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KLEJE POSIADAJĄCE DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W INSTALACJACH GAZOWYCH

18-10

58-11

86-72

Klej do uszczelniania i zamykania połączeń
gwintowych. Dopuszczony do stosowania
w instalacjach wody pitnej. Odporny na działanie
płynów o wysokiej temperaturze.

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

Klej wysoce wytrzymały o najwyższej
odporności temperaturowej i bardzo dużej tolerancji
na pasowanie. Zalecany do elementów
hydraulicznych i pneumatycznych o dużych
rozmiarach.

Klasa mocowania: 1

Klasa mocowania: 2

Klasa mocowania: 3

Kolor: kość słoniowa

Kolor: żółty / fluorescencyjny

Kolor: czerwony / fluorescencyjny

Czas wiązania wstępnego: 20-40 min

Czas wiązania wstępnego: 15-30 min

Czas wiązania wstępnego: 20-40 min

55-03

83-50

55-37

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

Klej bardzo szybko wiążący o wysokiej odporności
temperaturowej i wysokiej wytrzymałości. Zalecany
do powierzchni pasywnych. Odporny na drgania
i wibracje.

Klej do uszczelniania i zamykania połączeń gwintowych. Dopuszczony do stosowania w instalacjach
wody pitnej. Odporny na działanie płynów o wysokiej
temperaturze. Zastępuje lutowanie połączeń
miedzianych.

Klasa mocowania: 2

Klasa mocowania: 3

Klasa mocowania: 2

Kolor: niebieski / fluorescencyjny

Kolor: zielony / fluorescencyjny

Kolor: czerwony / fluorescencyjny

Czas wiązania wstępnego: 10-20 min

Czas wiązania wstępnego: 2-5 min

Czas wiązania wstępnego: 15-30 min

85-86

53-14

58-10

Klej do uszczelniania i zamykania połączeń
gwintowych. Dopuszczony do stosowania w instalacjach wody pitnej. Odporny na działanie płynów
o wysokiej temperaturze. Najwyższa odporność
temperaturowa.

Klej o niskiej lepkości do uszczelniania i zamykania
połączeń gwintowych. Uszczelniacz hydrauliczny do
celów ogólnych - styczniki pneumatyczne
i hydrauliczne o średnicy do 3/4’’.

Klej do uszczelniania i zamykania połączeń
gwintowych. Dopuszczony do stosowania w instalacjach wody pitnej. Odporny na działanie płynów
o wysokiej temperaturze. Zalecany do uszczelniania
chłodnic. Wysoka odporność na glikol propylenowy.
Zawiera PTFE.

Klasa mocowania: 3

Klasa mocowania: 2

Klasa mocowania: 2

Kolor: zielony / fluorescencyjny

Kolor: brązowy / fluorescencyjny

Kolor: biały / fluorescencyjny

Czas wiązania wstępnego: 10-40 min

Czas wiązania wstępnego: 10-20 min

Czas wiązania wstępnego: 5-10 min

ZALECANY
DO MANOMETRÓW

83-55

59-20

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.

Klej do zabezpieczania połączeń gwintowych przed
odkręcaniem się i korozją. Zapobiega obluzowaniu
wskutek drgań i wstrząsów, spaja zapobiegając
przeciekaniu olejów, wody i gazów. Można stosować
do powierzchni lekko zaolejonych.

Klej do uszczelniania płasko przylegających powierzchni
i kołnierzowych połączeń pomp, skrzyń biegów, wału
rozrządu, kryz silnika. Zastępuje pierwotne uszczelki,
pozwala na większą tolerancje łączenia, zapewnia
szczelność połączeń z metalem i rozbieralność za
pomocą typowych narzędzi. Uszczelniacz neutralny,
silikonowy o bardzo wysokiej odporności chemicznej.

Klasa mocowania: 3

Klasa mocowania: 3

Klasa mocowania: 1

Kolor: zielony / fluorescencyjny

Kolor: czerwony / fluorescencyjny

Kolor: szary, czarny, bezbarwny

Czas wiązania wstępnego: 2-5 min

Czas wiązania wstępnego: 10-20 min

Czas wiązania wstępnego: 30-120 min

AT-11

TESTER SZCZELNOŚCI
400 ml / 300 ml

WYKRYWA MIKRONIESZCZELNOŚCI
Aktywator do klejów anaerobowych
przyspieszający ich działanie oraz poprawiający
aktywność chemiczną klejonych powierzchni.
Zalecany do łączenia metali pasywnych.

Profesjonalny środek do badania szczelności ciśnieniowych instalacji gazowych jak również instalacji
LPG w samochodach. Skuteczny do wszystkich mediów gazowych i na każdy rodzaj powierzchni. Wsad jest
niepalny, 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
a gaz pędny zajmuje przestrzeń między workiem a ściankami puszki (ściska worek).
Dzięki takiemu rozwiązaniu aerozol może pracować prawidłowo w każdej pozycji i zawartość aerozolu
zawsze można wykorzystać do końca. Gaz pędny w tym rozwiązaniu nie opuszcza aerozolu i nie ma kontaktu
z cieczą zasadniczą. 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
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.

PENETRANT z MoS2
400 ml

PAS PREPARAT
ANTYADHEZYJNY
600 ml

Profesjonalny odrdzewiacz
penetrujący zawierający mocną
mieszankę szybko działających
struktur chemicznych. Trwale
zabezpiecza antykorozyjnie. Usuwa
wodę, smaruje powierzchnie,
poprawia elektroizolacyjność
(np. przewody wysokiego napięcia
w silnikach iskrowych).

Specjalistyczny silikonowy
środek antyadhezyjny. Jest
bardzo czystym preparatem dzięki
czemu nie pozostawia osadów.
Wypiera wodę i zabezpiecza
trwale powierzchnie przed
wilgocią i korozją. Zabezpiecza
elementy także w niskich
temperaturach.

Zawiera MoS2. Dodatek
dwusiarczku molibdenu zwiększa
właściwości penetrujące i smarujące produktu. Zwiększa także
obciążalność zwilżonej powierzchni. Ułatwia demontaż
skorodowanych
i zapieczonych połączeń.

ZALECANY DO CZOPOWANIA
BALONIKAMI GAZOCIĄGÓW
NISKIEGO CIŚNIENIA

KLEJE POSIADAJĄCE DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W INSTALACJACH GAZOWYCH

85-21

REGION POŁUDNIE - WSCHÓD
woj.: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie

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

Bartosz Kędzior
Market Manager
+48 601 887 091
bartosz.kedzior@ondo.eu

Andrzej Lewandowski
Inżynier Produktu
+48 603 117 895
andrzej.lewandowski@ondo.eu

REGION ŚLĄSK
woj. śląskie

REGION CENTRUM
woj.: łódzkie, mazowieckie, podlaskie

Marek Kempny
Inżynier Produktu
+48 661 102 349
marek.kempny@ondo.eu

Rafał Prośniak
Inżynier Produktu
+48 601 887 032
rafal.prosniak@ondo.eu

REGION ZACHÓD
woj.: dolnośląskie, opolskie

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

Krzysztof Skowron
Inżynier Produktu
+48 603 196 267
krzysztof.skowron@ondo.eu

Inżynier Produktu
+48 603 447 024
ipk_polnoc@ondo.eu

ONDO sp. z o.o wyłączny importer klejów LOXEALna rynek polski

