1.

PRELUCRÃRI MECANICE

2.

DIBLURI / SISTEME DE ANCORARE

3.

PRODUSE CHIMICE

4.

UNELTE / SCULE DE MÂNÃ

5.

MASINI
ELECTRICE / PNEUMATICE
,

6.

ELECTRICE

7.

SANITARE

8.

PROTECTIA
MUNCII
,

9.

LIPIRE / SUDARE

10.

ELEMENTE DE ASAMBLARE

11.

CONSTRUCTII
/DOTÃRI SANTIERE
,
,

12.

AUTO / CARGO

13.

SISTEME DEPOZITARE ORSY 100




Mastic K+D

Utilizare universalã.
Avantaje:
Aderentã foarte bunã pe diverse
materiale si suprafete.
Elastic cu maleabilitate ridicatã.
Avantaje:
Este posibilã etansarea materialelor
identice si diferite.

Compus elastic, pe baza de PU, pentru lipire si etansare

Compensezã dilatarea diferitã a
materialelor.



Izoleazã împotriva zgomotelor si
vibratiilor.
Timp mare de formare a peliculei.
Avantaje:
Permite lipirea si etansarea
componentelor complicate sau foarte
mari.
Pãrtile de lipit pot fi pozitionate.

Pentru lipirea si etansarea diferitelor
materiale precum: metale, suprafete
vopsite, lemn, piatrã, beton si materiale
plastice (poliester si PVC dur).

Suprafetele trebuie sã fie curate,
uscate, fãrã praf si grasimi. Masticul
neîntãrit poate fi curãtat folosind
curãtitorul Art.Nr. 890 100 63. Masticul
întarit poate fi curãtat doar mecanic.

Rezistenta la
Rezistenta limitata la
Durata de depozitare

Poate fi slefuit si vopsit.
Avantaje:
Dupã formarea peliculei se poate
prelucra mecanic si se poate vopsi
fãrã folosire de activator (se
recomandã teste preliminare privind
compatibilitatea cu vopseaua).
Nu corodeazã.
Avantaje:
Previne coroziunea metalelor.
Fãrã miros.
Nu contine silicon.

1/12/24

Instructiuni utilizare:

Material de bazã
Densitate (DIN 53479) (înaintea întãririi)
Temperatura de lucru
Timp formare peliculã*
Viteza de întarire*
Variatia de volum (DIN 52451)
Duritate Shore A (DIN 53505)
Rezistenta la rupere prin tractiune (DIN 53504)
Alungirea la rupere (DIN 53504)
Rezistenta la rupere prin fisurare (DIN 53515)
Alungire/comprimare
Rezistenta specifica de volum (DIN 53482)
Temperatura de vitrifiere (DIN 53445)
Rezistenta la temperaturã



U.A.

Domenii de utilizare:

Date tehnice
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Art.-Nr.
890 100 1
890 100 2
890 100 3
890 100 4
890 100 5
890 100 6



Culoare



Continut
310 ml
310 ml
310 ml
310 ml
310 ml
310 ml



Culoare
alb
gri
negru
maro închis
maro deschis
bej

Poliuretan 1K
Cca. 1,25 kg/l
+5°C ÷ +35°C
45-60 min.
3 mm/24 ore (umezealã)
Aprox. -5%
Aprox. 40
1,8 N/mm2
Aprox. 500%
Aprox. 6 N/mm
10%
Aprox. 1010 Ωm
Aprox.-45°C
-40°C ÷ +90°C
8 h la +120°C
Apã, apa de mare si lapte de var,
ape menajere, acizi si baze slabe
Combustibili, uleiuri minerale, uleiuri
si grasimi vegetale si animale
12 luni (+10°C ÷ +25°C)

Notã:
Nu lasati produsul sã vinã în contact cu
rãsinile alchidice si emailuri.
Nu se recomandã pentru lipirea geamurilor,
la care este posibilã o reflectare a razelor UV.
Nu rezistã la UV, materialul se îngãlbeneste
usor.
Nu se recomandã folosirea pe PE, PP, PTFE,
cauciuc siliconic, PS expandat.

Articole conexe:

Agent de netezire
Art.Nr. 893 3

*) Mãsurate la 23°C - 50% umiditate relativã
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Stabilitate foarte bunã.
Avantaje:
Se poate aplica cu spatula sau cu
peria.
Se poate netezi foarte bine cu peria
sau cu o unealtã de netezire.



Timp mic de formare a peliculei.
Avantaje:
Dupã un timp foarte scurt suprafata
masticului nu mai este lipicioasã.



Poate fi vopsit foarte repede.
Avantaje:
Se poate vopsi foarte repede
deoarece pelicula se formeazã rapid
(se recomandã teste preliminare
privind compatibilitatea cu
vopseaua).



Nu corodeazã.
Avantaje:
Previne coroziunea metalelor.



Fãrã miros.



Mastic K+D rapid

Compus de etansare elastic cu
aderentã foarte mare.
Avantaje:
Aderenta foarte bunã pe suprafete
metalice neacoperite, grunduite si
vopsite.
Compus ce compenseazã dilatarea
diferitã a materialelor si umple
golurile.

Nu contine silicon.

Compus de etansare, pe bazã de PU, rapid

Culoare
alb
gri
negru

Continut
310 ml
310 ml
310 ml

Culoare

Art.-Nr.
890 100 710
890 100 720
890 100 730

U.A.
1/12/24

Domenii de utilizare:

Instructiuni utilizare:

Pentru etansarea elasticã cu aderentã
foarte mare a îmbinãrilor prin
suprapunere, a celor sudate în puncte,
a îmbinãrilor aparente, a îmbinãrilor
tablelor, în interior si exterior.

Suprafetele trebuie sã fie curate,
uscate, fãrã praf si grãsimi. Masticul
neîntarit poate fi curãtat folosind
curãtitorul Art. nr. 890 100 63. Masticul
întarit poate fi curãtat doar mecanic.

Date tehnice
Material de bazã
Densitate (DIN 53479) (înaintea întãririi)
Temperatura de lucru
Timp formare peliculã*
Viteza de întãrire*
Variatia de volum (DIN 52451)
Duritate Shore A (DIN 53505)
Rezistenta la rupere prin tractiune (DIN 53504)
Alungirea la rupere (DIN 53504)
Rezistenta la rupere prin fisurare (DIN 53515)
Alungire/comprimare
Rezistenta specifica de volum (DIN 53482)
Temperatura de vitrifiere (DIN 53445))
Rezistenta la temperatura
Rezistenta la

WRO - 11/06 - 02515 - ©

Rezistenta limitata la
Duratã de depozitare
*) Mãsurate la 23°C - 50% umiditate relativã

Poliuretan 1K
Cca. 1,14 ÷ 1,20 kg/l
+5°C ÷ +35°C
Aprox 20 min.
3 mm/24 ore (umezeala)
Aprox. -6%
Aprox. 40
1,8 N/mm2
Aprox. 600%
Aprox. 6 N/mm
10%
Aprox.1010Ωm
Aprox.-45°C
-40°C ÷ +90°C
8 h la +120°C
Apã, apã de mare si lapte de var,
ape menajere, acizi si baze slabe
Combustibili, uleiuri minerale, uleiuri
si grãsimi vegetale si animale
9 luni (+10°C ÷ +25°C)

Notã:
Nu lasãti produsul sã vinã în contact cu
rãsinile alchidice si emailuri.
Nu se recomandã pentru lipirea geamurilor, la care este posibilã o reflectare a
razelor UV.
Nu rezistã la UV, materialul se îngãlbeneste
usor.
Nu se recomandã folosirea pe PE, PP, PTFE,
cauciuc siliconic, PS expandat.

Articole conexe:

Agent de netezire
Art.Nr. 893 3

Pensulã de nylon
Art.Nr. 693 30
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Elastic cu maleabilitate micã.
Avantaje:
• Poate suporta încarcãri dinamice
mari.
• Capacitate de a folosi componenti
mai usori cu rezistentã similarã sau
mai mare.



Rezistentã initialã mare.
Avantaje:
Fixare usoarã a componentilor.



Poate fi vopsit.
Avantaje:
Se poate vopsi înainte sau dupã
formarea peliculei (se recomandã
teste preliminare privind
compatibilitatea cu vopseaua).



Rezistentã la UV.
Avantaje:
Recomandat pentru rosturi vizibile.



Rezistentã mare la îmbãtrânire si
intemperii.
Avantaje:
• Ideal pentru utilizari în exterior.
• Pentru fixari definitive.



Nu corodeazã.
Avantaje:
Previne coroziunea metalelor.



Mastic K+D puternic

Aderentã foarte bunã cu un
tratament minim al suprafetei.
Avantaje:
Aderentã foarte bunã pe aproape
toate materialele precum metale
(otel, otel inox, otel galvanizat,
aluminiu), materiale sintetice (ABS,
materiale plastice ranforsate cu fibrã
de sticlã, PVC dur) sau materiale
ceramice.

Produs sigur.
Avantaje:
Utilizare si manipulare sigurã.
Îmbunãtãteste siguranta locului de
muncã si protejeazã sãnãtatea.
Fãrã miros.
Nu contine COV si solventi.
Nu contine isocianati, PVC si silicon.

Adeziv structural pe bazã de PU modificat, elastic

Culoare
alb
gri
negru

Continut
300 ml
310 ml
310 ml

Culoare

Art.-Nr.
893 235 1
893 235 2
893 235 3

U.A.
1/12

Domenii de utilizare:

Instructiuni utilizare:

Pentru îmbinari supuse încãrcãrilor
dinamice precum si pentru etansãri la
caroserie, pentru constructia vagoanelor de cãlãtori si a containerelor,
pentru constructii metalice, precum si
pentru sisteme de încalzire, ventilare si
aer conditionat.

Suprafetele trebuie sã fie curate,
uscate, fãrã praf si grãsimi. Masticul
neîntãrit poate fi curãtat folosind
curãtitorul Art. Nr. 890 100 63. Masticul
întarit poate fi curãtat doar mecanic.
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Rezistentã limitatã la
Durata de depozitare
*) Mãsurate la 23°C - 50% umiditate relativã
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Rezistentã la

Poliuretan hibrid 1K
Cca. 1,45 kg/l
+5°C ÷ +35°C
Aprox 40 min.
3 mm/24 ore (umezeala)
<2%
aprox. 50
aprox. 3 N/mm2
> 300%
aprox. 15 N/mm
aprox. 1010 Ωm
aprox. -60°C
-40°C ÷ +90°C
16 h la +120°C / 4 h la +140°C
Apã si apã de mare, solutii apoase
tensioactive
Combustibili, uleiuri minerale, uleiuri
si grãsimi vegetale si animale
9 luni (+10°C ÷ +25°C)



Material de bazã
Densitate (DIN 53479) (înaintea întãririi)
Temperatura de lucru
Timp formare peliculã*
Viteza de întãrire*
Variatia de volum (DIN 52451)
Duritate Shore A (DIN 53505)
Rezistenta la rupere prin tractiune (DIN 53504)
Alungirea la rupere (DIN 53504)
Rezistentã la rupere prin fisurare (DIN 53515)
Rezistentã specificã de volum (DIN 53482)
Temperatura de vitrifiere
Rezistentã la temperaturã



Date tehnice

Notã:
Nu lãsati produsul sa vinã în contact cu
rãsinile alchidice si emailuri. Nu se
recomandã folosirea pe PE, PP, PTFE, cauciuc
siliconic, PS expandat.




Elastic cu rezistentã mare.
Avantaje:
Recomandat pentru îmbinãri de
dimensiuni mari.
Pentru îmbinãri supuse încãrcãrilor
dinamice.



Stabilitate remarcabilã.
Avantaje:
Nu curge de pe suprafete verticale
(tixotrop).
Este posibil lucrul deasupra capului.



Rezistentã functionalã dupã scurt
timp.
Avantaje:
Se întãreste rapid.
Prelucrare ulterioarã rapidã a
elementelor lipite.



Poate fi rapid slefuit si vopsit.
Avantaje:
Pregãtit pentru prelucrarea mecanicã
ulterioarã si vopsire (se recomandã
teste preliminare privind
compatibilitatea cu vopseaua).



Rezistentã bunã la uzurã.
Avantaje:
Îmbinãri durabile.



Nu corodeazã.
Avantaje:
Previne coroziunea metalelor.



Fãrã miros.



MASTIC K+D DUO

Rasinã bicomponentã.
Avantaje:
Întãrire rapidã, controlatã si fãrã
contractie a adezivului.

Nu contine silicon.

Adeziv elastic bicomponent pe bazã de PU, cu întãrire rapidã

Domenii de aplicare:

puternicã a îmbinãrilor prin
suprapunere, îmbinãrilor prin sudurã,
îmbinãrilor de table în interior si
exterior.

Pentru lipiri si etãnsari elastice într-un
domeniu larg de aplicatii, având si o
aderentã foarte bunã, ex. etansarea
Culoare
bej deschis

Continut
380 ml

Culoare

Art.-Nr.
893 234

U.A.
1/6

Amestecãtor pentru K+D DUO
Art.-Nr.
891 234

U.A.
1/15

Instructiuni de utilizare:
Suprafetele trebuie sã fie curate,
uscate, fãrã praf si grãsimi. Se
recomandã a se utiliza cu “Pistolul ptr.
douã cartuse” Art. nr. 891 601 21 si
amestecãtor. Dupã terminarea lucrului
desurubati amestecãtorul si închideti
cartusul. Masticul neîntarit poate fi

curãtat folosind curãtitorul Art. nr. 890
100 63. Masticul întarit poate fi curãtat
doar mecanic.

Notã:
Nu se recomandã folosirea pe PE, PP,
PTFE, cauciuc siliconic. Sub actiunea
razelor soarelui adezivul îsi modificã
culoarea dar îsi mentine rezistentã.
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Date tehnice
Material de bazã
Densitate (EN 542)
Viscozitate
Temperatura de lucru
Timp de prelucrare
Rezistentã functionalã
Timp total de întãrire
Duritate Shore A (DIN 53505)
Rezistentã combinatã la tractiune si forfecare
Rezistentã la temperaturã
Rezistentã la
Rezistentã limitatã la
Durata de depozitare

Poliuretan bicomponent
Cca. 1,13 g/cm3 (20°C)
Pãstos
+10°C ÷ +30°C
15 – 20 min (20°C)
Aprox. 60 min (20°C)
Aprox. 6 h (20°C)
Aprox. 65
7,5 N/mm2 (20°C)
-40°C ÷ +80°C
Apã, apã de mare si apã de var,
acizi si baze slabe
Combustibili, uleiuri minerale, uleiuri
si grãsimi vegetale si animale
9 luni (+10°C ÷ +25°C)
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Aplicatiile masticului K+D
pentru vehiculele comerciale

K+D
Art.-Nr.
890 100 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

CAMIOANE
Cabinã/trailer, extern
Lipirea elementelor exterioare ale plafonului pe structura de rezistentã
Lipirea/etansarea caroseriei pe structurã de aluminiu
Etansarea marginilor suprapuse
Etansarea peretilor laterali pe profil
Lipire plastice ranforsate cu fibrã de sticlã
Cabinã/trailer, intern
Etansarea podelei (de obicei metal/lemn)
Lipirea pe circumferintã a barelor de protectie laterale
MASINI AGRICOLE
Îmbinãri vizibile (ranforsari, suduri si suprapuneri)
Placare podea, geamuri acrilice, straturi de protectie
AUTOBUZE
Autobuz, exterior
Lipirea peretilor laterali
Rama compartiment bagaje
Elemente de la plafon
Placarea zonei din spate
Rama trapa de aerisire
Aer conditionat/protectia aparatului A/C
Autobuz, interior
Podea (lemn laminat pe structura metalicã a caroseriei)
Etansarea îmbinãrilor de la podea
Pãrti din material plastic
Elemente de montare si sustinere a consolelor scaunelor
Izolare
CONTAINERE
Lipirea elementelor exterioare pe structurã
Etansarea marginilor

X

K+D rapid
Art.-Nr.
890 100 ...

K+D puternic
Art.-Nr.
893 235 ...

K+D DUO
Art.-Nr.
893 234

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X

X

X
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X
X
X

X
X
X
X

MASTIC K+D
Recomandãri privind consumul de mastic
Lungimea (m) a cordonului obtinut dintr-un cartus de 310 ml la urmãtoarele valori ale
adâncimii si lãtimii rosturilor.
Lãtime rost, mm
Adâncime
rost, mm
5
6
7
8
10
12
15
20

5
12,4
10,3
8,9
7,8
6,2
5,2
4,1
3,1

6
10,3
8,6
7,4
6,5
5,2
4,3
3,5
2,6

7
8,9
7,4
6,3
5,5
4,4
3,7
3,0
2,2

8
7,8
6,5
5,5
4,9
3,9
3,2
2,6
1,9

10
6,2
5,2
4,4
3,9
3,1
2,6
2,1
1,6

12
5,2
4,3
3,7
3,2
2,6
2,2
1,7
1,3

15
4,1
3,5
3,0
2,6
2,1
1,7
1,4
1,0

20
3,1
2,6
2,2
1,9
1,6
1,3
1,0
0,8

25
2,5
2,1
1,8
1,6
1,2
1,0
0,8
0,6

30
2,1
1,7
1,5
1,3
1,0
0,9
0,7
0,5

40
1,6
1,3
1,1
1,0
0,8
0,7
0,5
0,4

Numãrul de cartuse de 310 ml necesare pentru un cordon de 100 …500 m la urmãtoarele
valori ale adâncimii si lãtimii rosturilor.
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Lungimea cordonului, m
Dimensiunea
cordonului, mm
5x5
6x6
8x8
10 x 10
12 x 12
12 x 8
16 x 8
20 x 10
25 x 12
30 x 15
35 x 18
40 x 20

100
8
12
21
33
47
31
42
65
97
146
204
258

200
17
24
42
65
93
62
83
129
194
291
407
517

300
25
35
62
97
140
93
124
194
291
436
610
775
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400
33
47
83
130
186
124
166
258
388
581
813
1033

500
41
58
104
162
233
155
207
323
484
726
1017
1291

MASTIC K+D
Optimizarea suprafetelor
K+D Activator
Pentru curãtarea si activarea
suprafetelor neporoase precum metale,
materiale plastice, plãci ceramicã si
suprafete vopsite.
Timp de aerare: min. 10 min (23°C /
50% umiditate relativã).
Nu se recomandã pentru netezirea sau
pentru îndepãrtarea produselor de
lipire si etansare.
Continut
400 ml

Pentru îndepãrtarea adezivilor si
etansantilor neîntãriti pe bazã de PU
sau PU modificat de pe unelte si
suprafete neporoase.

U.A.
1/12

Continut
400 ml

Art.-Nr.
890 100 63

U.A.
1/12

K+D Primer ptr metal

K+D Primer
pentru plastic/lemn/piatrã

Pentru pretratarea suprafetelor
metalice (fier, otel, otel inoxidabil, otel
galvanizat, aluminiu, aluminiu eloxat,
cupru, alamã, zinc).
Timp de aerare: min 30 min. (23°C /
50% umiditate relativã).
Nu se recomandã pentru protectie
anticorozivã.

Pentru pretratarea materialelor plastice
(PVC, ABS, fibrã sticlã), lemnului si altor
suprafete poroase precum piatrã si
beton.
Timp de aerare: min 30 min. (23°C /
50% umiditate relativã).
Nu se recomandã pentru PE, PP, PTFE,
PMMA si PC.

Continut
250 ml
Suprafata de lipit
Aluminiu
Aluminiu eloxat
Otel
Otel inoxidabil
Otel galvanizat
Fibrã de sticlã
ABS, PVC dur
Sticlã mineralã
Ceramicã
Lemn si produse din lemn
Piatrã naturalã
Beton si tencuialã
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Art.-Nr.
890 100 60

K+D Curãtitor
pentru K+D neîntãrit

Materiale textile
Lacuri protectie 2K(PU, epoxi),
grunduri apoase 2K, emailuri,
grunduri 2K

Art.-Nr.
890 100 61

U.A.
1/12

Continut
250 ml

Pasii de urmat
1. Curãtitor activator
2. Primer pentru metal (dacã este necesar)
1. Curãtitor activator
2. Primer pentru metal (dacã este necesar)
1. Curãtitor activator
2. Primer pentru metal (dacã este necesar)
1. Curãtitor activator
2. Primer pentru metal (dacã este necesar)
1. Curãtitor activator
2. Primer pentru metal (dacã este necesar)
1. Slefuire cu S80
2. Curãtitor activator
3. Primer pentru plastic/lemn/piatrã
1. Slefuire
2. Curãtitor activator
3. Primer pentru plastic/lemn/piatrã
1. Curãtitor activator
1. Curãtitor activator
1. Dezprãfuire
2. Primer pentru plastic/lemn/piatrã
1. Dezprãfuire
2. Primer pentru plastic/lemn/piatrã
1. Dezprãfuire
2. Primer pentru plastic/lemn/piatrã
1. Primer pentru plastic/lemn/piatrã
1. Curãtitor activator

Art.-Nr.
890 100 62

U.A.
1/12

Observatii
Slefuire usoarã (dacã este necesar)
Slefuire usoarã (dacã este necesar)
Dacã este pericol de coroziune se recomandã
protectia suprafetelor.

Slefuire usoarã (dacã este necesar)
Slefuirea poate fi eliminatã în cazul în care
suprafetele lipite sunt supuse la încãrcãri
usoare.
Suprafetele trebuie protejate împotriva
radiatiilor UV (acoperire opacã).

Este posibilã decolorarea pietrei
(marmurã)
Sunt necesare teste preliminare.
Datoritã varietãtii de lacuri, emailuri, grunduri
se recomandã teste preliminare.

Înainte de optimizarea procesului de lipire/etansare suprafetele trebuie curãtate. Se pulverizeazã apoi Curãtitorul activator si se sterge cu o
cârpã sau se pulverizeazã pe o cârpã si se sterge suprafata ce trebuie lipitã. Stergeti întotdeauna în aceeasi directie. Aplicati apoi un strat
subtire de primer, folosind eventual o perie. Atentie la timpul de actiune al primerului.
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Reticulare uniformã.
Avantaje:
Datoritã reticularii uniforme a
suprafetei, etansantul se întãreste mai
rapid.



AGENT DE NETEZIRE

Utilizare universalã.
Avantaje:
Agentul de netezire este recomandat
pentru toate tipurile de etansanti (ex:
siliconici, acrilici, poliuretanici etc).

Îmbunãtãtirea suprafetei.
Avantaje:
Prin umezirea etansantului si
netezirea acestuia, suprafata
îmbinãrii este mult mai flexibilã si
netedã.

PENTRU ETANSANTI
,
,

Notã:

Bidon
Continut
5l
500 ml

Art.-Nr.
893 3
893 003

U.A.
1
1

Volum umplere Art.-Nr.
500 ml
891 300

U.A.
1

Îmbinarea pãrtilor din otel poate
coroda în cazul folosirii agentului de
netezire.

Bidon, gol

Cap de pulverizare
Art.-Nr.
890 8

U.A.
1

Date tehnice
Material de bazã
Culoare
Densitate
pH
Durata de depozitare
Punct de fierbere

Agent tensioactiv anionic
incolor
Cca. 1 g/ml la 20°C
7
12 luni
Aprox. +100°C

Lopaticã ptr. finisare rosturi plus
Art. Nr. 891 182
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Articole conexe:
Lopaticã ptr. finisare rosturi plus
Art. Nr. 891 182
Lopaticã ptr. finisare rosturi
Art. Nr. 891 181
Robinet ptr. canistrã 5 l
Art. Nr. 891 302 01

Lopaticã pentru finisare rosturi
Art. Nr. 891 181
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Spectru larg de utilizare fãrã primer.
Avantaje:
Utilizare universalã.
Aderentã bunã pe o varietate de
suprafete.



Elastic.
Avantaje:
Compenseazã dilatãrile/contractãrile
si vibratiile pãrtilor asamblate .
Absoarbe încãrcãrile dinamice.
Este posibilã asamblarea diferitelor
materiale.



Rezistenta la UV.
Avantaje:
Recomandat pentru îmbinãri vizibile.



Rezistentã foarte bunã la intemperii si
îmbãtrânire.
Avantaje:
Recomandat pentru aplicatii in
exterior.



Nu contine solventi.



Nu este coroziv.



Nu are miros.



MASTIC PE BAZÃ DE MS POLIMER

Transparent sticlã.
Avantaje:
Recomandat pentru etansarea si
lipirea îmbinãrilor visibile.

Nu contine isocianat si silicon.

Mastic elastic transparent cu utilizare universalã.
Lipeste si etanseazã.

Culoare
transparent

Continut
290 ml

Art.-Nr.
893 225 0

U.A.
1/12

Domenii de utilizare
Constructii:
Reparatii acoperisuri
/instalatori:
Instalatii electrice:
Auto:

Lipirea fatadelor, a panourilor din spumã poliuretanicã.
Lipirea streasinilor, acoperiri cu tablã, cupole, guri de aerisire,
luminatoare.
Lipirea tablourilor electrice si a prizelor de perete.
Etansare falturilor în cazul înlocuirii diferitelor pãrti în
compartimentul motorului, portbagaj, podea, amortizoare,
contraaripi etc.
Zugravi:
Lipirea ornamentelor si obiectelor decorative din polistiren.
Constructorii de târguri: Asamblarea vitrinelor, obiectelor decorative, profilelor de toate
tipurile.
Metal:
Producerea structurilor din otel inoxidabil, sistemelor de
iluminat în grãdini, cutiilor postale.
Tâmplãrii, producãtori Lipirea stinghiilor la ferestre, ornamentelor la podele, geamuri
de ferestre:
si usi, barelor de protectie si consolelor pe sticlã, pervazurilor
la ferestre, scãrilor, solarelor, schelelor etc.
Producãtori de rulote, Lipirea si instalarea panourilor din plastic, peretilor despãtitori,
carosãri:
sistemelor de ventilatie si aer conditionat.

Date tehnice

WRO - 11/06 - 07579 - ©

Material de bazã
Timp formare peliculã, 23°C / 50% umiditate
Viteza de întãrire, 23°C / 50% umiditate
Duritate Shore A (DIN 53505)
Rezistentã la rupere la tractiune (DIN 53504)
Rezistentã la rupere la forfecare (DIN 53283)
Alungire la rupere
Variatia de volum (DIN 52451)
Temperatura de lucru
Rezistentã la temperaturã
Rezistentã la
Rezistentã limitatã la
Durata de depozitare

MS Polimer
10 min
2 mm/24 ore
38
2,0 N/mm2
Cca. 2,2 N/mm2 (la o grosime a
stratului de 2 mm)
250%
Cca. 2%
+5°C ÷ +40°C
-40°C ÷ +90°C
Apã, acizi si baze organice slabe,
solutii apoase de curãtare
Carburanti, uleiuri minerale, grãsimi
animale si vegetale, solventi alifatici
9 luni la +10°C ÷ +25°C

WRO - 03 - 009

Suprafete tipice:
ABS, aluminiu, otel inox, sticlã, fibrã de
sticlã, lemn, cupru, tablã neacoperitã,
zincatã, grunduitã si lacuitã, PVC dur.

Articole conexe:
Pistol ptr. cartuse 310 ml
Art. Nr. 891 00
Cutit pentru cartuse
Art. Nr. 715 66 09
Duzã pentru cartus 310 ml
Art. Nr. 891 653
Duzã cu închidere
Art. Nr. 891 653 2
Duzã planã
Art. Nr. 891 660




Rezistentã testatã a lipiturii.
Avantaje:
• Rezistentã la apã D4 conform DIN EN
204 (test nr. 50533042/3) si stabilitate
termicã conform DIN EN 14257 - Watt
91 (test nr. 50533042), testatã de IFT
Rösenheim.



ADEZIV CU FIBRÃ DE STICLÃ

Ranforsat cu fibre.
Avantaje:
• Datoritã ranforsãrii cu fibrã de sticlã se
obtine o lipiturã foarte puternicã ce
rezistã si la încãrcãri mari.

Întãrire rapidã.
Avantaje:
• Timp scurt de reactie si rezistentã
ridicatã a lipiturii dupã 15 min.
• Permite continuarea rapidã a lucrului.

Continut
310 ml / 353 g

Art.-Nr.
893 100 115

U.A.
1/12

   

Adeziv foarte rezistent ranforsat cu fibrã de sticlã

Alte avantaje:
Lipiturã transparentã.
Domeniu mare de aderentã.
Spumare redusã
Se poate slefui si vopsi.
Rezistentã ridicatã la intemperii si
îmbãtrânire.

Domenii de utilizare:
Lipirea rosturilor de montaj în fabricarea ferestrelor din lemn, lipirea la colturi în
fabricarea geamurilor si ferestrelor din aluminiu, îmbinarea tocurilor de usi din lemn,
umpluturi de usi, trepte, balustrade, plãci sandwich, fabricarea arcadelor, blaturilor de
bucãtãrie, prelucrare piatrã naturalã, glafuri ferestre, plintã. Recomandat pentru toate
tipurile de lipire a lemnului (în lungul fibrei si perpendicular).
Pentru lipire lemn, metal, aluminiu vopsit, PVC dur, beton, piatra naturalã, Corian, Varicor,
materiale laminate, ceramicã, spume dure din rasinã fenolicã si poliuretan.

Date tehnice:

WRO - 05/07 - 10836 - ©

Material de bazã
Timp formare peliculã
(la 20°C si 50% umiditate)
Timp de întãrire la 20°C
si o cantitate aplicatã de 200 g/m2
Rezistentã la forfecare prin întindere
Temperaturã de lucru
Rezistentã la temperaturã
Depozitare (la +5 ÷ +25°C)

Poliuretan
Suprafatã uscatã:
cca 7 min
Suprafatã umedã:
cca 3 min
Utilizabil dupã:
15 min, la materiale fãrã tensiuni
20 min, la lipire lemn masiv
17 N/mm2
+7 ÷ +35°C
-30 ÷ +110°C
12 luni

WRO - 03 - 010

Articole conexe:
Spatulã pentru adeziv
Art.-Nr. 891 185
Cutit pentru tãiat cartuse:
Art.-Nr. 715 66 09
Pistol cartuse 310 ml:
Art.-Nr. 891...



ADEZIV UNIVERSAL
FOARTE PUTERNIC



Adeziv foarte rezistent si cu întãrire rapidã.

Rezistentã testatã a lipiturii.
Avantaje:
Rezistentã la apã D4 conform DIN
EN 204, testatã de IFT Rösenheim,
numãr test 55524676.



Intãrire rapidã.
Avantaje:
Timp scurt de reactie si rezistentã
ridicatã a lipiturii dupã 15 min.



Rezistentã mare a lipiturii.
Avantaje:
Putere mare de lipire. Adeziv vâscos
cu raport mic de expandare.
Spectru întins de utilizare.
Avantaje:
Aderentã foarte bunã pe diverse
materiale ca de ex. marmurã, granit,
Corian, Varicor etc.

Culoare
bej

Continut
310 ml / 470 g

Art.-Nr.
893 100 110

U.A.
1/12

Domenii de utilizare:

Alte avantaje:

• Tãblii de usi, trepte, balustrade, plinte, prelucrarea pietrei, ferestre metalice,
glafuri, placari, diverse operatiuni de montaj si reparatii.
• Pentru lipirea diverselor materiale: lemn, metal, aluminiu vopsit, PVC dur,
beton, piatra naturalã, Corian, Varicor, materiale stratificate, ceramicã,
spume dure de rasinã fenolicã si poliuretan.

• Se poate slefui si vopsi.
• Rezistenta ridicatã la intemperii si
îmbãtrânire.

Date tehnice
Material de bazã
Timp formare peliculã
(la 20°C si 50% umiditate)
Utilizabil dupã
Întãrire finalã
Rezistentã la temperatura de lucru
Depozitare

Poliuretan
Suprafatã uscatã: cca 5 min
Suprafatã umedã: cca 5 min
Cca 15 min la 20°C si o cantitate
de 150-200 g/m2
Cca 24 ore la o grosime a cordonului
de 2,5 mm / 20° C
-30 ÷ + 110°C
12 luni

WRO - 11/06 - 09381 - ©

Articole conexe:
Spatulã pentru adeziv:
Art.-Nr. 891 185
Cutit pentru tãiat cartuse:
Art.-Nr. 715 66 09
Pistol cartuse 310 ml:
Art.-Nr. 891 00 ; 891 310

WRO - 03 - 011

Silicon acetat
Etansant permanent elastic
folosit pentru etansare sticlã,
aluminiu, ceramicã.
Recomandat pentru:
• Etansãri de rosturi si crãpãturi în interior
sau exterior.
• Montarea geamurilor la ferestre.
• Diverse alte aplicatii în constructie,
industrie si uz casnic.

Caracteristici:
• Aderentã foarte bunã pe materiale
neporoase precum: sticlã, ceramicã,
suprafete lustruite, aluminiu etc.
• Nu curge de pe suprafetele verticale.
• Rezistentã la intemperii (ploaie, zãpadã,
temperaturi extreme).
• Rezistentã la produse chimice.
• Rezistentã la UV.
• Existã pericolul de coroziune a
suprafetelor din fier si metale neferoase.

Mod de utilizare:
Cantitate

310 ml

Culoare
Transparent
Alb
Gri
Maro inchis
Negru
Bej

Art.-Nr.
892 317 1
892 317 2
892 317 3
892 317 5
892 317 6
892 317 9

U.A.

1/20

WRO - 11/06 - 00180 - ©

Date tehnice
Material de bazã
Consistentã
Mecanismul de întãrire
Greutate specificã
Timp formare peliculã (la 23°C si 50% umiditate)
Vitezã de întãrire la (23°C si 50% umiditate)
Temperatura de lucru
Variatia de volum (ISO 10563)
Modul E 100% (ISO 8339)
Rezistentã la tractiune (ISO 8339)
Alungirea la rupere (ISO 8339)
Duritate Shore (ISO 868)
Capacitate de preluare a miscãrii
Rezistentã la temperaturã
Durata de depozitare
Se poate vopsi
Proprietãti fungicide

Silicon acetat
pastã
Umezealã
1000 ± 10 kg/m3
10 - 30 min
2 mm / 24 ore
+5°C ÷ 40°C
<10 %
0,30 MPa
0,50 - 0,60 MPa
300 - 400 %
15 - 25
25%
-40°C ÷ +180°C
24 luni în loc uscat si rece
Nu
Nu

WRO - 03 - 012

• Rosturile trebuie sã aibã adâncimea pe
jumãtate cât lãtimea (min 6 mm).
Rosturile cu dimensiuni mai mari se vor
umple cu material adecvat. Flancurile
rosturilor trebuie sã fie curate, degresate
si uscate. Materialele poroase (lemn,
beton etc.) trebuie acoperite cu Primer
pentru silicon Art.-Nr. 892 170. Cordonul
de silicon se poate lustrui înainte de
formarea peliculei cu Agent de netezire
Art.-Nr. 893 3.

Articole conexe:
• Art.-Nr. 892 170
• Art.-Nr. 891…
• Art.-Nr. 891 181;
891 182
• Art.-Nr. 715 66 09
• Art.-Nr. 893 3
• Art.-Nr. 875 …

Primer pentru silicon
Pistol pentru silicon
Lopaticã finisare rosturi
Cutter pentru cartuse
Agent de netezire
Material de umpluturã
din PE

Silicon neutral
Etansant permanent elastic
folosit pentru montarea
geamurilor în rame de lemn,
aluminiu si PVC si pentru
etansarea rosturilor de
dilatare.
Recomandat pentru:
• Montarea geamurilor în rame de lemn,
aluminiu si PVC.
• Etansarea rosturilor de dilatare în
constructii.
• Pentru etansarea diferitelor materiale
(sticla, lemn, beton, piatrã, ceramicã,
metale, aluminiu, majoritatea
materialelor plastice).
• Recomandat pentru geamuri din
policarbonat.

Caracteristici:

Cantitate

310 ml

Culoare
Transparent
Alb
Gri
Maro inchis
Negru
Maro
Pin
Stejar

Art.-Nr.
892 310 1
892 310 2
892 310 3
892 310 4
892 310 5
892 310 6
892 310 7
892 310 9

U.A.

1/20

Date tehnice

WRO - 11/06 - 00182 - ©

Material de bazã
Consistentã
Mecanismul de întãrire
Greutate specificã

Silicon neutral
pastã
Umezealã
1000 ± 10 kg/m3 (transparent)
1300 ± 10 kg/m3 (colorat)
Timp formare peliculã (la 23°C si 50% umiditate) 5 - 20 min
Viteza de întãrire la (23°C si 50% umiditate)
2 mm / 24 ore
Temperatura de lucru
+5°C ÷ 40°C
Variatia de volum (ISO 10563)
<10 %
Modul E 100% (ISO 8339)
0,25 - 0,40 MPa
Rezistentã la tractiune (ISO 8339)
0,35 - 0,60 MPa
Alungirea la rupere (ISO 8339)
200 - 300 %
Duritate Shore (ISO 868)
15 - 25
Capacitate de preluare a miscãrii
25%
Rezistentã la temperaturã
-40°C ÷ +180°C
Durata de depozitare
12 luni în loc uscat si rece
Se poate vopsi
Nu
Proprietãti fungicide
Nu

WRO - 03 - 013

• Aderentã excelentã pe majoritatea
materialelor de constructii fãrã a utiliza
primer etc.
• Pentru o bunã aderentã pe materiale
poroase se recomandã folosirea
"Primerului pentru silicon".
• Nu curge de pe suprafetele verticale
• Rezistentã la intemperii (ploaie, zãpadã,
temperaturi extreme).
• Rezistentã la produse chimice.
• Rezistentã la UV.
• Nu corodeazã.

Mod de utilizare:
• Rosturile trebuie sã aibã adâncimea pe
jumãtate cât lãtimea (min 6 mm).
Rosturile cu dimensiuni mai mari se vor
umple cu material adecvat. Flancurile
rosturilor trebuie sã fie curate, degresate
si uscate. Materialele poroase (lemn,
beton etc.) trebuie acoperite cu Primer
pentru silicon Art.-Nr. 892 170. Cordonul
de silicon se poate lustrui înainte de
formarea peliculei cu Agent de netezire
Art.-Nr. 893 3.
Articole conexe:
• Art.-Nr. 892 170
• Art.-Nr. 891…
• Art.-Nr. 891 181;
891 182
• Art.-Nr. 715 66 09
• Art.-Nr. 893 3
• Art.-Nr. 875 …

Primer pentru silicon
Pistol pentru silicon
Lopaticã finisare rosturi
Cutter pentru cartuse
Agent de netezire
Material de umpluturã
din PE

Silicon sanitar
Etansant permanent elastic
folosit pentru etansare sticlã,
aluminiu, ceramicã în zone cu
umezealã ridicatã (bãi, cabine
de dus, bucãtãrii etc).
Recomandat pentru:
• Etansãri de rosturi în zone cu umezealã
ridicatã (bãi, cabine de dus, bucãtãrii,
tualete etc).
• Etansãri de rosturi între plãci ceramice,
sticlã, aluminiu.
• Etansarea obiectelor sanitare.

Caracteristici:

Cantitate
310 ml

Culoare
Transparent
Alb

Culoare

Art.-Nr.
892 213 1
892 213 2

U.A.

• Contine un aditiv special ce previne
formarea mucegaiului.
• Aderentã foarte bunã pe sticlã, ceramicã,
suprafete lustruite, aluminiu etc.
• Nu curge de pe suprafetele verticale.
• Rezistentã la intemperii (ploaie, zãpadã,
temperaturi extreme).
• Rezistentã la produse chimice.
• Rezistentã la UV.
• Contractie redusã la întãrire.
• Existã pericolul de coroziune a
suprafetelor din fier si metale neferoase.

1/20

Mod de utilizare:

WRO - 11/06 - 05427 - ©

Date tehnice
Material de bazã
Consistentã
Mecanismul de întãrire
Greutate specificã
Timp formare peliculã (la 23°C si 50% umiditate)
Viteza de întãrire la (23°C si 50% umiditate)
Temperatura de lucru
Variatia de volum (ISO 10563)
Modul E 100% (ISO 8339)
Rezistentã la tractiune (ISO 8339)
Alungirea la rupere (ISO 8339)
Duritate Shore (ISO 868)
Capacitate de preluare a miscãrii
Rezistentã la temperaturã
Durata de depozitare
Se poate vopsi
Proprietati fungicide

Silicon acetat
pastã
umezealã
1000 ± 10 kg/m3
10 - 20 min
1-2 mm / 24 ore
+5°C ÷ +40°C
<10 %
0,30 MPa
0,50 - 0,60 MPa
300 - 400 %
15 - 25
25%
-40°C ÷ +180°C
24 luni în loc uscat si rece
Nu
Da

WRO - 03 - 014

• Rosturile trebuie sa aibã adâncimea pe
jumãtate cât lãtimea (min 6 mm).
Rosturile cu dimensiuni mai mari se vor
umple cu material adecvat. Flancurile
rosturilor trebuie sã fie curate, degresate
si uscate. Materialele poroase (lemn,
beton etc.) trebuie acoperite cu Primer
pentru silicon Art.-Nr. 892 170. Cordonul
de silicon se poate lustrui înainte de
formarea peliculei cu Agent de netezire
Art.-Nr. 893 3.

Articole conexe:
• Art.-Nr. 892 170
• Art.-Nr. 891…
• Art.-Nr. 891 181;
891 182
• Art.-Nr. 715 66 09
• Art.-Nr. 893 3
• Art.-Nr. 875 …

Primer pentru silicon
Pistol pentru silicon
Lopaticã finisare rosturi
Cutter pentru cartuse
Agent de netezire
Material de umpluturã
din PE

Etansant
acrilic
,
Etansant pe bazã de dispersie
acrilicã utilizat la interior
pentru etansarea materialelor
poroase.
Recomandat pentru:
• Etansarea materialelor poroase - beton,
lemn, plãci ceramice, plãci de
gipscarton - aflate la interior si supuse
unor forte mici de alungire si
comprimare.
• Etansarea rosturilor între rame de
ferestre, usi, gips carton si beton. Pentru
repararea fisurilor mici în perete.

Caracteristici:

Cantitate

310 ml

Culoare
Bej
Alb
Maro
Gri
Negru

Art.-Nr.
892 164
892 165
892 166
892 167
892 168

U.A.

1/20

• Aderentã foarte bunã pe materiale
poroase
• Nu curge de pe suprafetele verticale.
• Se poate utiliza pe suprafete umede.
• Se poate vopsi dupã ce s-a întãrit
• Rezistentã la intemperii si îmbãtrânire
• Rezistentã la UV.
• Nu contine solventi.
• Se poate aplica usor.
• Se poate curãta usor cu apa.
• Pentru o mai bunã aderentã se
recomandã folosirea unui primer ce
constã din: etansant acrilic si apã 1:3

Mod de utilizare:

WRO - 11/06 - 03311 - ©

Date tehnice
Material de bazã
Consistentã
Mecanismul de întãrire
Greutate specificã
Timp formare peliculã (la 23°C si 50% umiditate)
Temperatura de lucru
Variatia de volum (ISO 10563)
Rezistenta la tractiune (ISO 8339)
Alungirea la rupere (ISO 8339)
Duritate Shore (ISO 868)
Capacitate de preluare a miscãrii
Rezistenta la temperaturã
Durata de depozitare
Se poate vopsi
Proprietati fungicide

Dispersie acrilicã
pastã
Evaporarea apei
1650 ± 30 kg/m3
10 - 15 min
+5°C ÷ +40°C
15 ± 1 %
0,12 ± 0,02 MPa
300 ± 50 %
15 - 25
<10 %
-20°C ÷ +75°C
12 luni în loc uscat si rece
Da
Nu

WRO - 03 - 015

• Flancurile rosturilor trebuie sã fie curate,
uscate si neînghetate. La materialele
care absorb apa, se aplicã mai întâi un
strat subtire de etansant diluat cu apã si
se lasã sã se usuce 30 minute. Cordonul
se poate lustrui înainte de formarea
peliculei cu Agent de netezire Art.-Nr.
893 3.

Articole conexe:
• Art.-Nr. 891…
• Art.-Nr. 891 181
• Art.-Nr. 715 66 09
• Art.-Nr. 893 3
• Art.-Nr. 875 …

Pistol pentru silicon
Lopaticã finisare rosturi
Cutter pentru cartuse
Agent de netezire
Material de umpluturã
din PE



Rezistentã la temperaturi ridicate.
Avantaje:
Rezistã pânã la 250°C, scurt timp
pânã la 300°C.



SILICON TEMPERATURÃ ÎNALTÃ

Rezistentã la foc testatã.
Avantaje:

Etansant special pentru îmbinãri supuse temperaturilor ridicate.



Recomandat pentru etansarea
îmbinãrilor expuse la produse
chimice.
Alte avantaje:
Rezistentã la îmbãtrânire si UV.



Rezistentã ridicatã la numeroase
produse chimice.
Avantaje:



Clasificat B2 cf. DIN 4102 - normal
inflamabil.

Culoare
rosu închis

Continut
310 ml

Culoare

Art.-Nr.
892 330

U.A.
1/12

Domenii de utilizare:

Mod de utilizare:

Pentru etansare la cuptoare, instalatii de încãlzire, instalatii de aer conditionat,
masini de spãlat, instalatii de uscare.

• Suprafata pe care se aplicã trebuie
sã fie uscatã, curatã, fãrã grãsimi.
Siliconul de temperaturã înaltã aderã
la sticlã si produse din sticlã fãrã a
utiliza primer. Materialele poroase
(lemn, beton etc.) trebuie acoperite cu
Primer pentru silicon Art.-Nr. 892 170.
Cordonul de silicon se poate lustrui
înainte de formarea peliculei cu
Agent de netezire Art.-Nr. 893 3.

Suprafete tipice:
Fãrã primer: otel inoxidabil, email, sticlã, tigle.
Cu primer: aluminiu (netratat, eloxat si vopsit), crom.

Date tehnice

WRO - 11/06 - 00187 - ©

Material de bazã
Densitate
Timp formare peliculã
Viteza de întãrire
Temperatura de lucru
Alungire la rupere (film de 2 mm)
Duritate Shore
Capacitatea de preluare a miscãrii
Rezistentã la temperaturã
Durata de depozitare
Se poate vopsi
Nu degradeazã vopseaua
Proprietati fungicide

Silicon acetat
Aprox. 1,31 g/cm3
Aprox. 8 - 12 min la 23°C si 50% umiditate
2 - 3 mm / 24 ore la 23°C si 50% umiditate
+5°C ÷ 40°C
350%
25
20%
-50°C ÷ +250°C, scurt timp la 300°C
24 luni la max 25°C
Nu
Da, se recomandã teste preliminare
Nu
Articole conexe:
• Art.-Nr. 892 170
• Art.-Nr. 891…
• Art.-Nr. 891 181;
891 182
• Art.-Nr. 715 66 09
• Art.-Nr. 893 3

WRO - 03 - 016

Primer pentru silicon
Pistol pentru silicon
Lopaticã finisare rosturi
Cutter pentru cartuse
Agent de netezire

Date tehnice

Continut
310 ml

Art.-Nr.
893 290 0



Se poate utiliza în cartus.
Avantaje:
Fãrã amestecare prealabilã ca de
exemplu la dozele cu aerosol, se
aplicã utilizând un pistol obisnuit
pentru cartuse.
Rezistentã la înghet.
Avantaje:
Temperatura de depozitare poate
ajunge sub 0°C (cca. -5°C, pentru
perioade scurte).

U.A.
1/6

Material de bazã

WRO - 11/06 - 06339 - ©



Etansant monocomponent rezistent la temperaturã, având
rezistentã mecanicã ridicatã si aderentã bunã pe suprafete
metalice. Nu contine solventi.



ETANSANT
PENTRU
,
CUPTOARE SI, CAZANE

Nu se sedimenteazã.
Avantaje:
Sticla solubilã nu se depune,
respectiv constituentii solid si lichid
nu se separã.

etansant pe bazã de sticlã solubilã (silicat de sodiu) cu
umpluturã mineralã
Durata de depozitare
9 luni la max. +30°C pentru cartusele închise.
Cartusele în curs de utilizare vor fi închise bine si folosite
în interval de 8 sãptãmâni.
Greutatea specificã
2,21 g/cm3
Contractie
minimã
Alungire
fãrã - etansantul întãrit nu este elastic
Consistentã
pãstos
Rezistentã la temperaturã -5°C ÷ 1000°C (de durata)
Temperatura de lucru
+5°C ÷ 30°C
Culoare
gri metalic
Miros
fãrã
Timp de intãrire
cca. 2 zile - a se feri de umezealã în acest interval
(aer uscat). Printr-o crestere lentã a temperaturii
acest timp de uscare poate fi scurtat.
Rezistentã la
Grãsimi, uleiuri, solventi uzuali pentru curãtat,
gaze de ardere si condens.
Este greu solubil în apã.
Indicatii la utilizare
Suprafetele trebuie sã fie curate, uscate, fãrã ruginã si
grãsimi, si nu trebuie sã fie lustruite.
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Domenii de utilizare
Acest etansant se utilizeazã în domeniul
aparatelor de încãlzit, mai ales pentru
etansarea cazanelor de încãlzit,
cuptoarelor, camerelor de ardere,
cosurilor industriale, la cãptusirea
camerelor de ardere, la tevile de
evacuare ale gazelor arse si la diverse
aparate utilizate la temperaturi pânã la
1000°C, precum si la usile cazanelor în
locul cordonului de etansare, dupã
inspectia anualã si/sau curãtare.

51 ETANSANT
ELASTIC
REZISTENT
LA FOC
gri/ alb
primer

Încercãri la foc
Clasa de
rezistentã B1
P-MPA-E-00-583
1. Aplicatii
• În cadrul sistemului
– Trecere pentru tevi E
– Sistem de rosturi E
– Sistem de rosturi P

4. Recomandãri

(G)+(J)+(L)
(G)
(J)
(L)

• Pentru etansarea rosturilor de dilatatie si a rosturilor de legaturã cu
rezistentã la foc F 90 conform DIN 4102, partea 2.
• Între table si materiale de constructie minerale.
• Pentru etansarea ferestrelor rezistente la foc.

Netezirea se recomandã a fi fãcutã cu Art. nr. 893 3 Agent de netezire,
substantã specialã, neutrã din punct de vedere chimic.
Pregãtirea rosturilor se va face conform DIN 18540 si DIN 18545. Se va
evita aderenta pe trei flancuri a masticului pentru a elimina posibilitatea
aparitiei fisurilor. Acest lucru se realizeaza prin umplerea rostului cu
material izolator (vatã mineralã).

2. Avantaje
• Utilizare simplã.

3. Caracteristici
• Greu inflamabil conform DIN 4102, partea 2, B1.
• Rezistent la îmbãtrânire, miros slab, rezistent la UV, elastic.
• Culoare similarã RAL 7037.

WRO - 02/07 - 03902- ©

Instructiuni de folosire

Se curãtã gaura.

Se aplica primerul
pentru silicon.

Se umple
Se aplicã un strat
deschiderea cu vatã de etansant.
mineralã.
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Se netezeste.

Se aplicã placile
pentru inscriptionare lucrare.

Dimensiuni
Latimea rostului

10 mm

Grosime strat silicon

15 mm

15 mm

15 mm

Grosimea peretelui

> 100 mm

> 100 mm

> 100 mm

20 mm

30 mm

Date tehnice:
Material de bazã

Cauciuc siliconic cu retea oxim

Durata de depozitare

9 luni la max. 25°C

Primer pentru suprafete absorbante

Art. nr. 892 170

Rezistentã la temperatura dupã întãrire

-50°C÷+150°C

Rezistentã la

Ozon, intemperii, radiatii UV, apã saratã, grãsimi, uleiuri,
agenti uzuali de curãtare

Rezistentã scurt timp la

Acizi si baze diluate

Ductilitate

20% lãtimea rostului

Timp formare peliculã

Cca 10 min

Vitezã de întãrire

2 mm in prima zi (+23°C / 50% umiditate)

Capacitatea de revenire

>90% (ISO 7389)

Alungirea la rupere

210% (ISO 8389)

Duritatea Shore A

20°

Greutate specificã

1,4 g/ml

Rezistentã la substante chimice
Rezistã la

Rezistentã limitatã la

Nu rezistã la

Acetonã

Benzinã

Acid acetic (25%)

Etanol (20%)

Acid acetic (10%)

Eter

Isopropanol

Benzinã usoarã

Sodã causticã (concentratã)

Carbonat de sodiu (20%)

Acid clorhidric (10%)

Acid fosforic (concentrat)

Sodã causticaã (10%)

Acid sulfuric (5%)

Acid azotic (10%)

Ulei parafinos

Toluen
Tricloretan
Tricloretilenã
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Pentru comandã
Produs

Culoare

Ambalare/Continut

Art.-Nr.

U.A.

Etansant elastic rezistent la foc B1

Gri

Cartus/310 ml

893 301

1/12

Etansant elastic rezistent la foc B1

Alb

Cartus/310 ml

893 301 001

1/12

Primer pentru silicon

-

Cartus 250 ml

892 170

1/10

Agent de netezire

-

Canistrã 5 l

893 3

1
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Pistoale cu actionare manualã

Art.-Nr. 891 00

Art.-Nr. 891 001

z

z

Utilizate la cartuse de 310ml.

Utilizate la cartuse de 310ml.

Pressfix
Pistol cu actionare manualã
pentru sãculeti 400/600 ml si cartuse 310 ml
z

Se poate utiliza deasemenea la cartuse de 310 ml prin simpla
desurubare a cãmãsii pistonului de actionare.

Art.-Nr. 891 300 300
Art.-Nr. 891 400 600

- ptr. sãculeti 400ml
- ptr. sãculeti 600ml

Pistoale cu actionare pneumaticã
Juniorfix
Piston cu actionare pneumaticã pentru
cartuse de 310 ml
z

Control final al cordonului prin reglarea presiunii de la butonul
din mâner.

Art.-Nr. 891 500 310

Druckfix
WRO - 11/06 - 05336_05356 - ©

Piston cu actionare pneumaticã pentru
sãculeti pânã la 600 ml
z

Control final al cordonului prin reglarea presiunii de la butonul
din mâner.

Art.-Nr. 891 200 600
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SPUMÃ POLIURETANICÃ 1K - cu teavã
,
Etanseazã, lipeste, izoleazã, umple.

Caracteristici:

Aplicare:

• Aderentã foarte bunã pe majoritatea
materialelor de constructii precum
lemn, beton, cãrãmizi, metal,
aluminiu.
• Nu aderã pe polietilenã,
polipropilenã, silicon si teflon.
• Proprietãti bune termo si
fonoizolatoare.

Suprafetele trebuie sã fie curate, fãrã
praf sau grãsime. Suprafetele uscate se
stropesc cu apã. Temperatura optimã
de lucru a tubului este de 20°C ÷ 25°C.
Se agitã energic doza înainte de
utilizare. Se însurubeazã aplicatorul si
se rãstoarnã tubul. Dupã aplicare
volumul spumei se mãreste cu 30 50%. Procesul de întãrire poate fi
accelerat dacã suprafata si spuma se
stropesc cu apã. Spuma neîntãritã se
curãtã cu Curãtitor de spumã Art.-Nr.
892 160. Spuma întaritã se curãtã
numai mecanic. Spuma întaritã se
poate tãia cu un cutit, se poate vopsi,
tencui etc. Ea trebuie protejatã la UV.

Recomandat pentru:
• Umplere si izolare la usi si ferestre,
cabluri, conducte, traverse si tevi.
• Izolatii la conducte exterioare si
umplerea fisurilor în zidãrie.

Continut
750 ml

Art.-Nr.
892 155

U.A.
1/12

Jaluzele /Fereastrã.
Închiderea rostului.

Umplerea golurilor din
pereti.

Caracteristici:
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Material de bazã
Mecanismul de întãrire
Temperatura de aplicare
Volum la expandare
Greutate specificã
Timp formare peliculã (la 18°C si 60% umiditate)
Timpul dupã care se poate tãia ( cordon de 3 cm,
la 18°C si 60% umiditate)
Timp de întãrire
Rezistentã la temperaturã
Stabilitate dimensionalã
Absorbtia de apã (DIN 53428)
Rezistentã la comprimare (DIN 53421)
Rezistentã la tractiune (DIN 53455)
Alungirea la rupere (DIN 53455)
Conductivitatea termicã (DIN 52612)
Clasa de inflamabilitate (DIN 4102, partea 1)
Rezistenta la UV
Durata de depozitare
Se depoziteazã în pozitie verticalã!

Articole conexe: Curãtitor pentru spumã
Art. Nr. 892 160

Poliuretan
Umezealã
Min +5°C (suprafata)
20°C - 25°C (tub)
40 - 45 l
20 -25 kg/m3
5 - 10 min
25 - 30 min
1,5 - 5 ore, în functie de temperatura si umiditate
-40°C ÷ +90°C
Max. -1%
Max. 1 vol. %
0,04 - 0,05 MPa
0,07 - 0,08 MPa
20 - 25 %
0,039 W/(mK) la 20°C
B3
nu
12 luni (+10°C÷+20°C),

Dozã cu pompã
Art. Nr. 891 555

WRO - 03 - 021

SPUMÃ POLIURETANICÃ 1K - pentru pistol
Etanseazã, lipeste, izoleazã, umple.
Caracteristici:

Aplicare:

• Aderentã foarte bunã pe majoritatea
materialelor de constructii precum
lemn, beton, cãrãmizi, metal,
aluminiu.
• Nu aderã pe polietilenã,
polipropilenã, silicon si teflon
• Proprietãti bune termo si
fonoizolatoare.
• Avantajele folosirii spumei pentru
pistol:
- dozare exactã (consum redus);
- nu se întãreste la întreruperea
lucrului.

Suprafetele trebuie sã fie curate, fãrã
praf sau grãsime. Suprafetele uscate
se stropesc cu apã. Temperatura
optimã de lucru a tubului este de 20°C
÷ 25°C. Se agitã energic doza înainte
de utilizare si se monteazã în pistol.
Debitul de spumã se poate regla cu
ajutorul surubului de dozare. În timpul
aplicãrii, pistolul cu tubul se tin în
pozitie verticalã. Dupã aplicare
volumul spumei se mãreste cu 30 50%. Procesul de întãrire poate fi
accelerat dacã suprafata si spuma se
stropesc cu apã. Tubul gol se
desurubeazã si se înlocuieste imediat
cu un tub nou. Spuma neîntãritã se
curãtã cu Curãtitor de spumã Art.-Nr.
892 160. Spuma întãritã se curãtã
numai mecanic. Pistolul se curãtã
imediat dupã utilizare cu Curãtitor de
spumã Art.-Nr. 892 160. Spuma
întaritã se poate tãia cu un cutit, se
poate vopsi, tencui etc. Ea trebuie
protejatã la UV.

Recomandat pentru:
• Umplere si izolare la usi si ferestre,
cabluri, conducte, traverse si tevi.
• Izolatii la conducte exterioare si
umplerea fisurilor în zidãrie.

Continut
750 ml

Art.-Nr.
892 152

U.A.
1/12

Jaluzele /Fereastrã.
Închiderea rostului.

Umplerea golurilor din
pereti.

Caracteristici:
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Material de bazã
Mecanismul de întãrire
Temperatura de aplicare
Volum la expandare
Greutate specificã
Timp formare peliculã (la 18°C si 60% umiditate)
Timpul dupã care se poate tãia ( cordon de 3 cm,
la 18°C si 60% umiditate)
Timp de întãrire
Rezistentã la temperaturã
Stabilitate dimensionalã
Absorbtia de apã (DIN 53428)
Rezistentã la comprimare (DIN 53421)
Rezistentã la tractiune (DIN 53455)
Alungirea la rupere (DIN 53455)
Conductivitatea termicã (DIN 52612)
Clasa de inflamabilitate (DIN 4102, partea 1)
Rezistenta la UV
Durata de depozitare
Se depoziteazã în pozitie verticalã!

Articole conexe: Curãtitor pentru spumã
Art. Nr. 892 160

Poliuretan
Umezealã
Min +5°C (suprafata)
20°C - 25°C (tub)
40 - 45 l
16 - 18 kg/m3
5 - 10 min
20 - 25 min
1,5 - 5 ore, în functie de temperatura si umiditate
-40°C ÷ +90°C
Max. -1%
Max. 1 vol. %
0,04 - 0,05 MPa
0,07 - 0,08 MPa
20 - 30 %
0,036 W/(mK)
B3
nu
12 luni (+10°C÷+20°C),

Pistol pentru spumã
Art. Nr. 891 152 2
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Dozã cu pompã
Art. Nr. 891 555

SPUMÃ POLIURETANICÃ IARNÃ 1K - pentru pistol
Etanseazã, lipeste, izoleazã, umple.
Caracteristici:

Aplicare:

• Aderentã foarte bunã pe majoritatea
materialelor de constructii precum
lemn, beton, cãrãmizi, metal,
aluminiu.
• Nu aderã pe polietilenã,
polipropilenã, silicon si teflon
• Proprietãti bune termo si
fonoizolatoare.
• Avantajele folosirii spumei pentru
pistol:
- dozare exactã (consum redus);
- nu se întãreste la întreruperea
lucrului.

Recomandat pentru:
• Umplere si izolare la usi si ferestre,
cabluri, conducte, traverse si tevi.
• Izolatii la conducte exterioare si
umplerea fisurilor în zidãrie.

Continut
750 ml

Art.-Nr.
892 152 0

U.A.
1/12

Jaluzele /Fereastrã.
Închiderea rostului.

Caracteristici:
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Suprafetele trebuie sã fie curate, fãrã
praf sau grãsime. Suprafetele uscate se
stropesc cu apã. Temperatura tubului
poate fi mai micã decât 0°C, dar
temperatura optimã recomandatã este
tot 20 ÷ 25°C, când volumul de
expandare este maxim (dupã aplicare
volumul spumei se mãreste cu 30 ÷
50%). Se agitã energic doza înainte de
utilizare si se monteazã în pistol. Debitul
de spumã se poate regla cu ajutorul
surubului de dozare. În timpul aplicãrii,
pistolul cu tubul se tin în pozitie
verticalã. Procesul de întãrire poate fi
accelerat dacã suprafata si spuma se
stropesc cu apã. Tubul gol se
desurubeazã si se înlocuieste imediat cu
un tub nou. Spuma neîntãritã se curãtã
cu Curãtitor de spumã Art.-Nr. 892 160.
Spuma întãritã se curãtã numai
mecanic. Pistolul se curãtã imediat dupã
utilizare cu Curãtitor de spumã Art.-Nr.
892 160. Spuma întaritã se poate tãia
cu un cutit, se poate vopsi, tencui etc. Ea
trebuie protejatã la UV.

Material de bazã
Mecanismul de întãrire
Temperatura de aplicare
Volum la expandare
Greutate specificã
Timp formare peliculã (la 18°C si 60% umiditate)
Timpul dupã care se poate tãia ( cordon de 3 cm,
la 18°C si 60% umiditate)
Timp de întãrire
Rezistentã la temperaturã
Stabilitate dimensionalã
Absorbtia de apã (DIN 53428)
Rezistentã la comprimare (DIN 53421)
Rezistentã la tractiune (DIN 53455)
Alungirea la rupere (DIN 53455)
Conductivitatea termicã (DIN 52612)
Clasa de inflamabilitate (DIN 4102, partea 1)
Rezistenta la UV
Durata de depozitare
Se depoziteazã în pozitie verticalã!

Articole conexe: Curãtitor pentru spumã
Art. Nr. 892 160

Umplerea golurilor din
pereti.

Temperatura
de aplicare °C
-10
-5
0
20

Poliuretan
Umezealã
Min -10°C ÷ 25°C
în functie de temperaturã
16 - 18 kg/m3
5 - 10 min
20 - 25 min
în functie de temperaturã
-40°C ÷ +90°C
Max. -1%
Max. 1 vol. %
0,04 - 0,05 MPa
0,07 - 0,08 MPa
20 - 30 %
0,036 W/(mK)
B3
nu
12 luni (+10°C÷+20°C),

Pistol pentru spumã
Art. Nr. 891 152 2
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Dozã cu pompã
Art. Nr. 891 555

Expandare
(pânã la...)
25
30
35
45

Timp întãrire
( ore, Ø=2cm)
8 - 10
5-8
3-5
1,5 - 2

CURÃTITOR
SPUMÃ POLIURETANICÃ
,
Solvent pentru curãtarea spumei poliuretanice neîntãrite.
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Continut
500 ml

Art.-Nr.
892 160

Recomandat pentru:

Aplicare:

• Îndepãrtarea grãsimilor, uleiurilor,
gudronului, cerurilor, spumei
poliuretanice neîntãrite, resturilor de
adezivi, etansantilor proaspeti.
• Dizolvarea grãsimilor de pe fier, otel,
crom, aluminiu, lemn nelãcuit,
marmurã (piatrã).
• Curãtarea pistolului pentru spumã
poliuretanicã. Nu îndepãrtati resturile
de spumã întãritã de pe pistol cu
obiecte ascutite.

Pentru curãtare manualã: se fixeazã
capul de pulverizare si se pulverizeazã
pe suprafata de curãtat.
Pentru curãtarea pistolului: se
însurubeazã tubul de Curãtitor de
spumã pe pistol si se pulverizeazã pânã
când din pistol iese curãtitor curat (fãrã
urme de spumã poliuretanicã). Dupã
curãtare se demonteaza tubul din pistol.

Caracteristici:

Atentie!

• Solvent incolor.
• Solubil cu apa.
• Poate dizolva sau decolora diverse
materiale (ex: lacuri, vopseluri,
materiale plastice, textile etc.) de
aceea se recomandã efectuarea de
încercãri înainte de utilizare.

Spuma poliuretanicã întãritã se curãtã
doar mecanic.

U.A.
1/12

Articole conexe: Pistol pentru spumã
Art. Nr. 891 152 2
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U.A.



Art.Nr.
891 152 2
891 152 21



Denumire
Continut / Buc.
Pistol metalic M65 Set piese schimb
1 stut de legãturã teflonat
1 tijã, 2 duze alamã

Bila ventilului este din teflon.
Avantaje:
• Închidere perfectã a ventilului si
duratã mare de functionare.
Strat protector de teflon pe corpul
pistolului.
Avantaje:
• Curãtare extrem de usoarã a
pistolului.



Robust, cu duratã mare de utilizare datoritã acoperirii cu o
peliculã de teflon.

Garniturã triplã de teflon.
Avantaje:
• Etansare perfectã între tijã (trãgaci)
si corpul pistolului.



Pistol metalic M 65
pentru spumã poliuretanicã

Formã nouã a arcului ventilului.
Avantaje:
• Geometria ventilului de închidere
asigurã o legãturã optimã cu stutul
dozei de spumã PU.

Tijã acoperitã cu teflon.
Avantaje:
• Depuneri reduse de spumã PU,
deci o duratã mare de utilizare.

1

Domenii de utilizare
Pentru aplicarea spumei
poliuretanice.

Set piese de schimb
pentru pistolul metalic
M65
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Continut:
• Stut legãturã acoperit cu teflon,
ventil de închidere si garniturã.
• Duzã de alamã pentru capãtul
tevii pistolului.
• Tijã acoperitã cu teflon.

Articole conexe:
Curãtitor spumã poliuretanicã
Art. Nr. 892 160
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SISTEMUL DOS
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Sistem de dozare revolutionar destinat utilizãrii
cu o singurã mânã.
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Posibilitatea depozitãrii în rafturi
special organizate.
Avantaje:
Eficientã în timpul lucrului.
Vizualizarea rapidã a stocului
rãmas.
Rafturile permit depozitarea inversã
a flacoanelor.
Avantaje:
Continutul este întotdeauna gata de
utilizare fãrã a fi necesarã
scuturarea sau stoarcerea
flaconului.
Capacitate pentru 14 flacoane.
Avantaje:
Se poate depozita o cantitate dublã
din produsul cel mai utilizat.
Datoritã mecanismului de rãsucire
este posibilã operarea cu o singurã
mânã.
Avantaje:
Întotdeauna veti avea o mânã
liberã.
Autocurãtare a sistemului de
închidere.
Avantaje:
Nu rãmâne material rezidual în
interiorul vârfului.
Sistem de mãsurare adaptabil.
Avantaje:
Consum si costuri minime datoritã
dozajelor de precizie.
Sticlã cu burduf pentru materiale cu
vâscozitate ridicatã.
Avantaje:
Optimizarea costurilor datoritã
evacuãrii complete.

Notã:

Domenii de utilizare:

Produsul este aplicat în stare
lichidã direct pe suprafetele de
asamblat, dupã întãrire obtinânduse un material sintetic vâscoplastic.
Acesta umple complet spatiile
libere, protejând pãrtile etansate
împotriva ruginii. Se realizeazã o
etansare 100%.

Industria automobilelor, constructii
metalice si de scule, constructii
navale, constructii de masini si
motoare, industria electricã si
electronicã.

Rezistentã:
Produsul este rezistent la o
varietate mare de produse: lesii,
gaze, solventi, uleiuri si
combustibili.

Produse
Nr.Art.
893 243 025
893 243 050
893 243 250
893 270 025
893 270 050
893 270 250
893 603 025
893 603 050
893 603 250
893 620 050
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893 620 250
893 573 050
893 573 250
893 574 050
893 574 250
893 518 050
893 518 250
893 577 050
893 511 050
893 511 250
893 545 050
893 545 250
893 260 100

Denumire
Blocare filete, medie
Blocare filete, medie
Blocare filete, medie
Blocare filete, puternicã
Blocare filete, puternicã
Blocare filete, puternicã
Blocare lagãre, puternicã
Blocare lagãre, puternicã
Blocare lagãre, puternicã
Produs pentru blocare, rezistent la temp.
(Blocare lagãre, rezistent la temperaturã)
Produs pentru blocare, rezistent la temp.
(Blocare lagãre, rezistent la temperaturã)
Etansant suprafete, verde
Etansant suprafete, verde
Etansant suprafete, portocaliu
Etansant suprafete, portocaliu
Etansant suprafete, vîscos
Etansant suprafete, vîscos
Etansant tevi
Etansant tevi cu PTFE (Teflon)
Etansant tevi cu PTFE (Teflon)
Etansant hidraulic
Etansant hidraulic
Etansant motor

Continut
25 g
50 g
250 g
25 g
50 g
250 g
25 g
50 g
250 g

U.A.

50 g
250 g
50 g
250 g
50 g
250 g
50 g
250 g
50 g
50 g
250 g
50 g
250 g
100 g

1
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Aplicare:
• Materialul este aplicat în stare lichidã
direct pe suprafetele curãtate de ulei
si praf.
• Cu cât suprafata este mai curatã, cu
atât legãtura este mai puternicã.
• Adezivul se întãreste în mediu
anaerob, adicã el se întãreste doar
când nu este expus la oxigen.
• Din acest motiv, flacoanele nu sunt
umplute decât partial (3/4)
• În acelasi timp, viteza de întãrire este
influentatã si de efectul catalitic al
metalului ca si de lãtimea interstitiului
dintre piese.
• Cu cât este mai „pasiv“ materialul si
mai lat interstitiul, cu atât adezivul se
întãreste într-un timp mai mare.
• Materiale pasive: Ni, Zn, Sn, metale
nobile, Al cu un continut scãzut de Cu
si/sau Mn, oteluri înalt aliate, piese cu
protectie prin oxidare sau cromate,
materiale plastice, sticlã si ceramicã.
• Materiale active: otel, alamã, bronz,
Cu, Al (continut de Cu >1% )
• Pentru curãtare si degresare
recomandãm Art.Nr. 890 108 7
(Curãtitor pentru frâne)
Atentie!
Urmãtoarele materiale plastice pot fi
atacate de solvent:
polivinil, ABS, SAN, policarbonat,
polistiren si suprafete lãcuite.











BLOCARE FILETE, MEDIE

Asigurarea si etansarea
suruburilor - asamblare
demontabilã
Asigurã o blocare medie a îmbinãrii.
Avantaje:
• Se poate demonta utilizând o sculã
obisnuitã.
Întãrirea se realizeazã chiar si pe
pãrti netratate.
Avantaje:
Poate fi utilizat pe suprafete brute (ex.
întocmai ca la livrare).
Poate fi aplicat de asemenea pe otel
inoxidabil si pe suprafete pasive.
Avantaje:
• Nu sunt necesari „acceleratori“ sau
„activatori“.
Rezistentã mare la produse chimice si
cãldurã.
Avantaje:
• Produs universal cu o gamã largã
de aplicatii.
Previne slãbirea îmbinãrii cauzatã de
exemplu de vibratii sau solicitãri la
soc.
Avantaje:
• Nu apar probleme de sigurantã
ca, de exemplu, la îmbinãri realizate
cu suruburi cu filet metric.

Proprietãti fizice (în stare lichidã)
Descriere
Culoare
Vîscozitate
25 °C Brookfield (RVT)
Densitate
Diametru maxim filet
Interstitiu maxim
Punct inflamabilitate
Duratã depozitare

Dimetilacrilat
albastru fluorescent
5000–7000 mPas (ax rpm: 1/20)
1500–2500 mPas (ax rpm: 3/20)
1,12 g/cm3
M36
0,25 mm
> 100 °C
1 an la temperatura camerei

Proprietãti fizice (în stare întãritã)

WRO - 11/06 - 06684 - ©

Rezistã la desurubare cu mâna dupã
Utilizabil dupã
Duratã de întãrire finalã
Moment de rupere
Moment de torsiune
Rezistentã la forfecare (DIN 54452)
Temperatura de lucru

5–15 minute
0,5–1 ore
1–3 ore
~ 21 Nm
~ 10 Nm
8 ÷ 12 N/mm2
–55 °C la +150 °C

WRO - 03 - 028

Continut
25 g
50 g
250 g

Nr.Art.
893 243 025
893 243 050
893 243 250

U.A.
1









BLOCARE FILETE, PUTERNICÃ

Asigurã si etanseazã
suruburile - se
demonteazã greu.
Pentru asigurarea si
etansarea suruburilor,
bolturilor, piulitelor,
pieselor filetate,
subansamblelor care în
mod normal nu trebuie sã
se desurubeze.

Proprietãti fizice (în stare lichidã)
Descriere
Culoare
Vîscozitate
25 °C Brookfield (RVT)
Densitate
Diametru maxim filet
Interstitiu maxim
Punct inflamabilitate
Duratã depozitare

Dimetilacrilat
verde fluorescent
400–600 mPas
(ax rpm: 2/20)
1,11 g/cm3
M20
0,15 mm
> 100 °C
1 an la temperatura camerei

Proprietãti fizice (în stare întãritã)

WRO - 11/06 - 06683 - ©

Rezistã la desurubare cu mâna dupã
Utilizabil dupã
Duratã de întãrire finalã
Moment de rupere
Moment de torsiune
Rezistentã la forfecare (DIN 54452)
Temperatura de lucru

10–20 minute
1–3 ore
5–10 ore
>30 Nm (M10)
>45 Nm (M10)
12–15 N/mm2
–55 °C la +150 °C

WRO - 03 - 029

Recomandat în special pentru
îmbinãri filetate supuse solicitãrilor
puternice.
Avantaje:
• Nu sunt necesare dispozitive
aditionale.
Se îndepãrteazã numai dupã
încãlzirea la 300 °C!
Avantaje:
• În mod normal se îndepãrteazã
utilizând unelte speciale si/sau prin
încãlzire.
Rezistentã mare la produse chimice si
cãldurã.
Avantaje:
• Produs universal cu o gamã largã
de aplicatii.
Previne slãbirea îmbinãrii cauzate de
exemplu de vibratii sau solicitãri la
soc.
Avantaje:
• Nu apar probleme de sigurantã
ca, de exemplu, la îmbinãrile
realizate cu suruburi cu filet metric.

Continut
25 g
50 g
250 g

Nr.Art.
893 270 025
893 270 050
893 270 250

U.A.
1









BLOCARE LAGÃRE, PUTERNICÃ

Pentru îmbinarea
puternicã a bucselor,
rotilor dintate, bolturilor si
lagãrelor supuse la
sarcini.
Întãrire sigurã la temperaturã joasã
de aproximativ 0°C.
Avantaje:
• Utilizabil pe timpul iernii.
Poate fi aplicat pe suprafete usor
uleioase.
Avantaje:
• Nu se consumã timp pentru
degresarea lagãrelor.
Interstitiu maxim de 0,15 mm.
Avantaje:
• Pot fi corectate economic chiar si
devierile mari.
Previne coroziunea la frecare.
Avantaje:
• Previne griparea lagãrelor dând
posibilitatea unei demontãri usoare.

Continut
25 g
50 g
250 g

Proprietãti fizice (în stare lichidã)
Descriere
Culoare
Vîscozitate (ax 4/20 rpm)
25 °C Brookfield RVT
Densitate
Diametru maxim filet
Interstitiu maxim
Punct inflamabilitate
Duratã depozitare

Dimetilacrilat
verde
100–150 mPas
(ax rpm: 1/20)
1,.07 g/cm3
M12
0,15 mm
> 90 °C
1 an la temperatura camerei

Proprietãti fizice (în stare întãritã)

WRO - 11/06 - 06686 - ©

Rezistã la desurubare cu mâna dupã
Utilizabil dupã
Duratã de întãrire finalã
Moment de rupere
Moment de torsiune
Rezistentã la forfecare (DIN 54452)
Temperatura de lucru

5–10 minute
30–40 minute
3–6 ore
-NA-NA18–26 N/mm2
–55 °C la +150 °C

WRO - 03 - 030

Nr.Art.
893 603 025
893 603 050
893 603 250

U.A.
1







(Blocare lagãre, rezistent la temperaturã)

Pentru îmbinarea bucselor
si lagãrelor supuse la
temperaturi înalte.


PRODUS PENTRU BLOCARE,
REZISTENT LA TEMPERATURÃ

Interstitiul maxim 0,2 mm.
Avantaje:
• Pot fi corectate economic chiar si
devierile mari.
Previne coroziunea la frecare.
Avantaje:
Previne griparea lagãrelor dând
posibilitatea unei demontãri usoare.
Temperatura de lucru de la -55°C la
+200°C (+230°C scurtã perioadã).
Avantaje:
Rezistenta la 100°C este înca 85% din
rezistenta maximã
(la Art.-Nr. 893 603 ... doar 30%).
Întãrire rapidã, rezistã la
demontarea cu mâna dupã 40 min.,
utilizabil dupã 1-3 ore.
Avantaje:
• Reducerea timpului de întrerupere
a functionãrii.

Continut
50 g
250 g

Proprietãti fizice (în stare lichidã)

WRO - 11/06 - 06683 - ©

Descriere
Culoare
Vîscozitate (ax 4/20 rpm)
25 °C Brookfield ( RVT )
Densitate
Diametru maxim filet
Interstitiu maxim
Punct inflamabilitate
Duratã depozitare

Dimetilacrilat
verde
8,000–12,000 mPas
(ax rpm: 4/20)
1,1 g/cm3
M36
0,20 mm
> 90 °C
1an la temperatura camerei

WRO - 03 - 031

Nr.Art.
893 620 050
893 620 250

U.A..
1



Dupã etansare tevile pot fi supuse la
presiuni mici.
Avantaje:
• Tevile pot fi presurizate imediat
pânã la aproximativ 5 bar, iar dupã
întãrire pânã la 300 bar.



ETANSANT
TEVI
,
,

Se întãreste de asemenea la
temperaturi sub 0°C.
Avantaje:
• Poate fi utilizat pe vreme rece.



Etanseazã îmbinãrile
tevilor cu filet conic /
cilindric pânã la R3'', ex.
pulverizatoare, etansãri la
gaze si lichide.

Rezistentã ridicatã la substante
chimice.
Avantaje:
• Nu reactioneazã cu majoritatea
gazelor si lichidelor industriale.
Continut
50 g

Proprietãti fizice (în stare lichidã)
Descriere
Culoare
Vîscozitate
25 °C Brookfield (RVT)
Densitate
Diametrul maxim al filetului
Interstitiu maxim
Punct inflamabilitate
Duratã de depozitare

Dimetilacrilat
galben fluorescent
60 000–80 000 mPas
(ax rpm: 6/2,5)
20 000–30 000 mPas
(ax rpm: 6/20)
1,05 g/cm3
R 3” (M 80)
0,50 mm
> 100 °C
1 an la temperatura camerei

WRO - 11/06 - 06690 - ©

Proprietãti fizice (în stare întãritã)
Rezistã la demontare cu mâna dupã
Utilizabil dupã
Duratã de întãrire finalã
Moment de rupere
Moment de torsiune
Rezistentã la forfecare
Temperatura de lucru

15–30 minute
1–3 ore
3–6 ore
15–20 Nm (M10))
10–15 Nm (M10)
6–13 N/mm2
–55 °C la +150 °C

WRO - 03 - 032

Nr.Art.
893 577 050

U.A.
1





ETANSANT
CU TEFLON
,
PENTRU TEVI
,

Etanseazã îmbinãrile tevilor
metalice si fitingurile cu filet
conic / cilindric, conform DIN
2999.
Utilizat pentru etansãri la
majoritatea lichidelor si gazelor
industriale.
Înlocuieste banda de teflon si
cânepa. Certificare DVGW
conform DIN 30661.
Produs destinat etansãrii
îmbinãrilor filetate ale tevilor si
aparatelor cu gaz.
Conform DIN 30660 acest produs
nu poate fi utilizat la instalatii
casnice de apã si gaz.
Poate fi supus unor presiuni pânã la
200 bar.
Avantaje:
• Indicat pentru sisteme de presiune
înaltã. Dupã întãrire completã si
îmbinare corectã poate fi supus la
presiuni pânã la presiunea de
plesnire a tevii.
Compenseazã complet jocul filetului
ca si rugozitatea suprafetei.
Avantaje:
• Realizeazã o îmbinare de înaltã
performantã.
Comportament neutru si izolator cu
metalele.
Avantaje:
• Previne aparitia coroziunii în
îmbinãrile filetate.
Usor de aplicat.
Avantaje:
• Îmbinare sigurã si rapidã.
Nu contine solventi.
Avantaje:
• Reduce semnificativ pericolul
îmbolnãvirilor.
Vîscozitate mare.
Avantaje:
• Etansantul nu curge de pe filet.
Demontare usoarã.
Avantaje:
• Nu necesitã unelte speciale.

Proprietãti fizice (în stare întãritã)



10–20 minute
1–3 ore
24 ore
4–6 Nm (M10)
1–3 Nm (M10)
2–6 N/mm2 (DIN 54452)
–55 °C la +150 °C



Rezistã la demontare cu mâna dupã
Utilizabil dupã
Duratã de întãrire finalã
Moment de rupere
Moment de torsiune
Rezistentã la forfecare (DIN 54452)
Temperatura de lucru

Rezistentã la substante chimice
DIN 53287 test similar cu DIN 53283.

WRO - 11/06 - 06682 - ©

Rezistenta relativã %
Apã / glicol la 87 °C
Ulei de motor MIL-L-16 152 la 125°C
Benzinã cu Pb la 22°C
Benzinã fãrã Pb la 22°C
Tricloretan la 22°C
Descriere

Gaz

500 h
100
100
60
60
50
Apã la
+40 °C
–
X
X

Apã de la
+40 °C la +65°C
–
–
X

Cupru
–für Gewindeverbindungen
Anwendung
Alamã
X
Otel tras *

X

* de asemenea tevi cu filet din otel galvanizat



Dimetilacrilat
alb
300 000–500 000 mPas (ax rpm: 7/2)
1,1 g/cm3
R 3” (M 80)
0.50 mm
> 100 °C
1 an la temperatura camerei



Descriere
Culoare
Vîscozitate: 25 °C Brookfield (RVF)
Densitate
Diametru maxim filet
Interstitiu maxim
Punct inflambilitate
Duratã de depozitare



Proprietãti fizice (în stare lichidã)

Apã peste
+65 °C
–
–
–

X = recomandat / – = nerecomandat

WRO - 03 - 033

Continut
50 g
250 g

Nr.Art.
893 511 050
893 511 250

U.A.
1

Pentru etansarea flanselor
si suprafetelor cu
interstitiu maxim 0,3 mm.
Înlocuieste etansãrile
solide.
Recomandat pentru
aplicatiile care necesitã o
umezire bunã ca de
exemplu piese turnate
complicate, nervuri
înguste si suprafete
netede.


ETANSANT
SUPRAFETE,
,
, VERDE

Rezistentã micã.
Avantaje:
• Usor de demontat.

Continut
50 g
250 g

Proprietãti fizice (în stare lichidã)
Descriere
Culoare
Vîscozitate
25 °C Brookfield (RVT/RVT/HB)
Densitate
Punct inflamabilitate
Duratã de depozitare

Dimetilacrilat
verde
40 000–60 000 mPas
(ax rpm: 6/2,5)
15 000–25 000 mPas
(ax rpm: 6/20)
1,05 g/cm3
> 100 °C
1 an la temperatura camerei

WRO -11/06 - 06687 - ©

Proprietãti fizice (în stare întãritã)
Rezistã la demontare cu mâna dupã
Utilizabil dupã
Duratã de întãrire finalã
Moment de rupere
Moment de torsiune
Rezistentã la forfecare (DIN 54452)
Rezistentã la tractiune
Rezistentã la soc
Temperatura de lucru

15–30 minute
3–6 ore
6–24 ore
8–10 Nm (M10)
3–5 Nm (M10)
4–6 N/mm2
2–4 N/mm2 (ASTM-D-2095)
2–4 Nmm/mm2 (ASTM-D-950)
–55 °C la +150 °C

WRO - 03 - 034

Nr.Art.
893 573 050
893 573 250

U.A.
1



ETANSANT
SUPRAFETE,
, PORTOCALIU
,

Pentru etansarea flanselor
si suprafetelor cu
interstitiu maxim
0,5 mm.
Înlocuieste etansãrile
solide.
Capacitate de a umple interstitii mari.
Avantaje:
• Umple complet suprafete cu
asperitãti mari.

Continut
50 g
250 g

Proprietãti fizice (în stare lichidã)
Descriere
Culoare
Vîscozitate
25 °C Brookfield (RVT/RVT/HB)
Densitate
Punct inflamabilitate
Durata de depozitare

Dimetilacrilat
portocaliu
80 000–120 000 mPas
(ax rpm: 6/2,5)
30 000– 40 000 mPas
(ax rpm: 6/20)
1,05 g/cm3
> 100 °C
1 an la temperatura camerei

WRO - 11/06 - 06688 - ©

Proprietãti fizice (în stare întãritã)
Rezistã la demontare cu mâna dupã
Utilizabil dupã
Duratã de întãrire finalã
Moment de rupere
Moment de torsiune
Rezistentã la forfecare (DIN 54452)
Rezistentã la tractiune
Rezistentã la soc
Temperatura de lucru

10–20 minute
3–6 ore
6–24 ore
17–22 Nm (M10)
13–17 Nm (M10)
5–10 N/mm2
8–10 N/mm2 (ASTM-D-2095)
5–10 Nmm/mm2 (ASTM-D-950)
–55 °C la +150 °C

WRO - 03 - 035

Nr.Art.
893 574 050
893 574 250

U.A..
1











ETANSANT
SUPRAFETE,
,
, VÂSCOS

Pentru etansarea flanselor
si suprafetelor cu interstitii
mari. Produs vîscos care
nu picurã.

Proprietãti fizice (în stare lichidã)
Descriere
Culoare
Vîscozitate
25 °C Brookfield (RVT/RVT/HB)
Densitate
Punct inflamabilitate
Durata de depozitare

Dimetilacrilat
rosu
80 000–1 000 000 mPas
(ax TP rpm: 0,5)
200 000–300 000 mPas
(ax TP rpm: 5,0)
1,1 g/cm3
> 90 °C
1 an la temperatura camerei

WRO - 11/06 - 06689 - ©

Proprietãti fizice
fizice (în
(în stare
stare întãritã)
întãritã)
Proprietãti
Rezistã
cumâna
mânadupã
dupã
Rezistã la
la desurubare
demontare cu
Utilizabil
dupã
Utilizabil dupã
Duratã
Duratã de
de întãrire
întãrire finalã
finalã
Moment
de
Moment de rupere
rupere
Moment
Moment de
de torsiune
torsiune
Rezistentã
Rezistentã la
la forfecare
forfecare (DIN
(DIN 54452)
54452)
Temperatura
de
lucru
Rezistentã la tractiune
Rezistentã la soc
Temperaturã de lucru

30–40 minute
–
1–3
1–3 ore
ore
12–24
24–72 ore
ore
>25
6–9 Nm
Nm (M10)
>25
5–7 Nm
Nm (M10)
2
2
30–35
N/mm
7–10 N/mm
2
–55
la +200
°C 53288)
4–12°C
N/mm
(DIN
–
–55 °C la +150 °C

WRO - 03 - 036

Produs vâscos care nu picurã.
Avantaje:
• Nu curge de pe suprafete, fiind
ideal pentru lucrul pe plafoane si
suprafete verticale. Materialul
rãmâne fixat acolo unde este nevoie!
Usor flexibil pânã la 120°C.
Avantaje:
• Pentru diferite materiale
compenseazã pânã la 30% din
diferentele datorate dilatãrii.
Etanseazã imediat la o comprimare
usoarã.
Avantaje:
• Testul de presiune poate fi realizat
imediat. Nu este necesar un timp de
asteptare.
Se poate utiliza si pentru materiale
pasive.
Avantaje:
• Pot fi etansate de asemenea
suprafetele din aluminiu. Se
utilizeazã astfel un singur produs la o
gamã variatã de materiale.
Întãrire rapidã: utilizabil dupã
30 minute.
Avantaje:
• Reduce timpul de întrerupere a
functionãrii masinii .

Continut
50 g
250 g

Nr.Art.
893 518 050
893 518 250

U.A.
1

Pentru etansarea
îmbinãrilor filetate în
sistemele pneumatice si
hidraulice supuse la
presiuni mari.







ETANSANT
HIDRAULIC
,

Poate fi aplicat si pe suprafetele usor
uleioase.
Avantaje:
• Nu necesitã timp pentru
degresarea suprafetei.
Rezistentã excelentã la toate fluidele
hidraulice si combustibili.
Avantaje:
• Grad mare de sigurantã, deoarece
sunt prevenite stricãciunile datorate
dizolvãrii.
Întãrire rapidã, chiar la temperaturi
joase, rezistã la demontarea cu
mâna dupã 40 minute, utilizabil
dupã 2 - 3 ore.
Avantaje:
• Reduce timpul de întrerupere al
masinii.

Continut
50 g
250 g

Proprietãti fizice (în stare lichidã)
Descriere
Culoare
Vîscozitate
25 °C Brookfield (RVT)
Densitate
Diametrul maxim al filetului
Interstitiu maxim
Punct inflamabilitate
Duratã de depozitare

Dimetilacrilat
violet
1 500–2 000 mPas
(ax rpm: 5/2 5)
1,20 g/cm3
R 3/4”
0,15 mm
> 100 °C
1 an la temperatura camerei

Proprietãti fizice (în stare întãritã)

WRO - 11/06 - 06691 - ©

Rezistã la demontare cu mâna dupã
Utilizabil dupã
Duratã de întãrire finalã
Moment de rupere
Moment de torsiune
Rezistentã la forfecare
Temperatura de lucru

30–40 minute
2–3 ore
12–24 ore
2–3 Nm (M10)
1–2 Nm (M10)
1–3 N/mm2
–55 °C la +150 °C

WRO - 03 - 037

Nr.Art.
893 545 050
893 545 250

U.A.
1







ETANSANT
PENTRU MOTOR
,

Înlocuitor al garniturilor
solide folosite la motoare
ca si la îmbinãrile filetate.
Rezistentã la temperaturã ridicatã.
Avantaje:
• Etansãri sigure pânã la temperaturi
de +280°C.
Rezistentã la presiuni pânã la
700bar.
Avantaje:
• Potrivit si pentru instalatii de înaltã
presiune si camere de presiune.
Aderentã foarte bunã.
Avantaje:
• Etanseazã permanent si sigur
suprafetele de sticlã, ceramicã si
suprafetele metalice.

Rezistentã la substante
chimice

Proprietãti fizice (în stare lichidã)
Componente
Material de bazã
Greutate specificã la +20°C
Timp formare peliculã
Interval de temperaturã
Încercarea la presiune
Vãscozitate în mPas
pH
Duratã de depozitare
Deformatie totalã

WRO - 11/06 - 06692 - ©

Utilizare:
Produsul este termorigid. Se întãreste
la cca. +60°C. Aplicati un strat subtire
pe o singurã parte, pe suprafata
curatã si uscatã. Lãsati cca. 20 min.
înainte de a lipi cele douã piese. În
cazul unor reparatii ulterioare,
suprafetele pot fi separate relativ usor.

1
rãsinã
1,08
5–7 minute
–50 °C to +280 °C
cca. 690 bar
cca. 5 000–13 200
cca. 7
1 an
25%

Atentie:
Nu este recomandat pentru garniturile
de chiulasã.

WRO - 03 - 038

Etansantul pentru motor MOTORDICHT
are o rezistentã foarte bunã la
urmãtoarele substante:
ulei pentru motor, ulei pentru transmisii,
ulei hidraulic (mineral si sintetic),
motorinã, ulei pentru încãlzire, lichid de
rãcire, lichid de frânã, apã rezidualã,
solutii alcaline, acid formic, alcooli
(metil, etil etc.), acetat de etil, acetonã,
solventi clorurati, acid fosforic (10%).
Gaze: acetilenã, dioxid de carbon,
propan, dioxid de sulf, hidrogen.
Notã:
Lista de mai sus este doar informativã,
fiind bazatã pe experienta proprie. Se
recomandã totusi efectuarea de
încercãri.

Continut
100 g

Nr.Art.
893 260 100

U.A.
1

Silicon special
z
z

z

z
z
z
z
z
z
z

Cauciuc siliconic cu vulcanizare la rece.
Garniturã elasticã pentru etansari în
compartimentul motorului si la
caroserie.
Pentru etansarea suprafetelor, fantelor,
fisurilor la pompã de apã, baia de ulei,
radiator, carcasa arborelui cotit.
Acopera neregularitatile de pe
suprafete.
Etansare perfecta si in cazul solicitarilor
la vibratii.
Aderentã excelentã.
Nu se scurge.
Rezistent la produse chimice.
Timp de formare a peliculei: 10 min.
Viteza de vulcanizare: 1,5 mm/zi.
Domenii de utilizare: rosturi, pompã de
apã, baie de ulei, radiator, faruri si
semnalizatoare.

Silicon special 180
Rezistentã la temperaturã:
de la – 50 °C pana la + 150 °C,
scurt timp pânã la + 180 °C.
Culoare
transparent
albastru

Continut Art.Nr.
100 g / 890 320
70 ml
890 322

U.A.
10

Silicon special 250
Rezistentã la temperaturã:
de la – 50 °C pana la + 250 °C,
scurt timp pânã la + 300 °C.
Culoare
rosu
negru

Continut Art.Nr.
100 g / 890 321
70 ml
890 323

U.A.
10

DP 300
Substantã de etansare plasticã, rezistentã la
temperaturi ridicate
z
z
z
z
z
z

z
z

z

z
z
z

Fabricat sub licentã Rolls-Royce .
Capacitate mare de etansare datoritã
plasticitãtii (nu se întãreste).
Foarte rezistent la vibratii.
Aderenta excelentã.
Nu se scurge de pe suprafete verticale
sau la aplicarea de sus in jos.
Rezistenta la temperatura de la – 50 °C
pana la + 250 °C, scurt timp pânã la
+ 300 °C.
Conductibilitate termica redusã.
Nu intrã în reactie chimica cu metalul
sau alte materiale si protejeazã
împotriva coroziunii atmosferice.
Rezistent la apã, aer, benzine, kerosen,
uleiuri, lubrifianti sintetici, amestecuri
apa/glicol sau metanol, antigel.
Nu este toxic.
Perioada de depozitare nelimitatã la
temperatura camerei.
Culoare: albastrã.

WRO - 11/06 - 02141 - ©

Pistol cu actionare
manualã
z

Pentru utilizarea cartuselor
(Continut 80 ml).

Art.Nr. 891 080
U.A. 1

WRO - 03 - 039

z
z
z

Nu contine silicon.
Se utilizeaza numai in combinatie
cu garnitura solida.
Atentie! Nu se va utiliza pentru
etansari la baia de ulei

Tub
Continut
25 g / 20 ml
100 g / 80 ml

Art.Nr.
890 100 047
890 100 048

U.A.
20
10

Art.Nr.
890 100 049

U.A.
12

Cartus
Continut
100 g / 80 ml



RTV SILICON

Avantaje:
Utilizabil si în zone critice în care
etansantul poate veni în contact cu
diferite lichide (ulei de motor si ulei
pentru cutia de viteze, antigel).

rosu
albastru

(scurt timp la 370°C)
-60÷+260°C
(scurt timp la 315°C)

transparent -60÷+260°C
(scurt timp la 315°C)
arãmiu

gri

-60÷+315°C
(scurt timp la 370°C)

-60÷+260°C
(scurt timp la 315°C)

-carcasã diferential
-guri de aer
-carcasã osie spate
-carcasã arbore cotit
-baie ulei
-distribuitor aer
-carcase far
-etansarea si capsularea
conexiunilor electrice
-etansarea caroseriei
-capace si flanse
la motor

-galerie de admisie
-pompã de apã
-pompã de ulei
-capac axã cu came
-termostat
-baie ulei
-carcasã cutie viteze
-carcasa diferential

Art.-Nr.
893 321 1



Conform specificatiilor
GM
1052751,
1052917
Ford
D6AZ-19562-B
Chrysler 4318025
Fiat
955720/B



Rezistenta la temperatura Domenii de utilizare
-60÷+260°C
-galerie de admisie
(scurt timp la 315°C)
-pompã de apã
-pompã de ulei
-capac axã cu came
-termostat
-baie ulei
-carcasã cutie viteze
-carcasã diferential
-trapã
-usi
-60÷+315°C
-capace si flanse la motor

Se întãreste fãrã a pune în libertate substante
acide.
Avantaje:
Nu corodeazã aluminiu, fierul si otelul.
Nu are efecte negative asupra
componentelor electronice si sondei lambda.
Rezistentã foarte bunã la temperaturã.
Avantaje:
Este posibilã utilizarea la masini si motoare
care lucreazã la temperaturi ridicate.



Compus de lipire si etansare utilizat la autovehicule

Culoare
negru

Rezistentã chimicã foarte bunã.

Etansant în dozã sub presiune.
Avantaje:
Dozare usoarã fãrã a utiliza echipamente
auxiliare.
Aplicare uniformã.

Aplicare:
O aderentã optimã se obtine pe suprafete
uscate, curate si fãrã praf. Vechiul etansant
trebuie îndepãrtat complet de pe suprafatã.

Date tehnice:
893 321 2
893 321 3

893 321 4

0152366,
893 321 5
0152434
0152734
Ford
D6AZ-19562-A
D6AZ-19562-B
Toyota
GB 00001
- 01008
Toyota
00295-00102
893 321 6
00295-01281
00295-01208
Mitsubishi MD997740
MD997110
Nissan
999MP-A7007
Honda
0871855000040E
HC2963817
0095Z-POA
Hyundai 4C116-21000
21451-33A01
GM

Material de bazã
Aspect
Timp de formare peliculã
(ASTM-D-4678)
Timp uscare suprafatã
(ASTM-D-4678)
Vitezã de întãrire
(23°C/50% umid.)
Duritate Shore A
(ASTM-D-676)
Rezistentã la rupere
prin tractiune
(ASTM-D-412)
Alungirea la rupere
(ASTM-D-412)
Conductivitate termicã
(ASTM D-2214/70)
Coeficient de dilatare
termicã (ASTM EB-31)
Rigiditate dielectricã
(ASTM D-149)
Permitivitate relativã
@ 1 MHz (ASTM D-150)
Factorul de pierdere
dielectricã @ 1 MHz
(ASTM D-150)
Rezistenta electricã
de volum

WRO - 07/07 - 04249 - ©

10 minute
aprox. 2 mm/24 ore
40
aprox. 2,2 N/mm2
270-300%
0,002 Jcm-1s-1K-1
20 x 10-5K-1
16k V/mm
2,8
0,002
1x1015 Ohm/cm

Duza de pulverizare
Art.-Nr. 891 321 0

WRO - 03 - 040

Silicon oxim
modificat
Pastã tixotropã
7 minute

SPRAY ÎNDEPÃRTARE
GARNITURI
Curãtã în câteva minute materialele de etansare, adezivii,
vopseaua etc.
Utilizare


rãmãsitele garniturilor solide, ex: chiulasa si
etansare teavã de esapament, compusi de
etansare intãriti, ex: compusi de etansare la
motor, adezivi întãriti, ex: cianacrilati si produsi
anaerobi, vopsele, lacuri, resturi de ulei, uleiuri,
grãsimi, rãsini, gudron, resturi de lubrifianti.

Inainte de utilizare se verificã
compatibilitatea cu materialul.



• În câteva minute produsul îndepãrteazã

Se agitã bine doza, se pulverizeazã
de la 20-30 cm si se lasã sã
actioneze 5-10 min.
Atentie!
Se protejeazã suprafetele vopsite. Nu
se pulverizeazã pe materiale plastice
sensibile, PVC, materiale sintetice si
linoleum.

ceramicã, polietilenã si polipropilenã.

• Economie de timp datoritã metodei simple de

aplicare.

• Poate fi utilizat si pe suprafete verticale.
• Contine un aditiv ce protejeazã suprafetele

metalice neacoperite împotriva coroziunii.

WRO - 11/06 - 05604 - ©

Continut ml
300

Art.-Nr.
893 100 0

U.A.
1/6

WRO -- 03
03 -- 0000
041
WRO



• Poate fi utilizat pe obiecte din metal, lemn, sticlã,




Aplicare simplã si rapidã.
Avantaje:
• Diagnostic sigur în timp scurt.
• Pot fi detectate inclusiv fisurile mici
precum si cele datorate
încãrcãrilor mari.



Incombustibil.
Avantaje:
Pot fi detectate si fisurile existente
acolo unde se folosesc gaze
combustibile.



Domeniul de temperaturã:
-15°C÷+50°C, testat conform
DIN 51421.
Avantaje:
• Poate fi folosit si la temperaturi
exterioare scãzute.
• Recomandat pentru gaze foarte
reci.



PH neutru.
Avantaje:
• Nu atacã metalele.
• Nu produce coroziune sub tensiune
pentru materialele sintetice precum
PVC sau PE.



Nu este coroziv.



Produs sigur pentru organismul
uman.



DETECTOR FISURI PLUS

Aprobare DVGW
(certificat NG-5170BQ0463).
Avantaje:
Conform cerintelor DIN EN 14291.

Compatibil cu oxigenul.

Spumã pentru detectarea rapidã si sigurã a fisurilor si
microfisurilor.

Domenii de aplicare:
Pulverizati pe componentele sub
presiune de la o distantã de
aproximativ 40 cm. Fisurile sunt
indicate prin formarea unei spume.
În cazul în care suspectati existenta
unor microfisuri, mentineti sub
observatie suprafata pe care s-a
pulverizat timp mai îndelungat.
Continut, ml
400

Art.-Nr.
890 27

U.A.
1/12

WRO - 07/07 - 07215 - ©

Domenii de aplicare:
Recomandat pentru toate tipurile de
gaze tehnice si medicale în sistemele de
aer comprimat si de gaze, pentru
sistemele de aer conditionat,
echipamentele de sudurã, compresoare,
sisteme de frânare pneumatice,
anvelope, tevi si cisterne. Pentru gaze
sub presiune precum azot, propan,
butan, gaze naturale, acetilenã, dioxid
de carbon, argon, aer etc.

Spãlati apoi componentele cu
apã.
Culoare
Transparent
Densitate
1,030 g/cm3
pH
7
Tensiune de suprafatã 22 mN/m

WRO - 03 - 042

Spumant detector
fisuri
Pentru depistarea fisurilor in
sistemele de aer comprimat si de
gaze.
• O modalitate usoarã si rapidã de
detectare a fisurilor în sistemele aflate în
functiune.
• Suprafetele presupuse a avea fisuri
trebuie acoperite cu un strat subtire de
lichid. Fisurile vor fi indicate prin
formarea unei spume.
• Indicat pentru sistemele de frânare
pneumatice, anvelope, furtune, valve,
cilindrii de aer comprimat si sisteme de
compresie.
• Indicat de asemenea pentru instalatii de
gaze deoarece nu este inflamabil.
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Continut
400 ml

Art.-Nr.
890 20

U.A.
1/12

WRO - 03 - 043

Date tehnice
• Temperatura de aplicare: +5°C ÷ +50°C
• Nu îsi pierde proprietãtile în caz de
înghet. Poate fi utilizat dupã dezghetare.
• Îngheatã la 0°C.

Pastã de
montaj pentru
esapament
,
z

z
z

z
z
z
z

Pastã moale pentru montarea rapidã,
simplã si absolut etansã la gaze a
mufelor, tevilor si flanselor din sistemul de
esapament.
Nu mai este necesarã sudarea.
Datoritã cãldurii degajate de
esapament, se întãreste la duritatea
metalului.
Rezistenta la temperaturã de pânã la
700°C.
Asigurã o etansare de lungã duratã.
Nu este sensibilã la socuri si vibratii.
Nu rugineste si demontarea se face usor.
Continut g

Art.-Nr.

U.A.

140

890 100 045

12

Pastã de
etansare
,
pentru
esapament
,
z
z
z
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z
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Pot fi reparate gãuri mici si fisuri
apãrute in sistemul de esapament.
Foarte rezistentã la temperaturi ridicate.
Stabilã în cazul variatiilor mari de
temperaturã.
Nu este necesarã demontarea sau
sudarea esapamentului.
Continut g

Art.-Nr.

U.A.

200

890 100 046

10

Mastic
pensulabil
Pentru refacerea structurii originale a
suprafetei diverselor componente de
caroserie precum si pentru
etansarea cordoanelor de sudura,
rosturilor, falturilor si suprapunerilor.
z
z
z

Cu uscare rapida.
Se poate vopsi.
Nu contine silicon.
Continut kg
1,2

Art.-Nr.
892 010

U.A.
1/6

Caracteristici
z
z
z
z
z
z
z
z

Îsi pastreazã elasticitatea în timp.
Se întinde usor, adecvat aplicãrii cu
pensula.
Rezistent la apã si ulei mineral.
Aderentã bunã pe tablã curatã,
grunduitã sau vopsitã.
Rezistentã la temperaturã: de la –25 °C
la +80 °C (scurt timp pânã la +150 °C).
Material de bazã: cauciuc nitrilic.
Culoare: gri deschis.
Depozitare: 6 luni la +20 °C, în incinte
bine aerisite.

Domenii de utilizare
Ideal pentru etansarea rosturilor metalice, a
fisurilor si suprapunerilor, sudurilor in
puncte, sorturilor anterioare si posterioare,
portbagajului, podelei etc.

Pensulã din nylon
z
z

Pensula latã pentru aplicarea masticului.
Lãtime: 30 mm.

Art.-Nr. 693 30

WRO - 11/06 - 02260 - ©

U.A.: 1/10 buc.

WRO - 03 - 045



Modul normal.
Avantaje:
Utilizabil la toate tipurile de
autovehicule (autoturisme, autobuze,
vehicule comerciale)



Stabilitate foarte bunã.
Avantaje:
Aplicabil atat pe suprafete verticale
ca si pe geamuri laterale.



Aprobãri.
Avantaje:
Aprobat TÜV (FMVSS 212). Conform
prevederilor echipamentelor OEM
(producatori autovehicule)



Economie timp.
Avantaje:
Economie de timp prin utilizarea
Primerului (890 024 2), produs ce
combina actiunile de curatire si
pregatire a suprafetei .

ADEZIV PARBRIZ CLASIC
Adeziv elastic, monocomponent pentru lipit
parbrize auto.

Date tehnice
Adeziv parbriz CLASIC
Articol
Trusã
Cartus
Curãtitor
Curãtitor
Primer
Primer
Activator PU/PVC

Continut

*
310 ml
20 ml
1000 ml
20 ml
100 ml
20 ml

Art.Nr.
01890 023 1
890 023 10
890 028 1
893 200 1
890 024 2
890 024 20
890 024 3

U.A.
1
1/12
1
1
1/24
1/12
1/24

* Trusã = Cartus, Curãtitor activ 20ml, Primer, Aplicator, Duzã aplicare adeziv, instructiuni folosire.

WRO - 11/06 - 04720 - ©

Date tehnice Primer, Activator PU/PVC, Metal-Protect
Culoare
Densitate
Temperatura
de lucru
Timp actiune

Primer
negru
0.9 g/cm3

Aktivator P U/ PVC
transparent
0.9 g/cm3

+10° C ... + 35° C

+10° C ... + 40° C

15 min*

minim 5 min*

* masurat la 23°C / 50% umiditate aer

WRO - 03 - 046

Compozitie chimica
Culoare
Densitate
Continut uscat
Temperatura
de lucru
Timp aplicare
Viteza intarire
completa
Rezistenta la rupere
(DIN 53504)
Rezistenta forfecare
Alungire la rupere
(DIN 53504)
Duritate Shore A
(DIN 53505)
Rezistenta la
temperatura
Depozitare
Timp depozitare
Timp stationare
fara Airbag
Timp stationare
cu Airbag

Poliuretan polimer
negru
1.17 g/cm3 la 23°C
> 98 %
+10°C ... + 35°C
10 min
3 mm / 24 h
(23°C / 50 % umiditate aer)
> 6 MPa
> 5 MPa
450 %
45 – 60
– 40°C la + 100°C,
scurt timp la + 140°C
+ 5°C ... + 25°C
12 luni
2h
4h

Informatii tehnice ADEZIV PARBRIZ CLASIC
Definire concepte
Timp stationare:
Perioada de timp in care vehiculul nu trebuie
miscat. Din motive de siguranta acest timp
trebuie tinut sub observatie.

Modul:
Indicã gradul de rigiditate al adezivului. Cu
cât modulul este mai ridicat cu atât este mai
mare rezistenta adezivului. Parbrizul,
respectiv luneta sunt prin constructie
elemente structurale / de legaturã ale
caroseriei autovehiculului. Adezivul folosit
pentru lipirea acestora are o importantã
ridicatã asupra ansamblului.

Timp intarire completa:
Timpul necesar adezivului pentru intarire
completa. Atentie! Nu este acelasi cu
timpul de stationare.

MPa = Mega Pascal:
1 MPa = 1N/mm2 = 10 bar

Timp deschidere:
Timpul in care produsul poate fi aplicat.

Prezentare generalã
Articol

Timp
deschidere

Modul

Conductivitate

Viteza de intarire
completa

Timp stationare
f a r a A i r b a g cu Ai rbag

Adeziv monocomponent CLASSIC

10 min

MN

C

3 mm / 24 h*

2h

4h

Adeziv monocomponent PRO
Adeziv Turbo bicomponent
Adeziv Turbo bicomponent PRO
Adeziv Turbo bicomponent XL

8 –12 min
7 min
10 min
15 – 20 min

MR
MN
MR
MN

NC
C
NC
C

> 3,5 mm / 24 h*
intarire completa in 3 h
intarire completa in 2 h .
intarire completa in 6 h

1h
0,5 h
0,5 h
1h

2h
2h
1h
4h

* masurata la 23°C / 50 % umiditate relativã

Compatibilitate adeziv + accesorii produs
Adeziv parbriz
Adeziv monocomponent CLASSIC
Adeziv monocomponent PRO
Adeziv Turbo bicomponent
Adeziv Turbo bicomponent PRO
Adeziv Turbo bicomponent XL

Primer
Art.Nr.

Activator P U / PVC
Art.Nr.

890 028 1
893 200 1

890 024 2
890 024 20

890 024 3

Observatii

Legendã

Curãtitor activ
Pentru curãtarea completã a parbrizului.

MN
MR
C
NC

Activator PU/ PVC
Activatorul trebuie utilizat pentru parbrize
cu strat de PVC-/PU-RIM pe margine sau
pentru parbrizele pre-acoperite cu PU (ex.
VW Golf 4,etc.)

WRO - 11/06 - 06690 - ©

Curãtitor
Art.Nr.

- Modul normal
- Modul ridicat
- Conductiv
- Ne-conductiv

WRO - 03 - 047

Atentie:
Sistemul nostru de lipire a parbrizelor
implica utilizarea unor accesorii ce sunt
prezentate in dreptul fiecarui tip de adeziv.
Utilizarea altor tipuri de produse/accesorii
poate afecta asupra calitatilor adezivului.

Montarea parbrizelor
Componentã trusã
Adeziv parbriz clasic (cartus 310ml) / mastic poliuretanic
Degresant
Primer
Pensulã aplicare primer
Materiale auxiliare
Activator PU / PVC
Bandã adezivã
Trusã pentru demontat parbrizul
Componentã:
• Ventuze
714 580 20
• Sârmã
715 580 21
• Leviere
715 580 23
715 580 24
Suport pentru pregãtirea parbrizului
Pistol pentru cartus 310ml

890 023 10
890 028 1
890 024 2
891 650
890 024 3
992 380
715 580 25

714 580 26
891 00

Înainte de montare se recomandã pregãtirea materialelor necesare.
Se recomandã ca lipirea parbrizului sã nu se facã la temperaturi mai mici de 10ºC.

Art.nr. 714 58 20

2

3

Se scoate chederul.
Înainte de tãierea vechiului geam, se protejeazã marginea caroseriei cu banda
specialã (Art.Nr. 992 380) pentru a evita
zgârierea accidentalã.

Se demonteazã parbrizul spart (defect).
Se taie cordonul de mastic cu ajutorul
masinii de tãiat multicutit electricã (Art.nr.
702 696 1), pneumaticã (Art.nr. 703 860)
sau cu ajutorul trusei de demontat parbrize (Art.nr. 714 58 25)

Se scoate parbrizul de pe caroserie
folosindu-se ventuzele (Art.nr. 714 58 20)

4

5

6

1

Art.nr. 992 380
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Art.nr. 890 028 1
Se probeazã noul parbriz pe caroserie.
Se fixeazã repere cu o bandã adezivã,
atât pe parbriz cât si pe caroserie.

Se curãtã bine noul parbriz cu degresant
(Art.nr. 890 028 1). Se monteazã chederul
(unul nou sau cel vechi foarte bine curãtat).

WRO - 03 - 048

Art.nr. 890 024 2
1 min.

15 min.

Se aplicã pe noul parbriz un strat uniform
de Primer (Art.nr. 890 024 2), folosindu-se
pensula (Art.nr. 891 650). Stratul de primer
se aplicã într-un singur sens.
Se lasã aproximativ 15 min.

6a

1 ÷ 2 mm

7

Art.nr. 890 024 3

8

Art.nr. 890 024 2

5 min.

În cazul parbrizelor protejate cu PU (ex.
Audi, VW Golf, etc.) se va folosi activator
PU/PVC (Art.nr. 890 024 3)

9

Se aplicã cordonul de mastic nou. Acesta
trebuie sã fie în formã de triunghi isoscel,
cu înãltimea de maxim 8 mm. Se poate
aplica fie pe noul parbriz, fie pe
caroserie. Se utilizeazã un pistol de cartuse de mastic (Art.nr. 891 00) tinut în pozitie verticalã.
Timpul de actionare a masticului este de
20 min.

Se ajusteazã cordonul de mastic rãmas pe
caroserie la o grosime de 1 ÷ 2 mm.

În locurile unde se vede vopseaua, se
reface cu primer cordonul de mastic.
Pentru caroseriile revopsite se aplicã peste
tot un strat de primer.
Se lasã 15 min.

10

Se monteazã parbrizul pe caroserie tinând
seama de reperele fixate.
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DUPÃ MONTAREA PARBRIZULUI TIMPUL DE STATIONARE AL MASINII ESTE:
• Fãrã airbag 2 ore
• Cu airbag 4 ore

WRO - 03 - 049

15 min.

Independent de anotimp.
Avantaje:
• Utilizabil în toate anotimpurile, pe
orice fel de vreme, oriunde, în
ateliere sau pe drum.
• Timp de stationare cu airbag 1 h
pentru o temperaturã de -10 ÷ +30°C.

ADEZIV PARBRIZ
ULTIMATE BM
Adeziv parbriz monocomponent, cu modul
ridicat, independent de anotimp si cu timp
mic de stationare.

Modul ridicat.
Avantaje:
Adezivul de parbriz este element
structural al caroseriei.
Recomandat pentru antene,
neconductor.
Avantaje:
Recomandat pentru parbrize cu antenã
incorporatã (ex: Audi, BMW,
Mercedez-Benz etc).
Previne coroziunea de contact.
Avantaje:
Recomandat pentru utilizarea la caroserii
din aluminiu, magneziu si caroserii
hibride (ex: Audi A8, JaguarXJ etc).
Aprobãri.
Avantaje:
• Testat TÜV (FMVSS 208/212).
• Întruneste cerintele producãtorilor de
autovehicule.

Date tehnice
Adeziv parbriz ULTIMATE

Date tehnice
Vario Primer
Culoare
Densitate
Timp de actiune
Temperatura de lucru

Articol
Cartus
Trusa
Vario Primer
Vario Primer

Material de bazã
Culoare
Densitate
Temperatura de
aplicare
Timp de aplicare
Viteza de întãrire
Rezistenta la rupere
(ISO 527 / DIN 53504)
Rezistenta la forfecare
(ISO 4587 / DIN EN 1465)
Alungirea la rupere
(ISO 527 / DIN 53504)
Duritate Shore A
(ISO 868 / DIN 53505)
Modul de forfecare
Rezistenta specificã
de volum
(ASTM 257 - 99 /DIN 53482)

negru
0,9 g/cm3
15 min
+10 ÷ +35° C

Continut
310 ml
310 ml
20 ml
100 ml

Art.Nr.
890 023 901
890 023 900
890 024 020
890 024 100

U.A.
1/12
1
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Rezistenta la temperatura
Temperatura de
depozitare
Durata de depozitare
Timp stationare
fara airbag
Timp de stationare
cu airbag
*
**

WRO - 03 - 050

Poliuretan 1K
(întãrire la umezealã)
negru
1,18 kg/l
+5 ÷ +35°C
15 min*
> 4 mm/24/h*
aprox. 9 N/mm2
aprox. 5,5 N/mm2
aprox. 325%
aprox. 65
aprox. 2.5 MPa
aprox. 108

cm

-40 ÷ +90°C, scurt
timp pânã la 120°C
+5 ÷ +25°C
9 luni
30 min**
1 h**

mãsurat la 23° C / 50 % umiditate relativã.
la o temperaturã de -10 ÷ +30° C.

ADEZIV SPECIAL

Suprafetele trebuie sã fie
bine curãtate si uscate
(Curãtitor Nr.Art. 893 460 acetonã). Aplicati
activatorul pe sticlã.

Aplicati adezivul pe
suprafata metalicã.

Atentie:
Nu se va aplica pe parbrize
expuse razelor solare sau
fierbinti. Suprafetele care vor fi
lipite trebuie sã fie plane.

Recomandare:
Nu este recomandat pentru
autoturismele Ford.

Date tehnice
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Material de bazã
Culoare dupã întãrire
Rezistentã la temperaturã
Rezistentã la tractiune manualã
Rezistentã maximã
Depozitare

Presati suprafata metalicã
pe sticlã cca. 20 sec. Dupã
15-20 min. lipitura ajunge
la 50% din rezistenta finalã.

Continut
Plic cu adeziv, 1 g
Fiolã activator ,
0,5 ml

Art. Nr. U.A.
893 40 5

Domenii de utilizare:
Oglindã retrovizoare interioarã,
mânere metalice si balamale
pentru ferestre laterale, senzori de
ploaie sau îmbinãri sticlã-metal la
mobilier.
Adeziv: uretan acrilat
Activator: metacrilat
transparent
-55°C ÷ +120°C
dupã cca. 20 secunde
dupã cca. 12 ore
la +23°C si 55% umiditate
12 luni la +20°C

WRO - 03 - 051




Lipiturã rezistentã la socuri si
vibratii.
Avantaje:
• Lipiturã rezistentã între sticlã si
metal.



Instructiuni de utilizare

Utilizare usoarã.
Avantaje:
• Montaj sigur si rapid datoritã
aderentei imediate.

Rezistentã chimicã foarte bunã.
Avantaje:
• Rezistentã bunã la actiunea
bazelor si acizilor diluati, a apei si
alcoolilor.



Pentru lipirea sticlei si metalului (oglinzi
retrovizoare) sau mânere metalice pe usi de sticlã).

Nu contine solveti.




Amestecãtor special.
Avantaje:
Amestecare optimã.
Pierderi minime de adeziv.



Întãrire rapidã.
Avantaje:
Prelucrarea ulterioarã ( ex. slefuirea)
este posibilã dupã un timp foarte
scurt.



Rezistentã chimicã foarte bunã.
Avantaje:
Rezistentã la benzinã, uleiuri etc.



Nu contine solventi.



Este omologat OEM.



Set de reparatie
- Replast
,

Un singur adeziv pentru aproape
toate materialele plastice.
Avantaje:
Recomandat atât la aplicarea în
straturi foarte subtiri cât si la
umplerea golurilor.

Tubul de adeziv desfãcut poate fi
utilizat timp de 2 ani.

Sistem complet pentru repararea profesionalã
a pãrtilor din material plastic, fibrã de sticlã
sau fibrã de carbon.

Denumire
Set reparatie REPLAST
Curãtitor
Primer
Adeziv rapid
Adeziv universal
Bandã de rezistentã autoaderentã
Bandã de contur
Amestecãtor elicoidal
Pistol adeziv

Continut
*
500 ml
200 ml
50 ml
50 ml
3,5 m
3,5 m
-

Art. Nr.
893 500 0
893 500 1
893 500 2
893 500 3
893 500 4
893 500 6
893 500 7
891 486
891 893 485

U.A.
1
1
1
1
1
1
1
25
1

*) 1 set = 1 Curãtitor, 1 Primer, 2 Adeziv rapid, 4 Adeziv universal, 1 Bandã de
rezistentã autoaderentã, 1 Bandã contur, 25 Amestecãtoare, 1 Pistol adeziv

Domenii de utilizare
Auto
Spoilere, grilã radiator, clipsuri panouri, barã protectie, suport faruri si radiator
etc.

Camioane / Autobuze
Apãrãtori, bare protectie, tub aspiratie aer etc.

Motociclete
Carenã, toate pãrtile din material plastic.
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Date tehnice
Timp de întãrire
Se poate prelucra dupã (23 °C)
Duritate Shore D
Culoare

Adeziv rapid
90 sec.
10 min.
79
negru

Adeziv universal
3,5 min.
30 min.
79
negru
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Atentie:
Nu se recomandã pentru PE
(polietilenã), PP (polipropilenã), PTFE
(teflon).

Mod de utilizare
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Set de reparatie
, - Replast

1. Se pulverizeazã pe suprafatã Curãtitorul
Replast si se astepteatã 2 min. Se curãtã
foarte bine cu o lavetã curatã si uscatã.

2. In partea terminalã a fisurii se
prelucreazã un mic orificiu pentru a stopa
extinderea acesteia.

3. Se prelucreazã marginile fisurii pentru
obtinerea unui profil “V”.

4. Se slefuieste atât exteriorul cât si interiorul
zonei de lipit cu hârtie abrazivã cu
granulatie P180. Se va evita
supraîncãlzirea zonei în timpul slefuirii.

5. Se pulverizeazã pe suprafata de lipit un
strat subtire de Primer. Se asteaptã
uscarea acestuia timp de cel putin 2 min
(23 °C).

6. Se decupeazã din banda de rezistentã o
bucatã a cãrei dimensiune sã depãseascã
cu 2÷3 cm suprafata zonei de reparat.

7. In functie de tipul operatiunii se alege
Adezivul universal sau cel rapid. Inainte
de aplicarea adezivului pe banda de
rezistentã se înlãturã primii 2 cm de
adeziv pentru a ne asigura de
omogenitatea amestecului.

8. Adezivul trebuie aplicat pe banda de
rezistentã. In timpul aplicãrii vârful
mixerului trebuie sã se afle întotdeauna în
interiorul cordonului pentru a se evita
formarea golurilor de aer.

9. Aplicarea benzii de adeziv se face
întotdeauna pe partea interioarã a fisurii.
Aplicarea se face apãsând încet pânã
când adezivul va apare pe partea
exterioarã a fisurii. Inlãturarea adezivului
în surplus si corectarea formei acestuia se
face cu ajutorul benzii de contur.

10. Dupã ce adezivul s-a întãrit suprafata
acestuia se slefuieste cu hârtie abrazivã
P180. Se va evita supraîncãlzirea zonei
slefuite.

11. Pregãtirea suprafetei pentru vopsire se
face slefuind cu hârtie abrazivã P320 zona
reparatã. Zona lipitã nu se degreseazã
(Curãtitorul intrã în interiorul adezivului!).
Dupã slefuire se aplicã primerul de vopsire
si vopseaua (pentru aceste 2 operatii se
respectã indicatiile producãtorului).
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DOS SUPER RAPID

KLEBFIX
Pentru lipirea pãrtilor metalice, plastice si din cauciuc în orice combinatie.





Adeziv pe bazã de
cianacrilat

Continut
20 g
50 g
5g

Nr.Art.
893 09
893 090
893 090 0

U.A.
1
1
1

Cianacrilat negru, vîscos, flexibil, cu excelentã rezistentã termicã, la impact si
exfoliere, precum si cu o rezistentã mãritã la umiditate. Pentru lipirea pãrtilor
metalice, plastice si din cauciuc în orice combinatie.



ELASTOFIX

Sistem de închidere special, patentat.
Avantaje:
• Posibilitatea aplicãrii usoare, cu o
singurã mânã.
• Adezivul poate fi mãsurat cu
precizie.
• Împiedicã astuparea duzei.
Lipeste în câteva secunde orice
material, în orice combinatie.
Avantaje:
• Pãrtile lipite pot fi prelucrate
imediat dupã lipire.
• Nu necesitã alte elemente de fixare.
• Nu sunt necesare temperaturi înalte
pentru întãrire.
• Indicat pentru reparatii rapide.
Nu contine solvent.

Instructiuni de utilizare

Contents
20 g

PLASTOFIX
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Pentru lipirea materialelor plastice
greu de lipit precum PA, PBT, PET, PI,
POM, TPE, TPO, cauciuc cu umpluturã
si cauciuc natural.
Utilizând primerul pentru PLASTOFIX
se pot lipi poliolefine (PE, PP) precum
si PTFE si cauciuc siliconic.

Continut
20 g

Nr.Art.
893 091

U.A.
1

Art.Nr.
893 092

U.A.
1

PRIMER pentru Plastofix
• Pentru pretratarea PE, PP PTFE si
cauciucului siliconic. Pulverizati primerul
de la o distantã de aproximativ 20 cm
pe ambele suprafete ce trebuie lipite,
lãsati-l sã actioneze scurt timp si apoi
aplicati PLASTOFIX pe una din
suprafete.

Continut

Nr.Art.

U.A.

35 ml

893 091 0

1
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Suprafetele de lipit trebuie sã fie curate,
fãrã grãsimi si uscate. Adezivul se aplicã
uniform si în cantitate moderatã numai
pe una din suprafete. Lipirea se face
imediat, aplicând o presiune suficientã
cu scopul de a realiza un contact
complet între suprafete. Se mentine
presiunea pe toatã durata de întãrire
necesarã. O întãrire optimã necesitã o
umiditate relativã de 40-60%.

Atentie:
Vaporii de la adezivul cianacrilat pot
cauza iritarea mucoaselor si ochilor. Se
va utiliza numai în locuri bine ventilate si
folosind mãnusi si ochelari de protectie.
Cianacrilatul poate lipi în câteva
secunde pielea si pleoapele. A nu se
lãsa la îndemâna copiilor.

Date tehnice: DOS-SUPERRAPID
Bazã chimicã
Culoare
Vâscozitate
mPa.s
Densitate
g/cm3
Alungire
Interstitiu maxim
mm
Domeniu temperaturã
Duratã de depozitare

Klebfix
Cianacrilat
transparent
40
1.06
< 2%
0.10
–55 °C la +80 °C
12 luni

Plastofix
Cianacrilat
transparent
600
1.04
< 3%
0.15
–55 °C la +105 °C
12 luni

Elastofix
Cianacrilat
negru
300
1.06
< 4%
0.20
–55 °C la +130 °C
12 luni

Caracteristici fizice

Otel
Aluminiu
PA
PVC
Policarbonat
POM
EPDM
Neopren

Klebfix
60-90
60-90
20-30
20-30
10-15
30-40
5-9
3-5

Plastofix
30-40
30-40
30-40
30-40
10-20
30-40
10-20
10-20

Elastofix
90-120
40- 60
45- 90
45- 90
60-100
60- 90
10- 30
10- 30

Timp de fixare
(secunde)

Otel
Aluminiu
PA
PVC
Policarbonat
POM
EPDM
Neopren

Klebfix
> 22
> 16
8-12
10-20*
10-20*
–
> 10*
> 10*

Plastofix
> 22
> 17
10-30
10-20*
10-20*
7-12
> 10*
> 10*

Elastofix
> 25
> 19
15-20
15-20*
4-6*
1-2
> 10*
> 10*

Rezistenta specificã la
tractiune (N/mm2)

* ruperea materialului

Rezistenta specificã la tractiune conform
DIN EN 1465 (functie de temperatura dupã 24 ore)
Plastofix
% din rezistenta finalã

% din rezistenta finalã

Klebfix

Temperaturã °C

Temperaturã °C

% din rezistenta finalã

Elastofix
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Temperaturã °C

WRO - 03 - 055

*Ruperea materialului




Domeniu larg de aplicatii.
Avantaje:
• Pentru lipirea metalelor, a multor
materiale plastice, a sticlei, ceramicii
etc. în orice combinatie.



Rezistentã mare la tractiune.
Avantaje:
• Rezistentã combinatã la tractiune si
forfecare se mentine chiar si la
temperaturi mari.



Stabilitate chimicã remarcabilã.
Avantaje:
• Rezistentã la numeroase lichide,
precum benzina, ulei de masinã, si
chiar acetat de etil.



RÃSINÃ EPOXIDICÃ
(ADEZIV ESK-48)

Întãrire rapidã.
Avantaje:
• Reactia dintre cele douã
componente determinã întãrirea
rapidã. Aceasta asigurã un timp de
prelucrare foarte mic.

Alte avantaje:
- Se poate sabla când este total
întaritã.
- Material viscoplastic.

Adeziv bicomponent, fãrã solvent.

Adeziv ESK-48
Continut
48 ml

Art.-Nr.
893 480

U.A.
1/3

Amestecãtor pentru ESK-48
U.A.
1/3

Art.-Nr.
891 481

Pistol pentru ESK-48
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Mod de aplicare:
Montati amestecãtorul pe tubul de
rãsinã si introduceti tubul în pistolul
de aplicat.
Ansamblul de lipit trebuie presat
pânã se atinge rezistenta finalã.
Rezistenta cea mai bunã se poate
obtine când suprafata de lipit este
curãtatã si usor sablatã, iar
adâncitura este de max. 0,1 mm.
Timpul de întãrire depinde de
temperatura mediului ambiant.
Resturile de adeziv neîntãrit se pot
curãta cu acetonã.
Reactia poate fi acceleratã prin
încalzirea la 80°C.
În cazul în care lucrul este întrerupt
mai mult de 3 minute se schimbã
amestecãtorul.

U.A.
1

Art.-Nr.
891 893 485

Art.-Nr.
893 460

Baza chimicã
Culoare
Densitate
Viscozitate

Curãtitor (acetonã)
Continut
250 ml

Date tehnice

U.A.
1

Domenii de aplicare:
Lipirea tablelor din otel inoxidabil,
repararea pãrtilor rupte din material
plastic si metal, producerea
circuitelor imprimate etc.

Materiale ce pot fi lipite:
Otel, otel galvanizat, otel inoxidabil,
aluminiu, cupru, alamã, fibrã de
sticlã, ABS, PVC dur, SMC, sticlã,
ceramicã.
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Timpul de aplicare
al adezivului
Întãrire finalã
Rezistentã combinatã
la alungire si forfecare
Temperatura idealã
de lucru
Rezistentã la temperaturã
Utilizabil dupã
Durata de depozitare

Rasinã epoxi
Aspect lãptos
Material de lipire:
Întãritor:
Material de lipire:
Întãritor:

1,14 g/cm3
1,15 g/cm3
20-60 Pas
25-65 Pas

4 min la 23°C
Dupã 48 ore
19 N/mm2 la 23°C
23°C
-60°C ÷ +70°C
Dupã aprox. 30 min
12 luni la +15°C ÷ +20°C

Dependenta timpului de întãrire
de temperaturã, corespunzator unei
rezistente combinate de întindere si
forfecare >10 N/mm2
Temperatura (°C)
10
15
23
40
60
100

Timp de întãrire (min)
Aprox. 120
Aprox. 70
Aprox. 60
Aprox. 25
Aprox. 10
Aprox. 2




Proprietãti foarte bune de aderentã.
Avantaje:
• Rezistentã foarte bunã.
• Posibilitati diverse de utilizare.



Prelucrare ulterioarã usoarã.
Avantaje:
• Recomandat pentru prelucrarea
ulterioarã prin gãurire, frezare,
debitare, slefuire.
• Se poate vopsi.



EPOXI-STICK

Utilizare fãrã probleme.
Avantaje:
• Se reduce timpul de amestecare.
Existã posibilitatea unei bune dozãri.
• Lucru rapid.

Rezistentã mare la temperaturã
(metal).
Avantaje:
• Rezistentã la temperaturã pânã la
+300°C. Folosit de exemplu pentru
repararea esapamentului.

Material bicomponent pentru repararea rapidã si usoarã a
defectelor suprafetelor.

Domenii de aplicare:

LEMN
Greutate
Culoare
Foto
55 g
maro deschis
1
Se poate utiliza pe urmãtoarele materiale:
lemn moale si tare, PAL, ceramicã si beton.

Art.-Nr.
893 449 010

U.A.
1/12

METAL
Greutate
Culoare
Foto
Art.-Nr.
U.A.
120 g
argintiu
2
893 449 011
1/12
Se poate utiliza pe urmãtoarele materiale: otel (neacoperit si eloxat), tablã de zinc,
fontã, aluminiu, cupru, alamã, crom, titan, plumb, otel inoxidabil.

Caracteristici:
EPOXI-STICK
Bazã chimicã
Durata de depozitare
Mãrime stick, mm
Timp de lucru la 20°C
Se poate prelucra 20°C
Întãrire finalã 20°C
Temperatura de lucru
Rezistentã la temperaturã
în stare întãritã
Rezistentã la tractiune
Duritatea Shore D

LEMN

METAL
Rasinã epoxi
24 luni
175 x 22
cca. 20 min
cca. 2 ÷ 3 min
dupã cca. 60 min
dupã cca. 20 min
dupã aprox. 24 ore
dupã aprox. 3 ore
5°C ÷ 25°C
-20°C ÷ +120°C
-20°C ÷ +300°C
6,4 N/mm2
080
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Recomandãri:
• Când nu se utilizeazã, materialul va fi protejat de înghet si de razele soarelui.
• La pregãtirea materialului se vor utiliza mãnusi de protectie.
• Greutatea variazã pentru fiecare tip de stick datoritã densitatii diferite a materialelor.
• Dacã dupã reparatie materialele sunt supuse unor forte mari, se recomandã testarea
prealabilã a reparatiei.
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Pentru umplerea suprafetelor stricate
din lemn si metal ca de exemplu la
rame de usi si ferestre, confectionare
modele, restaurãri mobilã, carcase
cutii de vitezã, piese din aluminiu si
piese obtinute prin injectie etc.

Instructiuni de utilizare:
1. Suprafetele trebuie sã fie curate,
fãrã urme de grãsime. Prelucrati
suprafata în prealabil pentru a mãri
gradul de aderentã.
2. Se taie cantitatea doritã si se
amestecã bine cu degetele pânã la
obtinerea unei culori uniforme.
3. Materialul de reparat se poate
utiliza apoi în 2-3 min.
4. Pentru o modelare mai usoarã se
recomandã umezirea degetelor.
5. Dupã cca 60 min. (lemn) si 20 min.
(metal) materialul este întãrit
complet si poate fi prelucrat mai
departe (tãiere, slefuire, frezare).

Metal lichid Fe1
Sistemul ideal pentru
reparatii în ateliere
pentru prelucrarea
metalelor. Foarte bun
pentru umplerea gãurilor
sau astuparea fisurilor din
metal.
• Fe 1 este un sistem din doua componente
pe baza de rasini care, datorita formulei
chimice speciale, capata proprietati
foarte apropiate de ale metalului.
• Datorita raportului de amestec al
componentelor (A:B =1:1) este imposibila
obtinerea unei compozitii gresite.
• Este special conceput pentru reparatii
mici si rapide.
• Fe 1 nu se scurge de pe suprafata pe
care a fost aplicat, chiar daca aceasta
este verticala.
• Dupa intarire, Fe 1 poate fi prelucrat
asemeni metalului prin gaurire, frezare,
filetare, pilire etc.

Bandã din fibrã de sticlã
• Pentru intarirea amestecului folosit la
reparatii.

Descriere
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Metal lichid Fe1
Banda fibra de sticla

Dimensiuni
Lxlxh
mm
1000 x 50 x 1,3

Cantitate

Nr.Art.

U.A.

g
500
-

893 449
894 650

1
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Exemple de utilizare
Uzura abraziva la:

Fisuri în:

Pori în:

Uzura la:

Executarea:

• Carcase de pompe
• Elice
• Cârme
• Schimbatoare caldurã
• Conducte de praf
• Jgheaburi
• Bolturi
• Filete deteriorate

• Rãcitoare
• Rezervoare
• Conducte apã
• Conducte ulei
• Carcase

• Fontã dupã turnare
• Fontã dupã prelucrare

• Arbori
• Cilindri hidraulici
• Blocuri motor
• Lagãre
• Carcase

• Formelor
• Opritorilor
• Modelelor
• Prototipurilor

Instructiuni de utilizare

Date tehnice
Raport de amestecare

Component A : Component B = 1:1

Timp de intarire
Timp de formare a peliculei

4 - 24 ore la temp. camerei
5 min/20 g la temp. camerei

Consistenta
Densitate
Rezistenta la compresiune
Rezistenta la tractiune
Rezistenta la forfecare

vascos, nu curge
2,80 g/cm3 (componentele amestecate)
70 N/mm2
12,5 N/mm2
14,5 N/mm2

Conductivitate termica
Rezistenta la temperatura
Stabilitate Martens

0,7 kcal/mh°C
-60° ... +120°C
+ 40°C
+ 40 x 10-6 /°C

Coeficient dilatare liniara
Perioada de depozitare
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Greutate

min. 2 ani
500 g
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Suprafata metalului trebuie sa fie bine
curatata si decapata. Componentele A si
B se amesteca in proportie de 1:1.
Amestecul se aplica imediat cu spaclul.
Dupa intarire se poate prelucra prin
gaurire, strunjire, frezare etc.




Spectru larg de utilizare (aderentã).
Avantaje:
Poate lipi aproape toate tipurile de
materiale.



Se întinde usor.
Avantaje:
Se aplicã usor cu o pensulã sau un
spaclu pe suprafetele ce vor fi lipite.



Rezistentã la îmbãtrânire.
Avantaje:
Imbinarea este garantatã mai multi
ani.



Elasticitate buna.
Avantaje:
Compenseazã deplasãrile relative
ale materialelor lipite.



ADEZIV UNIVERSAL

Nu contine toluen.
Avantaje:
Reducere considerabilã a pericolului
de intoxicare.

Rezistentã bunã.
Avantaje:
Rezistentã la acizi si baze diluate,
apã si alcool.

Adeziv pe bazã de neopren.

Tub
Continut
65,5 ml / 58 g
185 ml / 163 g

Art.-Nr.
893 100 021
893 100 022

Continut
730 ml / 650 g

Art.-Nr.
893 100 023

U.A.
1/12
1/12

Cutie

Mod de utilizare
1. Adezivul se aplicã uniform pe
ambele suprafete.
2. Suprafetele se lasã sã se zvânte si
se preseazã.
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Domenii de utilizare
Pentru a lipi:
• Plãci de lemn, plãci aglomerate,
plãci furniruite, placaj dur, plãci
decorative.
• Plãci din materiale stratificate
(Resopal, Duropal, Ultrataps).
• Plãci din materiale plastice.
• PVC dur, PMMA, poliester,
poliamidã, policarbonat.
• Spume tari pe bazã de rãsini
fenolice si poliuretan.
• Cauciuc, pâslã, textile, piele, sticlã,
metal etc.
• Nu se utilizeazã pe polistiren
expandat.

U.A.
1/12

Canistrã
Continut
Art.-Nr.
4600 ml / 4,25 Kg 893 100 024

U.A.
1

Date tehnice
Material de bazã
Neopren
Culoare
Gãlbui
Viscozitate
45 dPas
Continut materiale solide 25%
Timp de aplicare a
20÷40 min. la
adezivului pânã la lipire
21°C
Intãrire finalã
24 ore
Temperatura idealã de
lucru
+18 °C ÷ +25°C
Rezistentã la temperaturã -20°C ÷ 110°C
cca. 200-350g/m2
Consumul
(aplicare pe ambele fete)
Presiune
7-8 N/mm2
Timp de depozitare
12 luni
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Uscare rapidã.
Avantaje:
• Datoritã întãririi rapide, materialul
poate fi supus solicitãrilor si prelucrat
dupã un timp scurt.



Duzã reglabilã.
Avantaje:
• Folosit la o gamã extrem de largã de
aplicatii.



ADEZIV SPRAY

Rezistentã bunã la temperaturã.
Avantaje:
• Folosit la toate tipurile de aplicatii
datoritã fixãrii puternice permanente.

Nu contine silicon.

Adeziv cu uscare rapidã pentru toate materialele usoare.
Aplicare:
Lipeste rapid si permanent
materiale plastice, spume, plutã,
folie, metal, lemn, hârtie si
polistiren, între ele si unele cu
altele. Recomandat în ateliere de
reparatii auto, ateliere în întreprinderi, dulapuri de comandã,
instalatii de climatizare etc.

Denumire
Adeziv spray

Continut
500 ml

Art.-Nr.
890 100 055

U.A.
12

SUPER ADEZIV SPRAY
Adeziv pentru suprafete absorbante cu rezistentã mare a
lipiturii imediat dupã asamblare.
Aplicare:
Lipeste rapid si permanent
materiale plastice, metal si
suprafete absorbante ex: pâslã,
tesãturi, spume, între ele si unele
cu altele. Proprietatile adezivului îl
recomandã în special în ateliere
de reparatii auto.

Articole conexe:
Curãtitor (acetonã)
Art.-Nr. 893 460
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Denumire
Super adeziv spray

Continut
400 ml

Art.-Nr.
890 100 056

U.A.
12

Curãtitor
Art.-Nr. 893 200 1
Curãtitor silicon
Art.-Nr. 893 222
Art.-Nr. 893 222 5
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Stabil.
Avantaje:
• Nu existã posibilitatea de picurare
a acestuia datoritã proprietãtilor
tixotrope ale adezivului.



Se poate vopsi.
Avantaje:
• Când se întãreste adezivul se poate
vopsi.



Aplicare usoarã.
Avantaje:
• Folosind pistolul pentru douã
cartuse si amestecãtorul,
componentele sunt amestecate
omogen si aplicate curat si economic.
Nu este necesarã amestecarea
manualã.



ADEZIV BICOMPONENT
PENTRU ALUMINIU AL-1

Domeniu larg de utilizare.
Avantaje:
• Adezivul este recomandat pentru
profile eloxate si vopsite electrostatic
precum si pentru alte materiale
precum aluminiu pretratat chimic sau
vopsit, HPL si FRP.

Alte avantaje:
• Rezistentã la temperaturã ridicatã.
• Nu contine solventi.
• Rezistentã ridicatã la intemperii.

Pentru lipirea coltarelor si ramelor la ferestrele si usile din
aluminiu.

Denumire
Adeziv bicomponent pentru AL
Amestecãtor
Pistol pentru douã cartuse
Pasta colorantã albã, RAL 9030
Curãtitor tip 60
Curãtitor tip 60

Continut
920 g (2x310 ml)

50 ml
1000 ml
5000 ml

Art.-Nr.
892 130 010
892 130 015
891 601 23
892 130 020
892 130 030
892 130 031

U.A.
1/6
15
1
1
1/20
1

• Timpul de aplicare al adezivului este
de aprox. 45 min la 20°C.
• Materialul ce trebuie lipit trebuie sã
• Pasta coloratã Art.-Nr. 892 130 020
fie uscat, fãrã urme de praf sau
este adaugatã dupã dozarea celor
grãsimi.
douã componente si se amestecã
• Folosind pistolul pentru douã cartuse
foarte bine cu adezivul.
Art.-Nr. 891 601 23 si amestecãtorul
Notã:
Art.-Nr. 892 130 015, cele douã
componente sunt omogenizate.
• Adezivul neîntãrit se curãtã cu
Pentru sigurantã, primele 20 g de
Curãtitor tip 60.
adeziv amestecat nu se vor utiliza la
• Adezivul întãrit se poate curãta
lipire.
mecanic.

Aplicare:

Date tehnice
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Bazã chimicã
Culoare
Viscozitate
Timp de formare peliculã
Întãrire finalã

Adeziv bicomponent pe bazã de rasinã epoxi, fãrã solvent
Gri, similar cu Ral 7042
Pastã cu viscozitate medie la 20°C
~60 min la 20°C ptr. 100 g adeziv
~75% dupã 24 ore la 20°C si 60% umiditate relativã
7 zile pânã la rezistentã finalã
Densitate (EN 542)
1,50 g/cm3 la 20°C
Rezistentã la forfecare
Al/Al, 20°C
18 N/mm2
DIN/EN 1465 (suprapunere 0,2 mm) Al/Al, 80°C
8 N/mm2
Temperatura de aplicare
Peste 5°C
Domeniul de temperaturã
+130°C, scurt timp pânã la 230°C
Durata de depozitare
În ambalaj original la temperatura peste 5°C
12 luni dacã este depozitat corect

WRO - 03 - 062

Pastã colorantã, albã:
• Adezivul poate fi colorat cu pasta
coloranta alba pentru a capata
nuanta profilului lacuit.
• Datorita concentratiei pigmentului,
cantitatea de pasta adaugata in mod
normal este intre 0,5÷1,5%.
• Are o stabilitate ridicata la UV.
Curãtitor tip 60:
• Special pentru curãtarea si
degresarea pãrtilor ce trebuie lipite
si pentru curãtarea finalã a profilelor.
• Pentru curãtarea resturilor de
adeziv neîntãrite si a spumei PU.
• Curãtã urmele de creion,
reziduurile neîntãrite de etansanti si
urmele de gudron si bitum.

Adeziv
bicomponent
pe bazã de PUR
Special pentru lipirea coltarelor
la ramele de aluminiu ale usilor si
ferestrelor si la constructia
fatadelor.

Utilizare
Se aseazã cartusul dublu în pistol. Se fixeazã amestecãtorul static cu piulita olandezã.
Cei doi componenti se amestecã omogen si adezivul este introdus direct în profilul care
trebuie sã fie uscat, curat si degresat.
Denumire
Adeziv bicomponent PUR
Adeziv bicomponent PUR
Amestecãtor static
Pastã colorantã albã RAL 9003
Curãtitor tip 60
Curãtitor tip 60

Continut
900 g
550 g
50 ml
1000 ml
5000 ml

Nr.-Art.
892 135
892 135 1
892 135 2
892 130 020
892 130 030
892 130 031

U.A.
1/6
1/15
1
1/20
1

Date tehnice
Material
Timp formare peliculã
Timp de întãrire

adeziv bicomponent pe bazã de PUR, fãrã solvent
pentru 100 g adeziv la 20°C cca. 60 minute
la 20°C si umiditate relativã 60%, cca. 24 ore.

Rezistentã functionalã
Densitate
Temperatura de lucru
Rezistentã la tractiune

la lipituri pe colt, la 20°C, cca. 6 ore
conform DIN 53479 cca. 1,47 g/cm3
de la +7°C
Al/Al la 20°C cca. 23,0 N/mm2
Al/Al la 80°C cca. 14,0 N/mm2
cu amestecãtor static si pistol pneumatic, la 20°C, 45 minute

Adezivul poate fi colorat pentru a cãpãta
nuanta profilului eloxat sau vopsit. Pasta
este concentratã si va fi amestecatã în
proportie de max. 5%. În mod normal este
suficientã o proportie de 1% din cantitatea
de adeziv.

Recipientul original, închis etans, se poate pãstra
la +5° ÷ +25°C fãrã incidenta razelor solare timp de
9 luni.

Curãtitor tip 60

Timp de aplicare
Depozitare, termen de
garantie
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• Cartusele se utilizeazã cu pistol pentru
presare actionat manual sau pneumatic
si cu amestecãtor static.
• Cartus dublu: asigurã obtinerea unui
amestec în raport 1:1.
• Adezivul nu contine solventi, nu se scurge,
nu atacã suprafetele eloxate sau vopsite
electrostatic si dupã întãrirea se poate
vopsi.
• Cartusele pot fi folosite si cu alte mãrci
de pistoale (ex. Schüco)
• Adezivul poate fi utilizat cu succes si la
lipirea materialelor sandwich pe bazã de
fibrã de sticlã în industria constructoare
de automobile.
• Poate lipi diverse materiale: PVC dur,
aluminiu, plãci din fibre lemnoase.
• Dupã întãrire are o foarte mare
rezistentã împotriva intemperiilor.
• Curãtarea adezivului întãrit se poate face
numai mecanic. Adezivul neîntãrit poate
fi indepãrtat folosind curãtitorul Art.-Nr.
892 130 030. Pistol cu actionare manualã
Art.-Nr. 891 601 23.
• Dacã se utilizeazã pasta colorantã
Art.-Nr. 892 130 020, componentele se
amestecã într-un recipient si se aplicã
manual cu un spaclu pe suprafetele care
trebuie lipite.
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Pastã colorantã

Special pentru curãtarea si degresarea
suprafetelor ca si pentru îndepãrtarea
resturilor de adeziv neîntãrit.

Adeziv FSK
• Pentru sudarea la rece a PVC dur, la
constructia ferestrelor precum si la
instalatii sanitare.
• Tip HV = vâscozitate înaltã.
• Rezistent la UV.
• Comportare bunã la apã, uleiuri si
benzinã.

Continut Culoare
Art.Nr.
U.A.
g
200 transparent 892 100 090
30
892 100 091
200
alb

Degresant
tip
10
pentru adeziv FSK.

Date tehnice pentru adezivul FSK
Material

Policlorurã de vinil

Greutate specificã

0,98 g/cm3

Vâscozitatea

cca. 3400 mPas

Temperatura de întãrire tehnologicã

2 - 4 min

Timp de întãrire

cca. 24 ore la 20°C

Temperatura de lucru

peste +5°C

Consum specific

8 g/m liniar (la 20 mm lãtime)

Timp de depozitare

12 luni

Indicatii de prelucrare
La lipirea profilului pe suprafata din renolit trebuie avut în vedere ca profilele sã se
aseze plan pe profilul ferestrei si sã nu se picure adeziv pe suprafata foliei. Acest lucru
ar putea avea ca urmare producerea de pete, sufluri sau bãsici vizibile pe fata acrilatã
a ferestrei din cauza degajãrii de cãldurã produsã la polimerizarea (întarirea)
adezivului.

Solvent agresiv pentru
curatarea PVC dur.
• Se utilizeazã pentru curãtarea înainte de
lipire a suprafetelor pieselor din PVC dur,
care urmeazã a fi asamblate.
• Curãtã plumbul, grãsimile, fibre de
pânzã, pâslã, ruginã, culori de ulei si
resturi de adeziv rãmase dupã lipire.

Continut
ml
1000

Art.Nr.

U.A.

892 100 10

20

Degresant
tip
20
Solvent usor pentru PVC
dur.
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• Curãtã suprafetele de pete de grãsimi,
praf si resturi de adeziv rãmase dupã
lipire.
• Înlãtura incãrcarea electrostaticã a
profilelor prin intermediul antistaticului
“Afinol”.

Continut
ml
1000

WRO-- 03
03 -- 0000
064
WRO

Art.Nr.

U.A.

892 100 11

20

Modul de lucru
• Suportul: Peretii sau tavanul tre-

ADEZIV PENTRU OGLINZI
Nu contine solventi.
• Pentru lipirea oglinzilor cu argint conform DIN 1238. Pentru alte tipuri de
oglinzi se recomandã efectuarea de
încercãri pentru a vedea dacã adezivul
atacã materialul oglinzii.
• Pentru lipirea oglinzilor din material
plastic ( vezi mai jos).
• Pentru lipirea geamurilor.
• Inodor si rezistent la apã.
• Elastic.
• Rezistent la îmbãtrânire.
• Nu contine silicon.
Continut
290 ml

Culoare
gri deschis

Nr.Art.
890 600

U.A.
1/12

Domenii de utilizare
• Oglinzi pe pereti sau usi.
• Pereti de oglindã în magazine, birouri,
restaurante, discoteci.
• Pe tencuialã rezistentã si beton.
• Lemn, gips-carton si plãci aglomerate.
• Polistiren.

Recomandãri
• Necesar: cca. 1 cartus/m2 la o grosime
de 6-8 mm a cordonului.
• Curãtare: În stare neîntãritã se foloseste
Curãtitor ( Art.-Nr. 890 107). În stare
întãritã curãtarea se face mecanic.

Mod de aplicare al adezivului:
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Date tehnice
Material de bazã
Greutate specificã
Interval de timp dupã montare
Viteza de întãrire
Temperatura de lucru
Modificarea de volum
Duritate Shore
Rezistentã la tractiune
Rezistentã la temperaturã

CORECT

GRESIT

Cauciuc
1,4 g/cm3
cca 15 min. la 20°C / 50% umiditate relativã
1,5 mm / 24 ore
5 ÷ 30°C
< 5%
cca. 30
0,8 N/mm2
100°C
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buie sã fie curati, uscati, fãrã praf
sau grãsimi.
• Trebuie îndepãrtat stratul de
vopsea sau tencuialã.
• Oglinda nu va fi lipitã pe
suprafete umede.
• Asamblare: Oglinda trebuie
montatã în 5-10 minute de la aplicarea adezivului; se va presa
bine.
• Rigidizarea: Oglinzile de 2-4
mm grosime pot fi lipite pe un
perete vertical fãrã altã fixare
auxi liarã. Cordonul de adeziv se
va aplica vertical, diametrul cordonului fiind de 6-8 mm. Distanta
dintre cordoane trebuie sã fie de
10 cm.
• Oglinzile mari, verticale (cu grosimi de 6-8 mm) sau oglinzile
montate pe pereti înclinati sau
tavan trebuie sustinute si mecanic.
• Fixarea: Oglinzile mari se
fixeazã în cca. 12 ore de la montaj.
• Ventilarea: Se va asigura ventilarea în spatele oglinzii pentru ca
adezivul sã se întãreascã.

Lipirea oglinzilor din
material plastic
• La aceste oglinzi s-a observat o
bunã compatibilitate între adeziv
si materialul oglinzii ce trebuie lipitã.
• Oglinzile din PMMA au un coeficient de alungire liniarã mare,
de aceea este nevoie ca suportul
sã fie plan si curat, iar metoda de
fixare sã fie aleasã corect.
• Se recomandã montarea cu acest
adeziv a oglinzilor de PMMA cu
mãrime pânã la 600x600 mm.




Adeziv pentru lemn D3/D4

Rezistent la apã.
Avantaje:
Calitate D3, respectiv D4 certificatã
de IFT Rosenheim conform EN 204.
Manevrare simplã.
Avantaje:
Insurubând robinetul Art.Nr. 891 183
se poate turna adezivul din bidonul
de 30 kg în sticlã sau în rezervorul
trafaletului pentru aplicat adezivul.





Adeziv pe bazã de dispersie, calitate D3, sau D4 dupã
adãugarea întãritorului
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Domenii de utilizare:

Calitate excelentã a lipiturii.
Avantaje:
Rezistentã mare.
Adezivul întãrit este transparent.
Imbinãrile rosturilor au o oarecare
elasticitate.

Recomandãri de utilizare:

Lipire cu adeziv D3

Lipire cu adeziv D4

In interior, putând exista contact
ocazional cu apa sau condensul, ca si
în exterior dar neexpus intemperiilor.
• Usi interioare.
• Trepte si balustrade.
• Mobilier de baie si bucãtãrie.
• Lipiri pe suprafete mari, rosturi, lemn
masiv.
• Masini stationare de lipit pe cant a
furnirului, materialelor plastice, a
stinghiilor.
• Lemn de esentã tare, moale sau
exotic.

In interior, putând exista contact cu
apa sau condensul, ca si în exterior
dar neexpus razelor solare.
• Usi de intrare.
• Ferestre, rame.
• Lemn de esentã tare, moale sau
exotic.

Recipient
Dozã
Bidon
Bidon

Utilizare universalã.
Avantaje:
Utilizat pentru executarea usilor,
ferestrelor, scãrilor ca si pentru
montaj, canturi sau realizarea
lipiturilor pe suprafete mari.
Lipituri rezistente la apã.

Continut (kg)
0,5
12
30

Art. Nr.
892 100 16
892 100 14
892 100 15

U.A.
1/6
1
1
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• Se aplicã adezivul D3/D4 pe o
singura parte, în strat subtire si
uniform utilizând trafaletul Art.Nr.
891 186, spaclul Art.Nr. 891 185,
pensula sau o masinã de aplicat.
• La lipirea suprafetelor exterioare (ex:
usi de la intrare), datoritã influentei
cãldurii (ex: raze solare) pot apare
tensiuni in lemn precum si înmuierea
îmbinãrilor. Pentru aceasta nu se
recomandã adezivi termoplastici ci
de ex: Art.Nr. 892 100 180 (Adeziv
PUR cu sistem de dozare) sau Art.Nr.
892 100 175 (Adeziv PUR pt. pistol).
• Fierul în contact cu taninul din lemn
poate duce la colorarea în albastru
a lemnului de stejar si în rosu a
lemnului de fag.

Date tehnice
Material de bazã
Culoare
PH
Viscozitate Brookfield
Densitate
Continut de solide
Punct acromatic
Rezistenta la temperaturã dupã întãrire
Durata de depozitare (la loc uscat si rece)
Timp de formare a peliculei

dispersie de poliacetat de vinil
albã
3÷4
cca. 12000 mPas
1,08 g/cm3
cca. 50%
cca. +6°C
+80°C
12 luni
24 ore la temperatura camerei dupã
adãugarea întãritorului.

Conditii optime de lucru
Temperatura camerei, materialului si adezivului
Umiditatea lemnului
Umiditatea relativã a aerului
Cantitatea de adeziv
-la lipirea suprafetelor
-la montaj
Timpul de la aplicarea adezivului pânã
la lipire 150g/m2/+20°C
Presiunea aplicatã dupã lipire
Timpul minim de presare
- la montaj
la 20°C
- la lipirea scandurilor
si a lemnului masiv
la 20°C
- la lipirea suprafetelor
la 20°C
la 50°C
la 80°C
- la lipirea furnirului
la 20°C
la 50°C
la 80°C

• Adezivul nu trebuie adus în contact
cu metalele neacoperite.
• Stropii neîntãriti de adeziv se pot
curãta cu apa. Urmele vechi de
adeziv pot fi îndepartate cu nitrodiluanti sau acetonã. A se depozita
numai închis.
• Timpul de formare a peliculei si
timpul de întãrire sunt puternic
influentati de conditiile de lucru, ex:
temperatura, umiditatea si
capacitatea de absorbtie a
materialului, încãrcarea si
tensionarea materialului.

18 ÷ 20°C
8 ÷ 10%
60 ÷ 70%
cca. 80 ÷140 g/m2
cca. 160 ÷ 180 g/m2
cca. 8 ÷ 10 min
0,1 ÷ 0,8 N/mm2
6 ÷ 12 min
10 ÷ 20 min
10 ÷ 20 min
5 ÷ 8 min
1 ÷ 5 min
10 ÷ 15 min
5 ÷ 10 min
1 ÷ 3 min

Robinet
• Usor de manevrat si de dozat.
• Datoritã plãcii articulate robinetul
poate fi montat pe placa de asezare
a butoiului. Se realizeazã o fixare
solidã a butoiului. Astfel acesta nu se
poate misca în momentul actionãrii
robinetului. Prin rãsturnarea butoiului
se poate utiliza si cantitatea de adeziv
ramasã pe fund.

Întãritor

WRO - 11/06 -09491 - ©

• La o temperaturã de presare de
peste 50°C poate apare o colorare
maronie a lemnului de rãsinoase.

• Prin adãugarea a 5% intãritor se
obtine un adeziv de calitate D4 cf. EN
204 (certificatã de IFT Rosenheim).
• Timpul de formare a peliculei dupã
adãugarea întãritorului este de 24
ore la temperatura camerei.
Recipient
Dozã
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• La schimbarea butoiului de adeziv se
scoate stiftul balamalei astfel incât
robinetul sã poatã fi insurubat la noul
butoi de adeziv. Butoiul cu robinetul
montat se aseazã la placa cu
balamale si se asigurã cu ajutorul
stiftului.

Robinet
Art.-Nr.
891 183

U.A.
1

• Marginile nu se coloreazã deoarece
adezivul întãrit este transparent
datoritã întaritorului incolor.
• Depozitare: 12 luni, la loc uscat si
rece.

Întãritor
Continut (g)
600

Art. Nr.
892 100 08

U.A.
1




Nu contine cloruri.
Avantaje:
Nu este coroziv.



CIMENT FIXARE

Proprietãti testate.
Avantaje:
Rezistentele la tractiune si la
compresiune au fost testate de MPA.

Se poate folosi în interior sau
exterior.

Ciment cu prizã rapidã.

Descriere
Galeata

Continut kg
5
15

Art.-Nr.
890 350
890 351

U.A.
1

Domenii de aplicare:
Utilizat pentru montarea portilor de fier, cofrajelor, cutiilor încastrate; pentru
eliminarea/astuparea punctelor de înfiltrare în zidãrie si beton; pentru etansarea
tuburilor de beton
Pentru umplerea gãurilor în timpul montãrii balustradelor si pentru fixarea
suruburilor de ancorare, ancorelor, diblurilor si colierelor pentru tevi.

Date tehnice:
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Timp de prizã
Raport de amestecare

Aprox. 3÷5 min
20÷21 % gr. apã

WRO - 03 - 068




Pastã fluidã elastomericã de înaltã
calitate având la bazã un amestec
special de granule de PVC si cauciuc.
Avantaje:
• Produs cu o rezistentã mecanicã
inegalabilã la compresiune, impact si
deteriorare accidentalã (cauzatã de
pietre, caramizi si alte materiale) în
timpul umplerii fundatiei.



Impermeabilizare autoprotectoare.
Avantaje:
• Nu este necesarã o protectie
ulterioarã (cu HDPE, carton pentru
izolatii, geotextile) ca în cazul
metodelor traditionale de
hidroizolatie.
• Se aplicã într-un singur strat.
• Economie de manoperã.
• Economie de timp.



HYDROSTOP FONDAMENTA

Amestec de rãsini, plastifianti si
material de adaos.
Avantaje:
• Gata de utilizare.
• Putere de impermealizare
superioarã sistemelor folosite în mod
traditional.
• Aderentã foarte bunã fãrã a fi
necesarã aplicarea primer-ului.
• Elasticitate permanentã ridicatã.
• Viteza mare de executie a lucrãrii.

Granule cu granulometrie diversã.
Avantaje:
• Grosimea corectã se obtine prin
aplicarea unui singur strat ce asigurã
o excelenta continuitate si
omogenitate.
• Nu apar fisuri în care existã riscul
pãtrunderii apei.

Pastã elastomericã pentru hidroizolarea fundatiilor.
Aplicare:
HYDROSTOP FONDAMENTA se aplicã într-un
singur strat folosind un cutit sau o spatulã din
otel sau plastic. Se recomandã înmuierea
spatulei în apã proaspãtã si mentinerea ei
curatã în scopul cresterii randamentului.
Produsul se poate aplica pe orice tip de
suprafatã chiar dacã aceasta nu este perfect
netedã. Pe suprafetele netede dacã se apasã
cu putere pe spatulã se evitã pierderile de
material si se poate îmbunãtãti astfel consumul.
Din contrã, pe suprafetele neomogene
grosimea stratului poate fi mai mare decât cea
indicatã în datele tehnice.
Notã:
HYDROSTOP FONDAMENTA este
recomandat pentru aplicatii în exterior doar în
absenta presiunii în pânza freaticã.
Suprafata de tratat trebuie sã fie fãrã defecte
Domenii de utilizare:
pentru a se evita o grosime prea mare a
Produs inovator si complet destinat
materialului (peste 3 mm).
impermeabilizãrii si protectiei fundatiilor.
În zilele de varã trebuie evitatã aplicarea
produsului în timpul orelor cu temperaturi
Mod de aplicare:
foarte ridicate. Se recomandã udarea
Pregãtire suprafatã:
betonului pentru rãcirea suprafetei si aplicarea
Pregãtirea corectã a suprafetei este esentialã produsului pe zonele umbrite ale peretilor.
pentru obtinerea unor performante optime.
Suprafata trebuie sã fie curatã si fãrã defecte. HYDROSTOP FONDAMENTA este un produs
pe bazã de apã. În consecintã, înainte de
Îndepãrtati mecanic urmele de lapte de
aplicarea sa verificati conditiile meteo pentru a
ciment, praful, crustele de murdãrie si alte
impuritati pentru a obtine o aderentã bunã a evita zilele ploioase, umiditatea excesivã etc
timp de 24-36 ore dupã aplicare. Se
produsului pe suprafatã. Se recomandã
spãlarea suprafetelor cu apã sub presiune. recomandã întarirea completã a produsului
înainte de umplerea fundatiei si evitarea
Etansati eventualele goluri folosind un
oricarui posibil contact cu apa.
etansant pe bazã de MS-Polimer.
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Date tehnice
Aspect
Greutate specificã
Consum (în functie de suport)
Temperaturã de lucru
Timpul de uscare la 20°C si 60% umid. rel.
Timpul de umplere la 20°C si 60% umid. rel.
Timpul de întãrire (se poate pasi) la 20oC
Impermeabilitate UNI 8202-21
Duritate superficialã la 25°C UNI 4916 EN ISO 868
Duritate superficialã la 40°C UNI 4916 EN ISO 868
Duritate superficialã la 60°C UNI 4916 EN ISO 868
Duritate superficialã la 80°C UNI 4916 EN ISO 868
Rezistentã la presiunea de contact (UNI 8202-12)
Rezistentã UVB ASTM G-53 UNI 8202-29
Exfoliere dupã suport de aluminiu la 0°C
Exfoliere dupã suport de aluminiu la temp. camerei
Exfoliere dupã suport de aluminiu la 40°C
Exfoliere dupã lemn la 0°C
Exfoliere dupã lemn la temp. camerei
Exfoliere dupã lemn la 40°C
Exfoliere dupã suport de ciment la 0°C
Exfoliere dupã suport de ciment la temp. camerei
Exfoliere dupã suport de ciment la 40°C
TEST
Încãrcare cu 15% la alungire ASTM D 412-87
Încãrcare cu 40% la alungire ASTM D 412-87
Încãrcare maximã ASTM D 412-87
Fisurare la alungire ASTM D 412-87
Stabilitatea dimensionalã la cãldurã UNI 8202-18
Alunecarea pe suprafete verticale la cãldurã
Flexibilitatea la rece UNI 8202-15
Dizolvarea în apã

Pastã neagrã subtire
1,44
1,95 - 2,5 kg / mp
+5 ÷ +30°C
Aprox 36 ore
Aprox 72 -96 ore
5 zile
Fãrã pierderea impermeabilitatii la 30 KPa
SHORE A 62
SHORE A 54
SHORE A 43
SHORE A 22
PD 4
Fãrã alterare vizibilã
> 230 N / 50 mm
> 90 N / 50 mm
> 90 N / 50 mm
> 280 N / 50 mm
> 140 N / 50 mm
> 130 N / 50 mm
> 180 N / 50 mm
> 130 N / 50 mm
> 100 N / 50 mm
Valoare dupã aplicare Valoare dupã 28 zile
> 80 N / cm2
> 55 N / cm2
> 80 N / cm2
> 155 N / cm2
> 85 N / cm2
> 175 N / cm2
> 115 %
> 85 %
160°C
160°C
0mm la 90°C unghi 90° 0mm la 90°C unghi 90°
-10°C
-5°C
Nu
Nu

WRO - 03 - 069

Duratã de depozitare:
12 luni în ambalaj original la
temperatura 5°C ÷ 30°C.
A se feri de razele soarelui si de
înghet.

Art.-Nr. 892 120 200




Film transparent, rezistent la
presiune.
Avantaje:
Consum redus datoritã utilizãrii
economice a produsului.
Nu stropeste si nu murdãreste atunci
când anvelopa se monteazã pe
janta.



Timp redus de ventilare.
Avantaje:
Lipitura elasticã între anvelopã si
jantã la scurt timp dupã montare.
Se reduc reclamatiile si costurile
necesare reechilibrãrilor.
Reducerea costurilor aferente
verificãrii aparatelor de echilibrat.



PASTÃ MONTAJ ANVELOPE

Lubrifiere excelentã.
Avantaje:
Este necesarã o fortã micã pentru
montajul rapid al anvelopelor.
Uzurã redusã a echipamentului de
montare al anvelopelor.
Netezirea talonului de anvelopa si a
jentilor.
O mai bunã centrare a anvelopei pe
janta.

Întretinerea anvelopei si a jentii
datoritã "FORMULEI G".
Avantaje:
Mentine flexibilitatea cauciucului si
asigurã o etansare permanentã între
anvelopã si jantã.
Necorosivã.
Previne blocarea anvelopei pe jantã.
pH neutru.
Avantaje:
Nu are efect agresiv asupra
cauciucului anvelopelor sau asupra
jentii.
Nu atacã pielea si mediul.

Pentru montajul anvelopelor autoturismelor,
camioanelor si motocicletelor.

Pensulã pentru pastã
montaj anvelope
• Lungime 28 cm;
• Constructie unghiularã;
• Rezistentã si compactã.
Art.Nr. 693 080 0
U.A. 1

Instructiuni de utilizare:
A se utiliza cu peria sau buretele.

WRO - 11/06 - 07220 - ©

Îndepãrtarea anvelopei:
Se preseazã anvelopa pe janta
utilizând echipamentul adecvat.
Aplicati pasta de montaj anvelope pe
janta si talonul de anvelopã utilizând
peria sau buretele.

Date
tehnice
Consistentã
Culoare
pH
Temperatura de lucru
Punct inflamabilitate
Densitate la 20°C
Durata depozitare
Combinatii de material
posibile

Pastã
Albã
5,5 ÷ 6,0
-15°C ÷ 50°C
>100°C
1,04 g/cm3
24 luni
cauciuc-otel
cauciuc-metale usoare
cauciuc - plastic

WRO - 03 - 070



U.A.
1

 

Art.-Nr.
890 122



Canistrã 5 Kg

Inainte de montarea unei anvelope noi
curãtati janta si toate resturile de pastã
de montaj de pe talonul de anvelopã.
Se recomandã în acest scop utilizarea
Curãtitorului pentru frâne,
Art.-Nr. 890 108 7. Indepãrtati eventualele urme de ruginã cu o perie de
sârmã. Aceste operatii pregãtitoare vor
mãri eficacitatea Pastei de montaj
anvelope.
Aplicati un strat subtire de pastã pe
jantã si talonul de anvelopã si montati
anvelopa utilizând un echipament
pentru montare adecvat.
Pentru pãstrarea cât mai bunã a
caracteristicilor anvelopelor o cerintã
de bazã este utilizarea unui
echipament de montaj profesional.



Montarea anvelopei:

Nu este dãunatoare din punct de
vedere fiziologic.
Nu contine substante nocive.
Mentine talonul de anvelopã flexibil
si operabil si în timpul depozitãrii pe
timpul verii/iernii.
Nu contine silicon.



DEGRIPANT - ROST OFF PLUS











Proprietãti de degripare si ungere datoritã
noii tehnologii OMC2.

Denumire
Spray
Canistrã
Canistrã
Robinet canistrã 5 l
Dozã cu pompã

Continut
300 ml
5l
20 l
–
1000 ml

Art.-Nr.
890 200
890 300
890 300 1
891 302 01
891 503 00

U.A.
1/24
1
1
1
1

Aplicare:

Domenii de utilizare:

Pulverizati pe pãrtile ce trebuie tratate si
lãsati produsul sã actioneze. In zonele
mai puternic afectate repetati aplicarea
si lãsati agentul sã actioneze mai mult.

Pentru demontarea suruburilor foarte
ruginite la autoturisme, camioane, masini
agricole, utilaje de constructii, agregate,
echipamente.

Date tehnice:
Material de bazã
Lubrifiant solid
Culoare
Densitate la 20°C (ingredient activ)
Domeniu de temperaturã
Punct inflamabilitate
Viscozitate ulei la 40°C

Ulei mineral
Aditiv OMC2
Galben transparent
7,78 g /cm3
–10°C .... +140°C
200°C
16,5 mm2/s

Principiul de functionare al
tehnologiei OMC2:
Privite la microscop, toate suprafetele metalice
sunt rugoase si sunt supuse unei uzuri continue
datoritã frecãrii.
Aditivii OMC2 netezesc suprafetele metalice
datoritã deformãrii prin curgere termoplasticã a
compusilor organo-metalici. Deformarea
datoratã curgerii este controlatã individual, în
functie de sarcina la care suprafata metalicã
este supusã.
Zone de netezire
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z
z
z
z

Sistem de ungere:
Ulei

Grãsime

Pastã

Lubrifiant uscat

Capilaritate ridicatã.
Avantaje:
z Datoritã proprietãtilor optime de
fluaj este garantatã penetrarea si
dizolvarea ruginii.
Contine un compus organic pe bazã
de molibden OMC2 .
Avantaje:
z In comparatie cu vaselinele ce
contin MOS2 , OMC2 nu lasã
depuneri.
z Este micsorata frecarea.
z Proprietãti foarte bune de
lubrifiere prin netezirea
suprafetelor.
Protectia optimã la coroziune prin
adãugarea aditivilor speciali.
Avantaje:
z Protectie de duratã împotriva
coroziunii.
Nu contine rãsini si acizi.
Nu contine silicon.
Compatibilitate cu cauciucul si
materialele plastice.

Protectie anticorozivã

WRO - 03 - 071

z
z
z

suprafatã originalã



suprafatã netezitã

Imbunãtãteste calitatea finalã a suprafetei
prin netezirea (umplerea) suprafetei metalice.
Imbunãtãteste filmul lubrifiant.
Reduce solicitãrile datorate încãlzirii.
Reduce frecarea
(pânã la 50% in zona de frecare comunã).
Reduce pierderea de substantã.
Reduce uzura.
Prelungeste durata de viatã.




Capilaritate foarte ridicatã.
Avantaje:
• Proprietatile foarte bunã de fluaj
asigurã penetrarea rapidã a ruginii
si a zonelor corodate.
• Eficientã optimã la scurt timp dupã
pulverizare.



Înregistrare NSF H2.
Avantaje:
• Poate fi utilizat in apropierea
zonelor aflate în contact cu
alimentele.
• Este exclus totusi contactul direct cu
alimentele.



Compatibilitate excelentã cu diverse
materiale.
Avantaje:
• Spre deosebire de numeroase
produse pentru degripare, acesta nu
atacã materialele plastice si
cauciucul.



Domenii de utilizare:

Protectie optimã la coroziune
datoritã aditivilor de anticoroziune.

Pentru demontarea suruburilor foarte ruginite si oxidate la masini,
echipamente auxiliare si dispozitive, cu precãdere în industria alimentarã si a
bãuturilor.



Nu contine rãsini si acizi.



SUPER-DEGRIPANT

Contine ulei sintetic.
Avantaje:
• Proprietati optime de fluaj si
lubrifiere.
• Biodegradabil.

Nu contine silicon.

Degripant sintetic de înaltã performantã, biodegradabil,
înregistrat pentru utilizarea în domeniul alimentar (NSF-H2).

Descriere
Spray
Canistrã
Robinet canistrã
Dozã cu pompã

Continut
300 ml
5l
1000 ml

Art.-Nr.
893 130
893 130 5
891 302 01
891 503 130

U.A.
1/12
1
1
1

Utilizare:
Pulverizati pe pãrtile ce trebuie tratate si lãsati produsul sã actioneze. În
zonele mai puternic afectate repetati aplicarea si lãsati agentul sã actioneze
mai mult.

WRO - 11/06 - 07724 - ©

Date tehnice
Baza chimicã
Culoare
Densitate la 20°C (substantã activã)
Temperatura de lucru
Punct de inflamabilitate al substatei active
Viscozitatea uleiului de bazã la 40°C

Ulei alb medicinal si ulei sintetic
Galben deschis, transparent
7,74 g/ml
-10°C÷+140°C
+200°C
35 mm2/s

1)

NSF = Organism international recunoscut
pentru înregistrarea si supervizarea
produselor folosite în industria alimentara.

Articole conexe:
Ulei lubrifiant pentru industria
alimentarã
Art.-Nr. 893 107 1

Ulei

Grãsime

Pastã

Lubrifiant uscat

Protectie anticorozivã

WRO - 03 - 072




Extraordinare proprietati capilare.
Avantaje:
Proprietatile bune de alunecare
combinate cu efectul de fisurare
asigura o foarte buna penetrare a
ruginii.



Capacitate excelentã de îndepartare
a ruginii.
Avantaje:
Patrunde rapid sub stratul de rugina
si desface suruburile intepenite.
Suruburile blocate datorita ruginirii
foarte puternice pot fi desfacute usor
fara a fi stricate.



Protectie foarte bunã anticoroziva
datoritã aditivilor speciali.
Avantaje:
Protectie pe termen lung impotriva
coroziunii ulterioare.



Nu contine rãsini si acizi.



Nu contine silicon.



DEGRIPANT (ICE)

Efect de fisurare.
Avantaje:
Cand suprafata materialului (ex:
surub) este racita la –40°C în stratul
corodat apar microfisuri, acestea
determina descompunerea ruginii
asigurand o mai buna penetrare a
substantei active.

Nu atacã garniturile sau cauciucul.

Degripant de calitate superioarã, cu efect de fisurare
datorat rãcirii foarte puternice si cu proprietati de alunecare
foarte bune.

Descriere
Spray

Continut
400 ml

Art.-Nr.
893 240

U.A.
1/12

Domenii de utilizare:
Usureazã desfacerea suruburilor foarte ruginite si oxidate de la autoturisme,
vehicule de mare tonaj, masini agricole si din domeniul constructiilor,
echipament auxiliar si aparate electrocasnice.

Aplicare:
Îndepãrtati cat de mult posibil stratul de ruginã. Agitati puternic înainte de
utilizare. Pe suruburile foarte puternic întepenite se va pulveriza direct de la o
distantã foarte micã si se va lasã sã actioneze 1-2 min. În cazul în care
surubul nu se desface se va repeta procedeul.

Date tehnice

WRO - 11/06 -09604 - ©

Baza chimicã
Culoare
Densitare la 20°C (substanta activã)
Temperatura de lucru
Vascozitatea uleiului la 40°C

Ulei

Grãsime

Pastã

Petrol
Galben deschis, transparent
0,73 g/cm3
-10°C ÷ +40°C
< 5 mPa/s

Lubrifiant uscat

Protectie anticorozivã

WRO - 03 - 073

Cum se realizeazã fisurarea
1. Se pulverizeaza pe
surub de la distanta
micã.

2. Surubul se rãceste
pana la –40°C. Se
reduce astfel diametrul
surubului.
3. În zona corodatã a
filetului surubului apar
microfisuri. Compusul
coroziv dintre surub si
piulitã este astfel
descompus permitând
substantei active sã
penetreze rapid
rugina.

5 in 1

SPRAY MULTIFUNCTIONAL
,

Poate fi utilizat în zonele în care se
produc si depoziteazã alimentele
NSF H1.

Spray cu utilizari multiple cu o gama larga de aplicatii.





U.A.
1/12
1
1



Art.-Nr.
893 055 40
893 055 405
891 302 01

Curãtã.
Avantaje:
Murdãria, reziduurile de grãsime si
ulei sunt îndepãrtate usor si în
consecintã este garantat un efect
foarte bun de curãtare.
Protectie la coroziune.
Avantaje:
Aderentã optimã la metale. Filmul de
protectie subtire serveste la
eliminarea umezelii chiar si din
crãpãturile foarte fine si astfel
protejeazã eficient împotriva ruginii si
coroziunii.



Continut
400 ml
5l
-

Lubrifiant.
Avantaje:
Proprietati foarte bune de lubrifiere.
Eliminã zgomotele de la mecanismele
cu clichet si scârtâitul. Reduce
frecarea si uzura.

Spray pentru contacte.
Avantaje:
Proprietãtile sale de eliminare a apei
si umiditãtii, precum si proprietãtile
foarte bune de curgere servesc la
îmbunãtãtirea conductivitãtii electrice
si eliminarea curentilor de
conturnare.



Descriere
Spray
Canistrã
Robinet canistrã

Îndepãrteazã rugina.
Avantaje:
Fluiditatea foarte mare asigurã o
penetrare rapidã a stratului de
ruginã.

Nu contine rãsini, acizi si silicon.



În acest context,
din motive
Produs
universal
cutehnice
cinci
produsul
poate
veni
în
contact
domenii
de aplicatii cu
alimentele.

Nu atacã vopseaua, cauciucul si
materialele plastice.

Domenii de utilizare:
• Desurubarea suruburilor întepenite, îmbinãrilor la conducte etc.
• Lubrifierea încuietorilor, balamalelor, racordurilor, lanturilor etc.
• Prevenirea scârtâitului si zgomotelor la mecanismele cu clichet. Deblocarea
mecanismelor întepenite.
• Curãtã si întretine componentele din material plastic si metal, ex. carcase.
• Previne coroziunea la componentele electrice, cabluri, relee, fise, mufe etc.
• Previne blocarea încuietorilor.
• Înlãturã umezeala în zona contactelor electrice si a componentelor
electronice.

Date tehnice

WRO - 11/06 - 07686 - ©

Culoare
Densitate
Domeniu de temperaturã
Viscozitatea

Ulei

Grãsime

Galben deschis, transparent
0,790 g/ml
-30°C ÷ +130°C
30 cSt la 40°C

Pastã

Lubrifiant uscat

Protectie anticorozivã

WRO - 03 - 074

Grãsime

Pastã

Incolor, nu decoloreazã.
Avantaje:
• Se poate utiliza pe suprafete
strãlucitoare.
• Nu decoloreazã în cazul
contactului ocazional cu produsul.
Nu contine ulei alb/mineral.
Compatibilitate bunã cu materialele.
Nu contine rãsini, acizi si silicon.

Date tehnice
Baza chimicã

Culoare
Densitate la 20°C
(substanta activã)
Domeniu de
temperaturã
Viscozitatea la 40°C

Ulei sintetic cu o
combinatie de aditivi
multifunctionali
Incolor
0,83 g/cm3
-50°C ÷ +210°C
32 mm2/s

Curãtati suprafata ce trebuie
tratatã. Pulverizati uniform de la o
distantã de aproximativ 20 cm.
Dacã se utilizeazã în zonele în care
se produc si depoziteazã alimente
se va folosi numai cantitatea
minimã tehnic necesarã. In cazul în
care produsul este folosit ca
protectie anticorozivã, filmul
protector trebuie îndepãrtat complet
înainte ca aparatul sã fie repus în
functiune.
Ulei

Fãrã simboluri de avertizare precum
Xi, Xn, F, F+ sau N.
Avantaje:
• Recomandat pentru utilizarea in
zone ce necesita siguranta a
organismului uman si mediului.
• Pericol redus.
• Siguranta a lucrului.

U.A.
1/12

NSF H1 - Nr. înregistrare 135925,
conform cerinte USDA 1998 H1

Mod de aplicare:

WRO - 11/06 -07956 - ©

Art.-Nr.
893 056



Pentru lubrifierea si întretinerea
îmbinãrilor, lanturilor, etansãrilor si
pãrtilor în miscare din constructia
automobilelor, precum si a zonelor
critice din industria alimentarã,
farmaceuticã, tipograficã si a
hârtiei. Ca agent demulant,
protectie împotriva coroziunii si
pentru toate aplicatiile în care
utilizarea produselor conventionale
pe bazã de uleiuri minerale sau
aditivi critici si solventi nu este
doritã.

Continut
400 ml



Domenii de utilizare:

Un produs cu un spectru larg de
aplicatii.
Avantaje:
• Agent de penetrare a ruginii cu
proprietati de alunecare (degripant).
• Lubrifiant ce reduce uzura.
• Protectie impotriva coroziunii pe
termen lung.
• Agent demulant.



Spray sintetic multifunctional cu proprietãti superioare si
utilizare universalã. Produs sigur pentru organismul uman.

  



MULTI PLUS

Poate fi utilizat în zonele în
Poatesefi utilizat
în zonele
în care se
care
produc
si depoziteazã
produc si depoziteazã1) alimentele
alimentele
NSF H1 .
NSF H1.
• În acest context, din motive tehnice
În acest context,
motive
tehnice cu
produsul
poatedin
veni
în contact
produsul poate veni în contact cu
alimentele.
alimentele.

Lubrifiant uscat

Protectie anticorozivã

WRO - 03 - 075

1)

NSF = Organism international recunoscut
pentru înregistrarea si supervizarea
produselor folosite în industria alimentara.



Lubrifiere sigurã.
Avantaje:
• Ajunge în zone greu accesibile
(capacitate mare de alunecare) .
• Recomandat pentru zonele de
lubrifiere nevizibile.



Rezistentã sigurã la uzurã.
Avantaje:
• Contine si lubrifiant solid PTFE.
• Dupã ce filmul de lubrifiant se
rupe, PTFE preia proprietãtile de
lubrifiere.
• Film protector la alunecare in
conditii de temperaturã ridicate (fig.1)



Efect sigur pe termen lung.
Avantaje:
• Asigurã protectie bunã pe termen
lung împotriva coroziunii.
• Nu oxideazã (formeazã gume)
pânã la 200°C. Scurt timp la 250°C.
• Nu formeazã reziduuri.



Aplicare sigurã.
Avantaje:
• Compatibil cu inelele O si X.
• Compatibilitate cu materialele
plastice.
• Comportament neutru pe suprafete
vopsite.



Rezistentã la apã rezidualã si apã
sãratã, la solutii slabe acide sau
bazice.



Nu contine silicon, rãsini sau acizi.



Domeniul de temperaturã:
-20 ÷ +200°C / scurt timp la 250°C.



HHS 5000

Culoare: transparent

Ulei sintetic cu PTFE si stabilitate termicã foarte bunã.

Continut
500 ml

Art.-Nr.
893 106 3

U.A.
1/6/12

Domenii de utilizare:
Recomandatã pentru lubrifierea în zone cu tolerante mici si temperaturi ridicate,
ex: articulatia clapetei droselului (regulator de debit), lagãre, glisiere, lanturi
care functioneazã la temperaturi ridicate etc.

Temperatura de operare / Graficul duratei de folosire
În timp ce in cazul lubrifiantilor obisnuiti
pe bazã de uleiuri minerale filmul de
lubrifiant se rupe (ex. la 120°C – limba
complet sintetic
rosie), HHS 5000 oferã un efect de
lubrifiere mai îndelungat (limba verde),
pe bazã de
uleiuri minerale
“lubrifiere sigurã”. Produsul asigurã un
efect pe termen lung si oferã o rezervã
sigurã foarte mare în uzul zilnic. Efectul
pe termen lung este posibil numai cu o
fig 1 curãtare preliminarã a zonei de
Temperatura °C
lubrifiere. De aceea se recomandã
curãtarea cu atentie folosind HHS Pre-curãtitor Art.-Nr. 893 106 10 înaintea
fiecarei lubrifieri.
ani

Sigurantã

Index viscozitate

WRO - 11/06 - 09853 - ©

Ulei

Unsoare fluidã

Articole conexe:
HHS Pre-curãtitor
Art.-Nr. 893 106 10

WRO - 03 - 076

Unsoare




Capacitate mare de alunecare.
Avantaje:
Proprietati lubrifiante excelente in
zone cu tolerante mici. Protectie
foarte buna impotriva coroziunii.



Aderenta foarte buna.
Avantaje:
Lubrifiantul nu este aruncat de pe
partile ce se invartesc/rotesc.



Compatibilitate foarte buna cu
materialele.
Avantaje:
Compatibil cu inelele O si X, precum
si cu materialele plastice.
Comportament neutru pe suprafete
vopsite.



Rezistentã la apã rezidualã si apã
sãratã, la solutii slabe acide sau
bazice.



Nu contine silicon, rãsini sau acizi.



Domeniul de temperaturã:
-35°C ÷ +180°C / scurt timp la 200°C



HHS 2000

Rezistenta la presiuni mari.
Avantaje:
Film lubrifiant cu rezistenta
extraordinara la rupere si cu
proprietati remarcabile de atenuare
a zgomotului si vibratiilor.

Culoare: gãlbuie

Ulei semisintetic rezistent la presiuni foarte mari

Continut
500 ml
150 ml

Art.-Nr.
893 106
893 106 1

U.A.
1/12
1/12

Domenii de utilizare:
Recomandatã pentru lubrifierea universalã si a pãrtilor supuse la presiuni mari,
ex: schimbãtor viteze, pedalã acceleratie si ambreiaj, balamale, glisiere etc.

Rezistentã la presiune în cazul sarcinilor mari:

WRO - 11/06 -09854 - ©

În ciuda sarcinilor (presiunilor) foarte mari si a miscãrii de forfecare a corpului
de baza, filmul de HHS 2000 rãmane activ si nu se rupe. El separã corpul opus
de corpul de bazã asigurând o protectie
Încãrcare
optimã la uzurã sub sarcini mari. Aceasta
este posibil în cazul în care zona de
lubrifiere nu contine murdãrie. De aceea
plan
plan
se recomandã curãtarea cu atentie
corp
în
separatie
separatie
miscare
folosind HHS Pre-curãtitor
Art.-Nr. 893 106 10 înaintea fiecãrei
lubrifieri.
corp de bazã

Index viscozitate

Ulei

Unsoare fluidã

Articole conexe:
HHS Pre-curãtitor
Art.-Nr. 893 106 10

WRO - 03 - 077

Unsoare

Cu efect dublu:
- proprietati de alunecare ca
un ulei
- aderentã mare si rezistentã
la presiune ca o unsoare.

HHS FLUID
Unsoare fluidã rezistentã la forta centrifugã.



Când se pulverizeazã - ulei.
Proprietãti de alunecare foarte bune.
Avantaje:
• Penetrare bunã a golurilor.
• Protectie împotriva coroziunii.
• Ajunge peste tot acolo unde
lubrifiantii obisnuiti nu pot.




Rezistentã remarcabilã la presiune.
Avantaje:
• Film lubrifiant foarte rezistent la
rupere pentru sarcini mari.
• Proprietati remarcabile de
atenuare a zgomotului si vibratiilor.



Compatibilitate foarte bunã cu
materialele.
Avantaje:
• Compatibilitate cu inelele O si X.
• Compatibilitate cu materialele
plastice.
• Comportament neutru fatã de
suprafetele vopsite.



Rezistentã la ape reziduale si apã
sãratã, solutii slab acide si alcaline.



Art.-Nr.
893 106 4

Nu contine silicon, rãsini sau acizi.



Continut
500 ml

Aderentã foarte mare.
Avantaje:
• Rãmâne în zonele ce trebuie
lubrifiate.
• Nu este aruncatã.
• Efecte bune pe termen lung.

Domeniul de temperaturã: -25 ÷
+170°C. Scurt timp la 200°C.



Dupã evaporare - unsoare.

Culoare: gãlbui.

U.A.
1/6

Domenii de utilizare:
Recomandatã pentru lubrifierea zonelor cu posibilitãti reduse de lubrifiere când
se fac lucrãri de întretinere si reparatii, ex: rulmenti, lagãre, cabluri de sârmã,
articulatii, arbori etc.

Efectul dublu

corp opus
miscare

corp de bazã
Fig 1.1

Aderentã mare si
rezistentã la presiune ca
o unsoare
Aderentã mare
si rezistentã la
presiune

proprietãti de
alunecare

Proprietãti de alunecare
ca un ulei

corp opus
miscare
corp de bazã
Fig. 1.2
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Proprietati bune de alunecare dupã pulverizare (fig. 1.1). Pãtrunde în zonele cu
tolerante mici. Dupã evaporarea amestecului substantã activã - solvent, exact în
zona ce trebuie lubrifiatã rãmâne o unsoare cu viscozitate mare (fig.1.2). Aceasta
protejeazã împotriva coroziunii.

Index viscozitate

Ulei

Unsoare fluidã

Articole conexe:
HHS Pre-curãtitor
Art.-Nr. 893 106 10

WRO - 03 - 078

Unsoare

Protectie ridicatã împotriva
conditiilor atmosferice si
influentelor mediului
înconjurator.

HHS LUBE
Unsoare spray cu aditiv EP si tehnologie OMC2.





Efectele conditiilor
atmosferice

Art.-Nr.
893 106 5

U.A.
1/6

Influentele mediului
înconjurãtor


Continut
500 ml

Domenii de utilizare:



Unsoarea formeaza un sigiliu “guler de unsoare” împotriva umezelii si
particulelor de murdãrie, între corpul în miscare si corpul de bazã (fig. 1).
Murdãria nu poate ajunge în zona de lubrifiere, asigurându-se astfel lubrifierea
pe termen lung. Intervalele de lubrifiere
Încãrcare
extinse în acest mod sunt posibile doar cu
o curãtare preliminarã a zonei de
corp
în
sigiliu
sigiliu
miscare
lubrifiere. De aceea se recomandã
curãtarea cu atentie folosind HHS Prepraf
curãtitor Art.-Nr. 893 106 10 înaintea
corp de bazã
fiecarei lubrifieri.



Recomandatã pentru lubrifierea zonelor deschise cu multã murdãrie si influente
atmosferice, ex: roti dintate, cabluri din sârmã, lanturi, lagãre de alunecare,
arcuri etc.

Sigilarea (protectia) împotriva murdãriei si apelor
reziduale:

Aderentã redusã a prafului si
murdãriei.
Avantaje:
• Recomandatã pentru lubrifierea
zonelor deschise.
• Duratã mare de viatã a unsorii.
• Proprietati izolatoare remarcabile.
• Interval extins de lubrifiere.
Rezistentã la apã sãratã si ape
reziduale, precum si la solutii acide si
alcaline.
Avantaje:
• Protectie excelentã la coroziune.
• Lubrifiantul nu se curãtã.
• Stabilitate la oxidare.

Sarcina/presiune mare asupra
pãrtilor ce trebuie lubrifiate.
Avantaje:
• Rezistenta la presiuni mari datoritã
existentei aditivului EP (EP = presiune
extremã).
• Proprietati remarcabile de
atenuare a zgomotului si vibratiilor.
Minimizarea uzurii si a pierderii de
substantã pentru suprafetele
lubrifiate.
Avantaje:
• Imbunatatirea lubrifierii datoritã
netezirii termoplastice a suprafetei
(tehnologie OMC2).
• Reducerea temperaturii la frecare,
rezultând un efect lubrifiant
îndelungat.
• Uzurã redusã.
Nu contine silicon, rãsini sau acizi.
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Privite la microscop, toate suprafetele metalice sunt rugoase (fig. 2.1) si sunt supuse unei uzuri
continue datoritã frecãrii.
Aditivii OMC2 din HHS Lube netezesc suprafetele metalice datoritã deformãrii prin curgere
termoplasticã a compusilor organo-metalici (fig. 2.2 si 2.3), asigurând o duratã de viatã mai
mare a componentelor.



Principiul de functionare al tehnologiei OMC2 :

Domeniul de temperaturã:
-25 ÷ +150°C. Scurt timp la 170°C.



Fig 1

Culoare: verde opal.

Index viscozitate

Ulei

Fig 2.1.

Fig 2.2.

Fig 2.3.

WRO - 03 - 079

Unsoare fluidã

Unsoare

Articole conexe:
HHS Pre-curãtitor Art.-Nr. 893 106 10




Recomandatã pentru lubrifierea în timpul întretinerii si inspectiei, ex: balamale,
articulatii, glisiere etc.



Domenii de utilizare:

Contine si lubrifiant solid PTFE.
Avantaje:
• Dupa ce filmul de lubrifiant se
rupe, PTFE preia proprietatile de
lubrifiere (proprietãti în caz de
urgentã).
• Stabilitate termicã foarte bunã.



U.A.
1/6/12/24

Contine pigment special alb.
Avantaje:
• Recunoastere optimã a zonei de
lubrifiere în timpul întretinerii si
inspectiei.



Art.-Nr.
893 106 7

Compatibilitate remarcabilã cu
materialele.
Avantaje:
• Compatibilitate foarte bunã cu
materialele plastice.
• Comportament neutru pe suprafete
vopsite.

Rezistentã la ape reziduale si apã
sãratã, solutii slabe acide si alcaline.



Continut
400 ml

Duratã mare de viatã.
Avantaje:
• Capacitate mare de protectie
împotriva umezelii si murdariei. Prin
urmare, stabilitate mare la oxidare si
extinderea intervalului de lubrifiere.
Protectie foarte bunã la coroziune.

Nu contine silicon, rãsini sau acizi.



Unsoare albã cu PTFE, de înaltã calitate, pentru întretinere
pe termen lung.

Domeniul de temperaturã: -15 ÷
+130°C. Scurt timp la 200°C.



HHS GREASE

Unsoare universalã, albã, cu
o foarte bunã compatibilitate
cu materialele.

Culoare: alb strãlucitor.

Sigilarea (protectia) împotriva murdãriei si apelor reziduale
Sigilarea

sigiliu

corp opus
miscare

sigiliu
particule
de praf
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corp de bazã

Unsoarea formeazã un sigiliu "guler de unsoare" împotriva umezelii si
particulelor de murdãrie, între corpul opus si corpul de bazã. Murdãria nu
poate ajunge în zona de lubrifiere, asigurându-se astfel lubrifierea pe termen
lung. Intervalele de lubrifiere extinse în acest mod sunt posibile doar cu o
curãtare preliminarã a zonei de lubrifiere. De aceea se recomandã curãtarea
cu atentie folosind HHS Pre-curãtitor Art.-Nr. 893 106 10 înaintea fiecarei
lubrifieri.

Index viscozitate

Ulei

Unsoare fluidã

Articole conexe:
HHS Pre-curãtitor
Art.-Nr. 893 106 10

WRO - 03 - 080

Unsoare




Capacitate remarcabilã de alunecare
si de penetrare a golurilor (fig. 1).
Avantaje:
• Lubrifierea zonelor greu accesibile.
• Pãtrunde si în zonele cu tolerante
mici.
• Protejeazã împotriva “slãbirii
lantului” (fig. 2)



Contine si lubrifiant solid PTFE.
Avantaje:
Proprietati bune de lubrifiere în caz
de urgentã si stabilitate termicã.



Compatibilitate remarcabilã cu
diverse materiale.
Avantaje:
• Protejeazã si mentine inelele O si X.
• Compatibilitate cu materialele
plastice.
• Comportament neutru pe suprafete
vopsite.



Rezistentã la ape reziduale si apã
saratã, solutii slabe acide si bazice.



Nu contine silicon, rãsini sau acizi.



Domeniul de temperaturã:
-30 ÷ +100°C / scurt timp la 180°C.



HHS DRYLUBE

Cearã sinteticã uscatã.
Avantaje:
• Lubrifiantul nu este aruncat de pe
pãrtile ce se învârtesc/rotesc rapid.
• Aderentã redusã a murdãriei.
• Protectie foarte bunã la coroziune

Culoare: gãlbui.

Cearã sinteticã uscatã continând PTFE, rezistentã la fortã
centrifugã.

Continut
400 ml

Art.-Nr.
893 106 6

U.A.
1/6

Domenii de utilizare:
Recomandatã pentru lubrifierea elementelor cu rotatie rapidã, ex: lanturi si
organe de masini, cabluri de frâne de otel, lanturi de motocicletã etc.

Capacitatea de alunecare si penetrare a golurilor
Împingãtor

Tendintã
blocare
Inel “O”

Lagãr
fig 1

Datoritã proprietatilor excelente de
alunecare amestecul substantã activã –
solvent pãtrunde chiar si în zonele cu
tolerante mici, asigurand protectie optimã
la uzurã. În timpul procesului se formeazã
un film lubrifiant uscat de PTFE, foarte
eficient si care nu poate fi aruncat. Inelele
O si X sunt pãstrate în conditii bune si
rãmân elastice.

Informatii de mentenantã
slãbirea lantului
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roatã
antrenoare

roatã
antrenatã

fig 2

Lanturile trebuie verificate si lubrifiate la
anumite intervale. În proces o atentie
deosebitã trebuie acordatã tensionãrii
corecte a lantului. Slabirea lantului (fig. 2)
trebuie sã fie de ~15÷20 mm în sus sau în
jos cu roatã tensionatã. Atât tensionarea
excesivã a lantului cât si un lant cu o
slãbire prea mare sunt dãunatoare.

Acest produs nu se supune clasificarii viscozitatii. La scurt timp dupã
pulverizare produsul formeazã un film lubrifiant uscat, pe bazã de cearã, cu
eficientã mare si care asigurã o protectie optimã la coroziune.

WRO - 03 - 081

Articole conexe:
HHS Pre-curãtitor
Art.-Nr. 893 106 10

PTFE
transparent

Lubrifiant solid
Culoare
Consistentã, densitate, viscozitate
Ulei de bazã

Clasã NLGI
Viscozitate, mm2/sec
Densitate la 20°C, g/ml
Temperatura
Temperatura operare min, °C
Temperatura operare max, °C
Temperatura oprerare ptr. scurt timp, °C
Punct de picurare, °C
Punct de inflamabilitate, °C (fara solvent)
Punct de inflamabilitate, °C (cu solvent)
Încãrcare, uzurã
SRV (DIN 51834)
Rezistentã
Rezistentã la oxidare
Elastomeri
Materiale plastice
Suprafete vopsite
Protectie împotriva coroziunii
SFK - Emcor test (DIN 51802)

Ulei sintetic cu PTFE.
Performantã ridicatã

Tip

bunã
foarte bunã
foarte bunã
foarte bunã
0-1
ptr. lubrifierea zonelor cu
posibilitãti reduse de lubrifiere când se fac lucrãri de
întretinere si reparatii, ex:
rulmenti, lagãre, cabluri de
sârmã, articulatii, arbori etc.

78
bunã
foarte bunã
foarte bunã
foarte bunã
0-1
ptr. lubrifierea universalã si
a partilor supuse la presiuni
mari, ex: schimbator viteze,
pedala acceleratie si
ambreiaj, balamale, glisiere
etc.

158
foarte bunã
foarte bunã
foarte bunã
foarte bunã
0-1
ptr. lubrifierea in zone cu
tolerante mici si temperaturi
ridicate, ex: articulatia
clapetei droselului, lagãre,
glisiere, lanturi care functioneazã la temperaturi ridicate etc.

86

-25
170
200
170
220
-20

-35
180
200
180
230
-20

-20
200
250
200
250
-30

1
2000
0,77

Ulei sintetic si unsoare

gãlbui

Unsoare fluidã.
Rezistentã la fortã
centrifugã.

HHS FLUID

nu se aplicã
ptr. ulei 1500
0,75

Ulei semisintetic

gãlbui

Ulei lubrifiant sintetic.
Rezistentã la
presiuni mari.
Aderentã mare

HHS 2000

nu se aplicã
ptr. ulei 200
0,77

Ulei sintetic

HHS 5000

Produsul

Gama HHS - Date tehnice

WRO - 11/06 - 09860 - ©

WRO - 03 - 082
ptr. lubrifierea zonelor
deschise cu multã murdãrie
si influente atmosferice, ex:
roti dintate, cabluri din
sârmã, lanturi, lagãre de
alunecare, arcuri etc.

0-1

bunã
foarte bunã
foarte bunã
foarte bunã

153

-25
150
170
150
240
-20

Unsoare sinteticã
+ Li saponificat
2
nu se aplica
0,77

OMC2
verde opal

Unsoare + OMC2.
Actioneazã pe
termen lung.
Respinge praful

HHS LUBE

ptr. lubrifierea în timpul
întretinerii si inspectiei, ex:
balamale, articulatii, glisiere
etc.

1

foarte bunã
foarte bunã
foarte bunã
foarte bunã

163

-15
130
200
130
200
-20

Ulei mineral +
Li saponificat
2
nu se aplica
0,78

PTFE
alb strãlucitor

Unsoare albã cu PTFE.
Performantã ridicatã.
Întretinere termen lung

HHS GREASE

ptr. lubrifiera elementelor cu
rotatie rapidã, ex: lanturi si
organe de masini, cabluri
de frâne de otel, lanturi de
motocicletã etc.

0

bunã
foarte bunã
foarte bunã
foarte bunã

350

-30
100
180
100
130
-20

3
nu se aplicã
0,76

Cearã sinteticã

Lubrifiant uscat.
Performantã ridicatã.
Rezistentã la fortã
centrifugã
cearã PTFE
gãlbui

HHS DRYLUBE

Caracteristicile produselor din gama HHS
în concordantã cu conditiile impuse de domeniul de utilizare
Caracteristici produse
Produs

Capacitate Rezistentã la Rezistentã la Protectie Rezistentã de Durata mare Compatibide
presiuni temperaturã anticorozivã aderentã
de viatã
litate cu
alunecare
ridicate
materiale

Respingere
murdãrie

Lubrifiant
solid

HHS 5000

PTFE

HHS 2000

fãrã

HHS FLUID

fãrã

HHS LUBE

OMC2

HHS GREASE

PTFE

HHS DRYLUBE

PTFE+cearã

recomandat
bun
acceptabil

Domenii de utilizare / Conditii cerute de domeniul de utilizare
Capacitate Rezistentã la Rezistentã la Protectie Rezistentã de Durata mare Compatibide
presiuni temperaturã anticorozivã aderentã
de viatã
litate cu
alunecare
ridicate
materiale

Respingere
murdãrie

Roti de lant din otel (deschise)
Roti de lant din otel (închise)
Cremaliere
Roti de lant din mat. plastic
Lanturi de mare vitezã
Lanturi supuse la temperaturã
Cabluri de sârmã ghidate
Cabluri de sârmã de vitezã
Glisiere/Lagãre de alunecare
Balamale/Articulatii
Rulmenti
Opritori si benzi blocare usi
Depozitare/Conservare
Cabluri Bowden
Schimbãtor viteze, pedale
acceleratie si ambreiaj
Bare de compresiune

Pentru toate utilizãrile se recomandã curãtarea
prealabilã a zonei de lubrifiat cu HHS Preconditie importantã pentru utilizare
Curãtitor Art.Nr. 893 106 10. Combinatia nouã de
conditie cu importantã redusã pentru utilizare materii prime asigurã “activarea” si pretratarea
suprafetelor pentru o lubrifiere pe termen lung.
Murdãria în zonele de lubrifiat este una din
cauzele frecvente de aparitie a defectiunilor.

WRO - 11/06 -09862 - ©

conditie foarte importantã pentru utilizare

WRO - 03 - 083

Produs de curãtare cu eficientã
ridicatã + produs pentru
intensificarea aderentei
(functiune de primer) creat
special pentru produsele HHS.



Functiune de primer (vezi graficul).
Avantaje:
• Imbunãtãteste aderenta
lubrifiantului.
• Extinde intervalul de lubrifiere.
• Reduce costurile si timpul.



Timp mic de evaporare.
Avantaje:
• Timp mic de asteptare a pãrtilor de
tratat pânã la aplicarea vaselinei.
• Nu este necesarã retratarea.



Compatibilitate foarte bunã cu o
gamã largã de suprafete.
Avantaje:
• Domeniu mare de utilizare.
• Garniturile nu se umflã.



Pulverizare directã.
Avantaje:
• Curãtarea selectivã a pãrtilor
murdare.



Continut
500 ml

Capacitate mare de curãtare.
Avantaje:
• Rapid si eficient.
• Indeparteaza fãrã efort chiar si
cea mai întãritã murdarie.

Nu contine acetonã.



HHS PRE-CURÃTITOR
,

Curãtitor pentru HHS (înainte de aplicare) cu actiune de
intensificare a aderentei.

Nu contine AOX si silicon.

U.A.
1/12

Art.-Nr.
893 106 10

Domenii de utilizare:
Pentru pretratarea pãrtilor de lubrifiat foarte murdare, ex: vaselinã învechitã,
murdarã, resturi de ulei, cearã.

Efectul HHS Pre-curãtitor
(functia de primer)

Scurtarea vietii unui
rulment conic cu bile
datoritã murdãriei.

Lubrifiant
Intensificator adeziv

WRO - 11/06 - 09859 - ©

Particule corund

Grãunti formã turnare

Aschii de la polizare

Aschii de la strunjire

Fãrã murdãrie

Duratã de viatã

Murdãrie

suprafatã

suprafatã

suprafatã

Inainte de tratamentul cu
HHS Pre-curatitor.

Dupã tratamentul cu HHS
Pre-curãtitor, asa numitele
"gheare" de adeziv care
tin mai bine moleculele de
lubrifiant.

Moleculele de lubrifiant
se leagã mai bine de
ghearele de adeziv
asigurând o imbunãtãtire
a aderentei si o crestere a
efectului pe termen lung.

WRO - 03 - 084

Utilizare universalã.
Produsul se poate folosi
oriunde existã riscul poluãrii
solului sau apei de cãtre un
lubrifiant.

MULTI BIO

Proprietãti:

Domenii de utilizare:

• Vaselinã aderentã cu utilizãri
multiple, biodegradabilã, ce
asigurã o protectie foarte bunã
la coroziune si efect pe termen
lung. Proprietãti foarte bune la
curgere prin adaosul unor noi
substante active. La pulverizare
se scurge prin zone cu tolerante
mici. Recomandatã în special
când se doreste reungerea.

• Recomandatã pentru lubrifierea
lanturilor si componentelor masinilor,
articulatiilor, balamalelor, rotilor
dintate, troliilor, cremalierelor,
glisierelor etc.

Caracteristici:

WRO - 11/06 -07196 - ©

Baza chimicã
Densitate
Culoare
Domeniu de temperaturã
Viscozitatea la 40°C

Ulei esteric sintetic
0,93 g/ml
Gãlbuie
-20°C +90°C
cca. 500 mm2/s

WRO - 03 - 085




U.A.
1/12



Art.-Nr.
893 055 1

Adaos de aditivi speciali.
Avantaje:
• Aditiv pentru protectie la coroziune
- protejeazã sigur si pe duratã mare
împotriva coroziunii.
• Aditiv pentru protectie contra uzurii
- împiedicã uzura prematurã.
Biodegradabil cf. OECD 302.



Continut
400 ml

Aderentã foarte bunã pe diferite
suprafete.
Avantaje:
• Lubrifiantul nu este aruncat la o
miscare de rotatie puternicã.
• Recomandatã si pentru lubrifierea
pe suprafete verticale.

Rezistentã la apã pulverizatã.



Vaselinã aderentã cu utilizãri multiple, biodegradabilã.

Nu contine rãsini, acizi si silicon.

Vaselinã
universalã I

Vaselinã
universalã II

VASELINÃ
UNIVERSALÃ TIP I
Pe bazã de
litiu-saponificat
Unsoare universalã pe
bazã de uleiuri minerale
Rezistentã la oxidare.
Îsi pãstreazã proprietãtile de
etansare si respinge foarte bine
mizeria si praful.
• Proprietãti adezive foarte bune.
• Nu contine silicon sau rãsini.
•
•

VASELINÃ
UNIVERSALÃ TIP II
Descriere
Vaselina universala tip I
Vaselina universala tip II

Continut
400 g
400 g

Art.-Nr.
893 870 1
893 871 1

U.A.
1/12

Nota: Depozitati intr-un loc rece si uscat!

Date tehnice
Vaselina tip I,

Vaselina tip II, 893 871 1

Pentru autoturisme si orice
subansamble ce sunt supuse
unor solicitari mici: rulmenti
anti-frictiune, rulmenti de
alunecare, arbori, rulmenti
motoare electrice, rulmenti
cu bile sau butoiase,
suspensii, etc.
Saponificare
12 - Hidroxistearat de litiu
Culoare
galben
Clasa NLGI (DIN 51 818)
2
Domeniu de temperatura
–30°C ÷ +130°C
Vascozitate la 40°C
130 mm2/s
Punct de curgere (DIN ISO 2176) 180°C
Putere de patrundere
(DIN ISO 2137)
280
Protectie impotriva coroziunii
(SKF Emcor-Test,
DIN 51 802)
0
Incarcare VKA la sudura (51 350) 1800 N
In concordanta cu DIN 51 502 K 2K-30

Domenii de aplicare

Pentru orice subansamble
supuse unor solicitari medii si
mari: rulmenti anti-frictiune,
rulmenti de alunecare,
rulmenti cu bile sau butoiase,
arbori, rotule, cai de rulare,
arbori cotiti, unitati hidraulice,
etc.
12 - Hidroxistearat de litiu
gri-negru
2
–20°C ÷ +130°C
60 mm2/s
190°C
280
0
2400 N
KPF 2N-20
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Notã:
Vaselina se livreazã în cartuse de
plastic ceea ce conduce la mãrirea
timpului de depozitare si previne
scurgerile în cazul unor temperaturi
ridicate. Pãstrati produsul într-un loc
uscat si rece, în pozitie verticalã.

Instructiunile de utilizare ale masinii
sau utilajului recomandate de
producãtor trebuie luate în
considerare!

WRO - 03 - 086

Pe bazã de
litiu-saponificat
Unsoare cu grafit
rezistentã la presiuni
ridicate.
Contine aditiv EP.
•
•

•

•
•

Rezistentã la presiuni foarte mari
datoritã aditivului EP.
Îsi mentine proprietãtile initiale
timp
îndelungat datoritã grafitului.
Etansant foarte bun, oferã
protectie ridicatã împotriva
coroziunii.
Respinge foarte bine praful,
murdãria si apa.
Nu contine silicon sau rãsini.

Vaselinã universalã III/IV

Poate fi utilizatã în zonele în
care se produc si depoziteazã
alimentele NSF H11).
• În acest context, din motive tehnice
produsul poate veni în contact cu
alimentele.

VASELINÃ UNIVERSALÃ III
Vaselinã incolorã continând o
combinatie de aditivi multifunctionali. Nu are efecte asupra
organismului uman.
• Aderentã bunã.
• Stabilã si rezistentã la oxidare.
• Întretine calitatea etansãrilor.
• Respinge praful si apa.
• Nu contine rãsini, acizi si silicon.
NSF H1 - Nr. înregistrare 135924,
conform cerinte USDA 1998 H1

Descriere
Vaselina universalã tip III
Vaselina universalã tip IV

Continut
400 g
400 g

Art.-Nr.
U.A.
893 107 002
1/24
893 107 003

VASELINÃ UNIVERSALÃ IV
Vaselinã sinteticã de înaltã performantã cu lubrifiant solid alb.

Date tehnice
Domenii de aplicare

Saponificare
Culoare
Clasa NLGI (DIN 51 818)
Domeniu de temperaturã

Vaselinã tip III, 893 107 002
Pentru lubrifierea si
întretinerea masinilor,
lagãrelor de alunecare si
antifrictiune, pentru
lubrifierea pe termen lung în
zone cu umezealã, precum si
pentru utilizarea în zone
critice din industria
alimentarã, farmaceuticã,
tipograficã si a hârtiei.
Anorganic
Transparent
2
-20°C ÷ +150°C

Viscozitatea uleiului de bazã la 40°C
Punct de curgere (DIN ISO 2176)
Putere de pãtrundere (DIN ISO 2137)
Protectie împotriva coroziunii
(SKF Emcor Test, DIN 51802)
Încãrcare VKA la sudurã (DIN 51350)
În concordantã cu DIN 51502

Vaselinã tip IV, 893 107 003
Pentru lubrifierea masinilor,
lagãrelor de alunecare si
antifrictiune, chiar si în
conditii extreme precum:
temperaturi ridicate, presiuni
ridicate, soc si impact,
influenta apei.

100 mm2/s
285

Complex Al
Alb
2
-45°C ÷ +180°C
(scurt timp la 200°C)
350 mm2/s
>250
285

0
1800 N
KP2N-20

0
3000 N
KPFHC2R-40

• Rezistentã la presiuni mari datoritã
aditivului EP.
• Proprietati bune antigripare.
• Protectie bunã a etansãrilor si anticorozivã.
• Proprietati foarte bune de respingere
a prafului, murdãriei si apei.
• Nu contine rãsini, acizi si silicon.
NSF H1 - Nr. înregistrare 135928,
conform cerinte USDA 1998 H1

• Produs sigur pentru
organismul uman.
Avantaje:
• Utilizare si manipulare sigura.
• Îmbunatateste siguranta locului de
muncã si protejeazã sãnãtatea.
• Nu sunt necesare simboluri de
avertizare.

WRO - 11/06 -07959 - ©

Notã:
Vaselina se livreazã în cartuse de
plastic ceea ce conduce la mãrirea
timpului de depozitare si previne
scurgerile în cazul unor temperaturi
ridicate. Pãstrati produsul într-un loc
uscat si rece, în pozitie verticalã.
Ulei

Grãsime

Instructiunile de utilizare ale masinii
sau utilajului recomandate de
producãtor trebuie luate în
considerare!

Pastã

Lubrifiant uscat

WRO - 03 - 087

• NSF = Organism international
recunoscut pentru înregistrarea si
supervizarea produselor folosite în
industria alimentarã.

Protectie anticorozivã

Vaselinã cu complecsi cu
litiu pe bazã de ulei
semisintetic.

Continut
400 g
25 kg

Art.-Nr.
893 880 11)
893 880 4

U.A.
1/24
1

Atentie: Depozitati recipientul în pozitie verticalã si într-un loc rece si uscat!
1)
Doar pentru utilizarea cu pompa de ungere Würth-Lube-Shuttle®!

WRO - 11/06 - 06695 - ©

Date tehnice
Domenii de aplicare

Pentru ungerea componentelor vehicolelor comerciale
supuse unor încãrcãri medii sau mari, precum rulmenti
roti, rulmenti arbore cardanic, cuple trailler, legãturi
cardanice, suspensii roti, legãturi frânã de mânã, etc
Atentie: Nu se utilizeazã pentru ungerea capetelor de
barã pentru care existã indicatii precise asupra tipului
de lubrifiant solid ce trebuie folosit. Pentru aceasta se
recomandã utilizarea vaselinei universale tip II , Art.nr.
893 871 1.

Saponificare
Culoare
Clasa NLGI (DIN 51 818)
Domenii de temperaturã
Ungere permanentã
Ungere pentru timp scurt
Vascozitatea uleiului de baza la 40°C
Punct de picurare (DIN ISO 2176)
Putere de pãtrundere (DIN ISO 2137)
Rezistentã la apã
(DIN 51 807 T1)
Protectie coroziune (DIN 51 802)
Conform specificatiilor
Conform DIN 51 502

Complex cu litiu
galben deschis
2
–30°C la +150°C
+200°C
100 mm2/s
peste 260°C
265 la 295
1-90
Grad coroziune 0
MAN 284, MB 265.1 si MB 267
KP 2P-30

Instructiunile de utilizare ale masinii sau utilajului recomandate de producator
trebuie luate în considerare înainte de utilizarea lubrifiantului

Lube-Shuttle® este marcã înregistratã MATO.

WRO - 03 - 088



Descriere
Vaselinã de înaltã performantã
Vaselinã de înaltã performantã













VASELINÃ
DE ÎNALTÃ PERFORMANTÃ
,

Conform specificatiilor MAN 284,
MB 265.1 si MB 267.
Avantaje:
• Îndeplinind cerintele celor mai
mari producãtori de automobile
din lume, produsul oferã o înaltã
calitate a ungerii.
Multiple domenii de aplicare.
Avantaje:
• Folosirea unui singur lubrifiant
pentru majoritatea punctelor unde
este necesarã ungerea, conduce la
simplificarea operatiunilor de
aprovizionare si cresterea
sigurantei în utilizare a produsului.
Capacitate de absortie foarte bunã.
Protectie impotriva coroziunii foarte
bunã.
Rezistent la actiune apei.
Nu contine silicon, acizi sau rãsini.
Sistemul de recipienti Lube-Shuttle®
Avantaje:
• Utilizare simplã, sigurã si curãtã cu
ajutorul pompei de ungere LubeShuttle®.
• Se poate re-umple - deci foarte
economic.
• Identificare rapidã a tipului de
lubrifiant folosit si a gradului de
umplere al recipientului.

1

3

Cartusul gol poate
fi inlocuit cu ajutorul
dispozitivului special
de umplere.

2
Nota:
Montati adaptorul de
reancarcare LubeShuttle® pe furtunul
dispozitivului de
umplere, apasati
adaptorul si insurubati
usor.

Presã manualã
pentru gresat
Lube-Shuttle®
•
•
•

•
•
•
•
•

Instructiuni de utilizare

Descriere
Lube-Shuttle®
Presã

!
IMPORTANT: Strangeti tubul
inainte de utilizare!

Introduceti capacul cartusului in
manerul pompei si desurubati.

Presiunea de lucru peste 400 bar.
Presiunea maximã 800 bar.
Precizia ajustajului cilindru-piston si constructia
solidã din otel împiedicã aparitia fenomenului
de “falsã ungere” în momentul utilizãrii.
Capacitate maximã 1,5 cm3
(depinde de viscozitate si temperaturã).
Utilizabilã pentru cartuse de 400 g.
În concordantã cu DIN 1283.
Idealã pentru ungeri pânã la clasa 2 NLGI.
Greutate (goalã): aprox. 0,9 kg.

Descriere
Lube-Shuttle®
Adaptor reîncãrcare
Lube-Shuttle®
Capac cu filet

Introduceti cartusul si rotiti-l usor.
Eliminati aerul! Apasati in
acelasi timp supapa si pistonul.

Art.-Nr.

U.A..

986 05

1

Art.-Nr.

U.A..

2

986 051

1

3

986 052

5

1

Presã manualã
pentru gresat
•
•
•
•
•

1. Pompa de precizie cu o rezistentã la uzurã ridicatã
a etansãrii cilindru-piston.
2. Sistemul de actionare simplu cu o cursa micã a
mânerului permite utilizarea în cele mai strâmte
locuri si sub orice unghi. Vaselina de calitate bunã
curge chiar si la temperaturi scãzute.
3. Supapa de umplere si eliminarea aerului din
sistem. Permite utilizarea de cartuse sau vaselinã
vrac cu ajutorul dispozitivului de reîncarcare.

4. Permite controlul cantitatii de vaselinã aplicate .
5. Etansare specialã a pistonului, rezistentã la
vaselinã si ulei.
6. Design ergonomic, utilizare usoarã.
Sistem in concordanta cu DIN 1283 (M10 x 1) si
acreditat TÜV/GS, BLT si DLG.

Pentru 500 cm3 vaselinã, cartuse 400 g ,
(235 x Ø 53.5 mm).
Capacitate maximã 1,5 cm3.
Presiune de lucru 400 bar.
Presiune maximã 800 bar.
Forta de actionare de la 50 la 330 N pentru
o presiune de la 50 la 400 bar.
Descriere
Pompã manualã
Conector1)
Furtun cauciuc insertie 1)
Duza(M10 x 1)1)

Art.-Nr.
986 00
986 001
986 002
986 003

UA..
1

1) utilizabil si pentru presã pentru gresat Lube-Shuttle®

Dispozitiv
umplere

Inclusiv adaptor

WRO - 11/06 -06697 - ©

Utilizabil pentru reîncãrcarea:
• Cartuse Lube-Shuttle® , conectate la
adaptorul de umplere.
• Pompe manuale pentru gresat.
• Unitatea de ungere si fittingurile sunt în
concordantã cu DIN 1283.
• Pentru vaseline pânã la NLGI Clasa 2.

Lube-Shuttle® este marcã înregistratã MATO.

WRO - 03 - 089

Descriere

Art.-Nr.

Dispozitiv de reîncarcare

986 02

Furtun pentru sistemul central
de ungere, PVC, 2 m
cu extensie universalã tip ZSA

986 021

U.A.
1

Lubrifiant pentru curele
trapezoidale
z

z

Eliminã scârtâitul, îmbunãtãteste
randamentul transmisiei, previne
patinarea.
Usureazã operatia de montare a
curelelor.

Continut ml
400

Art.-Nr.
893 230

Utilizare
Se monteazã duza cu tub si se pulverizeazã
pe partea interioarã a curelei sau, cu motorul
în functiune, se pulverizeazã aprox. 5 sec
spre partea interioarã a curelei.

U.A.
1/12

WGF 130
Vaselinã cu performante deosebite pentru ungerea:
• lagãrelor de toate tipurile
• ghidajelor
• articulatiilor
• arborilor canelati
• suruburilor conducãtoare
• lagãrelor supuse la presiuni mari si socuri

WRO - 11/06 -02122 - ©

• Cu litiu si bisulfurã de molibden (MoS2).
• Formeaza o peliculã rezistentã pe
suprafata de rulare a lagãrelor.
• Îmbunãtãteste semnificativ conditiile de
rulare.
• Micsoreazã frecarea si eliminã uzarea
excesivã.
• Asigurã protectia anticorozivã .

WRO - 03 - 090

• Rezistentã la apã.
• Rezistentã la temperatura: de la -30º C
pânã la +130º C, scurt timp pânã la
+150º C.
• Culoare: neagrã.
Continut
1000 g

Art.-Nr.
893 530

U.A.
1/6

Vaselinã siliconicã
Vaselinã albã cu silicon.
Lubrifiant foarte bun care îndepãrteazã apa si
este izolator
• Capacitate foarte bunã de lubrifiere.
• Capacitate mare de eliminare a apei (umezelii)
• Rezistentã electricã mare, prin urmare proprietati
izolatoare foarte bune (=14,7 kV/mm).
• Rezistentã la temperaturã: -40°C ÷ +300°C.
• Culoare transparentã la pulverizare. Dupã aplicare,
pe suprafata tratatã ramâne un film alb de lubrifiant.

Continut ml
500

Art.-Nr.
893 223

U.A.
12

WRO - 11/06 - 04965 - ©

Utilizare:
• Recomandatã pentru lubrefierea zãvoarelor de usi, glisierelor, balamalelor.
• Recomandatã de asemenea pentru protectia împotriva umezelii si coroziunii la componentele electrice si cabluri.
• Idealã pentru lubrifierea întrerupãtoarelor.

WRO - 03 - 091

AL 1100
Vaselinã aderentã, rezistentã la presiuni ridicate.
Rezistentã la temperaturã -80°C ÷ +1100°C.
z Vaselinã de înaltã performantã pe bazã de Al/Cu.
z Previne arderea si griparea, sudarea la rece, uzura, coroziunea, rugina din ajustaje.
z Rezistentã la apã, baze si acizi.

Domenii de utilizare
z Se foloseste la frâne, bornele acumulatorilor, asamblãri filetate (esapament).

WRO - 11/06 -01467_04181 - ©

Descriere
Spray
Tub
Cutie

Continut
300 ml
100 g
1000 g

WRO - 03 - 092

Art.-Nr.
893 110 0
893 110 1
893 110 10

U.A.
1/12
1/10
1/5




Efect foarte bun de lubrifiere pe
termen lung.
Avantaje:
Eliminã griparea, sudarea la rece,
uzura si coroziunea.



CU 800

Rezistentã foarte mare.
Avantaje:
• Rezistentã la temperaturã:
-40 ÷ +1200° C.
• Rezistentã la apã, acizi si baze.

Nu contine silicon.

Pastã de cupru aderentã, rezistentã la temperaturi si presiuni
înalte, ce asigurã protectie anticorozivã.

Descriere
Spray
Tub
Cutie

Continut
300 ml
100 g
1000 g

Art.-Nr.
893 800
893 800 1
893 800 2

U.A.
1/12
1/10
1/5

Domenii de utilizare:

WRO - 07/07 - 03686 - ©

Frâne: pe spatele sabotului de frânã (eliminã scârtâitul), pe elementele de
fixare si asamblare.
Bornele acumulatorului: protejeazã contactele.
Garnituri: împiedicã lipirea garniturilor solide.
Diverse: la îmbinãri filetate (suruburi de la galeria de evacuare, filet bujie etc.),
lagãre, articulatii, ghidaje etc.

WRO - 03 - 093




Lubrifiere uscatã.
Avantaje:
Nu atrage murdaria si praful.



Grosimea filmului este 10 µm.
Avantaje:
Se poate folosi la mecanisme cu
tolerante strânse.



Rezistentã foarte mare.
Avantaje:
• Rezistentã la temperaturã: 180 ÷ +260° C (scurt timp).
• Rezistentã la apã, acizi si baze.



Nu contine silicon.



LUBRIFIANT CU TEFLON

Îndepãrteazã scârtâitul si griparea.
Avantaje:
Asigurã protectie de duratã
împotriva uzurii.

Nu contine uleiuri minerale.

Lubrifiant transparent uscat

Continut, ml
300

Art.-Nr.
893 550

U.A.
1/6

Domenii de aplicare:

WRO - 07/07 - 03687 - ©

Recomandat pentru ungerea uscatã a glisierelor.
Se poate folosi pentru metale, materiale plastice si cauciuc supuse la solicitãri
mici si medii.
Ideal pentru ghidajele trapelor autovehiculelor, glisiere la scaune, balamale si
închizãtori la usi, ferestre si sertare, usi glisante, mecanisme basculante la
ferestre, rulmenti, întrerupãtoare etc.
Folosit în cantitãti mici poate fi folosit si ca agent demulant.

WRO - 03 - 094



SPRAY PENTRU CABLURI
DIN OTEL

Chiar la temperaturi mari nu se scurge.



Avantaje:
• Idealã pentru suprafete expuse direct
razelor soarelui.

Proprietãti optime de capilaritate.
Avantaje:
• Pãtrundere usoarã a cerii lubrifiante în
fisurile mici.
• Lubrifierea locurilor greu accesibile.



Cearã de protectie cu OMC2 pentru lubrifiere si conservare.

Rezistentã foarte bunã la apã.



Avantaje:
• Recomandat pentru utilizarea în mediu
exterior.
• Protectie împotriva umiditãtii.
• Protectie foarte bunã la coroziune.

Contine aditivi ce corespund
tehnologiei OMC2.









Avantaje:
• Film lubrifiant foarte bun.
• Protectie maritã la coroziune.
• Uzurã scãzutã.
• Duratã mare de viatã.

Continut, ml
500

Art.-Nr.
893 105 8

U.A.
1/12

Domenii de utilizare:
Lubrifiazã si conservã cablurile de la
trolii, elevatoare, conveiere si altele.

Aplicare:

Nu contine AOX si silicon.
Nu contine rãsini si acizi.
Nu contine lubrifianti solizi.
Nu diminueazã proprietãtile
etansante ale elastomerilor Viton sau
Perbunan.

Principiul de functionare al
tehnologiei OMC2:
Privite la microscop toate suprafetele
metalice sunt rugoase si sunt supuse
unei uzuri continue datoritã frecãrii.
Aditivii OMC2 netezesc suprafetele
metalice datoritã deformãrii prin
curgere termoplasticã a compusilor
organo-metalici. Deformarea datoratã
curgerii este controlatã individual, în
functie de sarcina la care suprafata
metalicã este supusã.

Curãtati atent cablurile de otel cu
Art. nr. 890 107 Curãtitor puternic. Se
pulverizeazã uniform. Se repetã
aplicarea pentru a obtine un strat
protector mai gros.

WRO - 03/07 - 07268 - ©

Date tehnice:

suprafatã originalã

Material de bazã
Culoare
Rezistentã la apã (DIN 51807, Partea 1)
Protectie la coroziune (DIN 51802)
Domeniu de temperatura

Ulei

Grãsime

Pastã

Cearã sinteticã
Maro
0 - 90
Nu apar puncte de rugina dupa 7 cicluri
-40°C +120°C

Lubrifiant uscat

Protectie anticorozivã

WRO - 03 - 095

suprafatã netezitã

• Îmbunãtãteste calitatea finalã a suprafetei
prin netezirea (umplerea) suprafetei
metalice.
• Îmbunãtãteste filmul lubrifiant.
• Reduce solicitãrile datorate încãlzirii
• Reduce frecarea (pânã 50% în suprafata
de frecare mixtã).
• Reduce pierderea de substantã.
• Reduce uzura.
• Prelungeste durata de viatã.

U.A.
1/12

Date tehnice
Baza chimicã

Domenii de utilizare:
Pentru lubrifierea masinilor,
sistemelor de transport, cutiilor de
viteze, lagãrelor de alunecare si
antifrictiune. Se foloseste ca agent
demulant, pentru lubrifierea si
protectia anticorozivã în industria
alimentarã, farmaceuticã,
tipograficã si a hârtiei. Pentru
întretinerea otelului inoxidabil în
fabricile de bere, pâine si carne, în
bucãtariile industriale si spitale.

Temperatura
de aprindere
Densitate la 20°C
Domeniu de
temperaturã
Viscozitatea la 40°C
Culoare



Art.-Nr.
893 107 001



Continut
400 ml

Lubrifiant special incolor, viscos.
Avantaje:
• Diminuarea uzurii si a frecãrii.
• Protectie foarte bunã la coroziune.
Se poate aplica exact acolo unde
este necesar.
Avantaje:
• Lubrifiere precisã, optimã, exact în
zona ce trebuie lubrifiatã.
• Economic.



Lubrifiant special pe bazã de ulei parafinic. Produs sigur
pentru organismul uman.

Produs sigur pentru
organismul uman.
Avantaje:
• Utilizare si manipulare sigurã.
• Imbunãtateste siguranta locului de
muncã si protejeazã sãnãtatea.
• Nu sunt necesare simboluri de
avertizare.

 



LMS-FLUID

Poate fi utilizat în zonele în
Poate fi utilizat în zonele în care se
care
se siproduc
si depoziteazã
produc
depoziteazã
alimentele
NSF H1. NSF H11).
alimentele
• În acest context, din motive tehnice
În acest context, din motive tehnice
produsul
poateveni
veniîn în
contact
produsul poate
contact
cu cu
alimentele.
alimentele.

Fãrã gust si miros.
Nu contine AOX si silicon.

Ulei alb medicinal
conform DAB 102
245°C
0,86 g/cm3
-20°C ÷ +145°C
70 mm2/s
incolor

NSF H1 - Conform cerinte USDA H1,
1998

WRO - 11/06 - 07955 - ©

Mod de aplicare:
Curatati zona ce trebuie lubrifiatã si
apoi aplicati produsul unde este
necesar.
Dacã se utilizeazã în zonele în care
se produc si depoziteazã alimente
se va folosi numai cantitatea
minimã tehnic necesarã.

Ulei

Grãsime

Pastã

1)

NSF = Organism international recunoscut
pentru înregistrarea si supervizarea
produselor folosite în industria alimentara.

2)

DAB10 = Deutsches Arzneibuch
10. Ausgabe
(Registrul medical german - Editia a10-a).

Lubrifiant uscat

Protectie anticorozivã

WRO - 03 - 096









Compatibilitate excelentã cu diverse
materiale.
Avantaje:
• Domeniu larg de utilizare:
aluminiu, otel inoxidabil, diverse
materiale plastice (PP, PE, PS, Nylon,
policarbonat), tesãturi din fibrã de
sticlã, inele de etansare.
Îndepãrteazã apã.



U.A.
1/6

Rezistentã la temperaturã între
-10°C si +180°C.

Proprietãti anticorozive foarte bune.



Art.-Nr.
893 107 1

Incolor, insipid.

Nu contine rãsini si acizi.



Continut
300 ml

Lubrifiant special, incolor, fluid si cu
capilaritate ridicatã.
Avantaje:
• Proprietãti deosebite de lubrifiere
în locuri greu accesibile datoritã
viscozitãtii scãzute.
• Asigurã o protectie foarte bunã
pieselor ce vin în contact cu apa.
• Utilizare economicã.
• Din punct de vedere al aspectului
nu apare nici o influentã în cazul
contactului cu produsul.

Rezistentã la îmbãtrânire.



Lubrifiant special, incolor, cu capilaritate ridicatã
pentru industria alimentarã, a bãuturilor ca si
pentru industria farmaceuticã si de aparaturã
medicalã.

Nu contine silicon si AOX.



ULEI LUBRIFIANT PENTRU
INDUSTRIA ALIMENTARÃ

Poate fi utilizat în zonele în
care se produc si depoziteazã
alimentele NSF H11).
• În acest context, din motive tehnice
produsul poate veni în contact cu
alimentele.

Autorizat de LGA2).

Domenii de utilizare:
Pentru ungerea garniturilor
ventilelor, mansetelor, inelelor
“O”, bielelor, ghidajelor,
balamalelor, rotilor de lant si
a diverselor mecanisme în
industria alimentelor si bãuturilor.
Ungerea cutitelor în industria
hârtiei ca si a acelor si
platinelor masinilor se cusut.
Oferã protectie si în cazul
mecanismelor care intrã în
contact cu apa. Poate fi utilizat cu succes si ca agent
demulant.

WRO -11/06 -07476 - ©

Utilizare

NSF H1 - Conform
cerinte USDA H1, 1998

Date tehnice
Compozitie chimicã

Ulei alb medicinal
conform DAB103)
Temperaturã de aprindere 200°C
Densitate
0,86 g/ml (20°C)
Viscozitate
31 mm2/s (20°C)
14 mm2/s (40°C)
Culoare
transparent

Suprafetele pieselor se curãtã Aceste informatii sunt recomandãri bazate
si degreseazã. Se agitã doza. pe experimentele noastre. Este necesarã
Se pulverizeazã un strat subefectuarea de probe înaintea utilizãrii.
tire de vaselinã.
Ulei

Grãsime

Lubrifiant uscat

Protectie anticorozivã

WRO - 03 - 097

1)
NSF = Organism international
recunoscut pentru înregistrarea si
supervizarea produselor folosite în
industria alimentara.
2)

LGA = Landesgewerbeanstalt Bayern
Nürnberg.
(Inspectia industrialã a landului Bayern).

3)

DAB10 = Deutsches Arzneibuch
10. Ausgabe
(Registrul medical german - Editia a10-a).




Rãceste în timpul pulverizãrii.
Avantaje:
• Protejeazã sculele.
• Previne lipirea particulelor mici de
material pe muchia de taiere.



Proprietati bune de alunecare.
Avantaje:
• Pãtrunde în zone cu tolerante mici.



CUT + COOL
ULEI DE TÃIERE SI GÃURIRE

Pentru utilizare universalã.

Protectie foarte bunã împotrivã
coroziunii.
Avantaje:
• Asigurã protectia pe termen lung
împotriva formãrii ruginii si a
coroziunii.
• Nu este necesarã retratarea sau
conservarea ulterioarã.

Ulei de tãiere universal
pentru prelucrãri mecanice usoare si medii.

Recipient
Spray
Bidon

Continut
400 ml
5 litri

Art.-Nr.
893 050 004
893 050 1

U.A.
1

Domenii de utilizare:
Pentru gaurire, filetare, strunjire, frezare, alezare si debitare. Optim pentru otel
inoxidabil, dar si pentru otel bogat aliat, otel pentru constructii, metale
neferoase si pretioase. Poate fi folosit si ca agent de conservare pentru partile
semi-finisate si finisate ale masinilor, precum si ca ulei de arme.

Notã:

WRO - 11/06 - 00421 - ©

Nu contine silicon, clor, rasini si acizi. Nu contine agenti de umectare ptr.
vopsele.

Articole conexe:
Robinet pentru bidon 5l
Art.-Nr. 891 302 01
Dozã cu pulverizator
Art.-Nr. 891 501

WRO - 03 - 098




Poate fi utilizat în cantitati mici ca
lubrifiant.
Avantaje:
• Performante ridicate, rezultate
foarte bune datoritã componentilor
existenti.



CUT + COOL
ULEI / PASTÃ DE TÃIERE SI
GÃURIRE PERFECT

Utilizare eficientã si sigurã.
Avantaje:
• Rezultate foarte bune si sigurantã
pentru toate materialele si aplicatiile.
• Duratã de viatã mai mare a
sculelor.
• Protectie mai mare la coroziune.
• Când se utilizeazã cantitati mici se
poate suda fãrã o curãtare
prealabilã.

Sub formã de pastã pentru
prelucrãrile mecanice grele.
Avantaje:
• Prelucrare usoarã a otelurilor dure
cu rezistentã maximã.
• Pentru utilizãri orizontale sau
deasupra capului.

Ulei de tãiere de înaltã performantã pentru prelucrãri
mecanice grele si de mare vitezã.

PRODUS SIGUR - reduce
riscul potential la locul de
muncã în timpul manipulãrii
si depozitãrii.

ULEI DE TÃIERE SI GÃURIRE
PERFECT
Domenii de utilizare:

PASTÃ PENTRU TÃIERE SI
GÃURIRE PERFECT

Utilizare optimã pentru prelucrarea
tuturor materialelor precum otel, otel
înalt aliat, aluminiu, metale neferoase,
titan, metale grele, fontã etc.

Este recomandatã pentru prelucrãri
grele ex: otel dur cu rezistentã mare,
otel pentru scule, otel pentru rulmenti,
aliaje CrNi si Hastelloy.

Performantã maximã la lubrifiere
Vitezã de tãiere mai mare
Timp mai mic de prelucrare
Creste productivitatea

WRO - 11/06 -02126 - ©

Recipient
Spray
Bidon
Cutie

Continut
400 ml
5 litri
500 g

Art.-Nr.
893 050 008
893 050 009
893 050 010

U.A.
1

Notã:

Articole conexe:

Nu contine clor, sulf, silicon si rãsini.
Nu contine agenti de umectare pentru
vopsele.

Robinet pentru bidon 5l
Art.-Nr. 891 302 01
Dozã cu pulverizator
Art.-Nr. 891 501

WRO - 03 - 099




Usor de utilizat.
Avantaje:
• Nu este necesarã curãtarea
prealabilã a metalelor inaintea
asamblarii sau a tratamentului
ulterior (ex: sudurã) deoarece este
folositã o concentratie scãzutã.



Comportament neutru.
Avantaje:
• Recomandat pentru utilizarea în
zonele de productie si stocare din
industria alimentarã.
• Este posibil contactul cu materiale
sensibile precum marmurã, materiale
plastice, componente electronice.
• Fãrã miros.



CUT + COOL
ULEI / GEL DE TÃIERE SI
GÃURIRE ECO

Tehnologia Eco-Stop.
Avantaje:
• Pânã la 2500 de actionãri posibile
datoritã cantitãtii predefinite de la o
apãsare a valvei.
• Produce putin fum.

Gel pentru tãiere pentru sarcini
extreme.
Avantaje:
• Aderentã optima pe piesele de
prelucrat si pe unelte.
• Actiune de lubrifiere pe termen
lung fãrã aplicare repetatã.

WRO - 11/06 - 04117 - ©

Ulei de tãiere biodegradabil cu Eco-Stop. Nu este nociv.

ULEI DE
TÃIERE SI GÃURIRE ECO
Domenii de utilizare:

PASTÃ PENTRU
TÃIERE SI GÃURIRE ECO

Pentru utilizare localã, în cazul
pierderilor de lubrifiant si pentru
zonele de productie si depozitare din
industria alimentarã. Utilizare optimã
în cazul presãrii netede (fãrã curburã)
între piesa de prelucrat si unealtã,
precum si pentru prelucrãri dificile.

Gelul pentru tãiere si gãurire având
viscozitate mare este ideal pentru
tehnologia de formare la rece si
pentru procesele de prelucrare dificile
ex: scule de otel. Foarte bunã pentru
utilizarea deasupra capului si
orizontalã.

Recipient
Spray
Bidon
Cutie

Continut
400 ml
5 litri
250 g

Art.-Nr.
893 050 011
893 050 012
893 050 013

U.A.

Notã:
Nu contine clor, sulf, silicon, rãsini si uleiuri minerale. Nu contine agenti de
umectare pentru vopsele. Neconductor.

WRO - 03 - 100

1

Articole conexe:
Robinet pentru bidon 5l
Art.-Nr. 891 302 01
Dozã cu pulverizator
Art.-Nr. 891 501




Efect foarte bun de lubrifiere.
Avantaje:
• Îmbunãtãteste performantele
operatiei de tãiere.
• Vitezã de tãiere mai mare.



Contine aditivi speciali EP.
Avantaje:
• Reduce dezvoltarea cãldurii.
• Duratã de viatã mai mare a
masinilor si uneltelor.
• Reduce costurile de operare.



CUT + COOL
ULEI DE TÃIERE DVGW

Atestat DVGW.
Avantaje:
• Atestat pentru utilizarea la
instalatiile de apã potabilã.
• Dupã clãtire aspectul, gustul si
mirosul apei potabile rãmân
neschimbate.
• Usor de îndepãrtat.

Contine inhibitori de coroziune.
Avantaje:
• Previne coroziunea materialelor.

Ulei pentru filetare atestat DVGW

Recipient
Spray
Bidon

Continut
400 ml
5 litri

Art.-Nr.
893 050 014
893 050 015

U.A.
1

Domenii de utilizare:
Ulei de tãiere sintetic utilizat ca agent de filetare pentru instalatiile de apã
potabilã urbane si de pe santiere.

Notã:

WRO - 11/06 -01134 - ©

Nu contine ulei mineral, clor, silicon, acizi si rãsini. Se poate folosi cu oxigen. Nu
contine agenti de umectare pentru vopsele.

*) DVGW - Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches

WRO - 03 - 101




Putere mare de lubrifiere.
Avantaje:
• Performante ridicate la tãiere.
• Se degajã o cantitate mai micã de
cãldurã datoritã frecãrii mai mici.
• Este posibilã cresterea vitezei de
prelucrare.



Protectie ridicatã la coroziune.
Avantaje:
• Protectie eficientã a pieselor,
uneltelor si pãrtilor componente chiar
la concentratii scãzute.



Protectie ridicatã împotriva
bacteriilor.
Avantaje:
• Emulsia nu se contamineazã rapid.
- Costuri reduse de depozitare.
- Rentabilitate ridicatã.



CUT + COOL
LICHID DE RÃCIRE

Efect remarcabil de spãlare.
Avantaje:
• Efect foarte bun de rãcire.
• Asigurã o evacuare bunã a
spanului.
• Curãta suprafetele masinilor,
uneltelor si pieselor.

Spumare extrem de micã.

Lichid de rãcire universal, nu contine simboluri de avertizare.

Recipient
Bidon
Bidon

Continut
5 litri
20 litri

Art.-Nr.
893 050 019
893 050 020

U.A.
1

Domenii de utilizare:
Lichid de rãcire, ce contine ulei mineral si este miscibil cu apa. Utilizat la masinile
unelte pentru operatiile de strunjire, rectificare si gãurire, precum si la centrele
de prelucrare. Pentru operatii generale de prelucrare si recomandat pentru
rectificare. Calitatea ridicatã a materiilor prime si aditivii continuti permit
utilizarea sa pentru o gamã largã de materiale.

PRODUS SIGUR - reduce
riscul potential la locul de
munca in timpul manipularii si
depozitarii.

Notã:
Nu contine clor, sulf, fosfor, silicon, acizi si rasini. Vopselele 2K nu sunt atacate.
Poate fi folosit cu oxigenul.
Adãugati întotdeauna concentratul în apã si nu invers!

WRO - 11/06 - 03462 - ©

Utilizare: (concentratia utilizatã în %)
Gãurire, strunjire, tãiere, debitare
Frezare, rectificare filetelor, alezare
Rectificare

Initial
4÷5
4÷8
3÷4

Adaos
1÷4
2÷5
1÷3

Controlul cu refractometrul:
Valoarea cititã si multiplicatã cu factorul 1,2 reprezintã concentratia în procente.

WRO - 03 - 102

Articole conexe:
Robinet bidon 5 litri
Art.-Nr. 891 302 01
Robinet bidon 20 litri
Art.-Nr. 891 302 03




Rezultate foarte bune pentru otel
inoxidabil si aluminiu.
Avantaje:
• Calitate excelentã a suprafetelor.
• Performante ridicate la tãiere.
• Nu lasã pete pe piesele metalice.



Concentratie foarte micã initialã si de
adaos.
Avantaje:
• Foarte economic.
• Reduce costurile de operare.



Protectie ridicatã la coroziune.



Protectie ridicatã împotriva
bacteriilor.



CUT + COOL
LICHID DE RÃCIRE PLUS

Putere mare de rãcire si lubrifiere.
Avantaje:
• Duratã mai mare de viatã a
sculelor, în special pentru alezare si
filetare.
• Calitate excelentã a suprafetelor si
puritate a pieselor.
• Valoare minimã a rugozitãtii.

Compatibilitate foarte bunã cu
pielea.

Lichid de rãcire cu performantã ridicatã.

Recipient
Bidon
Bidon

Continut
5 litri
20 litri

Art.-Nr.
893 050 025
893 050 026

U.A.
1

Domenii de utilizare:
Lichid de rãcire nou, ce contine ulei mineral si este miscibil cu apa, utilizat în
special pentru prelucrarea otelului inoxidabil si a aluminiului. Utilizat pentru
toate strungurile , masinile de rectificat, gãurit si frezat, precum si pentru toate
centrele de prelucrare. Recomandat pentru toate tipurile de prelucrãri mecanice
de la usoare la grele.

Notã:
Nu contine bor, clor, sulf, fosfor, silicon, acizi si rãsini. Vopselele 2K nu sunt
atacate. Poate fi folosit cu oxigenul.
Adãugati întotdeauna concentratul în apã si nu invers!

Utilizare: (concentratia utilizatã în %)

WRO - 11/06 -03450 - ©

Gãurire, strunjire, tãiere, debitare
Frezare, rectificare filetelor, alezare
Rectificare

Initial
4÷6
4÷8
3÷4

Adaos
1÷2
1÷2
1÷2

Articole conexe:

Controlul cu refractometrul:
Valoarea cititã si multiplicatã cu factorul 1.1 reprezintã concentratia în procente.

WRO - 03 - 103

Robinet pentru bidon 5l
Art.-Nr. 891 302 01
Robinet pentru bidon 20l
Art.-Nr. 891 302 03

Ulei mineral cu Esteri sintetici
poliglicol si esteri
sintetici
Maro-galben
Galben deschis

-

22
12 (-10 ÷ +60°C)

~240°C
6000
1,1
1
-

95
12 (-10 ÷ +50°C)

Ulei mineral cu
esteri sintetici
Galben
~170°C
25
0,835
1
-

113
12 (-10 ÷ +50°C)

Ulei mineral

Maro-galben

~190°C

12

0,889

1

-

22

12 (+5 ÷ +40°C)

Culoare

Temperatura
aprindere (ulei)
Viscozitate,
mm2/sec
Densitate la
20°C, g/cm3
Clasa de risc
pentru apã
Valoare pH
Indice refractie
Încãrcare,
Protectie la uzurã,
Duratã de viatã*
Test Brugger,
N/mm2 (DIN 51347)
Duratã depozitare,
luni
1

0,77

35

~275°C

-Pânã la 2500 actionari
datoritã tehnologiei
Eco-Stop
-Poate fi folosit în zonele
de productie si stocare
din industria alimentarã
-Recomandat pentru
pierderile de lubrifiant
-Este posibil contactul cu
materialele sensibile
-Rezistentã f.bunã la
presiuni ridicate
-Protectie f.bunã la
coroziune
-Sunt posibile procese
ulterioare (ex: sudurã)
fãrã curãtarea prealabilã (la conc. scazute)
-100% biodegradabil
-Inodor

Bazã chimicã

-Rezultate f.bune
ptr.otel cu rezistentã
mare
-Rezistenta f.bunã la
presiuni mari
-Pentru utilizãri orizontale sau deasupra
capului
-Aderenta f.bunã

-Poate fi utilizat în
cantitati mici ca
lubrifiant
-Efect de separare f.
bun la frecarea între
piesã si sculã
-Rezultate remarcabile pt. toate prelucrãrile mecanice
-Rezistentã f.bunã la
presiune
-Se poate suda fãrã
curãtare prealabilã
(la conc.scazute)
-Acuratete dimensionalã si calitate

-Utilizare universalã
-Proprietãti f.bune de
alunecare
-Rãceste în timpul
pulverizãrii
-Dizolvã reziduurile
-Compatibilitate bunã
cu materialele
-Este prevenitã lipirea
aschiilor

Proprietãti

Ulei de tãiere de
Pastã de tãiere de
Ulei de tãiere
înaltã perform. rez. la înaltã perform. rez. la biodegradabil cu
pres mari cu rezultate presiuni mari
Eco-Stop
foarte bune ptr. toate
materialele

893 050 011
893 050 012

12 (-10 ÷ +60°C)

79

-

1

0,997

4000

~240°C

Transparent

Esteri sintetici

-Aderentã f.bunã
-Actiune lubrifiantã pe
termen lung
-Aplicare usoarã cu
peria
-Poate fi folosit în
zonele de productie si
stocare din industria
alimentarã
-Recomandat pentru
pierderile de lubrifiant
-100% biodegradabil
-Inodor

Gel de tãiere
biodegradabil

893 050 013
893 050 019
893 050 020
893 050 025
893 050 026

Lichid de rãcire Lichid de rãcire
PLUS

12 (+5 ÷ +40°C)

64

8
-

1

1,06

5

Rosu
Emulsie
~320°C

Poliglicol

-Atestat DVGW
-Usor de îndepãrtat
-Comportament neutru pentru instalatiile
de apã potabilã
-Protectie bunã la
coroziune

Ulei mineral

-Rezultate f.bune pentru
aluminiu si aliaje pe
bazã de aluminiu
-Concentratie micã initialã si de adoas
-Performante ridicate la
tãiere
-Calitate superioarã a
suprafetei
-Valoarea minimã a
rugozitatii
-Biostabilitate ridicatã
-Compatibilitate bunã cu
pielea
-Spumare redusã
-Este prevenitã lipirea
senzorilor de mãsurare
-Corespunde cu TRSG
611

12 (+5 ÷ +40°C)

9,2 (emulsie)
1,455
24 mm2 (otel1)
23 mm2 (otel1)
18 mm2 (aluminiu3)
-

2

0,989

175

12 (-10 ÷ +40°C)

9,2 (emulsie)
1,456
30 mm2 (otel2)
27 mm2 (otel2)
23 mm2 (aluminiu3)
-

2

0,98

110

Galben-maro (conc); Galben-maro (conc);
Semitransparent Emulsie albã finã
-

Ulei mineral

-Utilizare universalã
pentru toate tipurile
de prelucrãri
-Recomandat pentru
o gamã largã de
materiale
-Nu contine simboluri
de avertizare
-Protectie ridicatã la
coroziune
-Spumare redusã
-Este prevenitã lipirea
senzorilor de
mãsurare
-Corespunde cu TRSG
611

Lichid de rãcire uni- Lichid de rãcire de
Agent de filetare
ptr.instalatiile de apã versal cu protectie
înaltã performantã,
potabilã (aprobare ridicatã la coroziune. foarte economic.
DVGW)

893 050 014
893 050 015

Ulei de tãiere Gel de tãiere si Ulei de tãiere
DVGW
si gãurire ECO gãurire ECO

Ulei universal cu
utilizãri multiple

Ulei de tãiere si Ulei de tãiere si Pasta de tãiere
gãurire
si gãurire
gãurire
PERFECT
PERFECT
893 050 008
893 050 010
893 050 004
893 050 009
893 050 1

Tip

Art.-Nr.

Produs

Gama CUT + COOL - Date tehnice

WRO - 11/06 - 03451 - ©

WRO - 03 - 104

Gama CUT + COOL - Domenii de utilizare
Ulei de
tãiere si
gãurire

Ulei de tãiere
si gãurire
PERFECT

Pastã de tãiere
si gãurire
PERFECT

Ulei de tãiere
si gãurire
ECO

Gel de tãiere
si gãurire
ECO

Ulei de tãiere
DVGW

Lichid de
rãcire

Lichid de
rãcire PLUS

Ulei de
tãiere si
gãurire

Ulei de tãiere
si gãurire
PERFECT

Pastã de tãiere
si gãurire
PERFECT

Ulei de tãiere
si gãurire
ECO

Gel de tãiere
si gãurire
ECO

Ulei de tãiere
DVGW

Lichid de
rãcire

Lichid de
rãcire PLUS

Caracteristici

Ulei de
tãiere si
gãurire

Ulei de tãiere
si gãurire
PERFECT

Pastã de tãiere
si gãurire
PERFECT

Ulei de tãiere
si gãurire
ECO

Gel de tãiere
si gãurire
ECO

Ulei de tãiere
DVGW

Lichid de
rãcire

Lichid de
rãcire PLUS

Bazã chimicã

Ulei mineral

Ulei mineral cu
esteri sintetice

Ulei mineral cu
poliglicol si esteri
sintetici

Esteri sintetici

Esteri sintetici

Ester

Ulei mineral

Ulei mineral

12

25
9

6000

35
9
9

4000

5

9
9
9
9
9

9
9
9
9
9

Materiale
Otel, otel aliat
Otel înalt aliat
Fontã, fontã cenusie
Carbid
Metale neferoase (cupru, alamã)
Titan
Magneziu
Aluminiu, aliaje de aluminiu

Proces de prelucrare
Strunjire, strung automat
Gãurire, zencuire, alezare
Gãurire adâncã
Debitare
Filetare (aschierea)
Filetare (roluire)
Frezare
Polizare
Deformare, îndoire, stantare
Stantare, stantare finã
Brosare, danturare

WRO - 11/06 -03452 - ©

Viscozitate (mm2/s)
Utilizat în cant. mici pt.lubrifiere
Nu contine simboluri de avertizare
Recomandat pentru utilizare deasupra capului
Aprobare DVGW
Biodegradabil / pentru util în ind. alimentarã
Lubrifiere foarte bunã
Duratã lungã de viatã a sculelor
Fumegare minimã
Consum redus
Proprietãti bune de alunecare
Nu contine acid boric
Spumare redusã
Stabilitate ridicatã microbialã
Clasã de risc la apã
- foarte potrivit
- potrivit

9

9
9

175

110

9
9

9
9
9

9
9
9
9

9
9

9
9
9
9

9

1
1
- mai putin potrivit

1
9 - se aplicã

WRO - 03 - 105

1

1

1

9
9
2

9
9
9
2




Efect de rãcire.
Avantaje:
z La sudarea VA se diminueazã
efectul de colorare.



Nu contine silicon.
Avantaje:
z Nu sunt influentate operatiile de
prelucrare ulterioare precum
lãcuirea.



Contine substante naturale.
Avantaje:
z Nu contine tetraclorurã de carbon
si alti solventi.
z Filmul subtire actioneazã temporar
si ca protectie contra coroziunii.



SPRAY SUDURÃ ECO

Previne aderenta stropilor de la
sudurã pe metale, materiale VA
(inox) si pe ajutajele de sudurã.
Avantaje:
z Lucrãrile de sudurã se desfãsoarã
în conditii optime. Se previne
depunerea reziduurilor generatoare
de coroziune.

Resturile de spray de sudurã sunt
usor de curãtat.
Avantaje:
z Este posibilã zincarea si lãcuirea
ulterioarã, fãrã probleme.

Spray protectie la sudurã, ecologic, pentru
aluminiu, otel de constructie, metale neferoase si
oteluri inoxidabile.

Recomandãri generale:
z

z

Produsul se aplicã întotdeauna
economic. Acest lucru este necesar
pentru a evita pãtrunderea în porii
cordonului de sudurã si aparitia
unor fisuri induse de atomii de
hidrogen.

Denumire
Spray sudurã ECO
Spray sudurã ECO (canistrã)
Robinet ptr. canistrã 5 l
Dozã cu pompã

Înainte de galvanizare resturile de
spray de sudurã se îndepãrteazã
atent utilizând Curãtitor
puternic - Art.-Nr. 890 107 sau
agent de curãtare cu presiune.

Continut
400 ml
5l
1000 ml

Art.-Nr.
893 102 1
893 102 10
891 302 01
891 510 210

U.A.
1
1
1
1

Pastã
protectie
duze
,
Împiedicã arderea stropilor de sudurã pe duza de
gaz a pistoletului de sudurã.
Recomandãri generale:
WRO - 11/06 - 05770 - ©

z

Degajã o cantitate micã de gaze
cu miros neutru.
z Nu contine silicon.
Continut
200 g

Art.-Nr.
893 103

WRO - 03 - 106

U.A.
1




Se micsoreazã numãrul
rebuturilor.



Fãrã efecte asupra
organismului.



Pentru materiale termoplastice si termorigide.
Nu contine silicon.

Usor de spãlat.



(Demulant)

Se poate utiliza pânã la
+120ºC.

Obiectul injectat poate fi
ulterior tratat (imprimat, vopsit,
metalizat etc.)



SPRAY PENTRU MATRITE
,

Piesele injectate se scot usor

din formã.

Utilizare:
• Pulverizati un strat subtire
de agent demulant pe
matritã de la o distantã de
cca. 20÷30 cm.
• Cu cât stratul aplicat este
mai subtire, cu atât randamentul demulantului este
mai mare.
• Zona de lucru trebuie sã
fie bine aerisitã.

WRO - 11/06 -03466_6962 - ©

Continut
400 ml

Art.-Nr.
890 50

WRO - 03 - 107

U.A.
1/12




Contine aditivi de protectie contra
coroziunii.
Avantaje:
• Mecanismele de închidere rãmân
protejate pentru o perioada mai
lungã.



Nu contine rãsini si acizi.
Avantaje:
• Nu se formeazã compusi ce pot
produce coroziunea.



Nu contine silicon.



Aditivi anti-frictiune cu eficacitate
ridicatã ce garanteazã o reducere
optimã a frecarii.
Avantaje:
• Previne uzarea prematurã si
griparea burghiului în mandrina
masinilor de gãurit.



Proprietãti foarte bune de alunecare
si curãtare.
Avantaje:
• Usureazã functionarea
balamalelor usilor si ferestrelor.
• Lubrifiazã si întretine toate tipurile
de mecanisme fine.



Nu contine rãsini si acizi.
Avantaje:
• Nu se formeazã compusi ce pot
produce coroziunea.

 

SPRAY PENTRU YALE

Proprietãti foarte bune de alunecare
ce asigurã o îndepãrtare foarte bunã
a umezelii.
Avantaje:
• Datoritã îndepãrtãrii umezelii este
prevenitã înghetarea în timpul iernii.

Nu contine silicon.
Se poate folosi si ca ulei pentru
arme.

Pentru întretinerea si lubrifierea cilindrilor de broascã.
Continut ml
50

Art.-Nr.
893 052

U.A.
1/24

Instructiuni de utilizare:
Introduceti tubul capilar în
încuietoare si pulverizati scurt. Nu
lubrifiati cu pudrã grafitatã dupã
aplicare.

Domenii de utilizare:
Întretinerea tuturor tipurilor de
încuietori.

SPRAY PENTRU ÎNTRETINERE
,
Continut ml
150

Art.-Nr.
893 051

U.A.
1/12

Instructiuni de utilizare:
Pulverizati în zonele ce trebuie
tratate.

Domenii de utilizare:

WRO - 11/06 - 02129 - ©

Pentru lubrifierea balamalelor si a
mandrinelor.

WRO - 108




Conform DIN 51506, categoria VDL.
Avantaje:
• Lubrifiere foarte bunã.
• Rezistentã foarte bunã la
îmbãtrânire.



Contine aditivi împotriva coroziunii si
uzurii.
Avantaje:
• Protectie optimã la coroziune chiar
si în cazul comprimãrii mediilor
umede.



ULEI PENTRU COMPRESOR
WK 100

Utilizare universalã.
Avantaje:
• Poate fi folosit pentru toate tipurile
de compresoare.

Recomandat pentru utilizarea la
compresoarele Würth.

Lubrifiere foarte bunã a compresoarelor.

Domenii de utilizare

Notã

Pentru lubrifierea compresoarelor cu
piston si rotative pâna la o temperaturã de compresie de 220°C.

Recomandat si pentru lubrifierea
rulmentilor la turbocompresoare.

Continut, ml
1000

Art.Nr.
893 050 506

U.A.
1

Date tehnice

WRO - 02/07 - 10188 - ©

Culoare
Viscozitate cinematicã (ASTM D 445)
Densitate (ASTM D 1298)
Punct de curgere
Clasa ISO-VG
Durata de depozitare

Galbuie
98,5 mm2/s la 40°C
890 kg/m3 la 15°C
-8°C
100
24 luni

WRO - 03 - 109

Decofrol
concentrat
solubil DE120
Produs pe bazã de uleiuri
sintetice si emulgatori
speciali.
Se dilueazã cu apã
înainte de utilizare.
• Diluat cu apa formeazã o peliculã
foarte subtire între cofraj si beton.
• Împiedicã lipirea betonului de cofraj
la decofrare.
• Nu contine solventi. Nu este
cancerigen.
• Este usor de aplicat si ajutã la
reducerea gãurilor din cofraj.
• Concentratul este rezistent la frig si
înghet.

Denumire
Decofrol 25 l

Proportia optimã de dilutie:
Tip cofraj
Lemn
Metal (cofraje noi)
Metal (cofraje refolosite)

Decofrol (l)
1
1
1

Apã (l)
20
10
5

Consum:
1 litru de decofrol concentrat, diluat cu apã, poate acoperi o
suprafatã de aproximativ 80-100 m2.

WRO - 11/06 -E0793 - ©

Instructiuni de utilizare:
Se dilueazã concentratul cu apa si se obtine o emulsie albã, stabilã cel
putin 24 ore.
Nu se va folosi apã prea rece pentru amestec. Întotdeauna se adaugã
concentratul peste apã si se amestecã foarte bine.
Este usor de aplicat cu o perie sau cu o pompã specialã.
Nu schimbã culoarea sau proprietatile betonului.
Atentie!
Înainte de aplicare emulsia se amestecã.
Dupã aplicarea emulsiei cofrajul trebuie protejat de înghet sau
ploaie.

!
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Art.Nr.
893 109 25




Uscare rapidã.
Avantaje:
• În functie de grosimea stratului
poate fi vopsit dupã 10-15 min.



Rezistentã la temperaturã pânã la
+80°C, scurt timp pânã la 140°C.



Se poate slefui usor.



GRUND ANTICOROZIV

Aderentã foarte bunã.
Avantaje:
• Aderã pe aluminiu, suprafete
metalice neacoperite sau
galvanizate, otel, vopsea veche etc.

Conform COV*.
Avantaje:
• Continut redus de solventi.
• Corespunde continutului maxim de
COV specificat în Directiva COV.

Protectie anticorozivã a suprafetelor metalice

*COV = Compusi organici volatili.

Caracteristici:

Domenii de utilizare:

Protectie anticorozivã cu aderentã
foarte bunã pe o gamã largã de
suprafete, inclusiv pe etansanti pe bazã
de PU si MS-polimer.

Constructia de vehicule, vapoare,
unelte, constructii metalice, constructii
de poduri, rezervoare, conducte,
containere, agriculturã si silviculturã etc.

Utilizare:

Notã:

Suprafata trebuie sã fie curatã, uscatã
si fãrã urme de grãsimi. Îndepãrtati cu Intoarceti doza cu capul în jos si
o perie rugina dizolvatã, vopseaua si
pulverizati pânã când duza este goalã.
murdãria. Dacã este necesar suprafata
se slefuieste. Agitati bine doza înainte
de utilizare. Aplicati mai întai un strat
subtire. Atentie la timpul de aerare.
Timpul de uscare este 25 min, dupã 1015 min se poate vopsi cu toate tipurile
de sisteme de vopsire, monocomponente, bicomponente si pe bazã de
apa.

WRO - 03/07 - 10156 - ©

Denumire
Grund anticoroziv
Grund anticoroziv

Culoare
gri deschis
maro roscat

Continut
400 ml
400 ml

Art.-Nr.
893 210 1
893 210 2

U.A.
1/12
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Articole conexe:
Polizor pneumatic
Art.-Nr. 703 351 0
Perie rotativã grosierã
Art.-Nr. 703 350 1
Perie rotativã finã
Art.-Nr. 703 350 3
Curãtitor silicon, 600 ml
Art.-Nr. 893 222 600
TEX-REIN
Art.-Nr. 899 810




Uscare rapidã.
Avantaje:
• Materialele prelucrate pot fi utilizate si
transportate rapid.
• Recomandat ca material de acoperire
(protectie) în cazul transportului
constructiilor metalice.



Se poate vopsi.



GRUND ANTICOROZIV

Protectie anticorozivã foarte bunã
(aproximativ 500 ore cf. DIN 53167).
Avantaje:
• Rezistent la apã, apã sãratã si multe
produse chimice.

Rezistentã la temperaturã pânã la
+120°C pentru scurt timp.

Protectie anticorozivã a suprafetelor metalice, pensulabil
Caracteristici:
Protectie anticorozivã de lungã duratã si în
profunzime.

Domenii de utilizare:
Constructia de vehicule, vapoare, unelte,
constructii metalice, constructii de poduri,
rezervoare, conducte, containere,
agriculturã si silviculturã etc.

Utilizare:
Suprafata trebuie sã fie
curatã, uscatã si fãrã urme
de grãsimi. Îndepãrtati cu o
perie rugina dizolvatã,
vopseaua si murdaria.
Amestecati bine materialul
înainte de utilizare. Aplicati
douã straturi groase la
interval de 1 orã.

U.A.
1/6

DERUGINOL

*COV = Compusi organici volatili.



Art.-Nr.
890 191

Se poate vopsi.
Avantaje:
• Dupã 3 ore se poate vopsi utilizând
toate sistemele obisnuite de vopsire.



Continut
750 ml

Recomandat si ca material de umpluturã.



Culoare
maro roscat

Ecologic.



Denumire
Grund anticoroziv

Conform COV*.
Avantaje:
• Continut redus de solventi.
• Corespunde continutului maxim de
COV specificat în Directiva COV
(1999/13/EC).

Produs sigur.
Avantaje:
• Îmbunãtãteste siguranta locului de
muncã.

Este ecologic având la bazã o dispersie.
Caracteristici:
Opreste procesul de coroziune si oferã o
suprafatã optimã pentru vopsirea
ulterioarã. Deruginolul pãtrunde în resturile
de ruginã, reactioneazã cu rugina si
transformã oxidul de fier într-un compus
organo-metalic stabil, insolubil, albastrunegru.

Utilizare:
Suprafata trebuie sã fie curatã, uscatã si
fãrã urme de grãsimi. Îndepãrtati cu o
perie rugina dizolvatã, vopseaua si
murdaria. Aplicati cu o pensulã sau cu rolã
un strat subtire uniform de deruginol. Evitati
scurgerea acestuia. Se vopseste în interval
de 48 ore. Tineti seama de timpul de
reactie. Nu atingeti suprafetele tratate.

WRO - 03/07 - 10154 - ©

Notã:

Denumire
Deruginol

Culoare
Crem

Nu spãlati suprafata tratatã cu apã. Deruginolul se curãtã imediat dupã suprafetele
vopsite. Nu se va aplica pe suprafete calde
(+40°C) sau expuse la soare. Se va feri de
înghet. Dupã utilizare toate sculele trebuie
curãtate cu apã.
Continut
Art.-Nr.
U.A.
1000 ml
893 110
1/12
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Articole conexe:
Curãtitor silicon, 600 ml.
Art.-Nr. 893 222 600




PH: 1,3 (solutie 10%).



Nu contine AOX.



Nu contine silicon.



SOLUTIE
RUGINA
, CURÃTAT
,

Contine acizi cu eficientã mare, agenti de
înmuiere si tensioactivi.
Avantaje:
• Filmul de ruginã este îndepãrtat fãrã
probleme de pe caroserie, tablã, otel,
fier, fontã.

Transparent.

Instructiuni de utilizare:
Pulverizati pe suprafata ce trebuie tratatã
si lãsati sã se înmoaie maxim 3 minute,
apoi spãlati atent cu apã. Odatã neutralizat cu lapte de var produsul este
biodegradabil.

Recomandãri:
Suprafata tratatã trebuie protejatã de
coroziunea ulterioarã prin aplicarea unui
primer/grund sau a Spray-ului anticoroziv
Art. nr. 893 15. Se recomandã testarea
compatibilitãtii cu materialele tratate
precum materiale plastice sau cauciuc. A
nu se pulveriza pe suprafete fierbinti si a
nu se folosi în plin soare.

WRO - 05/07 - 05609 - ©

Continut
5l

Art.-Nr.
890 130

U.A.
1

WRO - 03 - 113




Aderentã foarte bunã.
Avantaje:
• Aderã pe aluminiu, suprafete metalice
neacoperite sau galvanizate, vopsea
veche etc.



Uscare rapidã.
Avantaje:
• În functie de grosimea stratului poate fi
vopsit dupã 15-20 min.



WELNOX 500

Pigmenti metalici activi.
Avantaje:
• Fãrã stropi la sudurã.
• Protectie foarte bunã.
• Nu arde.
• Nu rezultã zgurã.

Conform COV.
Avantaje:
• Continut redus de solventi.
• Corespunde continutului maxim de
COV specificat în Directiva COV.

Film de protectie elastic, cu uscare rapidã. Contine pigmenti
metalici activi pentru sudurã în gaz inert si sudurã în puncte.

Caracteristici:

Utilizare:

Film protectie si primer pentru sudurã, cu
aderentã foarte bunã pe o gamã largã de
suprafete. Stropi mai putini, fãrã arderi si
fãrã zgurã. Asigurã o protectie
anticorozivã bunã pe termen lung.

Suprafata trebuie sã fie curatã, uscatã si
fãrã urme de grãsimi. Agitati bine doza
înainte de utilizare. Pentru protectia
anticorozivã dupã sudare curãtati zona
sudatã cu pâslã abrazivã si curãtitor
pentru silicon. Aplicati primul strat subtire.
Atentie la timpul de aerare. Se poate vopsi
cu toate tipurile de sisteme de vopsire.

Domenii de utilizare:

Domenii de utilizare:

Reparatii caroserie, reparatii auto si
camioane, constructii masini, ateliere
fabrici, constructii metalice si din inox etc.

Intoarceti doza cu capul în jos si pulverizati
pânã când duza este goalã.

WRO - 05/07 - 09820 - ©

Denumire
WELNOX 500

Culoare
gri argintiu

Continut
500 ml

COV = Compusi organici volatili

Art.-Nr.
893 215 500

U.A.
1/12
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Compatibilitate foarte bunã pe o
gamã largã de materiale inclusiv
suprafete vopsite, suprafete
metalice si din material plastic.
Avantaje:
Utilizãri multiple.



Film protector care nu se usucã.
Avantaje:
Zgârieturile, crãpãturile sunt
etansate uniform.
Nu rãmân suprafete expuse
coroziunii.



Economic: este necesarã o cantitate
micã.
Avantaje:
Economie de timp si bani.



SPRAY ANTICOROZIV

Ulei special cu vâscozitate micã si
proprietati foarte bune de
alunecare.
Avantaje:
Asigurã protectie chiar si în zone
greu de pãtruns.
Stopeazã procesul de coroziune.

Rezistentã remarcabilã la apã
sãratã conform DIN 50021.
Avantaje:
Conferã protectie foarte bunã chiar
si în cele mai dure conditii.

WRO - 11/06 -06963 - ©

Fluid special, incolor si cu bune proprietãti de alunecare.

Domenii de utilizare:

Aplicare:

Pentru conservarea uneltelor,
componentelor masinilor si
autovehiculelor ca de ex: lanturi pentru
iarnã, cremaliere, suport schiuri.
Se poate folosi în zone greu de
pãtruns de la compartimentul
motorului, praguri, usi sau aripi.
Protectie foarte bunã a motocicletelor
si bicicletelor, mai ales pe timpul iernii.
Recomandat pentru orice fel de
suprafatã expusã unei concentratii
mari de sare ca de ex: pe litoral, pe
mare. Protectie foarte bunã pentru
motorul bãrcilor.

Curãtati si uscati suprafetele ce trebuie
tratate. Apoi, aplicati un strat subtire de
spray anticoroziv. Pentru o protectie
adecvatã se repetã aplicarea la fiecare
6 luni.
Continut
300 ml

Art.-Nr.
893 15

U.A.
1/12
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Se poate vopsi umed pe umed.
Compatibil cu sistemele de
vopsire pe bazã de solventi.


PROTECTIE ÎMPOTRIVA
LOVITURILOR DE PIETRE SI
ANTICOROZIVÃ

Se poate vopsi foarte repede.

Compatibil cu sistemele de vopsire pe
bazã de solventi.
Avantaje:
• Rezultate foarte bune în cazul vopsirii.
• Stratul ulterior de vopsea nu pãtrunde în
materialul de protectie.



Material pe bazã de rãsini sintetice si solventi ce se poate
vopsi umed pe umed.



Avantaje:
• Poate fi vopsit umed pe umed dupã aprox.
20÷30 minute.
• Reducerea timpului de stationare în cazul
reparatiilor dupã accidente.

În functie de utilizare se poate obtine
o structurã finã sau grosierã (aplicare
cu pistolul).



Avantaje:
• Refacerea simplã si usoarã sau
completarea protectiei originale (din fabricã)
împotriva loviturilor de pietre.
• Recomandat pentru materiale plastice
texturate.

Culoare
negru
bej
negru
gri
bej

Continut
500 ml
500 ml
1000 ml
1000 ml
1000 ml

Art.-Nr.
892 076
892 076 2
893 076
893 076 1
893 076 2

U.A.

1/12
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Agitati bine doza înainte de
utilizare. Suprafata trebuie sã fie
uscatã, fãrã urme de ruginã, praf si
grãsimi. Trebuie îndepãrtate orice
alte materiale de acoperire. În
functie de grosimea stratului,
vopsirea ulterioarã se poate face
umed pe umed dupã aprox. 20÷30
minute folosind toate sistemele de
vopsire pe bazã de solventi.
Distanta optimã de pulverizare este
30 cm. Temperatura optimã de
aplicare este de 15÷25°C.
Bidonul de 1 l se poate utiliza cu
pistoalele Nr. Art. 891 106 3 sau
891 110. Presiunea de lucru: 3-6 bar

Conform COV*.
Avantaje:
•Continut redus de solventi.
• Corespunde continutului maxim de COV
specificat în Directiva COV.



Utilizare:

Pentru repararea si refacerea
structurii originale precum si pentru
protectia împotriva loviturilor de
pietre si anticorozivã în pãrtile
vizibile ale caroseriei: scut frontal,
scut posterior, praguri. Recomandat
pentru materiale plastice texturate.
Înainte de utilizare pentru o
functionare corespunzatoare
verificati pistolul si duza. Întoarceti
doza cu capul în jos si pulverizati
pânã când duza este goalã. Nu
pulverizati pe articulatii, motor,
sistem de transmisie si frânare.

WRO - 02/07 - 10161 - ©

Avantaje:
• Nu se scurge de pe suprafetele verticale.
• Protectie foarte bunã la coroziune (testat cf.
DIN 50021).
• Protectie foarte bunã împotriva loviturilor
de pietre (testat conform metodei SAE - J400).

Domenii de utilizare:

Notã:

Material vâscos cu proprietãti foarte
bune de acoperire.

Potrivit pentru uscarea în cuptor.
Se poate slefui usor.
*COV = Compusi organici volatili

!

Pistol pentru antifon
Art.-Nr. 891 106 3
Pistol UBS pentru dozã de 1l
Art.-Nr. 891 110
Diluant universal 6 l
Art.-Nr. 823 440 6



Protectie pe termen lung.
Avantaje:
• Protectie foarte bunã împotriva
coroziunii pe termen lung (testat cf.
DIN 50021).
• Rezistentã foarte bunã la abraziune.



Protectie împotriva vibratiilor.
Avantaje:
• Grosime mare a stratului de
material, pânã la 4 mm.
• Recomandat pentru protectia
alveolelor rotilor.



Concentratie mare de solide,
aproximativ 66%.
Avantaje:
• Nu se contractã dupã uscare (testat
cf. DIN 53152).
• Protectie foarte bunã împotriva
loviturilor de pietre.



Timp scurt de formare a peliculei si
de uscare.
Avantaje:
• Pelicula formatã dupã 60-90 minute
este de 600 µ.
• Reducerea timpului de stationare în
cazul reparatiilor dupã accidente.



Conform COV*.
Avantaje:
• Continut redus de solventi.
• Corespunde continutului maxim de
COV specificat în Directiva COV.



PROTECTIA PODELEI
EXTERIOARE

Rezistent la stropi de apã, apã saratã,
acizi si baze diluate.



Protectie pe termen lung si
împotriva vibratiilor.

Rezistentã la temperaturã dupã
uscare: -25 ÷ +80°C.

Material pe bazã de bitum si solventi, nu se poate vopsi

Domenii de utilizare:

Utilizare:

Pentru repararea si protectia suprafetelor care nu necesitã vopsire.
Recomandat a se folosi în exteriorul
vehiculului (ex: alveolã roti, podea
exterioarã etc.) pentru reducerea
vibratiilor.

Agitati bine doza înainte de utilizare.
Suprafata trebuie sã fie uscatã, fãrã
urme de ruginã, praf si grãsimi.
Temperatura optimã de aplicare este
de 15 ÷ 25°C. Distanta optimã de
pulverizare este 30 cm. În cazul
aplicãrii mai multor straturi lãsati
produsul sã se usuce între aplicãri.
Bidonul de 1 l se poate utiliza cu
pistoalele Nr. Art. 891 106 3 sau
891 110. Presiunea de lucru: 3 - 6 bar.

Notã:
Înainte de utilizare pentru o functionare
corespunzatoare verificati pistolul si
duza. Intoarceti doza cu capul în jos si
pulverizati pãnã când duza este goalã.
Nu pulverizati pe articulatii, motor,
sistem de transmisie si frânare.

*COV = Compusi organici volatili.
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Articole conexe:
Culoare
negru
negru

Continut
500 ml
1000 ml

Art.-Nr.
892 073
892 072

U.A.
1/12

Pistol pentru antifon
Art.-Nr. 891 106 3
Pistol UBS pentru dozã de 1 l
Art.-Nr. 891 110
Diluant
Art.-Nr. 823 440 6
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Efect foarte bun de îndepãrtare a
apei.
Avantaje:
• Umezeala infiltratã este
îndepãrtatã.



Rezistentã ridicatã la cãldurã si
flexibilitate bunã la temperaturi
scãzute.
Avantaje:
• Cea mai bunã protectie pe termen
lung.



Compatibilitate cu toate tipurile de
vopsea emailatã precum si cu pãrtile
din cauciuc si materiale plastice.



CEARÃ PROTECTIE
CAVITÃTI
,
,

Proprietãti foarte bune de alunecare.
Avantaje:
• Sunt protejate eficient chiar si
zonele greu accesibile.

Nu contine metale grele.

Asigurã protectie îndelungatã contra coroziunii pentru
praguri, usi, ranforsãri etc.

Culoare
Galben deschis
Bej deschis
Transparent

Continut
1000 ml
1000 ml
1000 ml

Art.-Nr.
892 080
892 081
892 082

U.A.
1/12

Utilizare:
Agitati bine înainte de utilizare.
Aplicati un strat subtire de cearã pentru cavitati cu ajutorul
pulverizatorului cu presiune sau a pistolului cu vacuum
folosind o sonda corespunzatoare.

SPRAY PROTECTIE
CAVITÃTI
,
,

Pentru retusãri si protectie pe termen lung dupã lucrãri la
caroserie.

Domenii de utilizare:
Pentru protectia pe termen lung a
pãrtilor de caroserie expuse coroziunii
precum falturi, muchii si suprafete la
praguri, usi, lonjeroane si ranforsãri.
Se poate folosi pentru suplimentarea
etansãrii din fabricã a masinilor noi,
pentru completarea compusilor de
anticoroziune existenti si pentru
restaurarea protectiei anticorozive dupã
reparatii.

Notã:
Temperatura materialului pe care se
aplicã trebuie sã fie +18°C ÷ +30°C.
Grosimea recomandatã a stratului uscat:
30µ ÷ 40µ.
Aerisiti bine dupã aplicare.
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Culoare
Galben deschis

Continut
500 ml

Art.-Nr.
893 081

U.A.
1/12

Utilizare:
Agitati bine înainte de utilizare.
In functie de suprafata pe care trebuie aplicat, se
pulverizeazã în strat subtire direct în cavitãti sau folosind o
sondã Art.-Nr. 891 081.
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CEARÃ PROTECTIE







Cearã bej transparentã ce previne corodarea si îndepãrteazã
apa.

Continut, ml
300

Art.-Nr.
893 082

U.A.
1/12

Domenii de aplicare:
Pentru protectia diverselor zone din interiorul caroseriei, în special la rosturi,
falturi si suprafete din compartimentul motorului, portbagaj, interiorul usilor,
pragurilor etc.

Notã:

WRO - 07/07 - 02116 - ©

Nu se recomanda pentru suprafete vopsite vizibile.
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Foarte aderentã, îndepãrteazã apa.
Avantaje:
Asigurã o protectie de lungã duratã
împotriva coroziunii a suprafetelor
acoperite.
Bej transparentã.
Avantaje:
Utilizare universalã chiar si pe
suprafete deschise la culoare.
Rezistentã la temperaturã pânã
la +120° C.
Nu contine silicon.

Pistoale pentru antifon si ceara de protectie
Pistol UBS
• Pentru aplicare usoara antifon si cearã
protectie cavitãti.
• Pentru refacerea structurii originale în
zonele reparate (praguri, pasaj roti,
podea etc).

Notã
Întotdeauna trebuie sã rãmânã o dozã
montatã în pistol.
Nu lãsati niciodatã pistolul gol.
Presiunea de lucru 2÷4 bar.

Descriere
Art.-Nr.
Pistol UBS
cu douã sonde 891 110
de nylon (1,3 m)
Garniturã
891 110 0
de rezervã

Descriere
Art.-Nr.
Set accesorii de rezervã 891 110 010

U.A.
1

U.A.
1
5

Descriere
Set sonde nylon

Art.-Nr.
891 110 001

U.A.
1

Pistol pulverizator UBS
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• Pentru aplicare rapidã antifon pe bazã de rãsini sintetice (Art.-Nr. 893 076…) sau
bitum (Art.-Nr. 892 072) si cearã de protectie (Art.-Nr. 892 08...)
• Cu duzã variabilã pentru refacerea structurii originale la praguri, pasaj roti,
podea etc.
• Niplu R1/4"
• Presiunea de lucru 3÷4 bar.

Descriere
Pistol pulverizator UBS

Art.-Nr.
U.A.
891 106 3 1
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Se formeazã un film protector.
Avantaje:
• Protejeazã împotriva umezelii, sãrii
si murdãriei prevenind coroziunea.
• Izolare foarte bunã pentru
sistemele electrice.



Elasticitate ridicatã a acoperirii.
Avantaje:
• Flexibilitate ridicatã chiar si pe
materiale sintetice, furtune de
cauciuc, cabluri etc.



Rezistentã foarte bunã la
temperaturã (+100°C).
Avantaje:
• Lacul pentru motor nu se
decoloreazã.
• Lacul nu se înmoaie si praful nu
aderã.



Lac protectie
motor
,

Motorul inclusiv cablurile si furtunele
aratã ca noi.
Avantaje:
• Îmbunãtãtirea aspectului
compartimentului motorului,
mentinerea sau cresterea valorii
vehiculului.
• Recomandat în special pentru
masinile vechi.

Aderentã foarte bunã pe diferite
suprafete.
Luciu puternic.

Notã:

Aplicare:

Nu pulverizati pe suprafete lãcuite sau
pe motorul încins.

Agitati bine înainte de utilizare. Curãtati
suprafata ce urmeazã a fi tratatã cu
Curãtitorul pentru motor ABSOBON si
lãsati sã se usuce. Cu motorul oprit
aplicati lacul în strat subtire uniform.
Dupã utilizare rãsturnati spray-ul si
pulverizati.

Continut
400 ml

Art.-Nr.
892 790

WRO - 11/06 - 05614 - ©

Timp uscare la 20°C
50% umiditate relativã

U.A.
1/12

Praful nu mai aderã dupã 10 min.
Uscare completã dupã 60 min.
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Îmbunãtãteste aspectul si asigurã protectie motorului.

PLÃCI INSONORIZANTE
Reduc zgomotele produse de vibratia diferitelor pãrti de
caroserie precum contraaripi, podea, usi etc.

• Plãci din bitum acoperite cu
aluminiu, auto-adezive;
• Adeziv puternic;
• Ranforsate pentru a evita
ruperea;
Dimensiuni [mm]
550 x 250 x 2

• Pot fi vopsite;
• Rezistente la apã, solutii slabe
acide sau alcaline;
• Rezistentã la temperaturã: -30°C
pânã la +80°C (1 orã la 180°C).

Art.-Nr.
890 100 060

U.A.
1 = 6 plãci

PLÃCI INSONORIZANTE
Pentru reducerea zgomotelor, izolare termicã si îmbunãtãtirea
aspectului la capotã, portbagaj, usi etc.

WRO - 11/06 - 03168 - ©

• Suport: spumã poliuretanicã;

• Culoare: gri;
• Prevãzute pe o parte cu un strat
de PU foarte dens si elastic;
• Autoadezive;
• Rezistentã la apã, apã sãratã,
ulei de motor, combustibili si
solventi;
Dimensiuni [mm]
1000 x 500 x 11

• Impermeabile la aer si într-o
mare mãsurã si la lichide.
• Adeziv puternic;
• Rezistentã la temperaturã: -30°C
pânã la +80°C (pentru scurt timp
la 180°C).

Art.-Nr.
890 100 065

U.A.
1 = 2 plãci
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Spray cu lac
Calitate superioarã si protectie îndelungatã
pe bazã de Nitroalchidal

• Calitate superioarã pe bazã de
Nitroalchidal
Avantaje:
• Uscare rapidã.
• Luciu sporit.
• Fluiditate bunã.
• Aplicabil pe toate tipurile de
grund, materiale de umplere sau
alte tipuri de lacuri.

Avantaje:
• Domeniu mare de utilizare

Mod de utilizare
• Se agita puternic inainte de
utilizare cca. 3 min.
• Suprafetele trebuie sa fie curate,
degresate si uscate.
• Curatati, polizati si grunduiti
locurile cu rugina sau vopsea
veche.
• Pulverizati de la cca. 20 - 25 cm.
• Asteptati cca. 5 min. pentru
aplicarea unui nou strat.
• Temperatura de depozitare intre
+15°C si +25°C si max. 60%
umiditate relativa.
• Temperatura optima de utilizare
+20°C.

Proprietati tehnice
• Se usuca rapid.
• Nu contine metale grele.
• Timp de uscare la 20 °C
Pana cand nu mai
adera praful
< 10 min
Pana nu se mai
lipeste
< 20 min
Total
< 60 min

Sortimente

Pistol pentru spray-uri

Spray cu lac

WRO - 11/06 -04780 - ©

Fan nozzle

Mat
Luciu matasos
Special
Luciu puternic
Luciu puternic

Round nozzle

!
Un accesoriu foarte practic
Art.-Nr. 891 090
U.A. 1
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Continut
ml
400
400
400
400
600

Art.-Nr.
893 32 …
893 34 …
893 35 …
893 36 …
893 33 …

Curãtitor pentru silicon
Art.-Nr. 893 222
893 222 5
Grund
Art.-Nr. 890 190 2
Masca protectie
Art.-Nr. 899 160

Gamã de culori conform RAL
Culoare

Cod RAL

Galben crom
Alb perla
Fildes deschis
Galben sulfura
Galben zinc
Galben rapita
Galben matura
Galben orange
Sangeriu
Orange pur
Orange profund
Rosu foc
Rosu carmin
Rosu rubin
Rosu Coca Cola
Rosu fluorescent
Albastru ultramarin
Albastru safir
Albastru briliant
Albastru gentiana
Albastru otel
Bleu
Albastru cer
Albastru trafic
Albastru turquoise
Verde smarald
Verde frunza
Verde muschi
Verde iarba
Verde Reseda
Olive galben
Verde galben
Verde opal
Verde menta
Verde Nato
Gri argint
Gri antracit
Gri negru
Gri grafit
Gri siliciu
Gri luminos
Maro ciocolata
Crem alb
Alb gri
Negru adanc
Negru mat
Negru mat rezistent la 650°C
Alb aluminiu
Alb pur
Negru grafit
Alb trafic
Negru trafic

1007
1013
1015
1016
1018
1021
1032
2000
2002
2004
2011
3000
3002
3003
3020
3026
5002
5003
5007
5010
5011
5012
5015
5017
5018
6001
6002
6005
6010
6011
6014
6018
6026
6029
6031
7001
7016
7021
7024
7032
7035
8017
9001
9002
9005
9005
9005
9006
9010
9011
9016
9017

WRO - 11/06 - 04797 - ©

U.A.: 6

Lackspray
Mat
400 ml Duza cilindrica
Art.-Nr. 893 32 …

Lackspray
Luciu matasos
400 ml Duza cilindrica
Art.-Nr. 893 34 …

Lackspray
Special
400 ml Duza cilindrica
Art.-Nr. 893 35 …

Lackspray
Luciu puternic
400 ml Duza evantai
Art.-Nr. 893 36 …

Lackspray
Luciu puternic
600 ml Duza evantai
Art.-Nr. 893 33 …
893 331 007

893 361 013
893 361 015
893 331 016
893 331 018
893 361 021
893 331 032
893 332 000
893 362 002
893 332 004
893 332 011
893 333 000
893 333 002
893 333 003
893 333 020

893 343 000

893 353 026
893 335 002
893 365 003
893 335 007
893 335 010
893 335 011
893 335 012
893 335 015

893 345 015
893 365 017

893 335 018
893 346 001
893 366 002
893 366 005
893 366 010
893 366 011
893 326 014
893 336 018
893 336 026
893 366 029
893 326 031
893 367 001
893 337 016
893 337 021
893 337 024
893 347 032

893 367 032
893 367 035
893 368 017
893 369 001

893 349 001
893 349 002
893 349 005

893 339 002
893 339 005

893 329 005*
893 359 005
893 339 006
893 339 010
893 339 011

893 349 010
893 349 011
893 369 016

893 339 017

* U.A.: 12/24
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Culori speciale
Culoare

Negru satin
Gri inchis/ Plastic
Negru/ Plastic
Gri galena
Gri inchis profund
Rosu sasiu
Gri MB Actros
Gri Nova
Gri argintiu
Alb artic
Alb iarna
Alb
Rosu sasiu
Alb Politie
Galben Liebherr
Galben Catterpilar
Argintiu-lovitura de ciocan
Galben-lovitura de ciocan
Arginiu perla
Argintiu jenti
Alb briliant
Lac transparent mat
Lac transparent luciu matasos

Cod

Lackspray
Mat
400 ml Duza cilindrica
Art.-Nr. 893 32 …

VW 110
VW 115
Fiat 120
MB 129
MB 167
MB 3575
MB 7329
MB 7350
MB 7354
MB 9147
Volvo 1103
Iveco 194
IC 105
L93 Z VW
4464

Lackspray
Luciu matasos
400 ml Duza cilindrica
Art.-Nr. 893 34 …
893 349 110
893 349 115
893 349 120
893 349 129
893 349 167

Lackspray
Special
400 ml Duza cilindrica
Art.-Nr. 893 35 …

Lackspray
Luciu puternic
400 ml Duza evantai
Art.-Nr. 893 36 …

Lackspray
Luciu puternic
600 ml Duza evantai
Art.-Nr. 893 33 …

893 333 575
893 347 329
893 347 350
893 347 354

893 337 350
893 339 147
893 331 103
893 33 194
893 333 105
893 361 864
893 364 464
893 360 200
893 351 187
893 351 873
893 351 895
893 351 900
893 351 911
893 351 920
893 351 930

1187
1873
1895
1900
1911
1920
1930

U.A.: 6

Produse noi

WRO - 11/06 -04812 - ©

Culoare

Cod

Lackspray
Mat
400 ml Duza cilindrica
Art.-Nr. 893 32 …

Lackspray
Luciu matasos
400 ml Duza cilindrica
Art.-Nr. 893 34 …

Lackspray
Special
400 ml Duza cilindrica
Art.-Nr. 893 35 …

U.A.: 6
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Lackspray
Luciu puternic
400 ml Duza evantai
Art.-Nr. 893 36 …

Lackspray
Luciu puternic
600 ml Duza evantai
Art.-Nr. 893 33 …

Zinc spray pentru caroserie
Puritate Zinc 98 – 99%
Protectie de lungã duratã pentru toate suprafetele metalice
• Oferã protectie catodicã bunã, cu efect
îndelungat, în special pentru caroserii.
• Rezistã la temperaturã de pânã la 490 °C.
• Conductibilitate electricã bunã, recomandat
pentru sudarea în puncte.
• Caracteristici:
– Aderã perfect pe orice metal.
– Se poate vopsi fãrã grunduire prealabilã.
– Rezistent la foc.
– Uscare rapidã, rezistent la apã dupã 15 min.
– Foarte economic, consum mic de material.

Continut ml
400

Nr.Articol
893 109

U.A.
12

Zinc deschis spray
Acoperire anticoroziva de culoarea zincarii termice.
• Pentru remedierea pieselor zincate în baie cu
suprafete deteriorate sau protejarea metalelor
feroase împotriva coroziunii.
• Culoare deschisã, stralucitoare.
• Oferã protectie catodicã bunã si este rezistent la
intemperii.
• Rezistentã bunã în contact cu apã si sare.

• Se usucã repede, se poate vopsi dupã 3-4 ore,
praful nu mai aderã dupã 10-20 minute.
• Recomandat pentru sudurile în puncte.
• Se poate vopsi cu vopsele pe bazã de rãsini
sintetice.

Continut ml
400

Nr. articol
893 114

U.A.
12

Zinc 300
Protectie anticoroziva de lunga durata
•
•
•
•

Protectie anticorozivã eficientã împotriva intemperiilor. • Consum: cca. 252-350 g/m2.
Rezistentã la temperaturã: pana la +300º C.
• Aplicare: grosimea stratului trebuie sã fie 1,5 ori
Aspect asemãnãtor cu zincarea termicã.
grosimea stratului depus în baie si trebuie sã-l
Uscare rapidã (praful nu aderã dupã cca. 15 min,
acopere pe acesta cu cel putin 1 cm.
uscare completã dupã 2-3 zile).
• Domenii de utilizare: constructii metalice, constructii
• Suprafata trebuie curãtatã la luciu metalic, grad SA
de nave si autoturisme.
2,5 conform DIN 55 928, trebuie uscatã si degresatã.

RO - 11/06 - 01141 - ©
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Continut ml
500
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Nr. articol
892 200

U.A.
6




Se poate folosi peste urme de ruginã.
Avantaje:
• Trebuie îndepãrtat doar stratul
superficial de ruginã.



Pentru diverse utilizãri datoritã
capului de pulverizare reglabil.
Avantaje:
• Se pot realiza rapid si în sigurantã
atât reparatii minore cât si reparatii
pe suprafete extinse.



Rezistentã ridicatã la exploatare.



SPRAY PROTECTIE
,
SUPRAFETE
, METALICE

Grosime mare a stratului pulverizat
la o singurã pulverizare.
Avantaje:
• Protectie optimã împotriva
intemperiilor.
• Timp minim de aplicare deoarece
este necesar doar un pas (o singurã
pulverizare).
• Acoperã foarte bine.

Rezistentã ridicatã la abraziune.

PERFECT

Oferã protectie remarcabilã pe termen lung si un aspect
optim al suprafetelor metalice.
Cap de pulverizare cu jet variabil



Reglajul fin permite variatia cantitatii depuse si a suprafetei
pe care este împrãstiatã.

suprafata este stricatã, stratul de zinc se
"sacrificã" (protectie prin coroziune
Pentru îmbunãtãtirea aspectului
anodicã) si astfel suprafata metalicã
suprafetelor metalice, repararea si
este protejatã împotriva ruginei.
protectia acestora împotriva coroziunii.
Produsele rezultate protejeazã întreaga
suprafatã împotriva ruginei.
Notã:
Produsele "Zinc spray Perfect" si "Zinc Dacã suprafata este stricatã, metalul nu
spray deschis Perfect" contin zinc si de mai este protejat în continuare.
aceea oferã o protectie catodicã activã Pe suprafetele acoperite nu se aplicã
masticuri pe bazã de poliuretan, MS
optimã împotriva coroziunii. Dacã
polimer etc.

WRO - 11/06 -10009 - ©

Denumire
Spray zinc Perfect
Spray zinc deschis Perfect
Spray aluminiu mat Perfect
Spray inox Perfect
Spray alamã Perfect
Spray cupru Perfect
Spray aluminiu-argint
foarte lucios Perfect

Culoare

Continut
400
400
400
400
400
400

Art.-Nr.
893 114 113
893 114 114
893 114 115
893 114 116
893 114 117
893 114 118

400

893 114 119



Domenii de utilizare:

Avantaje aditionale
Nivel ridicat testat de protectie la
coroziune cf. DIN 50021 - test de
rezistentã la sare.
Avantaje:
• Spray Zinc deschis Perfect: 250 ore.
• Spray Zinc Perfect: 500 ore.
Foarte bun pentru sudura în puncte.

U.A.

1/12

Suprafatã metalicã
acoperitã cu spray Zn
Perfect dupã 500 ore
de test de rezistentã la
sare.

Suprafatã metalicã
neacoperitã

Articole conexe:
Curãtitor cu acetonã
Art. Nr. 893 460
Art. Nr. 893 460 001

WRO - 03 - 127
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Gt0-1

98,5%

40 µm

WRO - 03 - 128
un nou strat
Da
aprox.+500°C
24

(cu gros.recom.strat)

Se poate suda în puncte

Stabilitate termicã

Durata depozitare la

40 µm

50 µm

Lemn
Carton asfaltat
Policarbonat
Polistiren, PMMA

Metale feroase
Supraf.galvanizate
Policarbonat
Polistiren
PMMA

Otel
Otel galvanizat

Aderentã bunã pe

Polistiren, PMMA

Policarbonat

Carton asfaltat

Lemn

Metal

de ras.sint.
Metal

de ras.sint.

Cu grunduri 1K;
ex: grund pe bazã

Nu

ex: grund pe bazã

Cu grunduri 1K;

Nu

Poate fi grunduit

Otel

Alamã

Nu

Vopsele pe bazã de Cu el insusi
acril si ras.sint.

24

aprox.+100°C

-

un nou strat

Oricand se aplica

14 min

80 min

5 min

25 µm

aprox. 25 µm

-

Gt0-1

-

nitrilicã

Combinatie rãsinã

893 114 117

Perfect

Spray alamã

Vopsele pe bazã

24

aprox.+240°C

-

6 ore

20 min

10-12ore

aprox. 15

30 µm

aprox. 30 µm

-

Gt0-1

-

alchidicã

Combinatie rãsinã

893 114 116

Perfect

Spray inox

acril

24

aprox.+250°C

-

12 ore

45-60 min

aprox. 8 ore

20-30 min

Cu el insusi

Vopsele obisnuite

24

aprox.+300°C

Da

12 ore

15-20 min

10-12 ore

aprox. 15 min

aprox. 50 µm

-

Gt0-1

-

Poate fi vopsit

+10°C ÷ +25°C

18 min
Oricand se aplica

Poate fi vopsit dupa

60 min

5 min

(cu gros.recom.strat)

(rezist la atingere)

Formeazã peliculã

(cu gros.recom.strat)

Întãrire totalã

(cu gros.recom.strat)

Praful nu mai aderã

Grosime recomand. a stratului

(miscare alternativã)

aprox. 40 µm

250 ore

Gt0-1

Tãieturã transv. (DIN 53151)

alchid-acrilicã

alchidicã

aprox. 40 µm

99%

Zinc pur

Combinatie

893 114 115

mat Perfect

Spray aluminiu

Combinatie rãsinã

893 114 114

Grosimea stratului uscat

Rãsinã alchidicã

Test rez. la sare (DIN 50021 SS) 500 ore

893 114 113

deschis Perfect

Perfect

Bazã chimicã

Spray zinc

Spray zinc

Art.-Nr.

Nume

Otel

Cupru

Nu

Cu el insusi

24

aprox.+100°C

-

un nou strat

Oricând se aplicã

17 min

90 min

6 min

25 µm

aprox. 36 µm

-

Gt0-1

-

nitrilicã

Combinatie rãsinã

893 114 118

Perfect

Spray cupru

Spray Al-Ag

Carton asfaltat

Lemn

Metal

Nu

acril si ras.sint.

Vopsele pe bazã de

24

scurt timp la 400°C

aprox.+240°C,

-

4 ore

25 min

4-6 ore

aprox. 15 min

7 µm

aprox. 7 µm

-

Gt0-1

-

sinteticã etil-celulozã

Combinatie rãsinã

893 114 119

f. lucios Perfect

Date tehnice spray-uri protectie
, suprafete metalice




Uscare rapidã.
Avantaje:
Gata pentru circulatie dupã scurt
timp.



Utilizare simplã.
Avantaje:
Poate fi utilizat în pozitie rasturnatã
permitând astfel o aerisire bunã si o
marcare foarte clarã.



Rezistentã la intemperii.
Avantaje:
Marcaj durabil chiar si în conditii
de umezealã si frig.



VOPSEA PENTRU MARCAJE

Domeniu larg de aderentã.
Avantaje:
Aderentã bunã pe materiale
absorbante si neabsorbante,
precum si pe suprafete usor umede.

Pigmenti de inalta calitate.
Avantaje:
Culorile nu se decoloreazã si au o
luminozitate si opacitate ridicate.

Spray de marcaj utilizat în constructii.

Instructiuni de utilizare:

WRO - 11/06 - 04732 - ©

• Se poate folosi pe asfalt, iarbã, sol,
piatrã, beton, lemn etc.
• Produsul se aplicã prin pulverizare
în pozitie rãsturnatã.
• Grosimea liniei este modificatã prin
schimbarea pozitiei tubului fatã de
suprafata pe care se aplicã.
Culoare
Alb
Galben
Rosu
Albastru
Verde
Roz neon
Galben neon

Continut

600 ml

• Timp de uscare 90 minute, praful nu
mai aderã dupã 15 min.
• Tineti tubul în pozitie normalã si
pulverizati pentru curãtarea duzei.
• Timp de depozitare: 3 ani.

Art.-Nr.
893 199 20
893 199 21
893 199 22
893 199 23
893 199 24
893 199 25
893 199 26

WRO - 03 - 129

UA

1/12




Rentabilitate mare.
Avantaje:
Costuri mici ale operatiilor de
remediere în comparatie cu
înlocuirea suprafetelor.



Utilizare simplã.
Avantaje:
Astupã rapid crãpãturi, fisuri si
rosturi.



CEARÃ RETUS,

Gamã largã de culori.
Avantaje:
Se poate gãsi nuanta potrivitã
pentru un numãr mare de
materiale.

Nuantele se pot amesteca.
Avantaje:
Potrivire mai bunã a nuantei
materialului lemnos.

Nuante
, maro

Domenii de utilizare:
Trusã retus
Art.-Nr.
964 890 4

U.A.
1

Pentru astuparea fisurilor, striatiilor,
gãurilor, adânciturilor, rosturilor care
nu sunt supuse la solicitãri mari.

Continut

WRO - 11/06 - 00997 - ©

Culoare
Nr.culoare
Culoare
U.A.
Art.-Nr.
Mahon, deschis
201
890 402 01
Fag
2020
890 402 020
Cires, rosietic
203
890 402 03
Pãr, deschis
204
890 402 04
Cires
205
890 402 05
Ulm, deschis
206
890 402 06
Pin
207
890 402 07
Stejar, natur
208
890 402 08
Mesteacãn, artar, frasin
209
890 402 09
Alb, RAL 9010
210
890 402 10
5
Negru, RAL 9011
211
890 402 11
Anin
2120
890 402 120
Nuc, închis
213
890 402 13
Stejar, închis
214
890 402 14
Nuc, mediu
215
890 402 15
Stejar, mediu
216
890 402 16
Stejar, rustic
217
890 402 17
Nuc, deschis
218
890 402 18
Ulm, închis
219
890 402 19
Mahon, închis
220
890 402 20
Atentie, din cauza procesului de tipãrire, culorile din aceastã paginã de catalog pot sã difere
fatã de culorile originale.
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Indicatie:
Urmati întocmai instructiunile de
utilizare ale fiecãrui produs!
Retineti cã lemnul are o culoare ce
depinde de mai multi factori
(provenientã, soi, prelucrãri etc.). Din
acest motiv nu se poate executa o
retusare impecabilã utilizând o singurã
nuantã de cearã.

Instructiuni de utilizare:

Domenii de utilizare:
Pentru astuparea gãurilor si fisurilor
adânci, de ex. gãurile pentru suruburi,
noduri, crãpãturi în toate tipurile de
lemn masiv si furnir din lemn.
Culoare
Natur
Stejar, deschis
Stejar, mediu
Fag

Cutie 250 g
Art.-Nr.
890 304 0
890 304 1
890 304 2
890 304 7

Chitul se aplicã în locul ce trebuie
acoperit folosind un spaclu. Functie de
adâncimea gãurii procedeul trebuie
repetat. Dacã este necesar, chitul poate
fi diluat cu acetonã.

U.A.

1/6

Tub 50 g
Art.-Nr.
890 304 00
890 304 10
890 304 20
890 304 70

VE / St.

1/10

Atentie, din cauza procesului de tipãrire, culorile din aceastã paginã de catalog pot sã difere
fatã de culorile originale.

Date tehnice

WRO - 11/06 -00995 - ©

Material de bazã
Densitate
Rezistentã la temperaturã
Temperatura de lucru
Viteza de întãrire
Contractie
Stabilitate la depozitare

Nitrocelulozã
cca. 1,0 g/cm3
– 20°C la + 70°C
+10°C
In functie de grosimea stratului cca. 60 min.
cca. 30%
24 luni (în ambalaj original)
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Chiturile de nuante diferite se pot
amesteca.
Avantaje:
Se pot obtine nuante
corespunzãtoare oricãrui tip de
lemn.



CHIT PENTRU LEMN

Rapiditate.
Avantaje:
Materialul pãstos cu granulatie finã
se usucã foarte repede.

Prelucrare ulterioarã bunã.
Avantaje:
Dupã întãrirea completã chitul se
poate prelucra la fel ca si lemnul
(tãiere, slefuire, bãituire, lãcuire
etc.).

DISTRINET
Proprietati:
• Formula puternicã de curãtare combinatã totusi cu o
actiune blândã are ca rezultat curãtarea eficientã a
diverselor tipuri de vaselinã, ulei, praf, gudron, adezivi
(pe bazã de PU, neopren, acrilat etc.), resturi de benzi
adezive, vopseluri (pe bazã apoasã, acrilicã, PU etc.),
varnisuri, cerneluri tipografice etc.
• Curãtare rapidã si eficientã, fãrã apã, a mâinilor,
uneltelor si suprafetelor de lucru.
• Nu contine D-Limonen, nu existã pericolul iritãrii
pielii. Pãstreazã echilibrul natural al pielii, protejeazã
pielea (contine glicerinã).
• Miros plãcut.

Domeniu de utilizare:
Recomandat pentru industrie, ateliere de intretinere,
tipografii, ateliere mecanice, echipe de interventii,
constructii, vopsitorii etc.

• Servetelele pe bazã de PP cu fibre au douã fete,
una rugoasã pentru murdãrie grosierã si una finã pentru murdãrie usoarã.

Utilizare:
Deschideti si trageti servetelul umed din gãleatã.
Utilizati partea abrazivã pentru a freca si curãta
mâinile, uneltele si suprafetele de lucru pãnã cand
murdãria este indepãrtata. Folositi apoi partea finã
pentru a indepãrta eventualele reziduuri. Nu este
necesarã clãtirea si uscarea servetelului. Întotdeauna
inchideti capacul dupã utilizare pentru a evita uscarea
servetelelor.

WRO - 11/06 - 00176 - ©

Denumire
DISTRINET

Nr. art.
893 936 70

Continut
1 gãleatã = 70 servetele
(27 x 31 cm)

U.A.
1
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Curãtitor
,
pentru frâne
Pentru curãtirea rapidã
si ecologicã a
discurilor si tamburilor
de frânã.
z
z

WRO - 11/06 -02273_02200 - ©

Recipient
Dozã spray
Canistrã
Canistrã
Bidon
Pulverizator
Robinet pentru canistrã 5l
Robinet pentru canistrã 20l
Dozã REFILLO
Statie încãrcare REFILLO
Dozã REFILLOmat
Statie încãrcare REFILLOmat
Suport doze

Continut
500 ml
5l
20 l
60 l
1000 ml
400 ml
400 ml
-

Art.-Nr.
890 108 7
890 108 715
890 108 716
890 108 760
891 501 715
891 302 01
891 302 03
891 800 1
891 800
891 800 1
891 880
891 890 1

U.A.
1/24
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1

Curãtã sabotii si plãcutele de frânã de
ulei, murdãrie si span.
Nu contine CFC, hidrocarburi aromatice
sau alte substante toxice.




Nu atacã materialele.
Avantaje:
• Nu atacã suprafetele nevopsite din
aluminiu, alamã, otel inoxidabil si
nici suprafetele metalice.



Utilizare simplã.
Avantaje:
• Fãrã miros neplãcut pentru
utilizator si mediu.
• Curãtare rapidã si eficientã.

 

CURÃTITOR
INDUSTRIAL
,

Actiune puternicã de curãtare si
dizolvare.
Avantaje:
• Îndepãrteazã resturile de adeziv
de la etichete si benzi adezive.
• Este îndepãrtatã chiar si murdãria
întãritã precum ceara, resturi de
silicon, uleiuri si grãsimi.

Nu contine acetonã.
Nu contine silicon si AOX.

Curãtitor special pentru industrie si ateliere.

Instructiuni de utilizare:
Se pulverizeazã pe suprafetele de
curãtat, se lasã putin sã actioneze si se
sterge cu o cârpã curatã si uscatã. În
cazul suprafetelor sensibile curãtitorul se
pulverizeazã într-o cârpã si se sterge.

Domenii de utilizare:
Îndepãrteazã resturile de adeziv de la benzi adezive si etichete din plastic sau
hârtie. Curãtã utilajele, componentele din plastic precum si suprafetele metalice.
Dizolvã diversele tipuri de markere (ex. Edding) de pe suprafete netede,
neabsorbante. Curãtã urmele de degete. Pentru pre-curãtarea suprafetelor
înaintea lipirii. Recomandat si pentru îndepãrtarea stratului de protectie si
conservare ca de ex. la discurile de frânã.

WRO - 01/06 - 09449 - ©

Baza chimicã
Punct de inflamabilitate
Densitate
Clasã de inflamabilitate
Culoare
Descriere
Spray
Canistrã
Dozã cu pompã
Robinet pentru canistrã 5l

Benzinã specialã cu D (dextrogir) - limonen
+10°C
0,74 g/cm3
A1
transparent
Continut
500ml
5l
-

Art.-Nr.
893 140
893 140 05
891 501
891 302 01

U.A.
1/12
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Notã:
Înaintea utilizãrii pe suprafete din
cauciuc sau plastic se va verifica
compatibilitatea cu materialul.

CURÃTITOR
,
BMF
Curãtitor ecologic pentru
industrie si autovehicule.
z Nu contine fosfati, solventi sau
substante corozive.
z Bio-degradabil.
z Se poate utiliza la spãlari manuale, cu
masina sau în aparate cu presiune.
z Capacitate mare de degresare, dar nu
atacã materialele.
z Nu atacã vopseaua, cauciucul,
materialele plastice.
z Produce separarea uleiului din apã
uzatã.
z Nu contine AOX.
z Nu contine silicon.

Denumire
Canistrã
Canistrã
Canistrã
Pulverizator
Robinet pentru canistrã de 5 l
Robinet pentru canistrã de 20 l
Dozã Refillo
Statie de încãrcare

Continut
05 l
20 l
60 l
1l
400 ml
-

Art.-Nr.
893 118 20
893 118 30
893 118 40
893 511 80
893 302 01
893 302 03
891 800 12
893 80020

U.A.

1

Tip spãlare
Aparat de spãlat
cu presiune
Masinã de spãlat
pardoseala
Spãlare
manualã

WRO - 11/06 -01137 - ©

Exemple de utilizare

Aparat de spãlat cu presiune

Masinã de spãlat pardoseala

z Concentratie 3 - 5%.

z Concentratie 3 - 10%.
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Concentratia
3 ÷ 5%
3 ÷ 10%
3 ÷ 50%




Nu apar probleme la preamestecare, raportul optim de amestecare
este de 1:30 (nu 1:10 cât este raportul
conventional).
Avantaje:
• Economie de timp si materiale
datoritã amestecãrii atente.



Putere mare de spãlare la un timp
mic de reactie de max. 5 min.
Avantaje:
• Economie de timp pentru curãtare,
vehiculul revine repede în circulatie.



CURÃTITOR PUTERNIC
PENTRU CAMIOANE

Datoritã compozitiei chimice
curãtitorul este biodegradabil si, de
aceea, nu afecteazã mediul.
Avantaje:
• Cererea pentru un separator de
ulei este mult mai micã, dar în acelasi
timp apele reziduale nu sunt afectate.

PH-ul este 13,2.

,

Spumã alcalinã (concentratã) pentru curãtarea puternicã a
vehiculelor utilitare si sasielor foarte murdare.

Aplicare:
Aplicati curãtitorul uniform pe caroserie, prelatã, sasiu de la o distantã de
1 m utilizând Art. nr. 891 360.
În functie de gradul de murdãrie
asteptati max. 5 min.

WRO - 11/06 - 02232 - ©

Recipient
Canistrã
Butoi

Continut
30 l
200 l

Atentie! Nu lãsati sã se usuce.
Spãlati apoi vehiculul cu apã fierbinte
utilizând o instalatie de spãlat cu
presiune. Folositi apã din abundentã.
Spãlati de jos în sus tinând duza la
15÷20 cm.

Art.-Nr.
893 036 030
893 036 200

U.A.
1
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Concentrat.
Avantaje:
• Poate fi reglat (aleasã dilutia) în
functie de gradul de murdãrie.
• Economic.
• Eficientã mare.



Nu atacã suprafetele.
Avantaje:
• Poate fi utilizat fãrã probleme pe
orice suprafatã.



Nu contine fosfati sau solventi
organici. Nu contine AOX.
Avantaje:
• Nu este periculos în cazul folosirii
zilnice.
• Ecologic.
• Nu este necesarã identificarea
substantelor periculoase.



Biodegradabil >95%



Valoare pH (nediluat): 8.3.



PRODUS CURÃTARE
PRIMARÃ

Putere mare de curãtare.
Avantaje:
• Murdãria de la drum, uleiurile,
grãsimile s.a. sunt îndepãrtate rapid
si în totalitate.
• Se poate utiliza manual sau în
instalatii sub presiune. Nu spumeazã.
• Conferã conditii ideale pentru
tratarea sau restaurarea ulterioarã a
autovehiculului.

Nu contine silicon.

,

Produs concentrat pentru curãtarea profesionalã a vehiculelor
(caroserie, motor, jenti). Ecologic.
pentru motor

pentru caroserie

pentru sasiu si roti

Aplicare:

Notã:

Diluati cu apã în functie de gradul de
murdãrie si pulverizati. Lãsati putin sã
se înmoaie si apoi clãtiti foarte bine cu
apa curatã. În cazul murdãriei întãrite
repetati procedura.
Raport de amestecare: 1:1 pânã la
1:20.

Nu pulverizati pe suprafete fierbinti sau
expuse razelor soarelui. Nu lãsati sã se
usuce. Protejati la înghet.

Raport de amestecare:

Canistrã:

Gradul
de murdãrie
Normal
Puternic

Curãtare
manualã
1:20
1:5

Instalatie
sub presiune
2 ÷ 3%
3 ÷ 5%

Art.-Nr.
893 475
893 475 1

Continut
5l
20 l

U.A.
1

Robinet:

WRO - 11/06 -05610 - ©

Pentru
5l
20 l

Art.-Nr.
891 302 01
891 302 03

U.A.
1
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Nu se scurge de pe suprafetele
verticale.
Avantaje:
• Economie de material cu un maxim
de randament (pierderi minime).



Îndepãrteaza murdãria datoritã
proprietãtilor de curãtitor activ.
Avantaje:
• Economie de timp.
• Nu necesitã clãtirea suprafetei.



Spumã albã, vizibilã!
Avantaje:
• Economie de timp si
de material prin posibilitatea
de pulverizare uniformã pe
toatã suprafata de curãtat.



Împrospateazã aerul din habitaclu.
Miros plãcut de piersicã!
Avantaje:
• Înlãturã mirosul neplãcut de
nicotinã din interiorul autoturismului.



SPUMÃ ACTIVÃ PENTRU
CURÃTAT
,

Îndepãrteazã depunerile de nicotinã,
murdãrie sau praf de pe orice
suprafatã din plastic sau lãcuitã,
geamuri sau tapiterie.
Avantaje:
• Curãtare completã într-o singurã
operatie.
• Actiune universalã.

Nu contine silicon.

Spumã activã pentru curãtarea completã a habitaclului.

Continut
500 ml

Art.-Nr.
893 033

U.A.
1/12

Mod de folosire:
Se agitã doza. Se pulverizeazã
uniform de la 20÷30 cm distantã. Se
asteaptã câteva minute pentru ca
spuma sã actioneze. Se sterge si se
lustruieste cu o cârpã uscatã si curatã.
Atentie! La curãtarea tapiteriei se va
încerca mai intâi rezistenta culorilor
într-un loc mai putin vizibil.

WRO - 11/06 - 04111 - ©

Domenii de utilizare:
Bord, usi, geamuri, oglinzi, tapiterie.
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CURÃTITOR
PENTRU PIELE
,
Curãtã si asigurã protectie îndelungatã suprafetelor
din piele.

Continut
500 ml

Art.-Nr.
893 012 9

U.A.
1/6

Mod de folosire:

Domenii de utilizare:

• Agitati bine flaconul înainte de
utilizare.
• Aplicati solutia prin miscãri circulare
cu ajutorul unei cârpe uscate si
curate.
• Lãsati solutia sã se usuce câteva
minute.
• Finisati prin stergere cu ajutorul unei
cârpe uscate.

• Pentru toate suprafetele din piele
netede (accesorii piele autoturisme,
jachete piele etc.).

CURÃTITOR
EDV
,
Servetele îmbibate cu un curãtitor special cu proprietati antistatice pentru
curãtarea si întretinerea usoarã si eficientã a monitoarelor, carcaselor computerelor precum si a altor componente de birou.

WRO - 11/06 - 02153_03459 - ©

Continut
100 prosoape

Art.-Nr.
890 150

U.A.
1
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Curãta fãrã probleme depunerile de
praf, nicotinã, urmele de pix,
cernealã, creion, lipici, toner, pete de
bãuturi, degete, tuse, strãnut de pe
suprafetele din materiale plastice si
lemn ca:
• Monitoare
• Carcase
• Tastaturi (la computere, masini de
scris si calculatoare)
• Telefoane
• Faxuri
• Copiatoare
• Birouri etc.




Proprietãti ideale de întretinere.
Avantaje:
Improspãteazã culorile.
Lasã un luciu mat.



Proprietati antistatice.
Avantaje:
Previne murdarirea rapidã
ulterioarã.



Volum mic al materialului pulverizat.
Avantaje:
Utilizare simplã si aplicare precisã.
Protejeazã utilizatorul împotriva
inhalãrii.



Miros plãcut de lãmâie.



Nu contine silicon.



CURÃTITOR
DE BORD
,

Proprietãti foarte bune de curãtare
si întretinere într-o singurã operatie.
Avantaje:
Timp mai scurt necesar pentru
tratarea interiorului autovehiculului.
Aplicabilitate universalã pentru
toate pãrtile din material plastic din
interiorul autovehiculului.

Nu contine AOX.

Domenii de utilizare:
Pentru curãtarea si întretinerea
interiorului autoturismelor, vehiculelor
de mare tonaj si autobuzelor. Pentru
bord, usi si pãrtile din material plastic
si cauciuc.

Aplicare:
Spray 400 ml
Art.-Nr.
890 222 1

U.A.
1/24

Canistrã 20 l

WRO - 11/06 - 07678 - ©

Art.-Nr.
890 222 20

U.A.
1

Se pulverizeazã pe suprafata de
curãtat de la aproximativ 20 cm si
apoi se freacã cu o cârpã curatã si
uscatã.

Notã
Nu pulverizati pe parbriz sau pe
geamuri. Dupã aplicare aerisiti putin
vehiculul.

!
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Servetele textile TEX-REIN
Art.-Nr. 899 810




Combinatie specialã de materii
prime.
Avantaje:
Actiune rapidã si de durata.
Mirosul neplãcut nu este acoperit ci
înlãturat prin mijloace naturale.



Pulverizator (manual) cu pulverizare
finã.
Avantaje:
Umezirea uniformã, finã a suprafetei
fãrã udarea acesteia.
Timp de uscare foarte mic.
Utilizare rapidã.



DEZODORIZANT

Recomandat pentru aproape toate
materialele textile.
Avantaje:
Utilizare universalã.
Nu lasã reziduuri.
Nu rãmân pete.
Fãrã culoare.

Nu contine AOX.

Produs cu aplicare pe materiale textile.

Domenii de utilizare:
Spray 500 ml
Art.-Nr.
893 139 20

U.A.
1/12

Neutralizeazã toate mirosurile
neplãcute care pot exista în interiorul
autoturismelor si cabina soferului, în
tapiterie, covoare, perdele sau
îmbracaminte (ex. fum de tigarã,
mirosurile de transpiratie, animale,
mâncare, mucegai etc).

Recomandare:
La materialele textile sensibile la apã
(ex. mãtase) se recomandã încercãri
prealabile.
Nu este recomandat pentru piele.

WRO - 11/06 -03145a - ©

Aplicare:
1. Se pulverizeazã de la cca. 30 cm pe
suprafetele de curãtat, pânã când
tesãtura devine umedã.
2. Dupã uscarea tesãturii mirosul este
îndepartat.
3. In cazul mirosului puternic
procedura se repetã.
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SPRAY SILICONIC
Protejeazã, întretine si izoleazã pe o perioadã îndelungatã
materiale plastice, cauciuc, piese metalice aflate în
componenta automobilelor.
• Piesele din material plastic (bare de
protectie, grila radiator, spoilere)
capãta un luciu plãcut si îsi
pãstreazã elasticitatea în timp.
• Piesele din cauciuc (chedere,
furtune, tampoane, anvelope) sunt
protejate împotriva înghetului, a
îmbãtrânirii, nu se lipesc si nu se
exfoliazã.
• Împregneazã acoperisurile mobile.
• Efect antistatic.
• Eliminã umezeala la contacte
electrice.
• Lubrifiazã si usureazã miscarea
rolelor de la centurile de sigurantã,
eliminã scârtâitul de contact între
piese în miscare.
• Nu pãteazã.

WRO - 11/06 - 01212 - ©

Recipient
Denumire
Continut
Dozã spray
Doza spray
500 ml
Canistrã
Canistra
5l
Canistrã
Robinetpentru
golirecanistrã 5l Robinet
Doza
reciclabila
400 ml
Robinet pentru canistrã 20l
Dozã
REFILLO
Statie incarcare
Statie încãrcare REFILLO
Dozã REFILLOmat
Statie încãrcare REFILLOmat

Continut
500 ml
5l
20 l
400 ml
400 ml
-

Art.-Nr.
Art.-Nr.
893 221
893 221 00
893 221 05
893 893
221 05
221 520
891 891
302 302
01 01
891 891
800 302
14 03
891
800
891 800 00 14
891 800
891 881 12
891 880

U.A.
U.A.
1/12/24

12/24
1
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SILICON FLUID




Produs sigur pentru
organismul uman.
Avantaje:
• Utilizare si manipulare sigurã.
• Îmbunãtãteste siguranta locului de
muncã si protejeazã sãnãtatea.
• Nu sunt necesare simboluri de
avertizare.
Compatibilitate bunã cu materialele.
Respinge umezeala, protejeazã de
exemplu pãrtile de cauciuc împotriva
înghetului.

U.A.
1/12

Date tehnice

Ca agent antifrictiune si pentru
lubrifierea pãrtilor în miscare a
masinilor, în special în domeniul
materialelor plastice, constructia
automobilelor, în industria
alimentarã, farmaceuticã,
tipograficã si a hârtiei. De
asemenea, ce agent demulant în
industria materialelor plastice si
pentru protectia si întretinerea
suprafetelor.

Mod de aplicare:
Curãtati suprafata ce trebuie
tratatã. Pulverizati uniform de la o
distantã de aprox. 20 cm.
Dacã se utilizeazã în zonele în care
se produc si depoziteazã alimente
se va folosi numai cantitatea
minimã tehnic necesarã. În cazul în
care produsul este folosit ca
protectie anticorozivã, filmul de
protectie trebuie îndepartat complet
înainte ca aparatul sa fie repus în
functiune.
WRO - 11/06 -07957 - ©

Incolor, nu decoloreazã.
Avantaje:
• Se poate utiliza pe suprafete
strãlucitoare.
• Nu decoloreazã în cazul
contactului ocazional cu produsul.



Domenii de utilizare:

Art.-Nr.
893 221 000

Rezistentã bunã la temperaturã:
-50°C ÷ +250°C.
Avantaje:
• Domeniu larg de aplicatii, atât în
domeniul temperaturilor ridicate cât
si ca agent demulant.



Continut
400 ml

Baza chimicã
Culoare
Densitate la 20°C
(substanta activã)
Domeniu de
temperaturã
Viscozitatea la 25°C

Contine ulei siliconic foarte
concentrat, de înaltã calitate.
Avantaje:
• Proprietãti bune antifrictiune si
lubrifiante.
• Previne lipirea.
• Eliminã zgomotele neplãcute.
• Previne uzura.





Agent antifrictiune si demulant de înaltã calitate. Produs
sigur pentru organismul uman.

Poate fi utilizat în zonele în
Poate fi utilizat în zonele în care se
care
se siproduc
si depoziteazã
produc
depoziteazã
alimentele
alimentele
NSF H11).
NSF H1.
• În acest context, din motive tehnice
În acest context, din motive tehnice
produsul
poateveni
veni
în contact
produsul poate
în contact
cu cu
alimentele.
alimentele.

Ulei sintetic
Incolor
0,97 g/cm3
-50°C ÷ +250°C
350 mm2/s

NSF H1 - Nr. înregistrare 135927,
conform cerinte USDA 1998 H1

1)

NSF = Organism international recunoscut
pentru înregistrarea si supervizarea
produselor folosite în industria alimentara.

Articole conexe:
HHS Pre-curãtitor
Art.-Nr. 893 106 10
Ulei

Grãsime

Pastã

Lubrifiant uscat

Protectie anticorozivã
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Curãtitor
pentru motor
,
Pentru curãtirea motoarelor, cutiilor de vitezã etc.
• Curãtã rapid si usor uleiul, grãsimile, gudronul si alte urme de murdãrie
de pe motor, cutia de viteze, caroserie etc
• Nu atacã materialul.
• Poate fi utilizat in zonele greu
accesibile.
Continut ml
300

Art.-Nr.
890 23

U.A.
12

Solutie întretinere
,
cauciuc
• Mentine flexibilitatea pãrtilor din cauciuc.
• Previne lipirea prin înghetare sau datoratã
îmbãtrânirii, incãlzirii chederelor de la usi, capotã
motor sau portbagaj.
• Reîmprospãteazã culoarea.
• Nu atacã pãrtile vopsite sau cromate.
• Recomandatã pentru pneuri, covoare de cauciuc,
pedale etc.
• Nu contine silicon.

WRO - 11/06 - 05613 - ©

Continut ml
300
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Art.-Nr.
890 110

U.A.
1/12

CURÃTITOR
MOTOR
,

pH

ru
ut
e
-n

Curãtitor motor ecologic folosit pentru curãtarea motorului,
compartimentului motorului si a cutiei de viteze.

Linia de produse chimice
ecologice (ABSOBON).
• Reduce pericolul ecologic.
• Pericol redus în cazul utilizãrii zilnice.
• Economie de materii prime.
• Se evitã aparitia deseurilor.
• Conform reglementarilor în vigoare
(Germania).
• Calitate foarte bunã corespunzatoare
unor cerinte ridicate.

Caracteristici:

WRO - 11/06 -02793 - ©

• Îndepãrteazã rapid si în totalitate
uleiul, murdãria s.a.
• Performante ridicate de curãtare.
• Biodegradabil > 95%.
• Se separã rapid cf. Ö-Norm test S
5105 astfel încât murdãria continând
ulei si grãsimi nu formeazã emulsie ci
se îndepãrteaza usor. În consecintã
apele reziduale pot fi separate în
separatorul de uleiuri usoare.
• pH 8.5
• Nu contine AOX sau solventi organici,
fosfati si agenti complecsi.
• Usor tixotrop asigurând o curãtare
optimã chiar si pe suprafete verticale.
• Nu iritã pielea.
• Nu atacã suprafetele sensibile.
• Nu contine silicon.

Efect:

Rezultat:

Aplicare:

Curãtitorul pentru motor este usor
viscos (tixotrop) si aderã chiar si pe
suprafete verticale. În timpul perioadei
de reactie curãtitorul penetreazã si
îndeparteazã murdãria.

Motorul, compartimentul motorului si
cutia de viteze sunt curãtate foarte bine
si fãrã efecte asupra mediului, în timp
ce suprafetele sensibile ca de ex.
aluminiu, cositor, zinc, suprafete vopsite,
componente din material plastic si
cauciuc nu sunt afectate datoritã lipsei
agentilor agresivi si a pH-ului neutru.

1. Utilizând o dozã cu pompã sau
un pistol pentru spumã (Art.Nr.
891 612 )
Aplicati curãtitorul de motor (nediluat)
pe motor, compartimentul motorului si
cutia de viteze. Dupã un timp scurt de
reactie spãlati folosind o instalatie de
spãlat cu presiune.
2. Utilizând o instalatie de spãlat
cu presiune. Raport 1:1 pânã
1:10.
Curãtitorul de motor poate fi aplicat cu
apã caldã sau rece. Apa caldã va
accelera procesul de curãtare.

Recipient
Canistrã
Canistrã
Bidon plastic
Robinet pentru canistrã 5l
Robinet pentru canistrã 20l si 60l

Continut
5l
20 l
60 l
-

Art.-Nr.
893 013 05
893 013 20
893 013 60
891 302 01
891 302 03

U.A.

1
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Nu contine acizi.
Avantaje:
Protejeazã suprafetele pe care se
aplicã.
Destinat în special jentilor din aliaje
usoare si lustruite.
Nu prezintã pericol pentru utilizator.



CURÃTITOR
PENTRU JENTI
,
,

Putere mare de curãtare datoritã
noii variante sub forma de gel.
Avantaje:
Nu se scurge, poate actiona în mod
optim.
Curãtã petele de gudron, ulei, aliaj
de frânã etc.

Utilizare simplã.
Avantaje:
Nu se scurge, utilizare economicã.
Miros plãcut.
Actioneazã timp îndelungat (pânã
la 30 min).
Precipitã rapid, adicã se separã în
apã.
pH: 10
Nu contine AOX si silicon.

Nu se va utiliza pe jenti încinse sau în
bãtaia soarelui!
Art.-Nr.
893 476
893 476 05

Continut
1l
5l

U.A.
1/6
1

SPUMÃ PENTRU ANVELOPE



Se pulverizeazã abundent pe
suprafata jentii. Se lasã cca. 5 min sã
actioneze apoi se spalã cu apã.
Capacitatea de curãtare creste dacã
se lasã curãtitorul sã actioneze mai
mult timp (max. 30 min) si se utilizeazã
o perie.

Curãtã, întretine si protejeazã.
Avantaje:
Aplicare simplã si usoarã,
economie de timp.
Nu este necesarã spãlarea
ulterioarã.
Idealã înainte de depozitarea
anvelopelor (vara/iarna).



Atentie

Aspect strãlucitor, mãtãsos.
Avantaje:
Anvelopele vor arãta ca noi.
Imbunãtãteste aspectul,
caracteristicã utilã pentru saloanele
auto.



Aplicare:

 

Pentru jenti din materiale usoare, lãcuite sau nelãcuite, si
pentru jenti din otel.

Protectie la UV si ozon.
Avantaje:
Previne decolorarea prematurã.
Previne exfolierea si protejeazã
contra imbãtrânirii.
Spumã.
Avantaje:
Utilizare economicã.
Nu se scurge pe suprafetele verticale.

Produs de înaltã calitate destinat întretinerii peretilor
anvelopelor.

Aplicare:
Indepãrtati orice urmã de murdãrie.
Pulverizati uniform spuma pe peretii
anvelopelor si lãsati sã se usuce. Nu
este necesarã spãlarea ulterioarã.

Atentie



Continut
500 ml

Art.-Nr.
890 121

Efect antistatic.
Nu contine solventi.
Nu atacã jentile de aluminiu,
cauciucul si suprafetele lãcuite.
Nu contine AOX.

U.A.
1/12
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Nu pulverizati pe suprafata de rulare a
pneului, discul de frânã sau tamburi de
frânã. Contine silicon.




Este necesarã o cantitate micã.
Avantaje:
• Economie de timp si bani.
• Utilizarea regulatã contribuie la
mentinerea aspectului original.
Ulterior murdãria aderã greu pe
jenti.

 

CURÃTITOR
PENTRU JENTI
,
,
ALUMINIU

Contine acid fosforic.
Avantaje:
• Dizolvã murdãria tipicã de pe jenti
precum cea provenitã de la sistemul
de frânare, gudronul, murdãria greu
de îndepãrtat.

pH: 10
Nu contine AOX si silicon.

Curãtitor acid, special pentru jentile din aluminiu
Domeniu de aplicare:

Pentru curãtarea rapidã a jentilor din Al.

Mod de aplicare:
Se pulverizeazã uniform pe suprafata jentii
ce trebuie curãtatã, pânã când aceasta se
acoperã complet. Efectul de curãtare, mai
ales în cazul depunerilor întarite sau a
suprafetelor aspre, poate fi îmbunatatit prin
utilizarea unei perii Art.-Nr. 891 350 102 sau
a unui burete. Nu lãsati sã actioneze mai
mult de 30 sec. În cazul jentilor din aluminiu
nevopsite încercati compatibilitatea cu
materialul.
Descriere
Spray
Canistrã
Robinet

Continut
500 ml
5l
-

Art.-Nr.
890 102
890 102 05
891 302 01

U.A.
1/12
1
1

Atentie!
A se utiliza numai pentru jentile din Al. Nu se va utiliza
pe jenti încinse sau în bãtaia soarelui. Nu pulverizati
pe vopseaua masinii, pe pãrtile cromate, din aluminiu
lustruite, din plastic s.a.



Contine elemente active performante.
Avantaje:
• Urmele de insecte care pot pãta
vopseaua sunt îndepãrtate foarte
usor si în totalitate.



Utilizare simplã si rapidã.
Avantaje:
• Poate fi utilizat si în instalatii de
spãlat.



CURÃTITOR
INSECTE
,

Asigurã protectia materialului.
Avantaje:
• Nu atacã vopseaua, cromul,
materialele plastice, cauciucul etc.

   

Perie de spãlat
Art.-Nr. 891 350 102

Nu formeazã emulsie cu apa.
pH: 10,9
Nu contine silicon.
Nu contine AOX.

Domeniu de aplicare:
Parbriz, grilã radiator, barã protectie,
faruri, placã înmatriculare etc.

Mod de aplicare:
Se pulverizeazã pe suprafatã respectivã si
se lasã câteva minute sã actioneze. Se
îndepãrteazã resturile utilizând un burete.
Pentru a se evita aparitia zgârieturilor
provocate de particulele de praf suprafata
va fi spãlata cu apã în prealabil.
Atentie!
A nu se utiliza pe suprafete vopsite fierbinti sau expuse
razelor solare.

Descriere
Spray
Canistrã
Canistrã
Robinet

Continut
500 ml
5l
20 l
-

Art.-Nr.
893 470
893 470 5
893 470 20
891 302 01

U.A.
1

z Curãtã stropii de gudron, asfalt si
antifon de pe suprafete vopsite,
cromate sau de pe sticlã.
z Se poate utiliza si pe materiale
textile.
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Curãtitor de
gudron
Descriere
Spray

Continut
300 ml

Art.-Nr.
890 26

WRO - 03 - 147

U.A.
1




Utilizãri multiple.
Avantaje:
• Un produs cu o gamã variatã de
aplicatii.
• Economie de spatiu si costuri în
ateliere.



Nu atacã suprafetele.
Avantaje:
• Nu atacã suprafetele vopsite,
cromate, din plastic, cauciuc sau
metalice.



Nu contine fosfati sau solventi
organici.
Avantaje:
• Este redus pericolul potential în
cazul folosirii zilnice.
• Este redusã poluarea mediului.
• Nu este etichetat in clasa
substantelor periculoase.



Biodegradabil cf. OECD 302 B.



Valoare pH: 8.6.



Nu contine silicon si AOX.



LICHID GREEN

Putere mare de curãtare datoritã noii
combinatii de ingredienti eficienti.
Avantaje:
• Uleiurile, grãsimile s.a. sunt
îndepãrtate în totalitate.
• Economic.
• Economie de timp.

Culoare: verde neon.

Curãtitor cu utilizari multiple si putere mare de curãtare
a grasimilor si rãsinilor

Art.-Nr.
893 474
893 474 5

Continut
500 ml
5l

UA
1/12
1

Instructiuni utilizare:

Proprietãti:

Pulverizati în stare nediluatã, lãsati sã
actioneze putin si apoi îndepãrtati
murdãria cu o perie. Spãlati apoi atent
cu apã. Repetati procesul dacã este
necesar. Pentru murdãria usoarã se
poate utiliza o instalatie cu presiune si
o concentratie a curãtitorului de 1:10.

Agent de curãtare biodegradabil, usor
de separat, cu proprietãti foarte bune
de curãtare. Îndepãrteazã usor
murdãria precum grãsimi, ulei, rãsini si
multe alte substante. Compatibilitate
foarte bunã cu materialele.

Domenii de utilizare:

Notã:

Pentru curãtarea suprafetelor metalice,
Nu pulverizati pe suprafete fierbinti sau componentelor masinilor si agregatelor, motoarelor, compartimentelor
expuse razelor soarelui. Nu se
recomandã pentru geamuri de policar- motoarelor, vehiculelor, acoperisului
masinilor decapotabile si echipamenbonat. Nu lãsati sã se usuce. Protejati
la înghet.
telor din ateliere.
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Efectul lichidului green:

Moleculele care curãtã
(tensioactive) aderã la
suprafata particulelor de
murdãrie.

Ele desfac particulele de
murdãrie în pãrti mai
mici fãcând mai usoarã
îndepãrtarea murdãriei.

Murdãria este îndepãrtatã de pe suprafatã,
refacerea particulelor de
murdãrie nu este posibilã datoritã structurii lor
moleculare.
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Domenii de utilizare

Utilizare Materiale auxiliare

Vehicule, exterior

Materiale auxiliare

Caroserie
Roti din aliaj
Roti din otel
Capotã rabatabilã cabrio

Curãtarea vehiculelor

Autobuze, echipament constructii
Rulote
Motociclete
Vehicule, interior

Materiale auxiliare

Tapiterire
Covorase
Tapiterie plafon
Componente plastic
Fete usi

Curãtare primarã

Materiale auxiliare

Insecte
Curatare motor
Film rugina

Întretinerea masinilor
si echipamentelor

Materiale auxiliare

Pãrtile masinilor
Piese de prelucrat
Unelte
Cazane

Ateliere

Arzãtoare
Curãtarea atelierelor

Materiale auxiliare

Dusumeaua atelierelor
Plãci ceramice
Bãi
Rame de geamuri si usi

Instructiuni de utilizare:
1. Pulverizati pe suprafata de
curãtat, manual sau folosind
instalatii cu presiune.
2. Lãsati putin sã reactioneze.
3. Spãlati puternic cu apã.
4. În cazul depunerilor întarite
repetati procedura.

1. Pulverizati pe suprafata de
curãtat, folosind concentratie mare.
2. Lãsati sã reactioneze aprox.
5 min.
3. Spalati puternic cu apã,
manual, cu instalatii cu presiune sau instalatii de spãlat
autovehicule.

1. Pulverizati pe suprafata
1. Pulverizati pe o
de curãtat.
cârpã curatã si
2. Lãsati sã reactioneze
uscatã.
putin.
2. Aplicati pe supra3. Îndepãrtati murdãria cu o
fata ce trebuie trãperie sau un burete.
tatã si curãtati.
4. La final, aspirati tapiteria.

1. Pulverizati pe suprafata de
curãtat.
2. Lãsati putin sã reactioneze.
3. La final stergeti cu o cârpã
uscatã si curatã.
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Notã:
Efectul de curãtare poate fi îmbunãtãtit prin extinderea timpului de reactie sau prin utilizarea unei perii de curãtare. Îdepãrtati
mudãria întãritã înainte de începerea procedurii de curãtare prezentate. Pentru murdãria usoarã sau curãtarea suprafetelor
întinse utilizati o instalatie cu presiune si o concentratie a curãtitorului de 1:10.
Când îndepãrtati petele de pe materialele textile, întotdeauna lucrati dinspre exterior spre interior.
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Lichid transparent.
Avantaje:
• Nu existã riscuri în cazul materialelor textile usoare.
• Se formeazã la suprafatã un film
foarte subtire, invizibil.



Inodor.
Avantaje:
• Nu este necesar un tratament suplimentar dupã uscare.
• Este pe bazã apoasã prin urmare
nu necesitã mãsuri speciale de
securitate în timpul utilizãrii.



Compatibilitate foarte buna cu
materialele.
Avantaje:
• Se poate utiliza pentru toate materialele textile.
• Nu afecteazã proprietãtile materialelor textile.



Valoare pH: 5.0.



Nu contine silicon si AOX.



LICHID CLEAR

Curãtã si impermeabilizeazã într-o
singurã operatie.
Avantaje:
• Este redusã absorbtia apei si a
uleiului iar murdãrirea datoratã
substantelor cu capacitate de
colorare (cafea, suc) este diminuatã.
• Curãtarea în cazul unei noi murdãriri se face mai usor.
• Economie de timp si costuri.

Culoare: transparent.

Curãtitor multifunctional pentru materiale textile,
cu proprietãti de nano-impermeabilizare

Art.-Nr.
893 474 200
893 474 205

Continut
500 ml
5l

UA
1/12
1

Instructiuni utilizare:

Proprietãti:

Pulverizati în stare nediluatã, lãsati sã
actioneze putin si apoi îndepãrtati
murdãria cu o perie. Repetati procesul
dacã este necesar. Pentru a îmbunãtãti
procesul de impermeabilizare, dupã
curãtare pulverizati un strat subtire pe
o suprafatã mai mare. Pentru murdãria
usoarã sau curãtarea suprafetelor
întinse se poate utiliza o instalatie cu
presiune si o concentratie a
curãtitorului de 1:10. Dupã utilizare
lãsati suprafata sã se usuce.

Curãtitor pentru materiale textile,
inodor, ce curãtã si impermeabilizeazã
într-un singur pas. Datoritã impermeabilizãrii active a suprafetei protectia
materialelor textile este mai de duratã.
Materialul rãmâne moale si permeabil
la aer. Rezistentã la frecare.

Notã:

Domenii de utilizare:
Pentru curãtarea profundã a tuturor
suprafetelor textile precum tapiterii,
covorase, prelate, corturi si multe alte
materiale. Recomandat pentru piele de
lac.

În cazul utilizãrii regulate (concentrat),
procesul de impermeabilizare se
îmbunãtãteste. În cazul cresterii dilutiei,
efectele de curãtare si impermeabilizare se diminueazã.

Notã:

WRO - 11/06 - 01750 - ©

Modul de actionare a nano-impermeabilizarii:

La pulverizarea lichidului
nanoparticulele sunt
complet dezorganizate.

Particulele încep sã se
organizeze la suprafatã.
Organizarea este
îmbunatãtitã de procesul
de curãtare.

Nanoparticulele sunt
complet aliniate.
Suprafata este etansatã.
Umezeala nu mai
patrunde în suprafatã.
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Nu pulverizati pe suprafete încinse sau
expuse razelor soarelui.
Nu lãsati sã se usuce înainte de
terminarea procesului de curãtare.
Protejati la înghet.

CURÃTITOR (ACETONÃ)
Curãtitor special pentru suprafete metalice
nevopsite si din sticlã.
Domeniu de utilizare:
Pentru curãtarea eficientã si rapidã si
pentru degresarea suprafetelor metalice
(ex: aluminiu, otel si otel inoxidabil) si din
sticlã înaintea operatiilor de vopsire,
umplere, lipire si etansare.

Performante remarcabile de curãtare.
Avantaje:
Grasimea, uleiul si altele sunt
înmuiate si îndepãrtate rapid si
eficient.
Volatilitate foarte mare.
Avantaje:
Curãtitorul nu lasã reziduuri pe
materialul ce trebuie curatat.

Notã:
Poate dizolva vopseaua, înmuia diferite
materiale plastice si produce
decolorarea. Nu se recomandã pentru
geamuri din policarbonat.

Descriere
Dozã
Canistrã

Continut
250 ml
2,5 l

U.A.
Art.-Nr.
893 460
1
893 460 001 1

PRECURÃTITOR
Curãtitor special pentru materiale plastice,
suprafete metalice vopsite si pãrti din sticlã.
Domeniu de utilizare:

WRO - 09/07 - 07938 - ©

Pentru curãtarea foarte bunã si rapidã a
pãrtilor din materiale plastice, sticlã si
metalice înaintea operatiilor de vopsire,
umplere, lipire si etansare.

Descriere
Dozã

Continut
1l

Art.-Nr.
893 200 1

U.A.
1
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Putere foarte mare de curatare
corelata cu compatibilitate foarte
buna cu materialele
Avantaje:
• Curãtã foarte bine suprafetele de
contact.
• Nu atacã vopseaua si materialele
plastice.
Timp mic de volatilizare.
Avantaje:
Pãrtile curãtate pot fi prelucrate
imediat.

SAMPON
AUTO TWO (2 în 1)
,
Sampon auto ecologic cu efect sporit. Spãlare si ceruire într-o
singurã operatie.

pH

ru
ut
e
-n

Linia de produse chimice
ecologice (ABSOBON).
• Reduce pericolul ecologic.
• Pericol redus în cazul utilizãrii zilnice.
• Economie de materii prime.
• Se evitã aparitia deseurilor.
• Conform reglementarilor în vigoare
(Germania).
• Calitate foarte bunã corespunzatoare
unor cerinte ridicate.

Aplicare:

Caracteristici:

Folositi aproximativ 25 ml de sampon
la 10 l de apã caldã. Dupã spãlarea
preliminarã samponati masina folosind
un burete. Apoi clãtiti cu apã curatã.
Pentru a se obtine efectul maxim
vehiculul trebuie lustruit ulterior cu o
piele de cãprioara. Se poate folosi si în
instalatii sub presiune.
Concentratie: aprox. 0,05 ÷ 0,1%.

• Biodegradabil > 95%.
• pH 6.6.
• Nu contine AOX sau solventi organici.
• Nu contine fosfati si agenti complecsi.
• Se separã rapid cf. Ö-Norm test S
5105 astfel încât murdãria continând
ulei si grãsimi nu formeazã emulsie ci
se îndepãrteazã usor. În consecintã
apele reziduale pot fi separate în
separatorul de uleiuri usoare.
• Nu iritã pielea.
• Nu contine silicon.
• Miros placut.
• Formeazã un strat protector si de
aceea apãrã contra efectelor
intemperiilor, sãrii, coroziunii si razelor
soarelui.
• Înlãturã apa si ploaia.

Efect:

Rezultat:

Îndeparteazã foarte bine murdãria de
pe vehicule fãrã a fi agresiv si fãrã a
avea efecte asupra mediului. Protejeazã
vopseaua împotriva diferitelor influente
prin formarea unui strat protector.

Îndeparteazã murdãria de pe vopsea,
pãrti cromate, pãrti din plastic si cauciuc.
Combinatia specialã a ingredientilor
genereazã în timpul spãlãrii stratul
protector. Acest strat protejeazã
împotriva efectelor apei sãrate,
coroziunii, razelor soarelui etc. Stratul
protector reduce lustruirea deoarece
picãturile de apã se scurg repede la
clãtire.

Recipient
Canistrã
Canistrã
Robinet canistrã 5l

Continut
1l
5l
-

Art.-Nr.
893 010 0
893 010 05
891 302 01

U.A.
1/12
1
1

Sampon
auto
Curãtã complet si dã strãlucire
WRO - 11/06 -02792 - ©

autovhiculelor
• Îndepãrteazã orice fel de murdãrie
de pe vopseaua masinii, de pe
pãrtile cromate, din cauciuc si
material plastic.
• Se poate utiliza la spãlãri manuale si
în instalatii cu presiune.
• Nu atacã pielea si este ecologic.
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Continut
1l
5l

Art.-Nr.
893 012 0
893 012 05

U.A.
1/6
1

Utilizare:
Se adaugã 10 ml de sampon la 15-20 l
de apã caldã. Dupã prespãlarea
masinii se aplicã samponul folosind un
burete si apoi se clãteste. La final se
lustruieste.

LAC POLITUR
pentru vopsea nouã

LACKPOLITUR



Proprietãti de curãtire ridicate.



Oferã protectie suprafetelor vopsite o
lungã perioadã.
Avantaje:
z Curãtã usor orice fel de murdãrie.
z Protectie îndelungatã la actiunea
agentilor atmosferici ( radiatii UV,
sare, etc.).
z Respinge picãturile de ploaie si
murdãria.



Reface usor suprafetele cu zgârieturi.
Avantaje:
z Oferã stralucire suprafetelor tratate.
z Împrospãteazã culorile.

 

Pentru polisãri profesionale în
atelierele de vopsitorie.

Contine silicon.
Culoare: roz

LAC POLITUR
pentru restaurãri

Curãtati în prealabil suprafata ce
urmeazã a fi polisatã cu Samponul
pentru masini ABSOBON®
(Art.-Nr. 893 475) . Agitati flaconul
înainte de utilizare. Aplicati lacul polis
cu ajutorul unei cârpe prin miscâri
circulare. Lãsati scurt timp lacul sã se
usuce si apoi polisati.

Atentie!
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• Reziduurile pot fi îndepãrtate usor
cu ajutorul unei cârpe umede, fãrã
ca aceasta sã cauzeze zgârierea
suprafetei.
• Utilizabil atât la polisari mecanice
cât si manuale.

Denumire
Lac POLITUR vopsea nouã
Lac POLITUR vopsea nouã
Lac POLITUR restaurari
Lac POLITUR restaurari
Robinet pentru canistra
Reductie robinet

Continut
500 ml
5l
500 ml
5l
5l

Art.-Nr.
893 467
893 467 05
893 468
893 468 05
891 302 01
891 302 05

U.A.
1/12
1
1/12
1
1
1
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Instructiuni de utilizare:

• Nu afecteazã suprafetele din
plastic sau cauciuc.



Utilizare:

Curãtã si oferã protectie îndelungatã.
Avantaje:
z Reface usor suprafetele cu
zgârieturi.
z Îndepãrteazã usor orice fel de
murdãrie.
z Respinge picãturile de ploaie si
murdãria.
Restaureazã prin polisare suprafetele
vopsite cu un minim de efort,
îndepãrtând zgârieturile (efect
abraziv).
Avantaje:
z Reface vopseaua.
z Oferã stralucire suprafetelor tratate.

 

Pentru refacerea suprafetelor
vopsite.

Contine silicon.
Culoare: verde mentã.

PASTE DE LUSTRUIT (POLIS-uri)
,
POLISARE RAPIDÃ

PRODUS

PASTÃ DE LUSTRUIT RAPID
Art.Nr. 893 153

ANTIHOLOGRAMÃ

STRÃLUCIRE PUTERNICÃ

PASTÃ DE LUSTRUIT
ANTIHOLOGRAMÃ
Art.Nr. 893 155

PASTÃ DE LUSTRUIT - LUCIU
PUTERNIC
Art.Nr. 893 154

CARACTERISTICI

Pastã de lustruit puternic abrazivã

Pastã de lustruit antihologramã
(foarte finã)

Pastã de lustruit mediu abrazivã

CLIENT

-Vopsitorie

-Vopsitorie
-Vânzãri second-hand

-Vânzãri second-hand

DOMENIU DE
UTILIZARE

Înlãturarea defectelor de vopsire:
-puncte de praf
-coajã de portocalã
-gazare

-Înlãturarea efectului de hologramã generat de culorile închise
-Superfinisare

-Redã strãlucirea vopselelor vechi
mãtuite
-Îndepãrteazã zgârieturile
-Finisare de înaltã calitate

MOD DE
UTILIZARE

Slefuire defecte de vopsire

Polisare

Umidificator
PAS 1

Art.Nr.
Art.Nr.586
586200
20000

]
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Polisare

Abrazivi
Art.Nr.
Art.Nr.586
584200
20000

PAS 1

]

Înlãturarea
efectului de
hologramã

PAS 2

WRO - 03 - 154

]

Dispozitiv
pentru
slefuit

BURETI
,
, DE POLISAT

WRO - 11/06 -07565b - ©

FIN

MEDIU

AGRESIV

FOARTE AGRESIV

PRODUS

BURETE PORTOCALIU
Art.Nr. 585 26 130

BURETE ALBASTRU
Art.Nr. 585 27 130

DISC RETUS
MICROFIBRÃ
Art.Nr. 585 28 150

BLÃNITÃ MIEL
Art.Nr. 585 135

CLIENT

-Vopsitorie
-Vânzãri second-hand
-Spãlatorii

-Vopsitorie
-Vânzari second-hand
-Spãlãtorii

-Vanzari second-hand
-Spãlãtorii

-Vanzari second-hand
-Spalatorii

DOMENIU DE
UTILIZARE

-Se utilizeazã cu orice tip de
polish
-Înlãturã defectele rezultate în
urma vopsirii partiale
-Aplicare cearã
-Indepartarea hologramelor

-Se utilizeazã cu orice tip de
polish
-Arie largã de utilizare atât la
vopsea veche cât si la vopsea
proaspatã
-Curãtarea vopselei

-Arie largã de utilizare atât la
vopsea veche cât si la vopsea
proaspatã
-Curãtarea vopselei

-Arie largã de utilizare atât la
vopsea veche cât si la vopsea
proaspãtã
-Curãtarea vopselei

CURÃTARE

Curatarea se face umed sau
uscat cu ajutorul periei de
curatat

Curãtarea se face umed sau
uscat cu ajutorul periei de
curãtat

Curãtarea se face umed sau
uscat cu ajutorul periei de
curãtat

Curãtarea se face uscat cu ajutorul periei de curãtat

AVANTAJE

-aplicare universalã
-durata mare de utilizare
-calitate înaltã

-aplicare universalã
-duratã mare de utilizare
-suprafatã rugoasã
-calitate înaltã

-degajare micã de cãldurã
-nu interfereazã
-efect abraziv înalt
-înlãturarea hologramelor

-degajare micã de caldurã
-efect abraziv
-duratã mare de utilizare
-lânã foarte densa

WRO - 03 - 155

PASTÃ DE LUSTRUIT (POLIS)
, RAPID

Pastã de lustruit puternic abrazivã pentru îndepãrtarea
rapidã a urmelor si defectelor de vopsire.
Instructiuni de aplicare:

Doza se agitã bine înainte de utilizare.
Puneti câteva picãturi pe buretele de
slefuit orange Art.-Nr. 585 26 130 si o
cantitate mica pe suprafata ce trebuie
tratata. Asezati buretele pe suprafata
ce trebuie lustruitã si porniti masina de
polisat. Aplicând o presiune mica si o
viteza de 1500-2000 rpm, slefuiti
suprafata facand miscari usoare
alternative ale buretelui pana cand nu
se mai observa urme. Slefuti suprafata
pe zone mici. Îndepãrtati excesul de
polis cu un servet special
Art.-Nr. 899 900 106.
În cazul vopselelor de culoare închisã
se aplicã ulterior Pasta de polisat
antiholograma Art.-Nr. 893 155.

Particule abrazive speciale pe bazã
de oxid de aluminiu.
Avantaje:
• Proprietati excelente de slefuire.
• Prelucrare rapidã a suprafetelor cu
defecte de vopsire, lasând in final o
strãlucire puternicã.
Consistentã mare (greutate mai mare
în acelasi volum de ambalare).
Avantaje:
• Nu se împrãstie pe suprafetele
învecinate.
• Economic: este necesarã o
cantitate foarte micã.
• Genereazã o cantitate micã de
praf.
• Curãtarea ulterioarã a
suprafetelor învecinate se face cu
usurintã.

Domenii de aplicare:
Continut
1l ~ 1,37 Kg

Art.-Nr.
893 153

U.A.
1/6

În atelierele de vopsitorie pentru
indepartarea defectelor de vopsire
(gazare,incluziuni de praf,coaja de
portocalã,etc.) si pentru finisarea
ultimului strat de vopsea .

PASTÃ DE LUSTRUIT (POLIS)
,
PENTRU
LUCIU
PUTERNIC
Polis pentru lustruirea profesionalã a vehiculelor folosit
pentru îndepãrtarea petelor si zgârieturilor ca si pentru
obtinerea unui luciu final puternic pe suprafete mari, ex:
pregãtirea masinilor vechi pentru revânzare.
Instructiuni de aplicare:
Doza se agitã bine înainte de utilizare.
Puneti o cantitate suficientã pe buretele
de slefuit din microfibrã
Art.-Nr. 585 26 130 si puneti si pe
suprafata ce trebuie tratatã. Asezati
buretele pe suprafata ce trebuie
lustruita si porniti masina. Aplicând o
presiune micã si o vitezã de 1500-2000
rpm, slefuiti suprafata fãcând miscãri
usoare alternative ale buretelui pânã
când nu se mai observã urme. Slefuti
suprafata pe zone mici. Îndepãrtati
excesul de polis cu un servet special
Art. Nr. 899 900 106.
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Domenii de aplicare:

Continut
1l ~ 1,09 Kg

Art.-Nr.
893 154

U.A.
1/6

Pentru refacerea aspectului initial al
vopselei mãtuite. Îndepãrteazã
zgârieturile si fisurile din stratul de
vopsea. Redã aspectul strãlucitor al
vopselei pentru o perioadã mare de
timp.
Foarte util in pregãtirea masinilor
second-hand pentru vânzare.
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Nu contine silicon.

Particule abrazive pe bazã de oxid
de aluminiu.
Avantaje:
• Calitate foarte bunã a suprafetelor.
• Proprietãti foarte bune de curãtare
a vopselei.
Granule speciale.
Avantaje:
• Straturile de vopsea fisurate se pot
îndepãrta foarte usor.
• Îndepãrteazã repede si usor
insectele, gudronul, rãsinile si alte
depuneri intãrite.
• Suprafetele ce trebuie refãcute pot
fi aduse la un lustru puternic într-o
singurã operatie de polisare.
Consistentã mare (greutate mai mare
în acelasi volum de ambalare).
• Nu se împrãstie pe zonele
învecinate.
• Genereazã o cantitate micã de
praf.
• Curãtarea ulterioara a suprafetelor
învecinate se face cu usurintã.
• Economic: este necesarã o
cantitate foarte micã.
Nu contine silicon.

PASTÃ DE LUSTRUIT (POLIS)
,
ANTI-HOLOGRAMÃ
Polis foarte fin pentru îndepãrtarea definitivã a petelor,
urmelor si efectului de hologramã de pe vopseaua închisã.
Instructiuni de aplicare:
Doza se agitã bine înainte de utilizare.
Puneti câteva picaturi pe buretele de
slefuit orange Art. nr. 585 26 130 si o
cantitate mica pe suprafata ce trebuie
tratata. Daca se utilizeazã un burete
uscat aplicati mai mult polis. Asezati
buretele pe suprafata ce trebuie
lustruita si porniti masina de polisat.
Aplicand o presiune mica si o viteza de
1500-2000 rpm, slefuiti suprafata cu
miscari usoare circulare pana orice
efect de holograma este indepartat. In
cazul unui efect de holograma izolat,
este posibila polisarea manuala
folosind o carpa. Daca este necesar,
indepartati excesul de polis cu un
servet special Art. nr. 899 900 106.

Particule abrazive foarte fine pe
baza de oxid de aluminiu.
Avantaje:
• Îndepãrtarea chiar si a celor mai
mici iregularitãti si a zgârieturilor
foarte fine.
• Singurul produs ce poate
îndepãrta efectul de hologramã
• Luciu final foarte puternic.
Consistentã mare.
Avantaje:
• Nu se împrãstie pe suprafetele
învecinate.
• Economic: este necesarã o
cantitate foarte micã.
• Genereazã o cantitate micã de
praf.
• Curãtarea ulterioarã a suprafetelor
învecinate se face cu usurintã.
Nu contine silicon.

Domenii de aplicare:
Continut
1l ~ 0,94 Kg

Art.-Nr.
893 155

U.A.
1/6

Îndepãrtarea definitivã a petelor si
efectelor de hologramã ce apar la
vopselurile de culoare închisã.

BURETE PENTRU POLISARE
SI
,
,
CURÃTARE
,
Burete sintetic pentru curãtarea suprafetelor gazate si a
murdãriei.
Instructiuni de aplicare:
Umeziti suprafata si buretele cu "Spray
pentru curatat si control"
Art.-Nr. 893 159. Aplicati o presiune
micã pe suprafatã in timpul
tratamentului. Stergeti pânã la uscare
cu o cârpã curatã si uscatã.

Domenii de aplicare:
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Pentru curãtarea rapidã si fãrã
greutate a suprafetelor gazate,
resturilor de cearã, gudron, insecte, in
special pentru masini noi si pentru
pregãtirea masinilor vechi pentru
vânzare.

Continut
250 g

Art.-Nr.
893 157

U.A.
1/6
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Contine polimeri sintetici fara agenti
de polisare.
Avantaje:
• Îndepãrteazã particulele fãrã a
ataca si fãrã a fi nevoie de lustruire
sau polisare ulterioarã.
• Curãtare profundã a tuturor
suprafetelor netede.
• Rãmâne moale - nu devine
sfãrâmicios.
Nu contine solventi si produse
chimice.
Avantaje:
• Nu atacã suprafetele vopsite sau
suprafetele sensibile.
• Reduce riscul în timpul lucrului.




Interfata are structura celulara.
Avantaje:
• Polisarea de calitate a muchiilor
sau suprafetelor bombate fãrã a
exista pericolul deteriorãrii acestora.



Suport discuri de polisare
,

Interfatã demontabilã.
Avantaje:
• Schimbarea buretilor, discurilor de
microfibrã sau a blãnitei de miel se
face rapid fãrã a se schimba
suportul.
• Productivitate maritã.

Discul se poate monta pe masina de
polisat Art.-Nr. 702 451 0 având
prindere pe filet interior M14.

Suport cu interfatã demontabilã pentru discurile de polisat.

Diametru mm
80
125



Minge de polisare
,
Burete sferic de polisat pentru lustruirea sau curãtarea
zonelor greu accesibile ale autoturismelor.

Denumire
Minge polisare

Minge de polisare
diametru mm
100

Prindere
manrinã mm
5

Art.-Nr.

U.A.

585 29 95

1
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Domenii de utilizare:
La pregãtirea de vânzare a autoturismelor uzate sau în spãlãtorii auto pentru
lustruirea rapidã a zonelor greu accesibile.
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Art.-Nr.
586 02 80
586 02 125

U.A.
1

Utilizare generalã usoarã.
Avantaje:
• Lustruirea si curãtarea cu masina a
ramelor, oglinzilor, jentilor sau
mânerelor usilor autoturismelor.
• Utilizabilã în orice loc greu
accesibil cu ajutorul masinilor de
însurubat sau gãurit.
• Productivitate ridicatã.





Art.-Nr.
892 764 025
892 764 026
892 764 029

Stabilitate termicã.
Avantaje:
• Protejeazã compresorul la
supraîncalzire.



Viscozitate
scãzutã
mare
f. mare

Compatibilitate foarte bunã cu
materialele (furtune, elemente de
etansare etc).



Descriere
PAG 46
PAG 100
PAG 150

Capacitate de lubrifiere deosebitã.
Avantaje:
• Prelungeste durata de viatã a
compresorului.
• Functionare silentioasã.
• Presiune de refrigerare corectã.

Uleiul PAG este disponibil în
variantele de joasã (PAG 46), înaltã
(PAG 100) si foarte înaltã (PAG 150)
vâscozitate .



ULEI PAG

PAG este compatibil cu agentul de
rãcire R 134.
Avantaje:
• Miscibilitate bunã cu agentul R134
a.
• Asigurã debitul optim de retur al
uleiului în compresor.

PAG se poate utiliza pentru
lubrifierea, rãcirea si etansarea
pãrtilor în miscare ale circuitului de
rãcire.

U.A.
1/12

Domenii de aplicare:

Mode de aplicare:

Uleiul PAG (polialchilglicol) este un ulei sintetic
pentru compresoarele instalatiilor de aer
conditionat ce folosesc agentul de rãcire
R134a.
Utilizabil la instalatiile de aer conditionat ce
echipeazã autoturismele, autocamioanele,
autobuzele sau utilajele agricole si care
functioneazã cu R134a.

Umpleti cu ulei de compresor pânã la nivelul
indicat de producãtor.

Atentie:
Nu amestecati cu ulei ester. A nu se depozita
la umezealã si a se evita depozitarea tuburilor
partial folosite.

ULEI ESTER

Atentie:
Cantitatile utilizate pentru umplerea
sistemelor de aer conditionat si
cantitatile din compresor, condensator,
vaporizator pot fi verificate in manualele
de service ale fiecarui producator.
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Continut
1l

Art.-Nr.
892 764 035

U.A.
1/6

Domenii de aplicare:

Mode de aplicare:

Uleiul PAG (polialchilglicol) este un ulei sintetic
pentru compresoarele instalatiilor de aer
conditionat ce folosesc agentul de rãcire
R134a.
Utilizabil la instalatiile de aer conditionat ce
echipeazã autoturismele, autocamioanele,
autobuzele sau utilajele agricole si care
functioneazã cu R134a.

Umpleti cu ulei de compresor pânã la nivelul
indicat de producãtor.

Atentie:
Nu amestecati cu ulei PAG. A nu se depozita
la umezealã si a se evita depozitarea tuburilor
partial folosite.
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Proprietãti anti-frictiune.
Avantaje:
• Prelungeste durata de viatã a
echipamentului.
• Asigurã protectia anticorozivã a
componentelor metalice si
nemetalice din instalatie.



Înaltã stabilitate.
Avantaje:
• Durata de utilizare prelungitã ceea
ce duce la economii.



ULEI POMPÃ DE VACUUM

Compatibilitate bunã cu celelalte
materiale.
Avantaje:
• Nu se distrug garniturile sau
etansãrile de cauciuc.

Ulei pentru întretinerea pompelor de vacuum ce echipeazã
instalatiile de aer conditionat.
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Continut
250 ml

Art.-Nr.
892 764 300

U.A.
1/12

Domenii de utilizare:

Aplicare:

Foarte bunã aplicabilitate atât în cazul
pompelor de vacuum standard cât si în
cazul celor de înaltã depresiune. Se poate
folosi si la echipamentele de service aer
conditionat.

Se poate utiliza în combinatie cu toate
celelalte tipuri de ulei pentru pompele de
vacuum (uleiuri pe bazã de hidrocarburi).
Înainte de utilizare cititi instructiunile din
manualul de utilizare al producãtorului
instalatiei.
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Usor si rapid de utilizat.
Avantaje:
• Economie de timp si bani.
Utilizarea se face fãra a fi necesar
un echipament de service A/C.
Avantaje:
• Utilizare si în afara atelierului (se
utilizeazã cu pistol Art.-Nr. 891 764 010
si adaptor Art.-Nr. 764 000 114).
Utilizare simplã.
Avantaje:
• Training foarte simplu pentru
utilizator.

de aer conditionat echipate cu R134a.

1

2

Descriere
Aditiv pentru fisuri A/C (cartus)
Aditiv pentru fisuri A/C (bidon)

Cantitate
7,5 ml
240 ml

Art.-Nr.
892 764 010
892 764 034

U.A.
1/6
1

TRUSÃ ADITIV DETECTOR
FISURI A/C

Compatibilitate foarte bunã cu
materialele.
2

Art.Nr. 964 764 025


U.A. 1
1
3
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Art.-Nr.
891 764 010
764 000 114
892 764 010

Bidonul contine 240 ml.
Avantaje:
• Asigurã verificarea a 32 de
autoturisme sau a 16 vehicule
comerciale.

Produsul contine o cantitate mare de
de substantã fluorescentã activã.
Avantaje:
• Pierderile sunt depistate rapid
deorece sunt extrem de vizibile la
iluminare cu lampã UV.
• Poate fi utilizat si în cazul
motoarelor pentru detectarea
pierderilor de ulei.
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Descriere
Pistol
Adaptor
Aditiv pentru fisuri A/C (cartus)

Aditiv pentru fisuri A/C (bidon
240ml)

Informatii generale:

2

Nr.crt.
1
2
3

Aditiv pentru fisuri A/C (cartus)



1



ADITIV DETECTOR FISURI A/C
Aditiv fluorescent pentru detectatarea fisurilor în instalatiile

Compatibilitate bunã cu alte
materiale.
Avantaje:
• Nu sunt atacate O-ringurile sau
alte materiale de etansare.
• Solutia poate rãmâne în instalatie
si dupã test.
• Copatibilitate bunã cu uleiul de
compresor PAG.
• Corespunde normelor SAEJ 2297.

U.A.
1

Trusã pentru demontat A/C
• Contine atât sculele pentru demontat blocajele cu arc ale tevilor
instalatiei de aer conditionat cu care sunt echipate autovehiculele Ford,
VW, Volvo, Renault, Hyundai, etc. cât si piesele de schimb ale acestor
blocaje.
• Pentru înlocuirea elementelor de etansare si blocare ale cuplelor.
• Atentie! Pentru a evita problemele de neetanseitate, inelele “O” si
inelele blocajelor cu arc trebuiesc întotdeauna înlocuite dupã desfacere.

Art.-Nr. 964 764 036
Descriere
Sculã demontat 6; 3/8”, rosu
Sculã demontat 8; 1/2”, albastru
Sculã demontat 10; 5/8”, negru
Sculã demontat 12; 3/4”, alb
Arc tip “inel” 6; 3/8”, rosu
Arc tip “inel” 8; 1/2”, albastru
Arc tip “inel” 10; 5/8”, negru
Arc tip “inel” 12; 3/4”, alb
Inel “O” 6; 3/8”, rosu
Inel “O” 8; 1/2”, albastru
Inel “O” 10; 5/8”, negru
Inel “O” 12; 3/4”, alb

Nr.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Art.-Nr.
764 000 329
764 000 330
764 000 331
764 000 332
764 000 318
764 000 319
764 000 320
764 000 321
764 000 280
764 000 276
764 000 283
764 000 213

U.A.

Set scule pentru demontat blocajele cu arc A/C Opel
• Special pentru Opel (GM).

Art.-Nr. 764 000 335

Set scule pentru demontat blocajele cu arc A/C - VW
• Special pentru VW Polo, Phaeton.

Art.-Nr. 764 000 337

Sculã pentru demontat blocajele cu arc A/C
Descriere
Sculã tragere (I)
Sculã tragere (II)

Pentru
conductã joasã presiune
conductã înaltã presiune

Art.-Nr.
764 000 338
764 000 339

U.A.

Sculã pentru demontat blocajele cu arc A/C - MB
• Special pentru Mercedes Benz E-Class (W211)
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Art.-Nr. 764 000 340
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1




Aplicare universalã.
Avantaje:
• Recomandat pentru orice tip de
fluid precum si pentru scurgerile de
acizi si baze.
• Eficienta similarã si pentru fluidele
pe bazã de apã.
• Se poate utiliza în interior si
exterior (ateliere, zone cu trafic intens
etc).
NOTA:
Nu este recomandat pentru acidul
fluorhidric!



Foarte usor de utilizat.
Avantaje:
• Granulele ramân tari chiar si dupã
îmbibare.
• Nu formeazã noroi si se pot
mãtura usor.
• Densitatea optimã a granulelor
împiedicã împrastierea acestora pe o
suprafatã prea mare.
• Se formeazã foarte putin praf.



GRANULE ABSORBANTE

Absorbtie mare, actiune rapidã.
Avantaje:
• Sunt necesare cantitati mici, prin
urmare costuri reduse.
• 1 kg de granule absoarbe aprox.
0,9 l ulei.
• Granulele au un sistem capilar fin
care retine materialul absorbit.

Nu alunecã.
Avantaje:
• Nu exista pericolul alunecãrii pe
granule, atât pe jos cât si într-un
vehicul.
• Valoarea SRT (test german pentru
verificarea alunecãrii) 0% înseamnã
cã granulele eliminã pericolul de
alunecare pe suprafetele pe care s-a
vãrsat ulei.

Microgranule absorbante cu actiune rapidã si eficientã
mare; aplicare universalã (tip III/R).

Continut
10 Kg

Art.-Nr.
890 61

U.A.
1

Domenii de utilizare:

Aplicare:

Granulele absorb toate tipurile de
fluide de pe orice suprafatã solidã.
Granulele fiind fine ele pot pãtrunde în
crãpaturi mici si santuri. Proprietãtile
antiderapante foarte bune sunt
eficiente chiar si atunci când granulele
sunt complet saturate. Granulele
absorbante se recomandã atunci când
se cere o suprafatã mare de contact si
o absorbtie rapidã, ex: suprafetele cu
trafic intens ca de exemplu ateliere
unde o absorbtie rapidã si o curãtare
rapidã pot avea consecinte majore.

Granulele absorbante pot fi utilizate
atât pentru prevenire cât si în cazul în
care scurgerile de fluid au apãrut; sunt
usor de imprãstiat si usor de strâns
dupã utilizare. Fluidele sunt absorbite
în granule, suprafata rãmane curatã si
uscatã. În functie de reglementãrile
existente si de fluidul care a fost
absorbit, granulele pot fi date la
deseuri sau incinerate.
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Date tehnice
Materiale
Forma
Granulatie
Culoare
Densitate
Valoare SRT
Tip 2)

Kiselgur
Granule
18/50 mesh
Teracota
495 g/l
0%
III/R
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2)

Absorbant special pt. suprafete solide si
cu trafic intens ca si pt. spatiu comercial si
industrie, nu este necesar sa fie hidrofil si
plutitor)




Compatibilitate foarte bunã cu
materialele.
Avantaje:
• Nu atacã parbrizele din
policarbonat.
• Protejeazã vopseaua si cauciucul.



Concentrat 1:100.
Avantaje:
• 32 ml pentru 2,5-3 l apã (pentru
autoturisme cu un volum de maxim 3 l
apã de spãlat)
• 125 ml pentru 12,5 l apã (pentru
camioane, autobuze, vehicule utilitare
cu volum mai mare de apã de spãlat)
• 250 ml pentru 25 l apã (pentru
toate vehiculele).

 

CURÃTITOR
RAPID
,

Substanta specialã de curãtat.
Avantaje:
• Împiedicã aparitia dungilor pe
parbriz.
• Asigurã o vizibilitate foarte bunã.
• Îndepãrteazã insectele lipite si alte
murdãrii de pe parbriz.

Miros plãcut de piersicã.
Culoare: orange.

Curãtitor foarte concentrat pentru parbrize 1:100

Notã:
Aprobat Volkswagen conform cu
TL 52184

Recomandare:
Se toarnã în rezervorul cu apã pentru
spãlat parbrizul.
Continut ml
32
5000
*) în cutie display

Art.-Nr.
892 333*)
892 333 5

U.A.
25/100
1

Pompa cu dozator pentru
canistrã de 5 l
O cursã a pompei scoate cca. 25 ml de
solutie, cantitate suficientã pentru 2,5 ÷ 3 l
apã.
Art.-Nr.
891 333 5

U.A.
1
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Curãtitor rapid transparent
Special pentru dispozitive cu un singur
stergãtor de parbriz (ex: DaimlerChrysler).
Continut ml
32
*) în cutie display

Art.-Nr.
892 333 0*)

U.A.
25
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Protectie sigurã contra înghetului.
Avantaje:
• Împiedicã înghetarea atât a
instalatiei de curãtat parbrizul cât si a
instalatiei de curãtat farurile.



Substantã specialã de curãtat.
Avantaje:
• Vizibilitate foarte bunã pe timpul
iernii (curãta sarea de la combaterea
poleiului, murdãria uleioasã de pe
stradã).
• Curãtare completã chiar si la
diluare.



Protejeazã materialele.
Avantaje:
• Nu atacã parbrizele din
policarbonat.
• Protejeazã vopseaua si cauciucul.
• Miros de citrice.
• Culoare: albastrã.



Potrivit pentru duze în formã de
evantai.
Avantaje:
• Recomandat pentru toate tipurile
de autovehicule.



DETERGENT PENTRU PARBRIZ

Testat DEKRA.

Curãtare usoarã
(easy to clean effect).
Avantaje:
• Udarea usoarã a parbrizului
permite curãtarea usoarã a acestuia.
• Curãtare de duratã deoarece
murdãrirea ulterioarã este redusã.

Detergent pentru parbriz cu efect antigel pentru instalatia de
spãlat parbrizul.

Tabel pentru amestec:
Detergent
Concentrat
2 pãrti
1 parte
1 parte

Apã
–
1 parte
1 parte
2 pãrti

Continut
1000 ml

Art.-Nr.
892 332 840

Protectie
-63°C
-35°C
-23°C
-12°C
U.A.
1/12

Recomandare:
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Pentru a se asigurã o pulverizare optimã
pe parbriz pânã la -15°C, se recomandã
diluarea cu apã 1:1.
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Protejeazã împotriva unei noi
înghetari.
Avantaje:
• Vizibilitate bunã chiar si înainte de
încãlzirea interiorului masinii.



Compatibilitate foarte bunã cu
materialele.
Avantaje:
• Nu atacã vopseaua, cauciucul si
materialele plastice.

   

SPRAY DEZGHETAT
,
PARBRIZUL

Îndepãrteazã rapid si eficient gheata
chiar si de pe ferestrele foarte
înghetate.
Avantaje:
• Nu este necesar un rãzuitor de
parbriz complicat.
• Ferestrele se dezgheatã foarte
repede.

Nu contine metanol.
Culoare: albastrã.
Miros placut de lamaie.
Nu contine AOX si silicon.

Îndepãrteazã rapid si eficient gheata.

Instructiuni de aplicare:
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Pulverizati pe geamul înghetat de
sus în jos si lãsati putin sã
actioneze. Îndepãrtati gheata
topitã cu un rãzuitor de parbriz.

Continut
500 ml

Art.-Nr.
892 331 201

U.A.
1/12
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Spumã pentru curãtat extrem de
activã.
Avantaje:
• La pulverizarea spumei substanta
activã concentratã ajunge direct pe
suprafata de curãtat.
• Putere de curãtare foarte mare.



Spumã activã pentru curãtarea sticlei si altor suprafete netede.

Protejeazã materialele de curãtat.
Avantaje:
• Nu atacã vopseaua, cauciucul si
materialele plastice.



CURÃTITOR PENTRU
GEAMURI - SPUMÃ ACTIVÃ

Spumã pentru curãtat stabilã.
Avantaje:
• Nu se scurge de pe suprafete
verticale.

Nu contine silicon si AOX.

Recomandare:
A nu se folosi pe suprafete încinse sau în plin soare.
Nu este recomandatã pentru geamurile din policarbonat.

Domeniu de aplicare:
Îndepãrteazã insectele lipite, praful,
depunerile de nicotinã, grãsime,
silicon de pe suprafetele din sticlã,
geamuri, oglinzi, suprafetele
lãcuite.

Descriere
Spray
Canistrã
Canistrã
Robinet

Continut
500 ml
5l
20 l
-

Art.-Nr.
890 25
890 250 5
890 252 0
891 302 01

Mod de aplicare:
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Pentru o spumare optimã doza se
agitã bine înainte de utilizare.
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U.A.
1

Continut
4000 ml
350 ml

Art.-Nr.
893 900 0
893 900 01




Nu contine ulei siliconic.



Curãtã foarte rapid si în profunzime,
nu necesitã frecarea intensã a
mâinilor.



Protejeazã si întretine pielea datoritã
continutului de Dermatin.
Avantaje:
• Previne iritarea pielii.



Miros plãcut.



Nu este dãunãtor pentru mediu.



DETERGENT PENTRU MÂINI
Curãtã si protejeazã pielea.

Nu contine alcooli.

Biodegradabil.

U.A.
1/6
1/6

Dozator
Art.-Nr.
891 900 1

U.A.
1

Suport prindere
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Art.-Nr.
891 900 2

WRO - 03 - 168

U.A.
1



U.A.
1

Dozator pentru bidon de 4 kg.



Art.-Nr.
891 901

Dozare exactã (3 cm3) printr-o simplã
apãsare.



Continut
1 dozator
1 suport prindere
Dibluri
Suruburi

Se poate monta pe orice perete.



DOZATOR CU SUPORT PENTRU
PRINDERE PE PERETE

Înãltime totalã: 40 cm.




Dupa aplicare se formeazã un film
protector uscat, elastic.
Avantaje:
Prindere sigurã a sculelor.
Printr-o dozare corectã nu rãmân
urme de degete pe suprafetele
supuse vopsirii sau galvanizãrii.
Nu este “lipicios” in timpul aplicarii.
Conferã o senzatie placutã pielii
dupã curãtare.



Usureazã curãtarea mâinilor.
Avantaje:
Previne folosirea produselor de
curãtare necorespunzatoare care
frecvent pot cauza iritatii ale pielii.



Aplicare simplã, fãrã probleme.
Avantaje:
Usor de aplicat.
Timp foarte scurt de uscare.
Efect de duratã.



Economic.
Avantaje:
Foarte economic. Dacã se foloseste
de trei ori pe zi, un tub dureazã
aproximativ 6 luni.
Ulterior este necesarã o cantitate
micã de curãtitor, apa adesea fiind
suficientã si timpul de curãtare este
redus considerabil.



Nu contine substante de conservare.



Nu contine silicon.



Biodegradabil.



CREMÃ PENTRU
PROTECTIA MÂINILOR

Se formeazã un film protector eficient
între piele si materialul cu care
aceasta întrã în contact.
Avantaje:
Reduce contactul cu materialele ce
iritã pielea, precum vaseline, uleiuri,
adezivi etc.
Functiile pielii (respiratie, transpiratie,
simt tactil) nu sunt diminuate.

Testat dermatologic.

Cremã protectoare ce previne murdãrirea cu uleiuri, grãsimi
si adezivi. Se poate spãla.

Continut
1000 ml

Art.-Nr.
890 600 100

U.A.
1/12

Domenii de utilizare:

Important:

Protejeaza mainile atunci cand se
lucreaza cu ulei, grasimi, grafit,
smoala si produse pa baza de bitum,
lacuri, vopsele, adezivi, rasini sintetice,
poliesteri, compusi pe baza de silicon,
adezivi pe baza de PU, praf, fibre de
sticla etc.
Nota:
Nu asigura protectie atunci cand se
lucreaza cu apa sau cu amestecuri ce
contin apa, ex: antigel

Produsul nu reprezinta un inlocuitor al
modalitatilor clasice de protectie,
precum manusi, impotriva contactului
cu lichidele caustice sau similare
(pentru aceste aplicatii se recomanda
manusi speciale precum
Art.-Nr. 899 435…)

Aplicare:
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Inaintea inceperii lucrului si dupa
spalarea mainilor, frecati in maini o
cantitate de marimea unei alune, fiind
atenti la unghii. Filmul protector este
uscat peste aproximativ un minut.
Depozitati produsul intr-un loc rece si
uscat.

Articole conexe:
Curãtitor pentru mâini
Art. Nr. 893 900 0

WRO - 03 - 169




Aplicare directã în schimbãtorul de
caldurã al instalatiei de aer
conditionat datoritã furtunului foarte
lung prevãzut cu duzã specialã.
Avantaje:
• Efect pe termen lung datoritã
dezinfectãrii si curãtãrii zonei direct
contaminate.



Eficientã certificatã de "Deutsche
Gesellschaft für Hygiene und
Mikrobiologie".
Avantaje:
• Distrugere testatã a germenilor.
• Reducerea cu 100% a indicelui de
germinare dupã un timp de reactie
de 5 minute.



SPRAY DEZINFECTANT

Dezinfecteazã, curãtã, protejeazã.
Avantaje:
• Îndepãrteazã microbii, bacteriile,
ciupercile si mucegaiul.
• Îndepãrteazã mirosul neplãcut.
• Previne aparitia problemelor
respiratorii si alergiilor ce pot fi
cauzate de bacterii si alte
microorganisme.

Nu contine AOX.
Avantaje:
• Protejarea mediului înconjurãtor.

Produs special pentru curãtarea si dezinfectarea instalatiei
de aer conditionat.

Aplicare:

Recomandãri:

• Închideti instalatia de aer
conditionat si ventilatorul.
• Furtunul se introduce în teava de
scurgere a condensului (vezi figura).
• Pulverizati aproximativ jumatate din
continutul spray-ului (aprox. 30 sec).
Un spray este suficient pentru douã
aplicãri.
• Murdãria îndepãrtatã se scurge
fãrã probleme prin instalatia de aer
conditionat.
• Asteptati cel putin 10 minute înainte
sã reporniti instalatia de aer
conditionat.

• Se recomandã o curãtare
minutioasã si o dezinfectare a
întregii instalatii de aer conditionat
cel putin o datã pe an.

WRO - 11/06 - 04714 - ©

Denumire
Continut
Spray dezinfectant cu furtun*)
300 ml
Furtun înlocuitor
*) furtun de PE de 80 cm lungime cu duzã
specialã.
Fiecare spray este prevãzut cu furtun.

Art.-Nr.
893 764 10
891 764 12

U.A.
1/6
1
2

1
5
4
6

3

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Compresor
Condensator
Filtru uscat
Supapã
Vaporizator
Teavã scurgere
condens
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Proprietãti:
Substanta activã fin pulverizatã eliminã eficient
mirosul neplãcut cauzat de bacterii si ciuperci
din canalele instalatiei de aer conditionat si din
interiorul vehiculului. Previne reactiile alergice.
Lasã în urmã un miros proaspat plãcut.

Aplicare:
Curãtarea aerului conditionat:
Se închide aerul conditionat si se porneste
ventilatorul pe "recirculare"; mentineti ventilatia
la maxim si selectati cea mai joasã
temperaturã. Se aseazã QuickFresh în zona de
aspiratie a sistemului de ventilatie (pe podeaua
de la scaunul pasagerului) si se apasã butonul
(vezi fig. 1). Închideti usile în timpul operatiei
(aprox. 10 min). Dupã utilizare se ventileazã
vehiculul.

Art.-Nr.
893 764 51
893 764 511




Continut
100 ml
24x100 ml

Universal si mobil.
Avantaje:
• Aceeasi pasi pentru toate tipurile
de vehicule.
• Nu sunt necesare instructiuni
aditionale pentru curãtarea aerului
conditionat.
• Simplu si usor de mânuit.



Denumire
QuickFresh
QuickFresh display

Fãrã marcare conform prescriptiilor
materialelor periculoase.
Avantaje:
• Pericol potential redus în cazul
utilizãrii zilnice.
Nu contine AOX.
Miros: citrice.

U.A.
1/24
1

Curãtarea interiorului vehiculului:
Se aseazã QuickFresh în interiorul vehiculului
(central) si se apasã butonul (vezi fig. 2).
Închideti usile în timpul operatiei (aprox. 10
min). Dupã utilizare se ventileazã vehiculul.

Utilizare usoarã.
Avantaje:
• Îndepãrteazã rapid mirosul
neplãcut.
• Usor de utilizat.
• Nu necesitã muncã de
dezmembrare costisitoare a
vaporizatorului si a interiorului
vehiculului.



Produs folosit pentru curãtarea rapidã, temporarã a instalatiei
de aer conditionat sau a interiorului vehiculelor.



QUICKFRESH

2 in 1
Curãtã instalatia de aer conditionat
Eliminã mirosul neplãcut din
interiorul vehiculelor.

Notã:
În cazul utilizãrii regulate a produsului sau a
luãrii unor mãsuri preventive profesionale aerul
conditionat sau aerul din interiorul masinii
raman constant inodore.
Recomandare: 1÷2 ori pe an.

Articole conexe:

Principiile de functionare ale QuickFresh:

WRO - 07/07 - 09896 - ©

Aer conditionat:

Interiorul masinii:

Spray curãtat instalatia de climatizare
Art. Nr. 893 764 10
Produs pentru dezodorizare 500 ml
Art. Nr. 893 139 20

Substanta activa este aspirata prin sistemul de
ventilatie si dusa in vaporizator si in canalele de
ventilatie.

Substanta activã circulã în intreg interiorul
vehiculului si pãtrunde în suprafetele textile.
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Aditiv pentru benzinã
Pentru toate tipurile de motoare tip Otto
cu sau fãrã catalizator
Utilizari:
• În eventualitatea contaminãrii sistemului de
alimentare cu combustibil.
• În cazul aparitiei apei in rezervorul de
combustibil.
• În cazul formãrii de depuneri solide în circuitul de
alimentare cu combustibil, pompa de benzinã,
carburator, supape.

Caracteristici tehnice:
• Asigura o curatire permanenta a motorului.
• Protectia impotriva coroziunii conform
prevederilor DIN 50017.

Mod de folosire:
Adaugati continutul recipientului in rezervorul de
benzina.

Dozare:
Cantitatea de benzinã din rezervor trebuie sã fie
cuprinsã între 10 si 100 litri. Dozajul ideal este de
300 ml la o cantitate de 50 litri benzinã.

Descriere
Aditiv benz.
Furtun

Aditiv ecologic ce permite utilizarea benzinei
fãrã plumb la motoare clasice
Mod de folosire:
Aditivul se adaugã în rezervorul de combustibil
utilizând sistemul de dozaj cu care este prevãzut
flaconul.

Dozare:
Un flacon este utilizabil pentru 250 litri de
combustibil.

Date tehnice:
• Toate tipurile de motoare clasice pot functiona cu
benzinã fãrã plumb prin utilizarea acestui aditiv.

WRO - 11/06 - 04859 - ©

Curãtã depunerile solide, rãsinile si
oxizii din pompa de benzinã, circuitul
de alimentare cu combustibil si
carburator.
Avantaje:
• Mãreste durata de viatã a
catalizatorului prin realizarea unei
arderi optime.
• Reduce consumul de combustibil
printr-un dozaj corespunzator în
camera de ardere a motorului.
Genereazã dispersarea foarte finã a
condensului din rezervor.
Avantaje:
• Previne aparitia coroziunii în
circuitul de alimentare si carburator.
Neutralizeazã condensul acid.

Continut Art.-Nr. U.A.
300 ml 893 559 12
–
891 565
6

Aditiv substituent plumb

Continut
250 ml

Contine agenti alcalini termorezistenti
pentru curãtire si ungere.
Avantaje:
• Previne aparitia depunerilor solide
în sistemul de injectie, rezervorul de
combustibil, supape, pompa de
benzina, carburator.
• Împiedicã formarea dopurilor de
gheatã în carburator.

Art.-Nr.
893 563

U.A.
12
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Contine componenti organici de sodiu
care formeazã o peliculã protectoare
pe scaunele supapelor.
Avantaje:
• Previne deformãrile scaunelor
supapelor.
• Mãreste durabilitatea scaunelor
supapelor precum si a întregului
sistem de alimentare cu combustibil.
Nu contine compusi de metale grele.
Avantaje:
• Poate fi folosit deasemenea pentru
vehicule dotate cu catalizator.
Neutralizeazã condensul acid.
Avantaje:
• Protejeazã sistemul de evacuare a
gazelor împotriva agentilor corozivi.

Aditiv pentru ulei de motor
Curãtã si oferã protectie oricãrui tip de motor
tip Otto sau Diesel
Utilizãri:
• Dupa fiecare reparatie a motorului.
• De fiecare data cand este verificat uleiul.
• In cazul depistarii depunerilor in baia de ulei.
• Pentru toate tipurile de motoare cu ardere interna
cu sau fara catalizator.
• Utilizabil la toate tipurile de uleiuri (minerale sau
sintetice)

Mod de folosire:
• Adaugati continutul recipientului in baia de ulei a
motorului dvs.

Dozare:
300 ml la o cantitate de 4,5 litri de ulei motor.
1000 ml la o cantitate de 10 litri de ulei motor.
Proportia ideala este de 10% din volumul total de
ulei.
Reduceti cantitatea de ulei adaugata astfel incat
sa aveti un nivel corect in baia de ulei.

Cantitate
300 ml
1000 ml

Art.-Nr.
893 557
893 557 1

U.A.
12
12

Contine un component organic pe
bazã de molibden (OMC2) foarte
eficient.
Avantaje:
• Ungere optima in cazul aparitiei
deformatiilor termoplastice.
• Asigura lubrifierea optima a
pieselor
in miscare chiar si atunci cand nu
este
formata pelicula de ulei.
• Reabiliteaza suprafetele corodate.
Protectie împotriva coroziunii
Avantaje:
• Mareste durata de viata a motorului.
Îndeparteazã depunerile de pe
segmenti si capul pistonului.
Suplimenteazã continutul de
ingredienti activi din ulei.
Neutralizeazã efectul agresiv al
agentilor de combustie.
Conform prevederilor standardului
american API .

Curãtitor
pentru motor
,
Curãtitor pentru orice tip de motor Otto sau
Diesel, cu sau fãrã catalizator
Utilizãri:
• In cazul aparitiei depunerilor in circuitul de ulei.
• In cazul pierderii compresiei.
• In cazul folosirii uleiului peste limita recomandata
• Utilizabil la toate tipurile de uleiuri (minerale sau
sintetice)

Dozaj:
400 ml la o cantitate de 3 pana la 6 litri de ulei
motor.
1000 ml la o cantitate de 10 pana la 15 litri de ulei
de motor.
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Mod de folosire:
Inaintea schimbului de ulei, asigurati-va ca nivelul in
baie este in limite normale si ca motorul este cald.
Adaugati continutul recipientului peste uleiul uzat si
lasati motorul sa functioneze la o turatie constanta
timp de 10 min. Schimbati apoi imediat uleiul si filtrul
de ulei.

Continut
400 ml
1000 ml

Art.-Nr.
893 558
893 558 1
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U.A.
12
12

Agent concentrat special destinat
curãtirii motoarelor murdare si
uleiului vechi.
Avantaje:
• Uleiul nou ramane curat si eficace
timp indelungat.
• Murdaria si depunerile sunt efectiv
indepartate odata cu schimbarea
uleiului uzat.
Contine elemente active cu un
puternic efect de curãtire.
Avantaje:
• Curata intregul circuit de ungere.

Se îmbunãtãteste onctuozitatea
motorinei, mãsuratã conform Testului
HFRR1), DIN ISO 12156.
Avantaje:
• Se mãreste durata de viatã a
pãrtilor în miscare de la sistemele
Diesel.
• Se diminueazã abraziunea
suprafetei.
• Se micsoreazã riscul defectãrii
sistemului de injectie.

ADITIV MOTORINÃ CR



U.A.
1/12
1/6



Nr. art.
893 567
891 565

Contine "antioxidanti" ce curãtã si
îndepãrteazã depunerile si
protejeazã împotriva oxidãrii.
Avantaje:
• Actiune de curãtare de la rezervor
pânã în camera de ardere.
• Protejeazã sistemul de alimentare
împotriva coroziunii.



Culoare
Continut
Aditiv motorinã CR 300 ml
Tub

Asigurã injectia unei cantitãti precise
de motorinã.
Avantaje:
• Reduce consumul de combustibil.
• Functionare silentioasã a motorului.

Îmbunãtãteste cifra cetanicã.
Avantaje:
• Reduce "sueratul".
• Îmbunãtãteste arderea motorinei.



Pentru motoarele Diesel cu tehnologie common-rail si pompa
duzã.

Nu contine sulf, fosfor, metale si
acizi.
1)

HFRR = high-frequency
reciprocating rig

Caracteristici
Combinatie de ingredienti activi pe bazã de compusi sintetici.
Ingredientii sunt compatibili cu toate tipurile de motorinã. Aditivul se
adaugã preventiv peste motorinã dupã repararea sistemului de injectie
sau dupã orice reglare a motorului.

Utilizare:
Adãugati continutul flaconului în rezervorul de combustibil. În timpul
utilizãrii trebuie sã fie cel putin 10 l de motorinã în rezervor.

Dozare:
WRO - 02/07 - 07807 - ©

300 ml sunt suficienti pentru 30-50 l motorinã. În cazul utilizãrii
permanente adaugati 0,15÷0,20% din continutul flaconului.
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Îndeparteazã depunerile solide din
sistemul de injectie.
Avantaje:
• Reduce cantitatea de funingine din
emisiile de gaze.

Aditiv motorinã
Pentru toate tipurile de motoare Diesel
Utilizãri:
• Dupa fiecare reparatie efectuata sistemului de
injectie sau motorului in general.
• In cazul aparitiei problemelor de pornire.

Caracteristici tehnice:
•Agent concentrat pe baza de componenti sintetici
utilizat pe scara larga de fabricantii de motorina.
• Nu contine agenti pentru marirea fluiditatii
combustibilului.

Dozare:
300 ml la o cantitate de 30 pana la 50 litri de
motorina.
1000 ml la o cantitate de 200 litri de motorina.

Continut
300 ml
1000 ml

Art.-Nr.
893 565
893 565 1

U.A.
12
12

Neutralizeazã si îndeparteazã
condensul acidic.
Avantaje:
• Protejeazã sistemul de alimentare
împotriva coroziunii.
• Curãtã si protejeazã întreg sistemul
de alimentare cu combustibil de la
rezervor pânã la camera de ardere.
Mãreste cifra cetanicã
(combustibilitatea)
Avantaje:
• Îmbunãtãteste pornirea.

Mod de folosire:
• Adaugatti continutul flaconului in rezervorul de
combustibil.

Mãreste efectul de ungere în cazul în
care se folosesc combustibili slab
sulfurosi.

Aditiv motorinã pentru iarnã
Agent sintetic concentrat folosit pentru a
usura pornirea motorelor Diesel la temperaturi joase.
Utilizãri:
• In cazul problemelor de pornire pentru
temperaturi exterioare scazute.
• In amestec cu orice tip de motorina.
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Mod de folosire:
Adaugati continutul flaconului la fiecare
realimentare. Daca exista pericolul de congelare
adaugati
aditiv la fiecare realimentare cu combustibil.
Atentie! Nu adaugati aditiv în momentul în care
procesul de congelare a inceput deja sau daca
temperatura este sub 0°C.

Dozare:
300 ml protejeazã 50 l motorinã (de orice tip) pânã
la -26°C.
Cea mai bunã protectie realizatã a fost pentru 80 l
motorinã pânã la -30°C.
O cantitate mai mare de aditiv nu afecteazã negativ
motorul.

Mãreste cifra cetanicã.
Avantaje:
• Usureazã pornirea motorului.
• Previne congelarea motorinei în
sistemul de alimentare cu
combustibil si filtre pânã la
temperaturi exterioare de -30°C.
Contine inhibitori anticoroziune.
Avantaje:
• Protejeazã rezervorul de
combustibil împotriva coroziunii.

Nu afecteazã proprietatile motorinei.
Continut
300 ml
1000 ml

Art.-Nr.
893 562
893 562 1

U.A.
12
12
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Curãtitor
pentru sistemul
,
de injectie
,
Aditiv pentru curãtarea injectoarelor
de benzinã.

Neutralizeazã si îndepãrteazã
condensul acidic.
Avantaje:
• Protejeazã sistemul de alimentare
cu combustibil împotriva coroziunii.
Îndeparteazã depozitele de
substante solide si rãsini din
injectoare si pompa de injectie.
Avantaje:
• Asigurã o functionare corectã a
injectoarelor.
• Consum de combustibil scãzut ca
urmare a dozãrii corecte în camera
de ardere.
Curãtã sistemul de alimentare cu
combustibil de la rezervor pânã la
camera de ardere.
Avantaje:
• Asigurã o functionare la înalti
parametrii a catalizatorului.
Asigurã o curatire completã a
motorului.
Protectie împotriva coroziunii
conform normativului DIN 50017.

Utilizãri:

Dozare

• In cazul cresterii consumului de combustibil ca
urmare a functionarii inadecvate a injectorului.
• Poate fi utilizat preventiv la fiecare inspectie
tehnica.
• Pentru toate tipurile de motoare cu injectie pe
benzina, cu sau fara catalizator.

Dozajul ideal:
1 flacon la 50 litri de benzina.

Mod de folosire:
Adaugati continutul flaconului in rezervorul de
combustibil.
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Descriere
Curatitor sistem injectie
Furtun

Continut
300 ml
–

Art.-Nr.
893 560
891 565

U.A.
12
6
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Curãtitor
sistem
,
Pentru toate tipurile de motoare pe benzinã,
cu carburator sau sistem injectie, cu sau fãrã
catalizator

Curãtã galeria de admisie, camera
de ardere si supapele.
Avantaje:
• Fiecare pulverizare trebuie fãcutã
utilizând duza specialã.
• Reduce consumul de combustibil.
• Mãreste performantele motorului.
Curãtã scaunele supapelor de
admisie si evacuare .
Avantaje:
• Conduce la cresterea compresiei.
Asigurã o etansare eficientã a
supapelor.
Avantaje:
• Mãreste durata de viatã a
motorului.
Contine detergenti speciali pentru
combustibili într-o solutie activã de
curãtare.

Mod de folosire:
Atasati duza de flacon.
Deconectati furtunul de vacuum si introduceti duza
sprayului . Cu motorul cald si turat la aproximativ
2000 rpm pulverizati circa 1/2 din flacon în toate
canalele de absortie. Asteptati circa 30 min. ca
produsul sã-si facã efectul. Utilizati apoi si restul
cantitãtii recomandate.

Dozare:

Utilizãri:
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• În cazul aparitiei deficientelor de compresie.
• În cazul cresterii consumului de combustibil.
• În cazul scãderii performantelor motorului.
• În cazul întârzierilor in rãspuns la accelerarea
motorului.
• Ideal pentru folosire înainte de reglarea motorului
si analiza emisiilor de noxe.

Descriere
Curãtitor sistem
Duzã

Continut
300 ml
–

1 flacon pentru un motor cu 4 cilindrii.
2 flacoane pentru un motor cu mai mult de
6 cilindrii.
Atentie! Produsul poate fi utilizat numai cu duza.

Art.-Nr.
893 564
891 564

U.A.
12
1
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Paticulele organice asigurã efectul
etansant al produsului.
Avantaje:
• Nu atacã cauciucul, plasticul,
metalele aliate sau neferoasele.

Etansant
pentru radiator
,
Protectie pentru sistemele de rãcire cu apã
model vechi (fãrã filtre).
Utilizãri:
• Pentru fisurile foarte mici din radiator sau blocul
motor.
• În cazul spargerii furtunelor de legaturã.
• Se poate amestecã cu orice tip de lichid de rãcire
sau antigel.
• Utilizabil si pentru sistemele de rãcire cu circuit
închis.
• Atentie! Dacã exista filtre în sistemul de rãcire
acest etansant nu trebuie utilizat.

Dozare:
Continutul flaconului este suficient pentru 10 litri de
lichid de racire. Dozajul maxim pentru camioane
este de 1:100.

Continut
300 ml

Art.-Nr.
893 554

U.A.
12

Previne pierderile de lichid de rãcire.
Avantaje:
• Asigurã o functionare sigurã si
oferã protectie motorului în cazul
pierderilor de lichid de rãcire.

Mod de folosire:
Agitati bine flaconul inainte de folosire. Adaugati
continutul in lichidul de racire. Deschideti supapele si
lasati motorul sa mearga timp de 10 min. Verificati
nivelul lichidului de racire si fisurile.

Etansant
pentru radiator HP
,
Protectie pentru toate tipurile moderne de
sisteme de rãcire cu curgere încrucisatã.
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Utilizãri:
• In cazul aparitiei porilor in chiulasa sau in furtunele
de legatura.
• In cazul aparitiei fenomenului de evaporatie in
sistemul de racire.
• Ori de cate ori este schimbat antigelul sau lichidul
de racire.
• Atentie! Etansantul obisnuit pentru radiator nu
trebuie utilizat la sistemele moderne de
racire deoarece conduce la infundarea
filtrelor, disfunctionalitati in sistemul de
racire si implicit la defectarea motorului.

Etanseazã fisurile usoare si porii
permanent. Protejeazã circuitul de
rãcire si camera de ardere împotriva
aparitiei porilor.
Avantaje:
• Asigurã buna functionare a pompei
de apã si a celorlalte componente
din sistemul de rãcire.

Mod de folosire:
Cu motorul cald adaugati continutul flaconului in
lichidul de racire. Puneti-l in vasul de expansiune
daca lichidul de racire circula prin el. Lasati
motorul sa functioneze cel putin 10 min. pana
cand termostatul se deschide. Opriti motorul,
verificati nivelul de lichid adaugand cantitatea
necesara.

Dozare:
Cantitatea ideala pentru 10 litri de lichid de racire.

Continut
300 ml

Art.-Nr.
893 555
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U.A.
12

Etanseazã pori pânã la max.
0,1mm în zona garniturii de
chiulasã sau furtunelor de legaturã.
Avantaje:
• Filtrele din circuitul de rãcire nu se
înfundã.
Eliminã efectul de evaporatie din
schimbãtorul de caldurã, radiator,
supape si elementele auxiliare.
Avantaje:
• Mãreste durata de functionare si
protejeazã motorul împotriva
defectiunilor ca urmare a pierderilor
de agent de rãcire.
Produsul rãmâne operant pânã la
urmatoarea înlocuire a agentului de
rãcire.
Particule sintetice foarte fine asigurã
efectul etansant al produsului.

Curãtitor
pentru radiator
,
Pentru toate tipurile de motoare, utilizabil în
momentul reparatiilor la radiator sau la
sistemul de rãcire

Alcalin, pH 8 - 9.
Avantaje:
• Nu atacã cauciucul, plasticul sau
metalele.
Îndeparteazã depunerile solide si
murdãria din circuitul de rãcire.
Avantaje:
• Îmbunãtateste performantele
printr-o eficientã functionare a
sistemului de rãcire
Neutralizeazã rezidurile calcaroase.
Avantaje:
• Noul agent de rãcire nu va fi
contaminat.

Compatibil cu orice tip de antigel.
Îndeparteazã eficient toate reziduurile de ulei sau grãsime.

Utilizãri:
• In cazul contaminarii sistemului de racire ca
urmare a reparatiilor motorului (ex. reziduuri de
ulei in sistemul de racire ca urmare a reparatiilor la
chiulasa )
• In cazul aparitiei depunerilor solide pe traseul
circuitului.
• Poate fi utilizat preventiv ori de cate ori lichidul de
racire este schimbat.

Mod de folosire:
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Adaugati continutul flaconului in lichidul de racire.
Deschideti supapele de aerisire. Porniti motorul si
lasati-l in functiune cca. 30 min. Depunerile care au
fost indepartate de agentul de curatire vor fi astfel
evacuate.Indepartarea lor poate fi realizata chiar si
fara demontarea termostatului. Inlocuiti agentul de
racire si verificati etanseitatea sistemului. Este
recomandabil sa inlocuiti partile afectate de
reziduurile de ulei, cum ar fi vasul de expansiune si
furtunele de apa.

Dozare:
250 ml la o cantitate de 10 litri de agent de rãcire.
1000 ml la o cantitate de 40 litri de agent de rãcire.

Continut
250 ml
1000 ml

Art.-Nr.
893 556 2
893 556 1
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U.A.
1/12
1/12

Aditiv pentru ulei transmisii
Protectie îndelungatã pentru cutiile de viteze
manuale de toate tipurile
Utilizãri:
• In cazul detectãrii de zgomote în transmisie.
• Dacã schimbarea vitezelor este dificilã.
• Poate fi utilizat preventiv ori de câte ori este
schimbat uleiul în transmisie sau dupã fiecare
reparatie.
• Utilizabil pentru orice tip de ulei de transmisii
mineral sau sintetic.
Atentie! Nu poate fi utilizat ca aditiv pentru
ulei poliglicolic.

Dozare:
Cantitatea de aditiv care va fi adaugatã nu
trebuie sã depaseascã 10% din cantitate totalã de
ulei existentã. Continutul flaconului este suficient
pentru 2,5 litri de ulei de transmisie.

Continut
125 ml

Art.-Nr.
893 552

Mod de folosire:
Însurubati furtunul de umplere si adãugati continutul
flaconului în uleiul existent în transmisie.

Avantaje:
Furtunul de umplere asigurã o accesibilitate ridicatã
chiar si în cele mai dificile locuri.

U.A.
12

Lubrifiant de înaltã calitate ce contine
un component organic performant al
molibdenului (OMC2 ).
Avantaje:
• Lubrifiere optimã a suprafetelor
chiar si în cazul aparitiei
deformatiilor plastice.
• Reduce uzura.
• Îmbunãtateste suprafetele deja
afectate.
• Reduce zgomotele din transmisie.
Vâscozitate stabilã asiguratã uleiului
de transmisii.
Avantaje:
• Asigurã o functionare la parametrii
optimi ai transmisiei.
• Asigurã o protectie de lungã duratã
pentru transmisiile manuale chiar si
în cazul unor solicitari termice sau
dinamice extreme.
Încetineste procesul de îmbãtrânire al
uleiului.
Avantaje:
• Mãreste durata de viatã a cutiei de
viteze.
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Agent concentrat conform specificatiei
internationale MIL-L-2105/API-GL-4.
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Continut ml
500

Art.-Nr.
893 10

U.A.
1/12

Caracteristici:

Instructiuni de utilizare:

Curãtitor foarte eficient pentru
îndepãrtarea fãrã demontare a
depunerilor si resturilor din carburator
si din zona difuzorului. Putere foarte
mare de îndepãrtare a uleiurilor,
grãsimilor, rãsinilor si resturilor de
vopsea.

Cu motorul oprit pulverizati suficient pe
suprafata de curãtat si lãsati sã
actioneze 2÷3 min. Apoi porniti motorul
si pulverizati aproximativ 30 secunde în
difuzorul carburatorului în timp ce se
creste usor turatia pentru a arde
amestecul care devine prea bogat
(motorul tinde sa se "înece").

Notã:
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Pentru unele carburatoare poate fi
avantajos sã le demontezi pentru o mai
bunã curãtare a acestora.
Recomandat numai pentru
motoare pe benzinã.
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Functionare linã a motorului la
ralanti.
Avantaje:
• Îmbunãtateste puterea motorului.



Capacitate foarte bunã de curãtare.
Avantaje:
• Performantã optimã a
carburatorului.
• Îndeparteazã si depunerile cele
mai întãrite.
• Functionare foarte bunã a clapetei
de acceleratie.



Curãtitor special pentru masini în 2 si 4 timpi.

Sistem de valve 360°.
Avantaje:
• Se poate pulveriza si în spatiile
foarte înguste.
• Se poate pulveriza în orice pozitie.



CURÃTITOR
CARBURATOR SI
,
,
CLAPETÃ ACCELERATIE
,

Îmbunãtãteste pulverizarea
amestecului.
Avantaje:
• Reduce consumul de combustibil.

Recomandat pentru motoare cu
catalizator.

CURÃTITOR
PUTERNIC INOX
,

Produs special pentru curãtarea prealabilã a
suprafetelor metalice foarte murdare.
Curãtitor puternic pentru ulei si
grãsimi.
Avantaje:
• Curãtã foarte bine murdãria
precum ulei pentru gãurire si tãiere,
praf si alte reziduuri de la
prelucrare.
• Curãtare optimã înainte de alte
operatii precum reconditionare,
curãtare superficialã si întretinere.
• Economic.
Atestat pentru utilizarea în domeniul
alimentar.
Avantaje:
• Utilizat fãrã probleme în
intreprinderile cu profil alimentar,
bucãtãrii, cantine, abatoare,
vehicule pentru transport alimente
etc.
Nu contine fosfati, solventi organici
si substante corozive.
Avantaje:
• Utilizarea zilnicã presupune un
pericol potential redus.
• Influentã redusã asupra mediului.
• Fãrã marcare conform
prescriptiilor materialelor
periculoase.

Continut
500 ml
5l

Art.-Nr.
893 121 2
893 121 205

Protejeazã materialele.
Avantaje:
• Nu atacã vopseaua, cauciucul,
materialele plastice si etansãrile.

U.A.
1/12
1

Biodegradabil > 95%
Incolor si inodor.

Domenii de utilizare:

Aplicare:

Pentru suprafetele din inox, crom,
alamã, suprafete metalice eloxate si
emailate, precum si pentru metale
usoare si metale neferoase în domeniul
auto, constructii de bãrci, industrie,
intreprinderi cu profil alimentar.

Se pulverizeazã pe suprafetele murdare, se
lasã sã actioneze o perioada scurtã de timp si
apoi se curãtã foarte bine cu o cârpã.
Curãtarea este mai bunã în cazul utilizãrii unui
burete sau a unei perii moi.

pH (nediluat): 9,0 ÷ 9,5.

Recomandare:

Nu contine AOX si silicon.

Indicatie:

Tratamentul cu ulei pentru inox,
Art.nr. 893 121 0, optimizeazã efectul de
curãtare si întretinere rezultând o finisare
perfectã a suprafetelor.

A se evita contactul direct cu alimentele.
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Robinet pentru canistrã de 5 l
Art.-Nr.
893 302 01

U.A.
1
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!

Ulei pentru inox
Art.-Nr. 893 121 0
Pastã abrazivã pentru
curãtat metale
Art.-Nr. 893 121 1

PASTÃ ABRAZIVÃ PENTRU
CURÃTAT
METALE
,

Pastã de slefuit pentru curãtarea murdãriei
întãrite de pe suprafetele metalice.

Contine acid citric.
Avantaje:
• Curãtã foarte bine murdãria
întãritã precum oxizi metalici,
ruginã, coclealã, calcar si cruste.
Nu atacã materialul.
Utilizeazã oxidul de aluminiu ca
material abraziv.
Avantaje:
• Curãtirea efectivã este favorizatã
de granulatia diferitã.
• Forma sfericã a granulei si
duritatea oxidului de aluminiu
garanteazã o curãtare usoarã si
totusi puternicã.
Aditivi de protectie cu proprietãti de
ungere.
Avantaje:
• Rezultã o suprafatã netedã pe
care apa nu aderã.
• Împiedicã o nouã murdãrire a
suprafetei.

înainte

dupã
Continut
400 g

Art.-Nr.
893 121 1

U.A.
1/12

Domenii de utilizare:
Pentru suprafetele din inox, crom, alamã,cupru,
aluminiu, aur si argint. Se utilizeazã în domeniul
auto, industrie, gospodãrii si intreprinderi cu profil
alimentar. Recomandat si pentru sticlã si ceramicã.

Indicatie:
A se evita contactul direct cu alimentele.
A nu se utiliza pe aluminiu eloxat, suprafete
zincate sau lãcuite.

Aplicare:
Se aplicã ( fãrã a face risipã ) pe suprafata ce
trebuie curãtatã. Se lustruieste uniform, cu miscãri
circulare folosind un burete sau o cârpã umedã.
Se curãtã suprafata integral. Se clãteste cu apã.

Recomandare:
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Duritatea pe scara Mohs
Talc
Gips
Apatit
Quarz
Oxid de aluminiu
Safir
Diamant

1
2
5
7
8
9
10

Se recomandã curãtarea prealabilã cu Curãtitorul
puternic pentru inox,
Art.nr. 893 121 2.
Tratamentul cu ulei pentru inox,
Art.nr. 893 121 0 optimizeazã efectul de
curãtare si întretinere rezultând o finisare perfectã
a suprafetelor.
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Viscozitate mare.
Avantaje:
• Nu se scurge de pe suprafetele
verticale.
Atestat si pentru utilizarea în
domeniul alimentar.
Avantaje:
• Utilizat fãrã probleme în
intreprinderile cu profil alimentar,
bucãtãrii, cantine, abatoare,
vehicule pentru transport alimente
etc.
Fãrã marcare conform prescriptiilor
materialelor periculoase.
Utilizeazã materii prime naturale.
pH: 1,6 .
Densitate: 1,4 kg/l

!

Curãtitor puternic inox
Art.-Nr. 893 121 2
Ulei pentru inox
Art.-Nr. 893 121 0

ULEI ÎNTRETINERE
INOX
,
Lustruire rapidã si usoarã a suprafetelor
metalice.
Continut
400 ml

Art.-Nr.
893 121 0

U.A.
1/12

Aplicare:
Murdãria grosierã se curãtã cu
Art.nr. 893 121 2 - Curatitor puternic pentru
inox. Se pulverizeazã un strat subtire pe
suprafata uscatã, iar apoi se lustruieste cu o
cârpã moale.
Nu se freacã uscat.

Notã:
Atestat si pentru utilizare în domeniul alimentar.
A se evita contactul direct cu alimentele. A nu se
pulveriza pe suprafete fierbinti si a nu se folosi
în plin soare.

Utilizare rapidã si fãrã probleme.
Avantaje:
• Curãtã urme usoare de murdãrie,
praf, stropii de var si amprentele
uleioase.
• Recomandat pentru curãtarea
zilnicã.
Ulei de curãtare si întretinere.
Avantaje:
• Rezultã o suprafatã lucioasã,
uniformã.
• Filmul protector respinge apa si
împiedicã murdãrirea ulterioarã.
Atestat si pentru utilizarea în
domeniul alimentar.
Avantaje:
• Utilizat fãrã probleme în
intreprinderile cu profil alimentar,
bucãtãrii, cantine, abatoare etc.
Economic la utilizare.
Avantaje:
• Costuri avantajoase, în cazul în
care produsul se utilizeazã zilnic.
Nu contine AOX si silicon.

SPRAY CURÃTITOR
INOX
,
Emulsie pentru curãtare si întretinere suprafete
metalice.
Continut
400 ml

Art.-Nr.
893 121

U.A.
1/12

Aplicare:
Straturile groase de murdãrie vor fi curãtate
mai întâi cu Art.nr. 893 121 2 - Curatitor
puternic pentru inox. Se pulverizeazã pe
suprafetele uscate, se freacã cu o cârpã moale
si se sterge bine.

Notã:
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Atestat si pentru utilizare în domeniul alimentar.
A se evita contactul direct cu alimentele. A nu se
pulveriza pe suprafete fierbinti si a nu se folosi
în plin soare.
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Emulsie de întretinere cu actiune de
curãtare.
Avantaje:
• Curãtã foarte bine dungile de
murdãrie, stropii de var si petele de
apã, precum si amprentele grase,
uleioase.
• Utilizare si pe suprafete verticale.
Nu contine AOX si silicon.

Poate fi utilizat în zonele în care
se produc si depoziteazã
alimentele NSF H1.
• În acest context, din motive tehnice
produsul poate veni în contact cu
alimentele.

MULTI CLEAN (Curãtitor multifunctional)

Domenii de utilizare:
Pentru curãtarea fãrã reziduuri si
degresarea în timpul asamblãrii si
întretinerii masinilor, agregatelor si
uneltelor folosite în zonele critice din
industria alimentarã, farmaceuticã
si tipograficã, precum si pentru
aplicatiile unde nu se doreste
folosirea curãtitorilor usor si foarte
inflamabili.
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Compatibilitate bunã cu materialele.
Nu contine acetonã.
Nu contine AOX si silicon.

Date tehnice
Baza chimicã
Culoare
Densitate la 20°C
(substantã activã)
Temperaturã de
aprindere

Hidrocarburi alifatice
Incolor
0,77 g/cm3
40°C

Mod de aplicare:
Pulverizati uniform de la o distantã
de aproximativ 20 cm pe pãrtile ce
trebuie curãtate si lãsati sã se usuce.
Dacã se utilizeazã în zonele în care
se produc si depoziteazã alimente
se va folosi numai cantitatea
minimã tehnic necesarã.



U.A.
1/12



Art.-Nr.
890 109 6

Fãrã simboluri de avertizare precum
F+, F, N sau Xi.
Avantaje:
• Recomandat pentru utilizarea în
zone ce necesitã sigurantã a
organismului uman si mediului.
• Siguranta a lucrului.



Continut
400 ml

Performante ridicate de curãtare si
degresare.
Avantaje:
• Indeparteaza uleiurile, rãsinile
intarite si reziduurile siliconice.



Lichid pentru curãtarea si lubrifierea temporarã în zonele ce
necesitã sigurantã pentru organismului uman si mediu.

NSF H1 - Nr. înregistrare 135926,
conform cerinte USDA 1998 H1
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1)
NSF = Organism international recunoscut
pentru înregistrarea si supervizarea
produselor folosite în industria alimentara.

Start-Rapid
Pornire mai rapidã a motorului datoritã
substantelor active îmbunãtãtite.
z

z
z

z

Usureazã pornirea motorului, în special
în conditii de temperaturã scãzutã si
umiditate ridicatã.
Se poate folosi la motoare cu benzinã si
motorinã, cu si fãrã catalizator.
Se recomandã, în special pentru
motoarele Diesel, la utilaje pentru
constructii sau agriculturã.
Se poate folosi si la motoarele în doi
timpi, pentru masini de tuns iarba, motoferãstraie.

Mod de folosire
Se pulverizeazã scurt (1 - 2 sec) în stutul
de absorbtie al filtrului de aer si atunci
pornirea motorului se va produce imediat.
Dacã dupã 2 - 3 încercãri, motorul nu
porneste, trebuie fãcutã verificarea
tehnicã.
Continut ml
300

Art.-Nr.
890 11

U.A.
12

Spray contact
Pentru eliminarea
perturbatiilor electrice.
z

Eliminã si previne aparitia perturbatiilor
produse de umezealã.
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Continut ml
300
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Art.-Nr.
890 100

U.A.
12

Contact SL
Lac de protectie transparent
• Izoleazã, protejeazã, etanseazã.
• Izoleazã conexiunile electrice
(cabluri si papuci)
• Protejeazã împotriva scurt-circuitelor in circuitele de înaltã si
joasã tensiune.
• Previne si eliminã scurtcircuitele în
transformatoare.
• Etanseazã cablul de la baterie si
protejeazã împotriva coroziunii.
• Etanseazã împotriva umiditãtii.
• Strãlucitor, flexibil.
• Protejeazã împotrivã actiunii apei,
acizilor, bazelor slabe si aerului.
• Aderã pe metale: cupru, alamã,
otel, crom, aluminiu, ca si pe
plastic, piele, lemn si carton.
Continut ml
200

U.A.
12

Contact SW

Contact OL

Contact OS

Solvent special
• Pentru contacte si componente
electronice.
• Îndepãrteazã reziduurile de colofoniu.
• Curatã pãrtile electrice foarte
murdare, cablurile neizolate,
componentele electronice, relee,
fise, etc.
• Nu atacã materialele plastice si
majoritatea materialelor de constructie.
• Solventul trebuie îndepãrtat comlet înainte de punerea în functiune
a instalatiei.

Dizolvant oxizi
• Agent de curãtare pentru contacte
electrice.
• Curatã orice tip de contact electric.
• Îndepãrteazã urme de oxizi, sulfuri, rãsini, uleiuri si murdãrie.
• Eliminã rezistentele mari.
• Eliminã efectele microfonice.
• Nu atacã materialele de constructie uzuale.
• Solventul trebuie îndepãrtat complet inainte de punerea în functiune a instalatiei.

Previne oxidarea
• Pentru contacte electrice noi,
comutatoare si alte componente
electromecanice.
• Protectie durabilã la oxidare.
• Bun lubrifiant pentru mecanisme
fine.
• Îndepãrteazã murdãria, rãsinile si
uleiurile.
• Nu contine acizi.

Continut ml
200
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Art.-Nr.
893 70

Art.-Nr.
893 65

U.A.
12

Continut ml
200

Art.-Nr.
893 60
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U.A.
12

Continut ml
200

Art.-Nr.
893 61

U.A.
12




SPRAY CRIOGENIC

Efect foarte puternic de rãcire.
Avantaje:
• Produsul realizeazã o scãdere a
temperaturii locale pânã la -52° C.
• Rulmentii, cuzinetii si arborii pot fi
montati cu tolerante foarte mici.
Determinã o suprasarcinã termicã.
Avantaje:
Defectiunile în circuitele electrice pot
fi determinate rapid.

Cu utilizare universalã, pentru reparatii si montaj, precum si
pentru detectarea scurtcircuitelor.

Continut, ml
200

Art.-Nr.
890 100 0

U.A.
1/12

Domenii de aplicare:

WRO - 07/07 - 06539 - ©

Utilizat pentru reducerea temperaturii tranzistorilor, rezistorilor si diverselor
componente ale motorului precum carburator si sistem de injectie în scopul
verificãrii pornirii la rece.
Previne stricãciunile cauzate de supraîncãlzire în cazul lipirii.
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Presiune înaltã si densitate mare.
Avantaje:
• Economie de timp la curãtarea
prafului.
• Suflare intensã si puternicã.



Gaz uscat si fãrã ulei.
Avantaje:
• Nu lasã reziduuri.
• Nu atacã materialele.



Nu contine CFC.
Avantaje:
• Protejeazã mediul înconjurãtor.
• Nu atacã stratul de ozon.



SPRAY CU AER COMPRIMAT

Utilizare usoarã.
Avantaje:
• Permanent la îndemana, fãrã a
depinde de compresor, cabluri sau
conducte sub presiune.
• Pulverizare precisã datoritã tubului
lung pentru pulverizare.

Neinflamabil, netoxic.
Avantaje:
• Utilizare fãrã probleme si aplicare
universalã.

Curata usor praful din locurile greu accesibile.

WRO - 11/06 -04496 - ©

Continut
200 ml

Art.-Nr.
893 62

UA
24

Domenii de utilizare:

Instructiuni de utilizare:

Recomandat pentru întretinerea si
repararea calculatoarelor, monitoarelor, imprimantelor, copiatoarelor,
componentelor electronice si modulelor, mecanismelor fine, instrumentelor
optice, aparatelor de fotografiat,
lentilelor, proiectoarelor, carcaselor,
componentelor electronice la autovehicule, benzilor magnetice, capetelor
magnetice, în tehnica medicalã, tehnica
mãsurãrii, la elemente de precizie,
microscopie, ceasuri si confectionãri
modele.

Se introduce tubul în duzã. La pulverizare doza va sta întotdeauna vertical;
nu se intoarce tubul cu duza în jos.
Presiunea se mentine la nivel optim si în
cazul utilizãrii la intervale scurte.

Notã:
A nu se pulveriza în ochi, gurã etc. A nu
se pulveriza pe suprafete încinse.
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Art.-Nr.
890 104

Continut
150 ml



Asigurã protectia îndelungatã a bornelor acumulatorului

Eliminã cresterea rezistentei electrice
sau scaderea tensiunii mãrind astfel
durata de viatã a bateriei.



SPRAY VOPSEA PROTECTIE
BORNE

Peliculã albastrã, rezistentã la
tempera-turã care protejeazã papucii
si legãturile electrice împotriva
coroziunii, umezelii si acidului din
acumulator.

Pastã rosie foarte adezivã si rezistentã
la apã ce protejeazã împotriva
oxidãrii, pe termen lung, bornele
bateriei si clemele.

U.A.
12

Aplicare:
Agitati doza înainte de utilizare.
Curãtati bine bornele bateriei, clemele
etc., montati-le si pulverizati un strat
subtire peste toate.

Atentie:
Nu se pulverizeazã pe suprafete
lãcuite! În cazul în care sar stropi pe
vopsea, se vor curãta imediat cu
Curãtitor frane (Art. Nr. 890 108 7)
pentru a evita aparitia petelor.

VASELINÃ PROTECTOARE
PENTRU BORNE

Art.-Nr.
890 104 1

Continut
100 ml

U.A.
1/10
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Aplicare:
Se curãtã mecanic bornele si se aplicã
vaselina.
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ARGINT CONDUCTOR

Instructiuni de utilizare:
• Se curãtã firele ce trebuie
reparate cu Art.-Nr. 893 200 1. Se
lasã aproximativ 5 minute iar apoi
se acoperã geamul cu banda
protectoare de o parte si de alta a
firului. Inainte de utilizare se agitã
bine sticluta timp de cca. 30 sec. Se

aplicã pe suprafata curãtata si se
lasã sã se usuce la temperatura
camerei aproximativ 120 min.
Dupã uscare se indepãrteazã
banda protectoare.

Date tehnice
Continut de Ag
Viscozitate (DIN 53211)

40%
17 sec.

Timp de uscare

120 min la 20°C
60 min la 50°C
30 min la 100°C
+180°C
< 0,2 Ω x cm2
1 x 10-4 Ω x cm
6 luni la max. 25°C

Rezistenta la temperaturã
Rezistenta de suprafatã
Rezistentã specificã
Timp de depozitare
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Continut
3g

Art.-Nr.
893 402

U.A.
1/6
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Utilizat pentru refacerea retelei
electrice de dezaburire a lunetei pe
portiunile unde aceasta a fost
întreruptã.
Avantaje:
Metodã simplã pentru refacerea
instalatiei de dezaburire.
Nu necesitã schimbarea lunetei.



Pentru repararea firelor de la instalatia de dezaburire

Consum mic de solutie pentru o
reparatie.
Avantaje:
Se poate folosi la un numãr mare de
reparatii.

HEK
5000
Curãtãtor concentrat
pentru rãsinã.
• Pentru curãtarea rapidã a pânzelor
de ferãstrãu circular manual si
stationar, a cutitelor de rindea, a
capetelor de frezare.
• Se dilueazã cu apã în raport de 1:2.
• Pentru curãtare se foloseste pensula
de nylon sau material plastic sau se
scufundã scula într-o baie de lichid si
se freacã cu peria.
• În scurt timp depunerile de rãsinã si
impuritãti sunt dizolvate; suprafetele
se curãtã prin stergere cu cârpã.
Continut l
5

U.A.
1

Art.-Nr.
893 611

Robinet
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Art.-Nr.
891 302 01

WRO - 03 - 192

U.A.
1

Denumire
Solutie pentru lemn HOLZGLEIT

Continut
5l

Art.-Nr.
893 070




Curãtã.
Avantaje:
• Curãtã roti de reglaj, surubul
conducãtor al menghinei, instrumente
de mãsurã.



Împiedicã coroziunea.
Avantaje:
• Utilizare optimã pe suprafete metalice
neacoperite.



Pentru neutralizarea rãsinii

Eliminã umezeala.



Solutie pentru lemn HOLZGLEIT

Neutralizeazã rãsina.
Avantaje:
• Evitã lipirea aschiilor si rumegusului pe
masina de prelucrat lemnul.

Nu contine cearã si silicon.

U.A.
1

Domeniu de utilizare:
Recomandat pentru utilizarea la toate tipurile de masini de prelucrare a lemnului finisat si
pentru neutralizarea rãsinii.

Atentie:
Nu se aplicã direct pe suprafata lemnului. Pe suprafete lãcuite se recomandã teste
preliminare.

WRO - 05/07 - 04157 - ©

Articole conexe:
Dozã cu pompã pentru solutie pentru
lemn HOLZGLEIT
Art.-Nr. 891 530 70
Robinet pentru canistrã 5l
Art.-Nr. 891 302 01
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Lichid de frânã


pentru sisteme de
frânare hidraulice.
Conform specificatiilor:
SAE J 1703, FMVSS 116, DOT 3,
DOT 4.

Avantaje
Lichidul de frânã Würth poate fi
amestecat cu orice alt tip de lichid
de frânã având aceleasi specificatii:
FMVSS 116, SAE J 1703.
Protectie excelentã impotriva
coroziunii.
Stabilitate termicã ridicatã.
Nu atacã cauciucul.

Punct
fierbere 1
min. + 230°C

Punct
fierbere 2
min. + 140°C

DOT 4

min. + 260°C

min. + 165°C

DOT 4+** min. + 265°C

min. + 180°C

Ambalare Continut

Art.-Nr.

U.A.

Canistrã
plastic
Doza
Canistrã
plastic
Canistrã
plastic

5l

892 009 13

1

250 ml
5l

892 009 25
892 009 5

24
1

5l

892 009 8
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Denumire
DOT 3*
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Pastã pentru
slefuit
supape
,
Dozã dublã, contine pasta
cu granulatie medie si finã
pentru slefuire de
degresare si respectiv,
finisare.
z Pentru slefuirea scaunelor
supapelor, lagãrelor si duzelor
la motoarele cu ardere internã,
compresoare etc.
z Poate fi diluatã cu apã la
consistentã doritã.
z Resturile de pastã se
îndepãrteazã cu apã.
Continut ml
120

Art.Nr.
890 199

U.A.
12

Dispozitiv
pentru
,slefuit supape
Pentru slefuirea eficientã
a suprafetelor (utilizând o
masinã de gãurit
electricã).
z Complet cu 2 ventuze de
antrenare.

Art.-Nr. 691 600
U.A.: 1 buc.

Ventuze de antrenare

WRO - 11/06 -01806 - ©

Ø mm
22
28
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Art.-Nr.
691 600 1
691 600 2

U.A.
1

CURÃTITOR DE SILICON

Produs cu putere mare de curãtare
si timp de vaporizare mare.

Pentru degresãri si curãtãri profesionale,
în special pentru suprafetele ce urmeazã
a fi vopsite sau lipite

Avantaje:
• Economie de material.
• Duratã mai mare de aplicarea
datoritã timpului de vaporizare.
Proprietãti de curãtare foarte bune
pentru materialele sintetice.

Avantaje:
• Pãtrunde foarte bine în structura
superficialã a materialului.
• Aderentã mai bunã a straturilor
ulterioare de vopsea.

Instructiuni de utilizare:

WRO - 03/07 - 02143 - ©

Spray 600 ml
Pulverizati pe o suprafatã mai mare,
curãtati si apoi stergeti cu o cârpã
uscatã.
Avantaje:
• Nu existã pierderi la aplicare.
• Economie de timp.
• Economie de material
(doza de 600 ml este echivalentul a
1,5 l din canistrã).
• Se evitã contactul cu pielea.
Denumire
Dozã spray
Canistrã
Canistrã
Canistrã

Continut
600 ml
1l
5l
20 l

Canistrã
Înmuiati o cârpã curatã în curãtitor si
stergeti suprafata ce urmeazã a fi
curãtatã.
Stergeti apoi cu o cârpã uscatã si
curatã.

Nr.Articol
893 222 600
893 222
893 222 5
893 222 20

U.A.
1/6
1/12
1
1

Se recomandã lavetele “Tex-Rein” , Art. No. 899 810, U.A. 1/4
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!

Lavete
“Tex-Rein”
Nr.Art. 899 810
U.A. 1/4




Suport pe bazã de spumã.
Avantaje:
• Banda are un efect de absorbtie a
vibratiilor si de compensare a
dilatãrii datorate materialelor
diferite.



BANDÃ ADEZIVÃ PENTRU
ORNAMENTE
Bandã dublu adezivã, rezistentã la sarcini mari, pe suport

Foarte aderentã.
Avantaje:
• Banda prezintã o rezistentã
remarcabilã imediat dupã montarea
ornamentului. Rezistenta maximã se
obtine dupã întarirea finalã (24 ore).
• Aderentã foarte bunã si pe
suprafete rugoase si usor
neuniforme.

Rezistentã ridicatã la temperaturã,
UV si intemperii.
Avantaje:
• Banda poate fi folositã atât în
interior cât si în exterior.
• Nu îsi pierde aderenta la
temperaturi ridicate.

de PE si adeziv pe bazã de acrilat.

Lãtime [mm]
4
12
19
24

Lungime [m]
10
10
10
10

Grosime [mm]
0,8
0,8
0,8
0,8

Art.-Nr.
894 910 4
894 910
894 910 0
894 910 1

U.A.
1

Domenii de utilizare:
• Fixarea ornamentelor si a benzilor metalice, literelor, emblemelor, suportilor
si profilelor în industria auto.
• Pentru nume pe masini.
• Împreunã cu elementele mecanice de fixare se utilizeazã la montarea
spoilerelor.

Caracteristici:
Adeziv
Suport
Rezistenta adezivului
Alungirea la rupere
Temperatura de aplicare

WRO - 11/06 -07545 - ©

Rezistenta la temperaturã
Depozitare
(la aprox. +20°C si 50% umiditate)
Rezistentã UV
Rezistentã la umiditate

Acrilat
PE
19 N / 25 mm
>300%
+5°C ÷ +40°C
(pentru suprafata si banda adezivã)
-40°C ÷ +95°C
12 luni
Da
Da
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Instructiuni de utilizare:
• Suprafata trebuie sã fie uscatã si
fãrã urme de praf, grãsime si silicon.
• Pentru a se asigura o aderentã
perfectã, trebuie aplicatã o presiune
suficientã asupra benzii în timpul
montajului.
• Rezistenta optimã finalã se obtine
dupã 24 ore.
• În cazul suprafetelor sensibile (ex: PP,
PE, cauciuc) si a suprafetelor
poroase (ex: lemn sau piatrã) se
recomandã teste preliminare
• În cazul lipirii materialelor plastice
ce contin plastifianti, acestia pot
modifica stratul de adeziv si pot
afecta rezistenta (se recomandã teste
preliminare).




Aderentã initialã foarte bunã.
Avantaje:
• Banda prezintã o rezistentã
suficientã imediat dupã montare
(rezistentã finalã optimã - dupã 24
ore).



Rezistenta la UV si umezealã.
Avantaje:
• Banda poate fi folositã atât în
interior cât si în exterior.
• Puterea adezivului nu este diminuatã
în cazul aplicatiilor sanitare.



Precizie bunã la montaj.
Avantaje:
Banda se adapteazã foarte bine la
suprafete cu usoare asperitati
(asperitatile nu trebuie sã
depãseascã grosimea benzii).
Rezistentã la îmbãtrânire.



BANDÃ ADEZIVÃ PENTRU
OGLINZI
Bandã dublu adezivã, pe suport de PE si adeziv pe

Compatibilitate foarte bunã cu toate
suprafetele cunoscute.
Avantaje:
• Banda este recomandatã pentru
lipirea diferitelor materiale precum
lemn, metal, sticlã, piatrã, precum si
Plexiglas si Makrolon (nu provoacã
tensiune).

Avantaje:
Dacã banda este montatã
corespunzãtor ea îsi va pãstra
elasticitatea multi ani.

bazã de acrilat.

Culoare
albã
albã
neagrã

Lãtime [mm]
19
25
12

Lungime [m]
25
25
25

Grosime [mm]
1
1
1,6

Art.-Nr.
894 918 0
894 918
894 919

U.A.
1

Domenii de utilizare:

Instructiuni de utilizare:

• Fixarea oglinzilor.
• Fixarea traverselor la ferestre.
• Fixarea obiectelor sanitare.
• Fixarea agãtãtorilor.

Caracteristici:
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Art.-Nr.
Adeziv
Suport
Rezistenta adezivului
Alungirea la rupere
Temperatura de aplicare
Rezistentã la temperaturã
Depozitare
(la aprox. +20°C si 50% umiditate)
Rezistentã UV
Rezistentã la umiditate

894 918 0/894 918
894 919
Acrilat
Acrilat
PE
PE
23 N / 25 mm
16 N / 25 mm
>150%
+5°C ÷ +40°C
(pentru suprafatã si bandã adezivã)
-40°C ÷+95°C
24 luni
Da
Da

Vezi instructiunile de utilizare!
WRO - 03 - 198

• Suprafata trebuie sã fie uscatã si
fãrã urme de praf, grãsime si silicon.
• Pentru a se asigura o aderentã
perfectã, trebuie aplicatã o presiune
suficientã asupra benzii în timpul
montajului.
• Rezistentã optimã finalã se obtine
dupã 24 ore.
• În cazul suprafetelor sensibile (ex: PP,
PE, cauciuc) si a suprafetelor
poroase (ex: lemn sau piatrã) se
recomandã teste preliminare
• În cazul lipirii materialelor plastice
ce contin plastifianti, acestia pot
modifica stratul de adeziv si pot
afecta rezistenta (se recomandã teste
preliminare).
• În cazul oglinzilor de sigurantã (ce se
pot recunoaste dupã filmul albastru
sau verde dupã spate) producãtorii
recomandã în general si prinderi
mecanice aditionale.

Instructiuni de instalare pentru banda adezivã oglinzi
La instalarea oglinzilor, aplicati banda
numai vertical si pe câteva rânduri, în
asa fel încât forta sã se distribuie
uniform pe întreaga suprafatã a
oglinzii.

Lungimea benzii aplicate
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Lãtime
bandã
19 mm
25 mm
19 mm
25 mm
19 mm
25 mm
19 mm
25 mm
19 mm
25 mm
19 mm
25 mm
19 mm
25 mm

Suprafata
oglinzii
100 cm2
200 cm2
500 cm2
1000 cm2
2000 cm2
5000 cm2
10 000 cm2

3 mm
3 cm
2 cm
5 cm
4 cm
13 cm
10 cm
25 cm
20 cm
50 cm
40 cm
125 cm
100 cm
250 cm
200 cm

Grosime oglindã
4 mm
5 mm
4 cm
5 cm
3 cm
4 cm
7 cm
9 cm
5 cm
7 cm
17 cm
20 cm
13 cm
16 cm
40 cm
45 cm
30 cm
35 cm
70 cm
85 cm
50 cm
65 cm
175 cm
225 cm
120 cm
170 cm
350 cm
450 cm
260 cm
325 cm

6 mm
6 cm
5 cm
10 cm
8 cm
25 cm
20 cm
50 cm
40 cm
100 cm
80 cm
250 cm
200 cm
500 cm
325 cm
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Plasati banda cu lungimea specificatã
în cele 4 colturi ale oglinzii.

Format
19 mm x 50 m
38 mm x 50 m

Art.-Nr.
894 235 319
894 235 338



Lipire imediatã.



Bandã dublu
adezivã
subtire
,
Rezistentã la temperaturã:
-40°C ÷ +100°C.

U.A.
1
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Lãtime mm
19

Grosime mm
1,2

Lungime m
10

Art.-Nr.
894 10

U.A.
1
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Magnet permanent, flexibil.



Pentru asezarea si pozitionarea
diverselor piese în vederea fixãrii prin
lipire, cu suruburi etc.



Pentru lucrãri de acoperire, împreunã
cu hârtia corespunzatoare.



Bandã
magneticã

Asigurare împotriva alunecãrii stivelor
de table.

• Precomprimatã.
• Autoadezivã pe o parte.
• Rezistentã la temperaturã:
-30°C ÷ +90°C

BANDÃ ETANSARE
,
PRECOMPRIMATÃ AUTO

Banda de etansare auto protejeazã
împotriva vibratiilor. Banda expandeazã
în momentul aplicarii si exercitã
presiune pe suprafata interstitiului
asigurând o etansare sigurã si
permanentã.

Avantaje:
• Se poate vopsi cu lacuri obisnuite pe
bazã de dispersie.
• Permite difuzia evitând astfel
acumularea de apã.

Mod de utilizare:
• Curãtati suprafata pe care se aplicã
de ulei, grãsimi etc.
• Îndepãrtati hârtia de protectie.
• Lipiti banda de etansare pe suprafata
de etansat.

Domenii de utilizare:

1)

WRO - 11/06 -03058 - ©

2)

Lãtime

Grosime1) Grosime2)

mm
10
20
15
15

mm
2
2
3
4

mm
10
10
15
20

Lãtime
interstitiu
mm
2÷3
2÷3
3÷4
4÷5

Lungime
rolã
m
12,5
12,5
10,0
8,0

Art.-Nr.

U.A.
buc.

875 410 2
875 420 2
875 415 3
875 415 4

1

Grosime în stare comprimatã 20%.
Grosime în stare expandatã.
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• Etansarea si protectia pãrtilor
componente a sistemului de ventilatie
si încalzire, rezervorului, capotei
portbagajului.
• Protectia împotriva vibratiilor la
montarea radio-urilor si difuzoarelor.
• Acoperirea cablurilor exterioare (ex:
VW, Ford).




În plus fatã de cerintele BG2 a fost
testatã rezistenta la intemperii si UV.
Avantaje:
• Sigurantã ridicatã si domeniu larg
de utilizare.
• Eliminarea reclamatiilor si a
costurilor generate de remedierile
ulterioare ale lucrãrilor.



Tolerantã mare a benzii.
Avantaje:
• Banda etanseazã sigur si la variatii
mari ale dimensiunilor rosturilor.
• Economie realizatã prin utilizarea
unei game reduse de benzi.



BANDÃ PRECOMPRIMATÃ VKP

Calitatea benzii testatã conform
DIN 18542-BG2.
Avantaje:
• Se poate folosi pânã la o înãltime
a clãdirii de 20 m.
• Sigurantã ridicatã garantatã de
realizarea tuturor parametrilor din
BG2.

Economie de manoperã.
Avantaje:
• Nu este necesarã utilizarea
primerului.
• Nu este necesarã utilizarea
uneltelor pentru montaj.

Bandã de etansare precomprimatã, impregnatã si etansã la
ploaie (pânã la 300 Pa).

Domenii de utilizare:
Pentru etansare si protectie împotriva vântului, soarelui si ploii si pentru
reducerea pierderilor de energie termicã. Poate fi expusã direct intemperiilor.

În constructii:
Rosturi de dilatare, pereti despãrtitori, etansãri între piese, plãci, la
ferestre si usi.

În industrie:
La containere, instalatii de climatizare, constructii de masini si aparate.

Alegerea corectã a benzii:
• Se determinã latimea rostului.
• Utilizând tabelul se alege dimensiunea corectã a benzii, culoarea si numãrul
de role.
Rez. ploaie

Stare livrare

Art.-Nr.

Art.-Nr.

Cantitate

Lãtime
max. rost
mm

Lãtime
bandã
mm
10
15
15
15
15
20
20

Culoare
neagrã

Culoare
gri

875 110 004
875 115 004
875 115 006
875 115 008
875 115 010
875 120 014
875 120 018

875 115 011
875 120 015
875 120 019

Lungime
rolã
m
12,5
12,5
10
8
5,6
4,3
6,5
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2÷4
3÷6
4÷8
6 ÷ 10
8 ÷ 14
12 ÷ 20

Grosime
bandã
mm
2
2
3
4
6
8
12

Lungime
carton
m
375
250
200
160
112
64,5
97,5
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Role /
carton
buc.
30
20
20
20
20
15
15

Date tehnice:
Bandã precomprimatã VKP, adezivã pe o parte, realizeazã într-o singurã operatie o etansare permanentã si sigurã. Dupã
decomprimare banda preseazã marginile îmbinãrilor compensând si neregularitãtile suprafetelor (vezi tabelul pentru lãtimea
maximã a îmbinãrilor).
În functie de perioada de montaj, partea neadezivã realizeazã o ancorare usoarã pe materialul de constructie din zona de
contact.
Baza chimicã
Impregnare
Culoare
Greutate
Temperatura de aplicare si a suprafetei
Stabilitate la temperaturã
Rezistenta la ploaie (DIN 18542-BG2 )
Conductivitate termicã (DIN 52612)
Difuzia vaporilor de apã (DIN 18542-BG2 )
Comportamentul la decomprimare în raport cu temperatura mediului
ambiant, în conditiile unei rezistente maxime la ploaie*

Rezistentã
Materiale cu compatibilitate bunã (DIN 52453)
Încãrcare (DIN 18542-BG2)
Clasã material (DIN 4102)
Durata depozitare

Spumã poliuretanicã cu celule fine deschise
Dispersie acrilicã
Neagrã sau gri
Aprox. 70 kg/m3 (±10%)
0°C ÷ +50°C (suprafatã uscatã)
-30°C ÷ +90°C
300 Pa
0,042 W/mK
µ <100
+5°C → 48 h
+10°C → 24 h
+20°C → 240 min
+30°C → 20 min
La UV si intemperii
Fier, zinc, otel, tablã galvanizatã, aluminiu si cupru,
beton, beton aerat, cãrãmizi, cãrãmidã calcaroasã,
PVC dur, Plexiglas si lemn etc.
BG2 (Atestat nr.: 050739.1-SZ, MPA Hanovra)
B2 (normal inflamabil, P-NDS04-301)
12 luni +5°C ÷ +25°C
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* Comportamentul la decomprimare nu se supune unei specificatii speciale si are la bazã valori obtinute din experientã.
Timpul procesului de decomprimare depinde de temperatura de depozitare si aplicare.
Este valabilã urmatoarea afirmatie: Cu cât timpul de depozitare este mai mare si temperatura mai micã, cu atât timpul procesului de decomprimare este
mai lung.

WRO - 03 - 203

Bandã
electroizolatoare
din material
plastic

Culoare
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negru
alb
rosu
maro
albastru
orange
galben
verde/galben
gri
verde
negru

Latime Grosime
mm
mm

15

30

0,10

0,1

metri
pe rolã

10

25

Art.Nr.
985 1010
985 1020
985 1030
985 1040
985 1050
985 106
985 107
985 1090
985 109 1
985 109 2
985 101 1
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U.A.

1

Atestat VDE, DIN 40631-K10
• Pentru izolatii diverse în domeniul
electric.
• Folie PVC moale.
• Aprobat conf. VDE 0340 Partea
1/5.75.
• Rezistentã la strãpungere pânã la 9kV.
• Flexibilitate mare si proprietãti adezive
foarte bune.
• Rezistentã la rupere si îmbãtrânire.
• Rezistentã mare la acizi si baze diluate.
• Greu inflambabil.
• Materialul îsi pãstreazã caracteristicile
dupã asamblare chiar si în medii cu
diferente mari de temperaturã.
Set benzi izolatoare, culori diverse
Continut: 10 role
Art.-Nr. 985 100
2 x negru; 2 x alb, 1 x rosu, albastru,
verde/galben, verde, gri, maro.

1

Lãtime [mm]
19
38

Lungime [m]

Grosime [mm]

10

0,5





Compatibilitate foarte bunã cu
numeroase materiale izolatoare.
Avantaje:
• Compatibilitatea foarte bunã cu
PVC, butil, neopren etc. permite
utilizarea în diferite domenii precum
auto si instalatii electrice.
Elasticitate ridicatã.
Avantaje:
• Banda se poate întinde foarte mult
si se înfasoarã usor pe materialul ce
trebuie izolat.

U.A.
1

Domenii de utilizare:

Instructiuni de utilizare:

• Etansarea tuburilor si furtunelor.
• Etansare de urgentã a furtunelor instalatiei de rãcire si instalatiei de
alimentare cu combustibil.
• Etansarea conductorilor si cablurilor electrice.
• În zonele în care varnisul (Art.-Nr. 771….) nu se poate utiliza.
• Legarea conductorilor.

• Suprafata trebuie sã fie uscatã si fãrã
urme de praf si grãsime.
• Îndepãrtati stratul de PVC si înfãsurati
banda strâns.
• Pentru a se asigura o aderentã
perfectã si o etansare bunã la apã,
înfãsurati banda strâns si
suprapuneti-o bine peste materialul de
etansat.
• Banda termocontractibilã are
rezistentã limitatã la UV si de aceea nu
trebuie expusã direct razelor soarelui.

Suport
Alungirea la rupere
Temperatura de aplicare
Rezistentã la temperaturã
Rezistentã la strãpungere
Depozitare (la aprox. +20°C si 50% umiditate)
Rezistentã UV
Rezistentã la umiditate
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Art.-Nr.
985 077 1
985 077 2

Proprietati bune izolatoare.
Avantaje:
• Datoritã rezistentei mari la
strãpungere banda este
recomandatã pentru izolatii electrice.



BANDÃ AUTOVULCANIZANTÃ

Impermeabilã.
Avantaje:
• Banda termocontractibilã permite
etansarea rezistentã la apã si aburi a
diferitelor materiale.

Poliizobutilenã (neagrã)
600%
+5°C ÷ +35°C
-40°C ÷ +90°C
40 kV/mm
24 luni
(la loc uscat, fãrã praf, în pozitie orizontalã)
limitatã
Da
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PTFE
Bandã de
etansare
pentru filete
Domenii de aplicare
• Pentru izolarea asamblãrilor
filetate.

Descriere

Lãtime Lungime

mm
Bandã teflon FRp 12
Bandã teflon GRp 12
Bandã teflon
12

m
12
12
12

Grosime
mm
0,1
0,1
0,08

Greutate
specificã
g/m2
60
100
25

Avantaje
• Atestat DVGW ( grosima 0,1mm) conform DIN EN
751/3(97) si DIN 30660(99).
• Rezistentã la toate mediile agresive.
• Stabilitate la temperaturã*): -240°C ÷ +240°C.
• Rezistentã la presiune*): 25bar.

Certificat Pentru
DVGW

Art.Nr.

U.A.
buc.

x
x
-

985 030 160
filete fine (Ønom <10mm)
filete grosiere (10< Ønom <50mm) 985 030 161
985 030 165

1/10

• Nu se lipeste si nu se umflã, ceea ce previne
griparea asamblãrii filetate.
• Alinierea asamblãrii filetate este posibilã, inclusiv
revenirea intr-o oarecare mãsurã.
* Întrucãt temperatura si presiunea sunt în strânsã legãturã, o încãrcare simultanã
la valori maxime nu este posibilã. În plus, specificatia este dependentã si de
mediul în care functioneazã asamblarea. De aceea, din cauza nenumãratelor
posibilitãti de utilizare, aceastã informatie poate sã serveascã numai ca
element de reper.
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Pastã etansare
pentru filete

Denumire
Cutie
Tub
Tub

Continut (grame)
400
150
325

Art.-Nr.
892 750
891 751
891 752

U.A.
1/12
1/15
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Atestat DVGW
• Conform DIN EN 751/2 (97) si DIN
30660 (99). DIN-DVGW
• Atestat Nr. NV-5142BM0126 admis pentru conductele de gaze si
apã potabilã ca si pentru
instalatiile de încãlzire casnice.
• Se utilizeazã împreunã cu cânepã
pentru îmbinãrile filetate metalice.
• Se utilizeazã si pentru tevi din
material plastic.
• Rezistentã la temperaturã -20°C ÷
+100°C.
• Nu contine silicon.

SNUR ETANSARE
FILETE DIN PTFE
Snur de etansare universal, fabricat din
PTFE 100%, pentru etansarea imbinãrilor
filetate din metal sau materiale plastice.
Lungime
150 m

Art.-Nr.
985 030 150

U.A.
12/1

Domenii de utilizare
Utilizat pentru etansarea tevilor cu filet pânã la 6" pentru:
Apã
rece

Apã
caldã

Apã
potabilã

Incãlzire

Gaze

Solar

Recomandat de asemenea pentru aer comprimat, sisteme
hidraulice si pneumatice si multe alte aplicatii.

Avantaje:
Caracteristici:
Material
Rezistenta la temperatura
Atestat DVGW, clasa GRp
Rezistenta la produse chimice,
uleiuri, solventi, gaze si acizi
Rezistenta la mucegai
si bacterii

PTFE 100%
-200 ÷ +260°C
Pentru gaze, apã potabilã
si apã caldã (atestat DVGW
NV-5142BS0140)
Foarte bunã
Foarte bunã

• PTFE 100%
Material incercat si testat pentru etansarea filetelor.
Rezistent la aproape toate produsele chimice si pro
cesele microbiologice cunoscute.
• Multifilar
Se infãsoarã bine pe filet.
Rezistentã ridicatã la rupere la tractiune si la sfâsiere.
• Aprobare DVGW
Utilizare sigurã pentru tevi de gaze, apã potabilã si
apã caldã.
Pozitia tevii poate fi reglatã pana la 45°.
• Permanent elastic.
Nu se intãreste, nu devine casant, nu putrezeste,
duratã de viatã nelimitatã.
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• Nu contine silicon.
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Bandã butilicã

Lãtime mm
12
20

Lungime m

Grosime mm

15

2

Art.-Nr.
894 700 122
894 700 202

U.A.
1

Domenii de utilizare:
• Etansarea îmbinãrilor si lipirea foliei izolatoare pentru vapori.
• Etansarea îmbinãrilor prin suprapunere de la automobile, acoperisuri, fatade,
mobilier, instalatii sanitare si electrice etc.



Compatibilitate foarte bunã cu toate
tipurile de suprafete cunoscute.
Avantaje:
• Compatibilitatea bunã cu metale,
beton, zidarie, lemn, sticlã, PVC dur,
bitum si suprafete vopsite, combinatã
cu proprietãtile adezive foarte bune
asigurã o varietate de sisteme de
etansare.



Bandã puternic adezivã, pe
bazã de cauciuc butilic pentru
etansarea îmbinãrilor prin
suprapunere; dublu adezivã.

Rezistentã foarte bunã la UV,
intemperii si apã.
Avantaje:
• Recomandatã pentru utilizarea în
interior si exterior.

Alte proprietãti:
• Etanseazã împotriva difuziei aburului.
• Autovulcanizantã.
• Compatibilitate cu Plexiglas si
Makrolon.



Snur
butilic
,
Aceleasi specificatii tehnice ca si în
cazul benzii butilice
(Art.-Nr. 894 700 122/… 202)

Domenii de utilizare:
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• Sigilarea pãrtilor componente din
domeniul auto, ex: lipirea foliilor de
capitonare a usilor, fixarea
ornamentelor auto.
• Etansarea rezervoarelor, trapelor etc.,
pentru prevenirea vibratiilor.
• Etansarea îmbinãrilor suprapuse,
asemãnãtor benzii butilice.

Diametru mm
3

Lungime m
5 x 16(80)

Art.-Nr.
894 700 380

U.A.
1
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Compatibilã cu Plexiglas si Makrolon.
Avantaje:
• Se poate utiliza la etansãri la sere
(testatã la Institutul Röhm) fãrã a
exista riscul aparitiei fisurilor.



Aderentã ridicatã pe suprafete
absorbante si neabsorbante.
Avantaje:
• Se poate folosi pe orice tip de
suprafatã întâlnitã în constructii, ex.:
otel, aluminiu, sticlã, plastic, lemn,
beton, zidãrie, bitum etc. (vezi
instructiuni de aplicare).



Banda butilicã se autovulcanizeazã.
Avantaje:
• Imediat dupã aplicare banda
butilicã este complet functionalã si
îndeplineste toate proprietãtile
cerute.



BANDÃ BUTILICÃ

Rezistentã foarte bunã la UV,
intemperii si apã.
Avantaje:
• Banda butilicã se poate folosi si în
exterior rezistând la apã si intemperii
(nu este recomandatã utilizarea sa
sub apã).

Impermeabilã la difuzia vaporilor.
Avantaje:
• Banda butilicã realizeazã o
etansare impermeabilã si previne
pãtrunderea umezelii în clãdire.

caseratã
cu bandã de aluminiu.
,

Bandã pentru montaj si
pe bazã de cauciuc butilic caseratã
,
, etansare
,
cu aluminiu.

Lãtime mm
35
40
45
50
60
80
100

Lungime m

20

Grosime mm

1,5

Art.-Nr.
875 620 35
875 620 40
875 620 45
875 620 50
875 620 60
875 620 80
875 620 100

U.A.
1/8

1/6
1/4
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• Banda butilicã are o tendintã de "curgere
Mod de utilizare:
la rece". De aceea banda trebuie montatã
• Suprafata de etansat trebuie sã fie uscatã,
întotdeauna folosind o rolã de presare
fãrã urme de grãsime sau de praf.
pentru a preveni alunecarea, ex: datoritã
• Temperatura de aplicare trebuie sã fie
greutatii zãpezii sau apei infiltrate. În cazul
peste 10°C.
montajelor si reparatiilor fãcute fãrã a se
• Suprafetele absorbante si poroase trebuie
folosi o rolã de presare existã pericolul ca
pretratate cu primer pentru butil/bitum
banda de etansare sã alunece.
(Art.-Nr. 892 875).
• Când se foloseste o rolã de presare
• Pentru a se obtine o aderentã initialã bunã
trebuie sã existe o compatibilitate între
banda trebuie presatã pe suprafatã si
lãtimea benzii si profilul pe care se
netezitã folosind o rolã de presare sau o
monteazã.
unealtã similarã.
• În cazul în care presiunea aplicatã este
prea mare existã pericolul ca adezivul sã
fie împins în afara benzii.
Bazã chimicã
Caserare
Grosime butil
Grosime folie aluminiu
Clasã de rezistentã la foc
Temperatura de lucru
Rezistentã la temperaturã
Duratã de depozitare (la aprox. 20°C si 50% umiditate)

Cauciuc butilic (negru)
Folie de aluminiu
1,4 mm
0,04 mm
B2
+10°C ÷ +30°C
-40°C ÷ +90°C
12 luni (la loc uscat, fãrã praf, în
pozitie orizontalã)
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Domenii de utilizare:
• Etansarea luminatoarelor, ramelor de
geam, acoperisurilor din sticlã, serelor
si altor îmbinãri din sticlã, plastic sau
metal.
• Etansarea coamelor la acoperisuri,
îmbinãrilor jgheaburilor de scurgere,
îmbinãrilor dintre acoperis si zidãrie.

Produse conexe:
• Primer pentru butil/bitum
Art.-Nr. 892 875
• Rolã de presare
Art.-Nr. 693 011 750

Bandã
bituminoasã


Aderentã foarte bunã.
Avantaje:
• Se poate folosi pe majoritatea
suprafetelor absorbante si
neabsorbante întâlnite în constructii,
ex.: asfalt, zidãrie, beton, ceramicã,
metal, sticlã etc.



Rezistentã foarte bunã la UV,
intemperii si apã.
Avantaje:
• Banda bituminoasã se poate folosi
si în exterior rezistând la apã si
intemperii (nu este recomandatã
utilizarea sa sub apã).



Compus pe bazã de bitum protejat
de film de PE cu silicon.
Avantaje:
• Banda bituminoasã este protejatã
de praf si murdãrie pânã la aplicare.
Previne diminuarea rezistentei
adezivului.



caseratã cu bandã de
aluminiu.
Bandã de etansare
autoadezivã pe bazã de bitum.

Compatibilã cu Plexiglas si Makrolon.
Avantaje:
• Se poate utiliza la etansãri la sere
fãrã a exista riscul aparitiei fisurilor.

Banda bituminoasã caseratã cu aluminiu:
Lãtime mm
50
75
100
150

Lungime m
10

Grosime mm
1,5

Art.-Nr.
875 610 50
875 610 75
875 610 100
875 610 150

U.A.
1/6
1/4
1/3
2

Banda bituminoasã caseratã cu aluminiu teracota
(aluminiu colorat):
Lãtime mm
50
100
150
200

Lungime m
10

Grosime mm
1,5

Art.-Nr.
875 616 50
875 616 100
875 616 150
875 616 200

U.A.
6
3
2
3
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• Pentru a se obtine o aderentã initialã bunã
Mod de utilizare:
banda trebuie presatã pe suprafatã si
• Suprafata de etansat trebuie sã fie uscatã,
netezitã folosind o rolã de presare sau o
fãrã urme de grãsime sau de praf.
unealtã similarã.
• Temperatura de aplicare trebuie sã fie
•
Când
se folosesc mai multe fâsii
peste 5°C. La temperauturi mai scãzute
suprapunerea trebuie sã fie minim 50 mm.
suprafata de etansat trebuie preîncãlzitã
tinând seama de normele de securitate.
• Banda bituminoasã nu se poate folosi la
suprafete pe care se circulã!
• Suprafetele absorbante si poroase trebuie
pretratate cu primer pentru butil/bitum
(Art.-Nr. 892 875).
Bazã chimicã
Caserare
Grosime butil
Grosime folie aluminiu
Clasã de rezistentã la foc
Temperatura de lucru

Compus bituminos (negru)
Folie de aluminiu
1,45 mm
0,06 mm
B2
+5°C ÷ +45°C (pentru aer si suprafata
pe care se aplicã)
Rezistentã la temperaturã
-40°C ÷ +80°C
Duratã de depozitare (la aprox. 20°C si 50% umiditate) 12 luni
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Domenii de utilizare:
• Etansarea luminatoarelor, ramelor de
geam, acoperisurilor din sticlã, serelor
si altor îmbinãri din sticlã, plastic sau
metal.
• Etansarea îmbinãrilor jgheaburilor de
scurgere, burlanelor si altor pãrti
metalice.
• Etansarea impermeabilã a îmbinãrilor
dintre pereti, podea si acoperis.

Produse conexe:
• Primer pentru butil/bitum
Art.-Nr. 892 875
• Rolã de presare
Art.-Nr. 693 011 750

BANDÃ DE MONTAJ
Pentru montaj geamuri la usi si ferestre.

Cheder etansare
Bandã de montaj

• Evitã lipirea în trei puncte.
• Umple rosturile, prin aceasta fiind
necesar mai putin material de
etansare.
• Functioneazã ca amortizor în cazul
fortelor generate de vânt.
• Structurã celularã finã, regulatã si
complet închisã.
• Suprafata netedã, decorativã.
• Elasticitate mare.
• Valori mari ale proprietãtilor
mecanice la o greutate specificã
micã.
• Rezistentã excelentã la substante
chimice.
• Rezistentã bunã la intemperii.

Geam

Fãrã folie de acoperire.
Date tehnice

Plãcutã calare

Material de bazã:

PE expandatã cu
celule închise

Densitate:
Rezistentã la tractiune

45 kg/m3

conform DIN 53571
Alungire la rupere
conform DIN 53571

370 kPa
170%

Rezistentã la temperaturã
-40°C ÷ +100°C
Comportare la foc conf. DIN 4102
(clasa de inflamabilitate)
B3

Lungime
pe rolã m
20

Lãtime
mm
9

16,7
20

12

16,7
20
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16,7

15

Grosime
mm
2
3
4
5
2
3
4
5
2
3
4
5

Culoare gri Culoare albã
Nr. Art.
Nr. Art.
875 709 02
875 809 02
875 709 03
875 809 03
875 709 04
875 809 04
875 709 05
875 712 02
875 712 03
875 812 03
875 712 04
875 712 05
875 715 02
875 715 03
875 715 04
875 715 05
-
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U.A.

100

Grosime
bandã mm
1,2
1,2
1,2
1
1

Culoare

Art.-Nr.

894 909 001
894 909 002
894 909 003
894 909 004
transparentã
894 909 005
gri

U.A.
1
1
1
1
1



Descriere Lungime Lãtime
rolã m
rolã mm
12
19
Rolã
10
25
19
25

Fortã foarte mare si de
duratã a adezivului.
Avantaje:
•
Poate tine pânã la 17 kg/m
si o lãtime de 25 mm.
• Nu este necesarã fixare mecanicã.
• Recomandatã în special pentru
aderentã pe materiale diferite.



Bandã puternic adezivã, pentru utilizare în interior si exterior;
dublu adezivã.

Este posibilã executarea unor lipituri
ascunse.
Avantaje:
• Design optim fãrã existenta
gãurilor, suruburilor, niturilor etc.
• Materialul nu se slãbeste prin
gãurire etc.



Bandã de montaj puternicã

Lipire în loc de sudare, gãurire sau
nituire.

2 în 1: Lipeste si etanseazã într-un
singur pas.
Avantaje:
• Nu rugineste.
• Amortizeazã vibratiile.

Domenii de utilizare:
• Pentru lipirea unei game largi de materiale precum sticlã, otel, aluminiu, lemn,
beton, ABS, PVC dur si PMMA.
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Exemple de utilizare:
Auto/Cargo: senzori, lipirea ornamentelor de toate tipurile, ca de exemplu:
reflectoare, oglinzi, benzi ornamentale, plafoniere, bare protectie etc.
Metal: lipire conducte cabluri, montare embleme, elemente de sticlã, mânere,
muchii metalice si plãcute pe usi, lifturi, reclame luminoase, sisteme de iluminat,
sere etc.
Instalatori: lipire oglinzi, suporti, elemente decorative, dozatoare etc.
Lemn/Constructii: lipire profile metalice la constructia de fatade, sisteme de
iluminat si sere, bare la usi si ferestre etc.

Articole conexe:
Acetonã
Art. Nr. 893 460 / 893 460 001
Precurãtitor
Art. Nr. 893 200 1
Rolã presare bandã
Art. Nr. 693 011 750
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BANDÃ ADEZIVÃ DIN PE
CU RANFORSARE TEXTILÃ
Bandã cu aderentã ridicatã pentru utilizare
universalã
• Aderã pe otel inoxidabil, polietilenã, stilcã si lemn.

Domenii de utilizare
Bandã cu aplicatii diverse, precum: ambalãri impermeabile, etansãri, prinderi, îmbinãri, protectii, balotãri.

Caracteristici:
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Lungime rolã
m
50

Lãtime rolã
mm
50

Culoare Art.-Nr.
gri

985 505 0

U.A.
1

polietilenã cu ramforsare
textilã
Tip adeziv
cauciuc sintetic
Grosime totalã
175 µm
Aderentã pe inox
23 N/25mm
Rezistentã la rupere la tractiune 42 N/cm
Alungire
40%
Rezistentã la temperaturã
-10 ÷ +70° C
Suport
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Bandã / Snur
,
etansare
,
caroserie

Bandã
etansare

gri

20

Snur
etansare

negru

Ø8
Ø10

Art.-Nr.
890 100 030

U.A.

26 (4 x 6,5)
17,5 (7 x 2,5)
10 (5 x 2)

890 100 033
890 100 032
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Lãtime mm



Culoare

Rezistentã foarte bunã la UV,
intemperii si apã.
Avantaje:
• Se poate folosi si în exterior
rezistând la apã si intemperii (nu este
recomandatã utilizarea sa sub apã).



Denumire

Aderentã ridicatã.
Avantaje:
• Banda are proprietãti adezive
foarte bune si se lipeste pe diferite
suprafete, ex.: metal, plastic, lemn,
piatrã etc. (vezi instructiuni de
utilizare).

Rezistentã la îmbãtrânire si
temperaturi ridicate.
Avantaje:
• Dacã banda este utilizatã
corespunzãtor, aderenta si etansarea
sunt asigurate mai multi ani.
• Recomandatã si pentru utilizarea la
temperaturi ridicate.



Bandã pentru etansare
autoadezivã, permanent
elasticã, pentru etansãri ale
caroseriei

Impermeabilã la difuzia vaporilor.
Avantaje:
• Banda realizeazã o etansare
impermeabilã si previne pãtrunderea
umezelii în caroserie.

Domenii de utilizare:
• Utilizare universalã la etansarea
îmbinãrilor suprapuse si a îmbinãrilor cu
suruburi în industria automobilelor,
constructia containerelor si rulotelor, ca
de exemplu:
→ între aripa si caroserie
→ la stopuri spate (mai ales snurul)
→ la ornamente si trape

• Etansãri generale pentru protectia
împotriva prafului, umezelii si vibratiilor,
precum si la sisteme de încãlzire,
ventilatie si aer conditionat ex: la pãrtile
prinse în suruburi, falturi, îmbinãri,
carcase de toate tipurile etc.

Mod de utilizare:
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• Suprafata de etansat trebuie sã fie
uscatã, fãrã urme de grãsime sau de
praf.
• Temperatura de aplicare trebuie sã fie
peste 5°C.
• Suprafetele absorbante si poroase
trebuie pretratate cu primer pentru
butil/bitum (Art.-Nr. 892 875).

• Banda trebuie presatã cu grijã pe
suprafatã pentru a obtine o etansare
eficientã.
• Butilul are o tendintã de "curgere la
rece". De aceea se recomandã si o
prindere mecanicã cu suruburi.
• În cazul în care presiunea aplicatã este
prea mare existã pericolul ca adezivul sã
fie împins în afara benzii.

Bazã chimicã
Clasã de rezistentã la foc
Temperatura de lucru
Rezistentã la temperaturã
Duratã de depozitare (la aprox. 20°C si 50% umiditate)

Cauciuc butilic
B2
+5°C ÷ +40°C
-30°C ÷ +100°C
24 luni (la loc uscat, fãrã praf, în
pozitie orizontalã)

WRO - 03 - 214

Alte caracteristici:
• Amortizarea zgomotului si vibratiilor.
• Autovulcanizantã.
• Nu contine solventi si silicon.
• Este gata imediat pentru utilizare.

Produse conexe:
• Primer pentru butil/bitum
Art.-Nr. 892 875

Folie
metalizatã
izolantã
Art.-Nr. 998 690 10
U.A. 1
Izolatie termica pentru
incaperi,acoperisuri,
terase, pereti si tavane
false, solare, nave, puncte
termice, tubulaturã aer,
instalatii frigotehnice etc.

Dimensiuni
Numãrul straturilor de poliester metalizat
Numãrul straturilor de polietilenã extrudatã
Grosime nominalã
Lãtime rolã
Lungime rolã
Suprafatã rolã
Volum rolã
Greutate rolã

Proprietãti
2
2
8 mm
1,25 m
10 m
12,5 m2
0,194 m3
2,8 kg

Date tehnice
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Densitate
Rezistentã termicã
Conductivitate termicã
Coeficient de reflexie
Rezistentã la tractiune
Putere caloricã

24 kg/m3
0,84 m2 ·°C/W
0,027 W/°C · m
≥ 95%
1,2 ± 0,1 N/mm2
12,4 W · h/m2

Mediu
• Resturile derivate din distrugerea prin combustie nu sunt toxice, de
aceea nu sunt necesare conditii speciale.
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• Folia este compusã din douã straturi de
poliester metalizat si douã straturi de
polietilenã extrudatã.
• Folia metalizatã izolantã Wurth prezintã
simultan trei tipuri de izolare termicã
pentru:
– REFLEXIE straturile de poliester
metalizat cu un coeficient de reflexie
mai mare de 95%, reflectã radiatiile
termice.
– CONDUCTIE s-au constituit straturile
din interior din polietilenã extrudatã,
flexibile, opace si cu un coeficient de
conductivitate termicã de 0,027 W/°Cm.
Cele douã straturi de polietilenã cusute
între ele constituie un contact minor între
ele, evitand de asemenea conductia
prin contact.
– CONVECTIE deoarece folia este
flexibilã, se adapteazã la orice tip de
structurã, prevenind astfel transferul
de cãldurã dintr-o parte în alta.
• Izolatia termicã de nivel înalt, asigurã
un bun confort termic atât vara cât si
iarna.
• Usoarã, flexibilã, usor de montat, nu se
macinã, inalterabilã la insecte,
rezistenta la produse chimice.
• Nu absoarbe umiditate, creeazã o
barierã de condens.

Cale
de montaj
cu asigurare împotriva patinãrii
Punct de apasare

• pentru montarea ferestrelor cu rame din lemn, plastic si
aluminiu.
Punct de apasare

Punct de apasare
C

Lungime Culoare Grosime Lãtime 24 mm
mm
mm
Art.-Nr.
alb
1
875 424 1
albastru
2
875 424 2
rosu
3
875 424 3
100 galben
4
875 424 4
verde
5
875 424 5
negru
6
875 424 6
gri
8
875 424 8

Lãtime 26 mm U.A.
Art.-Nr.
875 426 1
875 426 2
875 426 3
875 426 4
875 426 5
875 426 6
875 426 8

1000

500

Fãrã asigurare împotriva patinãrii

C

Lungime Culoare Grosime Lãtimea 20 mm Lãtimea 22 mm Lãtimea 24 mm Lãtimea 26 mm Latimea 28 mm Lãtimea 30 mm U.A.
mm
mm
Art.-Nr.
Art.-Nr.
Art.-Nr.
Art.-Nr.
Art.-Nr.
Art.-Nr.
alb
1
875 520 1
875 522 1
875 524 1
875 526 1
875 528 1
875 530 1
albastru
2
875 520 2
875 522 2
875 524 2
875 526 2
875 528 2
875 530 2
rosu
3
875 520 3
875 522 3
875 524 3
875 526 3
875 528 3
875 530 3
1000
100 galben
4
875 520 4
875 522 4
875 524 4
875 526 4
875 528 4
875 530 4
verde
5
875 520 5
875 522 5
875 524 5
875 526 5
875 528 5
875 530 5
negru
6
875 520 6
875 522 6
875 524 6
875 526 6
875 528 6
875 530 6
gri
8
875 522 8
875 524 8
875 526 8
875 530 8
500

Lopaticã

• Pentru ridicarea geamului.
• Utilizabil pe ambele fete.
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C

Mãrimea
Culoarea
mm
280 x 70 x 20
rosu

WRO - 03 - 216

Art.-Nr.

U.A.

875 400

1

