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OFERTA
CHEMII TECHNICZNEJ 

– PRZEMYSŁ –

FIX-01 KLEJ 
CYJANOAKRYLOWY, 
BŁYSKAWICZNY
20 g / 50 g / 1 kg

FIX-06  KLEJ 
CYJANOAKRYLOWY, 
BŁYSKAWICZNY
20 g / 50 g / 1 kg

FIX-16 KLEJ 
CYJANOAKRYLOWY, 
BŁYSKAWICZNY
20 g / 50 g / 1 kg

KLEJE ANAREOBOWE, UV, CYJANOAKRYLOWE, 
ŻYWICE EPOKSYDOWE, AKTYWATORY

FIX-80 CZARNY KLEJ 
CYJANOAKRYLOWY, 
GĘSTY 
50 g / 1 kg

Średniej lepkości  błyskawiczny klej cyjanoakrylowy, 
etylowy. Przeznaczony do zastosowań  ogólnych, do 
klejenia elementów elastycznych takich jak: guma, 
tworzywa winylowe jak również do klejenia elemen-
tów twardych jak i ich kombinacji.

Wysokiej lepkości błyskawiczny klej cyjanoakrylo-
wy, etylowy. Przeznaczony do klejenia porowatych 
powierzchni i stosunkowo dużych szczelin. Duża lep-
kość kleju powoduje, że słabo spływa z nachylonych 
powierzchni. 

Niskiej lepkości błyskawiczny klej cyjanoakrylowy, 
etylowy. Do zastosowań ogólnych, do klejenia 
elementów elastycznych takich jak: guma, tworzywa 
winylowe jak również do klejenia elementów 
twardych jak i ich kombinacji. Przeznaczony także 
do klejenia większych powierzchni ze względu na 
niską lepkość.

Wysokiej lepkości elastyczny klej cyjanoakrylowy, 
z domieszką gumy w kolorze czarnym, etylowy 
o podwyższonej odporności temperaturowej. 
Przeznaczony do klejenia porowatych powierzchni 
i stosunkowo dużych szczelin. Duża lepkość kleju 
powoduje, że słabo spływa on z nachylonych 
powierzchni. 

Klej błyskawiczny cyjanoakrylowy, etylowy. Silnie 
łączy metale, szkło, kamień, tworzywa sztuczne, gumę, 
porcelanę, korek, papier i inne materiały. 

Wytrzymałość na ścinanie ASTM-D-1002: 3-18 N/mm2  
Max szczelina wypełnienia: 0-40 um   
Czas wiązania wstępnego: 10-20 min

IS 32

Żywica epoksydowa dwuskładnikowa przeznaczona 
do łączenia i uzupełniania ubytków w metalach, szkle, 
kamieniu, twardych tworzywach sztucznych, drewnie, 
porcelanie.  

Wytrzymałość na ścinanie  ASTM-D-1002: 13-18 N/mm2  
Kolor: bezbarwny     
Czas tężenia: 10-20 min

Wymienione produkty stanowią jedynie część z pełnej 
oferty marki Loxeal. 

31-40 

Klej akrylowy, jednoskładnikowy o wysokiej lepkości, 
który  polimeryzuje po naświetleniu promieniami UV. 
Klej ten został zaprojektowany do stosowania 
w wilgotnych środowiskach. Powierzchnia spoiny 
może być naświetlona promieniami UV za pomocą 
lampy UV lub światła słonecznego.

30-35 UV 

Klej do uszczelniania i zamykania połączeń 
gwintowych. Do mocowania nakrętek, do ogólnych 
zastosowań i na powierzchnie lekko zaolejone.  
Dopuszczony do instalacji wodnych i gazowych.

Klasa mocowania: 2  
Kolor: niebieski / fl uorescencyjny   
Czas wiązania wstępnego: 10-20 min

55-03

Klej o wysokiej lepkości, modyfi kowany PTFE do 
uszczelniania i zamykania połączeń gwintowych oraz 
rurowych. Dopuszczony do instalacji wysokiego 
ciśnienia dla gazów i LPG oraz do instalacji 
tlenowych.

Klasa mocowania: 2  
Kolor: żółty / fl uorescencyjny    
Czas wiązania wstępnego: 15-30 min

ŻYWICE EPOKSYDOWE, AKTYWATORY

58-11

Klej do mocowania łożysk, tulejek, kół pasowych, 
klinów, złączek i innych części cylindrycznych oraz 
do zabezpieczania połączeń gwintowych. Uszczelnia 
przed wyciekiem płynów. Pozwala na większą 
tolerancję połączenia.  

Klasa mocowania: 3  
Kolor: zielony / fl uorescencyjny  
Czas wiązania wstępnego: 2-5 min

85-21
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TAJFUN 
SPRĘŻONE GAZY 
600 ml

RUST PENETRANT
400 ml / 5 l
RUST PENETRANT + MoS2 
400 ml

PREPARATY 
ANTYADHEZYJNE 
SILIKONOWE
600 ml / 5 l / 30 l

SMAR WYSOKOTEMP. 
MIEDZIANY
400 ml / 500 ml

KLEJ 
W SPRAYU 
600 ml

SMAR DO 
ŁAŃCUCHÓW I LIN 
400 ml

PREPARATY 
ANTYADHEZYJNE 
BEZSILIKONOWE 
600 ml / 5 l / 30 l

SUCHY 
SMAR Z PTFE  
400 ml 

ZMYWACZ DO ETYKIET 
I GUMY DO ŻUCIA   
150 ml / 50 ml

ZMYWACZ
DO METALI  
400 ml / 5 l
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SMAR O ZWIĘKSZONEJ 
PRZYCZEPNOŚCI 
I WYTRZYMAŁOŚCI 
400 ml 

AS-4T SMAR 
SILIKONOWY Z PTFE  
400 ml / 400 g

PREPARAT OCHRONNY 
DO METALI  
400 ml / 5 l

TESTER 
SZCZELNOŚCI 
400 ml / 300 ml

Mieszanina sprężonych gazów 
pod wysokim ciśnieniem. Produkt 
służy do przedmuchiwania 
i oczyszczania trudno dostępnych 
miejsc silnym strumieniem gazu. 
Stosowany jest między innymi 
w mechanice precyzyjnej, moto-
ryzacji i przy naprawach sprzętu 
komputerowego. 

Używanie pojemnika w pozycji 
odwrotnej powoduje możliwość 
zamrożenia strumieniem gazu 
nawet do temperatury -50°C. 

Profesjonalny środek penetrujący zawierający 
mocną mieszankę szybko działających struktur che-
micznych. Trwale zabezpiecza antykorozyjnie. Usuwa 
wodę, smaruje powierzchnie, poprawia elektroizo-
lacyjność (np. przewodów wysokiego napięcia w 

silnikach iskrowych). 
Dodatek dwusiarczku 
molibdenu (MoS2) 
zwiększa właściwości 
penetrujące 
i smarujące produktu. 
Zwiększa także ob-
ciążalność zwilżonej 
powierzchni. Ułatwia 
demontaż skorodo-
wanych i zapieczo-
nych połączeń. 

Silikonowy środek 
antyadhezyjny. Jest bar-
dzo czystym preparatem 
dzięki czemu nie pozo-
stawia osadów. Wypiera 
wodę i zabezpiecza 
trwale przed wilgocią 
i korozją. Zabezpiecza 
elementy także w niskich 
temperaturach. 

Wersje S-PAS i S-PABS 
są bardziej 
skoncentrowane, 
zawierają mniejszą 
ilość rozpuszczalnika.

Stosuje się go do elementów pracujących 
w wysokich temperaturach. Umożliwia nieniszczący 
demontaż części oraz zachowuje własności smarne 
do temp. +400°C. Jako środek przeciwzapieczenio-
wy spełnia swoje zadanie w temp. do +600°C na 
powierzchniach otwartych oraz do +1000°C 
na powierzchniach zamkniętych. 
Zawiera sproszkowaną 
miedź, olej mineralny, 
dodatki 
zagęszczające, 
przeciwkorozyjne 
oraz 
poprawiające
przyczepność 
do powierzchni 
metalu.

Specjalistyczny klej kontaktowy 
w aerozolu. Jest odporny na wodę 
i  temperatury do +900C. 
Przeznaczony do łączenia róż-
norodnych materiałów, tworzyw 
sztucznych, a także materiałów 
trudnosklejalnych.
Innowacyjne rozwiązania typu 
ruchome oczko dyszy pozwala 
na regulację kierunku strumienia 
kleju. Nastawna pozycja dyszy 
rozpyłowej, oznaczona H-M-L 
(high-medium-low) ustala ilość 
podawanego kleju czyli szerokość 
strumienia. Spoina jest elastyczna, 
dzięki czemu jest w stanie przeno-
sić wysokie obciążenia, drgania 
i wibracje.

Ze względu na bardzo dobrą przy-
wieralność do każdej powierzchni 
świetnie smaruje i zabezpiecza 
inne elementy mechaniczne. Smar 
można stosować do łańcuchów 
zwykłych oraz tych wyposażonych 
w uszczelnienia typu O-Ring lub 
X-Ring. Dostępne są także inne 
smary wykonane z komponentów 
posiadających dopuszczenie do 
stosowania w przemyśle 
spożywczym. 

Smar z wiskozatorem stworzony, 
by zapewnić długotrwałą ochronę 
urządzeń. Specjalny pakiet dodat-
ków powoduje znakomite przyle-
ganie do powierzchni metalowych 
oraz odporność na wysokie 
obciążenia.

Bezsilikonowy środek 
antyadhezyjny prze-
znaczony do smarowa-
nia form wtryskowych 
w przetwórstwie 
tworzyw sztucznych. 
Jest bardzo czystym 
preparatem, dzięki 
czemu nie pozostawia 
osadów. Wypiera wodę 
i zabezpiecza trwale 
powierzchnie przed 
wilgocią i korozją. Jako 
preparat smarny roz-
dziela, konserwuje 
i smaruje współpracu-
jące powierzchnie. 

Środek przeznaczony do usuwania naklejek, pozo-
stałości po nich oraz do usuwania gumy do żucia 
i plam. Produkt jest specjalnie opracowaną kompozy-
cją składników, które szybko i skutecznie rozpusz-
czają kleje samoprzylepne stosowane w podłożach 
etykiet i naklejek. Zmywacz jest bezbarwny, posiada 
przyjemny zapach, nie uszkadza powierzchni. 

Uniwersalny 
zmywacz do przygo-
towania powierzchni 
przed procesem 
klejenia lub malowa-
nia. Zawiera mocne 
rozpuszczalniki. 
Nadaje się wyłącznie 
do niewrażliwych 
powierzchni 
(np. metal, szkło, 
kamień). 

Syntetyczny, bezzapachowy, obojętny chemicznie 
środek smarny z dodatkiem PTFE („tefl onu”) dla 
wszystkich kombinacji metali, tworzyw sztucznych 
i gumy. Zapobiega zatarciom i korozji. Jest nietok-
syczny. Dodatek PTFE zwiększa właściwości 
smarne i wytrzymałość na 
obciążenia produktu
zarówno 
mechaniczne 
jak i tempe-
raturowe.

Bezsilikonowy środek 
konserwujący przeznaczony do 
ochrony powierzchni metalowych 
przed korozją. Lepkość produktu 
jest tak dobrana, aby po naniesie-
niu warstwy ochronnej nie spływał 
on  z powierzchni pionowych. 
Dzięki postaci aerozolowej nano-
szenie nawet na skomplikowane 
powierzchnie jest łatwe i bardzo 
wydajne. Preparat został 
zabarwiony na kolor zielony 
w celu lepszej wizualizacji miejsc 
zabezpieczonych. 

Profesjonalny środek do badania szczelności ciśnieniowych instalacji gazo-
wych jak również instalacji LPG w samochodach. Skuteczny do wszystkich 
mediów gazowych i na każdy rodzaj powierzchni. Wsad jest niepalny 
i biodegradowalny. Posiada atest INiG (Instytut Nafty i Gazu). Aerozol 
400 ml jest pakowany w nowoczesny sposób. Wewnątrz puszki znajduje się 
specjalny worek. Medium kontrolne znajduje się w worku, natomiast gaz 
pędny zajmuje przestrzeń między workiem a ściankami puszki (ściska worek). 
Dzięki takiemu rozwiązaniu aerozol może pracować prawidłowo w każdej 
pozycji i jego zawartość zawsze można wykorzystać do końca. Gaz pędny 
w tym rozwiązaniu nie opuszcza aerozolu i nie ma kontaktu z cieczą zasadni-
czą. Jego ilość jest znacznie mniejsza niż w konwencjonalnym aerozolu, więc 
w puszcze jest więcej medium zasadniczego. Opakowanie 400 ml 
z workiem zawiera tyle samo substancji czynnej co zwykły aerozol 750 ml. 
Takie rozwiązanie zostało przetestowane i jest używane do pakowania 
aerozoli, które są używane w trudnych warunkach np. przy braku grawitacji na 
stacjach orbitalnych.

powierzchniach otwartych oraz do +1000°C 

Suchy Smar z PTFE służy 
do smarowania łańcuchów napę-
dowych, kół łańcuchowych oraz 
linek w pancerzu. Poprawia wła-
ściwości ślizgowe jednocześnie 
chroniąc powierzchnię.  Smar jest 
funkcjonalny po odparowaniu 
rozpuszczalnika. Jedyny smar, 
który może pracować w bardzo 
niskich temperaturach. 

ZMYWACZ TECHNICZNY
750 ml

aerozoli, które są używane w trudnych warunkach np. przy braku grawitacji na 

Bezchlorowy środek 
czyszczący do zmywania 
większości preparatów 
chemicznych trudnych do 
usunięcia oraz innych ciężkich 
zabrudzeń w przemyśle 
i motoryzacji. Nie pozostawia 
plam ani nalotów. Doskonale 
przygotowuje powierzchnie do 
prac montażowych, naprawczych 
i konserwacyjnych. Silny strumień 
cieczy, uzyskiwany dzięki 
specjalnej konstrukcji zaworu
oraz dyszy, pozwala czyścić 
trudnodostępne 
miejsca.
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RUST REMOVER GEL 
ŻEL ODRDZEWIAJĄCY  
250 ml / 5 l 

Mieszanina szybko działających struktur chemicz-
nych w postaci żelu, oparta na modyfi kowanym 
kwasie ortofosforowym i środkach powierzchnio-
wo czynnych, rozpuszczająca tlenki metali. W połą-
czeniu z cząsteczkami wykorzystującymi napięcie 
powierzchniowe pozwala na penetrację w głąb 
skorodowanych powierzchni, a żelowa struktura 
umożliwia zastosowanie preparatu na powierzch-
niach pionowych. Dobrze usuwa kamień kotłowy i 
zabrudzenia wapienno-cementowe. 

SMAR 
CERAMICZNY
400 ml / 450 g

Środek smarny i przeciwzapieczeniowy. Dzięki 
silnym dodatkom antykorozyjnym i antyutleniającym 
zapewnia długotrwałą ochronę i smarowanie 
w trudnych warunkach pracy. Chroni przed działaniem 
wody, kwasów, zasad i soli. Chroni przed zabrudze-
niem, korozją, zapiekaniem. Odporny na działanie 
niskich i wysokich temperatur. 
W swoim składzie 
nie zawiera 
metali. Zakres
temperatury
pracy 
do 1200°C.

MS-60, MS-40 
POLIMER SYNTETYCZNY 
290 ml

SPAW PROTECT 
NIEPALNY ŚRODEK 
ANTYODPRYSKOWY
1 l / 5 l / 30 l

SIL+ 350 SILIKON 
WYSOKOTEMPERATUROWY
300 ml

PU-AT 
KLEJ KONTAKTOWY 
POLIURETANOWY 
1 l

MET-S 
PASTA REGENERACYJNA 
1 kg

EMALIE, LAKIERY RAL
400 ml 

KONCENTRAT PŁYNU 
DO SZOROWAREK  
30 l

Syntetyczny polimer. Jednoskład-
nikowa masa klejąco-uszczelniają-
ca na bazie polimeru silanowego. 
Posiada rewelacyjną przyczep-
ność do większości materiałów, 
po związaniu może być malowany. 
Najczęściej jest stosowany jako 
klej konstrukcyjny.

Dostępny w kolorach: 
biały / czarny / bezbarwny.  

Silikon wysokotemperaturowy 
w kolorze czerwonym i czarnym. 
Odporny na wodę, oleje i chemi-
kalia w temp. -60°C do +320°C 
(chwilowo +360°C). Nadaje się 
do wszelkich napraw 
i uszczelnień układów 
w motoryzacji i przemyśle. 
Tworzy elastyczne spoiny 
zastępujące uszczelki tradycyjne 
z gumy, korka. Silikon może być 
stosowany w połączeniach 
kołnierzowych.  

Dostępny również silikon 
neutralny / sanitarny. 

Masa dwuskładnikowa do specjalistycznych napraw 
elementów metalowych. Zawiera wypełniacze mine-
ralne i metalowe. Odporna na wodę, chemikalia i oleje. 
Odporna na działanie niskich i wysokich temperatur. 

Dostępne również pasty ceramiczne i aluminiowe. 

Wysokiej jakości szybkoschnące emalie uniwersalne, żaroodporne 
i podkładowe w aerozolu. Symbol RAL oznacza kolor wg wzornika 
kolorów. Emalie przeznaczone są do zastosowań zarówno 
wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Emalie żaroodporne przeznaczone są do lakierowania elementów 
narażonych na działanie wysokich temperatur. Zabezpieczają 
powierzchnie przed korozją, przedłużają znacząco użyteczność 
pokrytych nimi elementów i nadają im znakomity wygląd. 

Cynk i cynk z dodatkiem aluminium gwarantują bardzo dobrą elek-
trochemiczną ochronę przed korozją po naniesieniu na powierzch-
nie metalowe. 

Paint Remover to produkt przemysłowy do usuwania powłok 
lakierniczych, farb, wysuszonych smarów i olejów. Kolor bezbarw-
ny. Musi być stosowany ze szczególną ostrożnością ze względu na 
jego agresywne działanie. 

Bezbarwny preparat na bazie żywic poliureta-
nowych, przeznaczony do klejenia materiałów 
syntetycznych z polichlorkiem winylu, gumą, 
poliuretanem, skórą naturalną, skórą syntetyczną, 
kauczukiem termoplastycznym itp. Posiada bardzo 
dużą siłę wiązania i może być naniesiony na obie 
powierzchnie klejone, nawet godzinę przed 

sklejeniem. Przed 
zastosowaniem klej 
należy dobrze 
wymieszać. 

Bezsilikonowy preparat zabezpieczający 
powierzchnie przed przywieraniem odprysków 
w trakcie spawania. Nie zawiera związków silikonu 
przez co nie ma trudności z oczyszczeniem 
powierzchni z odprysków spawalniczych i przy-
gotowaniem powierzchni spawanej pod następne 
działania. 

Przemysłowy 
koncentrat do 
sporządzania 
płynów myjących. 
Przeznaczony do 
napełniania zasob-
ników zmywarek 
automatycznych. 
Koncentrat należy 
rozcieńczać wodą 
w stosunku 1:50. 
Produkt słabo 
pieniący. 
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TAJFUN 
SPRĘŻONE GAZY 
600 ml

RUST PENETRANT
400 ml / 5 l
RUST PENETRANT + MoS2 
400 ml

PREPARATY 
ANTYADHEZYJNE 
SILIKONOWE
600 ml / 5 l / 30 l

SMAR WYSOKOTEMP. 
MIEDZIANY
400 ml / 500 ml

KLEJ 
W SPRAYU 
600 ml

SMAR DO 
ŁAŃCUCHÓW I LIN 
400 ml

PREPARATY 
ANTYADHEZYJNE 
BEZSILIKONOWE 
600 ml / 5 l / 30 l

SUCHY 
SMAR Z PTFE  
400 ml 

ZMYWACZ DO ETYKIET 
I GUMY DO ŻUCIA   
150 ml / 50 ml

ZMYWACZ
DO METALI  
400 ml / 5 l
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SMAR O ZWIĘKSZONEJ 
PRZYCZEPNOŚCI 
I WYTRZYMAŁOŚCI 
400 ml 

AS-4T SMAR 
SILIKONOWY Z PTFE  
400 ml / 400 g

PREPARAT OCHRONNY 
DO METALI  
400 ml / 5 l

TESTER 
SZCZELNOŚCI 
400 ml / 300 ml

Mieszanina sprężonych gazów 
pod wysokim ciśnieniem. Produkt 
służy do przedmuchiwania 
i oczyszczania trudno dostępnych 
miejsc silnym strumieniem gazu. 
Stosowany jest między innymi 
w mechanice precyzyjnej, moto-
ryzacji i przy naprawach sprzętu 
komputerowego. 

Używanie pojemnika w pozycji 
odwrotnej powoduje możliwość 
zamrożenia strumieniem gazu 
nawet do temperatury -50°C. 

Profesjonalny środek penetrujący zawierający 
mocną mieszankę szybko działających struktur che-
micznych. Trwale zabezpiecza antykorozyjnie. Usuwa 
wodę, smaruje powierzchnie, poprawia elektroizo-
lacyjność (np. przewodów wysokiego napięcia w 

silnikach iskrowych). 
Dodatek dwusiarczku 
molibdenu (MoS2) 
zwiększa właściwości 
penetrujące 
i smarujące produktu. 
Zwiększa także ob-
ciążalność zwilżonej 
powierzchni. Ułatwia 
demontaż skorodo-
wanych i zapieczo-
nych połączeń. 

Silikonowy środek 
antyadhezyjny. Jest bar-
dzo czystym preparatem 
dzięki czemu nie pozo-
stawia osadów. Wypiera 
wodę i zabezpiecza 
trwale przed wilgocią 
i korozją. Zabezpiecza 
elementy także w niskich 
temperaturach. 

Wersje S-PAS i S-PABS 
są bardziej 
skoncentrowane, 
zawierają mniejszą 
ilość rozpuszczalnika.

Stosuje się go do elementów pracujących 
w wysokich temperaturach. Umożliwia nieniszczący 
demontaż części oraz zachowuje własności smarne 
do temp. +400°C. Jako środek przeciwzapieczenio-
wy spełnia swoje zadanie w temp. do +600°C na 
powierzchniach otwartych oraz do +1000°C 
na powierzchniach zamkniętych. 
Zawiera sproszkowaną 
miedź, olej mineralny, 
dodatki 
zagęszczające, 
przeciwkorozyjne 
oraz 
poprawiające
przyczepność 
do powierzchni 
metalu.

Specjalistyczny klej kontaktowy 
w aerozolu. Jest odporny na wodę 
i  temperatury do +900C. 
Przeznaczony do łączenia róż-
norodnych materiałów, tworzyw 
sztucznych, a także materiałów 
trudnosklejalnych.
Innowacyjne rozwiązania typu 
ruchome oczko dyszy pozwala 
na regulację kierunku strumienia 
kleju. Nastawna pozycja dyszy 
rozpyłowej, oznaczona H-M-L 
(high-medium-low) ustala ilość 
podawanego kleju czyli szerokość 
strumienia. Spoina jest elastyczna, 
dzięki czemu jest w stanie przeno-
sić wysokie obciążenia, drgania 
i wibracje.

Ze względu na bardzo dobrą przy-
wieralność do każdej powierzchni 
świetnie smaruje i zabezpiecza 
inne elementy mechaniczne. Smar 
można stosować do łańcuchów 
zwykłych oraz tych wyposażonych 
w uszczelnienia typu O-Ring lub 
X-Ring. Dostępne są także inne 
smary wykonane z komponentów 
posiadających dopuszczenie do 
stosowania w przemyśle 
spożywczym. 

Smar z wiskozatorem stworzony, 
by zapewnić długotrwałą ochronę 
urządzeń. Specjalny pakiet dodat-
ków powoduje znakomite przyle-
ganie do powierzchni metalowych 
oraz odporność na wysokie 
obciążenia.

Bezsilikonowy środek 
antyadhezyjny prze-
znaczony do smarowa-
nia form wtryskowych 
w przetwórstwie 
tworzyw sztucznych. 
Jest bardzo czystym 
preparatem, dzięki 
czemu nie pozostawia 
osadów. Wypiera wodę 
i zabezpiecza trwale 
powierzchnie przed 
wilgocią i korozją. Jako 
preparat smarny roz-
dziela, konserwuje 
i smaruje współpracu-
jące powierzchnie. 

Środek przeznaczony do usuwania naklejek, pozo-
stałości po nich oraz do usuwania gumy do żucia 
i plam. Produkt jest specjalnie opracowaną kompozy-
cją składników, które szybko i skutecznie rozpusz-
czają kleje samoprzylepne stosowane w podłożach 
etykiet i naklejek. Zmywacz jest bezbarwny, posiada 
przyjemny zapach, nie uszkadza powierzchni. 

Uniwersalny 
zmywacz do przygo-
towania powierzchni 
przed procesem 
klejenia lub malowa-
nia. Zawiera mocne 
rozpuszczalniki. 
Nadaje się wyłącznie 
do niewrażliwych 
powierzchni 
(np. metal, szkło, 
kamień). 

Syntetyczny, bezzapachowy, obojętny chemicznie 
środek smarny z dodatkiem PTFE („tefl onu”) dla 
wszystkich kombinacji metali, tworzyw sztucznych 
i gumy. Zapobiega zatarciom i korozji. Jest nietok-
syczny. Dodatek PTFE zwiększa właściwości 
smarne i wytrzymałość na 
obciążenia produktu
zarówno 
mechaniczne 
jak i tempe-
raturowe.

Bezsilikonowy środek 
konserwujący przeznaczony do 
ochrony powierzchni metalowych 
przed korozją. Lepkość produktu 
jest tak dobrana, aby po naniesie-
niu warstwy ochronnej nie spływał 
on  z powierzchni pionowych. 
Dzięki postaci aerozolowej nano-
szenie nawet na skomplikowane 
powierzchnie jest łatwe i bardzo 
wydajne. Preparat został 
zabarwiony na kolor zielony 
w celu lepszej wizualizacji miejsc 
zabezpieczonych. 

Profesjonalny środek do badania szczelności ciśnieniowych instalacji gazo-
wych jak również instalacji LPG w samochodach. Skuteczny do wszystkich 
mediów gazowych i na każdy rodzaj powierzchni. Wsad jest niepalny 
i biodegradowalny. Posiada atest INiG (Instytut Nafty i Gazu). Aerozol 
400 ml jest pakowany w nowoczesny sposób. Wewnątrz puszki znajduje się 
specjalny worek. Medium kontrolne znajduje się w worku, natomiast gaz 
pędny zajmuje przestrzeń między workiem a ściankami puszki (ściska worek). 
Dzięki takiemu rozwiązaniu aerozol może pracować prawidłowo w każdej 
pozycji i jego zawartość zawsze można wykorzystać do końca. Gaz pędny 
w tym rozwiązaniu nie opuszcza aerozolu i nie ma kontaktu z cieczą zasadni-
czą. Jego ilość jest znacznie mniejsza niż w konwencjonalnym aerozolu, więc 
w puszcze jest więcej medium zasadniczego. Opakowanie 400 ml 
z workiem zawiera tyle samo substancji czynnej co zwykły aerozol 750 ml. 
Takie rozwiązanie zostało przetestowane i jest używane do pakowania 
aerozoli, które są używane w trudnych warunkach np. przy braku grawitacji na 
stacjach orbitalnych.

powierzchniach otwartych oraz do +1000°C 

Suchy Smar z PTFE służy 
do smarowania łańcuchów napę-
dowych, kół łańcuchowych oraz 
linek w pancerzu. Poprawia wła-
ściwości ślizgowe jednocześnie 
chroniąc powierzchnię.  Smar jest 
funkcjonalny po odparowaniu 
rozpuszczalnika. Jedyny smar, 
który może pracować w bardzo 
niskich temperaturach. 

ZMYWACZ TECHNICZNY
750 ml

aerozoli, które są używane w trudnych warunkach np. przy braku grawitacji na 

Bezchlorowy środek 
czyszczący do zmywania 
większości preparatów 
chemicznych trudnych do 
usunięcia oraz innych ciężkich 
zabrudzeń w przemyśle 
i motoryzacji. Nie pozostawia 
plam ani nalotów. Doskonale 
przygotowuje powierzchnie do 
prac montażowych, naprawczych 
i konserwacyjnych. Silny strumień 
cieczy, uzyskiwany dzięki 
specjalnej konstrukcji zaworu
oraz dyszy, pozwala czyścić 
trudnodostępne 
miejsca.
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RUST REMOVER GEL 
ŻEL ODRDZEWIAJĄCY  
250 ml / 5 l 

Mieszanina szybko działających struktur chemicz-
nych w postaci żelu, oparta na modyfi kowanym 
kwasie ortofosforowym i środkach powierzchnio-
wo czynnych, rozpuszczająca tlenki metali. W połą-
czeniu z cząsteczkami wykorzystującymi napięcie 
powierzchniowe pozwala na penetrację w głąb 
skorodowanych powierzchni, a żelowa struktura 
umożliwia zastosowanie preparatu na powierzch-
niach pionowych. Dobrze usuwa kamień kotłowy i 
zabrudzenia wapienno-cementowe. 

SMAR 
CERAMICZNY
400 ml / 450 g

Środek smarny i przeciwzapieczeniowy. Dzięki 
silnym dodatkom antykorozyjnym i antyutleniającym 
zapewnia długotrwałą ochronę i smarowanie 
w trudnych warunkach pracy. Chroni przed działaniem 
wody, kwasów, zasad i soli. Chroni przed zabrudze-
niem, korozją, zapiekaniem. Odporny na działanie 
niskich i wysokich temperatur. 
W swoim składzie 
nie zawiera 
metali. Zakres
temperatury
pracy 
do 1200°C.

MS-60, MS-40 
POLIMER SYNTETYCZNY 
290 ml

SPAW PROTECT 
NIEPALNY ŚRODEK 
ANTYODPRYSKOWY
1 l / 5 l / 30 l

SIL+ 350 SILIKON 
WYSOKOTEMPERATUROWY
300 ml

PU-AT 
KLEJ KONTAKTOWY 
POLIURETANOWY 
1 l

MET-S 
PASTA REGENERACYJNA 
1 kg

EMALIE, LAKIERY RAL
400 ml 

KONCENTRAT PŁYNU 
DO SZOROWAREK  
30 l

Syntetyczny polimer. Jednoskład-
nikowa masa klejąco-uszczelniają-
ca na bazie polimeru silanowego. 
Posiada rewelacyjną przyczep-
ność do większości materiałów, 
po związaniu może być malowany. 
Najczęściej jest stosowany jako 
klej konstrukcyjny.

Dostępny w kolorach: 
biały / czarny / bezbarwny.  

Silikon wysokotemperaturowy 
w kolorze czerwonym i czarnym. 
Odporny na wodę, oleje i chemi-
kalia w temp. -60°C do +320°C 
(chwilowo +360°C). Nadaje się 
do wszelkich napraw 
i uszczelnień układów 
w motoryzacji i przemyśle. 
Tworzy elastyczne spoiny 
zastępujące uszczelki tradycyjne 
z gumy, korka. Silikon może być 
stosowany w połączeniach 
kołnierzowych.  

Dostępny również silikon 
neutralny / sanitarny. 

Masa dwuskładnikowa do specjalistycznych napraw 
elementów metalowych. Zawiera wypełniacze mine-
ralne i metalowe. Odporna na wodę, chemikalia i oleje. 
Odporna na działanie niskich i wysokich temperatur. 

Dostępne również pasty ceramiczne i aluminiowe. 

Wysokiej jakości szybkoschnące emalie uniwersalne, żaroodporne 
i podkładowe w aerozolu. Symbol RAL oznacza kolor wg wzornika 
kolorów. Emalie przeznaczone są do zastosowań zarówno 
wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Emalie żaroodporne przeznaczone są do lakierowania elementów 
narażonych na działanie wysokich temperatur. Zabezpieczają 
powierzchnie przed korozją, przedłużają znacząco użyteczność 
pokrytych nimi elementów i nadają im znakomity wygląd. 

Cynk i cynk z dodatkiem aluminium gwarantują bardzo dobrą elek-
trochemiczną ochronę przed korozją po naniesieniu na powierzch-
nie metalowe. 

Paint Remover to produkt przemysłowy do usuwania powłok 
lakierniczych, farb, wysuszonych smarów i olejów. Kolor bezbarw-
ny. Musi być stosowany ze szczególną ostrożnością ze względu na 
jego agresywne działanie. 

Bezbarwny preparat na bazie żywic poliureta-
nowych, przeznaczony do klejenia materiałów 
syntetycznych z polichlorkiem winylu, gumą, 
poliuretanem, skórą naturalną, skórą syntetyczną, 
kauczukiem termoplastycznym itp. Posiada bardzo 
dużą siłę wiązania i może być naniesiony na obie 
powierzchnie klejone, nawet godzinę przed 

sklejeniem. Przed 
zastosowaniem klej 
należy dobrze 
wymieszać. 

Bezsilikonowy preparat zabezpieczający 
powierzchnie przed przywieraniem odprysków 
w trakcie spawania. Nie zawiera związków silikonu 
przez co nie ma trudności z oczyszczeniem 
powierzchni z odprysków spawalniczych i przy-
gotowaniem powierzchni spawanej pod następne 
działania. 

Przemysłowy 
koncentrat do 
sporządzania 
płynów myjących. 
Przeznaczony do 
napełniania zasob-
ników zmywarek 
automatycznych. 
Koncentrat należy 
rozcieńczać wodą 
w stosunku 1:50. 
Produkt słabo 
pieniący. 
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TAJFUN 
SPRĘŻONE GAZY 
600 ml

RUST PENETRANT
400 ml / 5 l
RUST PENETRANT + MoS2 
400 ml

PREPARATY 
ANTYADHEZYJNE 
SILIKONOWE
600 ml / 5 l / 30 l

SMAR WYSOKOTEMP. 
MIEDZIANY
400 ml / 500 ml

KLEJ 
W SPRAYU 
600 ml

SMAR DO 
ŁAŃCUCHÓW I LIN 
400 ml

PREPARATY 
ANTYADHEZYJNE 
BEZSILIKONOWE 
600 ml / 5 l / 30 l

SUCHY 
SMAR Z PTFE  
400 ml 

ZMYWACZ DO ETYKIET 
I GUMY DO ŻUCIA   
150 ml / 50 ml

ZMYWACZ
DO METALI  
400 ml / 5 l
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SMAR O ZWIĘKSZONEJ 
PRZYCZEPNOŚCI 
I WYTRZYMAŁOŚCI 
400 ml 

AS-4T SMAR 
SILIKONOWY Z PTFE  
400 ml / 400 g

PREPARAT OCHRONNY 
DO METALI  
400 ml / 5 l

TESTER 
SZCZELNOŚCI 
400 ml / 300 ml

Mieszanina sprężonych gazów 
pod wysokim ciśnieniem. Produkt 
służy do przedmuchiwania 
i oczyszczania trudno dostępnych 
miejsc silnym strumieniem gazu. 
Stosowany jest między innymi 
w mechanice precyzyjnej, moto-
ryzacji i przy naprawach sprzętu 
komputerowego. 

Używanie pojemnika w pozycji 
odwrotnej powoduje możliwość 
zamrożenia strumieniem gazu 
nawet do temperatury -50°C. 

Profesjonalny środek penetrujący zawierający 
mocną mieszankę szybko działających struktur che-
micznych. Trwale zabezpiecza antykorozyjnie. Usuwa 
wodę, smaruje powierzchnie, poprawia elektroizo-
lacyjność (np. przewodów wysokiego napięcia w 

silnikach iskrowych). 
Dodatek dwusiarczku 
molibdenu (MoS2) 
zwiększa właściwości 
penetrujące 
i smarujące produktu. 
Zwiększa także ob-
ciążalność zwilżonej 
powierzchni. Ułatwia 
demontaż skorodo-
wanych i zapieczo-
nych połączeń. 

Silikonowy środek 
antyadhezyjny. Jest bar-
dzo czystym preparatem 
dzięki czemu nie pozo-
stawia osadów. Wypiera 
wodę i zabezpiecza 
trwale przed wilgocią 
i korozją. Zabezpiecza 
elementy także w niskich 
temperaturach. 

Wersje S-PAS i S-PABS 
są bardziej 
skoncentrowane, 
zawierają mniejszą 
ilość rozpuszczalnika.

Stosuje się go do elementów pracujących 
w wysokich temperaturach. Umożliwia nieniszczący 
demontaż części oraz zachowuje własności smarne 
do temp. +400°C. Jako środek przeciwzapieczenio-
wy spełnia swoje zadanie w temp. do +600°C na 
powierzchniach otwartych oraz do +1000°C 
na powierzchniach zamkniętych. 
Zawiera sproszkowaną 
miedź, olej mineralny, 
dodatki 
zagęszczające, 
przeciwkorozyjne 
oraz 
poprawiające
przyczepność 
do powierzchni 
metalu.

Specjalistyczny klej kontaktowy 
w aerozolu. Jest odporny na wodę 
i  temperatury do +900C. 
Przeznaczony do łączenia róż-
norodnych materiałów, tworzyw 
sztucznych, a także materiałów 
trudnosklejalnych.
Innowacyjne rozwiązania typu 
ruchome oczko dyszy pozwala 
na regulację kierunku strumienia 
kleju. Nastawna pozycja dyszy 
rozpyłowej, oznaczona H-M-L 
(high-medium-low) ustala ilość 
podawanego kleju czyli szerokość 
strumienia. Spoina jest elastyczna, 
dzięki czemu jest w stanie przeno-
sić wysokie obciążenia, drgania 
i wibracje.

Ze względu na bardzo dobrą przy-
wieralność do każdej powierzchni 
świetnie smaruje i zabezpiecza 
inne elementy mechaniczne. Smar 
można stosować do łańcuchów 
zwykłych oraz tych wyposażonych 
w uszczelnienia typu O-Ring lub 
X-Ring. Dostępne są także inne 
smary wykonane z komponentów 
posiadających dopuszczenie do 
stosowania w przemyśle 
spożywczym. 

Smar z wiskozatorem stworzony, 
by zapewnić długotrwałą ochronę 
urządzeń. Specjalny pakiet dodat-
ków powoduje znakomite przyle-
ganie do powierzchni metalowych 
oraz odporność na wysokie 
obciążenia.

Bezsilikonowy środek 
antyadhezyjny prze-
znaczony do smarowa-
nia form wtryskowych 
w przetwórstwie 
tworzyw sztucznych. 
Jest bardzo czystym 
preparatem, dzięki 
czemu nie pozostawia 
osadów. Wypiera wodę 
i zabezpiecza trwale 
powierzchnie przed 
wilgocią i korozją. Jako 
preparat smarny roz-
dziela, konserwuje 
i smaruje współpracu-
jące powierzchnie. 

Środek przeznaczony do usuwania naklejek, pozo-
stałości po nich oraz do usuwania gumy do żucia 
i plam. Produkt jest specjalnie opracowaną kompozy-
cją składników, które szybko i skutecznie rozpusz-
czają kleje samoprzylepne stosowane w podłożach 
etykiet i naklejek. Zmywacz jest bezbarwny, posiada 
przyjemny zapach, nie uszkadza powierzchni. 

Uniwersalny 
zmywacz do przygo-
towania powierzchni 
przed procesem 
klejenia lub malowa-
nia. Zawiera mocne 
rozpuszczalniki. 
Nadaje się wyłącznie 
do niewrażliwych 
powierzchni 
(np. metal, szkło, 
kamień). 

Syntetyczny, bezzapachowy, obojętny chemicznie 
środek smarny z dodatkiem PTFE („tefl onu”) dla 
wszystkich kombinacji metali, tworzyw sztucznych 
i gumy. Zapobiega zatarciom i korozji. Jest nietok-
syczny. Dodatek PTFE zwiększa właściwości 
smarne i wytrzymałość na 
obciążenia produktu
zarówno 
mechaniczne 
jak i tempe-
raturowe.

Bezsilikonowy środek 
konserwujący przeznaczony do 
ochrony powierzchni metalowych 
przed korozją. Lepkość produktu 
jest tak dobrana, aby po naniesie-
niu warstwy ochronnej nie spływał 
on  z powierzchni pionowych. 
Dzięki postaci aerozolowej nano-
szenie nawet na skomplikowane 
powierzchnie jest łatwe i bardzo 
wydajne. Preparat został 
zabarwiony na kolor zielony 
w celu lepszej wizualizacji miejsc 
zabezpieczonych. 

Profesjonalny środek do badania szczelności ciśnieniowych instalacji gazo-
wych jak również instalacji LPG w samochodach. Skuteczny do wszystkich 
mediów gazowych i na każdy rodzaj powierzchni. Wsad jest niepalny 
i biodegradowalny. Posiada atest INiG (Instytut Nafty i Gazu). Aerozol 
400 ml jest pakowany w nowoczesny sposób. Wewnątrz puszki znajduje się 
specjalny worek. Medium kontrolne znajduje się w worku, natomiast gaz 
pędny zajmuje przestrzeń między workiem a ściankami puszki (ściska worek). 
Dzięki takiemu rozwiązaniu aerozol może pracować prawidłowo w każdej 
pozycji i jego zawartość zawsze można wykorzystać do końca. Gaz pędny 
w tym rozwiązaniu nie opuszcza aerozolu i nie ma kontaktu z cieczą zasadni-
czą. Jego ilość jest znacznie mniejsza niż w konwencjonalnym aerozolu, więc 
w puszcze jest więcej medium zasadniczego. Opakowanie 400 ml 
z workiem zawiera tyle samo substancji czynnej co zwykły aerozol 750 ml. 
Takie rozwiązanie zostało przetestowane i jest używane do pakowania 
aerozoli, które są używane w trudnych warunkach np. przy braku grawitacji na 
stacjach orbitalnych.

powierzchniach otwartych oraz do +1000°C 

Suchy Smar z PTFE służy 
do smarowania łańcuchów napę-
dowych, kół łańcuchowych oraz 
linek w pancerzu. Poprawia wła-
ściwości ślizgowe jednocześnie 
chroniąc powierzchnię.  Smar jest 
funkcjonalny po odparowaniu 
rozpuszczalnika. Jedyny smar, 
który może pracować w bardzo 
niskich temperaturach. 

ZMYWACZ TECHNICZNY
750 ml

aerozoli, które są używane w trudnych warunkach np. przy braku grawitacji na 

Bezchlorowy środek 
czyszczący do zmywania 
większości preparatów 
chemicznych trudnych do 
usunięcia oraz innych ciężkich 
zabrudzeń w przemyśle 
i motoryzacji. Nie pozostawia 
plam ani nalotów. Doskonale 
przygotowuje powierzchnie do 
prac montażowych, naprawczych 
i konserwacyjnych. Silny strumień 
cieczy, uzyskiwany dzięki 
specjalnej konstrukcji zaworu
oraz dyszy, pozwala czyścić 
trudnodostępne 
miejsca.
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RUST REMOVER GEL 
ŻEL ODRDZEWIAJĄCY  
250 ml / 5 l 

Mieszanina szybko działających struktur chemicz-
nych w postaci żelu, oparta na modyfi kowanym 
kwasie ortofosforowym i środkach powierzchnio-
wo czynnych, rozpuszczająca tlenki metali. W połą-
czeniu z cząsteczkami wykorzystującymi napięcie 
powierzchniowe pozwala na penetrację w głąb 
skorodowanych powierzchni, a żelowa struktura 
umożliwia zastosowanie preparatu na powierzch-
niach pionowych. Dobrze usuwa kamień kotłowy i 
zabrudzenia wapienno-cementowe. 

SMAR 
CERAMICZNY
400 ml / 450 g

Środek smarny i przeciwzapieczeniowy. Dzięki 
silnym dodatkom antykorozyjnym i antyutleniającym 
zapewnia długotrwałą ochronę i smarowanie 
w trudnych warunkach pracy. Chroni przed działaniem 
wody, kwasów, zasad i soli. Chroni przed zabrudze-
niem, korozją, zapiekaniem. Odporny na działanie 
niskich i wysokich temperatur. 
W swoim składzie 
nie zawiera 
metali. Zakres
temperatury
pracy 
do 1200°C.

MS-60, MS-40 
POLIMER SYNTETYCZNY 
290 ml

SPAW PROTECT 
NIEPALNY ŚRODEK 
ANTYODPRYSKOWY
1 l / 5 l / 30 l

SIL+ 350 SILIKON 
WYSOKOTEMPERATUROWY
300 ml

PU-AT 
KLEJ KONTAKTOWY 
POLIURETANOWY 
1 l

MET-S 
PASTA REGENERACYJNA 
1 kg

EMALIE, LAKIERY RAL
400 ml 

KONCENTRAT PŁYNU 
DO SZOROWAREK  
30 l

Syntetyczny polimer. Jednoskład-
nikowa masa klejąco-uszczelniają-
ca na bazie polimeru silanowego. 
Posiada rewelacyjną przyczep-
ność do większości materiałów, 
po związaniu może być malowany. 
Najczęściej jest stosowany jako 
klej konstrukcyjny.

Dostępny w kolorach: 
biały / czarny / bezbarwny.  

Silikon wysokotemperaturowy 
w kolorze czerwonym i czarnym. 
Odporny na wodę, oleje i chemi-
kalia w temp. -60°C do +320°C 
(chwilowo +360°C). Nadaje się 
do wszelkich napraw 
i uszczelnień układów 
w motoryzacji i przemyśle. 
Tworzy elastyczne spoiny 
zastępujące uszczelki tradycyjne 
z gumy, korka. Silikon może być 
stosowany w połączeniach 
kołnierzowych.  

Dostępny również silikon 
neutralny / sanitarny. 

Masa dwuskładnikowa do specjalistycznych napraw 
elementów metalowych. Zawiera wypełniacze mine-
ralne i metalowe. Odporna na wodę, chemikalia i oleje. 
Odporna na działanie niskich i wysokich temperatur. 

Dostępne również pasty ceramiczne i aluminiowe. 

Wysokiej jakości szybkoschnące emalie uniwersalne, żaroodporne 
i podkładowe w aerozolu. Symbol RAL oznacza kolor wg wzornika 
kolorów. Emalie przeznaczone są do zastosowań zarówno 
wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Emalie żaroodporne przeznaczone są do lakierowania elementów 
narażonych na działanie wysokich temperatur. Zabezpieczają 
powierzchnie przed korozją, przedłużają znacząco użyteczność 
pokrytych nimi elementów i nadają im znakomity wygląd. 

Cynk i cynk z dodatkiem aluminium gwarantują bardzo dobrą elek-
trochemiczną ochronę przed korozją po naniesieniu na powierzch-
nie metalowe. 

Paint Remover to produkt przemysłowy do usuwania powłok 
lakierniczych, farb, wysuszonych smarów i olejów. Kolor bezbarw-
ny. Musi być stosowany ze szczególną ostrożnością ze względu na 
jego agresywne działanie. 

Bezbarwny preparat na bazie żywic poliureta-
nowych, przeznaczony do klejenia materiałów 
syntetycznych z polichlorkiem winylu, gumą, 
poliuretanem, skórą naturalną, skórą syntetyczną, 
kauczukiem termoplastycznym itp. Posiada bardzo 
dużą siłę wiązania i może być naniesiony na obie 
powierzchnie klejone, nawet godzinę przed 

sklejeniem. Przed 
zastosowaniem klej 
należy dobrze 
wymieszać. 

Bezsilikonowy preparat zabezpieczający 
powierzchnie przed przywieraniem odprysków 
w trakcie spawania. Nie zawiera związków silikonu 
przez co nie ma trudności z oczyszczeniem 
powierzchni z odprysków spawalniczych i przy-
gotowaniem powierzchni spawanej pod następne 
działania. 

Przemysłowy 
koncentrat do 
sporządzania 
płynów myjących. 
Przeznaczony do 
napełniania zasob-
ników zmywarek 
automatycznych. 
Koncentrat należy 
rozcieńczać wodą 
w stosunku 1:50. 
Produkt słabo 
pieniący. 
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ONDO sp. z o.o.  wyłączny importer  klejów LOXEAL  na rynek polski
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woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie

Bartosz Kędzior
Market Manager
+48 601 887 091

bartosz.kedzior@ondo.eu
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woj. śląskie 
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OFERTA
CHEMII TECHNICZNEJ 

– PRZEMYSŁ –

FIX-01 KLEJ 
CYJANOAKRYLOWY, 
BŁYSKAWICZNY
20 g / 50 g / 1 kg

FIX-06  KLEJ 
CYJANOAKRYLOWY, 
BŁYSKAWICZNY
20 g / 50 g / 1 kg

FIX-16 KLEJ 
CYJANOAKRYLOWY, 
BŁYSKAWICZNY
20 g / 50 g / 1 kg

KLEJE ANAREOBOWE, UV, CYJANOAKRYLOWE, 
ŻYWICE EPOKSYDOWE, AKTYWATORY

FIX-80 CZARNY KLEJ 
CYJANOAKRYLOWY, 
GĘSTY 
50 g / 1 kg

Średniej lepkości  błyskawiczny klej cyjanoakrylowy, 
etylowy. Przeznaczony do zastosowań  ogólnych, do 
klejenia elementów elastycznych takich jak: guma, 
tworzywa winylowe jak również do klejenia elemen-
tów twardych jak i ich kombinacji.

Wysokiej lepkości błyskawiczny klej cyjanoakrylo-
wy, etylowy. Przeznaczony do klejenia porowatych 
powierzchni i stosunkowo dużych szczelin. Duża lep-
kość kleju powoduje, że słabo spływa z nachylonych 
powierzchni. 

Niskiej lepkości błyskawiczny klej cyjanoakrylowy, 
etylowy. Do zastosowań ogólnych, do klejenia 
elementów elastycznych takich jak: guma, tworzywa 
winylowe jak również do klejenia elementów 
twardych jak i ich kombinacji. Przeznaczony także 
do klejenia większych powierzchni ze względu na 
niską lepkość.

Wysokiej lepkości elastyczny klej cyjanoakrylowy, 
z domieszką gumy w kolorze czarnym, etylowy 
o podwyższonej odporności temperaturowej. 
Przeznaczony do klejenia porowatych powierzchni 
i stosunkowo dużych szczelin. Duża lepkość kleju 
powoduje, że słabo spływa on z nachylonych 
powierzchni. 

Klej błyskawiczny cyjanoakrylowy, etylowy. Silnie 
łączy metale, szkło, kamień, tworzywa sztuczne, gumę, 
porcelanę, korek, papier i inne materiały. 

Wytrzymałość na ścinanie ASTM-D-1002: 3-18 N/mm2  
Max szczelina wypełnienia: 0-40 um   
Czas wiązania wstępnego: 10-20 min

IS 32

Żywica epoksydowa dwuskładnikowa przeznaczona 
do łączenia i uzupełniania ubytków w metalach, szkle, 
kamieniu, twardych tworzywach sztucznych, drewnie, 
porcelanie.  

Wytrzymałość na ścinanie  ASTM-D-1002: 13-18 N/mm2  
Kolor: bezbarwny     
Czas tężenia: 10-20 min

Wymienione produkty stanowią jedynie część z pełnej 
oferty marki Loxeal. 

31-40 

Klej akrylowy, jednoskładnikowy o wysokiej lepkości, 
który  polimeryzuje po naświetleniu promieniami UV. 
Klej ten został zaprojektowany do stosowania 
w wilgotnych środowiskach. Powierzchnia spoiny 
może być naświetlona promieniami UV za pomocą 
lampy UV lub światła słonecznego.

30-35 UV 

Klej do uszczelniania i zamykania połączeń 
gwintowych. Do mocowania nakrętek, do ogólnych 
zastosowań i na powierzchnie lekko zaolejone.  
Dopuszczony do instalacji wodnych i gazowych.

Klasa mocowania: 2  
Kolor: niebieski / fl uorescencyjny   
Czas wiązania wstępnego: 10-20 min

55-03

Klej o wysokiej lepkości, modyfi kowany PTFE do 
uszczelniania i zamykania połączeń gwintowych oraz 
rurowych. Dopuszczony do instalacji wysokiego 
ciśnienia dla gazów i LPG oraz do instalacji 
tlenowych.

Klasa mocowania: 2  
Kolor: żółty / fl uorescencyjny    
Czas wiązania wstępnego: 15-30 min

ŻYWICE EPOKSYDOWE, AKTYWATORY

58-11

Klej do mocowania łożysk, tulejek, kół pasowych, 
klinów, złączek i innych części cylindrycznych oraz 
do zabezpieczania połączeń gwintowych. Uszczelnia 
przed wyciekiem płynów. Pozwala na większą 
tolerancję połączenia.  

Klasa mocowania: 3  
Kolor: zielony / fl uorescencyjny  
Czas wiązania wstępnego: 2-5 min

85-21
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REGION POŁUDNIE - WSCHÓD
woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie
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Inżynier Produktu
+48 661 102 349
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REGION ZACHÓD
woj. dolnośląskie, opolskie

Krzysztof Skowron
Inżynier Produktu
+48 603 196 267

krzysztof.skowron@ondo.eu 

REGION PÓŁNOC - ZACHÓD
woj. zachodnio-pomorskie, lubuskie, wielkopolskie

Andrzej Lewandowski
Inżynier Produktu
+48 603 117 895

andrzej.lewandowski@ondo.eu

REGION CENTRUM
woj. łódzkie, mazowieckie, podlaskie

Rafał Prośniak
Inżynier Produktu
+48 601 887 032

rafal.prosniak@ondo.eu

REGION PÓŁNOC
woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie

Inżynier Produktu
+48 603 447 024

ipk_polnoc@ondo.eu 

www.pulsar-glue.pl   ·   www.loxeal.pl   ·   www.ondo.eu

OFERTA
CHEMII TECHNICZNEJ 

– PRZEMYSŁ –

FIX-01 KLEJ 
CYJANOAKRYLOWY, 
BŁYSKAWICZNY
20 g / 50 g / 1 kg

FIX-06  KLEJ 
CYJANOAKRYLOWY, 
BŁYSKAWICZNY
20 g / 50 g / 1 kg

FIX-16 KLEJ 
CYJANOAKRYLOWY, 
BŁYSKAWICZNY
20 g / 50 g / 1 kg

KLEJE ANAREOBOWE, UV, CYJANOAKRYLOWE, 
ŻYWICE EPOKSYDOWE, AKTYWATORY

FIX-80 CZARNY KLEJ 
CYJANOAKRYLOWY, 
GĘSTY 
50 g / 1 kg

Średniej lepkości  błyskawiczny klej cyjanoakrylowy, 
etylowy. Przeznaczony do zastosowań  ogólnych, do 
klejenia elementów elastycznych takich jak: guma, 
tworzywa winylowe jak również do klejenia elemen-
tów twardych jak i ich kombinacji.

Wysokiej lepkości błyskawiczny klej cyjanoakrylo-
wy, etylowy. Przeznaczony do klejenia porowatych 
powierzchni i stosunkowo dużych szczelin. Duża lep-
kość kleju powoduje, że słabo spływa z nachylonych 
powierzchni. 

Niskiej lepkości błyskawiczny klej cyjanoakrylowy, 
etylowy. Do zastosowań ogólnych, do klejenia 
elementów elastycznych takich jak: guma, tworzywa 
winylowe jak również do klejenia elementów 
twardych jak i ich kombinacji. Przeznaczony także 
do klejenia większych powierzchni ze względu na 
niską lepkość.

Wysokiej lepkości elastyczny klej cyjanoakrylowy, 
z domieszką gumy w kolorze czarnym, etylowy 
o podwyższonej odporności temperaturowej. 
Przeznaczony do klejenia porowatych powierzchni 
i stosunkowo dużych szczelin. Duża lepkość kleju 
powoduje, że słabo spływa on z nachylonych 
powierzchni. 

Klej błyskawiczny cyjanoakrylowy, etylowy. Silnie 
łączy metale, szkło, kamień, tworzywa sztuczne, gumę, 
porcelanę, korek, papier i inne materiały. 

Wytrzymałość na ścinanie ASTM-D-1002: 3-18 N/mm2  
Max szczelina wypełnienia: 0-40 um   
Czas wiązania wstępnego: 10-20 min

IS 32

Żywica epoksydowa dwuskładnikowa przeznaczona 
do łączenia i uzupełniania ubytków w metalach, szkle, 
kamieniu, twardych tworzywach sztucznych, drewnie, 
porcelanie.  

Wytrzymałość na ścinanie  ASTM-D-1002: 13-18 N/mm2  
Kolor: bezbarwny     
Czas tężenia: 10-20 min

Wymienione produkty stanowią jedynie część z pełnej 
oferty marki Loxeal. 

31-40 

Klej akrylowy, jednoskładnikowy o wysokiej lepkości, 
który  polimeryzuje po naświetleniu promieniami UV. 
Klej ten został zaprojektowany do stosowania 
w wilgotnych środowiskach. Powierzchnia spoiny 
może być naświetlona promieniami UV za pomocą 
lampy UV lub światła słonecznego.

30-35 UV 

Klej do uszczelniania i zamykania połączeń 
gwintowych. Do mocowania nakrętek, do ogólnych 
zastosowań i na powierzchnie lekko zaolejone.  
Dopuszczony do instalacji wodnych i gazowych.

Klasa mocowania: 2  
Kolor: niebieski / fl uorescencyjny   
Czas wiązania wstępnego: 10-20 min

55-03

Klej o wysokiej lepkości, modyfi kowany PTFE do 
uszczelniania i zamykania połączeń gwintowych oraz 
rurowych. Dopuszczony do instalacji wysokiego 
ciśnienia dla gazów i LPG oraz do instalacji 
tlenowych.

Klasa mocowania: 2  
Kolor: żółty / fl uorescencyjny    
Czas wiązania wstępnego: 15-30 min

ŻYWICE EPOKSYDOWE, AKTYWATORY

58-11

Klej do mocowania łożysk, tulejek, kół pasowych, 
klinów, złączek i innych części cylindrycznych oraz 
do zabezpieczania połączeń gwintowych. Uszczelnia 
przed wyciekiem płynów. Pozwala na większą 
tolerancję połączenia.  

Klasa mocowania: 3  
Kolor: zielony / fl uorescencyjny  
Czas wiązania wstępnego: 2-5 min

85-21
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