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MYCIE I CZYSZCZENIEZMYWACZ DO HAMULCÓW

Nie pozostawia zanieczyszczeń, 
nie przewodzi prądu 
i nie powoduje korozji 
Schnie w ciągu kilku minut. Zastosowanie: do 
hamulców bębnowych i tarczowych, bloków 
hamulców, innych części hamulców oraz sprzęgieł. 
Nie zawiera kadmu i ołowiu.

Nie pozostawia zanieczyszczeń, 
nie przewodzi prądu 
i nie powoduje korozji 
Schnie w ciągu kilku minut. Zastosowanie: do 
hamulców bębnowych i tarczowych, bloków 
hamulców, innych części hamulców oraz sprzęgieł. 
Nie zawiera kadmu i ołowiu.

Op. INDEKS

500ml 090563

12x500ml ZE TECH2

5l V05563

Op. INDEKS

20l V25563

60l V60563

180l V180563

Ekonomiczny zmywacz
do hamulców
- szybkoschnący środek czyszczący 
-  Czyści i odtłuszczają hamulce, sprzęgła 

oraz inne cześci 
-  Usuwa olej, płyn hamulcowy,

smar i utwardzone osady.

Op. INDEKS

500ml CRC BRAKE 20 500ML

12 x 500ml CRC BRAKE 20 K12PCS

20l CRC BRAKE 20 20L

Profesjonalny zmywacz
do hamulców
 Wiele aktywnych składników 
-  Skutecznie usuwa płyny hamulcowe, smary i olej
-  Ogranicza piszczenie tarcz hamulcowych 
-  Bezpieczny dla wszystkich 

powierzchni metalowych, nie plami 
-  Zapach cytrynowy.

Op. INDEKS
500ml CRC BRAKLEEN PRO 500ML

12 x 500ml CRC BRAKLEEN PRO K12PCS
5l CRC BRAKLEEN PRO 5L

20l CRC BRAKLEEN PRO 20l

Zmywacz uniwersalny 
do obsługi technicznej, 
napraw i montażu
Dla zastosowań przemysłowych, w warsztatach 
samochodowych i fabrykach. Usuwa i rozpuszcza 
tłuste zabrudzenia, smar i silikon z tarcz hamul-
cowych, części sprzęgła, części przekładni, kabli, 
elementów narzędzi itp. 
Usuwane zanieczyszczenia są wiązane i zmywane.

Puszka wielokrotnego 
napełniania
do stosowania z substancjami aktywnymi 
Motip. Minimalne ciśnienie 5 bar, maksymalne 
ciśnienie 10 bar (sprężone powietrze). Odpo-
wiednia do napełnienia 500 ml substancji 
czynnej.

Op. INDEKS
500ml CART00201
500ml CART00201 K12PCS

Op. INDEKS
500ml V05000

Zmywacz uniwersalny 
do obsługi technicznej, 
napraw i montażu
Dla zastosowań przemysłowych, w warszta-
tach samochodowych i fabrykach. Usuwa i 
rozpuszcza tłuste zabrudzenia, smar i silikon 
z tarcz hamulcowych, części sprzęgła, części 
przekładni, kabli, elementów narzędzi itp. Usu-
wane zanieczyszczenia są wiązane i zmywane.

Zmywacz uniwersalny 
do obsługi technicznej, 
napraw i montażu
Dla zastosowań przemysłowych, w warsz-
tatach samochodowych i fabrykach. Usuwa 
i rozpuszcza tłuste zabrudzenia, smar i silikon 
z tarcz hamulcowych, części sprzęgła, części 
przekładni, kabli, elementów narzędzi itp. Usu-
wane zanieczyszczenia są wiązane i zmywane.

Op. INDEKS
750ml CART00200

6x750ml CART00200 K6PCS
5l CART00202

20l CART00203
60l CART00216

Op. INDEKS
5l CART00202

20l CART00203
60l CART00216

200l CART00215
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MYCIE I CZYSZCZENIE ZMYWACZ DO HAMULCÓWPREPARAT DO CIĘŻKICH ZABRUDZEŃ

Silnie skoncentrowany 
dwufazowy preparat
do mechanicznego mycia zanieczyszczeń 
drogowych, samochodów transportu ciężkie-
go, kontenerów, plandek, korpusów maszyn. 
Usuwa wszelkie zabrudzenia tłuszczowo 
olejowe oraz smary.

Silnie skoncentrowany, 
pieniący dwu-składnikowy 
preparat
do mycia wstępnego i zasadniczego. 
Skutecznie rozpuszcza i usuwa zanieczysz-
czenia drogowe, tłuszcze, smary oraz inne 
uporczywe zabrudzenia  nawet  bez użycia 
szczotki lub gąbki.

Preparat pianotwórczy 
silnie skoncentrowany
Silnie skoncentrowany, pieniący preparat do mycia 
wstępnego i zasadniczego. Skutecznie rozpuszcza 
i usuwa zanieczyszczenia drogowe, tłuszcze, smary 
oraz inne uporczywe zabrudzenia nawet bez użycia 
szczotki lub gąbki. Zastosowanie: Produkt przezna-
czony jest do użytku w systemach natryskowych, ci-
śnieniowych, pianotwórczych lub tradycyjnym myciu 
ręcznym. Mycie samochodów ciężarowych, naczep, 
plandek, kontenerów, wagonów, maszyn rolniczych 
i przemysłowych, posadzek, glazury, elewacji itp.Op. INDEKS

2kg 1305-01-0050E
5kg 1305-01-0051E
10kg 1305-01-0052E
20kg 1305-01-0053E

Op. INDEKS
2kg DIMER 2KG
5kg DIMER 5KG
10kg DIMER 10KG
25kg DIMER 25KG

Op. INDEKS
5kg DIMMEX2 5KG
10kg DIMMEX2 10KG
25kg DIMMEX2 25KG

Płyn do mycia bezdotykowego 
DIPER
Dwuskładnikowy alkaliczny detergent o wysokim stę-
żeniu, o własnościach pieniących, który jest skuteczny 
nawet na najbardziej nieustępliwy brud na nadwoziach 
samochodów i plandekach używanych na platformach 
i samochodach ciężarowych itp. Znakomity również 
do cystern, posadzek w garażach i w stacjach obsługi, 
warsztatach mechanicznych oraz w szopach fabrycz-
nych. W postaci skoncentrowanej produkt posiada 
dwie warstwy, ale doskonale się miesza w stanie roz-
cieńczonym do użytku.

Aktywna piana

Op. INDEKS
1kg K2 M802
5kg K2 M156

25kg K2 M202

Płyn do mycia pojazdów 
ciężarowych TURBO TRUCK
Szybko i skutecznie usuwa najbardziej uciążli-
wy brud z plandek samochodów ciężarowych, 
dostawczych, cystern, autobusów, wagonów 
kolejowych, podwozi, kół, części aluminiowych, 
posadzek, narzędzi warsztatowych. Może być 
stosowany w formie piany lub oprysku niskoci-
śnieniowego. W rozcieńczeniu 1:100 może być 
używany jako produkt do wstępnego mycia 
samochodów osobowych.

Op. INDEKS

5kg K2 M143

20kg K2 M142

Preparat do mycia 
wysokociśnieniowego
Łagodny w stosunku do czysz-
czonych materiałów. Usuwa silne 
zabrudzenia olejowe, tłuszczowe 
i mineralne. Doskonały do mycia 
pojazdów, plandek i silników.

Op. INDEKS

2,5l 6.295-555.0

10l 6.295-556.0

Delikatna piana aktywna 
do mycia ręcznego 
i bezdotykowego
Silnie pieniący preparat do częstego mycia karo-
serii pojazdów mechanicznych. Dzięki unikalnej 
recepturze charakteryzuje się wysoką skuteczno-
ścią działania. Doskonale usuwa brud, kurz i inne 
zabrudzenia drogowe. Przeznaczony jest do użytku 
w systemach natryskowych, ciśnieniowych, pia-
notwórczych lub tradycyjnym myciu ręcznym.

Op. INDEKS
1l EX 40-001
5l EX 40-002

20l EX 40-004

Profesjonalny, silnie 
skoncentrowany preparat
do mechanicznego (bezdotykowego) my-
cia pojazdów. Preparat posiada doskonałe 
właściwości odtłuszczające, zawiera inhibi-
tory korozji. Nie zawiera fosforanów.

Op. INDEKS
1kg 1305-01-0023E
5kg 1305-01-0024E
5kg 1305-01-0025E
10kg 1305-01-0026E
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MYCIE I CZYSZCZENIEZMYWACZ DO HAMULCÓWPREPARAT DO CIĘŻKICH ZABRUDZEŃ

Op. INDEKS

400ml 000765

Preparat do usuwania 
smoły w aerozolu
o doskonałych właściwościach rozpuszczają-
cych przeznaczony jest do usuwania smoły, 
bitumenu, oleju, smaru i wosku z karoserii 
samochodowych. Preparat Tar Remover 
z serii MoTip Car Care jest łatwy w stosowa-
niu i ma odczyn pH neutralny.

Preparat do ciężkich 
zabrudzeń
-  Szybko rozpuszcza smary, oleje, 

smołę i kleje 
-  Nie pozostawia osadów 
-  Bezpieczny dla większości 

plastików i gumy 
-  Łatwy w użyciu aerozolowy 

rozpylacz z cynglem 
-  Zawór aerozolu 

z technologią 360°

Wszechstronny 
i skuteczny odtłuszczacz 
na bazie wody
Stworzony jako kompleks mikro 
emulsji olejów cytrusowych i środków 
powierzchniowo czynnych. Idealny do 
szybkiego odtłuszczania, gdy tradycyjne 
silnie alkaliczne produkty nie mogą 
być użyte.

Op. INDEKS

500ml CRC POWER CLEAN PRO 500ML

Op. INDEKS

5l CRC CITRUS CLEANER DE. 5L

Przemysłowy zmywacz do części 
o zapachu cytrusów
-  Silny zmywacz na bazie terpenów pomarańczowych 
-  Idealna alternatywa dla tradycyjnych rozpuszczalni-

ków i alkalicznych środków czyszczących 
-  Bezpiecznie na wszystkich 

powierzchniach metalowych 
oraz na większości kauczu-
ków, tworzyw sztucznych 
i powłok 

-  Naturalny zapach cytrynowy

Op. INDEKS

500ml CRC CITRO CLEANER IND 500

Przemysłowy zmywacz do kleju 
i etykiet samoprzylepnych
-  Usuwa etykiety samoprzylepne (papierowe) etykiety 

z większości powierzchni w ciągu 2-3 minut 
po zwilżeniu 

-  Bezpieczny dla większości 
materiałów przed użyciem 
sprawdzić na tworzywach 
sztucznych

-  Dopuszczony do kontaktu 
z żywnością.

Op. INDEKS

400ml CRC LABEL OFF SUP FPS 400

Silny zmywacz 
rozpuszczalnikowy dla 
przemysłu spożywczego
Silny, szybkoschnący zmywacz rozpuszczalnikowy 
o temperaturze zapłonu +25°C. Usuwa smary, oleje, 
nieutwardzone kleje i brud z maszyn i części 
metalowych. Zrobić próbę przed użyciem na 
tworzywach sztucznych. Zarejestrowany przez 
NSF z kat. A8, K1.

Op. INDEKS

500ml CRC INDUSTRI DEGR FPS 500

Przemysłowy preparat do 
usuwania wszelkich śladów 
farb i atramentu
Usuwa ślady farb i barwników. Rozpuszcza i usuwa 
niechciane farby i barwniki z aerozoli, pisaków 
i markerów. Bezpieczny dla większości podłoży. 
W razie wątpliwości zrobić próbę przed użyciem. 
Zapobiega uszkodzeniu oryginalnej powierzchni 
z powodu ścierania. Nie pozostawia kwaśnych 
lub alkalicznych resztek, które miałyby negatywny 
wpływ na beton, gips i tynk.

Op. INDEKS

500ml CRC GRAFFITI REMOVER IND

Przemysłowa piana do czyszczenia 
stali nierdzewnej i chromu
-  Odświeża, czyści i nabłyszcza błyszczące 

powierzchnie metalowe 
-  Preparat na bazie wody
-  Eliminuje odciski palców, znaki wodne, kurz i brud 
-  Pozostawia ochronną, nietłustą barierę dla 

długotrwałego oryginalnego wyglądu
-  Nie reaguje z większością tworzyw
-  Dopuszczony do kontaktu z żywnością

Op. INDEKS

500ml CRC INOX KLEEN FPS 500ML

Usuwanie smoły, naklejek, asfaltu, insektów
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Skutecznie usuwa owady
z lakierowanych powierzchni, osłon chłod-
nicy, szyb, lusterek, świateł i elementów 
z tworzywa sztucznego.

Op. INDEKS

500ml 6.295-761.0

Aktywny, alkaliczny środek 
czyszczący do mycia 
ciśnieniowego
RM 31 ASF

Alkaliczny środek czyszczący, do stosowania z wyso-
kociśnieniowymi urządzeniami myjącymi, w myciu 
zasadniczym. Przeznaczony do warsztatów i zakła-
dów przemysłowych.

Aktywny środek
który bez wysiłku usuwa uporczywe 
plamy z oleju i smaru. Przyspiesza 
schnięcie i ułatwia usuwanie pozo-
stałości owadów.

Op. INDEKS

2,5l 6.295-584.0

Op. INDEKS

20l 6.295-515.0

TAR REMOVER Usuwa smołę 
i ślady po naklejkach
Usuwa plamy powstałe z asfaltu, smoły oraz ślady 
pozostawione przez winiety autostradowe, naklejki, 
taśmy klejące itp. 

Op. INDEKS

300ml K2 K193

Płyn do mycia silnie 
zaolejonych posadzek
Preparat przeznaczony jest do mycia silnie 
zaolejonych powierzchni ceramicznych i be-
tonowych. Posiada bardzo dobre właściwości 
rozpuszczania tłuszczy i smarów, przez co 
doskonale sprawdza się w myciu silnie zaole-
jonych posadzek zwłaszcza w warsztatach 
samochodowych.

Preparat do usuwania insektów
Gotowy do użycia preparat przeznaczony do usuwa-
nia trudnych zabrudzeń organicznych z powierzchni 
szklanych, a także z elementów lakierowanych, 
gumowych i plastikowych. Dzięki specjalnie opraco-
wanej formule łączy w sobie skuteczność i szybkość 
działania z bezpieczeństwem w kontakcie z lakierem 
samochodowym. Nie pozostawia tłustych plam, 
nadaje połysk czyszczonym powierzchniom. Dosko-
nały do czyszczenia szyb, refl ektorów, zderzaków, 
spojlerów, karoserii.

Op. INDEKS

5l MA 20-A19

Op. INDEKS

650ml MA 19-054

Preparat czyszczący
zastosowanie: beton; kostka brukowa, 
usuwa: lekkie zabrudzenia; olej; silne 
zabrudzenia; smar; smołę; trudne 
zabrudzenia.

Op. INDEKS
1kg 1305-01-0028E
5kg 1305-01-0029E

Cytrusowy środek czyszczący
do usuwania tłuszczu, smoły, oleju, atramentu 
woskowego, żywicy, naklejek i resztek kleju 
z metalu, drewna, kamienia, szyb, podłóg i ścian 
oraz różnych typów plastików.

Op. INDEKS

500ml ALL PURPOSE CLEANER 500 ML

Usuwanie smoły, naklejek, asfaltu, insektów

Podłoga, kostka brukowa
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MYCIE I CZYSZCZENIEZMYWACZ DO HAMULCÓWPREPARAT DO CIĘŻKICH ZABRUDZEŃ

Uniwersalny płyn
czyszczący
Wysokoskoncentrowany, uniwersalny płyn 
czyszczący przeznaczony do usuwania 
wszelkiego rodzaju uporczywych zabrudzeń. 
Poprzez zastosowanie różnych rozcieńczeń 
z wodą doskonale nadaje się do mycia 
gruntownego jak również do codziennego 
utrzymania czystości. Do doczyszczania 
silnie zaolejonych posadzek przemysłowych, 
elewacji budynków, mycia maszyn, urządzeń, 
silników oraz podzespołów mechanicznych 
i samochodowych.

Op. INDEKS

5l CLINEX S5 5L

20l CLINEX S5 20L

Płyn do mycia 
i pielęgnacji posadzek
Koncentrat niskopieniącego płynu 
przeznaczonego do utrzymania czystości 
i pielęgnacji wszystkich wodoodpornych 
posadzek. Skutecznie usuwa uporczywe, 
nawet trudno zmywalne zabrudzenia. 
Tworzy delikatną powłokę polimerową, 
która zabezpiecza przed kolejnym zabru-
dzeniem i ułatwia proces bieżącej pielę-
gnacji. Do maszynowego i ręcznego mycia 
podłóg gresowych, terazzo, betonowych, 
wykonanych z żywic epoksydowych oraz 
PCV, linoleum i kauczuku.

Op. INDEKS

10l CLINEX 4HALL 10L

Preparat do ciężkich zabrudzeń
Usuwa plamy olejowe z różnego rodzaju podłoży 
takich jak asfalt, klinkier, beton itp.

Op. INDEKS

400ml LIM3315

Silny środek do 
czyszczenia zasadniczego
usuwa uporczywe zanieczyszczenia 
z oleju, smaru, sadzy, krwi i białka.

Skuteczny środek 
czyszczący 
do podłóg i posadzek przemysłowych. 
Usuwa uporczywe zanieczyszczenia 
ze smaru, sadzy oraz zanieczyszczenia 
mineralne.

Środek do ręcznego 
czyszczenia 
wszystkich twardych i elastycznych posa-
dzek. Nadaje się również do powierzchni 
błyszczących i mebli.

Op. INDEKS

10l 6.295-539.0

Op. INDEKS

1l 6.295-681.0

10l 6.295-899.0

Op. INDEKS

1l 6.295-683.0

Środek konserwujący
elementy elektryczne
o dobrych właściwościach penetrujących. Idealnie 
nadaje się by zapobiec problemom z urucho-
mieniem silnika, spowodowanym wilgocią. Jest 
wodoodporny i odporny na wilgoć. Odporny na 
działanie soli, słabych kwasów i zasad, ma neutralne 
pH. Posiada doskonałą przyczepność i doskonale 
zapobiega korozji.

Spray o silnych właściwościach 
rozpuszczających
do czyszczenia styków elektrycznych. Nie przewodzi 
prądu, nie powoduje korozji i nie pozostawia osadu. 
Ma dyszę rozpylającą o dużej sile natrysku i może 
być stosowany w różnych położeniach.

Op. INDEKS

500ml 090108

Op. INDEKS

500ml 090505

Podłoga, kostka brukowa

PREPARAT DO ELEMENTÓW ELEKTRYCZNYCH / ELEKTRONICZNYCH
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MYCIE I CZYSZCZENIE ZMYWACZ DO HAMULCÓWPREPARAT DO ELEMENTÓW 
ELEKTRYCZNYCH / ELEKTRONICZNYCH

Wysokiej czystości zmywacz 
do przepływomierzy powietrza
-  Wysokiej czystości rozpuszczalnik do czyszczenia 

czujników typu gorąca płytka lub gorący drucik 
-  Szybkoschnący 
-  Usuwa zanieczyszczenia z czujników 

przepływomierzy powietrza 
-  Do silników diesla i benzy-

nowych

Środek zamrażający, do płytek 
elektronicznych
Skuteczne, niepalne narzędzie do wykrywania pęknięć 
na płytkach elektronicznych. Może być stosowany 
w różnych pozycjach. Środek ten na krótko obniża 
temperaturę do - 55°C i ma kierunkowaną dyszę.

Op. INDEKS

250ml CRC AIR SENSOR CL.P 250ML

Op. INDEKS

500ml 090409

Op. INDEKS

250ml CRC ELECTRO COOL PR 250ML

Olej do czyszczenia styków 
i przywrócenia przewodnictwa 
-  Czyści skorodowane styki 
-  Usuwa korozję i zmywa zanieczyszczenia 

z powierzchni 
-  Może być użyty do czyszczenia 

wszystkich wtyków 
i gniazd elektronicznych

Op. INDEKS

250ml CRC OXIDE CLEAN PRO 250ML

Zamrażacz do elektroniki
i lutowania
-  Lokalizacja uszkodzeń termicznych 

w urządzeniach elektronicznych
- Umożliwia lokalizowanie przerwanych połączeń
-  Chroni wrażliwe na ciepło części podczas lutowania

Zmywacz do styków 
i elementów elektrycznych
-  Szybkoschnący środek czyszczący do komponen-

tów elektronicznych 
-  Usuwa oleje, brud i smary z płytek drukowanych, 

przekaźników i przełączników 
-  Poprawia wydajność i nieza-

wodność urządzeń elektro-
nicznych

Op. INDEKS

250ml CRC PRECISION CL. PRO 250

Środek czyszczący 
do przepływomierzy
Środek czyszczący do przepływomierzy powietrza. 
Czyści przepływomierze z gorącym drucikiem i go-
rącą płytką dzięki czemu pozwala uzyskać 
optymalną pracę systemu wtryskowego.
Preparat jest precyzyjnym i skutecznym rozpusz-
czalnikiem czyszczącym, który nie zawiera 
glikolu oraz chloru.

Op. INDEKS

250ml MA 20-A50

Czyszczenie potencjometrów
Szybko parująca mieszanka do czyszczenia i konser-
wacji potencjometrów samochodowych. Działa bez 
konieczności demontażu czyszczonego elementu. 
Usuwa zabrudzenia, siarczki i tlenki powstałe podczas 
eksploatacji. Zapewnia przewodność na wyczysz-
czonym elemencie. Preparat może być stosowany 
również do układów elektronicznych w systemach 
audio i innych.

Op. INDEKS

250ml MA 20-A63

Preparat do czyszczenia 
styków elektrycznych
Nowoczesna, szybko działająca formuła do czyszczenia 
styków i urządzeń w podzespołach i instalacjach elek-
trycznych. Nie pozostawia osadów i nalotów po zastoso-
waniu. Usuwa smar, brud, naloty i różne osady ze świec 
zapłonowych oraz innych urządzeń elektrycznych.
Ułatwia zapłon silnika, zapewnia prawidłowe działanie 
instalacji elektrycznej.

Op. INDEKS

250ml MA 20-A04
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MYCIE I CZYSZCZENIEZMYWACZ DO HAMULCÓWPREPARAT DO ELEMENTÓW 
ELEKTRYCZNYCH / ELEKTRONICZNYCH

Preparat do czyszczenia
złączy akumulatora
wszystkich typów akumulatorów samochodowych i ich 
wyposażenia. Produkt ma właściwości penetracyjne 
i usuwa natychmiast rdzę, pył oraz inne zanieczyszczenia. 
Eliminuje korozję osłabiającą moc akumulatora. Szybkie 
działanie. Wysokie właściwości penetracyjne - nie ma 
potrzeby wyciągania akumulatora.

Op. INDEKS

163g PER 60-009

Czyszczenie przepływomierzy
Specjalny aktywny rozpuszczalnik do szybkiego 
i delikatnego czyszczenia wrażliwych elementów 
przepływomierza w silnikach benzynowych oraz 
Diesla. Środek ten wyróżnia się także tym, że szybko 
paruje bez pozostawienia jakichkolwiek pozosta-
łości. Zanieczyszczony element grzejny przepływo-
mierza prowadzi do błędnych odczytów i obliczenia 
stosunku ilości paliwa do powietrza. Powoduje to 
problemy z uruchomieniem silnika, praca na wol-
nych obrotach, ponadto silnik zużywa więcej paliwa 
i nie osiąga pełnej mocy.

Op. INDEKS

200ml LIM4066

Preparat do konserwacji 
el. Elektrycznych
Zwiększa niezawodność instalacji elektrycznej 
w samochodzie. Zmniejsza zużycie. Wypiera 
wilgoć. Neutralny dla tworzyw sztucznych, 
gumy. Czyści i chroni przed korozją. Posiada 
dobre właściwości smarne. W pełni syn-
tetyczny.

Op. INDEKS

200ml LIM3110/8047

Preparat do czyszczenia 
styków elektrycznych
Zastosowanie: przełączniki, akumulatory, 
punkty styku, przełączniki płytek drukowanych.

Op. INDEKS

500ml CONTACT CLEANER 500ML

Kontakt Spray
Czyści i odtłuszcza części elektryczne takie jak: świe-
ce zapłonowe, przerywacze, przewody, styki, bez-
pieczniki. Poprawia przewodzenie prądu, ułatwiając 
zapłon. Działa antykorozyjnie, chroni przed wilgocią, 
zabezpiecza przed utlenianiem się powierzchni. Za-
pobiega stratom napięcia. Zwiększa niezawodność 
instalacji elektrycznej w pojazdach mechanicznych. 
Chroni elementy elektryczne (przewody, kontakty 
elektryczne, wtyczki, przyłącza, bezpieczniki) przed 
tworzeniem się siarczków i utlenianiem.

Pianka do mycia szyb
TEROSON VR 105 - uniwersalny, inten-
sywny zmywacz ze stabilną, aktywną 
pianą. Czyści wszystkie powierzchnie ze 
szkła. Nie pozostawia smug. Zastosowa-
nie: Zalecany do szyb samochodowych, 
luster, refl ektorów, itp.

Op. INDEKS

400ml K2 W125 

Op. INDEKS

500ml TER VR 105

Preparat ochronny do rąk 
„niewidzialna rękawica”
Chroni skórę rąk przed uporczywymi za-
nieczyszczeniami. Niewidzialna rękawiczka 
zabezpiecza ręce przed działaniem smrów, 
olei i innych szkodliwych zanieczyszczeń. 
Nie zawiera silikonów i pozwala skórze 
oddychać. Produkt testowany dermatolo-
gicznie, PH 5.5.

Op. INDEKS

650ml LIM3334

Pasta myjąca do rąk
Do dokładnego i delikatnego czysz-
czenia rąk. Usuwa nawet uporczywe 
zabrudzenia, takie jak farby, oleje 
i płyn hamulcowy. Łagodna dla skó-
ry i oszczędna w zużyciu. Testowana 
dermatologiczne.

Op. INDEKS

12,5l LIM2187

PREPARAT DO MYCIA RĄK
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MYCIE I CZYSZCZENIE ZMYWACZ DO HAMULCÓWPREPARAT DO MYCIA RĄK

Tradycyjna pasta do rąk 

Op. INDEKS

500ml 1305-01-0001E

5l 1305-01-0002E

10l 1305-01-0003E

Płynna pasta do rąk
Pasta do rąk o konsystencji pół płynnej. Dzięki 
wieloskładnikowej formule usuwa uporczywe 
zabrudzenia takie jak tłuszcze, lakiery, smary, 
rdzę, pyły kleje, farby poligrafi czne i inne.

Op. INDEKS

500ml 1305-01-004E

4l 1305-01-0005E

5l 1305-01-0006E

Wysokowydajny środek do 
mycia rąk z dodatkiem perlitu
Szybko oczyszcza ręce z oleju, smaru 
oraz innych trudnych do usunięcia 
zabrudzeń. Wyprodukowano 
z użyciem naturalnych składników 
i ekstraktów. Zawiera perlit 
zapewniający dokładne 
oczyszczenie skóry. Lanolina 
zapobiega pękaniu i wysuszaniu 
skóry dłoni.

Op. INDEKS
700ml MANISTA HAND 700ML

3l MANISTA HAND 3L
10l MANISTA HAND 10L
20l MANISTA HAND 20L

Emulsja do mycia rąk FAST ORANGE
Wysokiej jakości emulsja do mycia silnie zabrudzonych 
rąk bez konieczności użycia wody, stosowana w zakła-
dach przemysłowych, warsztatach oraz przy różnego ro-
dzaju pracach mechanicznych. Nie zawiera rozpuszczal-
ników powodujących wysuszanie i pękanie skóry. Szybko, 
skutecznie i delikatnie usunie trudne zabrudzenia 
z żywicy, oleju, smaru, atramentu, smoły i wielu 
innych, pozostawiając świeży pomarańczowy 
zapach. Zawiera glicerynę, lanolinę, aloes oraz olej 
z jojoby by pozostawić ręce pachnące i nawilżone. 
Całkowicie biodegradowalna. O zapachu poma-
rańczy. Formuła z dodatkiem pumeksu.

Mydlano–piaskowa pasta 
Stosuje się ją do usuwania uporczywych 
zabrudzeń, takich jak: smary, farby, lakiery, 
sadza, pył węglowy, produkty bitumiczne 
itp. Szczególnie polecana do zastosowa-
nia w przemyśle, górnictwie, rzemiośle.

Op. INDEKS

440ml PER 60-039

3,79l PER 60-040

Op. INDEKS

7kg PASTA DO RAK 7KG

Pasta myjąca do rąk
Żel do mycia silnie zabrudzonych rąk 
z materialem ściernym dla lakierników. 
Silnie skoncentrowany, usuwa smary, 
oleje, farby, nawilżający i natłuszczający, 
nie-niebezpieczny.

Op. INDEKS

250ml 0RS905

500ml 0RS906

5l 0RS907

10l 0RS908

Pasta do mycia rąk 
TEROSON VR 320 - pasta do mycia 
i czyszczenia mocno zabrudzonych 
rąk o wysokiej skuteczności 
działania. Oparta jest na środkach 
powierzchniowo czynnych. Nie 
zawiera rozpuszczalników. Produkt 
nie zawiera piasku - nie blokuje 
dozowników. Zawarty materiał ścierny 
nie uszkadza skóry. Ulega biologicznej 
degradacji.

Pasta do mycia rąk 
LOCTITE SF 7850 - naturalna, nie zawierająca 
rozpuszczalników, biodegradowalna pasta 
do rąk. Czyści ręce ekstraktem d-Limonene, 
będącym wyciągiem z pomarańczy. Pasta 
charakteryzuje się świeżym zapachem 
cytrusowym i nie zawiera sztucznych 
substancji zapachowych. Dodatkowo zawiera 
szereg składników pielęgnujących skórę dłoni 
tj. aloes, lanolinę i olejek jojoba. Idealnie usuwa 
smary, brud, atrament, farby, kit, epoksydy, 
kleje i inne zabrudzenia.

Op. INDEKS

8,5kg LOC TEROSON VR 320

Op. INDEKS

400ml LOC SF 7850
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MYCIE I CZYSZCZENIEZMYWACZ DO HAMULCÓWPREPARAT DO KLIMATYZACJI

Preparat do czyszczenia 
i dezynfekcji układów 
klimatyzacji
Skuteczna pianka do czyszczenia klimatyzacji 
w pojazdach. Daje subtelny zapach, jak 
również trwałą ochronę przed nieprzyjemnymi 
zapachami.

Preparat do czyszczenia 
i dezynfekcji układów 
klimatyzacji
Wysokiej jakości, niezwykle skuteczna pianka do 
odświeżania klimatyzacji. Usuwa nieprzyjemne 
zapachy. Może być stosowana do każdego rodzaju 
klimatyzacji: manualnej, automatycznej, a także do 
jedno oraz wielostrefowej. Pozostawia przyjemny, 
świeży zapach.

Preparat do czyszczenia 
i dezynfekcji układów 
klimatyzacji
TEROSON VR 200 - wodny roztwór 
do czyszczenia i dezynfekcji układów 
klimatyzacji w pojadach. Środek zapewnia 
znakomity długotrwały efekt. Zawarte w nim 
substancje czynne zabijają bakterie i grzyby, 
zapobiegając jednocześnie ich namnażaniu 
się przez długi okres czasu. Może być 
stosowana do urządzeń ultradźwiękowych. 
Produkt posiada pozwolenie na obrót 
produktem biobójczym.

Preparat do czyszczenia 
i dezynfekcji układów 
klimatyzacji

Preparat do czyszczenia 
i dezynfekcji układów 
klimatyzacji
Gwarantuje doskonałą higienę wewnątrz 
pomieszczeń i samochodów. Dzięki 
zawartości aktywnych nanocząsteczek 
srebra likwiduje bakterie, grzyby oraz 
ich zarodniki opóźniając jednocześnie 
ich ponowne rozmnażanie. Eliminuje 
nieprzyjemny zapach.

Preparat do czyszczenia 
i dezynfekcji układów 
klimatyzacji
Czyści parownik i przewody układu klimatyzacji 
w optymalny sposób dzięki swojej unikalnej 
formule piany bez potrzeby demontażu. 
Pozostawia odświeżający zapach. 
Aerozol wyposażony w długi wężyk.

Op. INDEKS

500ml 090508

Op. INDEKS

500ml K2 W100

Op. INDEKS

5l TER VR 200 5L ML

Op. INDEKS

5l LIM4092

Op. INDEKS

5l CLINEX 77-345 5L

Op. INDEKS

500ml CRC AIRCO CL PRO 500ML

12x 500ml CRC AIRCO CL PRO K12PCS

Spray do usuwania uszczelek
Usuwa zaschnięte kleje i uszczelki, jak również 
stwardniały materiał uszczelniający z części sa-
mochodów i maszyn. Środek ma silne właściwości 
rozpuszczające, nie przewodzi prądu i nie powo-
duje korozji. Gwarantuje optymalny efekt, dzięki 
wysokiemu współczynnikowi lepkości.

Op. INDEKS

500ml 090403

Preparat do usuwania uszczelek
-  Mieszanina silnych rozpuszczalników, opracowana 

dla szybkiego usuwania uszczelek, 
klejów i uszczelniaczy.

-  Wysoce skuteczny, opracowany specjalnie 
do usuwania uszczelnień i zapieczonych klejów 

-  Łatwe usuwanie wypełniających klejów, 
spoiw i uszczelniaczy 

-  Silne właściwości penetracyjne 
-  Nie zawiera kwasów i zasad

Op. INDEKS

400ml CRC GASKET REM PRO 400ML

PREPARAT DO SILNIKA / Usuwanie uszczelek
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Środek do usuwania uszczelek
LOCTITE SF 7200 - zmywacz na bazie rozpuszczalni-
ków zalecany do usuwania starych uszczelnień. Usuwa 
utwardzone produkty uszczelniające oraz tradycyjne 
uszczelki. Nadaje się do większości rodzajów po-
wierzchni, w tym aluminium i innych metali miękkich. 
Nie nadaje się do tworzyw sztucznych!

Op. INDEKS

500ml LOC SF 7200

Środek do usuwania uszczelek
Środek do usuwania uszczelek. Doskonały do usu-
wania resztek mas uszczelniających, pozostałości 
uszczelek pod głowicowych i innych. Sprawdzi się 
również doskonale przy usuwaniu trudno zmywal-
nego nagaru silnikowego spotykanego przy rozsz-
czelnieniu wtryskiwaczy i głowicy, doskonale usuwa 
nagary z zaworów egr i inne zanieczyszczenia, które 
nie dadzą się wybawić tradycyjnymi środkami.

Op. INDEKS

500ml LIM3623

Czyszczenie fi ltrów DPF/FAP
Rozpuszcza i usuwa osady węgla oraz popiołu 
nagromadzone wewnątrz filtra  DPF silników diesla, 
bez konieczności demontażu. Szybkie użycie. 
Nie powoduje korozji, nie zawiera rozpuszczalników 
i jest niepalny.

Promocja
z SAMOSTARTEM

Op. INDEKS

500ml 090515

Op. INDEKS

500ml ZE TECH4

Czyszczenie fi ltrów DPF/FAP
Obniża temperaturę spalania sadzy w fi ltrze 
cząstek stałych; Umożliwia samoczynne spala-
nie sadzy przy niższych temperaturach gazów 
spalinowych podczas jazdy na krótszych dystan-
sach; Do stosowania we wszystkich samochodach 
z zamontowanym fi ltrem cząstek stałych.

Op. INDEKS

400ml CART00226

Preparat do czyszczenia 
DPF/FAP
Preparat czyszczący do usuwania 
osadów węgla  i popiołu z filtra cząstek 
stałych DPF znajdującego się  w ukła-
dzie wydechowym. Rozpuszcza 
i usuwa osady węglowe bez 
konieczności jego demontażu. 
Przywraca pełną przepustowość
filtra DPF.

Op. INDEKS

400ml MA 20-A90

5l MA 20-A92

Regenerator fi ltra cząstek 
stałych DPF CLEANER
środek do regeneracji zapchanych filtrów cząstek 
stałych DPF/FAP w silnikach diesla. Rozpuszcza 
i usuwa osady węgla oraz popiołu nagromadzo-
ne wewnątrz filtra bez konieczności demontażu. 
Użycie jest szybkie, łatwe i skuteczne. 
Środek przywraca pierwotne parametry 
silnika: zwiększa moc, zmniejsza spalanie, 
eliminuje powstawanie usterek wywoła-
nych nieodpowiednim stanem filtra DPF. 
Po zastosowaniu całkowicie odparowuje, 
nie pozostawiając śladów.

Op. INDEKS

500ml K2 W150

Czyszczenie fi ltrów 
DPF/FAP
Płyn do czyszczenia fi ltra cząstek sta-
łych. Aby przeprowadzić czyszczenie 
należy zdemontować fi ltr DPF i w za-
leżności od jego wielkości napełnić 
go płynem w ilości 1,5 - 2 litrów.

Op. INDEKS

5l LIM1766

Usuwanie uszczelek

Czyszczenie DPF
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Środek czyszczący
do wnętrza i na zewnątrz gaźników i za-
worów, nie wymaga demontażu gaźnika. 
Ma silne właściwości rozpuszczające i nie 
pozostawia żadnych osadów. Nie jest żrący 
i posiada ukierunkowaną dyszę rozpylającą.

Op. INDEKS

500ml 090510

Preparat
do czyszczenia płyn
zastosowanie: fi ltry DPF; usuwa: osady 
popiołu, osady węgla; konieczny 
demontaż fi ltra.

Preparat
do płukania 5l płyn
zastosowanie: fi ltry DPF; konieczny 
demontaż fi ltra.

Preparat
do płukania 1l płyn
zastosowanie: fi ltry DPF; koniecz-
ny demontaż fi ltra.

Op. INDEKS

1l ER TR1136.K.01

5l ER TR1136.P.01

Op. INDEKS

5l ER TR1137.P.01

Op. INDEKS

1l ER TR1137.K.01

Płyn do płukania DPF
Bardzo skuteczny płyn do czyszczenia 
zatkanych filtrów cząstek stałych (DPF/
FAP) samochodów osobowych. Rozpuszcza 
zanieczyszczenia w filtrach cząstek stałych. 
Zapewnia optymalne osiągi pojazdu, osiągi 
silnika i niskie zużycie paliwa. Regularne 
czyszczenie w połączeniu z płukaniem 
może pomóc uniknąć wysokich kosztów 
napraw. Czyszczenie trzeba wykonać 
z użyciem Pistoletu do czyszczenia DPF 
(nr art. LIM7946).

Op. INDEKS

500ml LIM5171

1l LIM5169

Preparat w sprayu
do luzowania i usuwania osadów popiołu z fi ltrów 
cząstek stałych DPF bez demontażu. Charakterysty-
ka produktu: szybkie działanie, nie zawiera rozpusz-
czalników, niekorozyjny i niepalny.

Op. INDEKS

400ml DPF CLEANER 400 ML

Szybko działający 
środek czyszczący
systemy recyrkulacji spalin, rozpuszcza osady 
znajdujące się w zaworze EGD, w systemie wlotu 
powietrza, zaworach wlotowych i kolektorze. Przy-
wraca przepływ powietrza do silnika, zwiększa moc 
i przyspieszenie oraz zmniejsza emisję spalin. 
Nie pozostawia żadnych osadów i zapobiega 
osadzaniu się żywicy. Wyposażony w zawór 360o. 
Aerozol wyposażony jest w dodatkową dyszę uła-
twiającą nanoszenie produktu w trudno dostęp-
nych miejscach.

Op. INDEKS

500ml 090516

Promocja 
z SAMOSTARTEM

Op. INDEKS

500ml ZE TECH5

Czyszczenie DPF

Czyszczenie gaźnika, EGR
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Silny rozpuszczalnik 
do usuwania nagarów
-  Mieszanina aktywnych składników 

o wysokiej sile rozpuszczania
-  Czyści EGR, PCV, przepustnice, gaźnik 

i  system dozowania paliwa
-  Kompatybilny zarówno z silnikami 

benzynowymi jak i diesla
-  Rozpuszcza nagary i żywice

Op. INDEKS

500ml CRC CARB & EGR PRO 500ML

Preparat do czyszczenia 
zaworów dolotowych 
w silnikach GDI
-  Skutecznie usuwa osady z zaworów

dolotowych GDI (i nie tylko)
-  Zmywa nagary gromadzące się na tylnej 

powierzchni zaworów dolotowych powietrza 
-  Rozpuszcza i usuwa osady ze wszystkich

typów silników benzynowych
-  150 razy bardziej stężony niż wysokiej klasy 

dodatki do paliwa

Op. INDEKS

500ml CRC GDI VALVE CLEANER 500

Zmywacz do układów zasilania
LOCTITE SF 7023 - zmywacz w aerosolu do układów 
zasilania na bazie silnie działających rozpuszczalni-
ków. Szybko rozpuszcza osad z żywicy, oleju i nagar. 
Odparowuje w 100%. Nie pozostawia osadów. 
Zastosowanie: czyszczenie części gaźnika, zaworów, 
siłowników, wtryskiwaczy, przepustnic i elementów 
z tworzyw sztucznych, itp.

Op. INDEKS

400ml LOC SF 7023

Preparat do czyszczenia
gaźników
Wysokiej jakości środek czyszczący, posiadają-
cy doskonałe właściwości rozpuszczające, do  
czyszczenia wewnętrznej i zewnętrznej części 
gaźników oraz zaworów, bez ich demontażu.

Op. INDEKS

500ml CARBURETTOR CLEANER 500ML

Zmywacz do czyszczenia 
gaźników
Nowoczesna, skuteczna formuła do czyszcze-
nia i odtłuszczania gaźników w samochodach.
Rozpuszcza nagromadzone na powierzchni 
i we wnętrzu gaźników nagary i naloty umoż-
liwiając ich łatwe usunięcie zapewniając przy 
tym prawidłowy przepływ mieszanki paliwowo 
powietrznej. Ułatwia rozruch silnika.

Op. INDEKS

400ml MA 20-A05

Op. INDEKS

500ml CARB CLEAN 500ML

Zmywacz do gaźnika 
i układów wtryskowych
Usuwa osady z gaźnika, zasysacza, dysz i połą-
czeń. Pomaga odzyskać utraconą moc i zmniej-
sza zużycie paliwa. Łatwe nakładanie dzięki 
dodatkowej dyszy do stosowania w miejscach 
trudno dostępnych.

Zmywacz do EGR
Do efektywnego czyszczenia gaźników, przepust-
nic, wtryskiwaczy, zaworów EGR i całych układów 
paliwowych w silnikach benzynowych( komora 
spalania, zbiornik paliwa, dysze, zawory, świece 
zapłonowe). Usuwa wszelkie zabrudzenia takie jak 
nagar, laki, pył, smoła i inne. Bezpieczny dla sond 
lambda i katalizatorów. Do silników czterosuwo-
wych i dwusuwowych. Zapewnia ochronę antykoro-
zyjną. Zmniejsza spalanie, sprzyja wzrostowi mocy, 
ogranicza emisję spalin.

Op. INDEKS

400ml K2 W128

Wysokiej jakości
środek czyszczący
do układu recyrkulacji spalin, służący do 
rozpuszczania osadów w układzie dolotowym 
powietrza, kolektorze oraz zaworach wlotowych. 
Zastosowanie: zawór EGR, układ dolotowy 
powietrza, kolektor.

Op. INDEKS

500ml EGR CLEANER 500ML

Czyszczenie gaźnika, EGR

Czyszczenie EGR, TURBO, kolektor
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Czyszczenie przepustnic
Oczyszczacz przepustnic to specjalistyczny 
środek do zmywania nagaru i innych zanie-
czyszczeń z przepustnicy. Proces czyszczenia 
usuwa zanieczyszczenia powodujące zacinanie 
przepustnicy likwidując tym samym główną 
przyczynę falowania obrotów silnika na biegu 
jałowym.

Op. INDEKS

400ml LIM5111

Czyszczenie układów 
dolotowych diesel
Do czyszczenia układów dolotowych silników 
Diesla. W celu czyszczenia zdjąć przewód dopro-
wadzający powietrze do kolektora dolotowego. 
Uruchomić silnik i aplikować płyn czyszczący do 
wnętrza kolektora. Produkt należy stoso-
wać tylko do silników Diesla.

Op. INDEKS

400ml LIM5168

Preparat do czyszczenia 
EGR i TURBO
Do czyszczenia i odtłuszczania zaworów EGR, tur-
bosprężarek, przepustnic. Dzięki unikalnej mieszan-
ce rozpuszczalników bardzo szybko i skutecznie 
usuwa nagromadzone na powierzchni i we  wnę-
trzu czyszczonych elementów nagary i naloty 
umożliwiając ich łatwe usuniecie zapewniając przy 
tym prawidłowy przepływ mieszanki paliwowo-po-
wietrznej.

Op. INDEKS

400ml MA 20-A22

Preparat do czyszczenia
EGR silny
Preparat do czyszczenia zaworów EGR i Turbo. 
Szybko usuwa wszelkie zanieczyszczenia takie 
jak nagary, naloty tłuste sadze i osady węglowe 
z elementów zaworów zapewniając im prawi-
dłowe funkcjonowanie.

Op. INDEKS

650ml MA 20-A56

Op. INDEKS

500ml 090506

Skuteczne narzędzie 
do czyszczenia silników
o wysokich właściwościach rozpuszczających. 
Nie pozostawia osadów, nie przewodzi prądu 
i nie powoduje korozji.

Op. INDEKS

500ml CRC MOTOR CLEAN 500ML

Wydajny zmywacz 
do powierzchni silnika
-  Usuwa smołę, oleje i smary z zewnętrznej 

powierzchni silnika
-  Zmywa sól drogową 
-  Czyści i odtłuszcza wszystkie silniki

Przemysłowy wysoko stężony 
alkaliczny odtłuszczacz
-  Wysoko stężony alkaliczny odtłuszczacz 

przemysłowy na bazie wody 
-  Szybko usuwa olej, tłuszcz, silikony 

i ciężki zabrudzenia
-  Bezpieczny w użyciu na większości 

plastikowych, malowanych i emaliowanych 
powierzchniach.

Op. INDEKS

5l CRC HEAVY DUTY DEGR. 5L

Skoncentrowany preparat 
do mycia silników
Profesjonalny skoncentrowany preparat prze-
znaczony do mycia silników, narzędzi, części 
mechanicznych, oraz usuwania plam ze smarów 
i olejów. Wieloskładnikowa formuła gwarantuje 
umycie nawet najbrudniejszych powierzchni, aby 
silnik wyglądał jak nowy. Doskonale usuwa osady 
z soli i inne trudne zanieczyszczenia.
Przyjazny dla środowiska.

Op. INDEKS

1l 1305-01-0019E

4x1l 1305-01-0019E 4x1L

5l 1305-01-0018E

20l 1305-01-0031E

Czyszczenie EGR, TURBO, kolektor

Mycie silnika
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Odtłuszczacz - Preparat 
do usuwania tłustego brudu
Doskonale rozpuszcza stare tłuste osady, zabrudze-
nia z olejów i smarów, wielowarstwowe powłoki 
brudu. Szczególnie zalecany do mycia części 
maszyn, silników oraz czyszczenia odzieży roboczej. 
Gotowy do użycia. Bezpieczny dla wszystkich po-
wierzchni – metalu, aluminium, plastiku, lakierów, 
szkła, tkanin roboczych. PCV, ceramiki, laminatów.

Op. INDEKS

1l MA 20-A01

Preparat do mycia silników
Bardzo silny i skuteczny preparat przeznaczony do 
mycia silników oraz podzespołów samochodowych. 
Doskonale i szybko usuwa
oleje i smary z czyszczonych powierzchni oraz inne 
uporczywe zabrudzenia. Ulega biodegradacji.

Op. INDEKS

650ml MA 19-048

Preparat do czyszczenia 
silników ALU
Bezpieczny dla aluminium, gumy oraz lakieru 
nowoczesny produkt do mycia i odtłuszczania 
silnika oraz innych metalowych elementów. Sku-
tecznie usuwa osady i naloty, zabrudzenia z oleju 
i smaru oraz inne zanieczyszczenia eksploatacyj-
ne. Pozostawia powierzchnię czystą.

Op. INDEKS

1l MA 20-A57

Zmywacz uniwersalny
Uniwersalny środek do mycia i usuwania zabrudzeń 
w warsztacie, garażu oraz innych pomieszczeniach. 
Odtłuszcza i myje narzędzia, urządzenia ogrodowe, 
części samochodowe oraz elementy wykonane 
z tworzywa sztucznego i plastiku. Doskonale nadaje 
się do czyszczenia stali nierdzewnej. Działa bardzo 
skutecznie pozostawiając powierzchnię czystą. Może 
być również używany do usuwania plam z odzieży ro-
boczej. Nie zawiera rozpuszczalników ropopochodnych.

Op. INDEKS

1l MA 20-A55

Profesjonalny preparat
do czyszczenia silników
Bardzo silny i skuteczny preparat 
przeznaczony do mycia silników oraz po-
dzespołów samochodowych. Doskonale 
i szybko usuwa oleje i smary z czyszczo-
nych powierzchni oraz inne uporczywe 
zabrudzenia. Ulega biodegradacji.

Op. INDEKS

1l MA 20-A32 1L

5l MA 20-A33 5L

20l MA 20-A39 20L

Zmywacz do silnika
Skuteczny rozpuszczalnik odtłuszczający — czyści 
silniki, części, podwozie.
Łatwy w użyciu — wystarczy nałożyć szczotką lub 
rozpylić, a następnie spłukać wodą.
Zawiera środek zabezpieczający przed korozją.

Op. INDEKS

500ml HYPER CLEAN 500ML

Uniwersalny środek myjąco-
czyszczący (tzw. Natural Blue)
LOCTITE SF 7840 (dawniej Natural Blue) - środek 
czyszczący (koncentrat) na bazie wody do usuwa-
nia smaru, płynów chłodzących i innych zabrudzeń 
powstających w warsztatach. Stosowany m.in. do 
mycia zaolejonych powierzchni lub części, np.  do 
mycia silników, usuwanie pozostałości oleju silniko-
wego, który dostał się do układu chłodzącego, itp.

Uniwersalny środek myjąco-
czyszczący (tzw. Natural Blue)
LOCTITE SF 7840 (dawniej Natural Blue) - śro-
dek czyszczący (koncentrat) na bazie wody do 
usuwania smaru, płynów chłodzących i innych 
zabrudzeń powstających w warsztatach. Stoso-
wany m.in. do mycia zaolejonych powierzchni lub 
części, np.  do mycia silników, usuwanie pozosta-
łości oleju silnikowego, który dostał się do układu 
chłodzącego, itp.

Op. INDEKS

750ml LOC SF 7840

Op. INDEKS

5l LOC SF 7840 5L

Mycie silnika
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Środek 
do silników i części
Niezwykle skuteczny płyn do mycia silnika 
i części, narzędzi warsztatowych, posadzek 
i wielu innych. Specjalnie dobrane aktyw-
ne nanocząsteczki wspomagają proces 
odtłuszczania i mycia. Jest bezpieczny dla 
plastików, elementów gumowych, la-
kierowanych i chromowanych. Posiada 
specjalny pakiet inhibitorów korozji. Nie 
zawiera rozpuszczalników i substancji 
ropopochodnych. Biodegradowalny.

Op. INDEKS

700ml K2 K177

5l K2 K175

Płyn do mycia silnika 
i podzespołów 
samochodowych
Niezwykle skuteczny do mycia silnika i innych 
podzespołów samochodowych. Zawiera roz-
puszczalniki organiczne, które usuwają nawet 
najbardziej uporczywe zabrudzenia powstałe 
po oleju, smarach czy innych produktach 
ropopochodnych.

Op. INDEKS

5l CLINEX ENGINE TS 5L

Środek czyszczący
do silnika
Odtłuszczacz do części mechanicz-
nych i mycia silnika. Mycie silnika, 
usuwanie osadów i zanieczyszczeń 
pochodzenia tłuszczowego i olejo-
wego z silnika oraz innych elemen-
tów metalowych samochodu.

Op. INDEKS

750ml FORCLEAN 750ML

5l FORCLEAN 10KG

Uniwersalny środek czyszczący
do usuwania zanieczyszczeń jonowych i niejono-
wych z części wykonanych z metalu oraz różnych 
rodzajów plastiku. Zastosowanie: łożyska, koła zęba-
te, zamki, cylindry, części maszyn, narzędzia, meble 
ogrodowe, szyby samochodowe, podłogi i ściany.

Op. INDEKS

500ml INDUSTRIAL CLEANER 500 ML

Środek do szyb i lusterek
Łatwy w użyciu spray do czyszczenia szyb. Bardzo 
wydajny, niskozasadowy, posiada właściwości 
odtłuszczające, podczas użycia tworzy pianę. 
Nie pozostawia śladów.

Op. INDEKS

600ml 000706

Pianka do szyb i lusterek
-  Doskonała mieszanina środków powierzchniowo 

czynnych, dodatków i rozpuszczalników 
-  Wysoce skuteczna pianka czyszcząca 
-  Biodegradowalna

Op. INDEKS

500ml CRC GLASS CLEAN PRO 500ML

Zmywacz do szyb i powierzchni 
z tworzyw sztucznych 
TEROSON VR 100 - produkt na bazie wodnej. Szybko 
wysycha nie pozostawiając osadów. Opracowany przy 
wykorzystaniu nanotechnologii. Ta rewolucyjna technolo-
gia chroni powierzchnię przed przyleganiem zabrudzeń. 
Nanocząsteczki pozostawiają niewidzialną warstwę 
zapobiegająca formowaniu się kropli. W ten sposób 
powierzchnia dłużej pozostaje błyszcząca, czysta i bez 
smug. Zastosowanie: czyszczenie powierzchni szklanych 
i z tworzyw sztucznych.

Op. INDEKS

1l TER VR 100

FOX Zapobiega parowaniu szyb
Usuwa skutki roszenia szyb oraz zapobiega parowaniu 
nawet na kilka tygodni. Produkt jest prosty w użyciu 
i nie pozostawia smug na szybach. Skuteczny nie tylko 
zimą, ale także podczas wilgotnej, deszczowej pogody 
w ciągu całego roku.

Op. INDEKS

200ml K2 K632

Mycie silnika

PREPARAT DO SZYB I LUSTEREK
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Środek do czyszczenia szkła 
CA 40 R

Gotowy do użycia środek do czyszczenia szkła. 
Szybko wysycha i nie pozostawia smug. Odpowied-
ni również do powierzchni plastikowych (np.mebli).

Do czyszczenia wszystkich 
szklanych powierzchni
Usuwa uporczywe zabrudzenia, tłuste pla-
my i zanieczyszczenia emisyjne. 
Nie pozostawia smug.

Op. INDEKS

500 ml 6.295-687.0

Op. INDEKS

500ml 6.295-772.0

Środek do tapicerki tekstylnej
Łatwy w obsłudze, skuteczny, szybkochnący środek 
w postaci pianki służący do czyszczenia tkanin. 
Jest środkiem bardzo wydajnym, posiada subtelny 
zapach.

Op. INDEKS

500ml 000707

Środek do czyszczenia skóry
Produkt służący do pielęgnacji, czyszczenia 
i ochrony skórzanej tapicerki. Chroni skórzane 
powierzchnie przed wpływami warunków 
atmosferycznych, nadaje skórze połysk i zmniej-
sza przyczepność brudu.

Op. INDEKS

500ml 000708

Środek do elementów 
plastikowych i gumy
Spray służący do przywrócenia blasku i intensyfi  
kacja koloru plastikowych zderzaków. Środek 
ten jest łatwy w zastosowaniu, daje czyszczonym 
powierzchniom trwały połysk, usuwa resztki 
wosku i chroni czyszczone powierzchnie przed 
wpływem czynników atmosferycznych. Zawiera 
silikoni posiada neutralne pH.

Op. INDEKS

500ml 000709

Pianka czyszcząca do tapicerki
-   Mocna, szybko działająca pianka czyszcząca; 

 szybko penetruje 
-   Czyści tapicerkę, dywaniki, tkaniny, winyl i skórę 
-   Usuwa uporczywe plamy 
-   Bezpieczna dla wszystkich powierzchni

Op. INDEKS

500ml CRC TEXTILE CLEANER 500ML

Wysokiej jakości preparat
w aerosolu do czyszczenia 
szyb i luster

Środek ochronny 
do zabezpieczania 
klem akumulatora
przed powstawaniem śniedzi w trakcie 
eksploatacji i przechowywania.

Op. INDEKS

500ml GLASS CLEANER 500 ML

Op. INDEKS

141g PER 60-037

PREPARAT DO PIELĘGNACJI WNĘTRZ
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Płynny, szybko schnący 
środek
do czyszczenia ekstrakcyjnego wykła-
dzin dywanowych i tapicerek. Idealny 
do czyszczenia w tzw. międzyczasie, 
gdyż posiada do 70% krótszy czas 
schnięcia niż środki tradycyjne.

Klasyczny proszek
do zasadniczego czyszczenia 
wykładzin tekstylnych i tapicer-
ki meblowej w trybie spryski-
wania i odsysania.

Op. INDEKS

10l 6.295-198.0

Op. INDEKS

800g 6.290-175.0

800g 6.295-849.0

Silny uniwersalny 
środek czyszczący
RM 770

Silny środek do prania wykładzin i tapicerek 
o zwielokrotnionej sile usuwania brudu. Nie zawiera 
składników powierzchniowo czynnych. Rozpuszcza 
nawet najbardziej oporne plamy z oleju, tłuszczu 
czy nikotyny. Wielokrotnie zwiększa odporność po-
wierzchni czyszczonej na ponowne zabrudzenie.

Op. INDEKS

1l 6.295-489.0

Odplamiacz do wykładzin 
dywanowych i tapicerek 
RM 769

Odplamiacz do wszelkich wykładzin dywanowych 
i tapicerek. Skutecznie usuwa olej, pastę do butów, 
gumę do żucia, plamy z długopisów.

Op. INDEKS

500 ml 6.295-490.0

Płyn do płukania dywanów
CarpetPro RM 763
usuwa brud i pozostałości środków powierzch-
niowo czynnych z wykładzin i powierzchni 
tekstylnych. Skraca proces płukania. Odświeża 
włókno i kolory wykładzin oraz dywanów.

Tabletki
do zasadniczego czyszczenia wykładzin tek-
stylnych i tapicerki meblowej. Opakowane 
w rozpuszczalną w wodzie folię.

Op. INDEKS

1l 6.295-844.0

Op. INDEKS

tabletki 6.295-850.0

Pianka do nabłyszczania opon
Łatwy w użyciu spray służący do zwiększenia in-
tensyfi kacji koloru opon samochodowych. Zawiera 
silikon, chroni przed wpływami warunków atmosfe-
rycznych, posiada neutralne pH i nadaje czyszczo-
nym powierzchniom połysk.

Op. INDEKS

500ml 000711

Pianka do czyszczenia felg
Łatwa w użyciu, intensywnie czyszcząca pianka 
do felg i kołpaków samochodowych. Posiada silne 
właściwości czyszczące, nie spływa  dzięki czemu 
skuteczniej działa i  gwarantuje wspaniały połysk. 
Spray wyposażony jest w dyszę 360.

Op. INDEKS

500ml 000713

PREPARAT DO PIELĘGNACJI KAROSERII I FELG
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Szybki wosk 
zabezpieczająco czyszczący 
w atomizerze 500ml w komp. ze 
ściereczką z mikrofi bry.

Op. INDEKS

500ml 0RS802-500ML

Syntetyczny wosk w płynie, 
quick detailer SPECTRUM
Syntetyczny wosk w płynie, którego celem jest 
szybkie nabłyszczanie lakieru auta.  Doskona-
le sprawdza się w sytuacjach kiedy w krótkim 
czasie chcemy nadać połysk i odświeżyć 
wygląd całego samochodu. Zapewnia 
natychmiastowy i spektakularny efekt . 

Płyn służący do odtłuszczenia 
i oczyszczania lakieru
przed nakładaniem wosków i sealantów. 
Gwarantuje lepsze wiązanie warstwy woskowej 
z powierzchnią, dzięki czemu utrzymuje się ona 
znacznie dłużej. Doskonale usuwa resztki past 
polerskich, dlatego świetnie nadaje się do we-
ryfi kacji stanu faktycznego lakieru w trakcie i po 
jego wypolerowaniu, np. przy pomocy kontroli 
świetlnej. Jest w pełni bezpieczny dla wszelkich 
typów lakierów, elementów z tworzyw sztucz-
nych, gumowych i szklanych.

Wysokiej jakości
pasta woskowa
do nabłyszczania i konserwacji wszystkich 
typów lakierów, także metalizowanych. 
Zawarty w paście naturalny, czysty wosk 
CARNAUBA oraz specjalne środki wzmac-
niające kolor zapewniają zapewniają 
lustrzany i długotrwały połysk lakieru.

Op. INDEKS

750ml K2 G020

Op. INDEKS

770ml K2 L761

Op. INDEKS

250g K2 K073

Żel do nabłyszczania 
i pielęgnacji opon 
SIGMA
Czarne i lśniące opony to do-
skonałe dopełnienie idealnie 
wyglądającego auta.

Op. INDEKS

500ml K2 G157

Czyste i połyskujące 
w słońcu felgi
są doskonałym dopełnieniem idealnie 
wyglądającego auta. Wysoce efektywny i bez-
pieczny płyn do czyszczenia felg. Można go 
stosować na wszystkie rodzaje felg - stalowe, 
aluminiowe, chromowane oraz lakierowane.

Op. INDEKS

700ml K2 G167

Czyste i połyskujące 
w słońcu felgi 
są doskonałym dopełnieniem idealnie 
wyglądającego auta. Wysoce efektywny 
i bezpieczny płyn do czyszczenia felg. 
Można go stosować na wszystkie rodzaje 
felg - stalowe, aluminiowe, chromowane 
oraz lakierowane.

Op. INDEKS

5l K2 G165

Skutecznie oczyszcza 
aluminiowe i stalowe felgi 
z pyłu hamulcowego, zabrudzeń i osadów z soli. 
Po aplikacji zmienia barwę z białej na czerwoną, 
co informuje kiedy należy spłukać preparat.

Op. INDEKS

500ml 6.295-760.0
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MYCIE I CZYSZCZENIEZMYWACZ DO HAMULCÓWPREPARAT DO PIELĘGNACJI KAROSERII I FELG

Środek konserwujący
nadający całemu pojazdowi długotrwały 
połysk i perlisty efekt. Nie pozostawia plam 
nawet przy suszeniu bez użycia dmuchawy.

Op. INDEKS

2,5l 6.295-583.0

Wosk do spryskiwania
ciśnieniowego
RM 821 ASF

Środek konserwujący nadający całemu 
pojazdowi długotrwały połysk i perlisty 
efekt. Nie pozostawia plam nawet przy 
suszeniu dmuchawami.

Termo wosk 
w koncentracie
tworzy wodoodporne, trwałe powłoki 
o wysokim efekcie połysku. Ma wysoką 
zawartości naturalnego wosku Carnauba.

Op. INDEKS

20l  6.295-431.0

Op. INDEKS

20l 6.295-521.0

Alum preparat do mycia 
aluminium
Lekko pieniący preparat do mycia elementów 
aluminiowych takich jak felgi, burty, chłodni-
ce itp. Dzięki unikalnej recepturze charak-
teryzuje się wysoką skutecznością działania. 
Doskonale usuwa brud, naloty z klocków 
hamulcowych, osady wodne oraz zabrudze-
nia powstałe z osadzania się tlenków żelaza.

Op. INDEKS

5l ALUM 5L

Absorbent olejów/wilgoci
Lekka chłonna formuła o doskonałej 
chłonności, szybkim działaniu. Mniej 
zużytego materiału, oznacza niższe koszty 
utylizacji. Zapewnia czystość w miejscu 
pracy i zapobiega wypadkom wskutek 
poślizgnięcia się. Preparat można stoso-
wać do wszystkich płynów, co oznacza, że 
nadaje się nawet do wycieków kwasów 
i zasad. Można stosować wewnątrz i na 
zewnątrz (warsztaty, powierzchnie dróg 
itp.) Środek po zastosowaniu nie osadza 
się na stosowanej powierzchni i są łatwy 
do zamiatania.

Op. INDEKS

30l OIL ABSORBENT 30L

Absorbent olejów/wilgoci
Przeznaczony do pochłaniania substancji
ropopochodnych, farb, emulsji, kwasów, 
zasad i innych płynnych zanieczyszczeń. 
Występuje w postaci lekkiego nasiąkliwego 
ciała stałego o wysokiej absorbcji.

Op. INDEKS

30l 1305-01-0039E

60l 1305-01-0045E

Przyjazny dla środowiska 
gotowy do użycia środek 
do codziennego czyszczenia sanitaria-
tów.*spryskiwacz dostępny osobno.

Skuteczny, mocno 
skoncentrowany środek
o cytrynowym zapachu. Odpowiedni 
do silnie zabrudzonych powierzchni 
sanitarnych.

Op. INDEKS

500ml 6.295-685.0

Op. INDEKS

1l 6.295-677.0

ABSORBENT OLEJÓW/WILGOCI

PREPARAT DO POMIESZCZEŃ SANITARNYCH
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PREPARATY DO NAPRAW I ZABEZPIECZEŃ ODRDZEWIACZ
PENETRATOR

MPL 20 (uniwersalny smar)
ma bardzo dobre właściwości penetracyjne i jest niezastą-
piony do wszelkich prac konserwacyjnych w domu lub w 
miejscu pracy. Jest on używany do usuwania wosku, smołę, 
olej i pozostałości kleju i tworzy warstwę ochronną przed 
korozją. To rozluźnia napięte zardzewiałe śruby i zapewnia 
długotrwałe smarowanie.

Uniwersalny olej do smarowania, 
ochrony i czyszczenia 
części z metalu i tworzywa sztucznego. Ma dobre 
właściwości penetrujące i działanie czyszczące. Usuwa 
wilgoć, olej, smar, wosk, konserwację samochodo-
wą i smołę, a po oczyszczeniu pozostawia warstwę 
ochronną. Zapobiega powstawaniu rdzy.

Uniwersalny olej penetrujący
-  Usuwa oleje, brud i smary 
-  Penetruje rdzę i korozję 
-  Wypiera wilgoć 
-  Czyści i zabezpiecza 
-  Smaruje zawiasy, dźwignie i koła, likwiduje piszczenie

Op. INDEKS

400ml 000578

Op. INDEKS

500ml 090206

Op. INDEKS

500ml CRC 5-56 PRO 500ML

12x500ml CRC 5-56 PRO K12PCS

5l CRC 5-56 5L

Przemysłowy olej penetrujący 
z PTFE
-  Zawiera PTFE do rozszerzonej funkcji smarowania 

w warunkach przemysłowych 
-  Sprawdza się bardzo dobrze, gdy występują częste 

uruchamianie, zatrzymywanie lub przemienne ruchy 
-  Usuwa wilgoć i zapobiega awarii elektrycznej.

Op. INDEKS

500ml CRC 5-56+PTFE IND 500ML 

Olej penetrująco smarujący 
do zastosowań 
w przemyśle spożywczym
Bezpieczny dla przetwórstwa żywności, lekki, wie-
lofunkcyjny olej ogólnego stosowania. Wyjątkowo 
wydajny i efektywny środek smarujący do użycia 
w przemyśle spożywczym. Został zarejestrowany 
przez NSF w kategorii H1. Wykazuje doskonałą 
zdolność penetracji i rozpuszczania rdzy, kamie-
nia oraz brudu.

Op. INDEKS

500ml CRC MULTI OIL FPS 500ML

Wielofunkcyjny preparat penetrujący
Wielofunkcyjny preparat, który: czyści i konserwuje, 
likwiduje skrzypienie i piski, usuwa
wodę, poluzowuje zardzewiałe
części, uwalnia zacinające się 
mechanizmy, zabezpiecza metalowe
powierzchnie przed korozją. 
Nie zawiera silikonu.

Op. INDEKS
150ml WD 40 100ML+50ML
250ml WD 40 200ML+50ML
250ml WD 40 250ML (Apl.)
400ml WD 40 400ML
450ml WD 40 450ML (Apl.)
600ml WD 40 600ML

5l WD 40 5L
25l WD 40 25L

Multi Spray
Mieszanka szybko działających rozpuszczalników 
o dużej sile penetracji, które ulatniając się pozo-
stawiają przezroczystą warstwę ochronną.

WD-40 400ml z aplikatorem 
w formie elastycznej rurki
o długości 18 cm, zawór 360 stopni pozwalają-
cy na aplikację w każdej pozycji do stosowania 
w trudno dostępnych miejscach.

Op. INDEKS

500ml MULTI SPRAY 500ML

Op. INDEKS

400ml WD 40 FLEXIBLE 400ML

Olej penetrujący uniwersalny



CHEMIA WARSZTATOWA 23

ODRDZEWIACZ
PENETRATOR PREPARATY DO NAPRAW I ZABEZPIECZEŃ

Odrdzewiacz
Szybko penetruje, oczyszcza rozpuszcza rdzę. 
Likwiduje i wypiera wilgoć. Posiada doskonałe 
właściwości smarne. Nie reaguje z tworzywami 
sztucznymi i lakierami.

Op. INDEKS

600ml LIM7390

Skuteczne narzędzie 
do poluzowania 
zardzewiałych części
Olej penetrujący ma dobre właściwości 
penetrujące i zawiera grafi t oraz dwusiar-
czan molibdenu (MoS2), który wytwarza na 
powierzchniach podlegających tarciu wy-
sokiej jakości fi lm olejowy. Wypiera wilgoć 
i zapobiega powstawaniu rdzy.

Op. INDEKS

500ml 090303

Olej penetrujący z MOS2
-  Szybko luzuje i smaruje elementy 

metalowe
-  Pozostawia fi lm smarujący MoS2

Op. INDEKS

500ml CRC RUST OFF PRO 500ML

Olej penetrujący z MOS2
Olej penetrujący z MOS2. Świetnie smaruje, 
rozpuszcza i usuwa rdzę, zatrzymuje 
proces korozji.

Op. INDEKS

300ml CART00210

12x300ml CART00210 K12PCS

Olej penetrujący z MOS2
Umożliwia oczyszczenie zardzewiałych części 
dzięki głębokiej penetracji skorodowanych po-
wierzchni . Jego dodatek MoS2 zapewnia dodat-
kowe smarowanie , które umożliwia skuteczniejszą 
penetrację . Uwalnia śruby, nakrętki i inne mocowa-
nia. Smarujące eliminują irytujące piski. Zapewnia 
długotrwałą ochronę.

Op. INDEKS

500ml PENETRATING OIL VALVOLINE

Odrdzewiacz MoS2
Preparat do usuwania tlenków powsta-
jących na powierzchni metalu. Ułatwia 
odkręcenie zardzewiałych śrub, nakrętek 
i świec zapłonowych. Wysokogatunko-
wy olej i dodatek MoS2 powoduje, że 
powierzchnia metalu jest nasmarowana 
i trwale zabezpieczona.

Op. INDEKS

400ml MA 20-A07

500ml MA 20-A73

Olej penetrujący z MOS2
Znakomity środek smarny do wszystkich ruchomych 
części. Doskonale penetruje, przenika i rozpuszcza rdzę. 
Dzięki zawartości dwusiarczku molibdenu (MoS2) usuwa 
piski, zatarcia, zachowuje ruchome części w doskonałym 
stanie. Zapobiega korozji i utlenianiu się powierzchni. 
Nie jest agresywny dla tworzyw sztucznych, lakierów oraz 
metali. Wypiera wodę, zapewnia niski współczynnik tarcia 
i obecność dwusiarczku molibdenu MoS2.

Op. INDEKS

600ml LIM2653

Produkt wielozadaniowy
Likwiduje piski i zgrzyty  w zawiasach, zamkach, 
żaluzjach, prowadnicach szufl ad i drzwi poma-
ga poluzować zapieczone i zardzewiałe śruby, 
nakrętki słoików, zamki oraz kłódki. Smaruje i 
konserwuje metalowe elementy parasoli, wózków 
dziecięcych, zamki błyskawiczne, kółka w zabaw-
kach i walizkach, zawiasy drzwi do pralki i bram 
wjazdowych. Zabezpiecza przed korozją. Usuwa 
zabrudzenia oraz ślady z gładkich powierzchni 
(linoleum, parkiet, panele, kafelki, powierzchnie 
metalowe itd.).

Op. INDEKS

500ml K2 0750

Olej penetrujący uniwersalny

Olej penetrujący z MOS2



CHEMIA WARSZTATOWA24

PREPARATY DO NAPRAW I ZABEZPIECZEŃ ODRDZEWIACZ
PENETRATOR

Odrdzewiacz 
z efektem zamrażania
-  Zamraża i powoduje pękanie rdzy 
-  Olej penetrujący o własnościach kapilarnych 
-  Uwalnia wszelkiego rodzaju połączenia 

gwintowane 
-  Nie zawiera silikonów ani kwasów 
-  Obniża temperaturę do -40°C

Odrdzewiacz 
z efektem zamrażania
-  Zamraża i powoduje pękanie rdzy 
-  Olej penetrujący o własnościach kapilarnych 
-  Uwalnia wszelkiego rodzaju połączenia 

gwintowane 
-  Nie zawiera silikonów ani kwasów 
-  Obniża temperaturę do -40°C

Op. INDEKS

500ml CRC ROST FLASH PRO 500ML

Op. INDEKS

500ml CRC ROST FLASH IND 500ML

Skuteczne narzędzie do 
poluzowania zardzewiałych części
W wyniku silnego spadku temperatury do -30°C i silnych 
właściwości smarujących oleju, zapieczone połączenie 
może być z łatwością poluzowane.

Op. INDEKS

500ml 090305

Odrdzewiacz z efektem zamrażania
Odrdzewiacz z efektem zamrażania. Penetrujący 
z efektem zimnego szoku, ułatwia demontaż 
skorodowanych lub zablokowanych mechanizmów 
i połaczeń. Spray zapewnia miejscowe 
schłodzenie do -50°C.

Olej mineralny do luzowania 
skorodowanych i zatartych części 
(tzw. Freeze&Release)
LOCTITE LB 8040 - olej mineralny do luzowania skorodo-
wanych i zatartych części. Zamrażanie szokowe błyska-
wicznie schładza części do temperatury -43 °C, powodując 
mikroskopijne pęknięcia w warstwie rdzy. Produkt osadza 
na powierzchni cienką warstwę smarującą i zapobiegającą 
korozji. Zastosowanie: np. demontaż zapieczonych ramion 
wycieraczek, wszystkie zapieczone trudne w demontażu 
śruby, itp. 

Op. INDEKS

400ml CART00205

Op. INDEKS

400ml LOC LB 8040

Odrdzewiacz ceramiczny
Zimny Szok
Odrdzewiacz ceramiczny z zimnym szokiem. 
Nowoczesny odrdzewiacz o specjalnych właściwo-
ściach penetrujących i smarnych dzięki cząstkom 
ceramicznym pozwala łatwo rozdzielić zardzewia-
łe części.

Op. INDEKS

300ml LIM1641

Op. INDEKS

100ml CRC CERAMIC PASTE PRO 100

250ml CRC CERAMIC PASTE PRO 250

Niezawierający metalu 
smar ceramiczny
o doskonałej przyczepności. Służy do pokrywania części, 
które są podatne na duże obciążenie pracą i / lub są wysta-
wione na działanie bardzo wysokich temperatur.

Op. INDEKS

500ml 090307

Ceramiczny smar montażowy
do zastosowań antyadhezyjnych
-  Uniwersalna pasta wysokotemperaturowa 

z dodatkiem drobnego pyłu ceramicznego 
-  Nie zawiera metali 
-  Doskonała wodoodporność 
-  Chroni przed zatarciem i zapieczeniem
-  Nie powoduje korozji galwanicznej 

i chroni przed zapieczeniem

Odrdzewiacz z efektem zamrażania

Smar ceramiczny
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PREPARATY DO NAPRAW I ZABEZPIECZEŃSMAR

Smar ceramiczny
Odporny na wysokie temperatury biały ceramiczny 
środek smarny do stosowania na mocno obcią-
żonych mechanicznie i termicznie elementach. 
Ułatwia demontaż części uprzednio smarowanych. 
Zapobiega korozji i przywieraniu smarowanych 
elementów. Temperatura pracy do 1 450°C.

Smar ceramiczny
odporny na wysokie temperatury. Zastosowanie: 
układy hamulcowe, układy wydechowe, połączenia 
śrubowe narażone na działanie wysokich tempera-
tur, piece przemysłowe.

Op. INDEKS

400ml CART00211

Op. INDEKS

500ml CERAMIC GREASE 500 ML

Smar ceramiczny 
wysokotemperaturowy
Smar ceramiczny do ochrony metalowych ele-
mentów pracujących w temperaturze do +1400oC, 
pod dużym obciążeniem. Znajduje zastosowanie 
w układach hamulcowych, wydechowych oraz in-
nych narażonych na działanie wysokich temperatur. 
Idealnie nadaje się do smarowania śrub podczas 
montażu, zapobiega zapiekaniu się elementów. 
Zalecany również do prac przy układach hamulco-
wych z ABS, ASR i ESP. Tworzy trwały fi lm smarowy 
zwiększający poślizg, chroni przed korozją i czyn-
nikami agresywnymi. Redukuje tarcie i zużycie, 
przeciwdziała skrzypieniom i piskom.

Op. INDEKS

400ml MA 20-A27

Smar ceramiczny do śrub 
oraz połączeń
Smar ceramiczny do śrub oraz połączeń narażo-
nych na działanie dużego nacisku i wysokich tem-
peratur ( nawet 1400°C). Nadaje się do stosowania 
w układach hamulcowych z systemem ABS, ukła-
dach ASR i ESP, wydechach, śrubach montażowych 
kolektorów i głowic, piastach oraz innych częściach 
maszyn. Działa antykorozyjnie, zapobiega zapieka-
niu się połączeń ze stali nierdzewnej. Smar odporny 
na działanie kwasów i wody.

Op. INDEKS

400ml K2 W124

Ceramiczny syntetyczny smar 
„extreme” - profesjonalny 
1538oC
100% syntetyczny smar ceramiczny do ochrony 
metalowych elementów pracujących w najwyż-
szych temperaturach i pod dużym obciążeniem. 
Maksymalna ochrona współpracujących elementów 
w skrajnych temperaturach od -54oC do +1538oC.

Op. INDEKS

236g PER 60-075

Pasta ceramiczna
Pasta o szerokim zastosowaniu. Doskonała do 
montażu i jako środek chroniący przed zużyciem. 
Separuje złączone części i nie pozwala na ich za-
pieczenie, chroni przed korozją. Nadaje się również 
do smarowania części układu hamulcowego, gdy 
pasta miedziana nie może być stosowana (zaciski 
hamulcowe aluminiowe, pojazdy z ABS). Zakres 
temperatur pracy: -40 st. C do +1400 st. C.

Op. INDEKS

400ml LIM7385

Ceramiczna pasta 
półsyntetyczna
do zastosowania w bardzo wysokich tempe-
raturach. Nie zawiera metali. Przeznaczona do 
długotrwałego smarowania części pracujących przy 
wysokim obciążeniu. Produkt zapobiega przypala-
niu schładzając, wyklucza ponowne prześlizgiwanie 
(Stick Slip) nawet przy wysokim nacisku powierzch-
niowym, odporny na gorąca i zimną wodę a także 
na większość kwasów. Neutralny dla większości 
znanych materiałów uszczelniających, wytrzymuje 
duży nacisk stykowy. Zakres temperatur od -40°C 
do +1400°C.

Smar ceramiczny, pasta
kolor: biały, zastosowanie: montaż wtryskiwaczy; 
świece żarowe, odporny na wysokie temperatury 
(do 1400°C).

Op. INDEKS

50g LIM3418

Op. INDEKS

50g FE26712

Smar ceramiczny
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PREPARATY DO NAPRAW I ZABEZPIECZEŃ SMAR

Smar miedziany
Zapobiega zużyciu i sklejaniu połączeń śrubowych, 
które są narażone na bardzo wysokie temperatury. 
Ma wysoką stabilność termiczną i zapobiega korozji. 
Jest odporny na temperatury od - 40°C do + 1100°C.

Op. INDEKS

500ml 090301

Smar miedziany
-  Pasta wysokotemperaturowa z drobnym pyłem 

miedzianym 
-  Zapobiega przenoszeniu drgań 
-  Uniemożliwia kontakt metalu z metalem 
-  Wysoka przyczepność i wodoodporność 
-  Nie spływa z pionowych powierzchni

Op. INDEKS
100g CRC COPPER PASTE PRO 100

250ml CRC COPPER PASTE PRO 250
500g CRC COPPER PASTE PRO 500G

Smar miedziany 1000°C
Smar na bazie miedzi chroniący meta-
lowe części pracujące pod dużym ob-
ciążeniem i w wysokiej temperaturze do 
1000°C. Zapobiega korozji oraz zapiecze-
niu i zablokowaniu połączeń. Umożliwia 
późniejszy szybki i bezpieczny 
demontaż. Produkt nie jest przezna-
czony do hamulców z systemem ABS. 
Nie używać na aluminium.

Op. INDEKS

400ml MA 20-A10

500g MA 20-A58

Smar miedziany pasta
Smar miedziany w aerozolu

Smar przeciwzakleszczeniowy o bardzo 
dużej tolerancji temperatur (od -40 
°C do +1150 °C). Tworzy gęstą powłokę 
ochronną wokół części metalowych – 
odporną na zmycie lub wypalenie. 
Po nałożeniu na tył klocków hamul-
cowych zapobiega piszczeniu tarcz 
hamulców.

Op. INDEKS

500ml COPPER EASE 500ML

500g COPPER EASE 500G

Smar miedziany
Wysokotemperaturowy smar na bazie 
miedzi, redukuje tarcie metalowych części, 
zapobiega zacieraniu.

Op. INDEKS

250ml LIM3970 250ML

Miedź w sprayu
Wysokotemperaturowy, szybkoschnący 
smar miedziowy. Redukuje tarcie części 
metalowych, zapobiega zacieraniu, trzesz-
czeniu i skrzypieniu. Chroni przed korozją 
śruby, nakrętki, łożyska. Odporny na działa-
nie wody i warunków atmosferycznych. Po-
prawia szczelność połączeń gwintowych. 
Zakres stosowania: -40°C - 1100°C.

Wysokotemperaturowy 
smar miedziowy
który doskonale i długotrwale chroni 
powierzchnie metalowe przed zapiekaniem 
i korozją. Ułatwia późniejszy demontaż. 
Przeznaczony do łączenia elementów 
pracujących w ekstremalnie trudnych 
warunkach: śruby kolektora wydechowego, 
głowicy, turbodoładowania, gwinty świec 
zapłonowych, zespoły hamulcowe i inne.

Op. INDEKS

400ml K2 W122

Op. INDEKS

20g K2 B401

Odporny na wysokie temp. 
smar z dodatkiem miedzi
Zastosowanie: części układów hamulcowych 
i wydechowych, połączenia śrubowe narażone 
na działanie bardzo wysokich temperatur, 
gwinty świec zapłonowych.

Op. INDEKS

500ml COPPER SPRAY 500 ML

Smar miedziany
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Smar do montażu hamulców
Wolny od metali smar, o dużej stabilności termicz-
nej, zapobiegający zaciskaniu układów hamulco-
wych. Smar montażowy zespołu hamulcowego 
jest odporny na działanie chemikaliów, wpływów  
czynników atmosferycznych, wody, soli i słabych 
kwasów i zasad. Smar montażowy cechuje się wyso-
koą przyczepnością.

Op. INDEKS

500ml 090310

Smar wysokotemperaturowy 
do elementów ruchomych
-  Utrzymuje ruchomość krytycznych części hamulcowych 

dla optymalnej skuteczności hamowania.
-  Specjalny smar bez metalu przeznaczony do części 

hamulcowych 
-  Odporny na wysoką temperaturę do + 240°C 
-  Chroni przed korozją 
-  Także do części aluminiowych 
-  Nie wycieka z zaciskowych i bębnowych systemów 

hamulcowych

Preparat smarujący do hamulców
TEROSON VR 500 - preparat smarujący zapobiegający 
piszczeniu klocków hamulcowych, zawiasów, prowadnic 
foteli, itp. Nie wchodzi w reakcje z  gumą. Zastosowanie: 
tłoczki hamulcowe, wtryskiwacze (zapobiega zapiekaniu), 
zawiasów, gwintów. Produkt  wysoce odporny na 
nacisk.  Brak tzw. „ciągnięcia wąsa”. Świetnie nadaje 
się do wszelkich napędów łańcuchowych pracujących 
w zapylonym i zabrudzonym środowisku narażonym na 
ciągły kontakt z błotem i deszczem. Lekko bursztynowy 
kolor zyskał aprobatę serwisantów dbających o czystość 
i estetykę wykonywanej naprawy.

Op. INDEKS

100ml CRC BRAKLUBE PRO 100ML

250ml CRC BRAKLUBE PRO 250ML

Op. INDEKS

5,5ml TER VR 500 5,5ML

35ml TER VR 500 35ML

Syntetyczny smar do zacisków 
hamulcowych
Wysokotemperaturowy syntetyczny smar został 
stworzony specjalnie do pracy w ekstremalnie wy-
sokich temperaturach.  Doskonale smaruje rucho-
me mechanizmy układu hamulcowego. Redukuje 
wibracje oraz piski.

Wysokotemperaturowy 
syntetyczny smar profesjonalny
Umożliwia swobodną pracę elementów 
układu hamulcowego. Stosowany na zaciskach 
akumulatora przedłuża jego żywotność., zapewnia 
wyższe prądy rozruchowe i ułatwia zapłon. 
Zapobiega powstawaniu rdzy i korozji.

ATE PLASTILUBE
ułatwia montaż i demontaż hamulców. Gwarantuje doskonałe 
i trwałe smarowanie dzięki lepkiej konsystencji i dużej 
przyczepności. Jest optymalnym rozwiązaniem do pojazdów 
z ABS oraz do wszystkich zacisków hamulcowych włącznie 
z aluminiowymi, ponieważ nie zawiera metalowych substancji 
stałych. Syntetyczny środek zagęszczający zawarty w ATE 
PLASTILUBE umożliwia uzyskanie niezwykle dużej odporności na 
ściskanie. Dzięki temu warstwa smarująca nie ulega zniszczeniu 
wskutek nagłych obciążeń udarowych lub ekstremalnych 
nacisków powierzchniowych. Ma również wyjątkowo dobre 
własności amortyzacyjne. Miejsca nasmarowane środkiem ATE są 
szczególnie dobrze chronione przed korozją.

Op. INDEKS

500ml K2 B408

Op. INDEKS

18ml K2 B405

Op. INDEKS

35ml 03.9902-1001.2

75ml 03.9902-1002.2

Smar do montażu wtryskiwaczy
Półsyntetyczny, wolny od metali specjalny smar 
do montaży wtryskiwaczy i świec żarowych przed 
montażem. Blokuje wnikanie wilgoci i dzięki temu 
zapobiega korozji. Pozwala na łatwy demontaż. 

Op. INDEKS

20g LIM3381

Smar ceramiczny, pasta
kolor: biały, zastosowanie: montaż wtryskiwaczy; 
świece żarowe, odporny na wysokie temperatury 
(do 1400°C).

Op. INDEKS

50g FE26712

Smar do hamulców

Smar do montażu wtryskiwaczy
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Smar do łańcuchów 
dużych obciążeń
-  Smar o wysokiej przyczepności
-  Doskonały do smarowania łańcuchów 
-  Zawiera znakomitej jakości dodatki 
-  Wypiera wodę i jest wysoce 

odporny na zmywanie wodą 
-  Bezpieczny dla o-ringów 
-  Nie przyciąga brudu, 

piasku i pyłu

Smar do łańcuchów pracujących 
z dużą prędkością 

Dzięki silnym właściwościom adhezyjnym ten specjalny 
smar nie spada z łańcucha nawet przy dużych pręd-
kościach obrotowych i jest wodoodporny. Penetruje 
łańcuch i wchodzi w ogniwa. Nie zawiera silikonu i ży-
wicy, jest bezpieczny dla o-ringów i można go stosować 
w temperaturze od -20 do +180 °C.

Syntetyczny smar 
przeznaczony do zabezpieczania łańcuchów i kół zęba-
tek motocykli i rowerów, pracujących z dużą prędkością. 
Smar posiada właściwości hydrofobowe, ogranicza 
przywieranie brudu. Zapewnia doskonałe właściwości 
penetrujące w łańcuchach typu O-ring i X-ring, prze-
dłuża żywotność łańcucha i kół zębatych. Sprawdza się 
w motocyklach drogowych, wyścigowych i terenowych.

Odporny na wysokie naciski, 
hydrofobowy smar
do przekładni z napędem łańcuchowym, charakteryzu-
jący się doskonałą stabilnością mechaniczną i termicz-
ną oraz dobrą przyczepnością. Odporny na czynniki 
ogodowe, słabe kwasy i zasady.

Przemysłowy smar 
do łańcuchów
Doskonały do smarowania punktów tarcia 
narażonych na trudne warunki atmosferycz-
ne łańcuchy, otarte przekładnie.

Op. INDEKS

500ml CRC CHAIN LUBE PRO 500ML

Op. INDEKS

500ml CRC HIGH SPEED CHAIN IND

Op. INDEKS

500ml WHITE SYNT CHAIN LUBE 0,5

Op. INDEKS

500ml IND CHAIN GREASE 500 ML

Op. INDEKS

500ml CRC CHAIN LUBE IND 500ML

Przemysłowy smar 
z PTFE do łańcuchów 
z atestem do kontaktu 
z żywnością
Smar do łańcuchów jezdnych 
i transportowych.
Nie przyciąga ciał obcych, 
nie pieni się. Zawiera PTFE. 
Wysoce odporny na wodę, 
chroni przed korozją.

Op. INDEKS

500ml CRC CHAIN LUBE FPS 500ML

Smar w sprayu 
o doskonałej przyczepności 
i wysokiej lepkości, nadaje się idealnie do smarowa-
nia części mechanicznych z metalu lub tworzy-
wa sztucznego. Smar ma doskonałą stabilność 
mechaniczną i termiczną, jest odporny na wpływy 
atmosferyczne oraz słabe kwasy i zasady. Wodood-
porny i ma neutralne pH. Zawiera cząsteczki PTFE 
(politetrafl  uoroetylen) i zapobiega zużyciu i klejeniu 
się. Odporny na temperatury od - 50°C do + 250°C.

Op. INDEKS

500ml 090203

Uniwersalny biały smar plastyczny 
z PTFE
-  Odporny na wodę 
-  Nie spływa z pionowej powierzchni 
-  Chroni przed korozją

Op. INDEKS

500ml CRC WHITE GREASE PRO 500M

Smar do łańcuchów

Smar o dużej przyczepności
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Smar o dużej przyczepności
-  Przezroczysty smar wielofunkcyjny
-  Tymczasowy niebieski kolor ułatwia kontrolę 

pokrycia (ok 2 tyg.)
-  Do ogólnego użycia
-  Nie ścieka z powierzchni  
-  Odporny na duże obciążenia i wodę 
-  Szeroki zakres temperatury pracy, 

do +200°C

Op. INDEKS

500ml CRC MULTILUBE PRO 500ML

Smar o dużej przyczepności
Silnie przylegający smar do zawiasów, prowadnic, 
łańcuchów oraz innych elemetów ruchomych, 
tworzy długotrwałą powłokę ochronną.

Wysokoobciążeniowy 
kompleksowy smar do łożysk
z dodatkiem EP2 z zastosowaniem do smarowa-
nia podzespołów pracujących w wyjątkowo cięż-
kich warunkach, w szczególności łożysk tocznych 
w pojazdach transportu ciężarowego.

Op. INDEKS

400ml CART00212

Op. INDEKS

400ml MA 20-A49

Biały smar
Płynny smar o dużych zdolnościach penetrujących, 
po zastygnięciu przyjmuje konsystencję pasty 
odpornej na wypłukanie i temperaturę. Zapewnia 
właściwe smarowanie ruchomych elementów 
jak: zawiasy, prowadnice foteli samochodowych 
i innych trudno dostępnych elementów. Łatwo 
penetruje trudno dostępne miejsca, nie ścieka 
z pionowych powierzchni. Wypiera wodę i zabez-
piecza przed powstawaniem korozji.

Op. INDEKS

400ml MA 20-A03

Biały smar litowy 
wysokotemperaturowy
Smar litowy odporny na działanie wody i tem-
peratury – przeznaczony do ochrony zawiasów, 
łożysk i części ruchomych.
Łatwe nakładanie dzięki dodatkowej dyszy do 
stosowania w miejscach trudno dostępnych.

Op. INDEKS

500ml WHITE GREASE 500ML

Hydrofobowy smar
posiadający doskonałe właściwości adhezyjne, 
do smarowania części wykonanych z metalu 
i plastiku. Zastosowanie: łańcuchy, zawiasy 
drzwiowe, szyny, prowadnice, koła zębate, 
uszczelki gumowe.

Op. INDEKS

500ml VAL PTFE SPRAY 500ML

Uniwersalny środek smarujący
o wyjątkowej stabilności mechanicznej i termicznej, 
do pokrywania części mechanicznych z metalu 
i plastiku. Posiada bardzo niski współczynnik tarcia, 
drobną strukturę (rozmiar cząstek około 5 mikro-
metrów) i doskonałą przyczepność. Jest odporny na 
wpływy atmosferyczne oraz słabe kwasy i zasady. 
Wodoodporny, posiada neutralne pH. Zapobiega 
zużyciu i klejeniu się. Odporny na temperatury od 
- 30°C do + 160°C.

Op. INDEKS

500ml 090204

Uniwersalny smar zawierający 
cząsteczki PTFE
Zapobiega korozji i zużyciu elementów.
Penetruje i wypiera wilgoć, pozostawia powłokę 
ochronną. Przenosi duże obciążenia.

Op. INDEKS

500ml CRC POWER LUBE PRO 500ML

Smar o dużej przyczepności

Smar ogólnego zastosowania
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Smar litowy EP 
o wysokiej przyczepności
-  Wodoodporny 
-  Redukuje tarcie i zużycie 
-  Chroni przed rdzą i korozją

Pasta montażowa grafi towa 
z MoS2
Temperatura pracy -30/650°C. Dobra przy-
czepność, wypiera wilgoć, zabezpiecza 
przed korozją.

Op. INDEKS

100ml CRC SUPER ADHESIVE 100ML

Op. INDEKS

500ml CRC GRAPHITE ASSEMBLY IND

Przemysłowy smar do ciężkich 
zastosowań
-  Zaprojektowany w celu zapewnienia ochrony i smaro-

wania we wszystkich warunkach roboczych. 
-  Produkt penetrująco ochronny do ochrony lin, 

przedkładni, kół koronowych, krzywek i innych 
elementów napędowych

-  Szczególne zastosowanie w budownictwie, stoczni, 
dokach i morskich, kamieniołomach, przemyśle ciężkim, 
przemyśle motoryzacyjnym (szczególnie podnośniki 
linowe) i produkcji.

Suchy wodoodporny smar 
z dodatkiem MoS2
najlepszy do zapobiegania tarcia metal – metal, 
gdzie nie można zastosować smarów mokrych.

Bardzo wydajny smar 
do przegubów z MoS2
Smar zachowuje swoje właściwości smarne pod-
czas wysokich nacisków i obciążeń udarowych.

Op. INDEKS

500ml CRC WIRE ROPE LUBE IND500

Op. INDEKS

400ml CRC DRY MOLY LUBE IND 400

Op. INDEKS

100ml CRC SUPER LT GREASE 100ML

400g CRC SUPER LT GREASE 400G

Przemysłowy smar uniwersalny 
dopuszczony do kontaktu 
z żywnością 
-  Może być stosowany na wszystkich metalowych 

konstrukcjach takich jak zawiasy, zawory, łańcu-
chy, przekładnie, złącza, itp.

Op. INDEKS

500ml CRC FOOD GREASE FPS 500ML

Smar PTFE
Smar z dodatkiem PTFE o doskonałej przyczepno-
ści, nadaje się do smarowania części mechanicz-
nych z metalu lub tworzywa sztucznego.

Op. INDEKS

300ml CART00206

Wielofunkcyjny smar litowy
NLGI 2, temperatura - 30°C + 120°.

Op. INDEKS

400g CART00214

Smar ogólnego zastosowania
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Biały smar litowy z PTFE
Najpierw w postaci pianki dokładnie penetruje, 
a dopiero potem tężeje. Redukuje tarcie, usuwa 
wilgoć, eliminuje skrzypienie i chroni przed korozją. 
Idealny do smarowania części pracujących ze 
sobą w małych tolerancjach na granicy metalu 
z metalem lub metalu z plastikiem. Pozostawia 
grubą i niezwykle trwałą warstwę sma-
rująco-ochronną, która jest odporna na 
działanie warunków atmosferycznych 
nie roztopi się, nie spłynie, nie zamarznie.

Op. INDEKS

400ml K2 W121

Smar grafi towy
Smar przeznaczony do konserwacji piór resorów, 
gwintów śrub, przegubów kulowych, otwartych 
przekładni zębatych, przekładni ślimakowych, łań-
cuchów oraz innych silnie obciążonych powierzchni 
trących pracujących w zakresie temperatur od 
-20°C do +60°C. Może być stosowany jako smar 
montażowy.

Op. INDEKS

400ml K2 W130

Środek służący do smarowania 
elementów narażonych na 
kontakt z pyłem i wilgocią
Biały smar najczęściej wykorzystywany jest do sma-
rowania wszystkich elementów ruchomych takich 
jak zawiasy drzwi, maski, klapy, zamki, prowadnice, 
łożyska, trzpienie i klemy akumulatora. Preparat 
doskonale chroni przed wilgocią i solą dzięki czemu 
zabezpiecza przed korozją.

Ten termostabilny i wytrzymały 
środek smarny
o wysokiej wydajności ma szereg wyjątkowych wła-
ściwości. Po odparowaniu rozpuszczalnika pozosta-
wia wyjątkowo przyczepny i miękki fi lm smarujący. 
Dobra ochrona antykorozyjna, odporna na ciepłą 
i zimną wodę. Z długoterminowym efektem. 
Dobre właściwości pełzające.

Op. INDEKS

250ml LIM3075

Op. INDEKS

400ml LIM2664

Przemysłowa pasta aluminiowa
montażowa
Pomaga w montażu szorstkich gwintowanych
części stalowych. Preparat smarny o wysokiej
skuteczności przeciwzatarciowej na bazie aluminium.
Wygładza nierówne powierzchnie. Zapobiega
przypaleniom i zatarciom, zgrzewaniu na zimno,
zużyciu, korozji, korozji ciernej Odporny na wodę,
zasady i kwasy, Odporny na temperaturę. Zastosowa-
nia: giętki gwint, szyny prowadzące, montaż
nierównych części, powierzchnie ślizgowe.

Op. INDEKS

500ml CRC ALU PASTE IND 500ML

Środek anty-zapieczeniowy
na bazie aluminium
LOCTITE LB 8151 - produkt w aerosolu na 
bazie aluminium zapobiegający zapiekaniu, 
zakleszczaniu się i korozji połączeń gwintowych 
poddawanych wysokim temperaturom (do 
+900°C). Zastosowanie: powierzchnia styku 
obręczy kół jezdnych z piastami (szczególnie 
aluminiowych), trzpienie stożkowe ramion 
wycieraczek, złącza układów wydechowych, 
złącza gwintowe świec zapłonowych, świec 
żarowych, wtryskiwaczy, itp.

Op. INDEKS

300ml LOC LB 8151

Silikon w sprayu do 
smarowania i ochrony części 
plastikowych i gumowych
Jest wodoodporny, ma neutralne pH, jest odporny 
na wpływy atmosferyczne oraz słabe kwasy i zasady. 
Zapobiega zamarzaniu i wysychaniu części gumo-
wych oraz skrzypieniu elementów plastikowych. 
Ma doskonałą stabilność mechaniczną i termiczną. 
Aerozol wyposażony jest w kierunkowaną dyszę 
ułatwiającą nanoszenie. Jest odporny na działanie 
temperatury od - 50°C do + 200°C.

Op. INDEKS

500ml 090107

Silikon renowacyjno 
zabezpieczający
-  Odnawia i chroni plastiki i gumę. 
-  Zapobiega skrzypieniu plastikowych połączeń.
-  Pozostawia bezbarwną, czystą powłokę smarną 
-  Zapobiega twardnieniu i przemarzaniu gumy 
-  Bezpieczny dla większości podłoży 
-  Szeroki zakres temperatury pracy, do +200°C 
-  Znakomite smarowanie pomiędzy powierzch-

niami z różnych materiałów

Op. INDEKS

500ml CRC SILICONE PRO 500ML

Smar ogólnego zastosowania

Smar z dodatkiem aluminium

Preparat silikonowy
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Przemysłowy syntetyczny olej 
smarny, bezpieczny dla żywności
-  Odpowiedni do smarowania tworzyw sztucznych 

i zastosowań w wysokich temperaturach.
-  Doskonały smar syntetyczny z najwyższej jakości 

silikonem klasy premium
-  Silikon przemysłowy CRC wykazuje doskonałe 

właściwości smarne i temperaturę / lepkość. 
-  Zmniejsza tarcie i hałas na częściach niemetalicznych
-  Idealny do przemysłu spożywczego

Op. INDEKS

500ml CRC SILICONE FPS 500ML

Przemysłowy syntetyczny 
olej smarny
-  Odpowiedni do smarowania tworzyw sztucznych 

i zastosowań w wysokich temperaturach.
-  Doskonały smar syntetyczny z najwyższej jakości 

silikonem klasy premium
-  Silikon przemysłowy CRC wykazuje doskonałe 

właściwości smarne i temperaturę / lepkość. 
-  Zmniejsza tarcie i hałas na częściach 

niemetalicznych.

Op. INDEKS

5l CRC SILICONE IND 5L

Smar silikonowy
Gęsty smar silikonowy. Nie zawiera rozpuszczalni-
ków, całkowicie bezpieczny dla gumy oraz elemen-
tów plastikowych. Służy do smarowania prowad-
nic, zamków w drzwiach, łańcuchów, zawiasów, 
gumowych węży, uszczelek itp. Doskonale nadaje 
się do ochrony gumowych części przed wysycha-
niem, zamarzaniem i zlepianiem się. Powoduje ich 
elastyczność. Jest odporny na działanie wysokich 
i niskich temperatur oraz wody. Zapobiega w okre-
sie zimowym przymarzaniu uszczelek w drzwiach 
samochodu. Doskonały efekt zaledwie w kilka 
sekund.

Op. INDEKS

400ml MA 20-A08

Smar silikonowy
Wielofunkcyjny smar krzemowy, zapobiega klejeniu, 
skrzypieniu i zużywaniu się powierzchni.
Nieplamiący — można go używać do gumowych 
uszczelek drzwi w celu ochrony przed przymarznię-
ciem. Ochrona przed korozją i zamarznięciem.

Op. INDEKS

500ml SILICONE SPRAY 500ML

Spray silikonowy SIL
Konserwuje elementy z gumy oraz tworzyw sztucz-
nych. Doskonale zabezpiecza przed przymarza-
niem gumowe uszczelki w drzwiach, bagażnikach 
oraz innych elementach. Jest bezzapachowy oraz 
odporny na działanie wody. Chroni przed korozją. 
W porównaniu do innych produktów na rynku, 
zawiera nawet do 250% więcej aktywnego silikonu. 
W swoim składzie nie zawiera smaru ani oleju mi-
neralnego. Odporny na temperatury w zakresie od 
-50oC do +250oC.

Op. INDEKS

300ml K2 K633

Spray silikonowy
do prowadnic szyberdachów, prowadnic foteli, kon-
serwacji motorów, rowerów, maszyn do szycia, łącza 
hamulca ręcznego, dźwigni bagażnika, zawiasów, 
uchwytów, łańcuchów, klamek, zamków i kłódek, 
karniszy itp. Produkowany na bazie ropy naftowej, 
nie zawiera tłuszczu.

Op. INDEKS

300ml LIM2665

Wazelina w sprayu
Uniwersalny, przejrzysty preparat smarujący i kon-
serwujący, o doskonałej przyczepności. Wazelina 
jest wodoodporna, o neutralnym pH i odporna na 
wpływy atmosferyczne oraz słabe kwasy i zasady. 
Jest odporna na temperatury od - 30°C do + 160°C.

Op. INDEKS

500ml 090302

Czysta biała wazelina 
techniczna
-  wazelina do zabezpieczania klem 

akumulatora i styków elektrycznych 
-  w temperaturze pokojowej utwardza się 

do konsystencji 
pasty

-  chroni przed 
uszkodzeniami 
powodowanymi 
przez kwas

Op. INDEKS

250ml CRC HD VASELINE PRO 250ML

Preparat silikonowy

Wazelina techniczna
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Wazelina techniczna 
jest wysokiej jakości środkiem ochronnym, 
przeznaczonym do smarowania mecha-
nizmów precyzyjnych, zamków, kłódek, 
zawiasów, narzędzi, maszyn do szycia, 
maszyn do pisania, kosiarek oraz sprzętu 
sportowego. Po naniesieniu tworzy niepęka-
jący fi lm ochronny, który idealnie przywiera 
do powierzchni metalowych, zabezpieczając 
je nie tylko przed tarciem, ale również przed 
korozją i czynnikami atmosferycznymi.

Wodoodporny smar
o niskiej lotności na bazie polimeru silikonowego-poli-
dimetylosiloksanu stosowany jako ochronna powłoka 
smarowa lub związek stosowany do izolacji elektrycz-
nej (wysoka wytrzymałość dielektryczna) i jako środek 
uwalniający odporny na szeroki zakres temperatur 
i wilgoć. Produkt polecany do aplikacji metal/tworzywo 
sztuczne, metal/guma. Smar charakteryzuje się wysoką 
stabilnością termiczną, wytrzymuje temperatury od 
-57 °C do 204 °C jest odporny na utlenianie, skuteczny 
nawet w małych ilościach, jest obojętny w stosunku 
do większości metali oraz polimerów i materiałów 
organicznych. 

Niskotopliwy smar 
wazelinowy
otrzymywany w procesie komponowa-
nia odpowiednich frakcji naftowych, 
charakteryzuje się bardzo dobrymi 
właściwościami ochronnymi. Stoso-
wany do zabezpieczania powierzchni 
metalowych i styków elektrycznych.

Op. INDEKS

50ml TE M-785 50ML

Op. INDEKS

100ml TE M-874 100ML

Op. INDEKS

100ml TE M-614 100ML

Penetrator VETRIX 
Zabezpiecza powierzchnie metalowe przed korozją, 
konserwuje i smaruje elementy z tworzyw sztucz-
nych i gumy. Chroni klemy akumulatora przed 
utlenianiem. Odporny na wodę, sól oraz słabe 
kwasy i zasady. Optymalne smarowanie uzyskuje po 
odparowaniu rozpuszczalnika.

Op. INDEKS

140ml K2 B400

Smar do zamków
-  Długotrwały smar do zamków i drobnych 

mechanizmów. 
-  Rozpraszcza i usuwa zabrudzenia
-  Nie ulega resynkowaniu, 
-  Poprawia działanie mechanizmów i zapewnia 

dłuższe działanie

Specjalistyczny olej 
hydrauliczny i smarowy
klasy HLP-D dedykowany do smarowania 
narzędzi pneumatycznych.

Olej do urządzeń 
pneumatycznych
przeznaczony jest do smarowania 
urządzeń z napędem pneumatycznym, 
np. zszywacze tapicerskie, wiertarki, 
klucze monterskie itp., wymagających 
smarowania wewnętrznych elementów 
ruchomych.

Olej do narzędzi
pneumatycznych

Op. INDEKS

100ml CRC LOCKOIL 100ML

Op. INDEKS

1l FUCHS/MR5

Op. INDEKS

600ml EVERTOIL/P

Op. INDEKS

500ml CA000046

Wazelina techniczna

OLEJ SERWISOWY KONSERWACYJNY
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PREPARATY DO NAPRAW I ZABEZPIECZEŃ OLEJ SERWISOWY
KONSERWACYJNY

Olej do sprężarek tłokowych
przeznaczony do smarowania sprężarek 
tłokowych pracujących w normalnych 
i ciężkich warunkach.

Olej do sprężarek tłokowych
przeznaczony do smarowania różnego 
typu sprężarek tłokowych pracujących 
w normalnych i ciężkich warunkach.

Olej do sprężarek śrubowych
przeznaczony do smarowania różnego typu 
sprężarek śrubowych pracujących 
w normalnych i ciężkich warunkach.

Olej hydrauliczny do pras 
i podnośników specjalistycznych
takich jak żaby, dźwigniki skrzyni biegów, 
żurawie itp urządzeń z pompą ręczną.

Op. INDEKS

1l FUCHS/HD30

Op. INDEKS

1l EVERTOIL

Op. INDEKS

1l EVERTOIL/S

Op. INDEKS

1l EVERTOIL/JACK

Płynna uszczelka do metalowych
połączeń gwintowanych
-  Blokuje i uszczelnia połączenia w instalacjach hy-

draulicznych i pneumatycznych: do 3 cali
- Wydłużony czas wiązania
- Klej anaerobowy o małej sile wiązania
- Bezpośrednie uszczelnianie

Op. INDEKS

50ml CRC EASY SEAL 50ML

Płynna uszczelka do
metalowych połączeń
kołnierzowych
- Klej anaerobowy o dużej sile wiązania
-  Uszczelnia pokrywy przekładni, pokrywy silnika, 

obrabiane kołnierze metalowe
- Trwałe uszczelnianie

Op. INDEKS

50ml CRC RIGID SEAL 50ML

Uszczelniacz do złączy 
kołnierzowych
LOCTITE 542 - klej średnio demontowalny 
do uszczelniania drobnozwojowych gwin-
tów w układach pneumatyki i hydrauliki 
siłowej w pojazdach samochodowych 
i warsztatach. Maksymalna średnica gwintu: 
M26. Kolor brązowy. 

Op. INDEKS

10ml LOC 542 10ML

Uszczelniacz do sztywnych złączy kołnierzowych 
LOCTITE 518 - półelastyczny uszczelniacz do sztywnych złączy kołnierzo-
wych wykonanych ze stopów żelaza, stali i aluminium.  Żelowa kon-
systencja. Doskonała odporność na olej i paliwa. Maksymalna wielkość 
szczeliny: 0,3mm. Zakres tempe-
ratur pracy: -55 do +150˚C.Kolor 
czerwony. Przykłdowe zastosowa-
nie: uszczelnianie tzw. połączeń 
bezzczelinowych np.: pompa 
cieczy, aluminiowe miski olejowe, 
uszczelnianie połączeń silnik-
-skrzynia biegów oraz uszczel-
nianie elementów bloku silnika 
podczas remontów głównych.

Op. INDEKS

50ml LOC 518 50ML

ZABEZPIECZENIE I USZCZELNIENIE GWINTÓW, POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOWYCH / Uszczelnienie
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PREPARATY DO NAPRAW I ZABEZPIECZEŃZABEZPIECZENIE I USZCZELNIENIE 
GWINTÓW, POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOWYCH

Uszczelniacz do sztywnych 
złączy kołnierzowych
LOCTITE 574 - uszczelniacz do sztywnych 
złączy kołnierzowych wykonanych ze stopów 
żelaza i stali, o doskonałej odporności na 
olej i paliwa. Maksymalna wielkość szczeliny: 
0,25mm. Zakres temperatur pracy: -55 do 
+150˚C. Kolor pomarańczowy. Przykładowe 
zastosowanie: połączenia obudowy skrzyni 
biegów z silnikiem, itp.

Op. INDEKS

50ml LOC 574 50ML

Uszczelniacz do sztywnych 
złączy kołnierzowych
LOTITE 510 - uszczelniacz do sztywnych złączy 
kołnierzowych o doskonałej odporności na 
wysokie temperatury i działanie substancji 
chemicznych. Kolor różowy.

Op. INDEKS

50ml LOC 510 50ML

Pasta uszczelniająca
LOCTITE 5972 - wolnoschnąca, za-
chowująca giętkość i elastyczność 
pasta uszczelniająca do uszczelniania 
i doszczelniania kołnierzy, złączeń 
gwintowych i uszczelek w temp. -45 
- 315OC. Nie powoduje uszkodzenia 
uszczelki. Przykładowe zastosowanie: 
doszczelnienie uszkodzonych zużytych 
lub nowych uszczelek papierowych, 
korkowych lub gumowych.

Op. INDEKS

200g LOC 5972 200G

Miedź uszczelniająca
wysokotemperaturowa
Poprawia odprowadzenie wysokiej temperatury 
i zapobiega uszkodzeniu uszczelek. Uszczelnia 
zaraz po nałożeniu na powierzchnię. Odporny 
na temperaturę od -45°C do +260°C. Zalecany do 
zabezpieczania uszczelek pod głowicą.

Op. INDEKS

255g PER 60-027

Klej do zabezpieczania 
połączeń gwintowych
LOCTITE 222 - łatwo demontowalny klej do za-
bezpieczania połączeń gwintowych. Maksymalna 
średnica gwintu: M36. Kolor fi oletowy.

Op. INDEKS

50ml LOC 222 50ML

Zabezpieczenie gwintów 
purpurowe 
(łatwy demontaż)
Niskowytrzymałe zabezpieczenie gwintów 
purpurowe (łatwy demontaż).

Op. INDEKS

6ml PER 60-098

Klej do zabezpieczania połączeń gwintowych 
- średnio-demontowalny
LOCTITE 243 - klej średnio demontowalny do zabezpieczania 
i uszczelniania połączeń gwintowych. Maksymalna średnica 
gwintu: M36. Zakres temperatur pracy: -55 do +180˚C. 
Kolor niebieski. Nie wymaga odtłuszczania 
powierzchni. Przykładowe zastosowanie: do 
zabezpieczanie większości połączeń gwintowych 
w pojazdach samochodowych, np. śrub 
mocujących koła i obudowy rozrządu, 
zabezpieczenie i uszczelnienie korka 
spustowego miski olejowej itp.

Op. INDEKS

5ml LOC 243 5ML

10ml LOC 243 10ML

50ml LOC 243 50ML

Klej do zabezpieczania połączeń 
gwintowych w sztyfcie 
- średnio-demontowalny
LOCTITE 248 - klej średnio demontowalny do zabezpie-
czania i uszczelniania połączeń gwintowych. Produkt 
o konsystencji gęstej pasty w opakowaniu typu sztyft. 
Maksymalna średnica gwintu: M50. Kolor niebieski. Nie wy-
maga odtłuszczania powierzchni. Przykładowe zastosowa-
nie: do zabezpieczanie większości połączeń gwintowych 
w pojazdach samochodowych, np. śrub mocujących koła 
i obudowy rozrządu, zabezpieczenie i uszczelnienie korka 
spustowego miski olejowej (również w przypadku uszko-
dzonego gwintu ), itp.

Op. INDEKS

19g LOC 248 19G

Uszczelnienie

Zabezpieczenie przed odkręcaniem
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Średniowytrzymałe 
zabezpieczenie gwintów 
niebieskie
Preparat do zabezpieczania gwintów 
przed niepożądanym rozkręceniem
osiągający średnią wytrzymałość 
połączenia.

Op. INDEKS

6ml PER 60-042

Zabezpieczenie gwintów 
Średnia siła - niebieskie
Preparat do zabezpieczania gwintów 
przed niepożądanym poluzowaniem osią-
gający średnią wytrzymałość. Zapobiega 
luzowaniu się części poddawanym drga-
niom, takim jak śruby mocujące pomp, 
silników, skrzyń biegów itp. Odporność na 
temperaturę -54°C do +149°C.

Op. INDEKS

10ml MA 20-A14

50ml MA 20-A96

Zabezpieczenie gwintów, 
wysoka siła – czerwony
Preparat do zabezpieczania gwintów przed 
niepożądanym poluzowaniem osiągający średnia 
wytrzymałość. Zapobiega luzowaniu się części 
poddawanym drganiom, takim jak śruby mocujące 
pomp, silników, skrzyń biegów.

Op. INDEKS

50ml MA 20-A95

Środek do unieruchamiania 
wkrętów
Środek do unieruchomienia wkrętów wysokiej sku-
teczności. Służy do optymalnego zafi ksowania gwintu. 
Zapobiega niepożądanemu osłabieniu wkrętów, 
nawet podczas wibracji. Zastyga szybko i skutecznie.
Izoluje wkręty, zapobiega przeciekom.

Op. INDEKS

10ml LIM3803

Demontowalny środek 
blokujący do metalowych
połączeń gwintowanych
- Blokuje i uszczelnia śruby: M5-M16
- Demontowalny środek blokujący
- Klej anaerobowy o średniej sile wiązania
-  Dobra tiksotropowość i lepkość dla skutecznego 

wypełniania szczelin
- Szeroki zakres temperatury pracy: -55°C do +150°C.

Op. INDEKS

50ml CRC SOFT LOCK 50ML

Środek do unieruchamiania 
wkrętów
Środek do unieruchomienia wkrętów średniej 
skuteczności. Służy do optymalnego zafi ksowa-
nia gwintu. Zapobiega niepożądanemu osłabie-
niu wkrętów, nawet podczas wibracji. Zastyga 
szybko i skutecznie. Izoluje wkręty, zapobiega 
przeciekom.

Op. INDEKS

10ml LIM2661

Klej do zabezpieczania 
połączeń gwintowych
LOCTITE 270 - trudno demontowalny klej o wysokiej 
wytrzymałości do zabezpieczania i uszczelniania 
połączeń gwintowych. Maksymalna średnica gwin-
tu: M20. Zakres temperatur pracy: -55 do +180˚C.
Kolor zielony. Zastosowanie: śruby układu zawiesze-
nia, szpilki i inne połączenia gwintowe wysokoob-
ciążone i rzadko demontowane, itp.

Op. INDEKS

10ml LOC 270 10ML

50ml LOC 270 50ML

Klej do zabezpieczania 
połączeń gwintowych
LOCTITE 262 - trudno demontowalny klej 
do zabezpieczania i uszczelniania połączeń 
gwintowych. Maksymalna średnica gwintu: 
M36. Kolor czerwony.

Op. INDEKS

50ml LOC 262 50ML

Zabezpieczenie przed odkręcaniem
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Klej do zabezpieczania 
połączeń gwintowych
LOCTITE 268 - średnio demontowalny klej o wyso-
kiej wytrzymałości do zabezpieczania i uszczelnia-
nia połączeń gwintowych. Produkt o konsystencji 
gęstej pasty w opakowaniu typu sztyft. Maksymalna 
średnica gwintu: M50. Kolor czerwony. Zastoso-
wanie: do zabezpieczanie wysokoobciążonych 
połączeń gwintowych w pojazdach samochodo-
wych, itp.

Klej do zabezpieczania 
połączeń gwintowych
LOCTITE 278 - trudno demontowalny klej o średniej 
lepkości do zabezpieczania połączeń gwintowych. 
Czas ustalania na stali - 20 min., na mosiądzu - 20 
min., a na stali nierdzewnej 60 min. Jest odporny 
na lekkie zanieczyszczenie olejami przemysłowymi 
oraz wysokie temperatury. Kolor zielony.

Op. INDEKS

19g LOC 268 19G

Op. INDEKS

50ml LOC 278 50ML

Zabezpieczenie gwintów 
czerwone 
(bardzo trudny demontaż)
Preparat do zabezpieczania gwintów przed 
niepożądanym rozkręceniem osiągający bardzo 
wysoką wytrzymałość połączenia.

Op. INDEKS

6ml PER 60-099

Zabezpieczenie gwintów 
Wysoka siła - czerwone
Preparat do zabezpieczania gwintów przed 
niepożądanym poluzowaniem osiągający wysoką 
wytrzymałość. Zapobiega luzowaniu się części 
poddawanym drganiom. Doskonały do trwałego 
zabezpieczania stałych połączeń w blokach silni-
ków i w obudowach pomp. Utwardzanie produktu 
następuje, kiedy znajdzie się on pomiędzy ściśle 
przylegającymi powierzchniami metalowymi przy 
braku dostępu powietrza. Odporność na tempera-
turę -54°C do +149°C.

Op. INDEKS

10ml MA 20-A15

Wysokiej jakości silikon 
wysokotemperaturowy 
w kolorze czarnym. Utwardza się pod wpływem 
wilgoci tworząc elastyczną uszczelkę odporną na 
czynniki atmosferyczne i płyny eksploatacyjne. 
Do 250 0C.

Op. INDEKS

200ml CRC FLEX SEAL PRO 200ML

Silikon wysokotemperaturowy
czerwony
Wysokiej jakości jednokomponentowy silikon 
wysokotemperaturowy w kolorze czerwonym. 
Utwardza się pod wpływem wilgoci 
tworząc elastyczną uszczelkę odporną 
na czynniki atmosferyczne. 
i płyny eksploatacyjne.

Op. INDEKS

20ml TE S-037 20 ML

70ml TE S-280 70 ML

300ml TE B-105 300 ML

Silikon wysokotemperaturowy
czarny
Wysokiej jakości, jednokomponentowy 
uniwersalny silikon na bazie polisiloksanów 
z octanowym systemem utwardzania. 
Tworzy trwale elastyczną spoinę odporną 
na czynniki atmosferyczne.

Op. INDEKS

70ml TE S-556 70 ML

300ml TE S-686 300 ML

Uszczelniacz silikonowy
LOCTITE SI 598 - uszczelniacz silikonowy do złączy 
kołnierzowych o dobrej odporności na oleje silnikowe 
i znaczne przemieszczenia w złączach. Kolor czarny. 
Doskonały do aplikacji wymgajacych stałego kon-
taktu z olejem: pokrywa łańcucha rozrządu, miska 
olejowa, pokrywa mostu napędowego. 

Op. INDEKS

300ml LOC 598 BLACK 300ML

Zabezpieczenie przed odkręcaniem

MASA USZCZELNIAJĄCA
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PREPARATY DO NAPRAW I ZABEZPIECZEŃ MASA USZCZELNIAJĄCA

Uszczelniacz silikonowy - szary
LOCTITE SI 5660 - uszczelniacz silikonowy do 
uszczelniania złączy metalowych i z tworzyw 
sztucznych, o długotrwałej odporności na wodę 
i glikol. Maksymalna temp. pracy + 200˚C. Kolor 
szary. Zastosowanie: uszczelnienie misek olejowych, 
pokrywy dekla zaworów, obudowy pokrywy 
dekla rozrządu, itp. Opakowanie ciśnieniowe, 
samowyciskalne.

Op. INDEKS

100ml LOC 5660 100ML

Uszczelniacz silikonowy
LOCTITE SI 5699 - uszczelniacz silikonowy 
do złączy kołnierzowych o doskonałej 
odporności na wodę i glikol. Elastyczny po 
utwardzeniu. Nie powoduje korozji miejsc 
uszczelnianych. Kolor szary. Zastosowanie: 
pompy wody, układy chłodzenia, itp..

Op. INDEKS

80ml LOC 5699 GREY 80ML

300ml LOC 5699 GREY 300ML

Uszczelniacz silikonowy
LOCTITE SI 5900 - uszczelniacz silikonowy do złączy 
kołnierzowych o doskonałej odporności na olej. 
Elastyczny po utwardzeniu. Nie powoduje korozji 
miejsc uszczelnianych. Kolor czarny. Zastosowanie: 
uszczelnianie misek olejowych, osłon rozrządu, itp.

Op. INDEKS

300ml LOC 5900 300ML

Uszczelniacz silikonowy
LOCTITE SI 5910 - uszczelniacz silikonowy do 
elastycznego uszczelniania kołnierzy o dobrej 
odporności na olej. Zastosowanie np. w silnikach 
samochodowych. Maksymalna temp. pracy + 
200˚C. Kolor czarny. Zastosowanie: uszczelnienie 
np. pokrywy dekla zaworów, stalowych misek 
olejowych, itp.

Op. INDEKS

50ml LOC 5910 50ML

80ml LOC 5910 BLACK 80ML

Masa uszczelniająca 
rozpuszczalnikowa
LOCTITE MR 5923 - uszczelniacz o niskiej 
lepkości do złączy kołnierzowych lub 
nakładania na gotowe uszczelki uciskowe. 
Stosowania m.in. do części wymagających 
demontażu.

Op. INDEKS

450ml LOC 5923 450ML

Uszczelniacz silikonowy
LOCTITE SI 5970 - uszczelniacz do złączy kołnie-
rzowych o dobrej odporności na oleje silnikowe 
i znaczne przemieszczenia w złączach. Kolor 
czarny. Maksymalna temp. pracy + 200˚C. 
Zastosowanie: pokrywa dekla rozrządu, miska 
olejowa, itp. (np. samochody ciężarowe, itp).

Op. INDEKS

50ml LOC 5970 50ML

Uszczelniacz silikonowy 
- czarny
LOCTITE SI 5980 - uszczelniacz silikonowy o wy-
jątkowej przyczepności do wszystkich rodzajów 
powierzchni o doskonałej odporności na olej. Mak-
symalna temp. pracy + 200˚C. Kolor czarny. Zastoso-
wanie: uszczelnienie np. misek olejowych, pokrywy 
dekla zaworów, obudowy pokrywy dekla rozrządu, 
itp. Opakowanie ciśnieniowe, samowyciskalne.

Op. INDEKS

100ml LOC 5980 100ML

Wysokotemperaturowy
czerwony uszczelniacz
silikonowy RTV OEM NSF
Tworzy wytrzymałe uszczelnienia w miejscu
stosowania, odporne na pęknięcia i kurczenie.
Zakres temperatur od -54oC do +343oC. Odporny
na płyny stosowane w samochodach i warszta-
tach samochodowych.

Op. INDEKS

85g PER 60-012
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Uszczelniacz silikonowy czarny
RTV Ultra OEM Sensor Safe
Zapewnia szybką wulkanizację. Bezpieczny dla
czujników w układzie spalania. Utrzymuje dużą
elastyczność i odporność na działanie oleju. Zakres
temperatur: od -54oC do +260oC, odporny na dzia-
łanie płynów samochodowych. Bezzapachowy.

Op. INDEKS

95g PER 60-018

Silikon szary RTV Ultra (OEM)
Twarde szybkowiążące uszczelnienie na bazie
silikonu oxymowego przeznaczone do tworzenia
uszczelek super odpornych na wibracje w nowo-
czesnych wielozaworowych silnikach. Zapewnia 
szczelność podzespołów mechanicznych. Produkt
jest bardzo odporny na starzenie, wpływy atmosfe-
ryczne i cykliczne obciążenia termiczne w grani-
cach od -54 do +329°C. Posiada najwyższą odpor-
ność na działanie oleju, glikolu i innych substancji 
chemicznych. Jest zgodny ze specyfi kacją OEM.

Op. INDEKS

99ml PER 60-038

Uszczelniacz silikonowy
czarny RTV NSF uniwersalny
Uszczelnienie silikonowe RTV ogólnego zastoso-
wania jest jednoskładnikowym środkiem
uszczelniającym ulegającym wulkanizacji 
w temperaturze pokojowej pod wpływem wilgo-
ci zawartej w powietrzu i zapewniającym pełną
szczelność podzespołów. Produkt jest odporny
na starzenie, wpływy atmosferyczne i cykliczne
obciążenia termiczne od -54ºC do +260ºC.

Op. INDEKS

85g PER 60-011

Uszczelniacz silikonowy RTV 85g
Tworzy elastyczną uszczelkę odporną na drgania oraz 
cykliczne obciążenia termiczne od -60oC do +260oC 
(czerwony 343oC). Odporny na działanie smaru, oleju, 
płynu przekładniowego, płynu chłodzącego oraz wody. 
Zastyga w postaci elastycznego kauczuku. Nie pęka i nie 
kurczy się. Przeznaczony do uszczelniania szyb, refl ekto-
rów, pękniętych obudów przewodów elektrycznych oraz 
uzupełniania uszczelek gumowych. Produkt o niskiej 
lotności, bezpieczny dla czujników elektronicznych.

Kolor INDEKS
transparentny PRO 10-040

niebieski PRO 10-041
czerwony PRO 10-042

czarny PRO 10-043
szary PRO 10-059

Uszczelniacz silikonowy
czarny 329°C
Wysokotemperaturowe szybkowiążące 
uszczelnienie na bazie silikonu przezna-
czone do tworzenia uszczelek odpornych 
na wibracje i ciśnienie w nowoczesnych 
silnikach. Zapewnia najwyższą szczelność 
podzespołów mechanicznych. Produkt 
jest bardzo odporny na starzenie, wpływy 
atmosferyczne i cykliczne obciążenia ter-
miczne w granicach od -54°C do +329°C.

Op. INDEKS

85g MA 20-A11

85g MA 20-A94

290g MA 20-A34

Szary wysokoobciążeniowy
uszczelniacz silikonowy 399°C
Wysokoobciążeniowe, szybkowiążące uszczelnie-
nie na bazie silikonu neutralnego przeznaczone do
tworzenia niezwykle trwałych uszczelek odpornych 
na wibracje i ciśnienie w nowoczesnych wysokoob-
ciążonych silnikach. Zapewnia najwyższą szczel-
ność podzespołów mechanicznych. Produkt jest 
bardzo odporny na starzenie, wpływy atmosferycz-
ne i cykliczne obciążenia termiczne w granicach 
od -54°C do +399°C.

Op. INDEKS

85g MA 20-A13

Automatyczny uszczelniacz 
silikonowy czarny 260°C
Automatyczne, nowoczesne szybkowiążące uszczelnienie 
odporne na wibracje, ciśnienie, wpływy atmosferyczne i cy-
kliczne obciążenia termiczne w granicach od -50 do 260°C. 
Zapewnia pełną szczelność podzespołów. Uszczelnienie 
jest odporne na działanie oleju, glikolu i innych substancji 
chemicznych. Zalecany do tworzenia uszczelnień w silni-
kach samochodowych oraz innych instalacjach.

Op. INDEKS

200ml MA 20-A97

Czerwony uszczelniacz
silikonowy 343°C
Nowoczesne wysokotemperaturowe szybkowiążą-
ce uszczelnienie na bazie silikonu przeznaczone do 
tworzenia uszczelek odpornych na wibracje i ciśnienie 
w nowoczesnych silnikach. Zapewnia najwyższą szczel-
ność podzespołów mechanicznych. Produkt jest bardzo 
odporny na starzenie, wpływy atmosferyczne i cykliczne 
obciążenia termiczne w granicach od -54 do +343°C. 
Zapewnia najwyższą odporność na działanie oleju, glikolu 
i innych substancji chemicznych. Zalecany do tworzenia 
uszczelnień w silnikach samochodowych oraz innych 
instalacjach pracujących w wysokich temperaturach.

Op. INDEKS

85g MA 20-A12

290g MA 20-A35

bez octowy
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Wysokiej jakości silikon
Kolor: Czerwony. Idealnie dopasowuje się 
do uszczelnianych powierzchni. Odporny 
na wysokie temperatury do 350oC. Speł-
nia wymagania producentów samo-
chodów (O.E.M. - Original Equipment 
Manufacturer). Zastępuje tradycyjne 
uszczelki: korkowe, papierowe, fi lcowe, 
azbestowe i gumowe. Odporny na: oleje, 
smary, płyny chłodnicze.

Op. INDEKS

85g K2 B2400

300g K2 B230

Wysokotemperaturowy
silikon czarny
Uszczelniacz silikonowy

Odporny na wysokie temperatury do +350oC.
Zastępuje tradycyjne uszczelki: korkowe, papierowe,
fi lcowe, azbestowe i gumowe. Dzięki recepturze
SENSOR SAFE jest bezpieczny dla sond lambda
stosowanych w nowoczesnych samochodach 
z elektronicznym wtryskiem paliwa. Odporny 
na: oleje, smary, płyny chłodnicze itp.

Op. INDEKS

85g K2 B210

300g K2 B200

Wysokiej jakości silikon

Kolor: Niebieski. 
Idealnie dopasowuje się do uszczelnianych po-
wierzchni. Odporny na wysokie temperatury do 
315oC. Spełnia wymagania producentów samocho-
dów (O.E.M. - Original Equipment Manufacturer). 
Zastępuje tradycyjne uszczelki: korkowe, papierowe, 
fi lcowe, azbestowe i gumowe. Odporny na: oleje, 
smary, płyny chłodnicze.

Przezroczysty silikon 
najwyższej jakości
przeznaczony do zastosowania w motoryzacji, 
przemyśle. Nadaje się do uszczelniania przestrzeni 
wokół szyb, szyberdachów, ram drzwi, powierzchni 
metalowych i z tworzyw sztucznych, tkanin, betonu, 
połączeń elektrycznych, elementów silnika, podze-
społów napędowych, chłodnic, pomp, przewodów 
itp. Odporny na oleje, smary, płyny eksploatacyjne, 
wodę, mróz, wibracje oraz promienie UV. Zakres 
temperatur od -51ºC do 204°C.

Op. INDEKS

85g K2 B220

Op. INDEKS

85g K2 B255

Pasta do docierania zaworów
TEROSON VR 2200 - Pasta ścierna do 
precyzyjnego docierania zaworów w silnikach 
samochodowych oraz szlifowania i polerowania 
powierzchni metalowych. Doskonale wygładza 
i dopasowuje do siebie metalowe elementy. 
Usuwa drobne niedoskonałości, naloty, osady 
oraz korozje z metalowych części Do polerowania 
ręcznego oraz maszynowego.

Innowacyjna pasta 
do docierania zaworów 
oraz gniazd zaworowych w silnikach spalinowych. 
Zaprojektowana z myślą o stosowaniu we wszystkich 
typach silników (benzynowe, diesla, LPG itp.). Dzięki 
nowoczesnej formule, pomaga bez większego wysiłku 
wygładzić oraz dopasować do siebie wszystkie meta-
lowe powierzchnie np. gniazda oraz grzybka zaworo-
wego. Skutecznie usuwa uszkodzenia, naloty, osady 
oraz korozję z metalowych elementów, zapewniając 
w ten sposób sprawne działanie układu zaworowego. 
Może być używana ręcznie oraz maszynowo.

Zestaw do samodzielnego 
czyszczenia i polerowania 
zaworów

Op. INDEKS

100ml TER VR 2200 100ML DE

Op. INDEKS

100g K2 W160

Op. INDEKS

zestaw HOLTS VG4RA SET

Pasta do docierania zaworów
Wodorozcieńczalna pasta ścierna do precyzyjnego
docierania zaworów w silnikach samochodowych
oraz szlifowania i polerowania powierzchni meta-
lowych. Doskonale wygładza i dopasowuje do siebie
metalowe elementy. Usuwa drobne niedoskonało-
ści, naloty, osady oraz korozję z metalowych części.
Do polerowania ręcznego oraz maszynowego.

Op. INDEKS

100g PER 60-094

PASTA DO DOCIERANIA ZAWORÓW
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Pasta montażowa
Dla łatwiejszego montażu elementów
wydechowych i innych części mechanicznych.

Op. INDEKS

150g CRC EXHAUST PASTE 150G

Guma wysokotemperaturowa
Do naprawy małych otworów i pęknięć 
w układzie wydechowym.

Op. INDEKS

200g CRC EXHAUST GUM 200GR

Pasta montażowa do układów
wydechowych 1200oC
Wysokotemperaturowa pasta przeznaczona do
montażu i naprawy układów wydechowych oraz
katalizatorów. Zastyga pod wypływem wysokiej
temperatury w układzie wydechowym. Likwiduje
przedmuchy spalin oraz wycisza układ wydechowy.
Zapobiega powstaniu korozji na połączeniach po-
szczególnych elementów układu, ułatwia przyszły
demontaż.

Op. INDEKS

150g MA 20-A53

Bandaż do naprawy tłumików
i rur wylotowych
Impregnowana epoksydem opaska z włókien
szklanych chemicznie uszczelniająca tłumiki i rury
wylotowe. Trwale naprawia otwory i nieszczel-
ności układu wydechowego. Uszczelnia miejsca 
wydobywania się trujących spalin, stosowanie do 
temperatury 426oC.

Op. INDEKS

bandaż PER 60-007

Pasta wysokotemperaturowa
do montażu tłumików i rur
wylotowych
Uszczelnia otwory i miejscowe nieszczelności w tłu-
mikach, rurach wylotowych i wokół połączeń.
Powoduje, że nowe instalacje stają się bardziej
bezpieczne. Wytrzymuje temperatury do 1000oC.

Op. INDEKS

85g PER 60-008

Klej termiczny
Klej termiczny to ognioodporna pasta na 
bazie krzemianów. Doskonały do wszystkich 
materiałów pracujących w bardzo wysokich 
temperaturach, powyżej tysiąca stopni Celsju-
sza. Odporny na spaliny, rozcieńczone kwasy, 
wodę, chemikalia i ujemną temperaturę.

Wysokiej jakości siatka 
zbrojeniowa
wykonana ze specjalnej przędzy szklanej. 
Trwała, wytrzymała i odporna na rozdzieranie. 
Charakteryzuje się wysoką odpornością na 
oddziaływanie alkaliów.

Op. INDEKS

70ml TE R-457 70 ML

Op. INDEKS

8,4x50cm TE T-048

Samoprzylepna taśma
do napraw tłumika
Likwiduje hałas układów wydechowych we wszyst-
kich rodzajach pojazdów. Bardzo ekonomiczna 
i odporna na wysokie temperatury.

Op. INDEKS

bandaż K2 B305
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Pasta ułatwiająca montaż 
elementów układu 
wydechowego

Pasta ułatwiająca montaż 
elementów układu 
wydechowego

Pasta do uszczelniania 
pęknięć i dziur 
w tłumikach
oraz uszkodzeń na złączach elemen-
tów układu wydechowego.

Op. INDEKS

150g HOLTS FG1RP 150G

Op. INDEKS

300ml HOLTS PRO29A 300ML

Op. INDEKS

200g HOLTS HGG2R 200G

Spray do wykrywania 
nieszczelności 
w instalacjach gazowych
Jest niepalny i nie powoduje korozji. Może być 
usunięty za pomocą wody i jest przyjazny dla środo-
wiska. Lekko się pieni i jest lekko zasadowy. Środek 
wykrywający przecieki MoTip posiada certyfi kat 
DVGW, numer NG/5170BR0105.

Spray na bazie wody, 
do wykrywania nieszczelności 
w instalacjach gazowych
W miejscu wycieku tworzy się dobrze widoczna
piana. Jest niepalny i nie powoduje korozji.

Op. INDEKS

500ml 090406

Op. INDEKS

500ml CRC ECO LEAK FIND FPS 500

Preparat do lokalizacji
nieszczelności
Tester szczelności instalacji gazowych, zalecany 
do kontroli układów klimatyzacji, instalacji LPG 
oraz instalacji pneumatycznych.

Op. INDEKS

400ml CART00213

Tester szczelności
instalacji gazowych
Preparat do szybkiego badania szczelności ciśnie-
niowych instalacji gazowych, a także wodnych 
i tlenowych. Pozwala precyzyjnie i bezpiecznie zlo-
kalizować miejsce nieszczelności. Zalecany do kon-
troli samochodowych instalacji LPG. Może być użyty 
na powierzchnie metalowe i wykonane z tworzyw 
sztucznych. Można stosować na nieoczyszczone 
powierzchnie. Niepalny. Gazem nośnym jest CO2. 
Skuteczny w zakresie temperatur od -20°C do
+50°C. Działa w pozycji odwróconej 180°.

Op. INDEKS

500ml MA 20-A25

Wysokotemperaturowy 
cement
przeznaczony do montażu i napraw zarówno no-
wych jak i starych układów, rur wydechowych, ka-
talizatorów. Uszczelnia dziury i pęknięcia. Poddany 
działaniu wysokiej temperatury twardnieje jak stal. 
Łatwo się rozprowadza. Po utwardzeniu nie kurczy 
się i nie kruszy, wodoodporny.

Op. INDEKS

140g K2 B306

PREPARAT DO WYKRYWANIA NIESZCZELNOŚCI
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Spray do nieszczelności
gazowych
Spray do wykrycia nieszczelności w oprzyrządowa-
niusprężania, pneumatyki i systemie dotleniania.
Obecność przecieku sygnalizująpojawiające się
bąbelki powietrza.

Op. INDEKS

400ml LIM3350

Spray do wykrywania 
nieszczelności
Produkt posiada certyfi kat DVGW, jest niepalny, 
niekorozyjny, nieznacznie pieniący i bardzo wy-
dajny. Zastosowanie: sprężarki, rury gazowe, rury 
powietrzne, opony.

Op. INDEKS

400ml LEAK DETECTOR 400 ML

Preparat do pasków klinowych
Przeciwdziałania poślizgom. Zwiększa lepkość pod
wpływem ruchu. Zapewnia długotrwałą ochronę.
Jego zastosowanie opóźnia zużycie, utrzymuje
paski klinowe w dobrym stanie.

Op. INDEKS

500ml 090102

Preparat do pasków klinowych
- Zapobiega poślizgowi i piszczeniu
- Wyjątkowe właściwości klejące
- Zwiększa przenoszenie mocy
- Dla wszystkich typów pasów bez zębów

Op. INDEKS

500ml CRC BELT GRIP PRO 500ML

Niezwykle skuteczny spray
do usuwania uciążliwych odgłosów spowodowa-
nych starzeniem się pasków klinowych. Chroni 
paski przed wysychaniem, ślizganiem i pękaniem. 
Wskazany do stosowania we wszystkich maszynach 
i sprzęcie napędzanym przy pomocy pasków. Stoso-
wany profi laktycznie znacząco wydłuża żywotność 
pasków.

Op. INDEKS

400ml K2 W126

Wysokiej jakości środek 
w sprayu
do zabezpieczania i eliminowania poślizgów 
pasów klinowych.  Zastosowanie: pojazdy, taśmy 
przenośników, wiertarki pionowe, tokarki, wózki 
widłowe, maszyny rolnicze, sprężarki, pompy.

Op. INDEKS

500ml V-BELT SPRAY 500 ML

Preparat spawalniczy
Spray do zapobiegania przywieraniu odprysków
spawalniczych w okolicach spawania, jak i obszarach 
przylegających do nich. Jest niepalny, nie zawiera 
silikonu i nie powoduje korozji. Jest lekko
zasadowy i można go usunąć za pomocą wody.

Op. INDEKS

500ml 090404

Preparat spawalniczy
- Przemysłowy środek do spawania
-  Polecany do zabezpieczania powierzchni 

wokół spawów
-  Zapobiega przywieraniu odprysków do metalu

oraz zapychaniu się dyszy spawalniczej,
-  Brak potrzeby stosowania dłuta oraz szotki 

przy gratowaniu
-  Minimalizuje tworzenia się przebarwień podczas 

spawania dzięki efektowi chłodzenia

Op. INDEKS

500ml CRC EASY WELD IND 500ML

PREPARAT DO PASKÓW KLINOWYCH

PREPARAT SPAWALNICZY
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Preparat spawalniczy
-  Zapobiega przywieraniu odprysków 

do metalu oraz zapychaniu się dyszy 
spawalniczej

- Właściwości antypoślizgowe
-  Pozwala łatwo usunąć 

pozostałości spawalnicze
-  Tworzy tymczasową 

ochronę przed korozją
-  Nie ma wpływu na proces 

wykańczania lub malowania.

Op. INDEKS

500ml CRC ANTI SPATTER IND 500M

Preparat spawalniczy
-  Przemysłowy biodegradowalny, bezwonny 

i niepalny, środek do spawania
- Zawiera inhibitory rdzy zabezpieczając spaw
- Idealny do spawania przed cynkowaniem
-  Minimalizuje tworzenia się przebarwień podczas 

spawania dzięki efektowi chłodzenia
-  Zapobiega przywieraniu odprysków do metalu 

oraz zapychaniu się dyszy spawalniczej,
- Pozwala łatwo i szybko gratować
- Można stosować w zamkniętych pomieszczeniach
- Brak wpływu na proces wykańczania lub malowania.

Op. INDEKS

500ml CRC ECO BIO WELD IND 500

5l CRC ECO BIO WELD IND 5l

Preparat spawalniczy
-  Preparat antyodpryskowy spowoduje, 

że praca będzie szybsza i efektywniejsza
-  Chroni powierzchnię przylegającą 

do spoiny przed odpryskami
-  Bezwonny aerozol spowoduje, że praca będzie 

szybsza i efektywniejsza

Zestaw do badań 
nieniszczących metodą 
penetracyjną
Wykrywa pęknięcia o szerokości 30 µm. 
Czas badania ok. 20 minut

Op. INDEKS

400ml ANTYSPAW SPRAY

Op. Rodzaj, kolor INDEKS

500ml zmywacz CRC CRICK 110 IND 500ML

500ml penetrant, czerwony CRC CRICK 120 IND 500ML

500ml wywoływacz, biały CRC CRICK 130 IND 500ML

Ułatwia rozruch silnika 
w niskich temperaturach
Dla wszystkich silników spalinowych.
Pomaga przy bardzo niskich temperaturach oraz 
po dłuższym okresie przestoju. Ogranicza zużycie 
silnika i chroni akumulator.

Op. INDEKS

500ml CRC MOTOR STARTER PRO

Szybkostart
Skuteczne narzędzie na problemy 
z uruchamianiem silników spalinowych. 
Na bazie eteru.

Op. INDEKS

500ml 090405

Moto Start silnika – super silny
Eterowy środek do rozruchu silnika - działa przy
każdej pogodzie, nawet o w temperaturze do
-50 C. Zawiera specjalne substancje smarne,
które w krytycznym momencie rozruchu chronią
silnik. Polecany do silników benzynowych, diesla,
motocykli, kosiarek, pił, itp.

Samostart
Ułatwia rozruch silnika w niskich temperatu-
rach. Zalecany także do kosiarek, łodzi itp.

Op. INDEKS

200ml MA 20-A20

Op. INDEKS

433ml PRESTONE AS 237P

PREPARAT WSPOMAGAJĄCY ROZRUCH SILNIKA
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PREPARATY DO NAPRAW I ZABEZPIECZEŃPREPARAT WSPOMAGAJĄCY 
ROZRUCH SILNIKA

Ułatwia rozruch silnika 
w niskich temperaturach
Dla wszystkich silników spalinowych.
Pomaga przy bardzo niskich temperaturach oraz 
po dłuższym okresie przestoju. Ogranicza zużycie 
silnika i chroni akumulator.

Op. INDEKS

200ml CRC MOTOR STARTER 200ML

Skuteczny samostart silnika
działa przy każdej pogodzie, nawet w temperaturze 
do -54°C. Testowany w klimacie syberyjskim. Zawie-
ra specjalne substancje smarne, które w krytycznym 
momencie rozruchu chronią silnik. Polecany do 
wszystkich rodzajów silników.

Op. INDEKS

400ml K2 T440

Olej, który zapobiega 
przegrzewaniu się metalu 
podczas cięcia i wiercenia
Olej „tnij i wierć” chroni i smaruje narzędzie oraz 
jednocześnie redukuje zużycie narzędzi. Nie zawiera 
silikonu i nie powoduje korozji.

Op. INDEKS

500ml 090407

Przemysłowe chłodziwo
do cięcia i wiercenia
-  Biodegradowalny olej do obróbki 

(wiercenie, cięcie)

Olej o wysokiej lepkości
do trudnych operacji obróbki skrawaniem metali. 
Bezchlorowy, wysokiej jakości olej do gwintowa-
nia. Przeznaczony do stosowania przy dużych 
obciążeniach. Zmniejsza ciepło wytworzone przez 
tarcie, chłodzi dzięki odprowadzaniu ciepła od 
narzędzi skrawających i pomaga usuwać wióry 
z obszaru pracy narzędzia. Znacząco zwiększa 
żywotność narzędzi i chroni świeżo obrobione 
części przed korozją.

Op. INDEKS

500ml CRC ECO SUPERCUT IND 500

Op. INDEKS

250ml CRC SUPER TAPPING FLU 250

Olej zapobiegający 
przegrzewaniu się metali 
podczas cięcia i wiercenia. Chroni i smaruje 
narzędzia, zmniejszając ich zużycie. Produkt nie 
zawiera silikonu. Zastosowanie: cięcie, piłowanie, 
toczenie, frezowanie, wiercenie.

Op. INDEKS

500ml CUT & DRILL LUBE 500 ML

Skuteczne narzędzie
do poluzowania 
ściśniętych połączeń
Na krótko obniża temperaturę do - 50°C 
i ma kierunkowaną dyszę.

Op. INDEKS

500ml 090306

Mróz w sprayu
Środek schładzający do temperatury -45 st. C. Pre-
parat szczególnie polecany do montażu elementów 
ciasno pasowanych. Produkt doskonale sprawdzi 
się przy montażu łożysk, tulei, wałów i innych 
elementów montowanych na wcisk. Kalte Spray 
ułatwia odkręcanie zardzewiałych połączeń śru-
bowych i doskonale sprawdza się do miejscowego 
chłodzenia przegrzanej instalacji elektrycznej.

Op. INDEKS

400ml LIM39012

PREPARAT WSPOMAGAJĄCY WIERCENIE I CIĘCIE

PREPARAT DO ZAMRAŻANIA
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PREPARATY DO NAPRAW I ZABEZPIECZEŃ PREPARAT
DO ZAMRAŻANIA

Doskonałe narzędzie, które pod 
wysokim ciśnieniem idealnie 
usuwa kurz i luźny brudu
z miejsc trudnodostępnych. Środek do usuwania 
kurzu jest niepalny i bezwonny, nie pozostawia 
osadów. Jest bardzo łatwy w obsłudze i ma specjalną 
kierunkowaną dyszę o dużej sile natrysku.

Przezroczysty spray
o doskonałej przyczepności
który zapobiega uszkodzeniu kabli i przewodów 
przez kuny. Ze względu na wyjątkową, lepką powłokę 
ochronną, którą tworzy, kuna unika powierzchni nim 
spryskanych. Z uwagi na specjalną formułę spray 
przeciw kunom może być stosowany nawet na rucho-
mych częściach. Spray daje długotrwałą ochronę i jest 
bezwonny.

Wysoce skuteczny spray 
zabezpieczający samochód
i inne obiekty przed kunami, gryzoniami i kotami, któ-
re wchodzą w okolice, gdzie znajduje się silnik, aby się 
ogrzać i uszkadzając przewody, strzępiąc matę wygłu-
szającą pod maską itp. Specjalnie wyselekcjonowana 
kompozycja olejków eterycznych jest nieprzyjemna 
dla tych zwierząt i tylko przez nie wyczuwalna.

Odstraszacz kun i gryzoni, 
zapachowy
Zapobiega przegryzaniu przez gryzonie gumo-
wych i plastikowych elementów samochodu.

Spray odstraszający gryzonie
Zapobiega przegryzaniu przez gryzonie gumowych 
i plastikowych elementów samochodu. Jest szybki 
i łatwy w zastosowaniu. Pozwala uniknąć drogich 
napraw. Substancja zapachowa nie ma żadnego 
negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Op. INDEKS

400ml 090408

Op. INDEKS

400ml K2 K199

Op. INDEKS

500ml 090103

Op. INDEKS

200ml 07520

Op. INDEKS

200ml LIM2708

Suchy, obojętny gaz
pod dużym ciśnieniem
Wydajna mieszanka płynnych gazów pod wyso-
kim ciśnieniem, która usuwa kurz i czyści silnym 
strumieniem suchego, obojętnego gazu. Pozwala to 
uniknąć błędów, przestojów i uszkodzeń spowo-
dowanych przez mikroskopijny pył. Nie pozostawia 
osadów i wilgoci. Przeznaczony do stosowania jako 
środek do czyszczenia urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych w przemyśle spożywczym lub 
poza obszarami obróbki.

Op. INDEKS

250ml CRC DUST FREE FPS 250ML

Niepalny, suchy 
zamrażacz w sprayu
do zlokalizowania zimnych lutów oraz 
pęknięć ścieżek. MINUS 45 szybko schła-
dza obwód elektryczny do -45°C, pozwa-
lając sprawnie zlokalizować przerwę lub 
uszkodzenie.

Op. INDEKS

500ml CRC MINUS 45 IND 500ML

PREPARAT DO PRZEDMUCHIWANIA

PREPARAT DO ODSTRASZANIA GRYZONI
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DODATKI I USZLACHETNIACZEPREPARAT DO UKŁADU PALIWOWEGO

Środek czyszczący do diesla plus
Produkt o wysokiej wydajności do stosowania 
w silnikach wysokoprężnych, odpowiedni również do 
technologii wtrysku paliwa „common-rail”.
Niezawodnie usuwa zanieczyszczenia z całego 
paliwa. Pochłania i skutecznie usuwa wilgoć z układu 
paliwowego i zapewnia skuteczną ochronę pompy 
wysokociśnieniowej. Zapewnia optymalną atomizację 
paliwa, trwałe smarowanie i ochronę wszystkich 
części układu paliwowego.
Odpowiedni dla pojazdów z fi ltrem cząstek stałych.
Lepsza wydajność silnika i mniejsza emisja spalin.

Środek czyszczący fi ltr cząstek 
stałych DPF
Kompatybilny ze wszystkimi silnikami 
wysokoprężnymi i odpowiedni do wszystkich typów 
olejów napędowych.
Redukuje tworzenie się sadzy i wspomaga 
regenerację fi ltra cząstek stałych w silnikach Diesla.
Zwiększa właściwości zimnego startu.

Dodatek o mocnych 
właściwościach czyszczących 
do oleju napędowego
Pozwala na zmniejszenie zużycia paliwa oraz 
redukuje emisje szkodliwych substancji. Usuwa 
szkodliwe osady w dyszach wtryskowych, całym 
układzie paliwowym i komorach spalania. 
Optymalizuje proces spalania dzięki czemu silnik 
odzyskuje pierwotną moc.

Wysoko skoncentrowany, 
gotowy do użycia płyn 
do czyszczenia
z urządzeniem JetClean. Usuwa osady w pompie 
wtryskowej, dyszach wtryskowych i komorze 
spalania i zapobiega ich ponownemu tworzeniu. 
Poprawia pracę silnika i optymalizuje wartości spalin. 
Eliminuje problemy z uruchomieniem i utratę mocy. 
Utrzymuje i chroni cały system paliwowy przed 
zużyciem i korozją. Czyste silniki potrzebują mniej 
paliwa i emitują mniej szkodliwych sybstancji do 
atmosfery. Preparat do użycia wyłącznie przy pomocy 
urządzenia Jet Clean Tronic.

Środek do smarowania 
dieslowego systemu wtrysku
Chroni rozdzielcze pompy paliwowej przed 
zużyciem. Po wprowadzeniu ubogiego w siarkę 
oleju napędowego pojawiły się problemy 
z odpowiednim smarowaniem. Dodatek ten 
wydłuża żywotność delikatnych części układu 
wtryskowego.

Środek czyszczący wtryskiwacze
Do stosowania we wszystkich silnikach wysoko-
prężnych, również do technologii wtrysku paliwa 
„common-rail”. Zapewnia skuteczne czyszczenie dysz 
wtryskiwaczy i obszaru wlotowego bez demontażu.
Olej węglowy i osady sadzy są prawidłowo usuwane.
Zapewnia trwałe smarowanie pompy wtryskowej, 
szczególnie w przypadku oleju napędowego o niskiej 
zawartości siarki.
Zmniejsza zużycie wszystkich elementów układu 
wtryskowego, szczególnie w przypadku oleju napędo-
wego o niskiej zawartości siarki.

Op. INDEKS

300ml 090640

Op. INDEKS

300ml 090642

Op. INDEKS

500ml LIM20450

Op. INDEKS

500ml LIM20452

Op. INDEKS

150ml LIM20454

Op. INDEKS

300ml 090641

Regenerator wtrysków Diesel
Redukuje emisję substancji szkodliwych w tym 
sadzy, dodatek dobrze jest stosować regularnie przy 
każdym przeglądzie okresowym. Czyści ze szkodli-
wych osadów wtryskiwacze pomp wtryskowych. 
Zapobiega zanieczyszczaniu się iglicy wtryskiwacza, 
a tym samym przedłuża jego żywotność.

Op. INDEKS

1l LIM5176

Płyn do czyszczenia 
wtryskiwaczy Diesel
Wysoko skoncentrowany, gotowy do użycia płyn 
czyszczący do natychmiastowego zastosowania 
w urządzeniu Jet Clean. Usuwa osady z pompy 
wtryskowej, wtryskiwaczy oraz z komory spalania 
ponadto zapobiega ponownemu powstawaniu 
szkodliwych osadów.

Op. INDEKS

5l LIM5155

Olej napędowy
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DODATKI I USZLACHETNIACZE PREPARAT DO UKŁADU PALIWOWEGO

Wielofunkcyjny dodatek 
do oleju napędowego
Przeznaczony jest do paliwa z małą zawar-
tością siarki. Gwarantuje czystość silnika 
i zapobiega powstawaniu osadów w syste-
mie paliwowym. Zabezpiecza wtryskiwacze 
przed zatarciem oraz przed wczesnym zu-
życiem. Regularne stosowanie gwarantuje 
usunięcie szkodliwych substancji, w grani-
cach zgodnych z wymogami na zawartość 
CO. Dodatek o długotrwałym działaniu. 
Efekt: zwiększenie mocy silnika, zmniejsze-
nie stuków, równomierna praca, lekki start, 
całkowite i efektywne spalanie paliwa.

Płyn Liqui Moly 20458
został stworzony z myślą o czyszczeniu układów wtryskowych 
w silnikach wysokoprężnych podczas okresowej wymiany fi ltra 
paliwa. Mocna koncentracja dodatków czyszczących i smarują-
cych podana bezpośrednio do układu wtryskowego skutecznie 
oczyszcza i smaruje pompę wtryskową, pompę wysokiego 
ciśnienia i same wtryskiwacze. Dzięki wlaniu preparatu do fi ltra 
można zredukować ryzyko zapowietrzenia układu wtryskowe-
go i konsekwencji z tym związanych. Skutkiem czyszczenia jest 
ograniczenie zadymienia spalin, cichsza i bardziej równomierna 
praca silnika i spadek zużycia paliwa. Na początku procesu 
skoncentrowany dodatek oczyszcza i smaruje cały układ a po-
zostałość preparatu która dostanie się przewodem powrotnym 
do zbiornika usuwa resztki zanieczyszczeń. 

Dodatek zapobiegający 
łączeniu się kryształków 
parafi ny w Dieslu
co może w okresie zimowym doprowadzić do 
zgęstnienia oleju napędowego i zablokowania 
fi ltra paliwa jak i przewodów paliwowych. 
Przeciwdziała zamarzaniu oleju napędowego. 
Preparat poprawia właściwości oleju 
napędowego do -31oC.

Op. INDEKS

5l LIM5140

Op. INDEKS

500ml LIM20458

Op. INDEKS

1l LIM1878

Bardzo skuteczny preparat 
czyszczący
do układów paliwowych aut z silnikami 
diesla. Usuwa osady, błyskawicznie oczysz-
cza dysze wtryskiwaczy, przywracając osiągi 
silnika.

Dodatek do oleju napędowego
Stabilizuje paliwo zawierające bioetanol, za-
pobiegając odkładaniu się osadów. Regularnie 
stosowany chroni wszystkie podzespoły mające 
kontakt z paliwem.

Specjalny pakiet dodatków
który obniża temperaturę spalania sadzy w fi ltrze 
cząstek stałych (DPF). Utrzymuje w czystości DPF 
i umożliwia jego regenerację. Szczególnie poleca-
ny w przypadku niekorzystnych  warunków jazdy. 
Zaleca się stosowanie co trzy tankowania.

Op. INDEKS

300ml DIESEL SYSTEM CLEANER

Op. INDEKS

300ml DIESEL SYSTEM PROTECTOR

Op. INDEKS

300ml DPF CLEANER & REGENER

Mocno skoncentrowany 
dodatek do paliwa
przeznaczony dla samochodów ciężarowych. 
Chroni przed tworzeniem się osadów, gwaran-
tuje płynny rozruch w niskich temperaturach, 
stabilizuje paliwo i zapobiega zanieczyszczeniu 
bakteryjnemu. Jedno opakowanie wystarczy na 
1000L paliwa.

Op. INDEKS

500ml VPS HD SYSTEM COMPL.500ML

Dodatek czyszczący 
zmniejszający zużycie paliwa
Skoncentrowany dodatek do oleju napędowego 
błyskawicznie usuwający szkodliwe osady. Przy-
wraca utraconą moc i przyspieszenie. Pomaga 
zmniejszyć zużycie paliwa. Zmniejsza poziom emisji 
zanieczyszczeń. Zwiększa skuteczność rozruchu 
na zimno. Pomaga wyciszyć odgłosy stukania 
charakterystyczne dla silników Diesla. Zawiera 
dodatek uszlachetniający z cetanem, podnoszący 
wydajność.

Op. INDEKS

400ml DIESEL MAGIC 400ML

Olej napędowy
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DODATKI I USZLACHETNIACZEPREPARAT DO UKŁADU PALIWOWEGO

Środek usuwający wszystkie 
zabrudzenia oraz nagary
tworzące się w układzie paliwowym silników 
wysokoprężnych. Rozpuszcza osady tworzące 
się w pompach wysokiego ciśnienia, listwach 
wtryskowych, wtryskiwaczach oraz pompo-
wtryskiwaczach.

Op. INDEKS

500ml K2 W325

Regeneruje i chroni fi ltry DPF
Niezwykle łatwy w użyciu, skoncentrowany dodatek 
do czyszczenia fi ltrów cząstek stałych. Krótkie trasy, 
jazda na niedogrzanym silniku powodują szybkie 
zapychanie fi ltra DPF. Wysoce aktywne cząsteczki 
preparatu działają jak katalizator i wspomagają 
spalanie się sadzy w czasie pracy silnika.

Op. INDEKS

50ml K2 T316

Środek czyszczący
do benzyny plus
Usuwa zanieczyszczenia z całego układu paliwowego.
Rozpuszcza żywice i gumy w gaźniku oraz układzie 
wtryskowym. Usuwa koksowanie i niespalone pozo-
stałości węgla z górnej powierzchni cylindra.
Związuje wilgoć i skondensowaną wodę 
w całym układzie paliwowym.
Smaruje i chroni górny obszar cylindra.
Lepsza wydajność silnika i mniejsza emisja spalin.

Środek czyszczący układ 
wtryskowy benzyny
Zapewnia skuteczne czyszczenie dysz wtryskiwaczy 
i obszaru wlotowego bez demontażu.
Usuwa zanieczyszczenia z całego układu wtrysku 
benzyny. Poprawia osiągi silnika oraz zapewnia 
mocny i stabilny proces spalania.
Zmniejsza zużycie paliwa i optymalizuje 
wartości emisji spalin.
Znacznie wydłuża żywotność silnika.

Op. INDEKS

300ml 090630

Op. INDEKS

300ml 090631

Ventil Sauber 
- oczyszczacz zaworów 
Silniki samochodów, które poruszają się głównie 
w ruchu miejskim są bardzo narażone na powsta-
wanie dużych ilości nagarów w układzie doloto-
wym oraz w komorze spalania. Sytuacja taka po-
woduje zwiększoną emisję substancji szkodliwych 
oraz pogorszenie osiągów silnika. Rozwiązaniem 
takich problemów jest Ventil Sauber - oczyszczacz 
zaworów. Usuwa nagromadzony na zaworach 
osad i utrzymuje silnik w czystości. Zapewnia 
czystość zaworów i optymalizuje moc silnika. 
Zmniejsza zużycie benzyny. Doskonale chroni silnik 
i zawory przed korozją.

Chroni zawory w silniku 
i zmniejsza temperaturę 
ich pracy
przez co zapobiega uszkodzeniom silnika oraz 
kosztownym naprawom. Wyselekcjonowana 
kombinacja dodatków zapewnia optymalne 
smarowanie, jak i czyste spalanie. Zapobiega 
również utracie kompresji. Środek do ochrony 
zaworów nie zawiera żadnych związków metali 
i nie ma żadnego negatywnego wpływu na 
działanie katalizatora.

Usuwa osady 
na zaworach wtryskowych
zaworach dolotowych, świecach zapłono-
wych oraz w komorze spalania i zapobiega 
ich ponownemu osadzaniu. Poprawia 
pracę silnika i optymalizuje wartości spalin. 
Eliminuje problemy z uruchomieniem 
i pracę silnika w trudnych warunkach. 
Utrzymuje i chroni cały układ paliwowy 
przed zużyciem, osadami i korozją. Czyste 
silniki potrzebują mniej paliwa i emitują 
mniej szkodliwych substancji do atmosfery.

Op. INDEKS

150ml LIM20456

Op. INDEKS

1l LIM20451

Op. INDEKS

500ml LIM20453

Płyn do czyszczenia 
wtryskiwaczy benzyna
Wysoko skoncentrowany, gotowy do uży-
cia płyn czyszczący do natychmiastowe-
go zastosowania w urządzeniu Jet Clean. 
Usuwa zanieczyszczenia z wtryskiwaczy, 
zaworów dolotowych oraz z komory 
spalania oraz zapobiega ich ponowne-
mu powstawaniu. Poprawia pracę silnika 
i optymalizuje ilość substancji szkodli-
wych w spalinach.

Op. INDEKS

55l LIM5151

Olej napędowy

Benzyna
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Dodatek do paliwa do 
czyszczenia katalizatora - 
Catalytic System Clean
chroni katalizator przed zapychaniem sadzą. Czy-
ści układ wtryskowy i komorę spalania. Usprawnia 
spalanie paliwa, co prowadzi do natychmiastowej, 
mierzalnej redukcji zanieczyszczeń. Czyste silniki 
zużywają mniej paliwa i emitują mniej CO2. Zapo-
biega korozji w układzie paliwowym. Przetestowa-
ny do użytku z turbosprężarkami i katalizatorami.

Oczyszczacz katalizatora - 
Catalytic System Cleaner
czyści oraz chroni katalizator w autach 
z silnikiem benzynowym przed zapycha-
niem sadzą. Oczyszcza zawory oraz komorę 
spalania. Poprawia spalanie paliwa. Reduku-
ję emisję CO2. Odpowiedni dla wszystkich 
silników benzynowych z katalizatorem.

Op. INDEKS

300ml LIM7110

Op. INDEKS

300ml LIM8931

Wysokowydajny dodatek do 
bezpośredniego czyszczenia 
do wszystkich silników 
benzynowych
Przywraca optymalne osiągi silnika poprzez oczysz-
czenie całego układu wtrysku paliwa. Błyskawicznie 
zmniejsza osady, obniża emisję spalin, rozwiązuje 
problemy zmniejszonych osiągów oraz zmniejsza 
wysokie zużycie paliwa.

Wysokowydajny dodatek 
uszlachetniający do wszystkich 
silników benzynowych
Oczyszcza i chroni wszystkie podzespoły mające 
styczność z paliwem. Zabezpiecza niezawodną 
i oszczędną eksploatację.

Op. INDEKS

300ml PETROL SYSTEM CLEANER 300

Op. INDEKS

300ml PETROL SYSTEM PROTECTOR

Środek czyszczący układ olejowy
Nadaje się do stosowania w silnikach diesla i benzyno-
wych, z lub bez turbosprężarki.
Niezawodnie rozpuszcza zanieczyszczenia i formacje 
żywic w całym układzie olejowym, spowodowane dzia-
łaniem silnika, które następnie można łatwo usunąć 
wraz ze zużytym olejem podczas jego wymiany.
Zawiera wysoce skuteczne smary zapobiegające tarciu, 
które niezawodnie chronią silnik podczas procesu 
czyszczenia.

Środek zapobiegający 
wyciekaniu oleju silnikowego
Zawiera wysoce skuteczne dodatki, zapobiegające 
utracie oleju silnikowego w wyniku wycieku.
Pomaga w regeneracji uszczelek silnika i zapewnia 
ich miękkość oraz elastyczność.
Zmniejsza straty oleju.

Oil booster
Zwiększa ciśnienie i kompresję oleju.
Zmniejsza hałas klap, zaworów i podnośnika 
tłoków. Zatrzymuje spaliny.
Zmniejsza zużycie w starych silnikach, a także 
zapobiega zużyciu nowych.
Zmniejsza uderzenie - dzięki zmniejszeniu 
osadów, mniejszymu rozcieńczeniu paliwa 
i większej mocy.
Można go łączyć ze wszystkimi olejami 
silnikowymi. Zwiększa właściwości zimnego 
startu.

Środek odżywczy 
do zaworów hydraulicznych
Wysoce skoncentrowany dodatek opracowany w celu 
przywrócenia wydajnej pracy  podnośników i zawo-
rów hydraulicznych.
Nadaje się do silników benzynowych, a także silników 
Diesla, z lub bez turbosprężarki.
Kompatybilny ze wszystkimi olejami mineralnymi, 
syntetycznymi, jedno- i wielostopniowymi, jak rów-
nież z olejami niskopopiołowymi.
Zmniejsza zużycie dzięki optymalnemu smarowaniu.

Op. INDEKS

300ml 090611

Op. INDEKS

300ml 090613

Op. INDEKS

300ml 090610

Op. INDEKS

300ml 090612

Benzyna

PREPARAT DO UKŁADU OLEJOWEGO / Olej silnikowy
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Płukanka do silnika
-  Usuwa szlam, gumę, rdzę i lakier 

z wewnętrznych części silnika
-  Do silników benzynowych i diesel.

Op. INDEKS

200ml CRC MOTOR FLUSH 200ML

Dodatek czyszczący 
do oleju silnikowego
Czyści silnik od wewnątrz. Usuwa osady z kana-
łów olejowych, z rowków pierścieni tłokowych itp. 
Zmniejsza hałas silnika i zużycie oleju. Poprawia 
kompresję. Zwiększa niezawodność pojazdu. 
Umożliwia uzyskanie pełnej wydajności oleju bez-
pośrednio po wymianie.

Op. INDEKS

500ml LIM2662

Oczyszczacz silnika
Rozpuszcza rożne rodzaje osadów oraz laków 
szybko i skutecznie. Wszystkie rodzaje pozosta-
łości rozpuszczane są w oleju i usuwane z silnika 
podczas wymiany oleju. Silnik, który został 
oczyszczony z zanieczyszczeń i osadów i który 
następnie napełniony został świeżym olejem 
może rozwijać swoje pełne osiągi. Dzięki czysz-
czeniu układu zmniejsza się zużycie silnika tym 
samym wydłuża się jego żywotność.

Op. INDEKS

300ml LIM2640

Dodatek MoS2
Dodatek z dwusiarczkiem molibdenu (MoS2) 
wytwarza na powierzchniach podlegających tarciu 
wysokiej jakości fi lm olejowy, dzięki temu redukuje 
zużycie silnika spowodowane suchymi startami 
i chwilowym brakiem smarowania. Takie oddziały-
wanie jest szczególnie ważne przy niskich tem-
peraturach otoczenia, gdy po zimnym starcie olej 
potrzebuje więcej czasu na dotarcie do wszystkich 
elementów podlegających tarciu.

Op. INDEKS

1l LIM5197

Wysokoskoncentrowany
środek czyszczący
do silników benzynowych i wysokoprężnych. Roz-
puszcza osady i czyści silnik, zapobiega przedwcze-
snemu skażeniu świeżego oleju. Całkowicie bezpiecz-
ny dla silnika.

Pakiet dodatków
pomagający ograniczyć ubytki oleju silnikowego 
spowodowane nieszczelnościami silnika. Popra-
wia szczelność i kompresję. Może być stosowany 
z każdym rodzajem oleju w silnikach benzynowych 
i w dieslach.

Specjalny pakiet dodatków 
uszlachetniających
Pomaga przywrócić zużytym uszczelnieniom ich pier-
wotny kształt i elastyczność, likwidując równocześnie 
wycieki oleju.

Op. INDEKS

300ml ENGINE OIL SYSTEM CLEANER

Op. INDEKS

300ml ENGINE OIL TREATMENT 0,3L

Op. INDEKS

300ml ENGINE STOP LEAK 300ML

Dodatek do oleju
DOKTOR CAR SPEC
Znacznie minimalizuje wycieki z silnika. Zwiększa 
grubość fi lmu olejowego, przyczyniając się do 
mniejszego zużycia oleju podczas intensywnej 
pracy silnika. Posiada dobrą płynność w niskich 
temperaturach. Uszczelnia silnik, podnosi jego 
kompresję oraz zmniejsza tarcie między częściami. 
Wycisza pracę silnika i przedłuża jego żywotność. 
Utrzymuje wnętrze silnika w czystości. Likwiduje 
dymienie z rury wydechowej.

Op. INDEKS

434ml K2 T350

Olej silnikowy



CHEMIA WARSZTATOWA52

DODATKI I USZLACHETNIACZE PREPARAT DO UKŁADU OLEJOWEGO

Reduktor tarcia MILITEC
Syntetycznym dodatek do oleju z czyn-
nymi składnikami działającymi bezpo-
średnio na części metalowe tworząc 
wiązanie na poziomie molekularnym 
i przenikają do przestrzeni międzykry-
stalicznej warstw powierzchniowych 
trących elementów. W wyniku powyższej 
reakcji na współpracujących ze sobą 
elementach tworzy się bardzo cienka 
i niezwykle trwała warstwa ochronna. 
Wykożystywany przez armię amerykań-
ską m.in.  do czyszczenia broni.

Op. INDEKS

250ml K2 T380

Preparat do płukania 
silników
W pełni bezpieczny dla wszystkich 
rodzajów silników. Rozpuszcza nagary, 
osady i inne zabrudzenia znajdujące się 
w układzie smarowania silnika, czyszcząc 
go szybko i skutecznie. Przywraca pełną 
przepustowość kanałom olejowym.

Op. INDEKS

400ml MA 20-A38

Stop wyciekom oleju 
przekładniowego
Regeneruje uszczelki gumowe oraz te wykonane 
z tworzyw sztucznych, takich jak uszczelniacze 
wałków, dzięki temu zapobiega powstawaniu plam 
oleju pod samochodem. Chroni sprzęgło przed 
zanieczyszczeniem przez wyciekający olej, zapo-
biega niewystraczającemu smarowaniu przekładni, 
spowodowanym zbyt niskim poziomem oleju.

Op. INDEKS

50ml LIM1042

Dodatek do oleju 
przekładniowego
Dodatek do olei przekładniowych z MoS2 (dwu-
siarczku molibdenu) tworzy bardzo odporny fi lm 
smarny na wszystkich częściach podlegających 
tarciu. Dzięki właściwościom zmniejszającym tarcie, 
Dodatek do oleju przekładniowego przyczynia się 
do mniejszego zużycia części podlegających tarciu 
oraz do niższej temperatury pracy przekładni. Dzięki 
temu praca przekładni staje się bardzo płynna. 
Dzięki poprawieniu zmniejszeniu tarcia znacznie 
wzrasta niezawodność przekładni.

Op. INDEKS

20g LIM2652

Dodatek do oleju 
przekładniowego
Dodatek MoS2 opracowany specjalnie do manual-
nych skrzyń biegów i przekładni głównych. Znacznie 
zmniejsza zużycie oraz temperaturę pracy dzięki 
temu wydłuża żywotność przekładni. Zwiększa 
niezawodność wyciszyć pracę oraz zwiększyć 
wydajność. Do wszystkich przekładni manualnych, 
przystawek odbioru mocy i przekładni głównych. 
Nie stosować w przekładniach automatycznych 
i sprzęgłach pracujących w kąpieli olejowej.150 ml 
wystarcza na ok. 15 litrów oleju przekładniowego.

Op. INDEKS

150ml LIM5198

Regenerator 
do skrzyń biegów
Smaruje i regeneruje trudno dostępne ele-
menty skrzyń biegów, przekładni, dyferen-
cjałów i tylnych mostów. Zapewnia płynną 
zmianę biegów.

Op. INDEKS

150ml STP 30-018

Dodatek do płukania ATF
Oczyszcza przekładnie automatyczne 
z zanieczyszczeń pochodzenia olejowego. 
Czyszczenie zapewnia doskonałą zmianę 
przełożeń, wydłuża żywotność przekładni.

Op. INDEKS

300ml LIM2512

Dodatek ATF
Optymalnie chroni uszczelki gumowe i z tworzyw 
sztucznych w automatycznych skrzyniach bie-
gów oraz przekładniach kierowniczych. Eliminuje 
i zapobiega wyciekom spowodowanym przez 
twarde uszczelniacze w przekładniach. Czyści kanały 
olejowe w automatycznej skrzyni biegów, poprawia 
wydajność oleju. Redukuje powstawanie hałasu i po-
prawia zmianę biegów w automatycznych przekład-
niach. Wydłuża żywotność przekładni kierowniczych 
i automatycznych skrzyń biegów.

Op. INDEKS

250ml LIM5135

Olej silnikowy

Olej przekładniowy

Olej ATF
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Dodatek do układu 
wspomagania
Dodatek eliminuje wycieki w układzie wspoma-
gania spowodowane przez stwardniałe uszczel-
niacze z gumy i tworzyw sztucznych. Produkt 
należy dodać do zbiorniczka wyrównawczego 
układu kierowniczego. 35 ml wystarcza na 1 litr 
oleju. Nadaje się do wszystkich układów wspo-
magania które pracują na oleju ATF II lub ATF III 
oraz na olejach hydraulicznych.

Płyn Prestone z uszczelniaczem
pozwala na utrzymanie układu wspomagania kie-
rownicy w doskonałym stanie. Dzięki zastosowanie 
formuły „Stop Leak” likwiduje wycieki płynu z układu 
wspomagania oraz zapobiega ich powstawaniu. 
Zalecany do wszystkich typów samochodów. Można 
stosować go także jako uszczelniacz mieszając z do-
wolnym rodzajem płynu do wspomagania. Chroni 
układ wspomagania oraz pompę przed nadmiernym 
zużyciem oraz wycisza jego pracę.

Op. INDEKS

35ml LIM1099

Op. INDEKS

355ml PRESTONE AS 262 355ML

Środek uszczelniający 
do chłodnic
Do stosowania we wszystkich chłodzonych wodą, 
zamkniętych systemach chłodzenia.
Niezawodnie, szybko i łatwo uszczelnia niewielkie 
pęknięcia i małe wycieki.
Zapobiega utracie płynu chłodzącego i chroni 
przed uszkodzeniem silnika.

Op. INDEKS

300ml 090620

Preparat uszczelniający 
układ chłodzenia
-  Uszczelnia małe wycieki z chłodnicy 
-  Zapobiega korozji 
-  Nie uszkadza gumowych węży

Op. INDEKS

200ml CRC RADIATOR SEAL 200ML

Uszczelniacz 
do układów chłodzenia
Skutecznie chroni układ chłodzenia oraz 
kanały chłodzące silnika przed uszkodze-
niem uszczelnień.

Op. INDEKS

300ml COOLING SYSTEM STOP LEAK

Uszczelniacz chłodnicy
Likwiduje małe wycieki spowodowane ude-
rzeniami kamieni, nieszczelności po napra-
wie (lutowaniu) i pęknięcia włoskowate.

Uszczelniacz chłodnicy
Chroni komorę spalania przed przenika-
niem do niej płynu chłodzącego, uszczelnia 
wszelkie pęknięcia i otwory w systemie 
chłodzenia. Całkowicie hermetyzuje drobne 
przecieki i szczeliny, powstające w wyniku 
uderzenia kamienia lub porowatości w miej-
scu spawania. Inteligentne cząsteczki poli-
merowe reagują na różnice ciśnień i tworzą 
elastyczną warstwę, która trwale wypełnia 
nieszczelności. Nie zapycha układu chłodze-
nia i zapobiega odkładaniu się kamienia.

Op. INDEKS

150ml LIM8347

Op. INDEKS

250ml LIM20457

Proszek do uszczelniania 
chłodnic
Szybkodziałający i skuteczny uszczelniacz wycie-
ków z chłodnicy. Nie zatyka przewodów ani chłod-
nicy. Nie zmniejsza stopnia chłodzenia. Może być 
bezpiecznie stosowany we wszystkich typach
układów chłodzenia łącznie z aluminiowymi oraz 
do wszelkich rodzajów płynów chłodzących.

Op. INDEKS

40ml MA 19-064 40ML

PREPARAT DO UKŁADU CHŁODZENIA / Preparat uszczelniający
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DODATKI I USZLACHETNIACZE PREPARAT DO UKŁADU CHŁODZENIA

Uszczelniacz chłodnicy
Środek najnowszej generacji do uszczel-
niania wycieków z układów chłodzenia. 
Eliminuje pęknięcia do 0,9 mm. 
Bezpieczny dla wszystkich typów chłodnic 
metalowych oraz aluminiowych. Wystar-
cza do układów chłodzenia o pojemności 
do 20 litrów.

Op. INDEKS

400ml MA 19-082

Płynny uszczelniacz do 
chłodnic RADIATOR STOP LEAK
MIESZALNY Z KAŻDYM PŁYNEM DO CHŁODNIC
Jest mieszalny z każdym rodzajem płynu chłodni-
czego, również z najnowszymi typu „long life”. 
Nie utrudnia cyrkulacji płynu chłodniczego.

Op. INDEKS

400ml K2 T231

Uszczelniacz chłodnic
Nowoczesny, bardzo skuteczny uszczelniacz 
zawierający nanocząsteczki proszku czyste-
go srebra oraz specjalne środki wypełniające 
i uszczelniające. Przeznaczony jest do bardzo 
szybkiego usuwania wycieków w chłodniach, 
nagrzewnicach, blokach i głowicach silników, 
a także w elastycznych połączeniach układów 
samochodowych.

Szybko i skutecznie 
likwiduje wycieki 
w układzie chłodzenia

Uszczelniacz do chłodnic 
Prestone 
dzięki specjalnej formule pozwala na uszczel-
nienie nawet dużych wycieków. Bezpieczny dla 
gumy, aluminium oraz innych metali. Stosowany 
przy każdej wymianie płynu do chłodnic zabez-
piecza układ przed wyciekami. Zawartość opako-
wania wystarcza  na układ chłodzenia do 14l.

Op. INDEKS

20g TE P-495 20 G

Op. INDEKS

250ml HOLTS RW2HPR 250ML

Op. INDEKS

250ml PRESTONE AS 127 250ML

Uszczelniacz do chłodnic
Szybko i trwale naprawia nieszczelności w syste-
mie chłodzenia. Mocno wstrząsnąć pojemnikiem 
i wlać zawartość bezpośrednio do chłodnicy. 
Nie wlewać do zbiornika wyrównawczego chłod-
nicy. Uruchomić silnik na kilka minut, aż dodatek 
Rad Seal stwardnieje i zatrzyma wyciek. Jedno 
opakowanie wystarcza do układu chłodzenia 
o pojemności do 20 l.

Op. INDEKS

500ml XSTREAM RAD SEAL 500ML

Środek czyszczący do chłodnic
Do stosowania we wszystkich chłodzonych wodą, 
zamkniętych systemach chłodzenia.
Czyści cały układ chłodzenia, rozpuszcza i usuwa 
kamień oraz poprawia działanie zaworów, 
termostatów i pomp wodnych.
Zwiększa niezawodność działania systemu chłodze-
nia i jego żywotność.

Op. INDEKS

300ml 090621

Preparat czyszczący 
i zabezpieczający układ 
chłodzenia
-  Usuwa szlam, kamień i rdzę z układu chłodzenia. 
-  Chroni przed korozją 
-  Bezpieczny dla wszystkich metalowych 

powierzchni 
-  Bezpieczny dla większości gum

Op. INDEKS

200ml CRC RADIATOR CLEAN 200ML

Preparat uszczelniający

Preparat czyszczący
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Koncentrat czyszczący
do szybkiego i prostego czyszczenia chłodnicy 
i układów grzewczych. Skutecznie usuwa i wiąże 
pozostałości oleju i smaru. Przesiąka i usuwa pozo-
stałości błota i korozji.

Op. INDEKS

250ml COOLING SYSTEM CLEANER

Oczyszczacz chłodnic
Oczyszczacz chłodnicy. Zapewnia optymalną pracę 
silnika, przedłuża jego żywotność. Uwalnia od rdzy, ka-
mienia i innych zanieczyszczeń nawet silnie zabrudzony 
i przegrzewający się układ chłodzenia. Oczyszcza cały 
układ chłodzenia i ogrzewania samochodu. Nie zawiera 
żadnych szkodliwych kwasów ani zasad.

Op. INDEKS

300ml LIM2699

Oczyszczacz chłodnicy
Zapewnia optymalną pracę silnika przedłuża jego 
żywotność. Uwalnia od rdzy, kamienia kotłowego 
i innych zanieczyszczeń nawet silnie zabrudzoną 
i przegrzewającą się chłodnicę. Oczyszcza cały układ 
chłodzenia i ogrzewania samochodu

Op. INDEKS

1l LIM20455

Odkamieniacz chłodnicy
Szybko oczyszcza układ chłodzenia. Zapobie-
ga przegrzaniu silnika. Wystarczający do ukła-
dów chłodzenia o pojemności do 20 litrów.

Płukanka chłodnicy 
(odtłuszcza układ chłodzenia)
Nowoczesny produkt do odtłuszczania układu 
chłodzenia. W przypadku awarii silnika i przedo-
stania się oleju do układu chłodzenia preparat 
skutecznie usuwa ślady oleju z całego układu 
chłodzenia: węży, pompy wodnej, chłodnicy oraz 
zbiornika wyrównawczego. Skuteczny w działaniu 
oraz całkowicie bezpieczny. Opakowanie 1L prze-
znaczone jest dla układu chłodzenia o pojemno-
ści około 6L.

Op. INDEKS

400ml MA 20-A31

Op. INDEKS

1l MA 20-A47

Płukanka do chłodnic 
RADIATOR FLUSH
Skutecznie płucze silnie zabrudzone chłodnice. 
W ciągu 15 min. usuwa rdzę, kamień kotłowy 
i inne zanieczyszczenia. Regularne stosowanie 
przy każdej wymianie płynu, pozwala na utrzy-
manie układu chłodzenia w czystości. Zmniejsza 
się tym samym prawdopodobieństwo wystąpie-
nia nieszczelności.

Op. INDEKS

400ml K2 T220

Preparat do szybkiego 
oczyszczenia i odkamienienia 
układu chłodzenia

Preparat do płukania chłodnic 
Prestone Super Radiator Flush
skutecznie i szybko czyści cały układ chłodzenia. 
Usuwa rdzę, kamień, zanieczyszczenia olejowe 
oraz inne osady powstające w układzie chłodzenia. 
Doskonale czyści pompę wody oraz termostat.

Op. INDEKS

250ml HOLTS RK1HPR 250ML

Op. INDEKS

250ml PRESTONE AS 107PLA 250ML

Preparat czyszczący
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Sikafl ex®-529 AT
Jest natryskową, jednoskładnikową, hybrydową 
masą uszczelniającą oparty na technologii Sika 
Silane Terminated Polymer (STP). Sikafl ex®-529 
AT jest przeznaczony uszczelniania połą-czeń 
zakładkowych odtwarzających wykończenia 
fabryczne (powierz-chniowe i ścieżkowe) stoso-
wanych przy naprawie pojazdów samochodo-
wych, utwardzający się pod wpływem wilgoci 
zawartej w powietrzu atmosferycznym do 
postaci trwałego elastomeru.

SikaPower®-4720
Jest to wytrzymały, dwuskładnikowy klej 
epoksydowy o doskonałej przyczepności 
do szerokiej gamy podłoży. W szczególno-
ści, przeznaczony jest do łączenia metalu 
i paneli kompozytowych. Zawartość szklanych 
kuleczek gwarantuje jednolitą i optymalną 
grubość warstwy, 0,25 mm. Klej utwardza się 
w temperaturze pokojowej tworząc sztywne 
połączenie.

SikaTack® DRIVE
(60 min) jest klejem do szyb samochodowych 
o doskonałych właściwościach aplikacyjnych. 
Oferuje czas bezpiecznego odjazdu na po-
ziomie 60 minut. Jest przetestowany zgodnie 
z 95% standardem FMVSS 212.

SikaPower®-2900 Primer
jest przeznaczony do przygotowa-nia po-
wierzchni pod klejenie klejami z serii Sika-
Power® do naprawy elementów z tworzyw 
sztucznych.

Sikafl ex® Fix
Jest uniwersalnym, jednoskładnikowym 
klejem poliuretanowym. Utwardza się pod 
wpływem wilgoci w otoczeniu tworząc trwały 
elastomer.                                                             

SikaTack® Go4it!
to nakładany na zimno klej do szyb samochodowych 
o 4-godzinnym czasie bezpiecznego odjazdu. Łatwy 
do nakładania przy użyciu ręcznego wyciskacza, 
o doskonałych parametrach, odpowiedni do aplika-
cji bezpokładowych. Gwarantuje jakość połączoną 
z bezpieczeństwem. SikaTack® Go4it! jest przezna-
czony do wymiany szyb wklejanych w samochodach 
osobowych. SikaTack® Go4it! jest produkowany 
zgodnie z wymogami systemów ISO 9001 i ISO 14001 
gwarantujących wysoką, powtarzalną jakość mate-
riału, oraz programem „Responsible Care”.   

Sika® Primer-207
jest czarnym, utwardzającym się pod 
wpływem wilgoci, płynnym podkładem 
przeznaczonym do przygotowania 
łączonych powierzchni przed aplikacją 
poliuretanowych klejów i uszczelniaczy 
Sika®.

Op. Kolor INDEKS

300ml czarny 408986

300ml ochra 409007

Op. INDEKS

200ml 458296

Op. INDEKS

300ml 537166

Op. INDEKS

200ml 527557

Op. Kolor INDEKS

300ml czarny 181480

300ml jasno szary 181483

300ml biały 181484

Op. INDEKS

300ml 417535

600ml 410078

Op. INDEKS

100ml 317301

Pistolet Sika Dispensing gun
Pistolet Sika Dispensing gun to ręczny wyci-
skacz w postaci pistoletu do 
podwójnych kartuszy SikaPower 2950/2955.

Op. INDEKS

512113
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Sika Reinforcement Film
Większe uszkodzenia i pęknięcia 
wzmacnia się stosując 
Sika Reinforcement Film.

Primer do kleju do szyb
TEROSON PU 8519p - zwiększający adhezję 
podkład i aktywator do kleju do szyb. Apli-
kowany na szybę i karoserię. Ze względu na 
właściwości elastyczne można aplikować go 
również na pozostałości kleju na szybie lub 
karoserii. Zapewnia doskonałą ochronę przed 
promieniowaniem UV. 

Sika Mixer Quadro
Dysza mieszająca Sika Mixer 
Quadro do kartuszy SikaPower 
2950/2955.

Primer do kleju do szyb
TEROSON PU 8519p - zwiększający adhezję 
podkład i aktywator na szybę i karoserię. 
Ze względu na właściwości elastyczne można 
aplikować go również na pozostałości kleju 
na szybie lub karoserii. Zapewnia doskonałą 
ochronę przed promieniowaniem UV. 

INDEKS

Siatka wzmacniająca 505297

Folia do odtwarzania kształtów 505296

Op. INDEKS

10ml TER PU 8519 P BO10ML

Op. INDEKS

505298

Op. INDEKS

50ml TER PU 8519 P BO25ML

Klej do szyb
TEROSON PU 8590 - podstawowy jednoskład-
nikowy poliuretanowy klej do szyb. Aplikacja 
na zimno. Dobra odporność na opadanie. 
Zastosowanie: wymiana szyb czołowych 
i bocznych. Opakowanie: kartusza.

Klej do szyb
TEROSON PU 8596 - standardowy jednoskład-
nikowy poliuretanowy klej do szyb. Aplikacja 
na zimno. Dobra odporność na opadanie. Czas 
gotowości do jazdy: 2h. Zastosowanie: wymia-
na szyb czołowych i bocznych. Opakowanie: 
kartusza.

Klej do szyb
TEROSON PU 8590 - podstawowy jednoskład-
nikowy poliuretanowy klej do szyb. Aplikacja 
na zimno. Dobra odporność na opadanie. Za-
stosowanie: wymiana szyb czołowych i bocz-
nych. Opakowanie: foliowe (tzw. kiełbasa).

Klej do szyb
TEROSON PU 8596 - standardowy jed-
noskładnikowy poliuretanowy klej do 
szyb. Aplikacja na zimno. Dobra odpor-
ność na opadanie. Czas gotowości do 
jazdy: 2h. Zastosowanie: wymiana szyb 
czołowych i bocznych. Opakowanie: 
zestaw do wymiany szyby.

Op. INDEKS

310ml TER PU 8590 CR310ML

Op. INDEKS

310ml TER PU 8596 CR310ML

Op. INDEKS

600ml TER PU 8590 FC600ML

Op. INDEKS

Zestaw TER PU 8596 SET EGFD
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Klej do szyb HMLC
TEROSON PU 8597 HMLC - jednoskładnikowy 
poliuretanowy klej do wklejania szyb o wyso-
kim module sprężystości i niskiej przewodno-
ści elektrycznej (HMLC). Posiada bardzo dobrą 
odporność na osiadanie. Czas gotowości do 
jazdy: 1h. Zastosowanie: wymiana szyb czoło-
wych i bocznych. Opakowanie: kartusza.

Podkład kleju do montażu 
szyb samochodowych
Primer KM

Klej do szyb HMLC
TEROSON PU 8597 HMLC -  jednoskład-
nikowy poliuretanowy klej do wklejania 
szyb o wysokim module sprężystości i ni-
skiej przewodności elektrycznej (HMLC). 
Posiada bardzo dobrą odporność na 
osiadanie. Czas gotowości do jazdy: 1h. 
Zastosowanie: wymiana szyb czołowych 
i bocznych. Opakowanie: zestaw do 
wymiany szyby.

Op. INDEKS

310ml TER PU 8597 HMLC CR310ML

Op. INDEKS

10ml 380040610

30ml 380040611

Op. INDEKS

Zestaw TER PU 8597 HMLC SET

Auto Glass
jest jednoskładnikową poliuretanową masa 
klejąco-uszczelniająca o bardzo dużej 
lepkości przeznaczoną do wklejania szyb 
samochodowych.

Op. INDEKS

310ml 380040501

Auto Glass GTX
jest szybką jednoskładnikową poliuretanową 
masa klejąco-uszczelniająca o bardzo dużej 
lepkości przeznaczoną do wklejania szyb 
samochodowych.

Op. INDEKS

310ml 380040531

Klej do lusterka wstecznego
Błyskawiczny klej cyjanoakrylowy - posiada naj-
wyższe parametry kleju technicznego w trwa-
łym, niewidocznym łączeniu szkła, kryształu 
i kamieni szlachetnych z różnymi materiałami 
zarówno twardymi jak i elastycznymi.

Op. INDEKS

8g TE C-355 8 G

Zestaw do klejenia 
lusterka wstecznego
LOCTITE AA 319 - zestaw do przyklejania 
metalowej stopki wewnętrznego luster-
ka wstecznego do szyby. Utwardza się 
błyskawicznie w docisku między klejonymi 
elementami z udziałem siatki pokrytej 
aktywatorem. Zastosowanie: klejenie 
metalowej stopki lusterka wstecznego do 
szyby i metalowych uchwytów do uchyl-
nych szyb bocznych.

Op. INDEKS

0,5ml LOC 319 0,5ML

Klej do lusterek 
samochodowych
Klej do mocowania lusterka wstecznego trwale 
wiąże podstawę montażową lusterka z szybą 
przednią pojazdu. Złącze osiąga wytrzymałość 
roboczą po kilku sekundach, a wytrzymałość 
całkowitą po 30 minutach. Nie nadaje się do 
mocowania lusterek z podstawami wykonany-
mi z tworzyw sztucznych. Posiada dopuszcze-
nie OEM. Do mocowania wszystkich lusterek 
z podstawą metalową.

Op. INDEKS

0,9ml PER 60-017
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Klej do lusterka wstecznego
Bez mieszania, szybko i bardzo trwale łączy ze sobą 
uchwyt lusterka wstecznego z powierzchnią szyby. 
Może być także stosowany do łączenia metalu 
z metalem, szkła ze szkłem, ceramiki i wielu innych. 
Wytrzymałość 3000 psi, uzyskuje 60% wytrzymało-
ści już po 5 min.

Op. INDEKS

0,6ml K2 B110

Zestaw do naprawy szyb
Unikalny system aplikacji całkowicie likwiduje 
cząsteczki powietrza zalegające w pęknięciu 
i wypełnia je specjalnym spoiwem łączącym się 
ze szkłem. Żywica utwardza się pod wpływem 
promieni słonecznych. Finalnie, produkt nabiera 
zupełnie przeźroczystej formy, dzięki czemu 
miejsce naprawy jest niewidoczne.

Op. INDEKS

Zestaw K2 B350

Epoksydowy klej do metalu
o konsystencji plasteliny, tzw. plastyczny metal 
do szybkich napraw maszyn i urządzeń. Łączy, 
uszczelnia i uzupełnia ubytki we wszystkich 
metalach i ich stopach (aluminium, stal, żeli-
wo, mosiądz, brąz, itd.)

Specjalna, dwuskładnikowa 
pasta
do stosowania na stopach aluminium, żeliwie, 
stali i metalach nieżelaznych. Zawiera włókna 
szklane zwiększające odporność na pęka-
nie. Idealna do napraw pękniętych głowic 
i bloków silnika, zbiorników paliwowych, chłod-
nic, misek olejowych. Po utwardzeniu może 
być zamalowywana i obrabiana mechanicznie 
(wiercenie, szlifowanie, gwintowanie).

Kompozyt żywic epoksydowych 
i proszków metali
szeroko stosowany w naprawach zużytych części metali, 
stopów i  odlewów w wyniku: korozji, tarcia, urwania, 
pęknięcia, kawitacji. Charakteryzuje się bardzo wysokim 
współczynnikiem adhezji i doskonalą współpracą  z czę-
ściami metalowymi w różnych warunkach temperatu-
rowych. Zawartość wypełniaczy metalicznych zapewnia 
wysoką przewodność cieplną i zmniejsza rozszerzalność 
spoiny. tzw. „płynny metal”. łączy również kamień, szkło, 
drewno, większość tworzyw sztucznych (z wyjątkiem 
PE, PP, PTFE i gumy silikonowej). Doskonały do łączenie 
kombinacji materiałowych np. beton - żelazo, twarda 
guma - odlewy żeliwne. Chroni przed korozją.

Epoxy Metal 300kg
to bardzo mocny klej do metalu. Jest specja-
listycznym klejem epoksydowym do napraw 
części i elementów metalowych. Charaktery-
zuje się doskonałą przewodnością cieplną oraz 
wysoką odpornością na obciążenia mecha-
niczne, dlatego nazywany jest „płynnym me-
talem”. Znajduje również zastosowanie jako 
kotwa chemiczna.

Dwuskładnikowa pasta
do naprawy lub regeneracji elementów 
i części maszyn uszkodzonych na skutek 
tarcia, korozji, kawitacji czy też uderzenia. 
Zawiera grafi t, który daje efekt samosmarowa-
nia. Niezastąpiona przy regeneracji zużytych 
korbowodów, wałów, gniazd łożyskowych, 
rowków wpustowych. Po utwardzeniu może 
być zamalowywana i obrabiana mechanicznie 
(wiercenie, szlifowanie, gwintowanie).

Op. INDEKS

40g TE E-174 40 G

Op. INDEKS

80g TE E-020 80 G

Op. INDEKS

2x20ml TE E-143 2 X 20 ML

Op. INDEKS

2x12ml TE E-396 2 X 12 ML

Op. INDEKS

100g TE E-433 100 G

Wysokiej jakości 
zamiennik cyny lutowniczej
Dzięki unikalnej technologii epoksydowej nie-
zawierającej cyny mozna skutecznie naprawić 
części nadwozia zarówno stalowe jak i alum-
iniowe. Produkt stworzony przy współpracy 
z ekspertami rynku serwisowego. Dzięki niemu 
naprawa jest szybka, skuteczna, a przede 
wszystkim bezpieczna.

Op. INDEKS

175ml TER EP 5010 TR

KLEJ DO METALU
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Dwuskładnikowy klej epoksydowy 
(tzw. płynny metal)
LOCTITE EA 3450 (tzw. płynny metal) - dwuskładnikowa 
żywica epoksydowa do klejenia i wypełniania szczelin 
w uszkodzonych elementach ze stopów metali i żeliwa. 
Zastosowanie: np. pęknięcia korpusów i obudów.

Op. INDEKS

25ml LOC 3450 25ML

Klej strukturalny do 
klejenia poszycia dachu 
i paneli bocznych
TEROSON EP 5055 - dwuskładnikowy klej 
epoksydowy do klejenia blach, odporny 
na uderzenia. Łatwa aplikacja. Zastoso-
wanie:  klejenie poszycia dachu i paneli 
bocznych, itp.

Op. INDEKS

250ml TER EP 5055 CR250ML

Dwuskładnikowy klej 
epoksydowy
LOCTITE EA 3423 - dwukskładnikowy klej epok-
sydowy ogólnego zastosowania do wypełniania 
szczelin i aplikacji pionowych. Doskonały do 
metalu.

Mieszanka do spawania
na zimno 4 minuty
Mieszanka MA Professional to szybkoutwardzająca się 
masa epoxydowostalowa przeznaczona do naprawy 
uszkodzonych/pękniętych przedmiotów wykonanych 
z różnych stopów metali, drewna, wyrobów ceramicznych, 
wyrobów z tworzywa sztucznego i wielu innych materia-
łów. Skutecznie reperuje pęknięte bloki silnikowe, chłodni-
ce, obudowy podzespołów mechanicznych, uszkodzone 
połączenia grzejników oraz szereg innych elementów. Pro-
dukt tworzy bardzo twarde spoiwo odporne na działanie 
temperatur do 150oC oraz jest odporny na działanie olejów 
samochodowych, przekładniowych i hydraulicznych, ben-
zyny, wody oraz wielu innych substancji. 

Klej epoksydowy do metalu
Dwuskładnikowy bezbarwny klej sporządzony 
na bazie żywic epoksydowych. Charakteryzuje 
się maksymalną siłą wiązania. Jest oferowany 
dla różnych czasów montażu. Stanowi idealne 
rozwiązanie dla złożonych wieloelemento-
wych podzespołów. Jest odporny na działanie 
wody i rozpuszczalników organicznych. Czas 
montażu 4-5 minut. Czas wiązania 8- 10 minut. 
Nie ulega kurczeniu. Nie ma potrzeby klamro-
wania. Penetruje szczeliny. Jest prawie bez-
barwny. Wodoodporny. Odporny na działanie 
wysokiej temperatury. Kolor - ciemnoszary.

Dwuskładnikowy klej 
epoksydowy 
(tzw. metal magic)
LOCTITE -EA 3463 (tzw. metal magic) - epo-
ksydowy klej w postaci masy plastycznej 
z wypełniaczem stalowym.  Po utwardzeniu 
osiąga wysoką wytrzymałość. Zastosowanie: 
naprawy doraźne np. uzupełnienie małych 
pęknięć, zatrzymanie przecieków w zbiorni-
kach, wygładzenie spawów, itp.

Op. INDEKS

50ml LOC 3423 50ML

Op. INDEKS

56g MA 20-A40

Op. INDEKS

114g LOC 3463 114G

Op. INDEKS

25ml PER 60-021

Mieszanka do spawania na 
zimno szybkoschnąca
Mieszanka doskonale nadaje się do zimnego 
spawania stali, mosiądzu, aluminium, stopu cyny 
z ołowiem, drewna, wyrobów ceramicznych, 
porcelany oraz wyrobów z tworzywa sztucznego. 
Skutecznie reperuje pęknięte bloki silnikowe, 
uszkodzone zespoły napędowe, przecieki w misce 
olejowej, uszkodzone połączenia grzejników, 
pęknięte obudowy akumulatorów oraz uszkodzo-
ne obudowy podzespołów napędowych. Szerokie 
zastosowanie w reperacji artykułów przemysło-
wych i gospodarstwa domowego oraz systemów 
sanitarno-kanalizacyjnych. 

Op. INDEKS

2x28g PRO 10-010 2X28G

Kit epoksydowy 
do naprawy zbiorników
Przemysłowy kit epoksydowy do napraw zbiorni-
ków paliwa, chłodnic i innych elementów, bez ko-
nieczności demontażu. Zapewnia natychmiastowe 
uszczelnienie. Twardnieje jak stal, po czym może 
być szlifowany, wiercony, obrabiany, Uszczelnia 
otwory, szczeliny i pęknięcia. Jest odporny na dzia-
łanie wody, detergentów i płynów eksploatacyjnych: 
benzyny, olejów, płynów chłodniczych i smarów. 
Wytrzymałość temperaturowa po utwardzeniu 
121°C.

Op. INDEKS

28g K2 B167
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Stalowa plastelina
Stalowa plastelina służy do naprawy i dobudowy-
wania nawet bardzo obciążonych części. Doskonale 
naprawia, uszczelnia, odbudowuje, wypełnia oraz 
zamyka praktycznie wszystkie pęknięcia, wycieki i 
ubytki. Staje się twarda jak stal, już po 15 minutach. 
Po godzinie może być wiercona, gwintowana, szlifo-
wana, obrabiana w inny sposób oraz malowana.

Op. INDEKS

7g K2 B320

Dwuskładnikowy klej 
do metalu
Dwuskładnikowy, szybkowiążący klej epoksydowy 
do łączenia metali o przemysłowej wytrzymałości. 
Żywica epoksydowa i utwardzacz po wymieszaniu 
twardnieją jak stal. Po całkowitym utwardzeniu 
powierzchnia może być wiercona, gwintowana, 
szlifowana, obrabiana pilnikiem. Odporny na sub-
stancje chemiczne. Nadaje się również do usuwania 
ubytków. Znajduje zastosowanie w domu, przemy-
śle i warsztacie.

Op. INDEKS

K2 B116

Bardzo mocny, wodoodporny 
i elastyczny klej
na bazie polichloroprenu. Łączy trwałą i elastycz-
ną spoiną skórę, gumę, tworzywa sztuczne, fi lc, 
korek, drewno, metal, tkaniny powlekane itp. 
Nie zawiera toluenu i cykloheksanu.

Op. INDEKS

20ml TE R-266 20ML

Klej do gumy
Bardzo elastyczny klej na bazie naturalnego 
kauczuku. Do łączenia elementów wyko-
nanych z gumy, materiałów powlekanych 
i gumo-pochodnych. Tworzy mocną i ela-
styczną spoinę odporną na zmienne warunki 
atmosferyczne.

Op. INDEKS

20ml TE R-310 20 ML

Klej do miękkiego PVC
Wodoodporny klej do naprawy cien-
kościennych materiałów wykonanych 
z elastycznych tworzyw sztucznych – PVC, 
poliuretanu, tkanin powlekanych.

Op. INDEKS

20ml TE R-334 20 ML

Klej do butów
Elastyczny klej do butów także takich, które 
są używane w trudnych warunkach jak buty 
sportowe i robocze. Tworzy bardzo mocną, 
bezbarwną spoinę odporną na zmienne 
warunki atmosferyczne. Naszym produk-
tem skleisz również inne wyroby galenterii 
skórzanej.

Op. INDEKS

20ml TE R-341 20 ML

Klej do twardych plastików
Bardzo mocny, wodoodporny, bezbarwny 
klej przeznaczony do spajania nowocze-
snych materiałów syntetycznych. Idealny do 
klejenia elementów z PCV, ABS, polistyrenu. 
Powszechnie stosowany do naprawy przed-
miotów użytku domowego.

Najnowsze osiągnięcie 
inżynierii chemicznej
XXI wieku
Doskonały klej na bazie modyfi kowanego 
metakrylanu metylu MMA. 
Stosowany tam, gdzie inne kleje zawodzą np. 
w reklamie przestrzennej, sportach ekstre-
malnych i wszędzie tam gdzie wymagana 
jest 100% niezawodność. Charakteryzuje się 
wysoką odpornością na uderzenia
(wysoka udarność).

Op. INDEKS

20ml TE R-327 20 ML

Op. INDEKS

2x3ml TE X-468 2X3ML

KLEJ DO POŁĄCZEŃ ELASTYCZNYCH / Klej do gumy

Klej do miękkiego PCV, klej do skóry

KLEJ DO TWORZYW SZTUCZNYCH / Klej do twardego plastiku
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SikaPower® 2950 
jest dwukomponentowym klejem
poliuretanowym o doskonałej przyczepności 
do podłoży. Jest przeznaczony do łączenia 
tworzyw sztucznych, szczególnie do zderza-
ków samochodowych i innych elementów 
z tworzyw.
527559 - SikaPower 2950 klej szybki
527558 - SikaPower 2955 klej super szybki

Klej do tworzyw sztucznych
TEROSON PU 9225 - dwuskładnikowy po-
liuretanowy klej do naprawy części karoserii 
wykonanych z tworzyw sztucznych. Doskonale 
się szlifuje. Można lakierować. Zasosowanie: 
naprawa elementów z tworzyw sztucznych 
tj. zderzaki, spojlery, itp. Stosowany z podkła-
dem TEROSON 150.

Op. INDEKS

50ml 527558

50ml 527559

Op. INDEKS

50ml TER PU 9225 DC 50 ML

Klej do plastików. Czarny 10 min
Klej konstrukcyjny do napraw uszkodzonych/ pęknię-
tych przedmiotów wykonanych z różnych tworzyw 
sztucznych oraz innych materiałów. Skutecznie 
reperuje np. pęknięte zderzaki i lusterka samochodo-
we, plastikowe atrapy oraz inne elementy. Pracuje na 
łączonych powierzchniach. Produkt tworzy bardzo 
trwałe elastyczne spoiwo odporne na działanie tem-
peratur do 120oC. Jest odporny na działanie olejów 
samochodowych, przekładniowych i hydraulicznych, 
benzyny, wody oraz wielu innych substancji.

Klej do tworzyw sztucznych
kolor biały
Trwale łączy większość plastików, metali a tak-
że ceramikę, porcelanę, włókno szklane, szkło, 
PCV, skórę, drewno i wiele innych materiałów. 
Klej jest wodoodporny i doskonale wypełnia 
drobne szczeliny. Korekty w klejeniu można 
wprowadzać w ciągu 3-5 minut po nałożeniu. 
Wiąże trwale w ciągu 10 minut. Przedmiot jest 
gotowy do użytku po 2 godzinach, natomiast 
pełną wytrzymałość spoiny osiąga po 24 
godzinach.

Op. INDEKS

25ml MA 20-A54

Klej epoksydowy do plastików
5 minutowy
Klej epoksydowy ogólnego zastosowania przeznaczo-
ny do wiązania szerokiego zakresu materiałów. 
Tworzy trwałe i mocne wiązanie z większością two-
rzyw sztucznych, kompozytów, ceramiki, drewna oraz 
ich dowolnych kombinacji. Ulega utwardzeniu w krót-
kim czasie tężeje po 5-6 minutach, a ulega związaniu 
po 9-10 minutach. Do łączenia sztywnych materiałów, 
takich jak: ABS, tworzywa akrylowe, włókno szklane, 
szkło PCV, kauczuk styrenowy, tworzywa winylowe, 
drewno, tworzywa wzmacniane włóknem szklanym 
FRP, SMC.

Op. INDEKS

25ml PER 60-022

Op. INDEKS

28g K2 B102

Klej do tworzyw sztucznych
kolor czarny
Szybkowiążący klej epoksydowy do różnego rodzaju 
tworzyw sztucznych. Trwale łączy większość plasti-
ków, metali a także ceramikę, porcelanę, włókno 
szklane, szkło, PCV, skórę, drewno i wiele innych 
materiałów. Klej jest wodoodporny i doskonale wy-
pełnia drobne szczeliny. Korekty w klejeniu można 
wprowadzać w ciągu 3-5 minut po nałożeniu. Wiąże 
trwale w ciągu 10 minut. Przedmiot jest gotowy do 
użytku po 2 godzinach, natomiast pełną wytrzyma-
łość spoiny osiąga po 24 godzinach.

Op. INDEKS

28g K2 B103

Zestaw do łączenia poliolefi n
i innych materiałów trudnych do klejenia (PTFE, 
silikony) o gładkich, dopasowanych powierzch-
niach. Zawiera podkład zwiększający napięcie 
powierzchniowe poliolefi n oraz zmodyfi kowany 
klej cyjanoakrylowy. Bez Primera może być uży-
wany do łączenia standardowych materiałów.

Przeznaczony do łączenia 
wszystkich materiałów
zarówno elastycznych jak i twardych, 
o powierzchniach gładkich i porowatych. 
Włącznie z polietylenem PE i polipropyle-
nem PP, a nawet tefl onem PTFE. Produkt ten 
składa się z nowej generacji kleju cyanoakry-
lowego w żelu i bazy – PRIMER’a przeznaczo-
nego do przygotowania powierzchni przed 
klejeniem poliolefi n – tworzyw trudnych do 
klejenia–PP,PE.

Op. INDEKS

8g+8ml TE X-935 8G+8ML

Op. INDEKS

4g+4ml TE C-086 4G+4ML

Klej do twardego plastiku

Kleje do PP, PE, PTFE
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Klej w sprayu
Preparat klejący zarówno trwale jak i czasowo. 
Przeznaczony do klejenia papieru, tektury, drew-
na, tekstyliów i różnego rodzaju plastików.

Op. INDEKS

500ml 090304

Przemysłowy wytrzymały 
klej w sprayu
-  Pozwala na pokrycie dużych powierzchni 

przed sklejeniem. 
-  Duża wytrzymałość
-  Czas schnięcia 2-10 minut.
-  Klei gumę, tapicerkę, metal, 

drewno, tworzywa

Op. INDEKS

500ml CRC POWER STICK IND 500ML

Uniwersalny klej do tapicerki 
i dywaników
Uniwersalny klej w aerozolu przeznaczony do 
mocowania elementów tapicerki, dywaników oraz 
wielu innych materiałów. Tworzy trwałe elastyczne 
i wodoodporne połączenie odporne na tempera-
turę od -40 do +70oC.

Klej pomocniczy do karoserii
TEROSON VR 5000 (dawniej Klebespray) - klej 
kontaktowy w aerozolu doskonały do klejenia do 
karoserii tkanin, gumy, skóry, pokryć skóropodob-
nych, mat tłumiących,itp.

Op. INDEKS

400ml MA 20-A37

Op. INDEKS

400ml TER VR 5000 400ML

Klej w aerozolu do tapicerki 
i dywaników
Uniwersalny klej w aerozolu przeznaczony do 
trwałego i nietrwałego mocowania tapicerki, 
dywaników oraz wielu innych materiałów. Tworzy 
elastyczne połączenie. Szybko wiąże. Odporny na 
wodę i wilgoć. Do trwałego i nietrwałego klejenia. 
Nie przemaka przez materiał. Klei gładkie i porowa-
te powierzchnie. Bezpieczny dla wszystkich mate-
riałów nie zawiera agresywnych rozpuszczalników. 
Nie kurczy się. Do klejenia materiałów takich jak: 
papier, metal, tkaniny, skóra, plastiki, guma, karton, 
fi lc, korek, szkło, drewno, folia.

Op. INDEKS

340ml PER 60-030

Klej sekundowy 
cyjanoakrylowy
Skleja bardzo mocno w ciągu kilku sekund 
metal, gumę, porcelanę i wiele tworzyw 
sztucznych. Posiada nie sklejający się 
dozownik kropelkowy. Charakteryzuje się 
bardzo szybkim czasem klejenia.

Klej błyskawiczny do 
łączenia wszystkich 
materiałów
(z wyjątkiem PE i PP), zarówno twardych 
jak i elastycznych np. szkła, metali, 
tworzyw sztucznych, gumy, porcelany, 
drewna, kamienia. Skleja błyskawicznie 
i bezspoinowo.

Jednoskładnikowy, 
bezbarwny o konsystencji 
żelu klej
na bazie cyjanoakrylanu etylu o najwyższych 
parametrach kleju technicznego, 
sieciującego pod wpływem wilgoci. 
Dzięki dużej lepkości i właściwością 
tiksotropowym nie spływa z powierzchni 
pionowych i nie zostaje wchłonięty przez 
powierzchnie porowate. Skleja bardzo 
mocno w ciągu kilku sekund metal, gumę, 
porcelanę i wiele tworzyw sztucznych.

Op. INDEKS

5g TE C-129 5 G

Op. INDEKS

2g TE C-031 2 G

Op. INDEKS

2g TE C-297 2 G
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Błyskawiczny klej 
sekundowy
z Pędzelkiem to wysokiej wydajności 
klej cyjanoakrylowy. Do klejenia metali, 
tworzyw sztucznych, elastomerów, 
ceramiki i drewna. Pędzelek w zakrętce 
zapewnia komfort pracy i pozwala na 
doskonałe pokrycie większych powierzchni 
i trudno dostępnych miejsc. Skleja 
błyskawicznie i bezspoinowo.

Bezbarwny klej 
epoksydowy
o bardzo szybkim, kilkuminutowym czasie 
sieciowania. 
Niezawodny i skuteczny do trwałego 
klejenia: szkła, porcelany, ceramiki, 
tworzyw sztucznych (za wyjątkiem PP, PE, 
PTFE), kamienia, betonu, marmuru, metali 
i ich stopów, gumy, drewna. Doskonale klei 
kombinacje materiałowe.

Wysokiej jakości uniwersalny 
klej dwuskładnikowy
dający niespotykaną trwałość łączonych spoin. 
Stosowany do wszystkich materiałów używanych 
w technice, przemyśle i gospodarstwie 
domowym. Łączy trwałą spoiną szkło, metale, 
drewno, kamień, porcelanę, styropian, 
marmur, ebonit, fajans, twarde tworzywa 
sztuczne (z wyjątkiem PP, PE, PTFE i gumy 
silikonowej). Doskonale klei również kombinacje 
materiałowe np. szkło - metal, plastik - drewno. 

Szybkowiążący 
dwuskładnikowy klej
do wszystkich materiałów używanych w gospo-
darstwie domowym, motoryzacji, przemyśle. Klei 
prawie wszystkie materiały: kamień, marmur, cegłę, 
beton, tworzywa sztuczne, metale (np. mosiądz, stal, 
aluminium, żeliwo), drewno, szkło, itp. Doskonale 
uzupełnia ubytki rodzimego materiału uszkodzone-
go w wyniku zerwania, tarcia, korozji (z wyjątkiem 
polietylenu, polipropylenu, tefl onu). Szeroki zakres 
temperatur w jakich można stosować klej oraz jego 
odporność na działanie niektórych kwasów oraz eks-
tremalnych warunków atmosferycznych czyni z kleju 
5 minutowego idealny środek naprawczy.

Standardowy klej 
epoksydowy
o wydłużonym czasie sieciowania. 
Stosowany do trwałego łączenia: szkła, 
porcelany, ceramiki, tworzyw sztucznych 
(za wyjątkiem PP, PE, PTFE), kamienia, 
betonu, marmuru, metali i ich stopów, 
gumy, drewna. Doskonały do zalewania 
elementów elektronicznych. Może być 
stosowany jako kotwa chemiczna.

Błyskawiczny klej 
cyjanoakrylowy
posiada najwyższe parametry kleju technicznego 
w trwałym, niewidocznym łączeniu szkła, kryszta-
łu i kamieni szlachetnych z różnymi materiałami 
zarówno twardymi jak i elastycznymi. Dołączo-
na gumowa łatka służy jako łącznik między 
powierzchnią szyby, a metalową częścią uchwytu 
lusterka, eliminuje nierówności i amortyzuje 
drgania. W przypadku tego rodzaju połączeń 
nałożony pędzelkiem równomiernie fi lm klejowy 
zapewnia jednakowe rozłożenie sił adhezyjnych 
w czasie naprężeń zrywających co gwarantuje 
prawidłową, trwałą naprawę.

Op. INDEKS

8g TE C-990 8 G

Op. INDEKS

2x12ml TE E-358 2 X 12 ML

Op. INDEKS

2x20ml TE E-198 2 X 20ML

Op. INDEKS

2x5ml TE E-362 2X5ML

Op. INDEKS

2x12ml TE E-402 2 X 12 ML

Op. INDEKS

8g TE C-355 8 G

Specjalna, 
dwuskładnikowa pasta
do stosowania na stopach aluminium, 
żeliwie, stali i metalach nieżelaznych. 
Zawiera włókna szklane zwiększające 
odporność na pękanie. Idealna do napraw 
pękniętych głowic i bloków silnika, 
zbiorników paliwowych, chłodnic, misek 
olejowych. Po utwardzeniu może być 
zamalowywana i obrabiana mechanicznie 
(wiercenie, szlifowanie, gwintowanie).

Op. INDEKS

100g TE E-532 100G

Klej polimerowy 
przezroczysty
Najnowsze osiągnięcie inżynierii chemicz-
nej w dziedzinie łączenia i uszczelniania 
materiałów - bezbarwny i bezwonny klej 
o konsystencji żelu na bazie polimerów 
modyfi kowanych silanem. nie stosować do 
polietylenu (PE), polipropylenu (PP), tefl onu 
(PTFE).

Op. INDEKS

20ml TE R-812 20 ML
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Klej konstrukcyjny
Jednoskładnikowy klej poliuretanowy powięk-
szający swoją objętość w czasie schnięcia. 
Daje bardzo mocne i wodoodporneR 567 Klej 
konstrukcyjny 300ml web połączenie (klasa 
D4). Używany jako kotwa chemiczna (zastępuje 
kołki rozporowe).

Montage-Fix
jest klejem na bazie dyspersji wodnej. Jest 
najbardziej popularnym, uniwersalnym klejem 
montażowym. Zastępuje wkręty i gwoździe 
(znany pod nazwą „płynny gwóźdź”). Charak-
teryzuje się plastyczną, gęstą i tiksotropową 
konsystencją o bardzo wysokiej adhezji, która 
umożliwia trwałe połączenie elementów zaraz 
po ich dociśnięciu.

Klej montażowy
na bazie kauczuków syntetycznych. Charak-
teryzuje się mocnym „chwytem początko-
wym”. Szczególnie polecany do niechłonnych 
materiałów (szkło, ceramika, metal, tworzywa 
sztuczne).

Op. INDEKS

20ml TE R-167 20ML

Op. INDEKS

100ml TE R-331 100 ML

Op. INDEKS

100ml TE R-317 100 ML

Klej błyskawiczny
LOCTITE 401 - uniwersalny klej błyskawiczny 
o niskiej lepkości  i wysokiej wytrzymałości. 
Stosowany do klejenia dobrze przylegających 
elementów. Doskonały do klejenia większo-
ści materiałów. Nadaje się do stosowania na 
powierzchniach o kwaśnym odczynie – elementy 
chromowane lub galwanizowane. Zastosowanie: 
klejenie drobnych elementów, emblematów, 
spinek tapicerskich itp.

Op. INDEKS

20g LOC 401 20G

Klej w aerozolu 
o funkcji uszczelniacza 
(tzw. uszczelka w spray’u)
LOCTITE 3020 (tzw. uszczelka w spray’u) - klej 
w aerozolu o funkcji uszczelniacza. Po szybkim 
wyschnięciu tworzy wysoce lepką warstwę, której 
zadaniem jest  przytrzymanie tradycyjnej  uszczelki 
w miejscu w trakcie montażu oraz poprawienie 
uszczelnienia. Zastosowanie: zalecany do wszyst-
kich rodzajów uszczelek tradycyjnych. Maksymalna 
temperatura pracy + 200˚C.

Op. INDEKS

400ml LOC 3020 400ML

Pasta klejąco-wypełniająca
TEROSON UP 130 (tzw. Chemical Metal) 
- twarda, wielozadaniowa pasta napraw-
cza odporna na wodę, wodę morską, olej, 
paliwo, większość słabych kwasów i sub-
stancji chemicznych. Doskonała do stali, 
aluminium, blachy, substratów galwanizo-
wanych, włókna szklanego. Po utwardzeniu 
można wiercić i walcować. Zastosowanie: 
naprawy doraźne i samodzielne zbiorników 
na paliwo, chłodnic, betonowych obudów 
i form itp.

Op. INDEKS

321g TER UP 130 321G

Super szybkoschnący klej
do plastiku, drewna, gumy, skóry i ceramiki.

Op. INDEKS

3g K2 B1000

Klej błyskawiczny w żelu
  
LOCTITE 454 - uniwersalny cyjanoakrylanowy 
klej błyskawiczny o konsystencji żelu. Do-
skonały do aplikacji sufi towych oraz powie-
rzaniach pionowych. Stosowany do klejenia 
większości materiałów. Zastosowanie: doraźne 
naprawy na powierzchniach pionowych, sufi -
towych (produkt nie spływa).

Op. INDEKS

400ml LOC 454 3G
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Klej anaerobowy uniwersalny
Uniwersalny klej anaerobowy o średniej sile 
wiązania. Przeznaczony do zabezpieczania po-
łączeń śrubowych przed odkręcaniem na skutek 
drgań i wibracji. Zastępuje zawleczki i podkładki 
sprężyste.

Op. INDEKS

10g TE A-525 10 G

Klej anaerobowy
Klej anaerobowy o niskiej lepkości i dużej 
sile wiązania. Przeznaczony do osadzania 
i mocowania ciasno pasowanych elemen-
tów cylindrycznych. Wypełnia szczeliny od 
0.01 do 0.15mm.

Op. INDEKS

10g TE A-235 10 G

Klej anaerobowy
Klej anaerobowy o wysokiej lepkości i dużej 
sile wiązania. Przeznaczony do osadzania 
i mocowania luźno pasowanych, cylindrycz-
nych elementów. Wypełnia szczeliny od 0.2 
do 0.5mm.

Klej do mocowania 
współosiowego
LOCTITE 603 - średnio demontowalny klej 
do mocowania części współosiowych. 
Doskonały do mocowania blisko przylegają-
cych części. Wysoka odporność na olej. Kolor 
zielony. Zastosowanie: do osadzania łożysk 
w gniazdach oraz do osadzania łożysk, kół 
zębatych na wałkach napędowych min 
skrzyni biegów, itp.

Klej do mocowania 
współosiowego
LOCTITE 660 - trudno demontowalny śro-
dek mocujący do wypełniania szczelin do 
0,5mm. Doskonały do napraw wypraco-
wanych gniazd, łożysk, itp.

Op. INDEKS

10g TE A-242 10 G

Op. INDEKS

10ml LOC 603 10ML

Op. INDEKS

50ml LOC 660 50ML

Klej do mocowania 
współosiowego
LOCTITE 638 - trudno demontowalny produkt do mo-
cowania elementów współosiowych o dobrej odpor-
ności na wysoką temperaturę. Maksymalna szczelina: 
0,5mm. Zakres temperatur pracy: -55 do +180˚C. Kolor 
zielony. Zastosowanie: do osadzania łożysk w gniaz-
dach oraz do osadzania łożysk, kół zębatych na wał-
kach napędowych m.in. skrzyni biegów, itp.

Op. INDEKS

10ml LOC 638 10ML

Trudno demontowalny klej 
do mocowania pasowanych 
połączeń cylindrycznych
Produkt osiąga dużą odporność na temperaturę 
po wygrzaniu w podwyższonych temperaturach.
Posiada odporność na temperaturę do 230°C. Za-
stosowanie: osadzanie tulei w obudowach pomp, 
łożysk w przekładniach samochodowych, itp.

Trudno demontowalny klej 
do mocowania elementów 
współosiowych
Toleruje lekko zaolejone powierzchnie. Maksy-
malna wielkość szczeliny: 0,15mm. Odporność 
temperaturowa -55 do +180˚C. Kolor zielony. 
Zastosowanie: mocowanie kół zębatych i zębatek 
na wałkach przekładni i rotorów silników elek-
trycznych, itp.

Op. INDEKS

50ml LOC 620 50ML

Op. INDEKS

50ml LOC 648 50ML
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KLEJETAŚMA KLEJĄCA

Taśma montażowa 
dwustronna
Bardzo mocna taśma dwustronna, kleją-
ca wszystkie powierzchnie, szczególnie 
powierzchnie gładkie np. metale, drewno, 
szkło, tworzywa sztuczne, ceramikę, mar-
mur, tynki itp. Przy odklejaniu nie niszczy 
powierzchni lakierowanych.

Op. INDEKS

1,5m TE T-693

Taśma samochodowa
Taśma dwustronnie klejąca jest doskonałym 
materiałem łączeniowym z pianki polietyle-
nowej o bardzo dużej odporności na obciąże-
nia i wysokiej sile klejenia.

Op. INDEKS

1,5m TE T-709

Dwustronna taśma 
naprawcza
Taśma jednostronnie klejąca, uniwersal-
na, uszczelniająca, wodoodporna. Posiada 
doskonałą przyczepność do większości 
przedmiotów. T 284 tasma naprawcza 
rolka srebrnaOdporna na przecieranie,
wzmocniona włóknami. Łatwa w użyciu, 
odrywa się ręcznie bez użycia nożyczek.

Bandaż do napraw
węży ogrodowych, łazienkowych oraz 
wszystkich innych węży gumowych 
w domu i samochodzie. AUTOBAND 
można stosować również do izolacji 
zbiorników wody, rur grzewczych i wielu 
innych zastosowań.

Op. INDEKS

25m TE T-716

Op. INDEKS

K2 B3000

Op. INDEKS

20m K2 B330

Op. INDEKS

K2 B304

Op. INDEKS

10x10m BEESB1510NE

Taśma izolacyjna
Bardzo elastyczna i dobrze klejąca.

Profesjonalna taśma izolująco-
uszczelniająca
Nadaje się do wszelkich prac naprawczych w warsz-
tacie, przemyśle i domu. Rozciąga się ponad trzy-
krotnie. Nie pęka. Może być używana na zabrudzo-
nych i wilgotnych powierzchniach, nie kruszeje pod 
wpływem działania promieni słonecznych i mrozu. 
Zapewnia mocne, wodoszczelne i hermetyczne 
uszczelnienie. Nie pozostawia śladów po usunięciu. 
Odporna na ekstremalne warunki pracy: zakres 
temperatur pracy taśmy od -54°C do +260°C, wy-
trzymałość na rozciąganie ASTM D-412, odporna na 
kwasy, paliwa, wodę morską, oleje, chemikalia.

Bardzo elastyczna 
i dobrze klejąca

Op. INDEKS

LOC SI 5075 RED

LOC SI 5075

Samozespalająca się taśma silikonowa
LOCTITE SI 5075 - Samo zespalająca się taśma wszechstronnego 
użytku odporna na ekstremalne 
warunki. Nie zawiera kleju. 
Po rozciągnięciu i owinięciu wo-
kół powierzchni, taśma zespala 
się ze sobą błyskawicznie uszczel-
niając i zabezpieczając obszar 
przed dostępem powietrza 
i przeciekaniem wody, korozją 
oraz zadrapaniami. 
Kolor czerwony.
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Rękawice ochronne 
zimowe IGLOTEX 
z przędzy akrylowej, ocieplane powlekane 
chropowatym lateksem, idealne do pracy przy 
niskich temperaturach, wytrzymałe na rozdar-
cia, fl uoroscencyjne.

Rękawice ochronne
RMC-AQUARIUS
idealne dla mechaników, miękka skóra łączona 
z tkaniną, nakrapiane silikonem w części 
chwytnej, zapięcie na rzep, wstawki odblasko-
we, bardzo wytrzymałe i odporne na zużycie.

Rękawice ochronne 
nitrylowe niebieskie
bez pudrowe, zapewniające doskonałe czucie 
oraz wysoką odporność chemiczna, w tym na 
nitro, zgodna z EN374-3 oraz EN455.

Rękawice lateksowe 
bezpudrowe 
do ogólnych prac mechanicznych dopusz-
czone do kontaktu z żywnością ,wysoka 
odporność na detergenty.

Rękawice ochronne 
zimowe RIGLOTER 
z tkaniny z pętelkowej przędzy akrylowej, kom-
fortowe, ocieplane, powlekane nitrylem, odpor-
ność na smary, oleje, tłuszcze i węglowodory, 
idealne do pracy przy niskich temperaturach.

Rękawice NITRIFOAM
nylonowych powlekanych spienionym nitrylem, 
zapewniają doskonałe czucie, zwiększoną odpor-
ność na smary i oleje przy zachowaniu doskona-
łej manualności. Zgodność z EN388 (3221).

Rękawice ochronne
nitrylowe czarne 
bez pudrowe, zapewniające doskonałe czucie 
oraz wysoką odporność chemiczna, w tym na 
nitro, zgodna z EN374-3 oraz EN455. 

Rękawice lateksowe
lekko pudrowane od wewnątrz, do ogólnych 
prac mechanicznych, dopuszczone do kontaktu 
z żywnością, wysoka odporność 
na detergenty, zgodne z EN374-1 i EN374-3.

Op. INDEKS

1 para 0XREK401/U/P 

Op. Rozmiar INDEKS

1 para L 0XREK201/L/P

Op. Rozmiar INDEKS

12 par 10 0XREK003/10/K

Op. Rozmiar INDEKS

100 szt. M 0XREK009/M/P

100 szt. L 0XREK009/XL/P

100 szt. XL 0XREK009/L/P

Op. Rozmiar INDEKS

100 szt. M 0XREK003/M/K

100 szt. L 0XREK003/L/K

100 szt. XL 0XREK003/XL/K

Op. Rozmiar INDEKS

100 szt. M 0XREK020/M/P

100 szt. L 0XREK020/L/P

100 szt. XL 0XREK020/XL/P

Op. Rozmiar INDEKS

100 szt. M 0XREK002/M/K

100 szt. L 0XREK002/L/K

100 szt. XL 0XREK002/XL/K

Op. Rozmiar INDEKS

12 par 9 0XREK001/9/K

12 par 10 0XREK001/10/K

Op. INDEKS

1 para 0XREK402/U/P

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA 
W MIEJSCU PRACY

Rękawice RNIT-VEX 
wykonane z kauczuku nitrylowego, część chwytna 
chropowata nadająca bardzo dobrą chwytność, 
długi mankiet, zapewniają sprawność elastyczną, 
odporne na rozpuszczalniki, stosowane przy myciu 
pistoletów lakierniczych, zgodne z EN388 (4001), 
EN374-2 i EN374-3 (KLA).
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Rękawice ochronne
PP RYAN
wykonane z dwoiny bydlęcej, zakończone 
sztywnym podgumowanym mankietem. 
Normy: EN 388 4233, EN 420, Kategoria II.

Rękawice ochronne PP08
kolor niebieski, powlekane nitrylem, zakoń-
czone usztywnianym mankietem, wytrzy-
mała rękawica do prac ciężkich. Normy: 
EN 388 4211, EN 420, Kategoria II

Rękawice ochronne 
G-REX P01
kolor niebiesko-czarny wykonane z nylonu  
powlekane czystym poliuretanem z gąb-
czastą formułą zapewniająca przyczep-
ność. Normy: EN388 3121, EN 420, KAT.II

Rękawice ochronne
ACTIVE GRIP 3240
nitrylowe/ poliestrowe, kolor czarny/ szary, 
wytrzymałość: 2016; 4121X; EN 388; EN 420; 
Kategoria II.

Rękawice ochronne 
WAMPIRKI 
biało-niebieski, dziane, powlekane gumą, 
Normy: EN 388, EN 420, KAT. I.

Rękawice ochronne
G-REX N01
beżowo-żółte, powlekane nutrylem, zakończo-
ne ściągaczem, wysoka ochrona i odporność 
na uszkodzenia. Normy: EN 388 3111X, EN 420, 
Kategoria II.

Rękawice ochronne ULTRA BLACK 
wykonane z nylonu powlekane czarnym 
poliuretanem, zakończone ściągaczem. 
Bezszwowe, bardzo elastyczne. 
Normy: EN 388 4131, EN 420, Kategoria II.

Rękawice ochronne RABBIT
kolor biało-niebieski, wykonane z poliestru 
powlekane niebieskim latexem, zakończone 
ściągaczem. Normy: EN 388 3131, EN 420.

Rękawice ochronne
ACTIVE GRIP 1170
czerwono-czarne  wykonane z czerwonego 
poliestru powlekane czarnym marszczonym 
lateksem. Odporność na ścieranie i rozdarcie. 
Normy EN388 2016: 3131X.

Rękawice ochronne ARAMIS
miodowy z jasnym, wykkonane z wysokiej jako-
ści skóry koziej i licowej. Podgumowany man-
kiet. Normy: EN 388 EN 420, EN 407, KAT. II.

Rękawice ochronne
SUPRA GOAT
kolor szaro-granatowy, wykonane z wysokiej ja-
kości skóry koziej, wierzch wykonany z wysokiej 
klasy bawełny. Normy:  EN 388 2122, EN 420, 
Kategoria II. 

Rękawice ochronne
SLIP STOP
kolor czarny wykonane z syntetycznej skóry 
pokrytej siatką silikonową, zapewniającą do-
skonałą chwytność.

Op. Rozmiar INDEKS

12 par 11 06SO0684PB

Op. Rozmiar INDEKS

12 par 10/XL 06SO0687PB

Op. Rozmiar INDEKS

12 par 9/L 06SO0391PB

12 par 10/XL 06SO0338PB

Op. Rozmiar INDEKS

12 par 9/L 06SO0238PB

12 par 10/XL 06SO0279PB

Op. Rozmiar INDEKS

12 par 9/L 06SO0195PB

12 par 10/XL 06SO0089PB

Op. Rozmiar INDEKS

1 para 9/L 06SO0683PB

Op. Rozmiar INDEKS

12 par 9/L 06SO0689PB

12 par 10/XL 06SO0691PB

Op. Rozmiar INDEKS

10 par 10/XL 06SO0236PB

Op. Rozmiar INDEKS

12 par 7/S 06SO0685PB

12 par 8/M 06SO0686PB

12 par 9/L 06SO0260PB

12 par 10/XL 06SO0407PB

Op. Rozmiar INDEKS

12 par 8/M 06SO0675PB

12 par 9/L 06SO0392PB

12 par 10/XL 06SO0235PB

Op. Rozmiar INDEKS

12 par 8/M 06SO0688PB

12 par 9/L 06SO0207PB

12 par 10/XL 06SO0208PB

Op. Rozmiar INDEKS

12 par 14 06SO0247PB
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Rękawice ochronne
skórzane DIGGERY
ze skóry bydlęcej dwoinowej, wzmacniane, 
całodłonicowe, od wewnątrz podszewkowa-
ne, stosowane w budownictwie, przemyśle 
ciężkim i mechanice.

Rękawice ochronne
RMC-AQUILA
idealne dla mechaników, wykonane ze 
streczu i neoprenu, nakrapiane siliko-
nem w części chwytnej, zapięcie na rzep, 
wstawki odblaskowe, bardzo wytrzymałe 
i odporne na zużycie.

Rękawice FLOATEX
bawełniano-poliestrowych, nakrapianych mie-
szanką PCV i nitrylu, ergonomiczne, o zwiększo-
nej odporności na przetarcie przy zachowanej 
doskonałej manualności.

Rękawice spawalnicze 
WELDOGER
ze skóry bydlęcej dwoinowej w kolorze miodowym 
o dł 35 cm, szyte nićmi z kevlaru, część chwytna 
wykonana z jednego kawałka, w całości ze skóry 
włącznie z mankietem, podszewkowane we-
wnątrz, zgodne z normami EN388 (4143), EN407 
(413X4X)i EN12477 TYP A.

Rękawice RNYLA 
nylonowych powlekanych lateksem o chropowatej 
strukturze, zapewniają doskonałą chwytność oraz 
odporność na detergenty i kwasy, wytrzymałe, 
elastyczne, niepylące, zgodne z normami 
EN388 (3131) i EN420.

Rękawice RTELA
poliestrowe, lateksowe powleczenie 
o chropowatej strukturze, odporne na ście-
ranie i rozdarcie, rozciągliwe i wytrzymałe, 
świetnie dopasowują się do dłoni, nie 
kurczą się w kontakcie z woda, doskonała 
manualność przy ograniczeniu ślizgania się 
trzymanego przedmiotu, odporność 2121.

Rękawice RTEPO
ochronne poliestrowe
powlekane poliuretanem, odporne na 
ścieranie i wytarcie, zapewniają manualność 
i doskonałe czucie, wytrzymałość 4131.

Rękawice olejowe
RNITNP 
powlekane nitrylem, zakończone sztywnym 
mankietem, odporne na tłuszcze, smary, oleje 
i węglowodory, wytrzymałość 4111.

Rękawice RU 
bawełniane (100%) powlekanych gumą, zakoń-
czone ściągaczem, popularne przy wszelkich 
pracach mechanicznych, potocznie zwane 
„wampirkami”.

Rękawice spawalnicze 
YELLOWBEE
ze skóry bydlęcej dwoinowej łączonej z kozią lico-
wą, w kolorze miodowym, dł 35 cm, szyte nićmi 
z kevlaru, część chwytna wykonana z jednego 
kawałka, w całości ze skóry włącznie z mankietem, 
podszewkowane wewnątrz, zgodne z normami 
EN388 (3132), EN407 (413X4X)i EN12477 TYP A

Rękawice ochronne
RNYPO-ULTRA 
wykonane z nylonu, powlekane ultra cienka 
warstwą poliuretanu, przewiewne, zapew-
niające doskonałe czucie, do ogólnych prac 
warsztatowych, zgodne z EN388 (3121).

Op. Rozmiar INDEKS

12 par 10,5 0XREK305/10/K

Op. Rozmiar INDEKS

12 par 10,5 0XREK010/10/K

Op. Rozmiar INDEKS

1 para L 0XREK202/L/P

Op. Rozmiar INDEKS

12 par 11 0XREK101/11/K

Op. Rozmiar INDEKS

12 par 11 0XREK102/11/K

Op. Rozmiar Kolor INDEKS

12 par 9 czerwony 0XREK011/9/K

12 par 9 niebieski 0XREK012/9/K

12 par 10 czerwony 0XREK011/10/K

12 par 10 niebieski 0XREK012/10/K

Op. Rozmiar Kolor INDEKS

12 par 9 czerwony 0XREK008/9/K

12 par 10 niebieski 0XREK008/10/K

Op. Rozmiar Kolor INDEKS

12 par 9 czarny 0XREK004/9/K

12 par 9 niebieski 0XREK005/9/K

12 par 10 czarny 0XREK004/10/K

12 par 10 niebieski 0XREK005/10/K

Op. Kolor INDEKS

10 par czerwony 0XREK007/C/K

10 par niebieski 0XREK007/N/K

Op. Rozmiar INDEKS

12 par 9 0XREK015/9/K

12 par 10 0XREK015/10/K

Op. Rozmiar INDEKS

12 par 9 0XREK006/9/K

12 par 10 0XREK006/10/K
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Kombinezon Microgard 1800 Comfort
lekki kombinezon ochronny wykonany z mikroporowatego lamina-
tu połączonego z oddychającym materiałem SMS w tylnej części 
i pod pachami, bez silikonu i antystayczny.

HyFlex - rękawice antyprzecięciowe
Rękawica antyprzecięciowa do prac z blachami czy innymi ostrymi ele-
mentami, odporna na ścieranie co wydłuża czas użytkowania.

Microfl ex - rękawice nitrylowe teksturowane 
Czarne rękawice nitrylowe teksturowane na całej powierzchni 
zapewniające lepszy chwyt na mokrej powierzchni mocne i elastyczne.

HyFlex niebieskie rękawice montażowe
wyjątkowo lekkie oddychające zachowują się jak „druga skóra” 
z powłoka z pianki nitrylowej.

HyFlex - lekkie rękawice montażowe
Lekkie rękawice montażowe dopasowane do twojej dłoni z oddychającą 
powłoką z pianki nitrylowej w niebrudzącym kolorze, bez silikonu.

Edge - rękawice odporne na ścieranie
Rękawice do prac lekkich wymagające dobrej odporności na ścieranie
i chwytności,  w czarnym kolorze maskującym zabrudzenia.

Rozmiar INDEKS

L 0RS1006-L

XL 0RS1006-XL

XXL 0RS1006-XXL

Op. Rozmiar INDEKS

100 szt. M 93-852-M

100 szt. L 93-852-L

100 szt. XL 93-852-XL

Rozmiar INDEKS

M 48-126-M

L 48-126-L

XL 48-126-XL

Op. Rozmiar INDEKS

12 szt. 8/M 11-816-M

12 szt. 9/L 11-816-L

12 szt. 10/XL 11-816-XL

Rozmiar INDEKS

M 11-801-M

L 11-801-L

XL 11-801-XL

Rozmiar INDEKS

M 11-727-M

L 11-727-L

XL 11-727-XL
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Ściereczki pyłochłonne
z mikrofi bry
(40x40cm).

Uniwersalne czyściwo 
bawełniane 
kolorowe cięte sprasowana kostka.

Czyściwo białe 
makulaturowe
307 mb (wysokość 25 cm x długość 37 cm), 
830 listków. Czyściwo makulaturowe białe 
dwuwarstwowe, klejone.

Uniwersalne czyściwo szare
200mb, wysokość 25cm, 800 listków,
2 warstwy. Czyściwo makulaturowe
szare klejone.

Stojak metalowy
na ręczniki
wersja na podłogę.

Uniwersalne czyściwo 
niebieskie
długość 180mb, wysokość
22 cm, 500 listków, 
3 warstwowe. Niebieskie, 
klejone. Zastosowanie m.in.
w warsztatach, lakierniach.

Czyściwo białe celulozowe
długość 200 mb, wysokość 26 cm, 800 listków, 
3 warstwy. Białe, klejone. Zastosowanie 
m.in. w warsztatach, lakierniach.

Uniwersalne czyściwo 
celulozowe
długość 236mb, wysokość 25 cm, 
800 listków; 
2 warstwy. Białe, 
klejone, do wszelkiego
zastosowania.

Uniwersalne czyściwo 
bawełniane 
białe cięte sprasowana kostka.

Czyściwo uniwersalne 
makulaturowe 1 warstwowe zielone, 
wym. rolki: wys. 26cm, dł. 250m, 
powszechnie stosowane 
w warsztatach samochodowych.

Czyściwo uniwersalne 
zielone
długość 300mb, wysokość 30cm. Uniwer-
salne czyściwo makulaturowe jedno-
warstwowe, zielone. Stosowane m.in. 
w warsztatach samochodowych.

Czyściwo uniwersalne 
celulozowe 2 warstwowe białe klejone, 
wszelkiego zastosowania, 
wym. rolki: wys. 25cm, dł. 200m.

Wieszak metalowy
na ręcznik
wersja na ścianę.

Op. INDEKS

5 sztuk 0RS902

Op. INDEKS

kostka 10KG 0XC14022

Op. INDEKS

kostka 10KG 0XC14015

Op. INDEKS

2 rolki 0XFL105001

Op. INDEKS

2 rolki 0XC006

Op. INDEKS

2 rolki 0XC001

Op. INDEKS

2 rolki 0XC008

Op. INDEKS

2 rolki 0XC003

Op. INDEKS

2 rolki 0XC009

Op. INDEKS

1 rolka 0XC004

Op. INDEKS

2 rolki 0XFL116019

INDEKS

420108

INDEKS

420109
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Czyściwo przemysłowe
białe dwu warstwowe, 100 % celuloza dł. 
250m 1000 listków, o rozmiarze 264x250mm.

Ręczniki papierowe ZZ eco-white
1 karton zawierający 20 paczek po 150 listków
w rozmiarze 250x230 mm.

Podajnik do czyściw 
przemysłowych
maksymalny rozmiar czyściwa 350x340mm

Czyściwo przemysłowe
białe dwu warstwowe, 100 % celuloza dł.180m 720 
listków o rozmiarze 264x250mm.

Papier toaletowy JUMBO
100% celuloza 12 rolek po 800 listków
o rozmiarze 92 x125 mm dł. wstęgi 100 m.

Podajnik do papieru 
toaletowego typu JUMBO
wymiary 273x128x270 mm

Op. INDEKS

2 rolki 5220110

Op. INDEKS

1 karton 5600018

Op. INDEKS

2 rolki 5220108

Op. INDEKS

12 rolek 4100537

INDEKS

5600021

INDEKS

5600022

INDEKS

5600020

Podajnik do ręczników 
papierowych
składanych typu ZZ wymiary 400x130x290 mm
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Steel Seal jest wlewany do chłodnicy pojazdu 
z zimnym silnikem.
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Należy uruchomić pojazd, umożliwiając 
cyrkulację Steel Seal w układzie chłodzenia. 
Pojazd pracuje na biegu jałowym w normalnej 
temperaturze roboczej przez 30 minut.

HEAT

PRESSURE
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3 4
Zwiększone ciśnienie i ciepło uszkodzonego 
obszaru sprawia, iż Steel Seal układa się 
w cienkie warstwy w miejscu uszkodzenia 
uszczelki głowicy czy pęknięcia bloku.

Silnik zostaje wyłączony. Po chłodzeniu 
pojazdu przez 6-8 godzin Steel Seal 
utwardza się tworząc trwałe uszczelnienie.

Trwała Naprawa uszkodzeń 
uszczelki Głowicy

Prosty środek w płynie

99,9% zadowolonych klientów

Kompatybilny z większością 
płynów chłodniczych

gwarancja zwrotu pieniędzy

Preparat uszczelniający układ chłodzenia (0,473L) 
- płyn do naprawy uszczelki pod głowicą
Indeks IC: STEEL SEAL 473ML PL
Cena netto: 145,54 zł; Cena z Vat: 179,00 zł



Centrum Logistyczne Inter Cars SA
ul. Gdańska 15, Cząstków Mazowiecki, 05-152 Czosnów
tel.: 22/ 714 10 00, fax: 22/ 714 10 01

ic.diagnostyka@intercars.eu
www.wszystkodlawarsztatu.pl
www.intercars.com.pl

Dział Wyposażenia Warsztatów
tel. 22/ 714 17 98, 714 17 24
fax: 22/ 714 17 18

Przedstawione produkty są dostępne w sieci dystrybucji Inter Cars SA. Adresy oddziałów na www.intercars.com.pl. Zdjęcia niektórych produktów mogą nieznacznie 
odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu. Wydawca nie odpowiada za ewentualne pomyłki i błędy w druku. 

SmartWasher®
Ozzy®

BIOREMEDIATING parts washing system

CorporationChemFree®

A Subsidiary of CRC Industries

KORZYŚCI
Nieszkodliwy

Bez toksycznych rozpuszczalników

Niepalny

Bioremediacja

Bezpieczny dla użytkownika

Bezpieczny dla środowiska

Eliminuje wytwarzanie płynnych 

odpadów niebezpiecznych

WŁAŚCIWOŚCI
Pompa 18 l/min

Czasowy wyłącznik pompy

Konstrukcja z HDPE

Panel diagnostyczny

Nośność do 450 kg (SW-37)

Regulowany termostat

INDEKSY
CRC SW-23+SW-3+FL-4/SET

CRC SW-25+SW-3+FL-4/SET

CRC SW-28+SW-3+FL-4/SET

CRC SW-37+SW-3+FL-4/SET

Płyn - CRC SW-3 TRUCK GRADE

Maty - CRC SW FL-4/OP1


