGO GUME

Opis Količina Art.
Sprej 300 ml 0890 110
Stik 75 ml 0893 012 8

Art. 0890 121
Sprej 500 ml
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Visoko kakovosten vosek za 
nego plastike in gumijastih 
delov vozila.

Plastična barva za 
osvežitev izgleda plastičnih 
delov vozila.

• Z grobo stranjo mokre gobe dobro 
zdrgnite površino in jo osušite - barva  
je občutljiva na vlago.

• Stisnite barvo iz tube na mehko gobo 
in jo enakomerno nanesite na željeno 
površino.

• Takoj odstranite barvo z lakiranih  
in ostalih površin.

• Visoko kakovostna barva za plastiko.
• Področja uporabe: odbijači, plastične 

strehe, plastični deli notranjosti vozila, 
gumijasti predpražniki, gumijaste cevi  
za vodo...

• Restavrira plastične dele vozila  
do originalnega izgleda.

• Enostavno nanašanje.
• Brez razredčil.

• Neverjetna osvežitev plastičnih delov,  
da izgledajo kot novi.

• Idealno za plastiko, poškodovano od 
vremeskih vplivov - zbledena, porozna 
površina.

• Preprečuje poškodbe manjših kamenčkov, 
pred vplivi sonca in dežja.

• Enostavno nanašanje - majhna poraba.
• Brez silikonov.
• Osušite površino in nanesite sredstvo  

s čisto krpo ali gobo na površino. 
• Za poškodovane dele plastike 

priporočamo grobo gobo.
• Svetleč efekt dosežete s poliranjem.

PREMAZ ZA NEGO PLASTIKE 

PLASTIČNA BARVA PLAST PT®

UPORABA

Opis Količina Art.
Tuba - črna 75 ml 0893 280 1
Tuba - antracit 75 ml 0893 280 2

Art. 0893 477
Plastenka 1l
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• Plastični deli (odbijači, maske hladilnikov, 
usmerjevalci zraka, zaščitne letvice, in 
plastične strehe) dobijo visok sijaj in ne 
postanejo krhki.

• Neguje gumijaste dele (tesnila vrat 
in pokrovov, gumijaste odbijače, cevi 
hladilnika in pnevmatike) in jih ščiti pred 
zunanjimi vplivi. 

• Povečuje elastičnost.
• Impregnira plastične strehe.
• Deluje antistatično - nase ne veže 

umazanije in prahu.
• Pred vlago in prahom ščiti električne 

kontakte.
• Primerno za podmazovanje vodil 

sedežev in pomičnih streh.
• Preprečuje škripanje in cviljenje med 

različnimi materiali.
• Ne pušča sledi.

Dolgotrajno ščiti in izolira 
plastične, gumijaste in 
kovinske dele na vozilu.

SILIKON SPREJ

Opis Količina Art. Pak.
Sprej 500 ml 0893 221

1

Plastenka 5 litrov 0893 221 05
Plastenka 20 litrov 0893 221 520
Ročna pršilka, 1 liter - 0891 503 001
Pipa za 5l plastenko - 0891 302 01
Pipa za 20l plastenko - 0891 302 03

Art. 0893 221 
Sprej, 500 ml
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• Sredstvo  pred uporabo dobro pretresemo. 
• Enakomerno nanesemo na željeno površino z 

radalje 20-30cm. 
• Pustimo za krtek čas da deluje in nato prebrišemo z 

mikroaktivno krpo Art. 899 900 131/132 ki ne 
pušča sledi.

• Ščiti in obnavlja plastišče in gumijaste dele  
notranjosti vozila.

• Preprečuje drgnjenje plastičnih delov med seboj.
• Odstranjuje škripanje in cviljenje plastičnih delov.
• Zelo visoka UV zaščita.
• Popolnoma sintetičen preparat,  

ki ne pušča sledi na tekstilu.
• Lahko se uporablja tudi za podmazovanje pasov in 

vodil za sedeže

Učinkovito sredstvo za nego 
armaturne plošče na osnovi silikona.

SILIKONSKI SPREJ ZA ARMATURO

UPORABA

• Optimalne drsne in mazalne lastnosti
• Odstranjuje vodo in preprečije korozijo
• Preprečuje lepljenje in obrabo
• Odpravlja neprijetne škripajoče zvoke
• Izredno dobra temperaturna odpornost
   od –50 ° C do + 250 ° C
• Širok spekter uporabe, v bližini hrane in prehrambene 
    industrije 
• Brezbarven, ne razbarva
• Ščiti in nehguje gumijaste in plastične dele

Kakovostna, fiziološko neškodljivo 
mazalno sredstva z vsebnostjo
visoko koncentriranega in zelo 
kakovostnega silikonska olja.

SILIKON SPREJ FLUID

Art. 0893 221 000
Sprej, 400 ml

Art. 0890 222
Sprej, 600 ml
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• Dobro pretresite plastenko pred uporabo.
• Za čiščenje uporabite mehko, čisto krpo, 

na njo nanesite sredstvo in s krožnimi gibi 
nanesite na usnje.

• Pustite delovati nekaj minut
• S suho krpo pobrišite celotno površino, 

da odstranite vse madeže.

• Čisti usnjene površine v vozilu in jim daje 
videz novega usnja.

• Posebna negovalna emulzija z kokvalitetnimi 
voski in silikoni

• Ščiti pred vplivi svetlobe in odbija tekočine.

Čisti in neguje gladko usnje. 
Preprečuje obrabo pri 
drgnjenju.

SREDSTVO ZA NEGO USNJA

• Čisti usnjene površine v vozilu in jim daje 
videz novega usnja.

• Ščiti pred mehanskimi poškodbami.
• Ščiti pred vplivi svetlobe in odbija tekočine.
• Trdovratne madeže kot je gorčica, kečap, 
     čokolada, krema za sončenje, nežno odstrani
•  Daje usnju prožnost in svežino
•  Primerno za vse barve
•  Brez fosfatov in silikona

Specialno čistilo za gladko 
usnje in alkantaro. 

SREDSTVO ZA ČIŠČENJE USNJA

Art. 0893 012 902
Sprej, 500 ml

Art. 0893 012 901
Sprej, 500 ml
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• Visokokakovostno čistilo na podlagi voska 
in rastlinskega olja Jojobe.

• Osvežuje plastične površine in pušča 
gladko mat površino.

• Površino čisti, neguje in jo ščiti pred 
zunanjimi vplivi ter preprečuje staranje.

• Deluje antistatično - nase ne veže 
umazanije in prahu.

• Pred uporabo uporabite čistilno peno 
AKTIV-CLEAN.

• Čistilo nanesite na čisto krpo in zdrgnite 
čiščene površine.

• Shranjujte pred zmrzaljo.• 
Biološko razgradljivo.

• PH vrednost - 8,2.
• Brez silikonov.

Aktivna pena za čiščenje 
notranjosti vozila.

Aktivno čistilo za plastične 
površine

• Pena ostaja na površini in zaradi nastalega 
vakuma sesa umazanijo s podlage.

• Zaradi posebne sestave pene so tekstilne 
površine po čiščenju suhe.

• Primerno za vse površine v notranjosti vozila.
• Dvajsetkratni volumen - 500 ml Aktiv-Clean 

pene je primerljivo z 10 litri tekočega čistila. 
• Peno nanesite na čisto krpo in zdrgnite 

čiščene površine. Plastične dele po čiščenju 
sčistite s čistilnim sredstvom za armature.

• Na tekstilne površine nanesite direktno s 
sprejem. Pustite, da začne delovati, nato 
posesajte površino

• Biološko razgradljivo.
• PH vrednost - 8,2.
• Brez silikonov.

ČISTILNA PENA AKTIV-CLEAN

ČISTILNO MLEKO ZA ARMATURE 

Art. 0893 472
Sprej, 500 ml

Art. 0893 473 1
Pršilka, 500 ml
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Aktivno čistilo za plastične 
površine

• Peno nanesite na čisto krpo in zdrgnite 
čiščene površine. Plastične dele po 
čiščenju sčistite s čistilnim sredstvom 
za armature.

• Na tekstilne površine nanesite direktno s 
sprayem. Pustite, da začne delovati, nato 
posesajte površino.

• Poseben sloj za hitro menjavo - prihrani 
čas pri menjavi polirne gobe, ovčje volne 
ali mikrofibre.

• Mehak material - idealno deluje na ravnih 
in krožnih površinah.

TEHNIČNI PODATKI

• Hitrost vrtenja lahko prilagajate med 
delom s pritiskom na gumb.

• Zagon stroja se vedno začne  
z najmanjšo hitrostjo - tako polirnega 
sredstva ne razprši, ampak ostane  
na gobici.

• Dvojno reduciran prenos omogoča 
majhne hitrosti vrtenja za natančno 
nanašanje politurnega sredstva.

• Počasno pospeševanje vrtenja za lažji 
začetek poliranja - za varnejše delo.

• 2 letna brezpogojna garancija.

Napetost  230 V / 50Hz
Varnostni razred II
Moč motorja 1200 W
Izhodna moč 750 W
Obrati 900 - 2700 min-1

Velikost obdelovalnih nastavkov 125 - 200 mm
Navoj za pritrditev M14
Teža 2,5 kg
Dolžina priključnega kabla 4 m

Zelo močan polirni stroj 
z inovativno tehnologijo 
kontrole hitrosti in moči.

Plošča s posebnim slojem 
za hitro montažo polirnih 
gob, ovčje volne...

POLIRNI STROJ

PLOŠČA ZA POLIRNE STROJE

PM 200-E
Art. 0702 453 0

Opis Art.
Krožnik D125 mm 0586 01 125
Penasta podloga D126mm 0586 02 126
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Kompaktna, ergonomična in tiha
• Lahka in enostavno rokovanje
• Nizka raven hrupa
• Gladko teče zaradi uravnoteženja
• Natančno delo zaradi ergonomskega
    ročaja.

Konstantna moč stroja
• Zaradi elektronike, hitrost obratov ne pade
    tudi pod obremenitvijo.

Ročna nastavitev vrtljajev
• Enakomerna - stalna hitrost vrtljajev 

Mehak zagon
• Zaradi mehkega zagona pasta ostane na 
    polirnoi blazinici.
• Možnost zaklepa stikala za neprekinjeno 
    delovanje.

Notranja zapora 
• Zapora preprečuje neželjen zagon stroja

Zaščita pred preobremenitvijo
• Zaščita podaljša življensko dobo.

• Idealna za temperaturno občutljive barve
• Primerna za ličarske delavnice in avtopralnice

Zelo močan polirni stroj z 8 
mm hodom s stalnim prisilnim 
pogonom hitrosti in moči.

EKSCENTRIČNI POLIRNI STROJ EPM 160-E

EPM 160-E
Art. 5707 500 0

Tehnični podatki

Napetost 230 V/AC

Frekvenca 50 Hz

Stonja zaščite II

Nazivna moč 1010 W

Delovna moč 590 W

Št. vrtljajev v prostem teku min/max 160 - 480 U/min

Št. vrtljajev pod obrmenitvijo min/max 3200-9600 U/min

Dolžina hoda 8 mm

Premer polirne blazinice max 160 mm

Premer polirnega krožnika 140 mm

Teža 2,7 kg

Dolžina kabla 4m

Vsebina Naziv Art.: Pak

5707 500 0

Polirni krožnik 5807 500 030

1

Prednji ročaj 5807 500 033

Ključ za montažo 5807 500 035

Pokrov ročaja 5807 500 036

Vijak 5807 500 037

NOVO!



Kemično teHNIČNI IZDELKI 29

• Zelo fini brusni lističi s smirkovim papirjem 
za vodno brušenje manjših napak in 
prahu na lakiranih površinah.

• Enostavno pritrjevanje - samolepilni ali 
samozatični lističi.

• Set za brušenje majhnih površin z 
uporabo samolepilnih  
in samozatičnih brusilnih lističev.

• Za natančno brušenje manjših napak na 
laku.

• Z vlažilcem brusilnih ploščic.

Primerno za profesionalno poliranje vseh 
vrst površin - manjše napake v barvi, barvni 
prehodi, poškodovani deli karoserije, 
lakirani plastični deli in polikarbonske stekla 
žarometov. 

Ovsebin akompleta

PODROČJA UPORABE

• Z minimalno porabo polirnih sredstev 
dosežemo odličen rezultat.

• Idealno za delo na terenu (skupaj s 
popravilom poškodb od toče).

• Primeren za poliranje polikarbonskih 
stekel žarometov.

Edinstven komplet za 
profesionalno poliranje 
lakiranih površin

POLIRNI KOMPLET

BRUSNI LISTIČI

SET ZA FINO BRUŠENJE

Art. 5964 089 308

Opis Količina Art. Pak.
Mini polirni stroj DMP 25 – 0703 233 0

1

Groba polirna pasta P10 - plastenka 1000 ml 0893 150 010
Polirna pasta za odstranjevanje hologramov P30 1000 ml 0893 150 030
Pritrdilna plošča – 0586 585 075
Polirna blazinica, 85 mm, oranžna – 0585 025 090
Polirna blazinica, 85 mm, modra – 0585 026 090
Polirna fina blazinica 2000, 85 mm, siva – 0587 841 200 5
Brusni papir, gran.2000, za odstranjevanje napak – 0584 200 0 250

Zrno Pritrditev Art. Pak.
2000 samozatični 0584 200 0 250
3000 samolepilni 0584 023 000 265

Zrno Art. Pak.
Set za fino brušenje 0586 200 0 1
Profi set za brušenje 0586 200 1 1

• Z minimalno porabo polirnih sredstev 
dosežemo odličen rezultat.

• Idealno za delo na terenu (skupaj s 
popravilom poškodb od toče).

• Primeren za poliranje polikarbonskih 
stekel žarometov.
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SET ZA POLIRANJE ŽAROMETOV - PRO Profesionalni set za popolno  
obnovo močno poškodovanih  
žarometov na vseh vozilih.

Polikarbonatna stekla, ki so poškodovana 
od kamenja , UVžarkov in drugih mehanskih 
poškodb jih lahko popolnoma obnovimo. 

Inovativni set
•  Primerno za večino vozil na trgu.
• Popolnoma nov izgled žarometov.
• Zmanjšana možnost nesreč.
• Zagotovljena brezhibna kontrola na  
    tehničnem preglaediu.

Art.:  5964 089 316
Pak 1

Prej Potem

Priporočljivi izdelki:
Odstranjevalec insektov
Art.: 0893 470 1
Aktivno čistilo za steklo 
Art.: 0890 25
Zaščita za polimerne površine 
Art.: 0893 158
Odstranjevalec silikona
Art.: 0893 222 

Vsebina seta Art: Pak

Pnevmatska polirna naprava - mini 0703 236 0 1

Adapter R 1/4“ AG 0699 100 614 1

Krožnik polirni 80 mm 0586 01 80 1

Penasta podloga 80 mm 0586 02 81 1

Adapter M14/6 mm 0586 02 90 1

Polirna blazina bela 80 mm 0585 23 80 2

Polirna blazina oranžna 80 mm 0585 26 80 3

Blok za ročno brušenje 0586 200 2 1

Ličarski lepilni trak 38 mm 0992 000 338 1

P80 PC Polirna pasta groba 0893 250 080 1

P90 PC Polirna pasta za visoki sijaj 0893 250 090 1

Mikroaktiva krpa 0899 900 138 1

PC Prajmer za plastiko 5867 000 150 1

2K Prozorni lak Rapid 5867 000 124 1

ZEBRA® Brusni papir Useit Superpad SB 240 0581 301 240 5

ZEBRA® Brusni papir Useit Superpad SB 320 0581 301 320 5

ZEBRA® Brusni papir Useit Superpad SB 400 0581 301 400 5

ZEBRA® Brusni papir Useit Superpad SB 500 0587 401 050 2

ZEBRA® Brusni papir Useit Superpad SB1000 0587 401 100 3

ZEBRA® Brusni papir Useit Superpad SB2000 0587 401 200 3

ZEBRA® Brusni papir Useit Superpad SB4000 0587 401 400 3
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POSTOPEK PLOIRANJA ŽAROMETOV

Razpršeno steklo temeljito očistite 
čistilom za insekte ali čistilom za 
steklo. Nato temeljito zdrgnite
s krpo, ki ne pušča nitk.

Vse sestavne dele v bližini stekla 
dvojno prelepite z lepilnim trakom, 
da jih zaščitite pred poškodbami.

Polirni stroj na stisnjeni zrak nastavite 
na najmanjše število vrtljajev. 
Pričnemo s suhim brušenjem in sicer z 
granulacijo P240→ P320 → P400.

Polirni stroj nastavite na najvišje vrtljaje, 
površino žarometa obdelajte s polirno 
pasto za hitro poliranje P80 PC (bela 
polirna gobica) in nato s polirno 
pasto za visoki sijaj P90 PC (oranžna 
gobica). Bodite pozorni na to, da bo 
polirna gobica v celoti premazana s 
polirno pasto. 

Pred vsako menjavo brusnega 
papirja, preverite površino stekla.

Med postopkom brušenja nenehno
vlažite površino stekla!

Nato nadaljujete z mokrim brušenjem. 
Površino operite z vodo in navlažite brusni 
papir in steklo. Pričnite z granulacijo 
P500→ P1000 → P2000 → P4000.

Preostalo polirno pasto spolirajte z 
mikroaktivno krpo.
Površino žarometa napršite z zaščito 
za polimerne površine in obrišite s 
suho krpo.

Samo pri žarometih z lakirano
površino.
Površino očistite z odstranjevalcem 
silikona in temeljito posušite.
Nanesite sloj PC Primerja ko se 
površina posuši prelekirate z 2K 
prozornim lakom in posušite z fenom 
max 300°C.
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Priporočilo: 
Površina za čiščenje z CLAY krpami mora 
biti mokra, da lažje drsij lažje in optmalno 
odstrani umazanijo. Priporočamo da močno  
razredčeno  BMF čistilo Art.: 0893 118 2 
z razpršite na obe površini

ČISTILNI PROGRAM KRP “CLAY”
Nova serija čistilnih krp

Nova in inovativna serija“Clay” čistilnih krp 
nadomešča običajno uporabo trde gline ali 
spužve. Ti izdelki vam bodo omogočili, da 
bo čiščenje površin hitro, nežno in učinkovito. 
Odlična predpriprava za poliranje.

Clay pena            Art.: 0585 300 150
Clay rokavica       Art.: 0585 300 210
Clay krpa             Art.: 0585 300 320
Clay goba            Art.: 0585 300 110

 
Najbolj učinkovite rezultate predhodnega čiščenja dosežemo z CLAY 
čistilnim programom, saj deluje  kot čistilna glina, ki odstranjuje 
trdovratno umazanijo iz lakiranih površin.
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• Mehka gobica za vse vrste površin. 
Efektivna na utorih in robovih lakiranih 
površin vozila.

• Oranžna za bolj fina poliranja.
• Modra z večjimi porami za nanašanje 

politure.

Polirne gobice s hitrim pritrjevanjem za strojno poliranje in čiščenje laka.

POLIRNA GOBICA

Art.: Barva Trdota Pak

0585 025 090
Zelana Trda

4

0585 025 145 2

0585 025 170 2

0585 027 090

Modra Srednje

4

0585 027 145 2

0585 027 170 2

0585 026 090

Oranžna Mehka

4

0585 026 145 2

0585 026 170 2
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• Čista ovčja volna - za 
doseganje visokega sijaja na 
vseh lakiranih površinah. Ne 
segreva površine.

• Najboljši rezultat dosežete z 
uporabo politure za visok 
sijaj Art. 0893 150 020.

• Dolga življenjska doba - 
ekonomičen pristop k poliranju 
vozil.

• Enostavno čiščenje - očistite jo s 
krtačo Art. 0585 24 1.  
Ne uporabljajte vode!

• Za odstranjevanje mikro prask 
ni potreben nanos politure.

• Posebno primerna za 
odstranjevanje prask na temnih 
lakiranih površinah.

• Najboljši rezultat dosežete z 
uporabo politure 

     Art. 0893 150 055.

Primerna za poliranje vseh vrst površin - za doseganje visokega sijaja in odstranjevanje 
drobnih prask.

Izjemno fina in mehka polirna gobica s hitrim pritrjevanjem za odstranjevanje mikro prask

OVČJA VOLNA ZA POLIRANJE

VALOVITA POLIRNA GOBICA

Opis O/  kože O/  nosilca Art. Pak
Ovčja koža, črna 135 mm 125 mm 0585 135

1Ovčja koža, bela 80 mm 80 mm 0585 23 80

Opis O/  gobice O/  nosilca Art. Pak.
Ovčja koža, črna 130 mm 125 mm 0585 28 130 2
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• Z brusnim papirjem granulacije 1500 
Art.: 0587 004 učinkovito odstranimo 
grobe  površinske poškodbe od nohtov in 
prask vejevja.

• Nato stopnjujemo  z vodobrusnimi penastimi 
blazinicami višje granulacije priporočamo 
Art.: 0587 843 200 / 300.

• Polirno pasto nanesemo na polirno 
blazinico in lakirano površino, enakomerno 
razmažemo in pričnemo polirati

• Priporočljiva je uporaba zelene polirne 
gobice 0585 025 090/145/170  ali 
ovčje volne.

• Ostanke preostalih poškodb odstranite z 
polirno pasto P30 in krpo iz mikrovlaken 
Art. 0899 900 131/132.

Groba polirna pasta za  
odstranjevanje napak pri 
sveže lakiranih površinah

GROBA POLIRNA PASTA P10

Art. 0893 150 010

Opis Vsebina Art. Pak.

Polirna pasta  P10   250 ml 0893 150 012 11000 ml 0893 150 010
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• Polirna pasta ki odstrani sledi brusnega 
papirja granulacije do P2000.

• Polirno pasto nanesemo na polirno 
blazinico in lakirano površino, enakomerno 
razmažemo in pričnemo polirati

• Priporočljiva je uporaba modre polirne 
gobice 0585 027 090/145/170  ali 
ovčje volne.

•  Pasta je primerna za vse vrste lakiranih 
površin. 

• Ostanke preostalih poškodb odstranite z 
polirno pasto P30 in krpo iz mikrovlaken 
Art. 0899 900 131/132.

•  Za zaključek poliranja priporočamo  
Art.:0893 011 01 premaz za 
UV zaščito in boljšo odpornost pred 
vremenskimi vplivi.

Fina polirna pasta za  visok 
sijaj lakiranih površin

FINA POLIRNA PASTA P20

Art. 0893 150 020

Opis Vsebina Art. Pak.

Polirna pasta  P20   250 ml 0893 150 022 11000 ml 0893 150 020



Kemično teHNIČNI IZDELKI 37

• Pri krožnem poliranju v zaključni fazi 
popravila barve se težko izognemo rahlim 
krožnim praskam na površini vozila. Te 
krožne praske so vidne pri dobri osvetlitvi 
(npr.sončna svetloba) kot hologramske 
vrtinčaste sledi. Sedaj je na razpolago 
polirna pasta za odstranjevanje vseh 
vrtinčastih sledi in hologramov ob uporabi 
klasičnih električnih ali pnevmatskih polirnih 
strojev, ki obratujejo od 1000 do 2500 
obratov na minuto. 

• Polirno pasto uporabljamo skupaj z oranžnimi 
polirnimi gobami za visok sijaj      

     Art.: 0585 026 090/145/170, kar 
zagotavlja odličen in hiter rezultat.

• Z uporabo nove mikro aktivne polirne krpe 
Art. 899 900 131/132 odstranimo 
ostanke polirne paste na površini in 
dosežemo visok končni sijaj brez kakršnih 
koli vrtinčastih sledi in hologramov.

Zaključna polirna pasta 
za odstranjevanje krožnih 
prask in hologramov

POLIRNA PASTA ZA ODSTRANJEVANJE HOLOGRAMOV  P30

Art. 0893 150 030

Opis Vsebina Art. Pak.

Polirna pasta  P30   250 ml 0893 150 032 11000 ml 0893 150 030
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• Inovativna formla razvita za dolgotrajno 
    zaščito svetlečih lakiranih površin.
• Zaradi posebne vsebnosti nano delcev
    je površina po eni uri kot ogledalo
• Priporočljiva je uporaba oranžne ročne
    polirne gobice Art.: 0585 261 130 ali 
   črne Art.: 0585 281 130.

• Za kontrolo namazane površine je priporočljiv
    nanos v spreju Art.: 0893 223 500

Sintetični premaz lakiranih 
površin z vsebnostjo nano 
delcev in UV zaščito

ZAKLJUČNI PREMAZ ZA DOLGOTRAJNO ZAŠČITO - “PERFEKT”

Art. 0893 013 001

Opis Vsebina Art. Pak.

Zaključni premaz  PINK   250 ml 0893 013 001 11000 ml 0893 011 01

Trenutno  ni dobavljiv
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• “1-Step” Polirna pasta
• Priprava in končna obdelava lakiranih
    površin z eno polirno pasto.
• Inovativna formla razvita še posebej za 
    odpravljane splošnih poškodb na avtomatskih 
    avtopralnicah. Lahko se nanaša ročno ali strojno.
• Priporočljiva je uporaba modre in nato 

zelene polirne gobice.
• Ostanke preostalih poškodb odstranite z
    polirno pasto P30 in krpo iz mikrovlaken 
    Art. 0899 900 131/132.

•  Na koncu priporočamo uporabo ovčje kože 
 Art.: 0585 135

•  Finalni premaz Art.:0893 012 6 nam 
naredi UV zaščito in boljšo odpornost pred 
vremenskimi vplivi do 18 mesecev.

Univerzalna polirna pasta
primerna za poliranje vseh 
lakiranih površin

KOMBI POLIRNA PASTA 3 V 1

Art. 0893 150 060

Opis Vsebina Art. Pak.

Polirna pasta  KOMBI   250 ml 0893 150 062 11000 ml 0893 150 060
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SPREJ ZA VISOKI SIJAJ

V nekaj trenutkih nove in rabljene lakirane
površine pridobijo visok sijaj
• Minimalna poraba časa
• Vozilo je videti kot, da je pravkar polirano
• Brez silikona 

Vsebina 500ml

Priporočamo uporabo mikroaktivne krpe
Art. 0899 900 131/132.

Posebna tekočina v pršilki 
za enostavno nanašane z 
majhno porabo

Art. 0893 011 500

TEKOČINA ZA ODSTRANJEVANJE POVRŠINSKE RJE

Za enostavno odstranjevanje rje iz avtomobilske
karoserije, pločevine, jekla, železa in litine

• Vsebuje učinkovite kisline, vlažilna sredstva
 in tenzide
• pH vrednost (10%): 1,3
• Brez AOX
• Brez silikona
• Pregleden 

Vsebina 5l

Posebna tekočina za  
enostavno nanašane z 
majhno porabo

Art. 0890 130
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• Topi trdovratno umazanijo (olje, 
maščobe, vosek, katran, ostanke gume, 
zavorni prah, silikone in lepila).

• Odmaščuje in topi še tako trdovratne 
madeže.

• Ne poškoduje občutljivih površin 
(aluminija, medenine, bakra, nerjavečega 
jekla in stekla).

• Hitro in efektivno čiščenje.
• PH nevtralno.
• Ni korozivno.
• Ne vsebuje škodljivega ¸klorovega 

ogljikovodika.
• Brez silikonov.
• Prijetnega vonja.

• Nanesite čistilo direktno na čiščen del.
• Pustite da začne delovati, nato s suho, 

čisto krpo zdrgnite površino do suhega.
• Pri trdovratnejši umazanije postopek 

ponavljajte.
• Za čiščenje občutljivih površin čistilo 

nanesite na čisto mehko krpo in z njo 
zbrišite željene površine.

• Za plastične in gumijaste dele predhodno 
preizkusite čistilo na manj vidnih delih - 
lahko reagira.

• Odstranjuje lepilo skozi papirnate  
ali plastične nalepke.

• Čisti motorne dele, plastične dele  
in kovinske površine.

• Raztaplja sledi barv in tinte na gladkih 
nevpojnih površinah.

• Odstranjuje prstne odtise z vseh površin.
• Primeren za čiščenje površin pred 

nanašanjem lepil in lepilnih trakov.
• Čisti umazanijo, sledi masti s tekstila.

Visokokakovostno 
industrijsko čistilo 
za čiščenje vseh vrst 
materialov.

INDUSTRIJSKO ČISTILO

TEHNIČNI PODATKI

UPORABA

PODROČJA UPORABE

Kemična osnova Poseben bencin z dodatkom citrusnih olj
Točka gorljivosti < 10°C
Gostota 0,74g/cm2

VbF razred A1
Barva prozorna

Opis Količina Art. Pak.
Sprej 500 ml 0893 140

1
Plastenka 5 litrov 0893 140 05
Plastenka 20 litrov 0893 140 20
Ročna pršilka, 1l – 0891 501
Pipa za 5l plastenko – 0891 302 01
Pipa za 20l plastenko – 0891 302 03
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• Topi trdovratno umazanijo (olje, 
maščobe, vosek, katran, ostanke gume, 
zavorni prah, silikone in lepila).

• Odmaščuje in topi še tako trdovratne 
madeže.

• Ne poškoduje občutljivih površin 
(aluminija, medenine, bakra, nerjavečega 
jekla in stekla).

• Hitro in efektivno čiščenje.
• PH nevtralno.
• Ni korozivno.
• Brez silikonov.
• Prijetnega vonja.
• Pakirano 90 krpic v posodi.

• Iz posode potegnite krpico in začnite 
čistiti željeni del.

• Pustite da začne delovati, nato s suho, 
čisto krpo zdrgnite površino do suhega.

• Pri trdovratnejši umazanije postopek 
ponavljajte.

• Za plastične in gumijaste dele predhodno 
preizkusite čistilo na manj vidnih delih - 
lahko reagira.

• Odstranjuje lepilo skozi papirnate  
ali plastične nalepke.

• Čisti motorne dele, plastične dele  
in kovinske površine.

• Raztaplja sledi barv in tinte na gladkih 
nevpojnih površinah.

• Odstranjuje prstne odtise z vseh površin.
• Primeren za čiščenje površin pred 

nanašanjem lepil in lepilnih trakov.
• Čisti umazanijo, sledi masti s tekstila.

Visokokakovostne 
industrijske čistilne krpice 
za čiščenje vseh vrst 
materialov, orodja in 
površin.

INDUSTRIJSKE ČISTILNE KRPICE

UPORABA

PODROČJA UPORABE

Art. 0890 900 90
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MILO ZA ROKE

• Brez alkohola in alkalnih snovi.
• Brez silikonskih olj.
• Zelo dobro čisti, vlaži in neguje z Dermatin zaščito kože.
• Preprečuje draženje kože.
• Prijetnega vonja.
• Prijazno do okolja - biorazgradljivo.
• Ne maši odtokov.
• pH neutralno.
• Dermatološko testirano.

Vsebina 4000ml 
Pak.6 kom

Stenski nosilec in črpalka za milo

Art.: 0891 901

Učinkovito odstranjuje trdovratno 
umazanijo. Vsebuje kremo  in 
neguje roke pred  razpokanjem 
kože.

Art. 0893 900 001

MILO ZA ROKE GEL Učinkovito odstranjuje trdovratno 
umazanijo in ostanke barve. 
Vsebuje kremo  in neguje roke pred  
razpokanjem kože.

• Za zelo trdoivratno umazanijo, zlasti barve,     
    smole, lepila in bitumen, 
• Zelo dobre lastnosti čiščenja in prijazmo kož

Vsebina 3000ml
Pak.: 4kom
   

Art. 1893 900 0
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• Za zelo trdoivratno umazanijo, zlasti barve, smole, lepila in  
    bitumen, z naravnimi abrazivi izoljčnih jedrc
• Zelo dobre lastnosti čiščenja in prijazmo koži

Vsebina 1500ml
Pak1/6

Stenski dozirnik:                 Art.: 0891 900 500
Letev nosilna za dozirnike: Art.: 0891 900 51

MILO ZA ROKE N-SPECIAL Učinkovito odstranjuje trdovratno 
umazanijo. Vsebuje kremo  in 
neguje roke pred  razpokanjem 
kože.

Art. 0890 600 618

• Za občutljivo kožo primerno tudi za tuširanje
• Nežen in učinkovito čiščenje celega telesa
• Vlažilni učinek

Vsebina 1500ml
Pak 1/6

Stenski dozirnik:                 Art.: 0891 900 500
Letev nosilna za dozirnike: Art.: 0891 900 51

TEKOČE MILO Milo primerno za pogosto dnevno 
umivanje. Neguje roke pred  
razpokanjem kože.

Art. 0890 600 612
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PREDČISTILO ZA LEPLJENJE Posebej zasnovano čistilo za plastiko, 
barvane kovinske površine in steklene 
dele. Zelo dobra moč čiščenja z visoko 
združljivostjo materialov 

Temeljito očisti vse vrste kontaktnih površin
Ne poškuduje barv in umetnih snovi.
Hitro izpareva in ne pušča sledi.
Očiščene dele je mogoče takoj nadalje obdelati

Vsebuje 1000 ml
Pak1/6

Art. 0893 200 1

Opozorilo
Čistilo je vnetljivo, draži kožo in škoduje pri vdihavanju 

NITRO RAZREDČILO NITRO RAZREDČILO PREMIUM je odlično 
čistilno sredstvo primeren za čiščenje 
orodja in redčenje nitrosintetičnih barv. 
Ne vsebuje kloriranih topil in je skladen 
z VOC direktivo

Art. 1823 440 25

Vsebina 25l
Pak1
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ODSTRANJEEVALEC TOPLOTNEGA LEPILA

Posebej zasnovano čistilo za odstranjevanje 
lepila na lakiranih površinah

Temeljito dstrani lepila iz vseh vrst lakiranih 
površin. Ne poškuduje barv in umetnih snovi.
Hitro izpareva in ne pušča sledi.
Očiščene dele je mogoče takoj nadalje obdelati

Vsebuje 150 ml
Pak1/6

Art. 0893 141

Sprej 150ml

SPREJ ZA ODSTRANJEVANJE PU IN MS LEPIL
Čistilo na osnovi olja je primerno za  
čiščenje in odstranjevanje svežih lepilnih 
in tesnilnih mas.

Art. 0890 100 63

Sprej 400 ml

Za učinkovito in hitro odstranjevanje lepila iz kovin 
(npr. Aluminija, jekla, nerjavečega jekla) in stekla 
plastike in ostalih površinTrenutno  ni dobavljiv
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Acetonsko čistilo za 
odstranjevanje  sveže PU pene 
in čiščenje orodja in pištole

• Zelo učinkovito hitro in enostavno 
    raztopi vse vrste  poliuretanskih  pen.
• Vsebuje dodatno razpršilno šobo za 
    čiščenje zunanjosti pištole in drugega  
    orodja

ČISTILO SVEŽO ZA PU - PENO 

Art. 0892 160

Sprej 500ml

ODSTRANJEVALEC TESNIL 
Visokokakovostno čistilo za 
razgrajevanje in odstranjevanje 
tesnil na motorju  vrst materialov.

Art. 0893 100 0

Sprej 300ml

• Topi trdo umazanijo (olje, maščobe, vosek, katran, 
ostanke gume, zavorni prah, silikone in lepila).

• Odmaščuje in topi še tako trdovratne madeže.
• Ne poškoduje občutljivih površin (aluminija, medenine, 

bakra, nerjavečega jekla in stekla).
• Hitro in efektivno čiščenje.
• Brez silikonov.

Vsebina 300ml
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ČISTILO FILTRA TRDIH DELCEV
Zelo močno in hitro delujoče čistilo 
pri sistemih za vbrizg goriva za 
2-in 4- taktne motorje.

Lastnosti 
Učinkovito odstrani nesnago na sesalnem in 
izgorevalnem delu injektorjev in uplinjačev, 
ki običajno nastane zaradi vožnje na 
kratke razdalje. Posebna demontaža ni 
potrebna, primerno tudi za čiščenje šob in 
katalizatorjev.

Uporaba 
Pri ugasnjenem motorju nanesite čistilo na 
želene dele in pustite delovati 2-3 min. 
Nato prižgite motor in skozi sesalni kanal 
oz skozi loputo  pršite še cca 30 sekund in 
povečajte število vrtljajev, da vse usedline in 
umazanija izgori. Rezultat je takoj viden na 
črnem izpuhu.

Art. 5861 014 500

Sprej 500 ml

ČISTILO LOPUT VBRIZGALNEGA SISTEMA
Zelo močno in hitro delujoče čistilo 
pri sistemih za vbrizg goriva za 
2-in 4- taktne motorje.

Lastnosti 
Učinkovito odstrani nesnago na sesalnem in 
izgorevalnem delu injektorjev in uplinjačev, 
ki običajno nastane zaradi vožnje na 
kratke razdalje. Posebna demontaža ni 
potrebna, primerno tudi za čiščenje šob in 
katalizatorjev.

Uporaba 
Pri ugasnjenem motorju nanesite čistilo na 
želene dele in pustite delovati 2-3 min. 
Nato prižgite motor in skozi sesalni kanal 
oz skozi loputo  pršite še cca 30 sekund in 
povečajte število vrtljajev, da vse usedline in 
umazanija izgori. Rezultat je takoj viden na 
črnem izpuhu.

Art. 5861 113 500

Sprej 500 ml
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Visokokakovostno čistilo za 
razmaščevanje in čiščenje vseh 
vrst materialov.

MONTAŽNO ČISTILO 1A

Art. 0890 106 500

Visokokakovostno čistilo za 
razmaščevanje in čiščenje vseh 
vrst materialov.

MONTAŽNO ČISTILO

Art. 0890 107

• Topi trdo umazanijo (olje, maščobe, vosek, katran, 
ostanke gume, zavorni prah, silikone in lepila).

• Odmaščuje in topi še tako trdovratne madeže.
• Ne poškoduje občutljivih površin (aluminija, medenine, 

bakra, nerjavečega jekla in stekla).
• Hitro in efektivno čiščenje.
• Brez silikonov.

• Topi trdo umazanijo (olje, maščobe, vosek, katran, 
ostanke gume, zavorni prah, silikone in lepila).

• Odmaščuje in topi še tako trdovratne madeže.
• Ne poškoduje občutljivih površin (aluminija, medenine, 

bakra, nerjavečega jekla in stekla).
• Hitro in efektivno čiščenje.
• Primeren za uporabo v živilsi industriji
• Brez silikonov.
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• Topi trdo umazanijo (olje, maščobe, 
    vosek, katran, ostanke gume, zavorni
    prah, silikone in lepila).
 • Odmaščuje in topi še tako trdovratne
    madeže.
• Ne poškoduje občutljivih površin npr
    aluminija, bakra, nerjavečega jekla
    in stekla in plastike.
• Hitro in efektivno čiščenje.
• Ni korozivno.
• Brez silikonov.
• Čistilo nanesemo direktno na površino
• Pustite da začne delovati, nato s
    suho, čisto krpo zdrgnite površino do 
    suhega.
• Pri trdovratnejši umazanije postopek 
    ponavljajte.
• Za čiščenje občutljivih površin čistilo
    nanesite na čisto mehko krpo in z njo
    zbrišite željene površine.

Visokokakovostno čistilo 
za razmaščevanje  in 
čiščenje vseh vrst površin in 
materialov.

ČISTILO ZA ZAVORE

Art. 089 108 7

Sprej 500 ml

Art. 089 108 716

Sprej 750 ml

Art. 089 108 715

Plastenka  5l

Art. 089 108 716

Plastenka  20l

Art. 089 108 760

Sod 60l

   Ne vsebuje acetona
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ČISTILO ZA PVC TIP 20 Čistilno sredstvo, ki ne raztaplja plastike 
in z nanosom vzpostavimo antistatično 
površino

Temeljito očisti vse vrste plastičnih površin
Ne poškuduje barv in umetnih snovi.
Hitro izpareva in ne pušča sledi.
Očiščene dele je mogoče takoj nadalje obdelati

Vsebuje 1000 ml
Pak1/6

Art. 0892 100 11

ČISTILO ZA PVC TIP 10

Art. 0892 100 10

Čistilno sredstvo, ki ne raztaplja plastike 
je primerno za čiščenje plastičnih 
profilov pred lepljenjem

Temeljito očisti vse vrste plastičnih površin
Ne poškuduje barv in umetnih snovi.
Hitro izpareva in ne pušča sledi.
Očiščene dele je mogoče takoj nadalje obdelati

Vsebuje 1000 ml
Pak1/6
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ODSTRANJEVALEC SILIKONOV Posebej zasnovano čistilo za plastiko in 
barvane kovinske površine.
Posebej primerno za čiščenje  pred 
barvanjem

Temeljito očisti vse vrste kontaktnih površin
Ne poškuduje barv in umetnih snovi.
Hitro izpareva in ne pušča sledi.
Očiščene dele je mogoče takoj nadalje obdelati

Art. 0893 222          1l/Pak6

Opozorilo
Čistilo je vnetljivo, draži kožo in škoduje pri vdihavanju 

ACETONSKO ČISTILO Acetonsko čistilo je hitro hlapljivo 
primerno za  čiščenje orodja in pripravo 
povrine pred končno obdelavo

Art. 0893 460

Za učinkovito in hitro čiščenje in razmaščevanje 
kovin (npr. Aluminija, jekla, nerjavečega jekla) in 
stekla pred barvanjem, polnjenjem, lepljenjem in 
tesnjenjem.

Vsebina 250ml
Pak1/12

Art. 1893 222 5       5l
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KONTAKT SPREJ Čisti in zaščiti električne kontakte pred 

korozijo in vlago.

Art. 0890 100

• Odstranjuje in preprečuje okvare in motnje 
električnih naprav zaradi prisotnosti vlage.

• Vsebina 300 ml

• Izolira ščiti in tesni žice in spoje.
• Ščiti pred kratkimi stiki v visokoin nizko
 napetostnih omrežjih.
• Preprečuje težave pri tuljavah in 

transformatorjih.
• Na površini nastane sijoč prožni film.
• Ščiti pred vodo, razredčeno kislino, 

lugom, in atmosferskim vplivom.
• Obstojen je na kovini, bakru, koži, lesu in
 kartonu.
• Vsebina 200 ml

• Čisti vse vrste kontaktov in topi ostanke
 oksidacije.
• Odstranjuje sulfide, smole, olja in ostalo
 umazanijo.
• Ne vsebuje halogena. 
• Vsebina 200 ml

• Specialni sprej za čiščenje koktaktov in
     elektronskih delov.
• Odstranjuje ostanke kolofonije.
• Čisti umazane električne stroje, platine,
     elektronske dele, releje itd.
• Ne škodije plastiki in ostalim 
    konstruksijskim delom.
• Vsebina 200 ml

• Izolira ščiti in tesni žice in spoje.
• Ščiti pred kratkimi stiki v visokoin nizko 
    napetostnih omrežjih.
• Preprečuje težave pri tuljavah in 
 transformatorjih.
• Ščiti pred vodo, razredčeno kislino, 
 lugom, in atmosferskim vplivom.
• Obstojen je na kovini, bakru, koži, lesu in
 kartonu.
• Vsebina 200 ml

Kontakt SL

Kontakt OL

Kontakt SW

Kontakt OS

Zaščitni lak za kontakte, prozoren.

Topilo za oksidacijske ostanke.

Čistilo za kontakte.

Zaščitno sredstvo za kontakte.

Art. 0893 70 Art. 0893 65

Art. 0893 61Art. 0893 60
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Visokokakovostno čistilo za osebni in tovorni program z 
dodatkom proti zmrzovanju.

Pri mešalnem razmerju 1:1 je obstojno do –15°C

Art.: Naziv Pak
0892 332 840 Zimsko čistilo za steklo Plus 1000 ml   12
0892 332 850 Zimsko čistilo za steklo Plus 5 l

  10892 332 851 Zimsko čistilo za steklo Plus 20l
0892 332 860 Zimsko čistilo za steklo Plus 60l
0892 332 880 Zimsko čistilo za steklo Plus 200l

ZIMSKO ČISTILO ZA VETROBRANSKO STEKLO - 63°C

Čisti koncentrat Voda Temp
1 0 -63°C
2 1 -35°C
1 1 -23°C
1 2 -12°C 

Mešalna razmerja

Visokokakovostno čistilo za osebni in tovorni program 

LETNO ČISTILO ZA VETROBRANSKO STEKLO 

Koncentrat za čiščenje stekla se meša z vodo v razmerju1: 100.
Majhno pakiranje omogoča enostavno in varno doziranje .

• Preprečuje rise na steklu
• Odstranjuje ostanke mrčesa
• Primerno tudi za polikarbonatnega stekla (žarometi)

Vsebina 32 ml
Pak.:25kom

Art. 0892 333
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Visokokakovostno čistilo za osebni in tovorni program 

SPREJ ZA DEZINFEKCIJO

Uporaba

Uporaba

• Ugasnite klimatsko napravo in zračenje.
• Nataknite cevko v iztočno odprtino 

klimatskega sistema.
• Pritisnite na spray in ga izpraznite do 

polovice (približno 30 sekund).
• Sprej je primeren za dve apliciranji.

• Ugasnite klimatsko napravo, zračenje  
pa nastavite na najvišjo hitrost.

• Za osvežitev namestite spray  
na sredino prostora in pritisnite nanj,  
da se enakomerno razporedi.

• Po osveževanju pustite vrata vozila zaprta 
vsaj 10 minut.

• Dezinficira, čisti in neguje - efektivno 
odstranjuje neprijeten vonj, bakterije  
in zatohlost v klimatskih prezračevalnih 
sistemih.

• Preventivni učinek pred alergijami  
in draženjem, ki jih povzročajo bakterije 
in mikroorganizmi.

• Zelo dolgo obstojno sredstvo, tudi na 
težko dostopnih mestih - zahvaljujoč 
razpršilni cevki.

• Ne pušča madežev, ne poškoduje 
materialov in ne maši napeljave.

• Brez silikonov in AOX.
• Bio razgradljivo sredstvo.

• Efektivno osveževalno sredstvo  
za kabine vozil - odstranjuje neprijetne 
vonjave vlage, cigaretnega dima,  
hrane in razlitih tekočin.

• Enostaven in priročen za uporabo.
• Ne pušča madežev, ne poškoduje 

materialov in ne maši napeljave.
• Brez silikonov in AOX.
• Bio razgradljivo sredstvo.
• Ima blag vonj po citrusih.

QUICK FRESH

Posebno čistilo za dezinfekcijo in čiščenje klimatskih prezračevalnih sistemov v vozilih

Hitro in enostavno nevtraliziranje neprijetnega vonja v vozilih s 
klimatskimi napravami.

Opis Količina Art. Pak.
Spray 300 ml 0893 764 10 6
Cevka  0891 764 12 1

Opis Količina Art.                      Pak.
Sprej 100 ml 0893 764 650     12
24 sprayev  893 764 511  1

SPREJ ZA OSVEŽITEV-QUICK FRESH “ACTIVE”
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Ostranjuje bakterije, plesen 
in neprijeten vonj.

Posebni dozirnik za hitro in 
učinkovito apliciranje čistila.

• Dezinficira, čisti in ščiti - učinkovito 
odstranjuje bakterije, mikrobe, viruse in 
plesni z zanesljivimi rezultati.

• Enostavna in hitra uporaba - čistilo 
nanesite za 15 minut na željeno 
površino.

• 5 litrov dezinfekcijskega čistila zadostuje 
za 16 doziranj v klimatskih napravah.

• Ne poškoduje plastičnih materjalov in ne 
pušča madežev.

• Zadovoljuje nemške standarde o higieni 
in mikrobiologiji DGHM/7.

• Brezbarvna  tekočina.

• Enostavno in hitro nanašanje čistila.
• Čistilo ne povzroča korozije na plastičnih 

in kovinskih delih.
• Ekonomična poraba - natančno 

doziranje.
• Enostavna uporaba - ergonomsko 

oblikovan ročaj, lahka in majhna posoda.

Opis Art. Pak.
Dozirnik 0891 764 1 1
Cevka, 110 cm 0891 764 10 1
Cevka, 140cm 0891 764 11 1

TEKOČINA ZA DEZINFEKCIJO

DOZIRNIK ZA RAZKUŽEVANJE

Art. 0893 764 05
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Učinkovito pranje in 
razmaščevanje motornih 
delov na ekološki način

EKO tekočina je pH nevtralni razmaščevalec,
ki je biorazgradljiv, nestrupen, ne povzroča
korozije in je okolju prijazen. 

Je zelo učinkovito čistilo za pranje motornih 
delov v avtomobilski in strojni industriji.

Čiščenje je učinkovito samo v pralni posodi 
BIO Matic in BIO filtra ki je ključni element
čistilnega sistema, ne le da zajame delce ki
so večjo od 50 mikronov, EKO tekočino
oskrbuje s svežimi mikroorganizmi. Zato je
pomembno da filter redno menjamo

Vsebina 20l

TEKOČINA ZA PRANJE DELOV BIOMATIC

Art. 0995 901

Premična naprava za 
pranje motornih delov

Naprava ima grelec za tekočino ki mora biti 
stalno pod temperaturo 40°C, zato moravbiti 
stalno priklopljena.

V paketu sta priložena 2 filtra in 20l tekočibe

NAPRAVA ZA PRANJE DELOV “BIOMATIC” 

Art. 0995 900 000

Filter za Biomatic
Art.:0995 900 001
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Učinkovito pranje in 
razmaščevanje motornih 
delov na ekološki način

BIO ČISTILO ZA PRANJE DELOV EC100

Art. 0893 117 138

EKO tekočina je pH nevtralni razmaščevalec,
ki je biorazgradljiv, nestrupen, ne povzroča
korozije in je okolju prijazen. 

Je zelo učinkovito čistilo za pranje motornih 
delov v avtomobilski in strojni industriji.

Čiščenje je pripravljeno za uporabo in ne 
potrebuje nobene dodatne opreme

Vsebina 500ml

Učinkovito pranje in 
razmaščevanje motornih 
delov na ekološki način z 
aktivno peno

BIO ČISTILO ZA PRANJE DELOV EC200

Art. 0893 117 136

EKO tekočina je pH nevtralni razmaščevalec,
ki je biorazgradljiv, nestrupen, ne povzroča
korozije in je okolju prijazen. 

Je zelo učinkovito čistilo za pranje motornih 
delov v avtomobilski in strojni industriji.

Čiščenje je pripravljeno za uporabo in ne 
potrebuje nobene dodatne opreme

Vsebina 500ml

Trenutno  ni dobavljiv

Trenutno  ni dobavljiv
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• Zelo učinkovito čiščenje vseh vrst 
podlag v primerjavi s podobnimi 
izdelki na trgu.

• Visoko zmogljiva sesalna turbina, ki se 
prilagaja površini sesalne podlage.

• Efektivno nanašanje čistila z 
razpršilcem omogoča direktno čiščenje, 
brez čakanja na delovanje čistila.

• Praktično speta sesalna in dovodna cev 
za enostavno in nemoteče delo.

• Prozoren pokrov zajemne posode za 
konstanten nadzor pri čiščenju.

• Dva velika stikala za hiter vklop in 
izklop sesalca in razpršilca posebej.

• Praktičen in velik ročaj za prenašanje 
sesalca po prostoru.

• 2 letna garancija zagotavlja najvišjo 
kakovost izdelave.

Visokozmogljiv industrijski sesalec za globinsko čiščenje 
z napravo za razprševanje čistila.

Način čiščenja Stikala za vklop in izklop

SEG 10-2
Art. 0701 111 0

LETIG

A R A N C I J A

22

Tehnični podatki

Moč motorja 1.380 W
Volumen posode za odpadno vodo 7 l
Volumen posode za čistilno sredstvo 8 l
Moč razpršilca za čistilno sredstvo pritisk: 1 bar, pretok: 1 l/min
Najvišja temperatura čistilnega sredstva 50°C
Teža 10 kg
Napetost  230 V / 50Hz
Dolžina priključnega kabla 4 m

Vsebina kompleta

Opis Art.
SEG 10 Globinski sesalec  701 110 x
za profesionalno uporabo
Sesalni nastavek z  701 110 001
razpršilcem širine 110 mm
Cev za sesanje s pripetim  
dovodom za čistilno  701 110 002
sredstvo, dolžina 2,5 m

SESALEC ZA GLOBINSKO ČIŠČENJE
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1 2 3

64 5

• Trobatna aksialna črpalka omogoča 
hiter pretok vode - vse komponente so 
izdelane iz medenine.

• Idealen pripomoček v delavnicah in 
avtopralnicah, saj je priročen, vzdržljiv 
in lahkek za prenašanje.

• Avtomatski zagon črpalke na ročaju 
čistilne pištole.

• Avtomatsko prilagajanje pritiska ne 
glede na dovod vode.

• Dozirna posoda za čistilo je primerna 
za vse vrste čistil.

• Velika kolesa in visok ročaj omogočajo 
enostavno gibanje.

• 2 letna garancija zagotavlja najvišjo 
kakovost izdelave.

Visokozmogljiv visokotlačni vodni čistilec za občasno 
in profesionalno uporabo v delavnici in avtopralnici.

Vsebina kompleta

HDR 160 Compact
Art. 0701 161 0

LETIG

A R A N C I J A

22

Tehnični podatki

Moč motorja 2.300 W
Pretok vode 250 - 480 l/h
Pritisk vode 30 - 130 barov
Najvišja 
temperatura vode 60°C
Teža 22 kg
Napetost  230 V / 50Hz
Dolžina kabla 4 m

Št. Opis Art. Pak.
 Visokotlačni čistilec HDR 160 Compact 0701 161 1 1
1 Visokotlačna cev, 10 m, 250 barov 0701 160 001 1
2 Čistilna pištola s stikalom za črpalko, 620 mm 0701 160 002 1
3 Cev iz nerjavečega jekla z navojem za pištolo, 380 mm 0701 160 003 1
4 Trikotni razpršilec (0°, 25°, 40°), hitronastavljiv 0701 160 004 1
5 Hitroobračalni razpršilec - do 10x večja moč čiščenja 0701 160 005 1
6 Ženski priključek za cev dovoda vode, 3/4” 0701 160 006 1

VISOKOTLAČNI ČISTILEC
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KEMIČNO TEHNIČNI IZDELKI

     01  Čistila in pripomočki01  Čistila in pripomočki

  

02 Maziva02 Maziva

     03 Lepila03 Lepila

     04 Tesnila     04 Tesnila

     05 Zaščita     05 Zaščita
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5 v 1
Eno univerzalno 
sredstvo za pet 

področij uporabe.

• Odvijač
 Zaradi odlične sposobnosti prodiranja in 

mazalnega efekta je primeren kot odvijač
• Mazivo
 Odlične mazalne sposobnosti. 

Preprečuje trenje in škripanje. 
Zmanjšuje obrabo materialov.

• Čistilo
 Odlično veže nase umazanijo - enostavno 

čiščenje površin. 
Čisti prah, ostanke olj in maziv, ...

• Zaščita pred korozijo
 Sredstvo ustvari na kovinskih površinah 

tanek sloj, ki ščiti pred korozijo in rjo, 
vremenskimi vplivi in vodo. 
Primeren je za vse kovinske površine - 
železo, jeklo, aluminij, medenina, baker

• Kontakt sprej
 Odlično izpodriva vlago in vodo - ščiti 

električne kontakte pred prahom in 
izboljšuje delovanje.

• Ne poškoduje lakiranih površin.
• Dobro deluje z gumijastimi, plastičnimi 

in silikonskimi deli - O tesnila, semeringi, 
silikonska tesnila...

• Odporno na temperature od -30°C  
do + 130°C.

• Brez silikonov, smol in kislin.
• Barva - prozorna, rumenkasta.

• Sprošča korodirane elemente, kot so zatiči, vijaki, matice, ...
• Podmazuje vodila, verige, zatiče, odmične spone, ključavnice, ...
• Čisti in neguje plastične in kovinske površine.
• Preprečuje zmrzovanje ključavnic in cilindričnih vložkov.

Večnamensko univerzalno 
mazalno sredstvo.

MULTI

PODROČJA UPORABE

Opis Količina Art. Pak.
Sprej 400 ml 0893 055 40

1Plastenka 5 litrov 0893 055 405
Plastenka 20 litrov 0893 055 420

Art. 0893 055 40

Vsebina 400ml
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Lahko se uporablja v proizvodnji hrane ali 
skladiščih z izdelek za široko potrošnjo

•Uspešno prodira v pore in korozijo razgradi.
•Zmanjša trenje v zglobih.
•Dolgo varuje pred korozijo.
•Ščiti pred prodiranjem vode in prahu.
•Ne vsebuje škodljivih snovi
•Primerno za uporabo v občutljivem okolju.
•Brezbarven, ne pušča sledi 
•Ne vsebuje smole, kislin in silikonov

Uporaba:
Za dolgotrajno mazanje
in nega, drsni ležaji, verige,
tesnila, koda gibljivih delov
vzdrževanje vozila in v občutljivih
živilska območja,
farmacevtska in papirna industrija.
Za sprostitev korodirano
spoji, za zaščito pred korozijo,
in za vse druge kraje, kjer jih ni
lahko uporabljajo izdelke na osnovi
mineralna olja, niso dovoljena
dodatki in topila.
Kako uporabiti:
Predčiščite površine
in sredstvo poškropite z 20 cm
razdaljah, preden je naprava obdelana
ponovno uporabiti

Sintetični, fiziološko varen 
večnamenski sprej za
univerzalno uporabo. 

MULTI

Art. 0893 056

Vsebina 400ml
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• Odvijač
 Zaradi odlične sposobnosti prodiranja in 

mazalnega efekta je primeren kot odvijač 
Sprej.

• Mazivo
 Odlične mazalne sposobnosti. 

Preprečuje trenje in škripanje. 
Zmanjšuje obrabo materialov.

• Čistilo
 Odlično veže nase umazanijo - 

enostavno čiščenje površin. 
Čisti prah, ostanke olj in maziv, ...

• Zaščita pred korozijo
 Sredstvo ustvari na kovinskih površinah 

tanek sloj, ki ščiti pred korozijo in rjo, 
vremenskimi vplivi in vodo. 
Primeren je za vse kovinske površine 
- železo, jeklo, aluminij, medenina, 
baker, ...

• Kontakt sprej
 Odlično izpodriva vlago in vodo - ščiti 

električne kontakte pred prahom in 
izboljšuje delovanje.

• Ne poškoduje lakiranih površin.
• Dobro deluje z gumijastimi, plastičnimi 

in silikonskimi deli - O tesnila, semeringi, 
silikonska tesnila...

• Odporno na temperature od -30°C  
do + 130°C.

• Brez silikonov, smol in kislin.
• Barva - prozorna, rumenkasta.

• Sprošča korodirane elemente, kot so 
zatiči, vijaki, matice, ...

• Podmazuje vodila, verige, zatiče, 
odmične spone, ključavnice, ...

• Čisti in neguje plastične in kovinske 
površine.

• Preprečuje zmrzovanje ključavnic  
in cilindričnih vložkov.

Večnamensko univerzalno 
mazalno sredstvo.

MAZALNO OLJE MULTI COBRA #6

PODROČJA UPORABE

Art. 5893 055 400

Paket 6 kom
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Večnamensko univerzalno 
mazalno sredstvo , ki  
izpodriva vlago in podmazuje

SPERJ ZA KLJUČAVNICE

• Odlične mazalne sposobnosti ohranja tudi 
pri nizkih temeraturah.

• Preprečuje trenje in škripanje.

• Zmanjšuje obrabo materialov.

• Ne vsebuje silikonov

Večnamensko univerzalno 
mazalno sredstvo , ki  
izpodriva vlago in podmazuje

SPERJ ZA VZDRŽEVANJE

• Odlične mazalne sposobnosti ohranja tudi 
    pri nizkih temeraturah.

• Preprečuje trenje in škripanje.

• Zmanjšuje obrabo materialov.

• Odporen na udarce in centrifugalno silo

• Primeren za čiščenje in vzdrževanje 
strojnega orodja in orožja.

• Ne vsebuje silikonov

Art. 0893 051

Vsebina 150ml

Art. 0893 052

Vsebina 50ml
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Dolgotrajno odporno 
pri višjih temperaturah
• Primerno na mestih, kjer se pričakuje 

višja temperaturna obstojnost na dlajše 
časovno obdobje.

• HHS 5000 ostaja aktiven dolgo časa 
in je primeren za vsakdanjo uporabo.

• Ta efekt dosežemo s popolnoma čistimi 
površinami. Priporočamo čistilo  
Art. 0890 108 7

 Olje Tekoča mast Trda mast

 0 50 100 150 200 250

Temperatura v°C

5

4

3

2

1

0

Le
ta

 Mineralna olja
 HHS 5000

• Visokopolimizirano sintetično olje  
z dodatkom teflona.

• Podmazuje dele, ki so daljši čas 
izpostavljeni visokim temperaturam.

• Odporno na vodo, odbija tudi šibke 
kisline in baze.

• Topilo, ki mu je dodano izhlapi  
v trenutku, mazivo pa ostane  
na željenih mestih.

• Dobro deluje z gumijastimi in silikonskimi 
deli - O tesnila, semeringi, silikonska 
tesnila...

• Ne poškoduje lakiranih površin.
• Odporno na temperature od -35°C  

do + 200°C, kratkotrajno do + 250°C.
• Brez silikonov, smol in kislin.
• Barva - prozorna.

• Primereno za podmazovanje na vseh 
področjih, ki so izpostavljena visoki 
temperaturi - pri mazanju ležajev, 
hitrovrtečih verig, naležnih drsnikov... 

• Uporabno je na mestih, kjer mineralna 
olja in druga maziva ne nudijo 
zadovoljivih dolgotrajnih rezultatov  
in na mestih, kjer bi pri uporabi drugih 
maziv bila potrebna demontaža delov.

• Dolgotrajno delovanje - odlično  
za mesta, katera ni možno podmazovati 
v krajših časovnih razmakih.

Visoko odporno sintetično 
olje z dodatkom teflona 
odporno na visoke 
temperature.

OLJE V SPREJU - HHS 5000

PODROČJA UPORABE

INDEKS VISKOZNOSTIDIAGRAM OBSTOJNOSTI

Art. 0893 106 3
Sprej, 500 ml
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Odporen na pritiske 
pod obremenitvijo
• Visok pritisk sekundarne na primarno 

površino ne ustvarja izlivanja olja.
• HHS 2000 ostaja aktiven in med 

površinama ohranja sloj ki ščiti 
materiale pred obrabo.

• Ta efekt dosežemo s popolnoma čistimi 
površinami. Priporočamo čistilo  
Art. 0890 108 7

Primarna površina

VISOK PRITISK

VISOK PRITISK
OHRANJA
SLOJ

OHRANJA
SLOJ

Sekundarna
površina

PREMIKI

 Olje Tekoča mast Trda mast

• Visokopolimizirano sintetično olje.
• Podmazuje dele, ki so izpostavljeni 
     visokim pritiskom, udarcem in vibracijam.
• Mazivo je pri nanašanju tekoče in nelepljivo, 
     tako prodira v vsa nedostopna mesta.
• Topilo, ki mu je dodano izhlapi v trenutku, 
     mazivo pa ostane na željenih mestih.
• Mazivo je odporno na slano vodo.
• Dobro deluje z gumijastimi in silikonskimi deli 
   - O-ringi, semeringi, silikonska tesnila...
• Ne poškoduje lakiranih površin.
• Odporno na temperature od -35°C 
    do + 200°C.
• Brez silikonov, smol in kislin.
• Barva - rumenkasta.

• Primereno kot univerzalno olje  
za podmazovanje na vseh področjih - 
pri mazanju pletenic,tečajev, vzvodov, 
naležnih drsnikov... 

• Uporabno je na mestih, kjer mineralna 
olja in druga maziva ne nudijo 
zadovoljivih dolgotrajnih rezultatov  
in na mestih, kjer bi pri uporabi drugih 
maziv bila potrebna demontaža delov.

• Dolgotrajno delovanje - odlično  
za mesta, katera ni možno podmazovati 
v krajših časovnih razmakih.

Sintetična mast odporna 
na visoke pritiske, 
temperaturo in slano vodo.

TEKOČA MAST V SPREJU - HHS 2000

PODROČJA UPORABE

INDEKS VISKOZNOSTI

DIAGRAM OBSTOJNOSTI

Art. 0893 106

Sprej, 500 ml
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 Olje Tekoča mast Trda mast

Zelo dobra lastnost prodiranja
Prednosti:
• Za mazanje težko dostopnih mest.
• prodre tudi do najmanjših vrzeli
• Dober oprijem
• Primeren je za navpično mazanje
     površin
• Maziva ne padajo z vrtljivih in vrtljivih 

delov
• Dolgotrajna zaščita pred korozijo 
• Pri varjenju lahko  uporabimo kot zaščita 
     pred pršenjem isker
• Brez smol in kislin
• Brez silikona in AOX 
• Prozorne barve

Primerno za univerzalno mazanje visoko 
obremenjenih spojev, kot ki so verige, gredi,
zglobi, ležaji, drsniki, kabli in tečaji, pa tudi
na vseh diapozitivih površine.

Način uporabe:
Razpršite po očiščeni površini. Mazivo
uporabite selektivno in nanesite tehnično 
minimalne količine. 

Sintetična mast odporna 
na visoke pritiske,  
temperaturo in slano vodo.

MAST V SPREJU ZA ŽIVILSKO INDUSTRIJO

PODROČJA UPORABE

INDEKS VISKOZNOSTI

Art. 0893 107 6

Sprej, 500 ml
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Prodira med elemente 
z majhnimi tolerancami
• Zahvaljujoč dodanemu razredčilu, 

vosek prodira med elemente  
z najmanjšimi tolerancami.

• Ko se razredčilo posuši, ostaja na 
elementih vosek prožen, teflon pa skrbi 
za dodatno podmazovanje.

• Zaradi edinstvene formule je primeren 
za visoke obremenitve in odporen  
na centrifugalno silo.

• Verige morate pregledati in mazati  
na predviden časovni razmak.

• Pri pregledu morate biti pozorni na 
povešenost in raztegnjenost verige,  
kar je posledica neprimerne napetosti 
čez pogonske zobnike.

• Toleranca verige mora biti 15 do  
20 mm med zobnikoma. Višja ali 
manjša lahko povzroči poškodbe verige 
in zobnikov. sornik

O ring

nosilec

gonjeni 
zobnik gonilni zobnik

nosilec

 Olje Tekoča mast Trda mast

• Zelo obstojen suh sintetičen vosek  
z dodatkom teflona za podmazovanje 
hitro vrtečih elementov.

• Visoko odporen na korozijske poškodbe, 
tako omogoča daljše časovne razmake 
med podmazovanji.

• Zaradi svoje gostote pomaga proti 
“opletanju“ verig.

• Odporen na vodo, odbija tudi šibke 
kisline in baze.

• Ne poškoduje lakiranih površin.
• Dobro deluje z gumijastimi , plastičnimi 

in silikonskimi deli - O tesnila, semeringi, 
silikonska tesnila...

• Teflon omogoča dodatno mazanje.
• Odporno na temperature od -30°C  

do + 100°C. Kratkotrajno do + 180°C.
• Brez silikonov, smol in kislin.
• Barva - rumenkasta.

• Primereno za podmazovanje na vseh 
mestih, ki so izpostavljena centrifugalnim 
silam - pri mazanju ležajev, naležnih 
drsnikov, jermenic, pogonskih zobnikov in 
verig. 

• Dolgotrajno delovanje - zaradi svoje 
gostote se vosek dolgo obdrži na 
mazanih mestih.

Suh sintetični vosek, 
odporen na centrifugalne  
sile z dodatkom teflona.

SUHA MAST V SPREJU - HHS DRYLUBE

PODROČJA UPORABE
INDEKS VISKOZNOSTI

OPOZORILO

DELOVANJE

Art. 0893 106 6

Sprej, 400 ml
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Odporna na prah 
in vodo
• Mast ustvari močan film med 

površinami in tako tesni pred vodo, 
šibkimi kislinami in bazami, ter prahom.

• Na ta način podaljša časovne razmake 
med podmazovanji.

• Ta efekt dosežemo s popolnoma čistimi 
površinami. Priporočamo čistilo  
Art. 0890 108 7

Primarna površina

VISOK PRITISK

TESNI TESNI
Sekundarna

površina

PREMIKI

TESNI S POMOČJO MASTI

 Olje Tekoča mast Trda mast

• Dolgo obstojna bela mast, ki ščiti pred 
vdorom prahu in vode.

• Visoko odporna na korozijske poškodbe, 
tako omogoča daljše časovne razmake 
med podmazovanji.

• Ne poškoduje plastičanih delov in 
lakiranih površin.

• Dobro deluje z gumijastimi in silikonskimi 
deli - O tesnila, semeringi, silikonska 
tesnila...

• Teflon omogoča mazanje, tudi, ko masti 
skoraj ni več.

• Z dodatkom belega pigmenta omogoča 
mast vidnost nanosa.

• Odporno na temperature od -15°C  
do + 130°C. Kratkotrajno do + 150°C.

• Brez silikonov, smol in kislin.
• Barva - bela.

• Primereno za podmazovanje na vseh 
področjih, ki potrebujejo dolgotrajno 
mazanje - pri mazanju ležajev, naležnih 
drsnikov, pletenic, končnikov, tečajev, osi, 
... 

• Uporabna je na mestih, kjer navadne 
masti ne dosežejo željenega učinka  
in so kratkotrajno učinkovite.

• Dolgotrajno delovanje - odlično  
za mesta, katera ni možno podmazovati 
v krajših časovnih razmakih.

Dolgo obstojna univerzalna 
bela mast z dodatkom 
teflona.

BELA MAST V SPREJU - HHS GREASE

PODROČJA UPORABE

INDEKS VISKOZNOSTIDIAGRAM OBSTOJNOSTI

Art. 0893 106 7
Sprej, 400 ml
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Z mikroskopskega stališča so vse kovinske površine grobe (1) in s časom postajajo 
oslabljene pod vplivi okolja. HHS LUBE s pomočjo OMC2 tehnologije gladi površino  
in ohranja material ter podaljšuje življenjsko dobo.

1 2

3

Tesni pred umazanijo 
in vodo
• Deluje kot “masten obroč“, ki pomaga 

tesniti pred umazanijo in vodo, khrati 
pa podmazuje občutljive dele.

• HHS LUBE ostaja na željenih mestih 
dolgo časa in tako podaljša časovne 
intervale mazanja.Primarna površina

VISOK PRITISK

TESNI S POMOČJO MASTI

TESNI TESNI
Sekundarna

površina

PREMIKI
 Olje Tekoča mast Trda mast

• Dolgotrajno obstojna mast v Spreju  
za podmazovanje vseh zunanjih površin, 
ki so izpostavljena vremenskim vplivom.

• Odporna na visoke pritiske, podaljša 
časovni interval podmazovanja.

• Odporno na temperature od -25°C  
do + 150°C. Kratkotrajno do + 170°C.

• Brez silikonov, smol in kislin.
• Barva - temno zelena.

• Primereno za podmazovanje na vseh 
področjih - pri mazanju zobnikov, 
pletenic, verig, vzmetnih napenjalcev, ... 

Visoko odporna 
univerzalna dolgoobstojna 
mast z OMC2 tehnologijo.

HHS LUBE

PODROČJA UPORABE

INDEKS VISKOZNOSTI DIAGRAM OBSTOJNOSTI

DELOVANJE S POMOČJO OMC2 TEHNOLOGIJE

Art. 0893 106 5

Sprej, 500 ml
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Dvojni efekt
• Izjemno dobro prodira pri nanašanju, 

saj deluje kot olje.
• Čez čas, ko izhlapi topilo pa ostaja 

na željenih mestih kot mast in ohranja 
toleranco

• Istočasno preprečuje pred korozijo.
• Ta efekt dosežemo s popolnoma čistimi 

površinami. Priporočamo čistilo  
Art. 0890 108 7

Primarna površina

NAJPREJ DELUJE KOT OLJE,
KASNEJE KOT OBSTOJNA MAST.

MAST

Sekundarna
površina

PREMIKIOLJE

 Olje Tekoča mast Trda mast

• Visoko odporna tekoča mast, odporna 
na visoke pritiske in centrifugalne sile.

• Zelo dobro doseže dele, ki jih navadna 
mast ne more s pomočjo dvojnega 
efekta.

• Odporno na vodo, odbija tudi šibke 
kisline in baze.

• Topilo, ki mu je dodano izhlapi  
v trenutku, mazivo pa ostane  
na željenih mestih.

• Dobro deluje z gumijastimi in silikonskimi 
deli - O tesnila, semeringi, silikonska 
tesnila...

• Ne poškoduje lakiranih površin.
• Odporno na temperature od -25°C  

do + 170°C. Kratkotrajno do + 200°C.
• Brez silikonov, smol in kislin.
• Barva - rumenkasta.

• Primereno za podmazovanje na vseh 
področjih, ki so izpostavljena visokim 
pritiskom ali centrifugalnim silam - pri 
mazanju ležajev, hitrovrtečih verig, 
naležnih drsnikov, pletenic, končnikov, 
tečajev, osi, ... 

• Uporabno je na mestih, kjer navadne 
masti ne dosežejo željenega učinka.

• Dolgotrajno delovanje - odlično  
za mesta, katera ni možno podmazovati 
v krajših časovnih razmakih.

Tekoča mast, odporna na 
centrifugalne sile.

GOSTA MAST V SPREJU - HHS FLUID

PODROČJA UPORABE

INDEKS VISKOZNOSTIDIAGRAM OBSTOJNOSTI

Art. 0893 106 4
Sprej, 500 ml
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Dvojni efekt
• Izjemno dobro prodira pri nanašanju, 

saj deluje kot olje.
• Čez čas, ko izhlapi topilo pa ostaja 

na željenih mestih kot mast in ohranja 
toleranco

• Istočasno preprečuje pred korozijo.
• Ta efekt dosežemo s popolnoma čistimi 

površinami. Priporočamo čistilo  
Art. 0890 108 7

Primarna površina

NAJPREJ DELUJE KOT OLJE,
KASNEJE KOT OBSTOJNA MAST.

MAST

Sekundarna
površina

PREMIKI
OLJE

 Olje Tekoča mast Trda mast

• Tekoča mast, odporna na visoke pritiske 
in strižne obremenitve.

• Zelo dobro doseže dele, ki jih navadna 
mast ne more s pomočjo dvojnega 
efekta.

• Odporno na vodo in slano vodo in 
vremenske vplive

• Pred uporabo dobro pretresite. 
• Po uporabi obrnite pločevinko za 180 ° 

in razpršite za pribl. 5 sekund.
• Dobro deluje z gumijastimi in silikonskimi 

deli - O tesnila, semeringi, silikonska 
tesnila...

• Ne poškoduje lakiranih površin.
• Odporno na temperature od –30°C do 

+180°C
• Brez silikonov, smol in kislin.
• Barva - temno rjava.

• Za dolgotrajno mazanje odprtih 
mazalnih mest, močno obremenjenih 
zobnikov,

• Verige za hitro vrtenje in za mazanje 
obračalnih zobnikov, zobnikov, petih 
koles

• Priklopne ploščadi na vlačilcih, listnate 
vzmeti itd. tako v zaprtih prostorih kot 
zunaj.

Črna, visokotlačna, mast odpo-
rna na strižne obremenitve.

MAST ZA ODPRTE ZOBNIKE

PODROČJA UPORABE

INDEKS VISKOZNOSTIDIAGRAM OBSTOJNOSTI

Art. 0893 105 5

Sprej, 400 ml
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Črna, visokotlačna, mast odpo-
rna na strižne obremenitve.

• Izjemno učinkovito mazanje.
• Odpravlja in preprečuje škripanje.
• Zaščiti pred oksidacijo in korozijo.
• Mast je vodoodporna in neprevodna.
• Pred uporabo pretresite.
• Količina: 400ml.
• Idealna za tesnitev električnih konektorjev.
• Idealna za mazanje električnih konektorjev na
     plovilih in električnih priključkov za prikolice.
• Izolira, ščiti in konzervira električne kontakte
     odlično obstojna pred slano vodo, kemičnimi
     vplivi in staranju uporabna kot mazivo pri
     kovini, plastiki, itd. temperaturno obstojna od 
    -40°C do +300°C. 

Bela mazivna,vodoodbojna 
in  izolacijska silikonska mast

SILIKONSKA MAST V SPREJU 

Art. 0893 223
Sprej, 500 ml

• Vosek za  podmazovanje pletenic obstojen  
    pri visokih temperaturah.
• Primeren za najtežje dostope - ko se topilo
    posuši, vosek ostane naželjenih mestih.
• Primerno za zunanjo uporabo - odporen 
    na korozijo in rjavenje.
• Odporno tudi na blage kisline in baze.
• Brez silikonov, smol, AOX, baz in kislin
• Primeren za podmazovanje pletenic na
    dvižnih in vlečnih vitlih, motorjih dvigal
    in vseh vrst drsečih vrvi.

Zaščitni vosek za podmazovanje 
in zaščito žičnih vrvi pred obrabo 
s tehnologijo OMC2

MAZIVO ZA ŽIČNE VRVI

Art. 0893 105 8
Sprej, 500 ml

Področje plastičnega 
glajenja

Groba površina                  Zglajena površina
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Sintetično suho mazivo na osnovi 
teflona, za podmazovanje drsnih 
vodil in elementov, ki so izpostavljeni  
velikim obremenitvam.

TEFLONSKI SPREJ

Art. 0893 550
Sprej, 300 ml

• Dolgo obstojno mazivo z dodatkom teflona.
• Primerno za uporabo pri finih mazanjih.
• Na površini ostane tanek filmski nanos 10 μm   
   odporen na visoke temperature.
• Blagodejno deluje na kovino, plastiko in gumo.
• Odporno na temperature od -180°C do  +
   260°C (kratkotrajno).
• Odporno na vodo kot tudi na blage kisline  
    in baze.
• Brez silikonov, in mineralnih olj.
• Primeren za podmazovanje strešnih in sedežnih 

drsnikov, pantov, okenskih mehanizmov, 
ključavnic, drsnikov v predalih, vseh vrst ležajev, 

Osveži površino ter ščiti plastične 
in gumijaste dele vozil. 

SPREJ ZA NEGO, ČIŠČENJE IN PODMAZOVANJE

Art. 0893 224
Sprej, 300 ml

• Tanek površinski sloj ohranja material.
• Preprečuje drgnjenje plastičnih delov med seboj.
• Odpravlja škripanje in cviljenje plastičnih delov.
• Nadomešča preparate na osnovi masti.
• Zelo visoka UV zaščita.
• Popolnoma sintetičen preparat,ki ne pušča sledi 
    na tekstilu.
• Deluje antistatično - nase ne veže
    umazanije in prahu



Kemično teHNIČNI IZDELKI 77

Osnova Medicinsko belo olje 
 z dodatkom 
 sintetičnih olj
Barva prozorna, 
 rumenkasta
Gostota pri 20°C 
(aktivno sredstvo) 7,74 g/ml

Temperatura 
delovanja -10°C do +140°C

• Vsebuje sintetično olje - optimalno 
prodira skozi rjo in podmazuje.

• Visokokakovostni odstranjevalec rje, 
mazanje z najsodobnejša tehnologija in 
dodatki OMC2

• Zelo dobro razjeda rjo in ščiti pred 
nadaljnim rjavenjem.

• Dobro deluje z gumijastimi, plastičnimi 
in silikonskimi deli - O tesnila, semeringi, 
silikonska tesnila...

• Brez silikonov, smol in kislin.

• Primerno za podmazovanje zarjavelih 
vijakov, za učinkovito vijačenje, sornikov 
v pantih - na osebnih vozilih, tovornih 
vozilih, gradbenih strojih in ostalih 
napravah. 

• Še posebno uporaben za  
podmazovanje v prehrambeni industriji  
in industriji s pijačami.

Sintetično, biorazgradljivo, 
sredstvo za prodiranje skozi 
rjo s standardom uporabe v 
prehrambeni industriji.

ODVIJAČ SPREJ “ROST OFF PLUS”

PODROČJA UPORABE

TEHNIČNI PODATKI

Opis Količina Art. Pak.
Sprej 400 ml 0890 200 004

1
Plastenka 5 litrov 0890 300
Ročna pršilka, 1 liter - 0891 503 001
Pipa za 5l plastenko - 0891 302 01

Art. 0890 200 004

Sprej 400 ml



Kemično tehnični IZDELKI  78

Sintetično, biorazgradljivo, 
sredstvo za prodiranje skozi 
rjo s standardom uporabe v 
prehrambeni industriji.

ODVIJAČ SPREJ - SPECIAL

Art. 0893 130 400
Sprej, 400 ml

ODVIJAČ - ROST OFF BLUE ICE

• Vsebuje sintetično olje - optimalno prodira skozi rjo in 
podmazuje.

• Biorazgradljiv - odličen za vse občutljive površine, 
kjer lahko pride do stika s prehrambenimi izdelki. 
Primeren po standardu NSF H2.

• Odlično razjeda rjo in ščiti pred nadaljnim rjavenjem.
• Ne poškoduje gumijastih, plastičnih in silikonskih 

delov - O tesnila, semeringi, silikonska tesnila...
• Brez silikonov, smol in kislin.
• Primerno za podmazovanje zarjavelih vijakov, za 

učinkovito vijačenje, sornikov v pantih - na osebnih 
vozilih, tovornih vozilih, gradbenih strojih in ostalih 
napravah. 

• Še posebno uporaben za podmazovanje v 
prehrambeni industriji  in industriji s pijačami

Na vijak nanesite sredstvo z majhne 
razdalje.

Nanešena površina postane modra sredstvo 
se je ohladilo na -45°C. 

Sredstvo začne zamrzovati vijak in ga s 
tem skrči.

Zaradi krčenja v rji nastanejo majhne 
razpoke, ki omogočajo sredstvu, da 
prodre med površine.

-5°C -45°C

Visoko kakovostno sredstvo za prodiranje 
skozi rjo z načinom zamrzovanja.

Art. 0893 241
Sprej, 400 ml

• Z efektom zamrzovanja do -45°C nastanejo majhne razpoke v rji, 
ki omogočaju sredstvu, da prodre med površine.

• Ko sredstvo začne zmrzovati, postaja modro - kar omogoča nadzor 
nad delovanjem.

• Zelo dobro razjeda rjo in ščiti pred nadaljnim rjavenjem.
• Dobro deluje z gumijastimi in silikonskimi deli - O tesnila, semeringi, 

silikonska tesnila...
• Brez silikonov, smol in kislin.
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Učinkovito sredstvo za razstavljanje 
najbolj brez trdovratnih spojev
s formulo KENA® za mikro tekočine.
Poseben izdelek za rahljanje 
injektorjev in vžigalnih svečk.

SPREJ ZA DEMONTAŽO “INJEKTOR EX”

Art. 0893 300 250
Sprej, 250 ml

•  zaradi posebne formule učinkovito prodira skozi rjo 
in tako omogoča lažje razstavljanje .

• Izdelek pustimo delovati vsaj 20min da prodre v 
globino in prične delovati na celotni površini spoja 

• Učinek povečamo s počasnim izpihovanjem, da se
    rjasti delci se pretvorijo v prah in se raztopijo
• Zelo varčna uporaba

• Varno za ljudi in okolje z visoko učinkovitimi, blagimi
   in okolju prijaznimi sestavinami. 

Visokotehnološki odstranjevalec 
rje brez mineralnih olj s KENA®-
tehnologijo mikrotekoče formula za 
najbolj trdovratne razstavljive zveze 

ODVIJAČ SPECIAL “BOLTEX”

Art. 0893 250 300
Sprej, 300 ml

•  zaradi posebne formule učinkovito prodira skozi rjo 
in tako omogoča lažje razstavljanje .

• Izdelek pustimo delovati vsaj 20min da prodre v 
globino in prične delovati na celotni površini spoja 

• Učinek povečamo s počasnim izpihovanjem, da se
    rjasti delci se pretvorijo v prah in se raztopijo
• Zelo varčna uporaba

• Varno za ljudi in okolje z visoko učinkovitimi, blagimi
   in okolju prijaznimi sestavinami. Trenutno  ni dobavljiv
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Visoko temperaturno  bakreno 
mazivo za podmazovanje in 
zaščito kovinskih površih pred 
korozijo.

BAKRENA MAST  “CU 800”

Art. 0893 800
Sprej, 400 ml

Visoko temperaturna Alu mast 
v spreju za podmazovanje, 
odporna na visoke pritiske. 

ALUMINIJEVA MAST  “AL 1100”

• Visokokvalitetno sredstvo za podmazovanje na 
bazi aluminija.

• Preprečuje zaribavanje, obrabo in korozijo.
• Odporno na vodo, baze in kisline.
• Uporablja se za podmazovanje in zaščito tesnil, 

navojnih spojev, delov izpušnega sistema, polov 
akumulatorja, vijačenih stikov na zavorah itd.

•  Za preventivno vzdrževanje vijakov na izpušnih 
kolektorjih, svečk in kolesnih vijakov ...)

•   Podmazovanje ležajev, tesnil in drsnih površin itd 
Preprečuje strjevanje trdnih tesnil in je primerna tudi 
za zasščito baterijskih polov.

• Temperaturna obstojnost od -80 ° C do+ 1100 ° C

Art. 0893 110 0
Sprej, 300 ml

Opis          Vsebina Art.:      Pak
Sprej 300 ml 0893 800  12
Tuba 100 g 0893 800 1  10
Pločevinka 1000 g 0893 800 2    6

• Visokokvalitetno sredstvo za podmazovanje na 
bazi aluminija.

• Preprečuje zaribavanje, obrabo in korozijo.
• Odporno na vodo, baze in kisline.
• Uporablja se za podmazovanje in zaščito tesnil, 

navojnih spojev, delov izpušnega sistema, polov 
akumulatorja, vijačenih stikov na zavorah itd.

•  Za preventivno vzdrževanje vijakov na izpušnih 
kolektorjih, svečk in kolesnih vijakov ...)

•   Podmazovanje ležajev, tesnil in drsnih površin itd 
Preprečuje strjevanje trdnih tesnil in je primerna tudi 
za zasščito baterijskih polov.

• Temperaturna obstojnost od -80 ° C do+ 1100 ° C

Opis          Vsebina Art.:      Pak
Sprej 300 ml 0893 110 0  12
Tuba 100 g 0893 110 1  10
Pločevinka 1000 g 0893 110 10    6
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Visoko temperaturno  bakreno 
mazivo za podmazovanje in 
zaščito kovinskih površih pred 
korozijo.

Visoko temperaturna Alu mast 
v spreju za podmazovanje, 
odporna na visoke pritiske. 

• Preprečuje korozijo, trajno podmazuje.
• Odporna na prskanje sladke in slane vode, ne 

vsebuje silikona.

Visoko temperaturno 
odporna in neprevodna 
mast za podmazovanje in 
zaščito kovinskih površih 
pred korozijo.

• Preventivno olajša demontažo zavornih ploščic.
• Pomoč pri montaži na strojih.

• Temperaturna odpornost: od -40 °C do +1400 
°C,preprečuje pregrevanje zavornih ploščic.

• Ne vsebuje kovin
• Posebej primerna za uporabo na vozilih z ABS 

sistemom.

KERAMIČNA MAST  “HT 1400”

Art. 0893 816
Sprej, 300 ml

Art. 0893 816 001
Tuba s čopičem, 200 ml

Visoko temperaturno odporna 
in neprevodna mast v tubi 
na čopič za podmazovanje in 
zaščito kovinskih površih pred 
korozijo.
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• Ohranjuje prožnost manšet.
• Kompatibilno z zavorno tekočino DOT 3, DOT 4 in 

DOT 5,1.
• Ščiti pred korozijo.
• Podaljšuje življensko dobo zavornih cilindrov.

• Pasto nanesemo tanko in enakomerno na površino, 
ki jo podmazujemo.

• Ne uporabljamo mineralnih sredstev za 
podmazovanje.

Popolnoma sintetična 
pasta za zavorne cilindre 
pri hidravličnih zavornih 
sistemih

Uporaba

PASTA ZA ZAVORNE CILINDRE

Art. 0893 980
Tuba, 180 ml

Primerna za mazanje:
• Krogličnih, valjastih in igličnih ležajev
• Vseh vrst kovinskih in plastičnih vodil,
• Pantov, zglobov,
• Osovin in gredi,
• Navojnih vreten,
• Ležajev, ki so izpostavljeni zelo visokim obremenitvam.

• Litijeva mast z molibdensulfidom (MoS2)
• Na obdelovalnih površinah pri obremenitvah ustvarja 
     čvrst zaščitni sloj.
• Zagotavlja podmazovanje delov pod velikimi obremenitvami.
• Zmanjšuje trenje - ohranja dolgo življenjsko dobo materialom.
• Podaljšuje časovna obdobja med podmazovanji.
• Odporna na vodo - ščiti pred korozijo-
• Odporno na temperature od -30°C do + 130°C.
     Kratkotrajno do + 150°C.
• Barva: črna.

Visoko odporna litijeva mast z 
MoS2  recepturo

MAST ZA LEŽAJE  “WGF 130”

Art. 0893 530
Vsebina 1000g
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• Litijeva mast z molibdensulfidom (MoS2)
• Na obdelovalnih površinah pri obremenitvah ustvarja 
     čvrst zaščitni sloj.
• Zagotavlja podmazovanje delov pod velikimi obremenitvami.
• Zmanjšuje trenje - ohranja dolgo življenjsko dobo materialom.
• Podaljšuje časovna obdobja med podmazovanji.
• Odporna na vodo - ščiti pred korozijo-
• Odporno na temperature od -30°C do + 130°C.
     Kratkotrajno do + 150°C.
• Barva: črna.

• Tvori trdno zaščitno plast, preprečuje pregrevanje 
in drgnjenje, zmanjšuje trenje, ščiti pred obrabo in 
omogoča mazanje v kritičnih situacijah.

• Odporna na pritiske do meje elastičnosti vseh 
znanih kovin.

• Odporna na temperature od -35 ° C do + 150 ° C, 

• Odporna na vodo, slano vodo, kisline in bazične 
raztopine

Kakovostna razpršilna
mast, namenjena mazanju
vrtljivih delov med montažo

ČRNA MONTAŽNA MAST V SPREJU

Art. 0893 850
Sprej 300 ml

• Vzmeti, deli zavor, ležaji,odprti menjalniki, menjalniki,
     volan, glave krmilne objemke.Ročni mehanizmi, okenski 
     mehanizmi, tečaji vrat, jezički na ključavnicah obroči,
     drsne vodila

• Temperaturna odpornost do + 250 ° C. 

Visoko zmogljiva trdna mazalna 
pasta za montažo in začetno 
mazanje

BELA MONTAŽNA PASTA V TUBI

Art. 0893 104 1
Vsebina 100g
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• Brezbarvno olje primernoza podbmazovanje transportnih 
trakov v farnmaciji, prehrambeni proizvodnji in bolnicah.

• Na obdelovalnih površinah pri obremenitvah ustvarja 
čvrst zaščitni sloj.

• Zagotavlja podmazovanje delov tudi pod velikimi 
obremenitvami.

• Zmanjšuje trenje - ohranja dolgo življenjsko dobo 
materialom.

• Podaljšuje časovna obdobja med podmazovanji.
• Odporna na vodo - ščiti pred korozijo-
• Odporno na temperature od -10°C do + 180°C.

• Ne vsebuje Silikonov

NSF H1 registrirano (št. 126587)
v skladu z zahtevami H1 1998

Visoko kvalitetno olje ustrezno za 
uporabo v živilski industriji

OLJE ZA ŽIVILSKO INDUSTRIJO

Art. 0893 107 1
Vsebina 300 ml

NSF H1 registracija
LGA 1 sprostitve

• Brezbarvno olje primernoza podbmazovanje transportnih 
trakov v farnmaciji, prehrambeni proizvodnji in bolnicah.

• Na obdelovalnih površinah pri obremenitvah ustvarja 
čvrst zaščitni sloj.

• Zagotavlja podmazovanje delov tudi pod velikimi 
obremenitvami.

• Zmanjšuje trenje - ohranja dolgo življenjsko dobo 
materialom.

• Podaljšuje časovna obdobja med podmazovanji.
• Odporna na vodo - ščiti pred korozijo-

• Ne vsebuje Silikonov

Tekoča mast, odporna na centrifugalne 
sile ustrezno za uporabo v živilski industriji

MAST ZA ŽIVILSKO INDUSTRIJO - LMS FLUID

Art. 0893 107 001
Sprej, 400 ml
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• Stabilna na valjanje.
• Odporna na oksidacijo in korozijo.
• Izjemno odporna na vodo, prah  

in umazanijo.
• Zelo dober oprijem masti.
• Ne vsebuje smol in silikonov.
• Pakirana v kartuši 400g.

• Zelo odporna na pritiske zahvaljujoč  
EP dodatkom.

• Dobro podmazuje s pomočjo grafita.
• Izjemno odporna na vodo, prah,  

umazanijo, oksidacijo in korozijo.
• Ne vsebuje smol in silikonov.
• Pakirana v kartuši 400g.

• Za daljše časovne razmake  
med podmazovanji.

• Zelo odporna na pritiske zahvaljujoč  
EP dodatkom.

• Izjemno odporna na vodo, prah,  
umazanijo, oksidacijo in korozijo.

• Ne vsebuje smol, silikonov  
in težkih kovin.

• Pakirana v kartuši 400g.

Litijeva 
večnamenska 
mast na osnovi 
mineralnih olj.

Litijeva  visoko 
odporna 
grafitna mast 
z EP dodatki.

Litijeva dolgo 
obstojna mast 
z EP dodatki
za najvišje 
obremenitve.

Področja uporabe

Tehnični podatki

 Večnamenska mast I Večnamenska mast II Dolgo obstojna mast III
 Art. 0893 870 1 Art. 0893 871 1 Art. 0890 402
Področja uporabe Za podmazovanje delov z lažjimi  Za podmazovanje delov pri višjih Za podmazovanje delov pri zelo 
 obremenitvami, kot so drsni ležaji,  obremenitvah, kot so krogljični in visokih obremenitvah, kot so ležaji,
 osovine, navojna vretena,  valjasti ležaji, osovine, vrteči  drsniki, navojna vretena, preše 
 krogljičnih in valjastih ležajev, ... zglobi, panti in hidravljični deli, ... in hidravljične škarje, ...

Osnova Mineralno olje Litijev12 Hidroxysterat Mineralno olje Litijev12 Hidroxysterat Mineralno olje Litijev12 Hidroxysterat
Barva Rumena Črno siva - vsebuje grafit Svetlo rjava
Temperatura delovanja -30°C do +130°C -20°C do +130°C -30°C do +130°C
Viskoznost pri 40°C 110 mm²/s 110 mm2/s 280 mm2/s
Temperatura utekočinjenja 180°C 180°C 180°C
Delovni pritisk 1800 N 2400 N 2600 N
Pakiranje 400 g, kartuša 400 g, kartuša 400 g, kartuša

MAST V KARTUŠI I MAST V KARTUŠI II MAST V KARTUŠI III
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Primerna za uporabo
v prehrambenih 

predelavah  
in skladiščih.

Lahko pride v stik 
s hrano iz tehničnih 

razlogov.

• Za daljše časovne razmake med 
podmazovanji.

• Zelo odporna na pritiske zahvaljujoč  
EP dodatkom.

• Izjemno odporna na vodo, prah 
in umazanijo.

• Odporna na oksidacijo in korozijo
• Primerna za uporabo v prehrambeni, 

farmaceutski, tiskarski in papirniški 
industriji.

• Ne vsebuje smol, silikonov in topil.
• Pakirana v kartuši 400g.

Področja uporabe

Tehnični podatki

 Večnamenska mast III Večnamenska mast IV
 Art. 0893 107 002 Art. 0893 107 003 
Področja uporabe Za podmazovanje delov strojev, ležajev,  Za podmazovanje delov strojev, ležajev, 
 za dolgotrjno mazanje delov v vlažnih  pod ekstremnimi pogoji, kot so zelo visoke
 prostorih, in kritičnih mestih v prehrambeni,  ali nizke temperature, visoki pritiski 
 farmaceutični, tiskarski in papirni industriji. ali stalnemu stiku z vodo.

Osnova Anorganska Medicinsko belo olje
Barva Prozorna bela
Temperatura delovanja -20°C do +150°C -45°C do +180°C, kratkotrajno do +200°C
Viskoznost pri 40°C 200 mm2/s 350 mm2/s
Temperatura utekočinjenja brez > 250°C
Delovni pritisk 2200 N 3000 N
Pakiranje 400 g, kartuša 400 g, kartuša

MAST ZA ŽIVILSKO INDUSTRIJO V KARTUŠI

NSF H1 registrirano (št. 135923)
v skladu z zahtevami H1 1998
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Pnevmartska mazalica za 
masti v kartušah

Dobavlivo z nastavkom (M 
10 x 1)
Art.: 0986 003 in kovinsko 
cevko Art. 0986 001.

PNEVMATSKA MAZALICA

Art. 0986 002 0

Ročna mazalica za masti v 
400 g kartušah (DIN 1284, 
235 x Ø 53,5 mm)

Art. 0986 00

02 0260

ROČNA MAZALICA

Ročna mazalica za masti v 
400 g kartušah (DIN 1284, 
235 x Ø 53,5 mm)

ENOROČNA MAZALICA

Art. 0986 000 010
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Tehnični podatki

• Visoko vpijajoč granulat za večkratno 
uporabo. S pomočjo aktivnih granul  
se tekočine zelo hitro vežejo nanje.

• 1 kg granulata vpije približno  
0,9 litra olja.

• Potrebujete majhne količine za vpijanje.
• Primerno za vse vrste tekočin, tudi kislin in 

baz. Ni primerno za hidrofobne tekočine.
• Zelo dobro vpija vodo.
• Primerno za uporabo v delavnici,  

doma, na vrtu...
• Granule ostanejo v prvotni obliki tudi  

po vpijanju - enostavno odstranjevanje.
• Ne drsijo, tudi po vpijanju.
• Pakirano v vreči: 10 kg.

• Visoko vpijajoč granulat za enkratno uporabo. 
•  S pomočjo aktivnih granul se olje zelo hitro 

veže nanje.
• 1 kg granulata vpije približno  0,6 litra olja.
• Potrebujete majhne količine za vpijanje.
• Ne vpija vode - plava na vodi in je primeren 
     za vsrkavanje oljnih madežev  s površin
     stoječih voda.
• Po uporabi je sredstvo jedko in ga je potrebno 
     odstraniti v primerne odpadke.
• Nima roka uporabe.

Granulat MICROABSORBER
za vpijanje vseh vrst 
razlitih tekočin.

Sestava Diatomite (granulat mehke krede)
Oblika Granule
Barva Rdeče rjava
Teža 495 g/liter

Uporaba
• Micro Absorber lahko uporabljate 

preventivno ali po izlitju.
• Zaradi majhnih granul je primeren za 

vpijanje tudi v razpokah, fugah ploščic, 
kotih med tlemi in steno, ...

• Po uporabi je površina očiščena in suha, 
ter ne potrebujete dodatnega čiščenja.

GRANULAT ZA VPIJANJE VSEH TEKOČIN

GRANULAT ZA VPIJANJE OLJA

Art. 0890 61
Vsebina 10 kg

Art. 0890 6
Vsebina 50 l

Granulat “OEL BINDER “  
za vpijanje olja in razlitega  
goriva.
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• Visokokakovostna nova receptura, ki jo omogoča 
Eco-Stop Tehnologije-varčno doziranje.Pločevinka 
je primerna za 2500-krat. 

• Visoka in dolgotrajna moč podmazovanja nudi 
hitrejše brez vmesnega spiranja in ponovnega 
mazanja. 

• Okolju prijazno mazivo 100% biološko 
razgrdljivo. 

Primerno za vrtanje, struženje, povrtavanje in
žaganje. Optimalno za nerjavečega jekla 
in tudi za jekla z visoko vsebnostjo zlitin  jekla,
barvnih kovin in plemenite kovine.
Lahko se uporablja tudi kot konzervirno sredstvo 
polizdelkov in končnih delov in strojnih delov, in 
kot olje za podmazovanje pnevmatskega orodja
Opomba: Ne vsebuje silikona, klora, smole, kislin
 in močnih barvil.

Večnamensko hladilno 
olje za splošno vrtanje in 
rezanje kovin

HLADILNO OLJE ZA VRTANJE IN REZANJE

Art. 0893 050 004
Vsebina 400ml

Močno aktivirana rezalna pena za vse strojne
postopke. Posebej primerno za pokončna dela.
• Na obdelovancu ustvari dobro oprijemljivo 
    oljno peno
• Razmaščevanje s čistili ni potrebno
• Pralno s čisto vodo
• Zelo dober hladilni učinek in močan oprijem
• Majhna poraba in se zato lahko uporablja kot
    mazivo z minimalno količino
• Močne zmogljivosti zaradi visokih hitrosti 
    rezanja in majhne obrabe orodja

Opomba
Brez žvepla, mineralnega olja, težkih kovin in
smole ter brez hlapnih kloriranih ogljikovodikov.

Večnamenska hladilna 
pena za splošno vrtanje 
in rezanje kovin

HLADILNA PENA ZA VRTANJE IN REZANJE

Art. 0893 050 007
Vsebina 400ml
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Visoko zmogljivo rezalno olje za najtežje 
obdelave in večje hitrosti rezanja. 
Varna in učinkovita poraba

Najboljši rezultati in varnost pri vseh materialih
in aplikacijah
Daljša življenjska doba orodja
Visoka korozijska zaščita
Za majhne količine je mogoče variti brez
predhodnega čiščenja
Lahko se uporablja tudi kot mazivo. 
Najvišja zmogljivost, najboljši rezultati zahvaljujoč 
posebej usklajenim komponentam

Opomba
Brez klora, silikona, težkih kovin in smole. Brez 
snovi, ki ovirajo močenje barve. 

Hladilno olje za zahtevnešjše 
vrtanje in rezanje kovin z 
dodatkom sitetičnih olj

HLADILNO OLJE ZA VRTANJE IN REZANJE

Art. 0893 050 008
Vsebina 400ml

Močno aktivirana rezalna p za vse strojne
postopke. Primerno za delo v vseh pozicijah.
• Na obdelovancu ustvari dober oprijem.    
• Zelo dober hladilni učinek in močan oprijem
• Majhna poraba 
• Močne zmogljivosti zaradi visokih hitrosti 
    rezanja in majhne obrabe orodja

Opomba
Brez žvepla, mineralnega olja, težkih kovin in
smole ter brez hlapnih kloriranih ogljikovodikov.

HLADILNA PASTA ZA VRTANJE IN REZANJE

Art. 0893 050 010
Vsebina 500ml

Hladilna pasta za vsa vrtanja 
in rezanja kovin z dodatkom 
sitetičnih olj
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Hladilno olje za zahtevnešjše 
vrtanje in rezanje kovin z 
dodatkom sitetičnih olj

Hladilna pasta za vsa vrtanja 
in rezanja kovin z dodatkom 
sitetičnih olj

Polsintetično univerzalno hladilno mazivo s katerim 
dosežemo dličen hladilni učinek in je bistveno 
olajšano odstranjevanje oplikov
Tehočina se ne peni
Lahko se uporablja tudi pri trdoti vodi
Visoka stabilnost in proti nastajanju mikroorganizmov
Za dolgo življenjsko dobo z malo vzdrževanja
Zelo dobra korozijska zaščita
Že zaščita obdelovancev, orodij in delov sistema
učinkovit pri nizkih koncentracijah
Dobre mazalne lastnosti
• Visoka zmogljivost rezanja
• Zmanjšanje toplote zaradi manjšega trenja
• Hitrost obdelave je mogoče povečati 

Hladilno olje za zahtevnešjše 
vrtanje in rezanje kovin z 
dodatkom sitetičnih olj

HLADILNA TEKOČINA  “CUT+COOL ULTRA”

Art. 0893 050 030
Vsebina 5 l

• Olje za rezanje navojev z odobritvijo DVGW
• Okolju prijazno olje in ne škoduje pitni vodi 
• Preprosto odstranljivo olje z odličnim mazalnim
    učinkom.
• Učinkovito izboljšanje zmogljivosti rezanja
• Večje hitrosti rezanja
• Vsebuje posebne EP dodatke
• Podaljšanje življenjske dobe strojev in orodij
• Nižji obratovalni stroški
• Vsebuje zaviralce korozije

Ne pošoduje barvanih površin

SPECIALNO OLJE ZA REZANJE CUT+COOL

Art. 0893 050 014
Vsebina 400 ml

EKO hladilno olje DVGW za 
rezanje navojev kovin z 
dodatkom sitetičnih olj 

Obdelava materijala Začetna mešanica Naknadno mešanje

Brušenje  jekla in nekovin 4–6% 2–3%

Rezanje jekla in nekovin 6–10% 2–5%

Faktor nsa refraktometru 2,3
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• Preprečuje zdrs, prenaša polno moč pogona,  
   odpravlja škripanje
• Prihrani delo prilagajanja v primeru rahlega 
    zdrsa pasu ob prisotnem mrazu, vlagi ali 
   večjih obremenitvah

Postavite razpršilec in konec razpršilne cevi
razpršite po notranji strani jermena. 

Površine ki se razpršijo, je treba očistiti.
 

Sprej proti zdrsavanju 
klinastih jermenov

SPREJ ZA KLINASTE JERMENE

Art. 0893 230  
Vsebina 400ml

Prednost:
Zavorne tekočine Würth lahko mešate z vsemi 
drugimi tekočinami na trgu, ki izpolnjujejo zahteve 
v skladu z FMWSS 116, SAE J 1703, 1704 oz
ISO 4925.
Proizvedeno na osnovi glikol etra.

• Odlična korozijska zaščita kovin 
• Visoka toplotna stabilnost.
• Ne deluje agresivno na gumiaste dele.
Primerno za hidravličnih zavornih sistemov ali
določen sistemi, kjer je priporočena zavorna
tekočina. .

Zadovoljuje naslednje
specifikacije:
SAE J 1703, FMVSS 116, 

ZAVORNA TEKOČINA DOT3/DOT4

Art. 0892 009 5 
Vsebina 5l

Trenutno  ni dobavljiv

Zavorna tekočina je higroskopna. Ko uporabljate zavorno tekočino, shranjeno v plastičnih
posodah, uporabljajte izključno pipe za preprečevanje vstopa zraka v posodo. Po
uporabi (in med , vedno zaprite posodo z originalnim pokrovom. 

• Zavorno tekočino je treba zamenjati v skladu s priporočili proizvajalca vozila.
• Nikoli ne mešajte zavorne tekočine s tekočinami za avtomatske menjalnike (ATF) ali z 
    drugimi mineralnimi olji.
• Izogibajte se stiku z lakirano barvo površine, ker lahko zavorna tekočina pošoduje lak.
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• 5 svetlobnih diod za precizno indikacijo 
vsebine vode v zavorni tekočini v 
stopinjah: 0%, <1%, ca 2%, ca 3%, >4%.

• Preizkušena varnost v skladu s tehničnimi 
predpisi po (EN 61010).

• Robusten, z zaščitnim pokrovom, za 
profesionalno uporabo.

• Majhen in primeren za uporabo, vedno 
pri roki.

• Uporaba v delavnicah za osebna vozila, 
tovornjake, motocikle in v servisih.

• Baterija je priložena.
• Dodatna baterija: 9V, Art. 827 08 23

Preizkuševalna 
naprava, enostavna za 
uporabo, za določanje 
kvalitete zavorne 
tekočine (DOT 4)

MERILEC VLAGE V ZAVORNI TEKOČINI

Art. 0715 53 200

Razpršilna pasta odporna na visoke temperature 
Siva pasta, brez vsebnosti kovin, z odličnimi mazalnimi 
lastnosti, zmanjšuje trenje, ustvari trajni film, ki ločuje 
naležne površine in zagotavlja izjemno protikorozijsko
zaščito. Ne uporablja se za mazanje ležajev.
Pri splošni uporabi zagotavlja elastičnost in zelo lepljiv
mazalni film. Izdelek je nestrupen.
Vsebuje kovinske pigmente, grafit, moS2 in dodatke, ki 
vsebujejo žveplo.
• Ne vsebuje silikona.
• Idealno za mazanje vijačnih zvez med pločevino in  
    nerjavečega jekla 

Kakovostna razpršilna
mast, namenjena mazanju
vrtljivih delov med montažo

SIVA MONTAŽNA MAST V SPREJU HSP1400

Art. 0893 123
Sprej 300 ml
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Za montažo avtomobilskih, tovornih in motornih gum
Visoka sposobnost drsenja
• Malo truda in časa
• Nizka potrošnja same paste
• Manjša obremenitev stroja
• Zaščita pnevmatik in prirobnice platišča
•Olajšana demontaža
• Ohranja prožnost in zagotavlja trajni učinek 
   tesnjenja med platiščem in pnevmatiko
• Preprečuje nastanek rje (ni jedko)
Primerno za vse vrste pnevmatik, tudi novo 
generacijo “Run-flat”
Brez silikona 

Za montažo pnevmatik 
pri osebnih, tovornih 
vozilih in motociklih.

VULKANIZERSKA MONTAŽNA PASTA

Art. 0890 122 1
Bela Vsebina 5 kg

SPREJ ZA MONTAŽO PNEVMATIK

Art. 0890 125 001 
Vsebina 400ml

Za montažo avtomobilskih, tovornih in motornih gum
Visoka sposobnost drsenja
• Malo truda in časa
• Nizka potrošnja same paste
• Manjša obremenitev stroja
• Zaščita pnevmatik in prirobnice platišča
•Olajšana demontaža
• Ohranja prožnost in zagotavlja trajni učinek 
   tesnjenja med platiščem in pnevmatiko
• Preprečuje nastanek rje (ni jedko)
• Koži in okolju prijazen

Primerno za vse vrste pnevmatik, tudi novo 
generacijo “Run-flat”
Brez silikona 

Za montažo pnevmatik 
pri osebnih, tovornih 
vozilih in motociklih.

Art. 0890 124 1
Črna Vsebina 5 kg
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PREMIUM PAG OLJE -100
Olje z visokim mazalnim učinkom primeren za vse klimatske sisteme s 
hladilnim plinom R12, R-134a, R1234yf in sisteme z električnimi kompresorji

Kakovostno sintetično olje z dodatki, posebej 
prilagojeno za kompresorsko tehnologijo
klimatskih naprav v avtomobilskih in hišnih 
klima sistemih.

Združljivo z naslednjimi hladilnimi sredstvi: R 23, 
R 125, R 134a, R1234yf, R 227, R 413a, R 407c, 
R 410a, R 404a, R 507, R 744.

PAG olje visoke viskoznosti, 
primerno za hladilne sisteme 
s hladilnim plinom R134a, 
R1234yf  in sisteme z  
elerektičnimi kompresorji

PAG OLJE PREMIUM 100

Art. 1892 764 123
Vsebina 1 l

Odlična zaščita pred korozijo in obrabo
Aktivno učinkovit tudi pri nizkih temperaturah
Brez smol in kislin
Brez silikona 

SPECIALNO OLJE ZA PNEVMATIKO

Art. 0893 050 5
Vsebina 1l

Olje za podmazovanje 
pnevmatskega orodja  
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KEMIČNI IZDELKI

     01  Čistila in pripomočki01  Čistila in pripomočki

  

           02 Maziva 02 Maziva

03  Lepila in lepilni trakovi03  Lepila in lepilni trakovi

     04 Tesnila04 Tesnila

     05 Zaščita     05 Zaščita
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KEMIČNI IZDELKI

Patentirano posebno zapiranje
• Enostavno delovanje brez težav
• Natančno odmerjanje
• Konica preprečuje lepljenje
Poveže se v nekaj sekundah
• Možna takojšnja nadaljnja obdelava
• Hitra popravila
• Lelpjenje preprostih delov brez potrebnih
   dodatnih pritrdil
• Povišana temperatura običajno ni potrebna

Brez topil 

Priporočamo uporabo aktivatorja  
Art.: 0893 301 20

Za hitro in trdno lepljenje 
kovine, plastike in gume 
med seboj. 

SEKUNDNO LEPILO “KLEBFIX”

Art. 0893 09
Vsebina 20 g

SEKUNDNO LEPILO “EASY PEN”

Art. 0893 090 030
Vsebina 30 g

Za hitro in trdno lepljenje 
kovine, plastike in gume 
med seboj. 

Vsebina Art.: Pak

5 g 0893 090 0 1/25
20 g 0893 09 1/100
50 g 0893 090 1

Patentirano posebno zapiranje
• Enostavno delovanje brez težav
• Natančno odmerjanje
• Konica preprečuje lepljenje
Poveže se v nekaj sekundah
• Možna takojšnja nadaljnja obdelava
• Hitra popravila
• Lelpjenje preprostih delov brez potrebnih
   dodatnih pritrdil
• Povišana temperatura običajno ni potrebna

Brez topil 

Priporočamo uporabo aktivatorja  
Art.: 0893 301 20
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Za hitro lepljenje težko lepljivih delov
Umetne mase.
Enostavno upravljanje
Ergonomska oblika steklenice pomeni, da jo je
mogoče upravljati z eno roko
možno brez težav
Praktično posebno zapiranje
Za čisto delo brez lepljenja odprtine
Brez topil in silikona 

Priporočamo uporabo primerja  
Art.: 0893 091 5

Za hitro in trdno lepljenje 
kovine, plastike in gume 
med seboj. 

SEKUNDNO LEPILO “PLASTOBOND”

Art. 0893 091
Vsebina 20 g

SEKUNDNO LEPILO “KLEBFIX FLEX”

Art. 0893 092
Vsebina 20 g

Za hitro in trdno lepljenje 
kovine, plastike in gume 
med seboj. 

Patentirano posebno zapiranje
• Enostavno delovanje brez težav
• Natančno odmerjanje
• Konica preprečuje lepljenje
• Možna takojšnja nadaljnja obdelava
• Hitra popravila
• Lelpjenje preprostih delov brez potrebnih
   dodatnih pritrdil
• Povišana temperatura običajno ni potrebna

Barva črna

Priporočamo uporabo aktivatorja  
Art.: 0893 301 20
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Za hitro in trdno lepljenje 
kovine, plastike in gume 
med seboj. 

Za hitro in trdno lepljenje 
kovine, plastike in gume 
med seboj. 

Univerzalno lepilo posebej za porozne materiale
in, grobe površine.
Primeren tudi za kovino, plastiko in gumo.
Hitra nastavitev
Lepilo se strdi v zelo kratkem času
Univerzalna aplikacija
Lepi gladke in vpojne površine
Enostavno upravljanje z eno roko
Brez topil in silikona 

Za hitro in trdno lepljenje 
poroznih materijalov
med seboj. 

SEKUNDNO LEPILO ZA LES “4 V 1”

Art. 0893 423
Vsebina 20 g

2-K LEPILO REPLAST “EASY FAST"

Art.0893 500 3
Vsebina 50 g

Hitro 2K lepilo za lepljenje 
plastičnih delov. 

REPLAST® lepilo za enostavno popravilo večino
plastik na trgu
• Primerno za popravila incstrukturno lepljenje
   s priloženima dvema mešalnima tulcema.
• Čas vgradnje le 1,5 min
• Možna je obdelava, brušenje, po zelo kratkem
    času cca 10min
• Odlična kemična odpornost na  bencin in  
    številna mazalna olja
• Brez topil 

Ni primerno za plastiko PE (polietilen) in PP 
(polipropilen) ter PTFE (Politetrafluoroetilen).
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• Zaradi čopića omogoča enostavno, varen in 
    zelo natančen  nanos lepila.
• Idealno za spajanje zelo tankih delov in na
    nedostopnnih mestih
• Uporaba zelo tankih slojev lepila
• Primeren za lepljenje gladkih, vpojnih in hrapavih   
    površin pa tudi za kovino, plastiko in gumo.
•Posebej  primeren zalepljenje profilne gume
   pri lesenih in plastičnih oknih.

Za lepljenje lesa, plute, klobučevina, usnae, 
tekstila, porcelana, keramike, ploščic, betona in
bitumna, gaziranega betona, mavca, ..

Univerzalno instant lepilo
s čopičem za zelo tanek 
nanos lepila. 

SEKUNDNO LEPILO S ČOPIČEM “4 V 1”

Art. 0893 094
Vsebina 4 g

SEKUNDNO LEPILO “KLEBFIX 2K”

Art. 0893 093 090
Vsebina 10 g

Prozorno 2K fleksibilno 
sekundno lepilo. 

• Zelo dober oprijem na najrazličnejše podlage
• Skoraj prozorna vezava PMMA
• Možnost polnjenja vrzeli z minimalnim krčenjem
• Visok začetni oprijem z izredno visoko lepilno 
    trdnostjo z obremenitvijo do  75 kg / cm2
• Kot gel se lahko uporablja na navpičnih
    površinah in nad glavo
• 10 g varianta v praktični brizgi (pištola ni 
    potrebna).
• Tanka konica mešalnika zagotavlja natančen 
    nanos

• Odporen na bencin in dizelsko gorivo
• Brez topil in silikonaTrenutno  ni dobavljiv
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Univerzalno instant lepilo
s čopičem za zelo tanek 
nanos lepila. 

Prozorno 2K fleksibilno 
sekundno lepilo. 

Stabilen nanos omogoča hitro fiksiranje
Univerzalno lepilo namenjeno za vse  podlage
Lepi gladke in vpojne površine
Čista obdelava
Enostavno in hitro odpiranje pokrova olajša
delo
Brez topil in silikon

Super lepilo v gelu ne steče
in omogoča natančen nanos
v vseh pozicijah. 

SEKUNDNO LEPILO “KLEBFIX GEL”

Art. 0893 403 1
Vsebina 20 g

2K LEPILO STEKLO KOVINA

Art. 0893 40
Vsebina 5 x 1,5ml

Elastično 2K lepilo za 
lepljenje stekla in kovine 

• Enostavna uporaba
• Visoka trenutna lepilna trdnost
• Dobra strižna in / ali udarna trdnost
• Lepljenje, odporno na vibracije
• Odlična kemična odpornost
• Ne nanašajte na neposrednem soncu,
    ali na pregreti stekleni površini.
• Površine, ki jih je treba lepiti, morajo biti ravne
• Odlična kemična odpornost
• Brez topil 
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2-K LEPILO REPLAST “UNIVERZAL"

Art.0893 500 4
Vsebina 50 g

Srednje hitro 2K lepilo za 
lepljenje plastičnih delov. 

REPLAST® lepilo za enostavno popravilo večino
plastik na trgu
• Primerno za popravila incstrukturno lepljenje
   s priloženima dvema mešalnima tulcema.
• Čas vgradnje le 3,5 min
• Možna je obdelava, brušenje, po zelo kratkem
    času cca 30min
• Odlična kemična odpornost na  bencin in  
    številna mazalna olja
• Brez topil 

Ni primerno za plastiko PE (polietilen) in PP 
(polipropilen) ter PTFE (Politetrafluoroetilen).

Univerzalno lepilo posebej za porozne materiale
in, grobe površine.
Primeren tudi za kovino, plastiko in gumo.
Hitra nastavitev
Lepilo se strdi v zelo kratkem času
Univerzalna aplikacija
Lepi gladke in vpojne površine
Enostavno upravljanje z eno roko
Brez topil in silikona 

2-K LEPILO REPLAST “EASY FAST"

Art.0893 500 3
Vsebina 50 g

Hitro 2K lepilo za lepljenje 
plastičnih delov. 

REPLAST® lepilo za enostavno popravilo večino
plastik na trgu
• Primerno za popravila incstrukturno lepljenje
   s priloženima dvema mešalnima tulcema.
• Čas vgradnje le 1,5 min
• Možna je obdelava, brušenje, po zelo kratkem
    času cca 10min
• Odlična kemična odpornost na  bencin in  
    številna mazalna olja
• Brez topil 

Ni primerno za plastiko PE (polietilen) in PP 
(polipropilen) ter PTFE (Politetrafluoroetilen).
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Srednje hitro 2K lepilo za 
lepljenje plastičnih delov. 

Hitro 2K lepilo za lepljenje 
plastičnih delov. 

2-K LEPILO REPLAST “SUPERFAST"

Art.0893 500 5
Vsebina 50 g

Super hitro 2K lepilo za 
lepljenje plastičnih delov. 

REPLAST® lepilo za enostavno popravilo večino
plastik na trgu
• Primerno za popravila incstrukturno lepljenje
   s priloženima dvema mešalnima tulcema.
• Čas vgradnje le 3,5 min
• Možna je obdelava, brušenje, po zelo kratkem
    času cca 30min
• Odlična kemična odpornost na  bencin in  
    številna mazalna olja
• Brez topil 

Ni primerno za plastiko PE (polietilen) in PP 
(polipropilen) ter PTFE (Politetrafluoroetilen).

2-K LEPILO REPLAST “TRANSPARENT"

Art.0893 500 8
Vsebina 50 g

Srednje hitro 2K lepilo za 
lepljenje plastičnih delov. 

REPLAST® lepilo za enostavno popravilo večino
plastik na trgu
• Primerno za popravila incstrukturno lepljenje
   s priloženima dvema mešalnima tulcema.
• Čas vgradnje le 3,5 min
• Možna je obdelava, brušenje, po zelo kratkem
    času cca 30min
• Odlična kemična odpornost na  bencin in  
    številna mazalna olja
• Brez topil 

Ni primerno za plastiko PE (polietilen) in PP 
(polipropilen) ter PTFE (Politetrafluoroetilen).
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REPLAST SET 

Art.5964 089 301
V kovčku

38-delni set 2K lepil in  za 
popravilo plastičnih delov 
vključno z vso dodatno 
opremo, ki jo potrebujete

REPLAST® lepilo za enostavno popravilo večino
plastik na trgu
• Primerno za popravila incstrukturno lepljenje
   s priloženima dvema mešalnima tulcema.
• Čas vgradnje le 3,5 min
• Možna je obdelava, brušenje, po zelo kratkem
    času cca 30min
• Odlična kemična odpornost na  bencin in  
    številna mazalna olja
• Brez topil 

Ni primerno za plastiko PE (polietilen) in PP 
(polipropilen) ter PTFE (Politetrafluoroetilen).

Naziv Art.:
Čistilo za plastiko 500 ml 0893 500 01 1
Prednanos za plastiko 200 ml 0893 500 02 1
Sekundno lepilo Klebfix 20g 0893 090 1
Aktivator 0893 301 20 1 
2K-Lepilo - Hitro  25 sek  50 ml 0893 500 041 1
2K-Lepilo - Hitro 90 sek   50 ml 0893 500 042 2
2K-Lepilo -   210 sek       50 ml 0893 500 043 4
Armaturna mrežica 0893 500 06 1
Kontaktna folija 0893 500 07 1
Mešalni tulec kratek 0891 486 25
Pištola za 2K lepilo - kovinska 0891 893 485 1
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Super lepilo v gelu ne steče
in omogoča natančen nanos
v vseh pozicijah. 

EPOXI 2K LEPILO “ESK-50“

Art. 0893 480 1
Vsebina 50 ml

KONTAKTNO LEPILO UNI-EXTRA

Art. 0893 100 023
Vsebina 750 ml

Univerzalno kontaktno 
lepilo za lepljenje vseh 
materijalov. 

Kontaktno lepilo na osnovi neoprena za lepljenje 
skoraj vseh materijalov.
Enostavno nanašanje s čopičem ali zobato gladilko
Odporen proti staranju, elastičen
Odporen na razredčene kisline in luge, in alkohol.
Brez silikona. 
Primeren za laminatne plošče (Resopal, Duropal, 
Ultrataps), trdi PVC, PMMA, poliester, poliamid, 
polikarbonat, trde pene iz fenolne smole in 
poliuretana, guma, klobučevina, tekstil, usnje,
steklo, svinec, kovina, beton itd. 
Opomba
Se ne uporablja za stiropor, mehki PVC, PVC 
olije, PE in PP

 Temperatura Čas sušenja

Za lepljenje kovine plastike, stekla, keramika lesa 
Visoka natezna in strižna trdnost
Odlična kemična odpornost
• Odporno na številne tekočine, kot sta voda , 
bencin in olje
• Odporen na staranje in medije
Lahko se brusi v strjenem stanju
Steklen videz
Brez silikona in topil 
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Lepilo za lepljenje vseh 
materjalov

KONTAKTNO LEPILO V SPREJU

Art. 0890 100 055
Vsebina 500 ml

KONTAKTNO LEPILO V SPREJU

Art. 0893 100 064
Vsebina 400 ml

Lepilo za lepljenje vseh 
materjalov, temperaturno 
obstojno do 110°C.

• Hitro sušeče lepilo primerno za vse podlage 
    in materijale
• Dvosmerna nastavljiva brizgalna šoba 
    omogoča natančen in pregleden nanos lepila
• Velika prilagodljivost v najrazličnejših delovnih 
    pozicijah
• Barvno nevtralno lepljenje
• Nastavljiva brizgalna šoba

• Brez silikona

• Hitro sušeče kontaktno in montažno lepilo za 
    vse lahke materiale
• Trajni oprijem na skoraj vseh površinah
• Lepilo se je hitro strdi in je takoj pripravljeno 
    za uporabo
• Nastavljiva brizgalna šoba

• Brez silikona
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Lepilo za lepljenje vseh 
materjalov

Lepilo za lepljenje vseh 
materjalov, temperaturno 
obstojno do 110°C.

Kontaktno lepilo s čopičem za 
lepljenje gume na kovino

LEPILO ZA GUMO

Art. 0890 100 014
Vsebina 250 ml

Univerzalno kontaktno lepilo posebel primerno 
za lepljenej gume na kovino
• Zelo dober takojšni oprijem na vse površine
• Hitro sušeče lepilo
• Enostavno lepilo za uporabo
• Lepilo s čopičem pripravljeno za uporabo
• Prebarvljivo
• Odporen na vod (tudi morska voda), bencin,
    razredčene kisline in alkalije
• Odporen na staranje
• Brez silikona 

Opozorilo
Odsvetujemo delo na neposredni svetlobi in
vročini.

Montažno konstrukcijsko 
lepilo s steklenimi vlakni

KONSTRUKCIJSKO LEPILO Z VLAKNI

Art. 0893 100 115
Vsebina 310 ml

Integrirana ojačitev iz steklenih vlaken daje lepilu
odlično trdnost tudi pri močno obremenjenih zvezah
• Preizkušena vodoodpornost D4 po EN 204  
   (preskusna številka:50533042/3)
• Toplotna odpornost po EN 14257 - Watt 91    
   (testna številka: 505 33042/4)
• Čas sušenja z visoko močjo že po 15 minutah.
• Zagotavlja hitro nadaljevanje dela.
• V strjenem stanju postane transparenten
• Širok razpon oprijema
• Možnost prašnega barvanja (30 minut / 200°C)
• Rahlo se peni
• Lahko se brusi in barva
• Odporen na vremenske vplive in staranje
• Združljiv z naravnim kamnom
• Brez silikona in topil. 
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Montažno lepilo za lepljenje 
v suhih prostorih.  

MONTAŽNO LEPILO

Art. 0893 100 100
Vsebina 310 ml

• Lepilo brez topil na osnovi akrilne disperzije z
    visoko začetno trdnostjo za lepljenje različnih 
    materialov v zaprtih prostorih.
• Prebarvljivo in prebrusljivo
• Odporen na staranje
• Za hitro in trajno pritrditev letev, plošč, talnih   
    elementov, stenskih oblog, okenskih polic, pragov,       
    lesenih okvirjev vrat, dekorativnih profilov.
• Brez silikona
• Kompatibilen s stiroporjem
• Širok spekter oprijema na podlage, kot so les in
    vlaknene plošče, jeklo, aluminij, PVC, mavec,
    mavčne plošče, zidovi in   beton.
Montažnega lepila ne smemo uporabljati v sanitarnih
prostorih, na marmorju, naravnem kamnu, na bitumenskih 
podlagah, na neobdelanih kovinskih podlagah in 
za fuge, ki so v stalnem stiku z vlago

Montažno lepilo za lepljenje 
v notranjih in zunanjih 
prostorih.  

MONTAŽNO LEPILO

Art. 0892 100 100
Vsebina 310 ml

Montažno lepilo za hitre in trpežne vezi v zaprtih 
prostorih in na prostem
Odporen na vremenske vplive, staranje in UV-žarke
Površinsko suh že po približno eni minuti
• Lahko se uporablja na najrazličnejših površinah
• Lahko se uporablja tudi pri nizkih temperaturah
• Za hitro in trajno pritrditev letev, plošč, talnih  
   elementov, stenskih oblog, okenska tla, pragovi, 
   lesenih okvirjev oken in vrat, dekorativnih profilov.
• Širok spekter oprijema na podlage, kot so les in 
    vlaknene plošče, jeklo, aluminij, PVC, mavec,  
    mavčne plošče, zidovi in   beton.
• Primerno tudi na rahlo vlažnih površinah.
Opozorilo
• Ni primeren za PS, PE, PP, stiropor in EPDM. 

Brez silikona 
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Montažno lepilo za lepljenje 
v suhih prostorih.  

Montažno lepilo za lepljenje 
v notranjih in zunanjih 
prostorih.  

Specialno PU lepilo za 
lepljenje  vseh materijalov.  

VEČNAMENSKO LEPILO - MOČNO

Art. 0893 100 110
Vsebina 310 ml

• Hitro sušeče konstrukcijsko lepilo z visoko trdnostjo
• Trdno elastično lepilo z nizkim penjenjem
• Hiter odzivni čas z že visoko funkcionalno 
   trdnostjo po 15 minutah
• Zelo dobra lepilna vez s široko paleto podlag
   kot so marmor, umetni kamen itd.
• Lahko se brusi in barva
• Odporen na vremenske vplive in staranje
• Brez silikona
Mčno montažno lepilo se lahko uporablja za 
lepljenje ploščic, stopnic, ograj ivernih in cementnih
plošč, naravnega kamna, kovinskik konstrukcij, 
okenskih profilov, okenskih police, laminatnih oblog

Hitro PUR konstrukcijsko 
lepilo za spoje visokih 
trdnostiv obrti in industriji  

KONSTRUKCIJSKO LEPILO PUR RAPID

Art. 0892 100 102
Vsebina 310 ml

Hitro sušeče PUR gradbeno lepilo z visoko trdnostjo
za delo v gradbeništvu in industriji.
• Preizkušena vodoodpornost D4 po DIN/EN 204
• Ustreza zahtevam pri vgradnji oken v skladu z 
   WATT 91 DIN EN 14257 (WATT 91)
• Lepilo se rahlo peni ob sušenju in je zato 
   odporno na lahke udarce in vibracije
• Lepilo je goste strukture, tiksotropne sestavo in
    ne kaplja zato ga lahko nanašamo po navpičnih  
    površinah.
• Lahko se prašno barva (30 min/+200°C)
• Združljiv z naravnim kamnom
• Brez silikona in topil
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Univerzalna trajno elastična
prozrna lepilno tesnilna masa
 

VEČNAMENSKO LEPILO - MOČNO

Art. 0893 225 0
Vsebina 290 ml

• Hitro sušeče konstrukcijsko lepilo z visoko trdnostjo
• Trdno elastično lepilo z nizkim penjenjem
• Hiter odzivni čas z že visoko funkcionalno 
   trdnostjo po 15 minutah
• Zelo dobra lepilna vez s široko paleto podlag
   kot so marmor, umetni kamen itd.
• Lahko se brusi in barva
• Odporen na vremenske vplive in staranje
• Brez silikona
Mčno montažno lepilo se lahko uporablja za 
lepljenje ploščic, stopnic, ograj ivernih in cementnih
plošč, naravnega kamna, kovinskik konstrukcij, 
okenskih profilov, okenskih police, laminatnih oblog

Sistemsko lepilo za trajno
tesnjenje parozapornih folij
in sekundarne kritine

LEPILO ZA FOLIJO “WÜTOP®“

Art. 0893 700 100
Vsebina 310 ml

Trajno elastična lepilna masa brez vonja. 
Skladna s standardi po DIN 4108-7 / SIA 180.
Preizkušena tesnost potlaka 600 Pa
Preizkusi zrakotesnosti in tesnosti pred vetrom 
• Široka temperaturna obstojnost 
• Vgradnja pri zunanjih temperaturah do -5°C
• Temperatura lepila od +10°C.
• Odporen na UV, vremenske vplive in staranje
• Brez silikona
• Odporna proti zmrzovanju do –30 ° C
• Ne vsebuje formaldehida, klora in težkih kovin
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Univerzalna trajno elastična
prozrna lepilno tesnilna masa
 

PUR vododporno lepilo D4 
za lepljenje  lesa 

PUR LEIPILO ZA LES - TRANSPARENT

Art. 0892 100 180
Vsebina 500 g

Preizkušena kakovost D4 po DIN / EN 204.
Odpornost na visoke temperature
Za visoko trdne povezave na prostem.
Posebna dozirna kapa
S patentiranin navojnim pokrovčkom je delo čisto 
brez stekanja lepila
Lepljenje oken, vrat in stopnic, ograj, itd
Odlično se odziva tudi pri lepljenju vlažnega lesa.
Lepilo se v ačasu sušenja penj in povečuje volumen
nekoliko premostitvene vrzeli.
Ne reagira na barvane površine

Lepilo D4 za lepljenje  lesa ,
odporno na vodo in višjo 
temperaturo.

1K LEIPILO ZA LES D4

Art. 0892 100 221
Vsebina 500 ml

• Preizkušena kakovost D4 v skladu z DIN EN 204. 
• Izpolnjuje zahteve DIN EN 14257 (WATT91). 
• Preprosta možnost prelivanja preko izlivne pipe
• 1K lepilo ne potrebuje trdilca

Art. 0892 100 224
Vsebina 28 l
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Lepilo D3 za lepljenje vseh 
vrst lesa pretežno za notranje 
prostorie, kratkotrajno tudi
na prisotnost vlage.

1K LEPILO ZA HLADNO LEPLJENJA ZA LES D3

• Preizkušena kakovost D3 pogojno D4 v skladu z 
   DIN EN 204. 
• Izpolnjuje zahteve DIN EN 14257 (WATT91). 
• Preprosta možnost prelivanja preko izlivne pipe
• 1K lepilo ne potrebuje trdilca

Art. 0892 100 15
Vsebina 30 l

Trdno vroče stiskalno lepilo na
osnovi etilen vinil acetata za 
lepljenje robov. Zahvaljujoč 
prosojnosti je linija lepila komaj 
vidna

LEPILO ZA ROBNE TRAKOVE V ZRNIH

Zelo vsestranski izdelek zahvaljujoč odličnemu 
ravnovesju med hitrostjo taljenja in viskoznostjo
Primerno za uporabo na vseh vrstah robov, na laminat 
in robove iz masivnega lesa pa je priporočljivo nanesti 
primeren temeljni premaz. Na robove masivnega lesa 
nanesite največ 6 mm debeline
Izdelek je termoplastičen. Če ga torej dlje časa pustimo 
v stiskalnici pri nad 80 ° C, se lahko zmehča, kar lahko 
povzroči nastanek razpok.
Pri robovih, ki so bili med proizvodnjo že obdelani 
s temeljnim premazom, je treba upoštevati starost 
(običajno poteče po 6 mesecih).

Art. 0892 100 032
Vsebina 15kg
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Lepilo D3 za lepljenje vseh 
vrst lesa pretežno za notranje 
prostorie, kratkotrajno tudi
na prisotnost vlage.

Trdno vroče stiskalno lepilo na
osnovi etilen vinil acetata za 
lepljenje robov. Zahvaljujoč 
prosojnosti je linija lepila komaj 
vidna

PU LEPILO ZA FASADNE PLOŠČE
1 Komponentna  PU pena za 
lepljenje izolacijskega materiala 
na gradbene površine.

PU lepilo je nizko ekspandirajoča enokomponentna 
poliuretanska pena namenjena za pritrjevanje 
izolacijskih materialov s pomočjo montažne pištole. 
Utrjuje se z zračno vlago.

Tehnični podatki
Barva Rumena
Celičnost              Velika
Površinsko suh -nelepljiv* 10 min
Primeren za porezovanje* 25 min
Gostota 18 kg/m3
Min temp. vgradnje 20 do 25°C
Temperaturna obstojnost –40°C do+90°C
Temperatura nanašanja  5°C do +35 °C
Izkoristek 44l 

Art. 0892 400 70
Vsebina 750 l

Art. 1891 152 10
Pištola za PU peno ECO

Art. 1891 152 20
Pištola za PU peno METAL

Art. 1891 152 30
Pištola za PU peno PROFESSIONAL
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Elastično toplotno lepilo 
za osnovna opravila

LEPILO V  PALICAH TRANSPARENT  101

Art. 0890 100 155
Vsebina 500 g
Art. 0890 100 166
Vsebina 6 kg

• Odporen na staranje in vodo
• Leplilo primerno za delo v cvetličarstvu, tapetništvu 
    in pakirni industriji
 • Primerno tudi za pritrditev komponent v elektroniki

LEPILO V  PALICAH RUMENO  102 Elastično vroče lepilo 
za popravilo udrtin na 
pločevini

Art. 0890 100 057
Vsebina 500 g

• Dobra toplotna stabilnost
• Odporen na staranje in vodo
• Dobra odpornost na PVC mehčala
• Srednje močno leplilo Idealno v karoserijskih  
    delavnicah  popravilo udrtin na lakirani pločevini
• Primerno tudi za pritrditev komponent in tuljavnih žic 
    v elektroindustriji 

LEPILO V  PALICAH RČRNO  103 Elastično vroče lepilo 
za popravilo udrtin na 
pločevini

Art. 0890 100 058
Vsebina 500 g

• Dobra toplotna stabilnost
• Odporen na staranje in vodo
• Dobra odpornost na PVC mehčala
• Močno leplilo Idealno v karoserijskih  
    delavnicah  popravilo udrtin na lakirani pločevini
• Primeren za delo pri višjih temperaturah
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Trajno elastična , prebrusljiva in 
prebarvljiva PU  masa za lepljenje 
in tesnjenje vseh materjalov.

LEPILNO TESNILNA MASA “K+D”

• Za lepljenje in tesnjenje pri predelavi hrane
• Najbolj uporabno lepilo za spajanje različnih materialov  
    med seboj
• Izredno dobra absorpcija vibracij in zvoka
• Površinsko počasneje suh omogoča lažjo montažo in 
    naknadno prilagajanje lepljenca.
• Lahko se brusi in barva
• Ni jedka in ne povzroča korozije
• Brez vonja in zdravju neškodljiv
• Brez silikona
• Certifikat ISEGA:
• Primeren za uporabo v živilski industriji

Art. Naziv

0890 100 1 Lepino tesnilna masa 310 ml Bela
0890 100 2 Lepino tesnilna masa 310 ml Siva
0890 100 3 Lepino tesnilna masa 310 ml Črna
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Art. Naziv

0890 100 710 Lepino tesnilna masa 310 ml Hitrosušeča Bela

0890 100 720 Lepino tesnilna masa 310 ml Hitrosušeča Siva

Trajno elastična , prebrusljiva in 
prebarvljiva PU  masa za lepljenje 
in tesnjenje vseh materjalov.

HITROSUŠEČA LEPILNO TESNILNA MASA “K+D”

• Za lepljenje in tesnjenje pri predelavi hrane
• Najbolj uporabno lepilo za spajanje različnih materialov  
    med seboj
• Izredno dobra absorpcija vibracij in zvoka
• Lahko se brusi in barva
• Ni jedka in ne povzroča korozije
• Brez vonja in zdravju neškodljiv
• Brez silikona
•Certifikat ISEGA:
• Primeren za uporabo v živilski industriji

Art. Naziv

0893 235 1 Lepino tesnilna masa POWER Bela

0893 235 2 Lepino tesnilna masa POWER Siva

0893 235 3 Lepino tesnilna masa POWER Črna

UV obstojna trajno elastična hibridna  
masa za lepljenje  in tesnjenje vseh 
materjalov.

LEPILNO TESNILNA MASA “K+D POWER”

• Primerna za lepljenje in tesnjenje pri predelavi hrane
• Visokomodularno lepilo za spajanje različnih materialov  
    med seboj 
•UV obstojna
• Izredno dobra absorpcija vibracij in zvoka
• Lahko se brusi in barva
• Ni jedka in ne povzroča korozije
• Brez vonja in zdravju neškodljiv
• Brez topil in silikona
•Certifikat ISEGA:
• Primeren za uporabo v živilski industriji
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Art. Naziv

0890 100 710 Lepino tesnilna masa 310 ml Hitrosušeča Bela

0890 100 720 Lepino tesnilna masa 310 ml Hitrosušeča Siva

Art. Naziv

0893 235 1 Lepino tesnilna masa POWER Bela

0893 235 2 Lepino tesnilna masa POWER Siva

0893 235 3 Lepino tesnilna masa POWER Črna

PREDNAMAZI ZA BOLJŠI OPRIJEM PRED LEPLJENJEM

Art. 0890 100 160
Vsebina 400 g

Art. 0890 100 161
Vsebina 250 g

Art. 0890 100 162
Vsebina 250 g

Art. 0890 100 163
Vsebina 400 g

Čistilo površin pred 
lepljenjem

Prednamaz za 
kovinske površine

Prednamaz za les, 
plastiko in kamen

Odstranjevalec K+D 
lepila po nanosu

Prednamaz za boljši oprijem 
med lepilom in kovino. 
Primeren za jeklo, nerjaveče 
jeklo, pocinkano jeklo, aluminij, 
eloksirani aluminij, baker,  
medenina, Cink.

Prednamaz za boljši oprijem 
med lepilom in umetnim masam 
kot so UP, GRP, EP, PVC, ABS, 
trdi PVC, Vezane plošče les in 
iverke naravni kamni, beton, 
mineralne malte in ometi, tekstil
in flis. 

Čistilo za čiščenje in aktiviranje 
neporoznih površin kot jo kovine, 
plastika, glazirana keramika in 
lakirane površine 

Čistilo za čiščenje in odstranjevanje 
neposušenih PU ali hibridnih 
lepilno tesnilnih mas na orodjih in 
umazanih neporozne podlage. 



Kemično tehnični IZDELKI  118

Art.: Naziv

0893 450 100 Karoserijsko lepiko Powerbond 225ml

0891 450 101 Mešalni tulec

0891 450 100 Pištola za Powerbond 2K 225/250 ml

Izjemno kvalitetno 2K 
konstrukcijsko lepilo za lepljenje 
nosilnih delov karoserije.

KONSTRUKCIJSKA LEPILNA MASA “POWERBOND”

• 2K Lepilo iz epoksidne smole visoke trdnosti omogoča 
    obnovljeni karoseriji prvotno trdnost in togost.
• Manj točkovnih zvarov - manj pregrevanja pločevine.
• Izpolnjuje zahteve proizvajalcev avtomobilov
• Tehnologija s steklenimi delci onemogoča kontroliran spoj
    z zahtevano debeline lepilne plasti 0,7-1,2 mm.
• Na vertikalnih površinah ne pride do odtekanja lepila
• Originalna odpornost proti koroziji je ohranjena
• Spoj je možno variti, brusiti in barvati
Brez silikona in HOS 

Hitro sušeča tekoča kovina za 
popravilo kovinskih ohišij, lepljenje 
kosov in zalivanje razpok.

TEKOČA KOVINA “FE1”

• Visokokakovostna 2K masa ki ima zelo podobne lastnosti kot 
     kovina sama.
• Po nanosu lahko spojino brusimo, režemo, žagamo, 
    vrezujemo navoje itd..  
• Mešalno razmerje je 1: 1

Art. 0893 449
Vsebina 500 g
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Visokomodularno 1K elastično lepilo za vetrobranska stekla za vsa vozila s 
pocinkano ali Alu pločevino

LEPILO ZA VETROBRANSKO STEKLO “CLASIC PLUS”

• Neprevodno lepilo primerno za vozila z intergrirano anteno. 
• Preprečuje kontaktno korozijo
• Lepilo primerno za uporabo na aluminiju 
   (Odobritev za Audi A8,    Jaguar XJ itd.)
• Opravljen varnostni test  TÜV certifikat v skladu z FMVSS208 / 212
• Izpolnjuje zahteve standardov OEM (proizvajalec vozila)
• Primeren za vsa osebna in gospodarska vozila, avtobuse, 
   kombije, kmetijske in gradbene stroje.

Art. Naziv Pak

0890 023 700 Set lepila za steklo Clasic Plus 1/6
0890 023 701 Lepilo za steklo Clasic Plus 310ml 1/12
0890 024 021 Vario primer 20ml 1/6

Tehnični podatki
Osnova 1K Poliuretan
Odprti čas 15 min pri 23°C in 50% RZV

Temperatura vgradnje 5 - 35°C 

Čas odpreme vozila
Z zračnimi blazinami 2h

Brez zračnih blazin 1h
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Visokomodularno 1K elastično lepilo za vetrobranska stekla za vsa vozila s 
pocinkano ali Alu pločevino

LEPILO ZA VETROBRANSKO STEKLO “EXPERT”

• Neprevodno lepilo primerno za vozila z intergrirano anteno. 
• Preprečuje kontaktno korozijo
• Lepilo primerno za uporabo na aluminiju 
   (Odobritev za Audi A8,    Jaguar XJ itd.)
• Opravljen varnostni test  TÜV certifikat v skladu z FMVSS208 / 212
• Izpolnjuje zahteve standardov OEM (proizvajalec vozila)
• Primeren za vsa osebna in gospodarska vozila, avtobuse, 
   kombije, kmetijske in gradbene stroje.

Art. Naziv Pak

0890 023 702 Lepilo za steklo Expert 310ml 1/6
0890 023 703 Set lepila za steklo Expert 1/12
0890 024 021 Vario primer 20ml 1/6

Tehnični podatki
Osnova 1K Poliuretan
Odprti čas 25 min pri 23°C in 50% RZV

Temperaturna obstojnost -40 - 120 °C

Temperatura vgradnje 10 - 40°C 

Čas odpreme vozila
Z zračnimi blazinami 2h

Brez zračnih blazin 1h
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Visokomodularno 1K elastično lepilo za vetrobranska stekla za vsa vozila s 
pocinkano ali Alu pločevino brez prednamaza

LEPILO ZA VETROBRANSKO STEKLO “REVOLUTION”

Art. Naziv Pak

0890 023 501 Lepilo za steklo Revolution 310ml 1/12

Tehnični podatki
Osnova 1K Poliuretan
Odprti čas 15 min pri 23°C in 50% RZV

Temperatura vgradnje 5 - 35°C 

Čas odpreme vozila
Z zračnimi blazinami 2h

Brez zračnih blazin 1h

• Neprevodno lepilo primerno za vozila z intergrirano anteno. 
• Preprečuje kontaktno korozijo
• Lepilo primerno za uporabo na aluminiju 
   (Odobritev za Audi A8,    Jaguar XJ itd.)
• Opravljen varnostni test  TÜV certifikat v skladu z FMVSS208 / 212
• Izpolnjuje zahteve standardov OEM (proizvajalec vozila)
• Primeren za vsa osebna in gospodarska vozila, avtobuse, 
   kombije, kmetijske in gradbene stroje.

   BREZ PREDNAMAZA
Trenutno  ni dobavljiv
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Art. Naziv

0984 909 001 Dvostranski lepilni trak 12 mm - Siv

0984 909 002 Dvostranski lepilni trak 19 mm - Siv

0984 909 003 Dvostranski lepilni trak 25 mm - Siv

0984 909 004 Dvostranski lepilni trak 19mm - Transparent

0984 909 005 Dvostranski lepilni trak 25mm - Transparent

Izredno močan dvostranski lepilni 
trak za notranjo uporabo

DVOSTRANSKI LEPILNI TRAK “POWER”

Prozoren trak za nevidne spoje
• Optimalna zasnova namesto vrtanja, vijačenja, kovičenja
• Duši tresljaje 

• Temperaturno obstojen do 150 °C
• Dolžina traku 10m

Art. Naziv Pak

0894 500 4 Dvostranski lepilni trak 12 mm x 25 m 3

Specialni izredno tanek dvostranski 
lepilni trak na papirnati osnovi z 
akrilnim lepilom.

IZREDNO TANEK DVOSTRANSKI LEPILNI TRAK

• Zelo dober oprijem
• Zaradi odličnih adhezivnih lastnostije trak primerjen za 
    lepljenje veliko različnih materialov, kot so les, kovina, 
    plastika, steklo, kamen itd.
• Lahko se trga ročno
• Odporen na UV in vlago
• Trak se lahko uporabllja znotraj inzunaj
• Odporen na staranje
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Trajno elastična , prebrusljiva in 
prebarvljiva PU  masa za lepljenje 
in tesnjenje vseh materjalov.

DVOSTRANSKI LEPILNI TRAK ZA TEPIHE

DVOSTRANSKI LEPILNI TRAK ZA LETVE

Art. Naziv Pak

0894 605 Dvostranski lepilni trak 50 mm x 25 m 3

Dvostranski trak iz blaga za kratkotrajno lepljenje tepihov.
Primeren za postavljanje sejemskih prostorov
Brez ostankov lepila.
Odprta stran lepilnega traku omogoča brez ostankov
Priporočeno trajanje nanosa: 2-3 tedne.
Dobra lepilna trdnost pokrite strani
Stran, prekrita s silikonskim papirjem, omogoča a
trajna odgovornost za vse obstoječe v gradbenem sektorju
Podloge (npr. Kamen, kovina, plastika, steklo itd.).
Lahko se odtrga ročno
Hitra in enostavna obdelava traku 

Dvostranski lepilni trak na penasti 
osnovi za lepljenje letev

• Zelo dobro oprijemljiv dvostranski lepilni trak na penasti osnovi
• Po 24 urah trak doseže končno trdnost in oprijem
• Zelo dobra adhezivna trdnost
• Visoka temperatura in UV odpornost
• Trakvse lahko uporablja tudi na prostem

Art. Naziv

0894 910 4 Dvostranski lepilni trak 0,8 x 4 mm x 10m

0894 910 Dvostranski lepilni trak 0,8 x12 mm x 10m

0894 910 0 Dvostranski lepilni trak 0,8 x 19 mm x 10m

0894 910 1 Dvostranski lepilni trak 0,8 x 24mm x 10m
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Art. Naziv Oblika

0894 811 Trak na ježka 20mm x 10m - Bel

0894 821 Trak na ježka 20mm x 10m - Bel

0894 810 Trak na ježka 20mm x 10m - Črn

0894 820 Trak na ježka 20mm x 10m - Črn

Izredno močan lepilni trak na ježka v 
črni in beli barvi

LEPILNI TRAK NA JEŽKA

Za enostavno pritrditev
vzorcev, komponent,
Pokrivala in za zapiranje vrat, kovčkov,
Temperaturna odpornost: –30 ° C do + 85 ° C
Lepilo, vroče taljeno na osnovi gume

Specialni dvostranski lepilni trak na 
penasti osnovi za lepljenje ogledal.

DVOSTRANSKI LEPILNI TRAK ZA OGLEDALA

• Zelo dober oprijem
• Zaradi odličnih adhezivnih lastnostije trak primerjen za 
    lepljenje veliko različnih materialov, kot so les, kovina, 
    plastika, steklo, kamen itd.
• Odporen na UV in vlago
• Trak se lahko uporabllja znotraj inzunaj
• Odporen na staranje

Art. Naziv

0894 919 Dvostranski lepilni trak 1,6 x 12 mm x 10m

0894 918 0 Dvostranski lepilni trak 1,0 x19 mm x 10m

0894 918 Dvostranski lepilni trak 1,0 x 25 mm x 10m
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Art. Naziv Oblika

0894 811 Trak na ježka 20mm x 10m - Bel

0894 821 Trak na ježka 20mm x 10m - Bel

0894 810 Trak na ježka 20mm x 10m - Črn

0894 820 Trak na ježka 20mm x 10m - Črn

Art. Naziv

0894 919 Dvostranski lepilni trak 1,6 x 12 mm x 10m

0894 918 0 Dvostranski lepilni trak 1,0 x19 mm x 10m

0894 918 Dvostranski lepilni trak 1,0 x 25 mm x 10m

Zelo uporaben, samovulkanizirni 
silikonski trak za takojšnja popravila 
pri puščanju vode, olja, goriva  ali plina.

REPARATURNI TESNILNI TRAK “RESCUE TAPE”

SAMOVULKANIZIRNI TRAK

• Zelo uporaben, samovulkanizirni silikonski trak za takojšnja 
    popravila pri poščanju vode ali plina
• Vodoodporen in nepredušen
• Idealno tudi za reševalne službe in reševalne službe.
• Deluje tudi na vlagi ali mastnih površinah in pod vodo
• Odstranljivo brez ostankov
• Trajno elastičen 
• Temperaturno obstojen -60 do 260 °C

Samovulkanizirni reparaturni trak iz 
surove gume

• Omogoča vodotesnost paroneprepust
• Trak je zelo primeren za izolacijo kablov in električnih vodov.
• Dobra združljivost s PE, PVC, butil, neopren itd.
• Uporaba v avtomobilski in elektro stroki
• Temperaturno obstojen -40 do 90 °C

Art. Naziv

0985 077 1 Samovulkanizirni trak 19 mm x 10m

0985 077 2 Samovulkanizirni trak 38 mm x 10m

Art. Naziv

0985 077 230 Reparaturni trak 25,6mm x 3,65m Črn

0985 077 231 Reparaturni trak 25,6mm x 3,65m Rdeč

0985 077 232 Reparaturni trak 25,6mm x 3,65m Transparent
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Art. Naziv Pak

0985 101 Elektro izolirni trak 15mm x 10m - Črn

1/10

0985 102 Elektro izolirni trak 15mm x 10m - Bel

0985 103 Elektro izolirni trak 15mm x 10m - Rdeč 

0985 104 Elektro izolirni trak 15mm x 10m - Rjav

0985 105 Elektro izolirni trak 15mm x 10m - Moder

0985 107 Elektro izolirni trak 15mm x 10m - Rumen

0985 109 Elektro izolirni trak 15mm x 10m - Ru-Ze

0985 109 1 Elektro izolirni trak 15mm x 10m - Siv

Elektro izolirni lepilni trak
IZOLIRNI TRAK - ELEKTRO

VDE preizkušeno v skladu z DIN EN 60454-3-1 tip 5
• Varnost s preizkušenimi lastnostmi
• Dielektrična trdnost do 9 kV
• Negorljiv
• Odporen na trganje in starost
• Visoka fleksibilnost in lepilna trdnost
• Odporen na kisline in alkalije 
• Temperaturno obstojen -10°C do +90°C

Prekrivni krep trak temperaturno 
obstojen, za zaščito prerd barvanjem

LIČARSKI LEPILNI TRAK “PREMIUM” 100 º C

Art.: Naziv Pak
0992 001 845 Lepilni trak 18mm x 45m 96
0992 002 445 Lepilni trak 24mm x 45m 72
0992 003 645 Lepilni trak 36mm x 45m 48
0992 004 845 Lepilni trak 48mm x 45m 36

Vrhunski lepilni trak primeren za vse namene, 
posebno za ličarje za delo z barvami na vodni 
osnovi ali osnovi topil. „Heavy duty“ papir izvrstne 
ljepljivosti še  posebej za prekrivanje in lepljenje 
traku čez trak saj posebno lepila na kaučuk osnovi 
daje zelo močno začetno moč lepljenja.
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Art. Naziv Pak

0985 101 Elektro izolirni trak 15mm x 10m - Črn

1/10

0985 102 Elektro izolirni trak 15mm x 10m - Bel

0985 103 Elektro izolirni trak 15mm x 10m - Rdeč 

0985 104 Elektro izolirni trak 15mm x 10m - Rjav

0985 105 Elektro izolirni trak 15mm x 10m - Moder

0985 107 Elektro izolirni trak 15mm x 10m - Rumen

0985 109 Elektro izolirni trak 15mm x 10m - Ru-Ze

0985 109 1 Elektro izolirni trak 15mm x 10m - Siv

Večnamenski armiran lepilni trak za 
zaščito površin za notranja in zunanja 
opravila.

ARMIRAN ZAŠČITNI TRAK UV ODPOREN

ARMIRAN ZAŠČITNI TRAK  “COMPACT“

• Trak ima UV zaščito s katero ga lahko uporabljate tudi na 
    prostem do 4 tedne brez težav odstranitve
• Kvalitrtna gumijasta obloga daje traku odlično možnost 
    prilagajanja po neravnih površinah.
• Trak ima visoko začetno lepljivost in dober oprijem na vse 
   površine, tudi v gradbeništvu (les, kovina, kamen).
• Lahko se odtrga ročno - vzdolžno in prečno
• Temperaturno obstojen -15 do 50 °C

Art. Naziv

0992 381 50 Trak lepilni Univezalv 50mm x 50m - Črn

0992 380 5 Trak lepilni Univezal 50mm x 50mm - Siv

Art. Naziv Pak

0992 400 050 Reparaturni trak 50mm x 25m Bel 1/24

• Kvalitrtna gumijasta obloga daje traku odlično možnost 
    prilagajanja po neravnih površinah.
• Trak ima visoko začetno lepljivost in dober oprijem na vse 
   površine, tudi v gradbeništvu (les, kovina, kamen).
• Lahko se odtrga ročno - vzdolžno in prečno
• Temperaturno obstojen -10 do 70 °C

Večnamenski armiran lepilni trak za 
zaščito površin za notranja opravila
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Mehak in zelo prilagodljiv lepilni trak 
oprijemljiv na vse površine.

ARMIRAN ZAŠČITNI TRAK  “SOFT”

• Mehka in tanka gumijasta obloga daje traku odlično možnost 
    prilagajanja po neravnih površinah.
• Trak ima visoko začetno lepljivost in dober oprijem na vse 
   površine, tudi v gradbeništvu (les, kovina, kamen).
• Lahko se odtrga ročno - vzdolžno in prečno
• Temperaturno obstojen -10 do 60 °C

Art. Naziv Pak

0874 100 200 Trak lepilni armiran 50mm x 50m - Srebrn

1/120874 100 202 Trak lepilni armiran 50mm x 50m - Črn

0874 100 204 Trak lepilni armiran 50mm x 50m - Rdeč

Temperaturno obstojen lanen lepilni 
trak za povijanje kablov in ostale 
inštalacije v avtomobilski industriji in 
vzdrževanju v proizvodnji

ARMIRAN LANENI LEPILNI TRAK

• Lanena prilagodljiva obloga daje traku odlično možnost 
    prilagajanja po neravnih površinah.
• Trak ima visoko začetno lepljivost in dober oprijem na vse 
   površine.
• Temperaturno obstojen -40 do 190 °C
• Lahko se odtrga ročno - vzdolžno in prečno.

Art. Naziv Pak

0992 383 Lanen lepilni trak 19 mm x 50m 1/8

0992 382 Lanen lepilni trak 50 mm x 50m 1/3
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Art. Naziv Pak

0874 100 200 Trak lepilni armiran 50mm x 50m - Srebrn

1/120874 100 202 Trak lepilni armiran 50mm x 50m - Črn

0874 100 204 Trak lepilni armiran 50mm x 50m - Rdeč

Art. Naziv Pak

0992 383 Lanen lepilni trak 19 mm x 50m 1/8

0992 382 Lanen lepilni trak 50 mm x 50m 1/3

Večnamenski armiran lepilni trak za 
zaščito površin za notranja in zunanja 
opravila.

ARMIRAN ZAŠČITNI TRAK

• Absorbira hrup
• Visoka lepilna trdnost
• Odporen proti staranju
• PVC združljiv
• Brez topil .
• Lahko se odtrga ročno 

• Temperaturno obstojen do 105°C 

Montažni in tesnilni trak iz butilne 
gume z Alu laminacijo

BUTILNI TRAK Z ALU ZAŠČITO

Dobra odpornost na UV žarke in  vremenske pogoje
Butilni trak je primeren za uporabo za tesnenje spojev na ravnih 
strehah in obrobah
Primeren za uporabo pod vodo.
lahko se uporablja na pleksi steklu in Makrolon, za tesnenje 
razpokanega betona in pri gradnji v zimskih vrtov in rastlinjakov
Lahko se uporablja na Jeklu, aluminiju, steklu, plastiki, lesu, betonu, itd.

Art. Naziv Pak

0875 620 50 Butil trak z Alu laminacijo 50mm x 20m 1/6
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Enostranski lepilni trak za lepljene 
strešne in parozaporne folije

LEPILNI TRAK EURASOL®

LEPILNI TRAK EURASOL® DUS

• Primerno za notranjo in zunanjo uporabo 
• Trajno lepljenje strešnih podlog, parnih zapor in parnih zapor
• Lepljenje prekrivanj teh filmov ter povezav in prebojev, na    
    lesu, kovini, trdi plastiki
• Zračno tesni spoji OSB plošč
• Odpornost na UV žarke 3 mesece. 

Art. Naziv Pak

0992 750 050 Lepilni trak Eurasol DUS 60mm x 25m 1/6

Art. Naziv Pak

0874 100 330 Trak lepilni Eurasol 60mm x 25m 1/6

• Trajno lepljenje strešnih podlog. Lepljenje prekrivanj teh folij ter 
    povezav in prebojev. Posebej primeren za zunanjo uporabo 
    (odpornost na UV žarke 8 tednov). 

Lepilni trak za strešno sekundarno 
kritino
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Specialni Alu lepilni trak za lepljenje  
ognjevarne folije, parne ovire  in 
izolacije pri srojnih inštalacijah.

ALU ZAŠČITNI LEPILNI TRAK

• Zelo dobro oprijemljiv
• Temperaturno obstojen -20 do 70 °C

Art. Naziv Pak

0874 100 330 Trak lepilni Alu 50mm x 100m 1/24

Specialni komprimiran tesnilni trak za 
zapolnjevanje  večjih fug in neravnih 
spojev med dvema površinama

TESNILNI TRAK  VKP® PLUS

Nadzorovana in zavarovana vodotesnost proti dežju
Tesnenje velikih fug pri montaži oken in zaščito pred dežjem
Trak je vodoodbojen, vendar prepuščs zračno vlago
. 

Art. Naziv Pak

0875 021 52 Trak tesnilni VKP Plus15/2 Siv 12,5m 1/20

0875 021 54 Trak tesnilni VKP Plus15/4 Siv -   8,0m 1/20

0875 021 58 Trak tesnilni VKP Plus15/8 Siv -   8,0m 1/30

0875 021 03 Trak tesnilni VKP Plus10/3 Siv - 10,0m 1/30

0875 021 02 Trak tesnilni VKP Plus10/2 Siv - 12,5m 1/30
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EPDM iz zaprte celične pene tesninilni trak odporen 
na staranje in vremenske pogoje za najvišje 
zahteve tesnosti.

EPDM TESNILNI LEPILNI TRAK

Trajno in varno tesnjenje okenskih polic, oken in balkonskih 
vrat. Zimski vrtovi na stiku s fasado. Priključki za obodno, nosilci 
za solarne panele na strehi.

Odpornost na UV in visoke temperature.
Tudi pri najbolj zahtevne spoje
• Odlično se prilega različnim materialov,
• Ne vsebuje topil.
• Zelo dobra odpornost proti obrabi 

Art. Naziv Pak

0875 850 330 EPDM tesnilni trak 3 x 30mm x 10m 1/10

Penasti samolepilni trak za izolacijo in 
preperčevanje prenosa hrupa in vibracij

ZVOČNO IZOLATIVNI TRAK  B1

Enostranska samolepilna PE pena za preprečevanje zvočnih
mostov pri namestitvi profilov za predelne stene
Visoka zvočna izolacija spojev
Preverjena zvočna izolacija po DIN 52210 RST, W = 58 dB
Trak z visoko gostoto in zaprto celično penao
• Preprosta, hitra in čista obdelava
• kompenzira morebitne neravnine
• Odporen na UV žarke, staranje in vremenske pogoje
• Neobčutljiv na vlago

Art. Naziv

0875 303 30 Trak zvočno izolativni B1 3x30mm x 30m

0875 303 50 Trak zvočno izolativni B1 3x50mm x 30m

0875 303 70 Trak zvočno izolativni B1 3x70mm x 30m

0875 303 95 Trak zvočno izolativni B1 3x90mm x 30m



Kemično teHNIČNI IZDELKI 133

Art. Naziv

0875 303 30 Trak zvočno izolativni B1 3x30mm x 30m

0875 303 50 Trak zvočno izolativni B1 3x50mm x 30m

0875 303 70 Trak zvočno izolativni B1 3x70mm x 30m

0875 303 95 Trak zvočno izolativni B1 3x90mm x 30m

Specialni okrogel tesnilni trak za 
tesnenje karoserijskih delov.

TESNILNI BUTIL TRAK  ZA KAROSERIJO

Trajno elastičen, samolepilni butil okrogel trak za tesnjenje 
karoserijskih delov, kot so koloteki, žarometi, strešna okna 
pretežno na starejših vozilih.
Trak je zelo dobro oprijemljiv na najrazličnejših površinah, npr. 
kovina, plastika, les, kamen itd.
Dobra odpornost na UV, vreme in vodo
Odpornost na staranje in visoke temperature
• Ob pravilni uporabi, je spoj stalno kvalitetno zatesnjen.
• Primerno tudi za aplikacije, ki so izpostavljene visokim 
    temperaturam v predelu motorja kjer je prisotna vroča para
• Primerno za blaženje hrupa in vibracij
• Brez topil in silikona

MONTAŽNI BUTILNI TRAK 

• Butilni trak ima visoko lepilno trdnost, z odličnimi izolacijskimi 
    in vlago odpornimi lastnostmi. Trak je dobro združljiv s 
    kovinami, betonom, zidom, lesom, steklom, trdim PVC-jem, 
    bitumnom, barvnimi sistemi. 
• Idealno primerno za povezavo spolev in lepljenje folij 
    Tesnila, ki se prekrivajo za sestavne dele v avtomobilski 
    idealen za tesnejne pločevineastih obrob na sterhi, pohištveni  
    in notranji gradnji, v vodovodnih in elektroinštalacijah...

Montažni trak za preprečevanje 
vibracij in tesnenje med spoji

Art. Naziv

0894 700 122 Tesnilni butil trak12mm x 2mm 15m

0894 700 202 Tesnilni butil trak20mm x 2mm 15m

Art. Naziv

0890 100 033 Tesnilni butil trak Ø8mm x 17,5m
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     01    Čistila in pripomočki01    Čistila in pripomočki

    

           02 Maziva 02 Maziva

          03 Lepila in lepilni trakovi03 Lepila in lepilni trakovi

04  Tesnila04  Tesnila

     05 Zaščita05 Zaščita

KEMIČNI IZDELKI
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KEMIČNI IZDELKI

Art.: Naziv Pak
0892 010 Tesnilna masa za nanašanje s čopičem 1kg Siva   1

Hitro sušeča elastična masa za zaščito  in 
tesnjenje varjenih spojev na karoseriji

Barva siva

Univerzalna masa za lepljenje in tesnenje na 
osnovi MS polimerov. Primerna za brizganje.

Barva siva

Kartuša, 310 ml

Art.: Naziv Pak
0893 228 Lepino tesnilna masa za brizganje 310 ml Siva  12
0891 628 612 Tulec za brizganje mase Dicht Fix  12

TESNILNA MASA ZA SREŠNA OKNA

TESNILNA KAROSERIJSKA MASA NA ČOPIČ 

TESNILNA MASA “DICHTFIX”

Art.: Naziv Pak
0890 100 043 Tesnilna mas za strešna okna 310 ml Črna  1

Trajno elastična masa na bitumenski osnovi 
za tesnenje stekel na avtodomih, počitniških 
prikolicah in kmetijskih in gradbenih strojih.

Barva črna

Kartuša, 310 ml

Pločevinka 1 kg
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Silikon visoke kakovosti, brez  
vonja. Primeren za tesnenje dilatacij 
uporaben za notranja in zunanja 
opravila.

Lastnosti:

• UV odpornost na  staranje
• Odličen oprijem na večino barv in premazov
• Visoka odpornost proti obrabi
• Dobro nanašanje
• Enostavno glajenje
• Trajno elastičen
• Hitro površinsko suh
• Testiran v skladu z EN 15651 
• Krčenje ≤ 10%

Barva Vsebina Art.: Pak
Transparent

310 ml

0892 530 40

1/20

Bel 0892 530 41
Rjava 0892 310 6
Črna 0892 310 5
RAL 8017 0892 310 63
RAL 8004 0892 310 64
Siva 0892 310 3
Srebrna - Inox 0892 853 313 1/12

Področja uporabe:

• Proizvodnja  lesenih , Alu in PVC oken
• Tesnenje notranjih in zunanjih spojih oken in vrat , polic , balkonskih spojev, zimskih vrtov...
• Z uporabo prednamaza je primeren tudi za nanašanje na beton, siporex-a, opeke, ploščic in     
    mavčno kartonskih sten itd...

SILIKON NEVTRAL POSEBNIH BARV
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KISLINSKI SILIKON - SANITAR

Barva Vsebina Art.: Pak
Transparent

310 ml

0892 317 121

1/20
Bel 0892 317 122
Briljantno Bel 0892 560 2
Črn 0892 257 05

Silikon na kislinski osnovi, 
primeren za tesnenje dilatacij 
primeren za notranja in 
zunanja opravila.

Lastnosti:

• UV odpornost na staranje in barvna obstojnost
• Odličen oprijem na večino lakov barv in premazov
• Ne povzroča korozije na materijalih
• Dobro nanašanje
• Enostavno glajenje
• Trajno elastičen
• Prebarvljiv
• Ognjevarnost: Razred  B2 po DIN 4102
• Krčenje ≤ 10%

Področja uporabe:

• Proizvodnja  lesenih , Alu in PVC oken
• Tesnenje spojev v notranjih in zunanjih spojih oken    
    in vrat , polic , balkonskih spojev, zimskih vrtov...
• Z uporabo prednamaza je primeren tudi za     
   nanašanje na beton, siporex-a, opeke, ploščic in     
    mavčno kartonskih sten itd...

KISLINSKI SILIKON - ZA ŽIVILSKO INDUSTRIJO

Barva Vsebina Art.: Pak
Transparent

310 ml
0892 550 1

1/12Bel 0892 550 2
Kovinsko srebrna 0892 550 3

Silikon na kislinski osnovi, 
primeren za zahtevnejša 
tesnenja primeren za živilsko 
industrijo 
Lastnosti:

• UV odpornost na staranje in barvna bstojnost
• Odličen oprijem na večino lakov barv in premazov
• Ne povzroča korozije na materijalih
• Dobro nanašanje
• Enostavno glajenje
• Trajno elastičen
• Prebarvljiv
• Ognjevarnost: Razred  B2 po DIN 4102
• Krčenje ≤ 10%

Področja uporabe:

• Živilska proizvodnja,  Izdelava hladilnikov in virtin,
    izdelava akvarijev (največja prostornina 1350l)
• Tesnenje spojev v notranjih in zunanjih spojih oken    
    in vrat , polic , balkonskih spojev, zimskih vrtov...
• Z uporabo prednamaza je primeren tudi za     
   nanašanje na beton, siporex-a, opeke, ploščic in     
    mavčno kartonskih sten itd...

Trenutno  ni dobavljiv
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AKRILNA TESNILNA MASA
Tesnilna akrilna masa za 
notranjo obnovo in zatesnitev 
spojev - fug.

Lastnosti:

• UV odpornost na staranje
• Odličen oprijem in fuge se lepo obdelujejo
• Primeren za notranja opravila
•Masa je prebarvljiva

Področja uporabe:

Tesnenje spojev z majhnimi kompresijskimi in 
razteznimi obremenitvami
V zaprtih prostorih, za tesnjenje razpok na steni, 
ometu ali betonu.
Podlage kot so klinker, opeka, les, beton, gazirani 
beton, mavčne plošče, peščeno-apnena opeka 
morajo biti suhe in čiste. 

Art. 0892 165
Vsebina, 310 ml   Pak 1/24

AKRILNI STRUKTURNI KIT
Tesnilna akrilna masa za 
popravilo in obnovo razpok 
na grobih stenah

Lastnosti:

• UV odpornost na staranje
• Odličen oprijem in fuge se lepo obdelujejo
• Primeren za notranja in zunanja opravila
• Masa s strukturnimi zrni odlično sovpada s fino  
   ometanimi stenami
•Masa je prebarvljiva

Področja uporabe:

Tesnenje spojev z majhnimi kompresijskimi in 
razteznimi obremenitvami
Za tesnjenje razpok na steni, ometu ali betonu.

Ni primerno na bitumnu, na nizkih predele kjer 
pride do stika z vodo.

Art. 0892 160 500
Vsebina, 310 ml   Pak 1/12
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TESNILNA MASA ZA STREHE  
Tesnilna masa na kaučuk 
osnovi za tesnenjr na 
poševnih in ravnih strehah

Maso se lahko uporablja na vlažnih površinah
Uporaba je v veliki meri neodvisna od vremena.

• Primerno za popravila v sili
• Za skoraj vse spoje v območju strehe
• Primerno tudi za uporabo napolikarbonatnem  
    steklu
• UV odpornost s certifikatom
• Lahko se prebarva
• Trajno elastična
• Brez silikona
• Visoka odpornost proti staranju in vremenskim  
    vplivom

Barva Transparentna

Art. 0892 322 1
Vsebina, 310 ml   Pak 1/24

TESNILNA BITUMENSKA MASA 
Tesnilna akrilna masa za 
popravilo in obnovo razpok 
na grobih stenah

Za tesnjenje spojev folije in bitumenskih kritin
Tesnenje strešne folije in filca 
Dober oprijem na vlažni površini

• Uporabljajte večinoma neodvisno vremenskih 
   razmer
• Primerno za popravila v sili, odporen proti  
    staranju in vremenskim vplivom

Barva Črna

Art. 0890 103
Vsebina, 310 ml   Pak 1/12
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AKRILNA TESNILNA MASA
Tesnilna akrilna masa za 
notranjo obnovo in zatesnitev 
spojev - fug.

Tesnilna masa na silikonski osnovi namenjena 
za manjša popravila in tesnenje na nedostopnih 
mestiha 
• Tudi v ekstremnih vremenskih razmerah premaz
    ostane trajno elastičen in ne razpoka
• UV in vremensko odporen
• Brez topil
• Z enim samim premazom dosežemo debelino   
    sloja 2-3 mm.
• Lahko se nanaša s čopičem, valčkom ali gladilko
• Združljiv z bitumni. 

Barva Siva

Art. 0893 350 820
Vsebina, 4l  

VISOKOTEMPERATURNI SILIKON
Trajno elastična tesnilna 
silikonska masa odporna na 
visoke temperature

Posebna tesnilna masa za spoje z visoko toplotno 
obremenitvijo
Temperaturno obstojna do + 285 ° C,
kratkotrajno do + 300 ° C
Visoka odpornost na številne kemikalije
Za spoje s kemičnimi obremenitvami
Odporen na staranje in UV

Art. 0892 330
Vsebina, 310 ml   Pak 1/12

Trenutno  ni dobavljiv
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1Komponentna izolatinvna PU pena za 
vgradnjo stavbnega pohištva pri nižjih 
temperaturah

Enokomponentna poliuretanska pena, ki se suši z zračno vlago. 
Končni volumen utrjene pene je 65 l, kar predstavlja 40% več 
kot pri navadni pištolski PU peni. Uporablja se lahko pri nizkih 
temperaturah do -5°C

POLIURETANSKA PENA - ZIMSKA

Tehnični podatki
Barva Rumena
Celičnost              Srednja
Površinsko suh -nelepljiv* 8 min
Primeren za porezovanje* 25 min
Gostota 15 kg/m3
Min temp. vgradnje +5°C
Temperaturna obstojnost –40°C do+90°C
Temperatura nanašanja - 5 °C do +25 °C
Izkoristek 65l 

Art. 0892 152 451
Vsebina, 750 ml   Pak 1/12

TESNILNA MASA ZA PEČI 1000
Tesnilna masa za peči in 
dimnike odporna do 1000° C

1K tesnilna masa brez topil z najvišjo toplotno 
odpornostjo, visoka moč in zelo dober oprijem na
kovinske površine. Brez sedimentacije
Brez predhodnega mešanja,
Odporen proti zmrzali

Kit za peči 1000 se uporablja v sektorju ogrevalnih 
aparatov, zlasti za tesnjenje kotlov, peči, dimnikov, 
oblog gorilne komore,
Cevi za dimne pline in različne naprave in aparati v
visoko temperaturnem območje do 1000 ° C, in 
tudi namesto tesnilnih vrvi
Vrata kotlovskega sistema po letnem pregledu ali 
čiščenju.

Art. 0893 290 0
Vsebina, 310 ml  
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POLIURETANSKA PENA - PUR 50

1Komponentna izolatinvna PU pena  
za dobro zvočno in toplotno izolacijo 
prdvsem za vgradnjo stavbnega 
pohištva

Primerna za enostavna dela  v gradbeništvu za tesnjenje, 
zapolnjevanje, izoliranje, montiranje in vgrajevanje (vrata, okna, 
senčila), pri izdelavi čolnov, prikolic...
Dober oprijem ima na vse gradbene materiale kot so les, beton, 

Opis Vsebina Art.: Pak
Pištolska 750 ml 0892 152 101 1/12

Tehnični podatki
Barva Rumena
Celičnost              Srednja
Površinsko suh -nelepljiv* 7 min
Primeren za porezovanje* 25 min
Gostota 25 kg/m3
Min temp. vgradnje +5°C
Temperaturna obstojnost
Kratkotrajno

–40°C do+90°C
do +120°C

Temperatura nanašanja 10 °C do + 25 °C
Izkoristek 50l 
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POLIURETANSKA MONTAŽNA PENA - PUR DUO

DUO kombinirani ventil omogoča delo s 
pištolo ali pa s priloženo slamico

 • Barva siva, s tem bolj raznolike možnosti uporabe, tenenje   
     betonskih jaškov 
•  Boljša toplotna in zvočna izolacija kot mineralna volna,
     pluta ali steklena vlakna
• Odlična celična struktura
• Hitro zaceli
• Odporen proti staranju in gnitju
• Ni odporen na UV žarke
• Odporen na široko paleto topil in barv in kemikalije
• Kompatibilen na silikons, MS polimere ali poliuretane,  

Nanašanje na vlažno podlago
  

Opis Vsebina Art.: Pak
Pištolska 750 ml 0892 142 105 1/12

Tehnični podatki
Barva Siva
Celičnost              Srednja
Površinsko suh -nelepljiv* 7 min
Primeren za porezovanje* 25 min
Gostota 25 kg/m3
Min temp. vgradnje +5°C
Temperaturna obstojnost
Kratkotrajno

–40°C do+90°C
do +120°C

Temperatura nanašanja 10 °C do + 25 °C
Izkoristek 50l 

   Kmalu v programu
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POLIURETANSKA PENA - MEGA B3
1Komponentna izolatinvna PU 
pena  za dobro zvočno in toplotno 
izolacijo prdvsem za vgradnjo 
stavbnega pohištva

Primerna za enostavna dela  v gradbeništvu za tesnjenje,
zapolnjevanje, izoliranje, montiranje in vgrajevanje
(vrata, okna, senčila), pri izdelavi čolnov, prikolic...

Dober oprijem ima na vse gradbene materiale kot so les, 
beton, plinobeton, opeka, kovina, aluminij,
Ni primeren za lepljenje ne  polietilen, silikon in PTFE.

Ne drži polietilena, silikona, PTFE in maščobe. Za
porozne in vpojne podlage priporočamo uporabo 
premaza PURlogic® Unigrund.
Neposušena pena ne sme priti v stik z mokrimi lepili.

Opis Vsebina Art.: Pak
Pištolska 850 ml 0892 152 471 1/12

Tehnični podatki
Barva Zelena
Celičnost              Srednje - fina
Površinsko suh -nelepljiv* 8 min
Primeren za porezovanje* 20 min
Gostota 10 - 14 kg/m3
Min temp. vgradnje +5°C
Temperaturna obstojnost
Kratkotrajno

–40°C do+90°C
do +130°C

Temperatura nanašanja 10 °C do + 25 °C
Izkoristek 65l 
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Opis Vsebina Art.: Pak
Na slamico 400 ml 0892 156 12 1/12

POLIURETANSKA PENA - 2K POWER PLUS

2-Komponentna montažna PU pena  za 
stabilno vgradnjo stavbnega pohištva, 
okenskih polic, stopnic

Primerna za enostavna dela  v gradbeništvu za tesnjenje,
zapolnjevanje, izoliranje, montiranje in vgrajevanje
(vrata, okna, senčila), pri izdelavi čolnov, prikolic...

Dober oprijem ima na vse gradbene materiale kot so les, beton, 
plinobeton, opeka, kovina, aluminij,
Ni primeren za lepljenje ne  polietilen, silikon in PTFE.

Ne drži polietilena, silikona, PTFE in maščobe. Za
porozne in vpojne podlage priporočamo uporabo premaza PURlogic® 
Unigrund.
Neposušena pena ne sme priti v stik z mokrimi lepili.

Tehnični podatki
Barva Zelena
Celičnost              Srednje - fina
Površinsko suh -nelepljiv* 8 min
Primeren za porezovanje* 15 min
Gostota 10 - 14 kg/m3
Min temp. vgradnje +5°C
Temperaturna obstojnost
Kratkotrajno

–40°C do+90°C
do +130°C

Temperatura nanašanja 10 °C do + 25 °C
Izkoristek 65l 
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Art.: Naziv Pak
0893 331 1 Silokon RTV Super 200ml Sabesto Črn  6
0893 331 2 Silokon RTV Super 200ml Sabesto Rdeč  6
0893 331 4 Silokon RTV Super 200ml Sabesto Transparent  6

Art.: Naziv Pak
0890 100 048 DP 300 Tesnilna masa 100 g Rdeča   10

Visokokakovostna tesnilna masa za tesnenje 
vseh motornih spojev.
Temperaturno odporen do 300°C

Kartuša s potisnim plinom, 200 ml

   Brezkislinski

Univerzalna tesnilna masa za tesnjenje vseh 
delov motorja, menjalnika, diferenciala, ...

Barva rdeča

Tuba, 80 ml

   Enostavno odstranljiva

SUPER RTV SILIKON

UNIVERZALNA TESNILNA MASA”DP 300”

SILIKONSKA TESNILNA MASA SPECIAL 250

Art.: Naziv Pak
0890 321 Silikon Special  70 ml Rdeč   10
0890 323 Silikon Special  70 ml Črn   10

Tesnilna masa za tesnenje vseh motornih spojev. 
Temperaturno odporna do 250°C ,kratkotrajno 
do 300°C

Tuba, 70 ml
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Art.: Naziv Pak
0893 260 100 Tesnilna masa za motorje 100g   1

Motorna tesnilna masa je anaerobno 
sredstvo, ki nadomešča trda tesnila na vseh 
spojih motorja, obstojna na temperaturo do 
280°C in 700bar pritiska

Barva vijolična

DOS tuba, 100 g

ANAEROBNA TESNILNA MASA ZA MOTOR

PLOSKOVNO TESNILO ZA POKONČNE POVRŠINE

POSKOVNO TESNILO LEŽEČE POVRŠINE

Za tesnjenje prirobničnih spojev in površin 
z malim razmakom, do max. 0,3 mm. 
Nadomešča čvrsta tesnila. Posebej primerno 
za uporabo na gladkih površinah in zahtevnih 
ulitkih. Enostavno razstavljiva zveza.

Barva zelena

DOS tuba, 50 g

Art.: Naziv Pak
0893 573 050 Ploskovno tenilo 50g  Zeleno   1

Uporablja se za horizontalne in vertikalne 
površine, zapolnjuje večje razmake. Zelo 
viskozen. Zapolnjuje razmake do 0,5 mm.
Enostavno razstavljiva zveza.

Barva rdeča

DOS tuba, 50 g

Art.: Naziv Pak
0893 518 050 Ploskovno tenilo 50g  Rdeča   1



Kemično tehnični IZDELKI  148

VIJAČNO VAROVALO MOČNO

VIJAČNO VAROVALO SREDNJE MOČNO

BARVA ZA OZNAČEVANJE VIJAKOV

Art.: Naziv Pak
0893 270 050 DOS vijačno varovalo Močno 50 g Zeleno  1

Varovalna in tesnilna masa. Težko razstavljiv 
vijačni spoj. Za varovanje, vijakov do M20, 
matic, navojnih vložkov in navojnih čepov, ki 
se več nerazstavljajo. 

Zelene barve

DOS tuba, 50 g

Varovalna in tesnilna masa za varovanje  
vijačnih zvez do M36 – razstavljiv vijačni 
spoj. 

Modre barve.

DOS tuba, 50 g

Art.: Naziv Pak
0893 243 050 DOS vijačno varovalo Srednje Močno 50 g Modro  1

Varovalna barva za kontrolo privijačenih 
vijakov. V primeru nepooblaščenega 
posega  v motorni del je poseg viden zardi 
poškodovane označbe na vijakih

DOS tuba, 50 ml

Art.: Naziv Pak
0893 741 451 Barva za označevanje vijakov 50 ml Rdeča  1
0893 741 452 Barva za označevanje vijakov 50 ml Rumena  1
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Art.: Naziv Pak
0893 270 050 DOS vijačno varovalo Močno 50 g Zeleno  1

Art.: Naziv Pak
0893 243 050 DOS vijačno varovalo Srednje Močno 50 g Modro  1

Art.: Naziv Pak
0893 741 451 Barva za označevanje vijakov 50 ml Rdeča  1
0893 741 452 Barva za označevanje vijakov 50 ml Rumena  1

Za izredno močne učvrstitve ležajev, 
zobnikov, spojev na oseh in pestih, ki so 
izpostavljeni velikim obremenitvam.

Barva zelena

DOS tuba, 50 g

Art.: Naziv Pak

0893 603 050 DOS vijačno varovalo Močno 50 g Zeleno  1

Art.: Naziv Pak
0893 577 050 DOS Cevno tesnilo  50 g  1

Art.: Naziv Pak
0893 511 050 DOS Cevno tesnilo PTFE 50 g  1

Anaerobna masa za tesnjenje navojnih spojev 
kovinskih cevi, s koničnimi in cilindričnimi  navoji, 
po DIN 2999 do R3”. Nadomešča teflonski trak 
ali predivo. Tesni navojne spoje na instalacijah 
za industrijske tekočine in pline.

Barva bela

DOS tuba, 50 g

Tesni navojne spoje (konusne in cilindrične) 
na ceveh do R3”, (npr. na napravah za 
razprševanje), in onemogoča puščanje 
plinov in tekočin.

Barva rumena

DOS tuba, 50 g

VAROVALO ZA LEŽAJE  - MOČNO

CEVNO TESNILO

CEVNO TESNILO S TEFLONOM
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Art.: Naziv Pak
0985 031 160 Teflonska vrvica 160m  1/20

Vrvica za tesnenje navojev namesto 
teflonskega traku oz prediva

DOS tuba, 50 g

TEFLONSKA TESNILNA VRVICA ZA NAVOJE

Art.: Naziv Pak
0892 764 773 Dodatek za tesnenje klima sistemov 30 m  1
1764001234 Adapter za preverjanje sistemov 1234yf 

TB5152.01QW
 1

Dodatek hladilnemu plinu za preprečevanje 
puščanja klimatske naprave.
Sredstvo vsebuje barvilo

Brizga, 30 ml

DODATEK ZA TENENJE KLIMA SISTEMOV
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Art.: Naziv Pak
0985 031 160 Teflonska vrvica 160m  1/20

Art.: Naziv Pak
0892 764 773 Dodatek za tesnenje klima sistemov 30 m  1
1764001234 Adapter za preverjanje sistemov 1234yf 

TB5152.01QW
 1

DODATEK ZA TENENJE HLADILNIKOV

Visokoučinkovito sredstvo za 
tesnenje hladilnikov pri vseh vozilih.

Pločevinka, 300 ml
    

Visokoučinkovito sredstvo za tesnenje 
hladilnikov za vsa vozila novejše 
generacije, s sistemi prečnega 
hladilnika.

Pločevinka, 150 ml     

Art.: Naziv Pak
5861 501 300 Tekočina za tesnenje hladilnikov 30-0 ml  1/12

Art.: Naziv Pak
5861 500 150 Tekočina za tesnenje hladilnikov 150 ml  1/12

DODATEK ZA TENENJE HLADILNIKOV HP
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ANTIFRIZ G11

Hladilna tekočina za hladilnike z zaščito proti zmrzovanju

Vsebina Art.: Naziv Pak
    1 l 0892 333 201 Hladilna tekočina Antifriz G11 - 1l 1/12
    5 l 0892 333 205 Hladilna tekočina Antifriz G11 - 5l 1/4
  25 l 0892 333 225 Hladilna tekočina Antifriz G11 - 25l 1
150 l 0823 333 215 Hladilna tekočina Antifriz G11 - 150l 1

Izpolnjuje naslednjim mednarodnim standardom
BS 6580:2010, CUNA NC 956-16, ASTM D3306 in 
4985, AFNOR NFR15-601, SAE J1034

Izpolnjuje zahtevam proizvajalcev motorja:
VW/PORSCHE TL-774D (G48), MAN 324 NF Mercedes 
Benz 325.0/325.2, BMW N 600 69.0,
FORD ESD-M97B49-A, VOLVO AB 1286083/002

Koncentrirano sredstvo uporabljamo za preprečevanje 
zmrzovanja hladilne tekočine v hladilnih sistemih osebnih
 in tovornih vozilih

Značilnosti

Posebej koncentriran izdelek na osnovi etilen glikola 
za uporabo v starejših in novih tipih motorjev, kjer  je 
uporabljen konstrukcijski material aluminij in Alu-litine. 
Primeren za uporabo v vseh letnih časih.
Lahko meša z vsemi vrstami antifriza te vrste (G11).

Točka zmrzlišča je  -70°C.

Primerno za ALU motorjeIzlivna pipa za 25l in 150l posode

Art.: 0891 302 03

Za mešanje uporabite
destilirano vodo.

Optični merilec

Art.: 0704 50

Mešalno razmerje

Delež hladilne tekočine Delež vode Temperetura zmzlišča
1 1 -36°C
1 1,5 -24°C
1 2 -19°C
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ANTIFRIZ G12+

Izpolnjuje naslednjim mednarodnim standardom
BS 6580:2010, CUNA NC 956-16, ASTM D3306 in 4985, 
AFNOR NFR15-601, SAE J1034

Izpolnjuje zahtevam proizvajalcev motorja:
VW/PORSCHE TL-774D/F, MAN 324 SNF Mercedes Benz 
325.3/325.2, BMW N 600 69.0,
FORD WSS-M97B49-A, Chrysler MS 9176, Mac 014GS 
17004

Koncentrirano sredstvo uporabljamo za preprečevanje 
zmrzovanja hladilne tekočine v hladilnih sistemih osebnih
 in tovornih vozilih

Značilnosti

Posebej koncentriran izdelek na osnovi etilen glikola za 
uporabo v starejših in novih tipih motorjev, kjer  je uporabljen 
konstrukcijski material aluminij in Alu-litine. 
Primeren za uporabo v vseh letnih časih. S podaljšanim 
untervalom menjave do 5 let
Lahko meša z vsemi vrstami antifriza na osnovi monoetilen-
gikola, vseeno pa se priporoča za boljši izkoristek uporabo 
istega tipa hladilne tekočine

Točka zmrzlišča je  -70°C.

Primerno za ALU motorje

Hladilna tekočina za hladilnike z zaščito proti zmrzovanju

Vsebina Art.: Naziv Pak
    1 l 0892 333 001 Hladilna tekočina Antifriz G12+ - 1l 1/12
    5 l 0892 333 005 Hladilna tekočina Antifriz G12+ - 5l 1/4
  25 l 0892 333 025 Hladilna tekočina Antifriz G12+ - 25l 1
150 l 0823 333 015 Hladilna tekočina Antifriz G12+ - 150l 1

Optični merilec

Art.: 0704 50

Izlivna pipa za 25l in 150l posode

Art.: 0891 302 03

Za mešanje uporabite
destilirano vodo.

Mešalno razmerje

Delež hladilne tekočine Delež vode Temperetura zmzlišča
1 1 -36°C
1 1,5 -24°C
1 2 -19°C
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     01    Čistila in pripomočki01    Čistila in pripomočki

  

      02 Maziva02 Maziva

     03 Lepila in lepilni trakovi03 Lepila in lepilni trakovi

           04 Tesnila04 Tesnila

05 Zaščita05 Zaščita

KEMIČNO TEHNIČNI IZDELKI
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KEMIČNO TEHNIČNI IZDELKI

Brezbarvno nevtralno specialno olje z nizko
viskoznostjo z izjemno oprijemljivostjo
Ščiti pred korozijo  tudi težko dostopna mesta
Preprečuje napredovanje korozije 
Vsestranska uporaba - zelo dobra združljivost 
materialov na različnih podlagah, kot so barvane
površine, kovine in plastika.
Z nanoasom ustvarimo nesušljivo zaščitno folijo
s katero se prekrijejo raze in poškodbe.
Varčna poraba, prihrani čas in denar
Odlična odpornost na slano vodo 
Najboljša zaščita tudi v najtežjih pogojih 

Primerno za zaščito surovih obdelovancev za čas
skladiščenja in transporta.

Hladilno olje za zahtevnešjše 
vrtanje in rezanje kovin z 
dodatkom sitetičnih olj

SPREJ ZA ZAŠČITO PRED KOROZIJO

Art. 0893 15
Vsebina 300ml

Učinkovito prprečuje nadaljevanje korozije
Površino moramo obvezno prebarvati v roku 48 ur

PRETVORNIK RJE

Art. 0893 110 400
Vsebina 400ml

Aktivna zaščita proti koroziji 
za vse vrste kovin.

Art. 0893 110 
Vsebina 1000ml
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Zaščita za podvozje v spreju za hitra in manjša 
popravila 
Zelo dober oprijem z zelo lepo strukturo in daje 
videz originalneza nanosa 
Odporna proti praskam in odboju kamenčkov
Lahko se prebarva s številnimi premazi 1K in 2K 
na osnovi topil in vodnih barv.
Primerno za kratko sušenje v pečici pri 40 ° C 
do 60 ° C
Po sušenju se zelo enostavno brusi 

ZAŠČITA ZA PODVOZJE V SPREJU

Art. 0892 075 250
Črna barva, Vsebina 500ml

Sintetična gumijasta zaščita 
podvozja pred udarci
kamenčkov. 

Primerna za barvanje že po 
3 urah.

Art. 0892 075 350
Siva barva, Vsebina 500ml

Zaščita za podvozje nanašamo s posebno pištolo 
z možnostjo regulacije gostote nanosa.
Zelo dober oprijem z zelo lepo strukturo in daje 
videz originalneza nanosa 
Odporen proti praskam
Lahko se prebarva s številnimi premazi 1K in 2K 
na osnovi topil in vodnih barv.
Primerno za kratko sušenje v pečici pri 40 ° C 
do 60 ° C
Po sušenju se zelo enostavno brusi 

ZAŠČITA ZA PODVOZJE

Art. 0893 075 20
Črna barva, Vsebina 1000ml

Sintetična gumijasta zaščita 
podvozja pred udarci
kamenčkov.

Primerna za barvanje že po 
3 urah.

Art. 0893 075 21
Siva barva, Vsebina 1000ml
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Sintetična gumijasta zaščita 
podvozja pred udarci
kamenčkov. 

Primerna za barvanje že po 
3 urah.

Sintetična gumijasta zaščita 
podvozja pred udarci
kamenčkov.

Primerna za barvanje že po 
3 urah.

Zaščita za podvozje v spreju za hitra in manjša 
popravila 

ZAŠČITA ZA PODVOZJE V SPREJU

Art. 0892 073
Črna barva, Vsebina 500ml

Neprebarvljiva bitumenska 
zaščita podvozja pred 
korozijo v spreju

Zaščita za podvozje nanašamo s posebno pištolo 
z možnostjo regulacije gostote nanosa.
Zelo dober oprijem z zelo lepo strukturo in daje 
videzoriginalneza nanosa 
Odporen proti praskam
Lahko se prebarva s številnimi premazi 1K in 2K 
na osnovi topil in vodnih barv.
Primerno za kratko sušenje v pečici pri 40 ° C 
do 60 ° C
Po sušenju se zelo enostavno brusi 

ZAŠČITA ZA PODVOZJE

Art. 0892 072
Črna barva, Vsebina 1000ml

Neprebarvljiva bitumenska 
zaščita podvozja pred 
korozijo
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Zaščitni vosek v spreju za zunanje dele karoserije 

ZAŠČITNI VOSEK V SPREJU ZA ZUNANJE POVRŠINE

Trajno ščiti spoje materjalov 
po popravilih pred korozijo 
in rjavenjem .

360°ventil

Art. 0893 082 400
Prozorna barva, Vsebina 400ml

Zaščita za podvozje nanašamo s posebno pištolo 
z možnostjo različnih dodatnih cevk za lažji 
dostop in nanašanje

                      
     Dodatna cevka za sprej 
     Art.:0891 081 000

ZAŠČITNI VOSEK ZA VOTLE DELE Trajno ščiti spoje materjalov 
po popravilih pred korozijo 
in rjavenjem .

Primerna za votle dele

Art. 0892 082
Prozorna barva, Vsebina 1000ml

Art. 0892 082 105
Bež barva, Vsebina 500ml
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Trajno ščiti spoje materjalov 
po popravilih pred korozijo 
in rjavenjem .

360°ventil

Trajno ščiti spoje materjalov 
po popravilih pred korozijo 
in rjavenjem .

Primerna za votle dele

Cenovno dostopen in najBolj razširjen cink sprej 
za splošna popravila poškodb na terenu in za 
zaščito površine po varjenju 

CINK SPEJ SVETLI 
Zaščita proti koroziji za vse 
vrste pocinkanih površin.

Art. 0893 114 112
Vsebina 400ml

CINK SPREJ - PERFECT

Art. 0893 114 114
Vsebina 400ml

Zaščita proti koroziji za vse 
vrste pocinkane površine. 

CINK PREMAZ 300

Art. 0892 200
Pločevinka 500ml/1045g

Zaščita proti koroziji za vse 
vrste pocinkane površine. 

Patentiran ventil za natančno nanašanje. Vsebnost cinka 
98.9% . Temperaturno obstojen do 300°C , testiran v
solni kopeli 250 ur.
Primeren za na najbolj zahtevna opravila

Hitrosušeč zaščitni premaz primeren za nanašanje s 
čopičem ali valčkom
Poraba 250–350 g/m²
Temperaturno obstojen do 300°C , 
Primeren za na najbolj zahtevna opravila



Kemično tehnični IZDELKI  160

ALUMINIJ V SPREJU
čisti aluminij v spreju za hitra 
popravila poškodb in zvarov.

Art. 0893 114 115
Vsebina 400ml

LEGIRANO JEKLO V SPREJU

Art. 0893 114 116
Vsebina 400ml

Čista kovina v spreju za hitra 
popravila poškodb in zvarov. 

BAKER V SPREJU

Art. 0893 114 118
Sprej 500ml

Odlična dolgoročna zaščita z optimalnim videzom 

kovinske površine.

Velika debelina sloja pri prvem razprševanju

Visoka raven zaščite pred vremenskimi vplivi

Minimalna poraba časa

Dobra prekrivnost

Temperaturno obstojen do 240 °C

Odlična dolgoročna zaščita z optimalnim videzom 

kovinske površine.

Velika debelina sloja pri prvem razprševanju

Visoka raven zaščite pred vremenskimi vplivi

Minimalna poraba časa

Dobra prekrivnost

Temperaturno obstojen do 250 °C

Odlična dolgoročna zaščita z optimalnim videzom 

kovinske površine.

Velika debelina sloja pri prvem razprševanju

Visoka raven zaščite pred vremenskimi vplivi

Minimalna poraba časa

Dobra prekrivnost

Temperaturno obstojen do 100 °C

Čisti baker v spreju za hitra 
popravila poškodb in zvarov. 
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PASTA ZA CINJENJE 
Kositrna pasta za cinjenje 
pocinkane pločevine.

Art. 0982 90
Pločevinka  1 kg

Visokokakovostna kositrna pasta brez svinca

S-Sn97Cu3. Flux tip po DIN EN 29454-1.

• Območje taljenja: 230-250 ° C

• Ustreza zakonskim zahtevam

Direktive 2000/53 / ES z dne

Evropski parlament in Evropski parlament

nacionalna zakonodaja o izrabljenih vozilih

• Vsebnost kositra 60–70% brez svinca

Art. 0982 111
Pakirano  5 kg

Palice za cinjenje pocinkane 
pločevine.

LAK SPREJ ČRN 
Dolgo obstojen zaščitni lak na 
osnovi nitroalkida.

Art. 0983 329 005
Sprej 400 ml

Obstojen mat zaščitni lak 
na osnovi nitroalkida s 
temperaturno obstojnostjo 
do 650°C.

Art. 0983 359 005
Sprej 400 ml

Obstojen sijaj zaščitni lak na 
osnovi nitroalkida 

Art. 0983 339 005
Sprej 600 ml
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TEMELJNA BARVA V SPREJU
Visokokvaliteten temeljni 
premaz z aktivno zaščito 
pred korozijo

Art. 0893 210 1
Barva siva, Vsebina 400ml

TEMELJNA BARVA V SPREJU “QUUATRO”

Art. 0893 214 1
Sprej 500ml

 je hitrosušeč premaz z aktivno korozijsko 
zaščito na osnovi epoksidnih smol. Ima 
odlično oprijemljivost na jeklo, pocinkano 
jeklo, aluminij, stare barve, tovarniške nove 
dele zaščitene s kataforezo, GFK in PE kitov. 
Univerzalna uporaba pri popravilih motornih 
vozil in obrti za zaščito manjših površin pred 
korozijo in priprava premazov 1K ali 2K na 
osnovi topila ali vode.

je hitrosušeč 1K premaz s 4 funkcijami. Deluje kot 

temeljni premaz, zaščita pri varjenju ,zaščita proti 

koroziji in kot brizgalno polnilona osnovi vinilnega 

kopolimera. Odlično se nanaša na jeklo, ročno očiščene 

rjaste površine in stare barve. Izredno je odporen na 

oksidacijo, iskrenje pri varjenju in slano vodo ter visoke 

temperature. Lahko ga prekrivamo z vsemi običajnimi 

barvami na osnovi topil in na vodni osnovi 1K in 2K. 

Združljiv s tesnilnimi poliestrili PU in MS. Področja 

uporabe so prevozna in komunalna podjetja, karoserijske 

delavnice za gospodarska vozila, gradbena podjetja, 

betonarne, kamnolomi, kmetijstvo in gozdarstvo.

Temperaturno obstojen do 300°C, kratkotrajno tudi

do 500°C

Art. 0893 210 2
Barva rdeča, Vsebina 400ml

Zaščita pred korozijo Temeljni premaz

Zaščita pri varjenjuPolnilni brizgalni sprej

Visokokvaliteten temeljni 
premaz z aktivno zaščito 
pred korozijo
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