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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

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. 
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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 i wodnych. Posiada certyfi kat NSF P1.

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

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

OFERTA
CHEMII TECHNICZNEJ 
– UTRZYMANIE RUCHU –

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

KONCENTRAT PŁYNU 
DO SZOROWAREK  
30 l

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

Klej do uszczelniania płaskich powierzchni 
i kołnierzowych połączeń pomp, skrzyń biegów, wału 
rozrządu, kryz silnika. Zastępuje pierwotne uszczel-
ki, pozwala na większą tolerancje łączenia, zapewnia 
szczelność połączeń z metalem i rozbieralność za 
pomocą typowych narzędzi. Uszczelniacz o wysokiej 
lepkości. Najwyższa odporność temperaturowa.  

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

59-10 



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.

PENETRANT X 
Z PTFE  
400 ml

Produkt  penetrująco-smarujący 
w formie PIANY.  Innowacyjny 
wsad posiada wszechstronne 
zastosowanie w konserwacji 
i naprawach urządzeń technicz-
nych. Dodatek PTFE  zapewnia 
trwałość fi lmu olejowego. Forma 
piany zapewnia zwiększony czas 
penetracji, szczególnie na piono-
wych powierzchniach (produkt 
nie ścieka). Dzięki temu znacząco 
wzrasta wydajność użytkowania. 
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TAJFUN 
SPRĘŻONE GAZY 
600 ml

WHITE OIL
OLEJ UNIWERSALNY 
400 ml
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PREPARAT CHŁODZĄCO
-SMARUJĄCY  
400 ml

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. 

Środek smarny dopuszczony 
do incydentalnego kontaktu 
z żywnością. Produkt idealnie 
nadaje się do zastosowań 
wymagających obojętnego, 
czystego i nietoksycznego 
oleju mineralnego. Może on 
być stosowany między innymi 
do zabezpieczania przeciw-
korozyjnego noży i narzędzi 
przetwórstwa żywności oraz 
innych części maszyn. 
Posiada certyfi kat NSF 3H 
i H1.

Profesjonalny środek przezna-
czony do poprawy obróbki me-
chanicznej stopów żelaza, metali 
kolorowych i lekkich oraz metali 
nieżelaznych, jak i ich stopów. 
Jest bezchlorowym i bezsilikono-
wym preparatem do spryskiwania 
narzędzi tnących przed lub 
w trakcie obróbki skrawaniem.
Zapobiega nadmiernemu zużyciu 
ostrza oraz poprawia jakość 
powierzchni obrabianej. Dodat-
kowo zabezpiecza powierzchnię 
skrawaną antykorozyjnie.

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.

ZMYWACZ TECHNICZNY
750 ml

ZMYWACZ
SPECJALISTYCZNY
750 ml

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.

Uniwersalny preparat, który 
rozpuszcza i zmywa zanieczysz-
czenia nie wchodząc w reakcję 
z powierzchnią. Zawiera składniki, 
które rozpuszczają m.in. stward-
niałe smary, pisaki permanentne, 
tusze, oleje czy masy bitumicz-
ne. Składniki są nieagresywne 
w stosunku do delikatnych 
powierzchni, takich jak lakiery 
samochodowe, powłoki meblowe, 
delikatne tworzywa sztuczne. Jest 
najlepszym sposobem przygoto-
wania powierzchni przy pracach 
montażowych, naprawczych, 
w technice warsztatowej 
i w przemyśle. 
Zmywacz posiada przyjemny 
zapach. 
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MS-60, MS-40 
POLIMER 
SYNTETYCZNY 
290 ml

SIL+ 350 
SILIKON 
WYSOKOTEMPERATUROWY
20 ml / 80 g / 300 ml

MET-S 
PASTA 
REGENERACYJNA 
50 g / 1 kg 

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: 
MS-60: biały / czarny
MS-40: bezbarwny.  

Silikon wysokotempera-
turowy w kolorze czerwo-
nym i czarnym. Odporny 
na wodę, oleje 
i chemikalia w temp. 
-60°C do +320°C (chwi-
lowo +360°C). Nadaje się 
do wszelkich napraw 
i uszczelnień układów 
w motoryzacji i przemy-
śle. Tworzy elastyczne 
spoiny zastępujące 
uszczelki tradycyjne 
z gumy, korka. Silikon 
może być stosowany 
w połączeniach 
kołnierzowych.  

Dostępny również silikon: 
neutralny (bezbarwny, 
szary), 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. 
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ZMYWACZ
DO METALI  
400 ml / 5 l

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). 

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

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. 

KLEJ 
W SPRAYU 
600 ml

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.

RUST PENETRANT
400 ml / 5 l
RUST PENETRANT + MoS2 
400 ml
Profesjonalny środek penetrujący zawierający 
mocną mieszankę szybko działających struktur che-
micznych. Trwale zabezpiecza antykorozyjnie. Usuwa 
wodę, smaruje powierzchnie, poprawia elektroizo-

lacyjność (np. przewodów wy-
sokiego 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. 

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 DO 
ŁAŃCUCHÓW I LIN 
400 ml

Preparat ze względu na bardzo 
dobrą przywieralność do każdej 
powierzchni świetnie smaruje 
i zabezpiecza inne elementy me-
chaniczne. 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 O ZWIĘKSZONEJ 
PRZYCZEPNOŚCI 
I WYTRZYMAŁOŚCI 
400 ml 

PULSAR 
SMAR BIAŁY  
400 ml 

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 mechaniczne.

Środek smarny najwyższejjakości. 
Bazą smaru są oleje mineralne 
z zagęstnikiem litowym oraz 
dodatkiem PTFE, który zwiększa 
zakres temperatury pracy, polep-
sza własności smarne i zwiększa 
odporność na obciążenia. Smar 
przystosowany jest do pracy w 
zakresie temperatur od -20ºC do 
+120ºC. Zapewnia długotrwałą 
ochronę przed korozją i smarowa-
nie w trudnych warunkach pracy 
pod zwiększonym obciążeniem. 
Idealny do smarowania ciasnych 
połączeń metal-metal i metal-pla-
stik. Posiada niski współczynnik 
tarcia przez co zapobiega szybkie-
mu zużywaniu części maszyn. 
Odporny na działanie wody, 
obciążenia uderzeniowe 
i wibracje. 
.

Smar montażowy z dodatkiem dwusiarczku molibdenu 
(MoS2) zawiera olej naftowy, dodatki zagęszczające, 
przeciwkorozyjne oraz poprawiające przyczepność do 
powierzchni metalu. Stosowany jest do elementów, 
które pracują w bardzo wysokich temperaturach. Zale-
cany jako pasta montażowa, umożliwiająca nieniszczący 
demontaż elementów. Smar ten zmniejsza zużycie 

części maszyn. Może być 
stosowany w przypadkach, 
gdy następują wycieki 
olejów i smarów stałych.
Dodatek MoS2 zwiększa 
odporność smaru na 
obciążenia i temperaturę. 
Zakres temperatur pracy 
od -30°C  do +600°C.
.

SMAR 
WYSOKOTEMPERATUROWY
MIEDZIANY
70 ml / 400 ml / 500 ml

SMAR 
MONTAŻOWY 
Z MoS2
70 ml / 1 l

Produkt stosowany 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.

powierzchniach otwartych oraz do +1000°C 

PU-AT 
KLEJ KONTAKTOWY 
POLIURETANOWY 
20 ml / 1 l
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. 

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

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.

PAINT
REMOVER 
400 ml

Produkt przeznaczony do usuwania 
powłok lakierniczych, farb, wysu-
szonych smarów i olejów. 
Preparat musi być stosowany ze 
szczególną ostrożnością ze wzglę-
du na bardzo agresywne działanie. 
Po naniesieniu produktu na 
powierzchnię lakierowaną należy 
odczekać pewien czas do jej 
zmiękczenia i pojawienia się bąbli. 
Rozpuszczone pozostałości lakieru 
usuwa się mechanicznie, a resztki 
zmywa wodą. W razie niewystar-
czających efektów operację należy 
powtórzyć.
Kolor bezbarwny.   

WYPIERACZ 
WILGOCI  
400 ml

Preparat skutecznie wypiera wodę 
i wilgoć. Jest mieszaniną zawiera-
jącą złożone związki chemiczne, 
pochodne ropy naftowej i lanolinę, 
która jest doskonałym środkiem 
ochronnym i smarującym. Ma 
zastosowanie we wszystkich sys-
temach elektrycznych: penetruje, 
czyści, zapobiega przebiciom. 
Smaruje oraz chroni wszystkie 
metalowe części przed korozją, 
pokrywając powierzchnię lekkim 
olejowym fi lmem. Nie przyciąga 
kurzu, chroni maszyny w warun-
kach wilgoci, konserwuje sprzęt 
biurowy.

SUCHY 
SMAR Z PTFE  
400 ml 

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. 

Dostępny również suchy smar na 
bazie dwusiarczku molibdenu.



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.

PENETRANT X 
Z PTFE  
400 ml

Produkt  penetrująco-smarujący 
w formie PIANY.  Innowacyjny 
wsad posiada wszechstronne 
zastosowanie w konserwacji 
i naprawach urządzeń technicz-
nych. Dodatek PTFE  zapewnia 
trwałość fi lmu olejowego. Forma 
piany zapewnia zwiększony czas 
penetracji, szczególnie na piono-
wych powierzchniach (produkt 
nie ścieka). Dzięki temu znacząco 
wzrasta wydajność użytkowania. 
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TAJFUN 
SPRĘŻONE GAZY 
600 ml

WHITE OIL
OLEJ UNIWERSALNY 
400 ml
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PREPARAT CHŁODZĄCO
-SMARUJĄCY  
400 ml

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. 

Środek smarny dopuszczony 
do incydentalnego kontaktu 
z żywnością. Produkt idealnie 
nadaje się do zastosowań 
wymagających obojętnego, 
czystego i nietoksycznego 
oleju mineralnego. Może on 
być stosowany między innymi 
do zabezpieczania przeciw-
korozyjnego noży i narzędzi 
przetwórstwa żywności oraz 
innych części maszyn. 
Posiada certyfi kat NSF 3H 
i H1.

Profesjonalny środek przezna-
czony do poprawy obróbki me-
chanicznej stopów żelaza, metali 
kolorowych i lekkich oraz metali 
nieżelaznych, jak i ich stopów. 
Jest bezchlorowym i bezsilikono-
wym preparatem do spryskiwania 
narzędzi tnących przed lub 
w trakcie obróbki skrawaniem.
Zapobiega nadmiernemu zużyciu 
ostrza oraz poprawia jakość 
powierzchni obrabianej. Dodat-
kowo zabezpiecza powierzchnię 
skrawaną antykorozyjnie.

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.

ZMYWACZ TECHNICZNY
750 ml

ZMYWACZ
SPECJALISTYCZNY
750 ml

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.

Uniwersalny preparat, który 
rozpuszcza i zmywa zanieczysz-
czenia nie wchodząc w reakcję 
z powierzchnią. Zawiera składniki, 
które rozpuszczają m.in. stward-
niałe smary, pisaki permanentne, 
tusze, oleje czy masy bitumicz-
ne. Składniki są nieagresywne 
w stosunku do delikatnych 
powierzchni, takich jak lakiery 
samochodowe, powłoki meblowe, 
delikatne tworzywa sztuczne. Jest 
najlepszym sposobem przygoto-
wania powierzchni przy pracach 
montażowych, naprawczych, 
w technice warsztatowej 
i w przemyśle. 
Zmywacz posiada przyjemny 
zapach. 
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MS-60, MS-40 
POLIMER 
SYNTETYCZNY 
290 ml

SIL+ 350 
SILIKON 
WYSOKOTEMPERATUROWY
20 ml / 80 g / 300 ml

MET-S 
PASTA 
REGENERACYJNA 
50 g / 1 kg 

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: 
MS-60: biały / czarny
MS-40: bezbarwny.  

Silikon wysokotempera-
turowy w kolorze czerwo-
nym i czarnym. Odporny 
na wodę, oleje 
i chemikalia w temp. 
-60°C do +320°C (chwi-
lowo +360°C). Nadaje się 
do wszelkich napraw 
i uszczelnień układów 
w motoryzacji i przemy-
śle. Tworzy elastyczne 
spoiny zastępujące 
uszczelki tradycyjne 
z gumy, korka. Silikon 
może być stosowany 
w połączeniach 
kołnierzowych.  

Dostępny również silikon: 
neutralny (bezbarwny, 
szary), 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. 
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ZMYWACZ
DO METALI  
400 ml / 5 l

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). 

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

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. 

KLEJ 
W SPRAYU 
600 ml

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.

RUST PENETRANT
400 ml / 5 l
RUST PENETRANT + MoS2 
400 ml
Profesjonalny środek penetrujący zawierający 
mocną mieszankę szybko działających struktur che-
micznych. Trwale zabezpiecza antykorozyjnie. Usuwa 
wodę, smaruje powierzchnie, poprawia elektroizo-

lacyjność (np. przewodów wy-
sokiego 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. 

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 DO 
ŁAŃCUCHÓW I LIN 
400 ml

Preparat ze względu na bardzo 
dobrą przywieralność do każdej 
powierzchni świetnie smaruje 
i zabezpiecza inne elementy me-
chaniczne. 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 O ZWIĘKSZONEJ 
PRZYCZEPNOŚCI 
I WYTRZYMAŁOŚCI 
400 ml 

PULSAR 
SMAR BIAŁY  
400 ml 

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 mechaniczne.

Środek smarny najwyższejjakości. 
Bazą smaru są oleje mineralne 
z zagęstnikiem litowym oraz 
dodatkiem PTFE, który zwiększa 
zakres temperatury pracy, polep-
sza własności smarne i zwiększa 
odporność na obciążenia. Smar 
przystosowany jest do pracy w 
zakresie temperatur od -20ºC do 
+120ºC. Zapewnia długotrwałą 
ochronę przed korozją i smarowa-
nie w trudnych warunkach pracy 
pod zwiększonym obciążeniem. 
Idealny do smarowania ciasnych 
połączeń metal-metal i metal-pla-
stik. Posiada niski współczynnik 
tarcia przez co zapobiega szybkie-
mu zużywaniu części maszyn. 
Odporny na działanie wody, 
obciążenia uderzeniowe 
i wibracje. 
.

Smar montażowy z dodatkiem dwusiarczku molibdenu 
(MoS2) zawiera olej naftowy, dodatki zagęszczające, 
przeciwkorozyjne oraz poprawiające przyczepność do 
powierzchni metalu. Stosowany jest do elementów, 
które pracują w bardzo wysokich temperaturach. Zale-
cany jako pasta montażowa, umożliwiająca nieniszczący 
demontaż elementów. Smar ten zmniejsza zużycie 

części maszyn. Może być 
stosowany w przypadkach, 
gdy następują wycieki 
olejów i smarów stałych.
Dodatek MoS2 zwiększa 
odporność smaru na 
obciążenia i temperaturę. 
Zakres temperatur pracy 
od -30°C  do +600°C.
.

SMAR 
WYSOKOTEMPERATUROWY
MIEDZIANY
70 ml / 400 ml / 500 ml

SMAR 
MONTAŻOWY 
Z MoS2
70 ml / 1 l

Produkt stosowany 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.

powierzchniach otwartych oraz do +1000°C 

PU-AT 
KLEJ KONTAKTOWY 
POLIURETANOWY 
20 ml / 1 l
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. 

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

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.

PAINT
REMOVER 
400 ml

Produkt przeznaczony do usuwania 
powłok lakierniczych, farb, wysu-
szonych smarów i olejów. 
Preparat musi być stosowany ze 
szczególną ostrożnością ze wzglę-
du na bardzo agresywne działanie. 
Po naniesieniu produktu na 
powierzchnię lakierowaną należy 
odczekać pewien czas do jej 
zmiękczenia i pojawienia się bąbli. 
Rozpuszczone pozostałości lakieru 
usuwa się mechanicznie, a resztki 
zmywa wodą. W razie niewystar-
czających efektów operację należy 
powtórzyć.
Kolor bezbarwny.   

WYPIERACZ 
WILGOCI  
400 ml

Preparat skutecznie wypiera wodę 
i wilgoć. Jest mieszaniną zawiera-
jącą złożone związki chemiczne, 
pochodne ropy naftowej i lanolinę, 
która jest doskonałym środkiem 
ochronnym i smarującym. Ma 
zastosowanie we wszystkich sys-
temach elektrycznych: penetruje, 
czyści, zapobiega przebiciom. 
Smaruje oraz chroni wszystkie 
metalowe części przed korozją, 
pokrywając powierzchnię lekkim 
olejowym fi lmem. Nie przyciąga 
kurzu, chroni maszyny w warun-
kach wilgoci, konserwuje sprzęt 
biurowy.

SUCHY 
SMAR Z PTFE  
400 ml 

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. 

Dostępny również suchy smar na 
bazie dwusiarczku molibdenu.



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.

PENETRANT X 
Z PTFE  
400 ml

Produkt  penetrująco-smarujący 
w formie PIANY.  Innowacyjny 
wsad posiada wszechstronne 
zastosowanie w konserwacji 
i naprawach urządzeń technicz-
nych. Dodatek PTFE  zapewnia 
trwałość fi lmu olejowego. Forma 
piany zapewnia zwiększony czas 
penetracji, szczególnie na piono-
wych powierzchniach (produkt 
nie ścieka). Dzięki temu znacząco 
wzrasta wydajność użytkowania. 
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TAJFUN 
SPRĘŻONE GAZY 
600 ml

WHITE OIL
OLEJ UNIWERSALNY 
400 ml
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PREPARAT CHŁODZĄCO
-SMARUJĄCY  
400 ml

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. 

Środek smarny dopuszczony 
do incydentalnego kontaktu 
z żywnością. Produkt idealnie 
nadaje się do zastosowań 
wymagających obojętnego, 
czystego i nietoksycznego 
oleju mineralnego. Może on 
być stosowany między innymi 
do zabezpieczania przeciw-
korozyjnego noży i narzędzi 
przetwórstwa żywności oraz 
innych części maszyn. 
Posiada certyfi kat NSF 3H 
i H1.

Profesjonalny środek przezna-
czony do poprawy obróbki me-
chanicznej stopów żelaza, metali 
kolorowych i lekkich oraz metali 
nieżelaznych, jak i ich stopów. 
Jest bezchlorowym i bezsilikono-
wym preparatem do spryskiwania 
narzędzi tnących przed lub 
w trakcie obróbki skrawaniem.
Zapobiega nadmiernemu zużyciu 
ostrza oraz poprawia jakość 
powierzchni obrabianej. Dodat-
kowo zabezpiecza powierzchnię 
skrawaną antykorozyjnie.

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.

ZMYWACZ TECHNICZNY
750 ml

ZMYWACZ
SPECJALISTYCZNY
750 ml

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.

Uniwersalny preparat, który 
rozpuszcza i zmywa zanieczysz-
czenia nie wchodząc w reakcję 
z powierzchnią. Zawiera składniki, 
które rozpuszczają m.in. stward-
niałe smary, pisaki permanentne, 
tusze, oleje czy masy bitumicz-
ne. Składniki są nieagresywne 
w stosunku do delikatnych 
powierzchni, takich jak lakiery 
samochodowe, powłoki meblowe, 
delikatne tworzywa sztuczne. Jest 
najlepszym sposobem przygoto-
wania powierzchni przy pracach 
montażowych, naprawczych, 
w technice warsztatowej 
i w przemyśle. 
Zmywacz posiada przyjemny 
zapach. 
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MS-60, MS-40 
POLIMER 
SYNTETYCZNY 
290 ml

SIL+ 350 
SILIKON 
WYSOKOTEMPERATUROWY
20 ml / 80 g / 300 ml

MET-S 
PASTA 
REGENERACYJNA 
50 g / 1 kg 

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: 
MS-60: biały / czarny
MS-40: bezbarwny.  

Silikon wysokotempera-
turowy w kolorze czerwo-
nym i czarnym. Odporny 
na wodę, oleje 
i chemikalia w temp. 
-60°C do +320°C (chwi-
lowo +360°C). Nadaje się 
do wszelkich napraw 
i uszczelnień układów 
w motoryzacji i przemy-
śle. Tworzy elastyczne 
spoiny zastępujące 
uszczelki tradycyjne 
z gumy, korka. Silikon 
może być stosowany 
w połączeniach 
kołnierzowych.  

Dostępny również silikon: 
neutralny (bezbarwny, 
szary), 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. 
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ZMYWACZ
DO METALI  
400 ml / 5 l

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). 

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

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. 

KLEJ 
W SPRAYU 
600 ml

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.

RUST PENETRANT
400 ml / 5 l
RUST PENETRANT + MoS2 
400 ml
Profesjonalny środek penetrujący zawierający 
mocną mieszankę szybko działających struktur che-
micznych. Trwale zabezpiecza antykorozyjnie. Usuwa 
wodę, smaruje powierzchnie, poprawia elektroizo-

lacyjność (np. przewodów wy-
sokiego 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. 

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 DO 
ŁAŃCUCHÓW I LIN 
400 ml

Preparat ze względu na bardzo 
dobrą przywieralność do każdej 
powierzchni świetnie smaruje 
i zabezpiecza inne elementy me-
chaniczne. 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 O ZWIĘKSZONEJ 
PRZYCZEPNOŚCI 
I WYTRZYMAŁOŚCI 
400 ml 

PULSAR 
SMAR BIAŁY  
400 ml 

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 mechaniczne.

Środek smarny najwyższejjakości. 
Bazą smaru są oleje mineralne 
z zagęstnikiem litowym oraz 
dodatkiem PTFE, który zwiększa 
zakres temperatury pracy, polep-
sza własności smarne i zwiększa 
odporność na obciążenia. Smar 
przystosowany jest do pracy w 
zakresie temperatur od -20ºC do 
+120ºC. Zapewnia długotrwałą 
ochronę przed korozją i smarowa-
nie w trudnych warunkach pracy 
pod zwiększonym obciążeniem. 
Idealny do smarowania ciasnych 
połączeń metal-metal i metal-pla-
stik. Posiada niski współczynnik 
tarcia przez co zapobiega szybkie-
mu zużywaniu części maszyn. 
Odporny na działanie wody, 
obciążenia uderzeniowe 
i wibracje. 
.

Smar montażowy z dodatkiem dwusiarczku molibdenu 
(MoS2) zawiera olej naftowy, dodatki zagęszczające, 
przeciwkorozyjne oraz poprawiające przyczepność do 
powierzchni metalu. Stosowany jest do elementów, 
które pracują w bardzo wysokich temperaturach. Zale-
cany jako pasta montażowa, umożliwiająca nieniszczący 
demontaż elementów. Smar ten zmniejsza zużycie 

części maszyn. Może być 
stosowany w przypadkach, 
gdy następują wycieki 
olejów i smarów stałych.
Dodatek MoS2 zwiększa 
odporność smaru na 
obciążenia i temperaturę. 
Zakres temperatur pracy 
od -30°C  do +600°C.
.

SMAR 
WYSOKOTEMPERATUROWY
MIEDZIANY
70 ml / 400 ml / 500 ml

SMAR 
MONTAŻOWY 
Z MoS2
70 ml / 1 l

Produkt stosowany 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.

powierzchniach otwartych oraz do +1000°C 

PU-AT 
KLEJ KONTAKTOWY 
POLIURETANOWY 
20 ml / 1 l
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. 

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

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.

PAINT
REMOVER 
400 ml

Produkt przeznaczony do usuwania 
powłok lakierniczych, farb, wysu-
szonych smarów i olejów. 
Preparat musi być stosowany ze 
szczególną ostrożnością ze wzglę-
du na bardzo agresywne działanie. 
Po naniesieniu produktu na 
powierzchnię lakierowaną należy 
odczekać pewien czas do jej 
zmiękczenia i pojawienia się bąbli. 
Rozpuszczone pozostałości lakieru 
usuwa się mechanicznie, a resztki 
zmywa wodą. W razie niewystar-
czających efektów operację należy 
powtórzyć.
Kolor bezbarwny.   

WYPIERACZ 
WILGOCI  
400 ml

Preparat skutecznie wypiera wodę 
i wilgoć. Jest mieszaniną zawiera-
jącą złożone związki chemiczne, 
pochodne ropy naftowej i lanolinę, 
która jest doskonałym środkiem 
ochronnym i smarującym. Ma 
zastosowanie we wszystkich sys-
temach elektrycznych: penetruje, 
czyści, zapobiega przebiciom. 
Smaruje oraz chroni wszystkie 
metalowe części przed korozją, 
pokrywając powierzchnię lekkim 
olejowym fi lmem. Nie przyciąga 
kurzu, chroni maszyny w warun-
kach wilgoci, konserwuje sprzęt 
biurowy.

SUCHY 
SMAR Z PTFE  
400 ml 

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. 

Dostępny również suchy smar na 
bazie dwusiarczku molibdenu.
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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

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. 
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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 i wodnych. Posiada certyfi kat NSF P1.

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

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

OFERTA
CHEMII TECHNICZNEJ 
– UTRZYMANIE RUCHU –

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

KONCENTRAT PŁYNU 
DO SZOROWAREK  
30 l

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

Klej do uszczelniania płaskich powierzchni 
i kołnierzowych połączeń pomp, skrzyń biegów, wału 
rozrządu, kryz silnika. Zastępuje pierwotne uszczel-
ki, pozwala na większą tolerancje łączenia, zapewnia 
szczelność połączeń z metalem i rozbieralność za 
pomocą typowych narzędzi. Uszczelniacz o wysokiej 
lepkości. Najwyższa odporność temperaturowa.  

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

59-10 
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Inżynier Produktu
+48 661 102 349

marek.kempny@ondo.eu

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

Bartosz Kędzior
Market Menager
+48 601 887 032

bartosz.kedzior@ondo.eu

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

Karol Gabicht 
Doradca Techniczno-Handlowy

+48 603 447 024
karol.gabicht@ondo.eu 

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

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

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. 
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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 i wodnych. Posiada certyfi kat NSF P1.

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

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

OFERTA
CHEMII TECHNICZNEJ 
– UTRZYMANIE RUCHU –

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

KONCENTRAT PŁYNU 
DO SZOROWAREK  
30 l

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

Klej do uszczelniania płaskich powierzchni 
i kołnierzowych połączeń pomp, skrzyń biegów, wału 
rozrządu, kryz silnika. Zastępuje pierwotne uszczel-
ki, pozwala na większą tolerancje łączenia, zapewnia 
szczelność połączeń z metalem i rozbieralność za 
pomocą typowych narzędzi. Uszczelniacz o wysokiej 
lepkości. Najwyższa odporność temperaturowa.  

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

59-10 


