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Sprayuri pentru lubrifiere

Spray cu unsoare aderentă
• Unsoare de lungă durată de culoare 

naturală pentru rulmenți de rostogolire și 
alunecare.

• Rezistență la oxidare, rezistență la apă, 
aderență și protecție anticorozivă.

• Adecvat în special pentru lubrifierea în 
condiții dificile de exploatare precum și 
a rulmenților de rostogolire și alunecare 
supraîncărcați.

• Vaselină universală cu durată lungă de 
viață pentru lubrifierea autovehiculelor, a 
mașinilor industriale și de construcții.

• Rezistența la temperatură: -30°C până la 
+120°C (pentru scurt timp până 
la +140°C).

• Culoare naturală/deschisă.
• Fără silicon.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
500 spray 7.24 EDE.251198

Spray vaselină specială
• Fără silicon.
• Previne uzura, elimină zgomotul.
• Pentru toate domeniile industriale precum și 

pentru întreținerea și curățarea atelierelor, 
garajelor și locuinței.

• Rulmenți cu role transportoare, rulmenți cu motor 
electric, rulmenți cu role axiale în operațiuni 
feroviare.

• Lubrifierea de durată a rulmenților autovehiculelor.
• Agent de gresare pentru mașinile 

de construcții și agricole.
• Lanțuri, roți de acționare, balamale etc.
• Rezistența la temperatură: 

-30°C până la +150°C.

Cantitate (ml) Prezentare Culoare €/buc. Cod articol
300 spray Alb 5.66 EDE.564571

Spray pentru curele de transmisie
• Îmbunătățirea randamentului (până 

la 50 % mai multă putere de tractare 
a curelei).

• Extrem de aderent (împotriva 
alunecării și scârțâitului curelei).

• Crește durata de viață.
• Domeniu de aplicare: Universal 

pentru toate curelele de transmisie, 
circulare, dințate și plate de la 
exhaustoare, motoare, compresoare, 
pompe, ventilatoare, mașini vechi 
etc.

• Date tehnice de identificare: Uscare 
la +20°C în 10 minute.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 8.53 EDE.243483

Spray cu unsoare pentru lanțuri
• Unsoare de durată deosebit de rezistentă 

pentru lubrifierea automobilelor, motocicletelor, 
bicicletelor, aparatelor etc.

• Potrivit pentru practică.
• Pentru lanțuri, cabluri, legături de toate tipurile, 

garnituri oring, balamale, articulații, rulmenți 
cu bile, cabluri de tractare, încuietori pentru 
uși, lubrifierea lagărelor cu interior de lanț, 
angrenaje cu pinioane și melci de toate tipurile.

• Suprimă umiditatea, dizolvă rugina.
• Hidrofug.
• Aderență foarte bună, nu se evaporă de pe 

suprafețele calde.
• Rezistența la temperatură: -30°C până la 

+110°C
• Indicație: A nu se utiliza pe cauciuc natural 

(conține izohexan).

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
500 spray 6.46 EDE.564335

Spray cu unsoare aderentă de înaltă presiune
• Pentru lubrifierea rulmenților de rostogolire și a lagărelor de alunecare chiar și în zonele de înșurubare mixte, 

la toate vitezele permise de alunecare pentru lubrifierea cu unsoare.
• Protecție anticorozivă a pieselor culisante, în special a cablurilor.
• Protecție anticorozivă excelentă împotriva interferențelor cu apa agresive, gaze și leșie.
• Angrenaje deschise, șuruburi, balamale.
• Rulmenți de rostogolire, lagare de alunecare și pompe de apă, turbine de apă, porți de canalizare, instalații de 

spălare a autovehiculelor.
• Ghidaje cilindrice, tije filetate.
• Șuruburi melcate în dispozitivele subacvatice.
• Componente offshore, dispozitive de ridicare.
• Echipamente pentru securizarea remorcilor și containerelor.
• Iahturi și componente pentru șantiere navale.
• Rezistența la temperatură: -30°C până la +120°C, pentru scurt timp până la +130°C.
• Protecție bună împotriva apei de mare și a aerului cu conținut de sare, rezistență bună la agenți.
• Fără silicon.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
300 spray 8.59 EDE.564380
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Sprayuri pentru lubrifiere

Spray pastă ceramică
• Material de lubrifiere special pe bază de ceramică cu aderență optimă, insensibil la temperatură.
• Asigură un efect de durată, umplut cu agenți de propulsare ecologici.
• Prin utilizarea preventivă, previne uzura și diminuarea funcționării frânelor și scârțăitului în zona de frânare.
• Coroziunea șuruburilor și a fitingurilor.
• De asemenea, se poate aplica și pentru lubrifierea lanțurilor.
• Garnitură oring adecvată.
• La frânarea și înlocuirea ochetului plăcuțelor de frânare.
• La înlocuirea bujiilor și ca spray pentru piulițele roților.
• Pentru înșurubarea instalațiilor de gaze de eșapament și catalizatoare.
• Pentru protecție anticorozivă la motoare, angrenaje, axe și reparații ale sistemului de eșapament.
• Capăt de protecție anticorozivă de lungă durată.
• Sigilare și amortizare.
• Rezistența la temperatură: -40°C până la +1400°C.
• Fără metal și silicon.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 8.53 EDE.179591

Spray cu grafit
• Mediu uscat.
• Grafitul fin formează o peliculă uniformă și 

uscată.
• Pentru piese metalice, pachete și garnituri. 

Agent de separare pentru metalurgie, 
tehnologia de sinterizare și de aer comprimat.

• Nu este adecvat pentru utilizarea pe piese 
zincate în mediu umed.

• Are conductivitate electrică și termică bună.
• Rezistent chimic.
• Culoare: negru.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 15.60 EDE.243636

Spray ulei pentru industria alimentară
• Ulei lichid subțire incolor, inodor și insipid.
• Corespunde directivelor DAB 10.
• Pentru ungerea garniturilor de supape, bridelor, 

garniturilor oring, roților zimțate, tijelor piston și 
ghidajelor de turație, lanțurilor cu role de balamale 
și/sau a mecanismelor din întreaga industria 
alimentară, de fabricare a berii și băuturilor.

• Rezistența la temperatură: 
-10°C până la +180°C.

• Ulei alb conform DAB 10.
• Fără rășină și acizi.
• Puritate ridicată.
• Indicație: Se folosește acolo unde contactul 

alimentelor cu vaselina nu poate fi evitat tehnic/nu 
poate fi exclus și contactul inutil cu alimentele 
(amestecul) trebuie să fie evitat.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
300 spray 6.38 EDE.564359

Lubrifiant pentru industria alimentară
• Lubrifiant fără silicon pentru mașinile 

din domeniul alimentar. 

Domeniu de aplicare:
• Culoare cu role
• Bandă transportoare
• Mașină de despachetare și porționare

Date tehnice de identificare:
• Transparent, inodor și insipid, inofensiv 

din punct de vedere fiziologic.
• Rezistența la temperatură: 

-15°C până la +120°C.
• Fără silicon.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 12.37 EDE.305457

Spray ulei penetrant
• Destinat pentru industria alimentară și a băuturilor.
• Uleiul are o forță mare de penetrare, precum și 

capacitate mare de lubrifiere și încărcare.
• Poate fi folosit pentru dizolvarea ruginii, lubrifierea 

rulmenților interiori, a lanțurilor.
• Se caracterizează prin puterea extraordinară de 

lubrifiere pentru contactul direct de metal pe metal.
• Mai puțin zgomot de operare și mai puțină uzură.
• Lubrifiază rulmenții interiori, previne coroziunea, 

oferă îngrijire delicată pentru toate piesele mobile.
• Pentru lanțuri de transmisie, sisteme transportoare, 

rulmenți cu bile și cu ace indicatoare.
• Fără acizi și petrol.
• Incolor, insipid, inodor.
• Rezistența la temperatură: până la +150°C.
• Fără silicon.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 5.40 EDE.349383
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Stabilizator pentru rugină
• Pre-tratarea și stabilizarea ruginii pentru 

protecția anticorozivă.
• Adecvat pentru toate piesele din metal și oțel.
• Nu mai are loc coroziunea sub pelicula de 

protecție.
• Stratul protector uscat este rezistent la 

zgârieturi și nu se exfoliază.
• Non-toxic și fără conținut de metale grele.
• Economic în utilizare.
• Rapid și ușor de aplicat.
• Fără silicon.
• Indicație: Coroziunea care încă nu poate fi 

detectată prin rugină este deja oprită în faza 
inițială prin formarea unui strat de reacție 
negru și prin aplicarea de două ori, efectul 
durează ani de zile.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
100 flacon 7.05 EDE.425599
250 flacon 9.23 EDE.425605
400 spray 7.35 EDE.499910

Sprayuri pentru lubrifiere

Spray unsoare cu silicon
• Lubrifiant pentru metal, sticlă, ceramică, lemn, 

plastic.
• Pentru întreținerea și curățarea blocurilor, 

mecanismelor de comandă, vâslelor, trapelor 
glisante, șinelor, fermoarelor, grandeelor, șinelor 
de învergare și toboganelor și șinelor, blocurile 
cilindrilor, conectorilor de cablu, luminilor de 
semnalizare.

• Ideal și pentru rulmenți cu bile.
• Ingredient activ din silicon pur.
• Rezistența la temperatură până la cca. +300°C.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 6.35 EDE.179607

Spray PTFE
• Spray pentru lubrifierea uscată fără ulei.
• Asigură o protecție a suprafeței 

rezistentă la temp -80°C până la 260°C.
• Cu efect îndelungat și coeficient de 

frecare scăzut.
• Uscare rapidă, aderență ridicată, fără 

unsoare, incolor.
• Pelicula de protecție are efect 

anticoroziv și rezistență la umezeală.
• Agent special de lubrefiere pentru 

toate dispozitivele cu alunecare ce nu 
necesită întreținere.

• Protejează toate metalele și 
componentele din piele și lemn.

• Protecție contra îmbătrânirii a tuturor 
componentelor din cauciuc, garniturilor 
și plastic.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 6.46 EDE.564427

Spray dizolvant de rugină
• Fără silicon.
• Combinație de substanță solidă/substanță 

lubrifiantă pe bază de bisulfură de 
molibden.

• Aderență mare.
• Previne formarea de rugină.
• Proprietăți de diminuare a uzurii.
• La scurt timp după pulverizare dizolvă 

părțile de rugină întărită de pe șuruburi, 
piulițe și mașini.

• Slăbirea din cauza ruginii, de ex. șuruburi, 
bolțuri, zale de lanț, balamale, pârghii, 
arcuri, supape, șarniere sau încuietori 
cilindrice.

• Rezistența la temperatură: de la -30°C 
până la +150°C.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
  300 spray   4.56 EDE.564298
5000 bidon 31.90 EDE.015592

Spray dizolvant de rugină cu efect de răcire

• Dizolvarea ruginii cu efect de răcire.
• Desface înșurubările blocate.
• Penetrează rugina, uleiul de huilă 

și unsoarea.
• Acțiune capilară puternică.
• Poate fi utilizat pentru filete de 

înșurubare de toate tipurile, 
șplinturi, balamale, slide-uri, cabluri 
Bowden, clape de evacuare etc.

Cantitate (ml) Prezentare Culoare €/buc. Cod articol
400 spray galben 4.67 EDE.389990

Spray de contact

• Penetrarea intensivă a umidității și un efect de 
curățare de durată precum și aderență optimă.

• Suprafețele tratate devin impermeabile la apă.
• Se utilizează pentru fier, oțel, metale ușoare 

și plastic.
• Elimină defecțiunile cauzate de umezeală de 

la sistemele de aprindere.
• Pentru distribuitoare, cabluri, ștechere și bujii
• Îndepărtează resturile de oxid și de aprindere, 

depozitele de praf.
• Nu utilizați pe materiale fierbinți! Îndepărtați 

componentele electronice de la rețeaua 
electrică.

• Fără silicon.
• Rezistența la temperatură: de la -50°C până 

la +180°C.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
300 spray 3.59 EDE.179638
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Sprayuri pentru lubrifiere

Vaseline și uleiuri

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
50 tub 2.64 EDE.015615

Unsoare de înaltă rezistență LZ
• Pentru lubrifierea rulmenților de rostogolire 

și a lagărelor de alunecare precum și a 
suprafețelor de alunecare, și la toate vitezele 
permise de alunecare pentru lubrifierea cu 
unsoare.

• Pentru diminuarea fricțiunii și a uzurii, ajută 
impermeabilitatea, protejează împotriva 
coroziunii.

• Pentru rulmenți cu role transportoare, 
rulmenți cu motor electric, rulmenți cu role 
axiale în operațiuni feroviare, rulmenți pentru 
autovehicule, lubrifianți pentru utilajele de 
construcții și agricole.

• Rezistența la temperatură: 30°C până la 
+130°C (pentru scurt timp până la +140°C).

• Indice de consistență conform DIN51818: 
Clasa 2 NLGI.

• Denumire conform DIN51502: KP2K-30
• Fără silicon.

Unsoare cu silicon
• Lubrifiant pentru metal, sticlă, ceramică.
• Lubrifiant și pastă izolantă pentru supape, robineți 

(unsoare pentru robineți), articulații, sigilii, lagăre 
axiale, racorduri de sticlă, îmbinări din sticlă 
șlefuită, șlefuire în vid, ventile de sticlă.

• Lubrifiant pentru menținerea părților filetate de la 
aparatele fierbinți.

• Pentru garnituri din cauciuc și plastic.
• Unsoare de protecție hidrofobă și electroizolantă 

pentru sisteme electrice de aprindere precum și 
pentru părți ceramice și bujii.

• Culoare: alb-transparent, inodor, non-toxic.
• Rezistența la temperatură: -45°C până la +200°C.

Cantitate (ml) Prezentare Culoare €/buc. Cod articol
23 tub Alb 2.83 EDE.006507

Unsoare cu silicon cu PTFE (fără foto)
• Potrivit pentru lubrifierea permanentă a inelelor de etanșare din 

domeniul apei potabile, a rulmenților cu bile cu garnituri oring 
și arborilor din domeniul instalațiilor de climatizare și ventilație, 
pentru ungerea filetelor, etanșarea carcaselor, ungerea armăturilor, 
îmbinărilor din sticlă, valvelor, supapelor.

• Ulei de bază polimetil siloxan.
• Agent de îngroșare politetrafluoretilenă.
• Corespunde normelor KTW (ambulanțelor de transport pacienți) 

ale UBA (Agenția Federală Germană pentru mediu).
• Conținut de lubrifiant solid.
• Hidrofug.
• Incolor, inodor, fără punct de picurare.
• Efect de lubrifiere îmbunătățit datorită PTFE.
• Interval temperatură -45 până la +200°C.

Cantitate (ml) Prezentare Culoare €/buc. Cod articol
 80 tub Transparent 17.48 EDE.547574

Vaselină specială
• Fără acizi, substanțe toxice, alcaline și silicon.
• Conține ulei mineral, vaselină cu trasare lungă.
• Ca agent de separare și protecție anticorozivă.
• Pentru lubrifiere, conservare, etanșare, izolare, 

îngrijirea pielii.
• Punct de picurare: cca. +55°C.
• Punct de solidificare: cca. +50°C.

Cantitate (ml) Prezentare Culoare €/buc. Cod articol
  80 tub alb   3.27 EDE.564540
750 cutie alb 12.33 EDE.564557

Spray cu protecție împotriva umidității

• Film protector pentru metale pentru 
utilizarea în industrie, transport naval, 
autovehicule etc.

• Adecvat pentru plastic, electronice, metal, 
fier, oțel.

• Pătrunde, elimină și dislocă umiditatea.
• Formează un film protector fin, 

microscopic, împotriva coroziunii în timpul 
prelucrării metalului sau depozitării.

• Usucă motoarele și instalațiile și asigură o 
protecție anticorozivă timp de luni de zile.

• Rezistența la temperatură: 
-40 până la +70°C.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 5.57 EDE.006644

Cantitate (ml) Prezentare Culoare €/buc. Cod articol
200 spray galben/maro 4.54 EDE.389983

Spray pentru cilindrii de blocare și armături
• Menține încuietorile pentru uși.
• Elimină apa.
• Previne înghețarea încuietorilor pentru uși.
• Protecție anticorozivă de lungă durată fără 

încleiere.
• Culoare: galben-maro.
• Fără rășini.
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Vaseline și uleiuri

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
  400 cartuș   5.32 EDE.389778
1000 cutie 11.42 EDE.389785

Unsoare de înaltă presiune cu MoS2
• Unsoare universală pentru lubrifierea rulmenților de rostogolire și a lagărelor de alunecare chiar și în zonele de înșurubare 

mixte, la toate vitezele permise de alunecare pentru lubrifierea cu unsoare.
• Diminuarea fricțiunii și a uzurii chiar și la sarcini mari.
• Protejează împotriva coroziunii și menține efectul de lubrifiere, chiar și în prezența apei.
• Cu adaos de lubrifiant solid cu acționare mecanică pe bază de disulfură de molibden.
• Acest aditiv lubrifiant solid se depune în timp pe suprafețele de alunecare și formează straturi de ungere neutre.
• Astfel, unsoarea obține proprietăți speciale anti-fricțiune și proprietăți de operare de urgență.
• Pentru lubrifierea rulmenților extrem de rezistenți la presiune și încărcați cu șocuri cu mișcări de alunecare relativ ușoare.
• Utilizarea este recomandată pentru rulmenții de alunecare, de rostogolire, a lagărelor de alunecare de toate tipurile, în condiții 

dificile de exploatare.
• Rezistența la temperatură: -30°C până la +120°C DIN 51825 (pentru scurt timp până la +140°C).
• Punct de picurare: +180°C ASTM D 556.
• Indice de consistență conform DIN 51818: Clasa 2 NLGI.
• Denumire conform DIN 51502: KPF2K-30.
• Negru-gri, fără silicon.
• Unsoare de înaltă presiune, cu adaos de bisulfură de molibden.
• Putere mare de alunecare cu efect de lubrifiere 

de lungă durată datorită aderenței unsorii.

Unsoare pentru temperaturi înalte
• Pentru lubrifierea rulmenților de rostogolire și a lagărelor 

de alunecare la temperaturi mari, influențe de coroziune și 
la toate vitezele permise de alunecare pentru lubrifierea 
cu unsoare.

• Diminuarea fricțiunii și a uzurii chiar și la temperaturi 
și sarcini mari.

• Protejează rulmenții împotriva contaminărilor dăunătoare.
• Menținerea efectului de lubrifiere, chiar și în prezența apei.
• Locurile de montare extrem de solicitate la temperatură 

de pe cuptoare și cuptoare de uscare, manipulatoare, 
paturi de răcire, sisteme transportoare, motoare electrice 
speciale, clapete glisante din echipamentele 
de încărcătură în vrac.

• Tije aruncătoare în unelte de matrițare 
de injecție din plastic.

• Rezistența la temperatură: -40°C până la 
+160°C (pentru scurt timp până la +180°C)

• Punct de picurare: > 260°C
• Indice de consistență conform 

DIN51818: Clasa 2 NLGI
• Fără silicon.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 cartuș 14.90 EDE.305273

Unsoare pentru industria alimentară
• Certificat H1 al NSF (National Sanitary Foundation).
• Vaselină strălucitoare cu săpunuri complexe de aluminiu.
• Bază din ulei alb medicinal.
• Stabil la comprimare. Rezistent la apă.
• Bune proprietăți anticorozive. Aderență bună.
• Adecvat pentru lubrifierea rulmenților de rostogolire 

și alunecare de la mașinile din industria alimentară, a 
băuturilor, furajelor și ambalării.

• Punct de picurare: >250°C, IP 396.
• Indice de consistență conform DIN 51818: Clasa 2 NLGI.
• Denumire posibilă conform DIN 51502: K 2 K-20.
• Rezistența la temperatură: -20°C până la 

+120°C DIN 51825 (pentru scurt timp 
până la +140°C).

• Fără acizi.
• Indicație: Se folosește acolo unde contactul 

alimentelor cu vaselina nu poate fi evitat tehnic.

Cantitate Prezentare €/buc. Cod articol
  400 g cartuș 17.16 EDE.389754

    500 ml spray   7.18 EDE.425636
1000 g cutie 22.67 EDE.389761

Unsoare multifuncțională
• Unsoare universală pentru lubrifierea rulmenților de rostogolire și a lagărelor de alunecare chiar și 

în zonele de înșurubare mixte, la toate vitezele permise de alunecare pentru lubrifierea cu unsoare.
• Diminuarea fricțiunii și a uzurii chiar și la sarcini mari.
• Protejează împotriva coroziunii și menține efectul de lubrifiere, chiar și în prezența apei.
• Poate fi transferat în instalații de lubrifiere centrale .
• Ca agent de gresare pentru mașinile de construcții și agricole.
• Rulment cu motor electric.
• Lagăr pentru rolele transportoare ale canturilor.
• Rulmenți cu role axiale în operațiuni feroviare.
• Cu combinații de ingrediente active cu durată lungă de viață, saponificat cu litiu, punct de picurare 

> 180°C.
• Rezistența la temperatură: -30°C până la +120°C (pentru scurt timp până la +130°C).
• Indice de consistență conform DIN51818: Clasa 2 NLGI.
• Denumire conform DIN51502: K2K-30.
• Fără silicon, acizi și rășină.

Cantitate (kg) Prezentare €/buc. Cod articol
0.4 cartuș   3.50 EDE.564762
1.0 cutie   9.42 EDE.015691
5.0 cutie 37.30 EDE.015370
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Produs recomandat vânzării prin magazin.

Vaseline și uleiuri

Grafit
• Grafit natural foarte cristalin.
• Fin măcinat, fără grăsimi, inodor.
• Previne înghețarea încuietorilor 

uscate, nelubrifiate.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
50 flacon 2.43 EDE.243544

Grafit pulbere
• Pulbere strălucitoare ușoară, neagră, 

metalică cu conținut de carbon > 85 %.
• Distribuția de grăunți: 80 % <75 μ.
• Non-toxic, hidrofug, previne ruginirea 

pieselor și conduce foarte bine energia 
electrică și termică. Punct de topire cca. 
3700°C.

• Aplicarea prin simpla stropire a 
suprafețelor/pieselor ce urmează a fi 
acoperite.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
650 cutie 17.78 EDE.547567

Grafit de lubrefiere

• Grafit de lubrifiere EU E-COLL.
• Permite demontarea ușoară a filetelor și flanșelor, etanșează bine și reduce arderea rapidă a garniturilor.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
750 cutie 21.24 EDE.006484

Domeniu de aplicare:
• Agent de lubrifiere și etanșare pentru suprafețe și flanșe.
• Pentru ungerea filetelor de înșurubare, lubrifierea benzilor de șlefuit, ca adaos pentru găurire și șlefuire, 

ca poleială pentru roțile dințate și ungerea corzilor (de sârmă și cânepă).
• Pentru ungere rulmenților cu role, ca unsoare de etanșare, pentru ungerea angrenajelor, cremalierelor, 

lanțurilor etc. în utilaje de construcții, funiculare, lifturi de orice fel, stăvilarelor, pieselor de mașini din 
industria grea de transport maritim.

Date tehnice de identificare:
• Poate fi stocat timp de mulți ani.
• Pelicula alunecoasă de pe suprafețe este bine fixată (protecție anticorozivă, reduce uzura și zgomotul).
• Rezistența la temperatură: 0°C până la +50°C.
• Fără silicon.

Presă pentru unsoare Pressol
• DIN 1283.
• Design industrial pentru „sistemul cu curse 

variabile”.
• De asemenea, în cazul grăsimii întărite și a 

contrapresiunii permite o presiune de ungere 
variabilă cu un efort constant.

• Prin sistemul verificat de etanșare dublă se 
previne pierdere lubrifiantului.

• Țeavă de presare a unsorii, 1,0 mm 
grosimea peretelui.

• Filet de racord M 10 x 1 mm.
• Cu niplu de umplere al pistolului de gresare.
• Fără accesorii.
• Vopsit negru.

Capacitate (ml) €/buc. Cod articol
500 23.12 EDE.126369

Unsoare multifuncțională grafitată
• Unsoare universală cu grafit coloidal pentru lubrifierea rulmenților de 

rostogolire și a lagărelor de alunecare chiar și în zonele de înșurubare mixte.
• Pentru toate vitezele permise de alunecare pentru lubrifierea cu unsoare.
• Diminuarea fricțiunii și a uzurii chiar și la sarcini mari.
• Protejează rulmenții împotriva contaminărilor dăunătoare, protejează împotriva 

coroziunii și menține efectul de lubrifiere, chiar și în prezența apei.
• Mașini agricole, echipamente pentru construcții, excavatoare, autocamioane, 

tractoare, concasoare de piatră, tractoare remorchere, lifturi, încărcătoare, 
benzi transportoare pompe de apă, etc.

• Cu combinații de ingrediente active cu durată lungă 
de viață, proprietăți de operare de urgență, 
saponificat cu litiu.

• Rezistența la temperatură: -30°C până la 
+120°C, pentru scurt timp până la 130°C.

• Punct de picurare +180°C.
• Indice de consistență conform DIN51818: 

Clasa 2 NLGI.
• Denumire conform DIN51502: KPF2K-30.
• Fără silicon, acizi și rășină.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
  400 cartuș   3.67 EDE.564755
1000 cutie   9.41 EDE.015684
5000 cutie 38.60 EDE.015349
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Produs recomandat vânzării prin magazin.

Vaseline și uleiuri

Ulei mecanic fin
• Curăță, șlefuiește și conservă.
• În plus, oferă o protecție anticorozivă 

de încredere.
• Protejează unelte, piese de alunecare, 

instrumente de măsură, arme etc.
• Stabilitate bună la îmbătrânire.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
  100 flacon   2.83 EDE.245630
1000 bidon 10.56 EDE.464864

Ulei DIY
• Fără rășină și acizi.
• Curăță, șlefuiește și protejează.
• Pentru toate utilizările în casă, 

grădină și hobby-uri.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
100 flacon 2.13 EDE.243551

Ulei special pentru lanțuri
• Dizolvă murdăria și peliculele 

vechi de lubrifianți.
• Protejează lanțurile 

împotriva coroziuni 
și crește durata de viață.

• Penetrare bună.
• Hidrofug.
• Rezistența la temperatură: 

-40°C până la +80°C.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
100 flacon 3.10 EDE.243520

 Unsoare multiscop
• Aderă puternic fără a se scurge.
• Protejează metalele de coroziune.
• Lubrifiază pe timp îndelungat filetele, 

balamalele, încuietorile etc.
• Fără rășină și acizi.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
80 flacon 2.68 EDE.243490

Unsoare pentru rulmenți cu bile
• Unsoare multifuncțională puternică.
• Pentru toți rulmenții de rostogolire și 

alunecare.
• Fără acizi și rezistentă la apă.
• Rezistența la temperatură: -30°C până la 

+120°C.
• Pentru rulmenți cu lubrifiere permanentă 

de la -30°C până la +80°C.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
80 flacon 3.12 EDE.243506

Pastă de montaj
• Pentru temperaturi înalte.
• Formează o peliculă eficientă de lubrifiere și separare.
• Protecție împotriva coroziunii și ruginirii prin frecare.
• Prin conținutul ridicat de solide se formează o suprafață 

de contact cuprată atunci când se aplică presiune.
• Protecție mare împotriva sudurii la rece și a uzurii.
• Ca materiale conductoare neutre, aditivi speciali și 

finisaje metalice.
• Pentru șuruburi, bolțuri și piulițe, pentru îmbinări 

și conectoare tip baionetă, care sunt expuse la 
temperaturi extrem de ridicate.

• Lubrifierea la montare conectorilor de la mașinile 
cu combustie, îmbinările cu flanșe și armături.

• Lubrifierea bucșelor uzare chiar și în apă.
• Efect de separare și efect de solvent 

până la +1100°C.
• Pe bază de cupru, fără silicon.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
  100 tub   5.78 EDE.564779 v
1000 cutie 19.59 EDE.348935
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Vaseline și uleiuriAgenți de răcire și lubrifianți

Spray de frezare RUKO
• Spray cu putere ridicată de tăiere, cu efect 

deosebit de separare și răcire.
• Mărește durata de taiere a sculelor pentru 

materiale dure și casante.
• Rezistența ridicată la căldură asigură o lubrifiere 

și o răcire bună și la temperaturi ridicate.
• Buna capacitate de aderență îmbunatațește 

lubrifierea.
• Pentru toate procedeele de prelucrare ale 

metalelor precum filetarea, frecarea, debitarea 
cu fierăstrăul, găurirea, debavurarea, ștanțarea 
și frezarea.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
  50 spray RK101010
200 spray RK101025
400 spray RK101036

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
1 flacon RK.101034
5 bidon RK.101033

Spray ulei de tăiere

• Pentru răcire optimă.
• Prelungirea durabilității uneltei.
• Performanță de lubrifiere.
• Calitate mare a suprafeței.
• Pulverizare din toate pozițiile.
• Reduce efortul depus.
• Sunt posibile solicitare îndelungată și viteza 

mare de tăiere.
• Rezistența la temperatură până la +180°C.
• Forare, ștanțare, frezare, tăiere cu fierăstrău, 

strunjire etc.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray EDE.564373

Ulei de tăiere universal

• Pentru toate aplicațiile obișnuite.
• Fără substanțe periculoase.
• Asigură o răcire optimă, pentru găurire, 

ștanțare, frezare, tăiere cu fierăstrău, strunjire 
etc.

• Proprietăți ideale de răcire.
• Prelungirea durabilității uneltei.
• Performanță de lubrifiere.
• Calitate mare a suprafeței.
• Reduce efortul depus.
• Solicitare îndelungată și viteză mare de tăiere.
• Fără clor, fără silicon.
• Nu se amestecă cu apă.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
    100 flacon EDE.243513
    500 pulverizator EDE.015554
  5000 canistră EDE.564731
10000 canistră EDE.564748

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
  50 spray   4.23 RK.101010
200 spray 10.24 RK.101025
400 spray 11.10 RK.101036

Agent de tăiere universal

• Soluție transparentă ce previne coroziunea, 
cu fect de lubrifiere și răcire.

• Mărește durata de viață a sculelor prin 
capacitatea deosebită de lubrifiere, chiar și 
în cazul unei concentrații mai reduse.

• Pentru toate metodele obișnuite de 
prelucrare a metalelor în oțeluri aliate și 
nealiate, la tăierea filetelor, alezare, tăiere 
cu fierăstrăul, găurire, strunjire, frezare și 
șlefuire.

• Se utilizează diluat cu apă, astfel: 
  5 % ulei - pentru oțel normal și neferoase; 
10 % ulei - pentru oțeluri aliate și inox; 
15 % ulei - pentru oțeluri înalt aliate.

Cantitate (l) Prezentare €/buc. Cod articol
1 bidon 11.69 RK.101034
5 bidon 49.70 RK.101033

Spray ulei de tăiere

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 6.56 EDE.564373

Ulei de tăiere universal

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
    100 flacon   3.08 EDE.243513
    500 pulverizator   9.16 EDE.015554
  5000 bidon 35.90 EDE.564731
10000 bidon 69.10 EDE.564748

Pastă de frezare RUKO
• Pastă cu putere ridicata de tăiere, cu efect 

deosebit de separare și răcire.
• Mărește durata de tăiere a sculelor pentru 

materiale dure și casante.
• Rezistența ridicată la caldură asigură o 

lubrifiere și o răcire bună și la temperaturi 
ridicate.

• Buna capacitate de aderență îmbunătățește 
lubrifierea.

• Pentru toate procedeele de prelucrare 
ale metalelor precum filetarea, frecarea, 
debitarea cu fierăstrăul, găurirea, 
debavurarea, ștanțarea și frezarea.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
50 tub 4.39 RK.101021
30 tub 3.55 RK.101035

Emulsie pentru găurire

• Emulsie de găurire EP albă cu conținut de ulei 
mineral, fără clor, absolut stabilă și omogenă.

• Insensibil la gradul de duritate al apei (calcar etc.).
• Foarte rezistent la atacul microbian.
• Emulsionabil pentru durabilitatea înaltă a uneltei.
• Ideal pentru găurire, strunjire, frezare, 

tăierea cu fierăstrău și tăierea filetelor.
• Pentru aluminiu, metale neferoase și aliaje 

ale acestora precum și fontă și oțel inoxidabil.
• Frezare: cca. 9 %ig 

(1 l concentrație în 11 l apă).
• Ferăstraie, strunjire, forare: cca. 10 %ig 

(1 l concentrație în 10 l apă).
• Tăierea filetelor: cca. 10 %ig 

(1 l concentrație în 10 l apă).

Cantitate (l) Prezentare €/buc. Cod articol
  1 bidon   9.52 EDE.564687
  5 bidon 38.70 EDE.564694
10 bidon 72.90 EDE.564700
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Produs recomandat vânzării prin magazin.

Agenți de răcire și lubrifianți

Lubrifiant de răcire înaltă performanță OPTA COOL 500
• Lubrifiant de răcire de înaltă performanță 

care se amestecă cu apă pe bază de 
ulei mineral.

• Stabil în timp.
• Capacitate de dizolvare excelentă.
• Pentru prelucrarea oțelului, metalelor 

neferoase, fontei și aluminiului.
• Performanțe deosebite la găurire, 

strunjire și frezare.
• Rezultate bune la filetare, și tăierea cu 

fierăstrău.
• Fără clor, stabilitatea emulsiei și oferă 

bune proprietăți anticorozive.
• Îndeplinește cerințele TRGS 611.
• Concentrația de utilizare la prelucrarea 

normală 5 %.

Cantitate (l) Prezentare €/buc. Cod articol
  5 bidon   58.80 EDE.001210
10 bidon 110.00 EDE.001227
30 bidon 322.00 EDE.001234

Lubrifiant de răcire premium OPTA COOL 700S

Cantitate (l) Prezentare €/buc. Cod articol
  5 bidon   60.40 EDE.001418
10 bidon 115.00 EDE.001425

• Lubrifiant de răcire sintetic care se 
amestecă cu apă, cu o combinație 
specială de material EP.

• Fără clor, bor și amină.
• Tolerabil la etanșare.
• Pentru prelucrarea oțelurilor, 

și a oțelului inoxidabil.
• Performanță foarte bună la găurire, 

strunjire, frezare, filetarea 
și tăierea cu fierăstrău.

• Rezultate foarte bune 
la tăierea filetelor și la frecare.

• Îndeplinește cerințele TRGS 611.
• Concentrație de utilizare: 

  5 % (prelucrare normală) 
10 % (prelucrare grea).

Emulsie lubrifiantă de răcire de înaltă performanță
• Biostabil; conține ulei mineral.
• Fără nitriți și clor precum și fără compuși de PCB și PCT și bacterii.
• Concentratul reacționează alcalin.
• Prin agitare se formează o emulsie stabilă, foarte ușor de folosit.
• Se obține durata lungă de viață a uneltei și calitatea perfectă a suprafeței.
• Bună protecție anticorozivă.
• Durată lungă de viață a emulsiei și tolerabili pentru piele.
• Ideal pentru găurire, strunjire, frezare, tăierea cu fierăstrău, șlefuire și filetare.
• Șlefuire: cca. 4% (1 l concentrație în 35 l apă).
• Tăiere cu fierăstrău, frezare, strunjire, găurire: cca. 5% (1 l concentrație în 19 l apă).
• Filetare: cca. 9% (1 l concentrație în 11 l apă).

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
  5 bidon   55.80 EDE.564717
10 bidon 107.00 EDE.564724

Uleiul mineral şi uleiul sintetic Ridgid au fost elaborate pentru a conferi cea mai bună 
performanţă echipamentelor de filetare Ridgid. Uleiurile de filetare Ridgid sunt fără clorină, 
halogenuri, PCB (policlorinat bifenol) şi metale grele.

Răceşte capul de filetare, îmbunatăţeşte viteza de aşchiere, îmbunatăţeşte calitatea filetului, 
reduce forţa necesară filetării.

Ulei mineral de filetare de înaltă calitate pentru toate aplicaţiile de filetare. Ingrediente 
urmărite cu grijă: ulei gras, sulf, agent antispumant şi emulgator.

Ulei sintetic de filetare cu formulă specială pentru filetarea ţevilor folosite în instalaţii de 
alimentare cu apă potabilă acolo unde normele legale interzic utilizarea lichidelor pe bază de 
uleiuri minerale.

Uleiuri de filetare RIDGID

Descriere Volum (l) €/buc. Cod articol
Ulei mineral 5.0 43.90 RG.11931
Spray mineral 0.6 10.43 RG.15681
Ulei sintetic 5.0 59.50 RG.11091
Spray sintetic 0.5 14.79 RG.19611
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Ulei de tăiere premium OPTA CUT3000
• Ulei de tăiere premium pe bază de ulei 

mineral.
• Pentru prelucrarea oțelurilor înalt aliate, 

a oțelului inoxidabil, oțelului, fontei, 
metalelor neferoase și aluminiului.

• Performanță excelentă la toate 
operațiile de prelucrare dificile.

• Nu conține clor, silicon, PCB și solvenți.

Cantitate (l) Prezentare €/buc. Cod articol
  5 bidon   63.30 EDE.557977
10 bidon 119.00 EDE.557984

Agent de răcire pentru. rectificare premium OPTA COOL GRIND S

• Pentru prelucrarea fină a 
suprafețelor din oțel și fontă.

• Dezvoltat special pentru procesele 
de rectificare cu cerere mare.

• Este sintetic, transparent, fără zinc 
și clor, conținut redus de clăbuci și 
tolerabil pentru piele.

• Acest lucru înseamnă mai multă 
siguranță pentru utilizator 
și protejarea mediului înconjurător.

• Concentrație de utilizare pentru 
rectificare normală: 3% până la 5 %.

Cantitate (l) Prezentare €/buc. Cod articol
  5 bidon   57.20 EDE.000619
10 bidon 108.00 EDE.000626

Lubrifiant de răcire înalta performanță OPTA COOL 600HS
• Lubrifiant de răcire de înaltă 

performanță care se amestecă cu apă.
• Semi-sintetic, conține ulei mineral.
• Pentru prelucrarea oțelului, metalelor 

neferoase, fontei și aluminiului.
• Foarte performant la găurire, strunjire 

și frezare
• Fără clor, fără nitriți.
• Protecție anticorozivă.
• Îndeplinește cerințele TRGS 611.
• Concentrația de utilizare 

la prelucrarea normală 5 - 6 %.

Cantitate (l) Prezentare €/buc. Cod articol
10 bidon 121.00 EDE.001517

Lubrifiant de răcire premium OPTA COOL PLANTO S
• Lubrifiant de răcire special care se 

amestecă cu apă, pe bază de materii 
prime regenerabile naturale.

• Pentru prelucrarea oțelului inoxidabil, 
oțelului, fontei și aluminiului. Performanță 
foarte bună la găurire, strunjire, frezare și 
tăierea cu fierăstrău.

• Sintetic, fără clor și nitriți, tolerabil 
din punct de vedere ecologic și rapid 
biodegradabil.

• Îndeplinește cerințele TRGS 611.
• Concentrația de utilizare pentru 

prelucrarea normală: 5% până la 6%.
• Concentrația de utilizare pentru 

prelucrarea grea: 8 până la 10%.

Cantitate (l) Prezentare €/buc. Cod articol
  5 bidon   69.50 EDE.004006
10 bidon 133.00 EDE.004013

Agenți de răcire și lubrifianți

Ulei de tăiere special OPTA CUT S DVGW

• Ulei de tăiere special cu certificat DVGW.
• Sintetic, fără clor.
• Gata de utilizare, folosiți numai nediluat.
• Pentru prelucrarea oțelului și a oțelului 

inoxidabil.
• Special pentru tăierea filetelor și a 

fierăstraielor la instalațiile sanitare 
și de alimentare cu apă potabilă.

• Prelucrarea pe mașini 
de filetare a conductelor.

Cantitate (l) Prezentare €/buc. Cod articol
  0.4 spray   10.94 EDE.000176
  0.5 bidon   63.80 EDE.000114
10.0 bidon 122.00 EDE.000121

Ulei de tăiere special OPTA CUT PLANTO S
• Lubrifiant de tăiere special, pe bază de 

materii prime regenerabile naturale.
• Pentru prelucrarea aluminiului, oțelului 

inoxidabil și oțelului.
• Performanță foarte bună la forare, 

strunjire, frezare. Rezultate foarte 
bune la tăierea și formarea filetelor, la 
evacuare și frecare.

• Poate fi utilizat pentru sistemele 
de răcire circulară și prin pulverizare 
precum și pentru prelucrarea manuală.

Cantitate (l) Prezentare €/buc. Cod articol
  5 bidon   68.30 EDE.004129
10 bidon 133.00 EDE.004136
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Unsoare de tăiere de înaltă performanță OPTA AKAWAX
• Lubrifiant de tăiere de înaltă performanță 

pe bază de ulei mineral.
• Pentru prelucrarea oțelurilor, și a oțelului 

inoxidabil.
• Indispensabil în cazul în care nu pot fi unse 

cu uleiuri lichide, în special la tăierea 
filetelor deasupra capului și cu fierăstrăul.

• Fără pătare, fără picurare.
• Nu conține clor, silicon, PCB și solvenți.

Cantitate (g) Prezentare €/buc. Cod articol
  80 tub   4.79 EDE.557960
350 cartuș 11.15 EDE.002118

Ulei de glisare OPTA  CGLP
• Uleiurile de glisare Opta sunt lubrifianți 

cu utilizare universală dezvoltați 
pentru glisiere și ghidaje cu o calificare 
specifică pentru mașinile unelte CNC și 
de precizie cu ghidaje glisante din plastic 
(DIN 51502)

• Sunt caracterizate prin aderență foarte 
bună precum și prin pelicula de lubrifianți 
extrem de sustenabilă și rezistentă care 
asigură o viteză de alunecare a uneltei 
extrem de lină și constantă, chiar și la 
o viteză de alunecare mică și o greutate 
mare a piesei de prelucrat și astfel, 
permit o poziționare sigură și exactă.

Model Cantitate (l) Prezentare €/buc. Cod articol
CGLP 68 10 bidon 155.00 EDE.558035

CGLP 220 10 bidon 157.00 EDE.558042

Ulei de tăiere OPTA CUT AKAFIL
• Ulei de tăiere pe bază de ulei mineral.
• Pentru prelucrarea oțelurilor, și a oțelului 

inoxidabil.
• Performanțe remarcabile în special la 

tăierea și formarea filetelor, atingând și 
frecarea la prelucrare manuală.

• Nu conține clor, silicon, PCB și solvenți.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
210 flacon 9.98 EDE.557724

Ulei de tăiere de înaltă performanță OPTA CUT2000

Spray OPTA CUT

• Ulei de tăiere de înaltă performanță pe 
bază de ulei mineral.

• Poate fi utilizat pentru sistemele de 
răcire circulară și prin pulverizare 
precum și pentru prelucrarea manuală.

• Pentru prelucrarea oțelului, oțelului 
inoxidabil și aluminiului.

• Ulei de tăiere pe bază de ulei mineral.
• Pentru prelucrarea oțelului, oțelului 

inoxidabil, fontei și aluminiului.
• Performanțe deosebite la forare, 

tăierea și formarea filetelor și la 
frecare.

• Dozare și aplicare curată și rapidă.
• Ideal în timpul călătoriilor.

Cantitate (l) Prezentare €/buc. Cod articol
       0.25 flacon     5.70 EDE.001807

  5 bidon   59.20 EDE.001821
10 bidon 111.00 EDE.001838

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 16.25 EDE.002101

Spray OPTA CUT PLANTO S
• Spray cu ulei de tăiere pe bază de 

materii prime regenerabile naturale.
• Pentru prelucrarea oțelurilor, a oțelului 

inoxidabil, fontei, metalelor neferoase și 
aluminiului.

• Performanțe bune la găurire, tăiere și 
filetare.

• Dozare și aplicare curată și rapidă, ideală 
pentru montarea și repararea pe drumuri.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 9.79 EDE.006505

Agenți de răcire și lubrifianți
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Ulei hidraulic OPTA HLP
• Ulei hidraulic HLP conform DIN 51524-2.
• Pe bază de substanțe rafinate speciale 

foarte rezistente la îmbătrânire.
• Pentru instalațiile hidraulice supuse la o 

presiune mare, cu încărcări termice mari.
• Protecție anticorozivă excelentă și 

efect de diminuare a uzurii la pompe și 
motoare hidraulice.

Model Cantitate (l) Prezentare €/buc. Cod articol
HLP 32 10 bidon 75.60 EDE.558004
HLP 46 10 bidon 73.60 EDE.558011
HLP 68 10 bidon 62.30 EDE.558028

Lubrifiant de cantitate minimă OPTA MINIMAL 2000Lubrifiant de cantitate minimă OPTA MINIMAL 1000
• Lubrifiant premium pe bază de alcool gras.
• Pentru prelucrarea aluminiului.
• Performanță foarte bună la găurire, frezare 

și tăierea cu ferăstrău.
• Nu lasă în urmă reziduuri, nu este 

necesară curățarea și îndepărtarea unsorii.
• Evaporează fără reziduuri la temperaturi 

de peste 200°C.
• Prelucrarea instalațiilor de pulverizare 

de înaltă presiune și a instalațiilor 
cu micro-dozare.

• Lubrifiant de cantitate minimă pe bază 
de ester.

• Pentru prelucrarea oțelurilor, a oțelului 
inoxidabil, și a metalelor neferoase.

• Performanță foarte bună la găurire, 
frezare și tăierea cu fierăstrău. Nu lasă 
în urmă reziduuri, nu este necesară 
curățarea și îndepărtarea unsorii.

• Fără clor și metale grele, ecologic 
și biodegradabil.

• Prelucrarea instalațiilor de pulverizare 
de înaltă presiune și a instalațiilor 
cu micro-dozare.

Cantitate (l) Prezentare €/buc. Cod articol
5 bidon 170.00 EDE.006024

Cantitate (l) Prezentare €/buc. Cod articol
  5 bidon 116.00 EDE.006048
10 bidon 231.00 EDE.006055

Agenți de răcire și lubrifianți

Ulei hidraulic HLP46
• Cu aditivi anticorozivi, de inhibare a spumării 

și uzurii.
• Pentru echipamente de ridicare.
• Sisteme hidraulice de precizie pentru mașini-

unelte.
• Regulator hidraulic și convertizor al cuplului de 

rotație.
• Toate sistemele hidraulice pentru care 

sunt recomandate uleiuri HLP.
• Ulei hidraulic de înaltă performanță cu 

vâscozitate cca. 46 mm²/sec. (la 40°C)
• Calitatea este construită pe bază 

de uleiuri minerale de înaltă calitate.
• Formarea de componente cu conținut de 

fosfați, de nămol sau acizi este în mare parte 
prevenită.

• Nu conține silicon.

Cantitate (l) Prezentare €/buc. Cod articol
10 canistră 49.00 EDE.349079
20 canistră 98.80 EDE.015493

Agent de curățare sistem microbicid OPTA GROTANOL SR1
• Agent de curățare sistem microbicid.
• Pentru curățarea sistemelor de răcire 

ale mașinilor de prelucrare a metalelor 
înainte de schimbarea emulsiei de 
răcire.

• Acționează ca un dezinfectant împotriva 
bacteriilor, mucegaiurilor și drojdiilor.

• Elimină grăsimea, cuiburile de murdărie, 
contaminarea cu bacterii și ciuperci.

• Poate fi folosit și ca agent de curățare 
la rece pentru locurile care nu intră în 
contact cu lubrifiantul de răcire în timpul 
funcționării.

Cantitate (kg) Prezentare €/buc. Cod articol
10 bidon 155.00 EDE.005195

Pulverizator
• Cu duză de plastic și etanșare din viton.
• Debit 1.5 ml/cursă.
• Cu duză reglabilă.
• Recomandat pentru produse chimice 

ușoare, solvenți și agenți de curățare 
precum și uleiuri de formare.

Capacitate (ml) €/buc. Cod articol
1000 5.19 EDE.564823
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Agenți de răcire și lubrifianți

Pulverizator cu presiune FPN
• Recipient din plastic.
• Pompă din nylon.
• Indicat pentru domeniul 

de pH 1-9.

Capacitate (ml) €/buc. Cod articol
1500 24.83 EDE.564847

Pulverizator cu presiune
• Pulverizator sub presiune cu 

garnitură specială, rezistent la acizi.
• Pentru produse chimice ușoare, 

solvenți, detergenți și uleiuri de 
formare.

• Pompă foarte puternică.
• Duză din plastic rezistentă la acizi, 

reglabilă și pivotabilă.
• Ventil de siguranță cu protecție 

împotriva suprapresiunii.
• Indicat pentru alcool.

Capacitate (ml) €/buc. Cod articol
1500 35.10 EDE.564830

Ulei pentru unelte cu aer comprimat
• Ulei sintetic, pneumatic special foarte eficient 

pentru uneltele pneumatice din toate sistemele.
• Special destinat pentru uneltele de impact cu 

aer comprimat cu înveliș de izolare a sunetului.
• Legarea apei condensate.
• Protecție anticorozivă, împotriva uzurii 

și capacitate de încărcare.
• Aderență bună și rezistență la intemperii.
• Manevrare și pulverizare ușoară.
• Fără formare de depuneri 

datorită efectului de curățare.
• Performanță de impact completă.
• Protecție împotriva înghețului 

pentru încuietorile cilindrice.
• Utilizați prin intermediul uleiurilor aplicate 

în prealabil conform instrucțiunilor de 
utilizare sau direct în furtunul de aer.

• Protecție împotriva înghețului până la -50°C.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
  125 flacon   4.22 EDE.015509
1000 bidon 10.36 EDE.348881

Ulei de motor în 4 timpi

• Ulei de motor cu un singur grad, de înaltă 
calitate, cu clasa de vâscozitate SAE 30.

• Constă în compuși rafinați pe bază de ulei 
atent selectați.

• Conține aditivi puternici proprietăți detergente, 
dispersante, anti-uzură, antioxidante 
și anti-corozive.

• Pentru toate motoarele pe bază de motorină 
și benzină care necesită un ulei monograd al 
specificației API CD/SF.

• Densitate la 15°C: 880 kg/m³ EN ISO 12 185.
• Vâscozitate la 40°C: 95 mm²/s DIN 51562.
• Vâscozitate la 100°C: 11 mm²/s DIN 51562.
• Indice de vâscozitate: 110 ISO 2909.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
600 flacon 5.45 EDE.389747

Ulei de motor în 2 timpi
• Pentru motoare cu 2 timpi.
• Fabricat din uleiuri de bază de înaltă calitate.
• Prin substanțele cu conținut redus de cenușă se 

asigură cea mai bună protecție împotriva uzurii, 
chiar și în cazul solicitărilor mari.

• Previne coroziunea, depunerile și autoaprinderile.
• Ulei de motor care se autoamestecă pentru 

ungerea motoarelor în 2 timpi răcite cu aer 
și apă (cu excepția motoarelor exterioare!).

• Potrivit pentru mașinile de tuns iarba și 
ferăstraiele cu lanț de la toți producătorii de top.

• Poate fi utilizat și la motoarele cu 
mecanism cu ulei proaspăt (sistem Autolube).

• Îndeplinește treptele de TSC-1, TSC-2 și 
TSC-3 conf. Metode testate conform API 
(American Petroleum Institute).

• Conținutul ajunge pentru 5 litri de combustibil 
la un raport de amestec de 1:50.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
1000 bidon 7.68 EDE.341714

Ulei aderent pentru lanțul de drujbă
• Fabricat din uleiuri de bază special selectate.
• Conține substanțe active pentru îmbunătățirea 

comportamentului în zona de frecare mixtă precum 
și a aditivilor de aderență stabilă la forfecare.

• Asigură buna lubrifiere la viteze mari ale lanțului.
• Pentru ferăstraiele cu motor și lanț electric 

de mare viteză de la toți producătorii.
• Densitate la 20°C: 850-900 kg/m³ EN ISO 12185.
• Vâscozitate la 20°C: 350/400 mm²/s DIN 51562.
• Vâscozitate la 40°C: 100/120 mm²/s DIN 51562.
• Vâscozitate la 100°C: 10/20 mm²/s DIN 51562.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
1000 bidon 4.88 EDE.389792
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Sprayuri tehnice

Spray zinc-aluminiu Spray zinc

Vopsea cu praf de zincSpray zinc strălucitor

• Oferă cea mai mare protecție anticorozivă 
pentru toate suprafețele metalice.

• Economic în utilizare, uscare rapidă, poate fi 
vopsit fără amorsă.

• Peliculă de protecție rezistentă, flexibilă, nu 
e grasă, conductivă electric, peste care se 
poate suda.

• Protecție pe termen lung pentru materiale 
din fier pur și de fier galvanizat.

• Pentru repararea pieselor galvanizate 
deteriorate.

• Pentru acoperirea locurilor sudate și forate.
• Cele mai bune rezultate la o temperatură 

ambientală (peste +16°C).
• Uscare în 30 de minute.
• Rezistența la temperatură: până la +500°C.

• Uscare rapidă, conductiv electric, peste care se 
poate vopsi.

• Aderă pe metale, rezistent la apă și protejează 
împotriva ruginii.

• Pentru toate lucrările de caroserie.
• Pentru repararea acoperirilor de zinc deteriorate.
• Pentru acoperirea punctelor de foraj și de sudură.
• Strat intermediar în punctele de sudare.
• Amorsă pentru instalațiile cu risc de expunere la 

apă și intemperii.
• Spray-ul cu zinc constă în 95% zinc și 5% rășină.
• Uscat la +20°C în 15 minute.
• Rezistența la temperatură: până la +500°C.

• Protecție dublă împotriva depunerilor de rugină, 
• Aderă pe metal, rezistență la apă.
• Zincul oferă protecție anticorozivă catodică suprafeței 

de metal și apoi protejează pelicula de rășină rezistentă.
• Diluare cu diluant de rășină obișnuit din comerț, diluant 

nitro sau diluant universal.
• Pentru toate lucrările de caroserie.

• Aderă pe metale și oferă protecție 
anticorozivă de lungă durată.

• Pentru toate lucrările de caroserie.
• Pentru repararea galvanizărilor deteriorate.
• Ca strat intermediar între punctele de sudare.
• Culoare: gri argintiu, strălucitor ca 

galvanizarea proaspătă.
• Rezistența la temperatură: până la +500°C.
• Formează o peliculă netedă, neporoasă.
• Se usucă rapid, se poate suda în puncte, 

conductiv electric.
• Cu conținut de silicon.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 7.26 EDE.564472

Cantitate (g) Prezentare €/buc. Cod articol
800 cutie 17.18 EDE.564410

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 7.03 EDE.564595

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 7.41 EDE.564403

Spray aluminiu
• Protecție anticorozivă rezistentă la căldură.
• Rezistent la zgâriere, periere și ștergere.
• Rezistență mare la abraziune.
• Pentru roțile vehiculelor, instalații de 

evacuare, caroserii de camioane.
• Pentru tehnologia de climatizare și 

ventilație, sisteme de ardere, turbine.
• Pentru conducte, rezervoare.
• 99.5 % aluminiu pur.
• Uscat la +20°C în 10 minute.
• Protecție anticorozivă rezistentă la 

temperaturi de până la +400°C.
• Rezistența la temperatură: pentru scurt 

timp până la +500°C.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 6.56 EDE.564786

Spray cupru
• Acoperirea eficientă a suprafețelor.
• Oferă protecție sigură împotriva intemperiilor.
• Rezistent la abraziune.
• Uscare rapidă.
• Pentru intensificarea optică.
• Jgheaburi și burlane, glafuri.
• Lucrări de fierărie artistică.
• Uscare în 30 de minute.
• Rezistența la temperatură: până la +200°C.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 6.35 EDE.243438

• Pentru repararea acoperirilor de zinc 
deteriorate.

• Pentru acoperirea punctelor de foraj și de 
sudură.

• Ca strat intermediar conductiv 
între punctele de sudare.

• Ca amorsă pentru instalațiile cu risc 
de expunere la apă și intemperii.

• Pentru a proteja structurile metalice, 
conductele, navele, platformele 
petroliere, containerele maritime etc.

• Rezistența la temperatură: până la 350°C.
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Spray alamă
• Pentru acoperirea lemnului și impregnarea 

pardoselilor din piatră, uleiuri de pânză.
• Nu este toxic, adecvat pentru vopsirea 

interioară și exterioară biologică.
• Ulei vegetal care se usucă.
• Fiert de două ori și fără rășină în 

conformitate cu RAL 848 B și DIN 55932.
• Fără silicon și plumb.
• Uscat la +20°C în 10 minute.
• Rezistența la temperatură de până la 

+200°C.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 6.35 EDE.243421

Sprayuri tehnice

Spray oțel inoxidabil
• Protejează împotriva ruginii și este 

rezistent la abraziune.
• Aderă pe metale.
• Rezistență înaltă la produse chimice.
• Pentru repararea părților deteriorate 

din oțel inoxidabil.
• Uscat la +20°C în 10 minute.
• Rezistența la temperatură de până 

la +300°C.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 7.24 EDE.564793

Spray de grunduire
• Protecție anticorozivă cu efect de durată.
• Putere de umplere.
• Uscare rapidă.
• Pentru metal, lemn, plastic.
• După lucrările de sudare.
• Construcții de metal.
• Cu pigmenți netoxici.
• Se poate vopsi peste.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 6.75 EDE.564809

Spray grund antirugină
• Grunduire împotriva ruginii, fără plumb și 

crom pentru interior și exterior, bazată pe o 
combinație specială de rășină.

• Acoperire cu uscare rapidă, rezistentă la 
intemperii, cu o bună aderență pe: fier și tablă 
de oțel, zincare, metale neferoase, lemn.

• Nu este adecvat pentru incarcare termica.
• Rezistența la temperatură până la +80°C.
• Rezistent în mare măsură la uleiuri și benzină.
• Acoperire 7 până la 9 m²/kg, în funcție de 

suprafață și grosimea peliculei uscate
• Uscat după 30 minute.
• Este uscat complet și poate fi vopsit peste, 

după 5 până la 6 ore.
• Fără silicon.

Cantitate (ml) Prezentare Culoare €/buc. Cod articol

400 spray gri 8.47 EDE.564625
maro 8.47 EDE.564632

Spray lac de finisare
• Acoperire extrem de opacă, semi-lucioasă.
• Rezistent la căldură.
• Uscare rapidă.
• Rezistent la abraziune și zgâriere.
• Rezistența la temperatură: poate fi aplicat 

pe piesele de automobile calde, de ex. 
piesele cu două roți.

• Componente de mașini.
• Componente din sticlă, lemn și plastic.
• Polimer acrilic, semi-lucios.
• Rezistența la temperatură de până la 

+600°C.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 6.76 EDE.349116

Spray ceară cu protecție anticorozivă
• Formează o peliculă densă, impermeabilă.
• Proprietăți bune de protecție anticorozivă și efect 

de inhibare a ruginii.
• Destinat pentru păstrarea componentelor ca 

protecție temporară.
• De asemenea, este adecvat și pentru conservarea 

pe interior a recipientelor sub presiune.
• Conservarea falțurilor, a suprafețelor de pe 

autovehicule, unelte, mașini de construcții, unelte 
agricole, casă și grădină.

• Punct de picurare cca. 100°C.
• Vâscozitate 14 până la 16 s/4 mm.
• Conținut de uscăciune cca. 16 %.
• Testat împotriva condensului DIN 50 017 (40 μm): 

240 de ore.
• Fără silicon, incolor.
• Rezistența la temperatură de la -30°C până la 

+90°C.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 6.21 EDE.564601
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Sprayuri tehnice

Ulei de protecție anticorozivă OHK10

Cantitate (l) Prezentare €/buc. Cod articol
5 bidon 41.80 EDE.464932

Spray de marcare

Set șabloane pentru marcare

• Pentru toate lucrările de marcare.
• Pe bază de acrilat.
• Dispersie cu conținut de solvenți.
• Nu conține solvenți clorurați.
• Culoare florescentă (exceptând negru).
• Duză de pulverizare deasupra capului.
• Duză suplimentară de scriere.

• Pentru lucrările de marcare.
• Setul de șabloane conține 59 de cifre și litere.
• Livrare în cutie de plastic.

Cantitate (ml) Prezentare Culoare €/buc. Cod articol

500 spray

galben 7.07 EDE.564649
roșu 7.07 EDE.564656
roz 7.07 EDE.564663
negru 7.07 EDE.564670

Dimensiune (mm) €/buc. Cod articol
150 176.00 EDE.389853

Spray pentru curățarea frânelor
• Agent universal de curățare care degresează 

cu solvenți speciali, fără hidrocarburi și silicon, 
acetonă, acetat de etil, butanol. Se usucă rapid.

• Îndepartează murdăria persistentă. 
• Se utilizează pentru curățarea tamburilor și 

a discurilor de frâna, tampoanelor de frâna, 
arcurilor, clemelor, cuplajelor, componentelor 
ambreiajelor în general, transmisiilor, 
carburatoarelor, pompelor de combustibil și alte 
părți ale motorului.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
500 spray 3.78 EDE.564304

Spray special de curățare pentru industrie
• Dislocă apă, îndepartează uleiul , 

unsoarea, murdăria și resturi de adezivi.
• Evaporare fără reziduri.
• Nu conține silicon.

Cantitate Prezentare €/buc. Cod articol
500 spray 3.78 EDE.564328

Spray special de curățare Orange
• Curățător universal pentru ateliere, fabrici, cu 

aromă de portocală.
• Pentru curățarea și degresarea metalelor, 

îndepărtează rezidurile de silicon, curăță lanțuri , 
frâne cu discuri și piese de frână de ulei, grăsime 
și murdărie.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
500 spray 6.78 EDE.564533

• Poate fi utilizat ca produs final pentru diverse 
cerințe de protecție anticorozivă.

• Protecție anticorozivă pentru fier și metale 
neferoase, dar și la pelicule subțiri.

• Poate fi aplicat prin toate metodele de 
pulverizare relevante.

• În multe cazuri, simpla scufundare este una 
dintre cele mai eficiente metode.

• Efect de eliminare a apei.
• Efect bun de lubrifiere.
• Protecție împotriva coroziunii la sudura 

manuală.
• Poate fi îndepărtat cu solvenți și agenți de 

curățare diluați.

• Ca protecție anticorozivă temporară pentru suprafețele metalice.
• Pentru conservarea părților mici, a uneltelor și a suprafețelor mari de pe table, 

grinzi de oțel etc.
• Recomandat și ca protecție anticorozivă suplimentară în uleiurile de tăiere, 

uleiurile pentru prelucrarea metalului care nu se amestecă cu apă și în 
uleiurile hidraulice.
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Sprayuri tehnice

Spray pentru curățarea și întreținerea oțelului inoxidabilSpray pentru curățarea oțelului inoxidabil NSF A7

Spray spumă de curățat

• Fără silicon.
• Pentru a menține, curăța și a 

proteja oțelul inoxidabil.
• Suprafețele tratate pot fi curățate 

cu ușurință fără frecare.
• Pelicula rămasă protejează 

împotriva stropirii cu apă.
• Curăță suprafețe mari, fără urme.

• Curăță suprafețe din oțel inoxidabil. 
• Suprafețele tratate pot fi curățate cu 

ușurință fără frecare.
• Pelicula rămasă protejază împotriva 

stropirii cu apă.
• Produsul e adecvat pentru a se utiliza 

în toate domeniile industriei alimentare.
• Nu se aplică pe suprafețe fierbinți.
• Omologat NSF, categoria A7.

• Fără silicon; necoroziv, nu generează 
electricitate statică.

• Pentru utilizarea în ateliere, birouri, uz 
casnic și curățarea interioară a mașinilor și 
vehiculelor.

• Îndepratează murdărie, ulei, grăsime, gudron, 
etc., de pe sticlă, plastic, cauciuc, vopsea, 
metal, piatră și covoare.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 5.64 EDE.564816

Cantitate (g) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 5.11 EDE.564366

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
500 spray 6.54 EDE.564274

Spray pentru indepărtarea adezivilor
• Pentru îndepărtarea ușoară a 

adezivilor și a masticurilor.
• Înlocuiește resursele mecanice.
• Pentru a îndepărta rapid resturile 

vechi de etanșare, resturile de 
adeziv întărit precum și lacuri, 
vopsele, uleiuri, rășini, gudroane, 
unsori, lubrifianți.

• Efect de dizolvare puternic.
• Fără silicon.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 8.70 EDE.409360

Cantitate (ml) Prezentare Culoare €/buc. Cod articol
250 cutie roz 10.09 EDE.243568

Pastă de lustruit superfinăPastă de lustruit
• Pastă de lustruit.
• Solubilă în apă, fără silicon.
• Pentru lustruirea cu luciu puternic a oțelului, metalelor ușoare, metalelor 

neferoase și acrilului.

• Pastă de lustruit.
• Solubilă în apă, fără silicon.
• Pentru metale de toate tipurile, materiale plastice și de modelare și 

piese cromate.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
250 cutie 10.45 EDE.243575
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Sprayuri tehnice

Spray silicon

Spray pentru sudură Primer pentru sudură
• Previne lipirea și arderea duzelor de gaz.
• Pulverizarea în strat subțire și uniform 

formează o peliculă de separare extrem de 
eficientă.

• După utilizare, piesa de prelucrat se 
poate vopsi, galvaniza, poliza și eloxa fără 
probleme. 

Domeniu de aplicare:
• Protejează duzele de sudură
• Funcționează ca separator pentru sudura cu 

gaz inert și sudura cu electrozi. 

Date tehnice de identificare:
• Fără silicon.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 3.48 EDE.564465

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 3.72 EDE.564458 

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
500 cutie 18.54 EDE.179584

Spray cu aer comprimat

Cantitate (l) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 7.33 EDE.564441 

• Adecvat pentru procesele de desprăfuire, și 
de suflare de toate felurile.

• Pentru îndepărtarea prafului din 
subansamblele electronice, respectiv 
înainte de lucrările de întreținere și reparații 
(de ex. de la capetele de citire ale discurilor 
magnetice, picupuri, platane și discuri de 
vinil).

• Pentru curățarea suprafețelor de etanșare 
în vid, a inelelor de etanșare, izolanților 
de înaltă tensiune, capetelor de prindere, 
sistemelor de vidare precum și a pompelor 
de echipamente în condiții de cameră 
curată pentru fabricarea de semiconductori.

• În timpul întreținerii ceasurilor de cuarț și 
tablourilor de bord.

• Date tehnice de identificare: Rezistența la 
temperatură: până la +80°C.

Spray de pornire
• Este folosit pentru pornirea motoarelor 

de toate tipurile.
• Mai ales la temperaturi scăzute precum 

și pe vreme umedă.
• Utilizare economică.
• Domeniu de aplicare: Motoare 

de autovehicule (autoturisme, 
autocamioane, autobuze, motociclete). 
Motoare de la cositoare, motostivuitoare, 
tractoare, motoare de bărci, mașini de 
construcții, ferăstraie electrice, pompe și 
alte unități. Protejează motorul și bateria.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
300 spray 5.09 EDE.409346

• Pentru mașini, gospodării, ateliere, sport.
• Formează o peliculă de protecție, lubrifiere și alunecare extrem de stabilă.
• Protejează împotriva umidității și a ruginii
• Utilizare universală: lubrifiază, protejează, impregnează.
• Agent de separare pentru tehnologia materialelor plastice, toate materialele termoplastice și duroplastice, 

cauciuc (exceptând cauciucul de silicon).
• Agent de separare pentru sudura cu gaz inert și sudura cu electrozi.
• Material de alunecare și separare pentru industria de celuloză, lemnoasă, de tipografie și ambalare.
• Agenți de separare și antifricțiune pentru prelucrarea materialelor spongioase și a textilelor.
• Ajutor pentru montare, produs de întreținere și îngrijire pentru domeniul auto.
• Rezistența la temperatură: -30°C până la +150°C.
• Fără solvenți și grăsime (ulei de silicon pur).

• Soluție ce se aplică inițial la 
sudarea prin puncte.

• Protecția duzelor înainte ca 
bilele de sudură să fie fixate.

• Protecția împotriva coroziunii 
între piesele sudate.
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Sprayuri tehnice

Spray detector de scurgeri

• Agent de verificare a etanșeității 
pentru sisteme presurizate.

• Ajutor pentru găsirea locurilor 
neetanșe cu gaz și aer comprimat.

• În plus, oferă protecție specială 
anticorozivă.

• Adecvat pentru aer comprimat, agenți 
de răcire, acetilenă, butan, petrol, 
dioxid de carbon, oxigen, propan, gaz 
de iluminat, azot, hidrogen, amoniac.

• Detectarea scurgerilor din conducte 
și recipiente sub presiune.

• Non-toxic conform DIN-DVGW.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 3.40 EDE.564397 

Spray detector de scurgeri până la -15°C

• Agent de verificare a etanșeității pentru 
sisteme presurizate.

• Ajutor pentru găsirea locurilor neetanșe cu 
gaz și aer comprimat.

• Detectarea scurgerilor din conducte și 
recipiente sub presiune, pentru compresoare, 
cilindri de oțel, armături, supape de închidere, 
dispozitive de respirație, aparate cu gaz inert 
de protecție și autogen, arzătoare Bunsen, 
supape, fitinguri, frâne cu aer comprimat etc.

• Non-toxic.
• Nu este inflamabil.
• În plus, oferă o bună protecție anticorozivă.
• Cu conținut de glicol (antigel).
• Fără silicon.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 3.67 EDE.341646

Spray pentru dezinfectarea instalațiior de aer condiționat
• Spray de dezinfectare pentru combaterea 

bacteriilor și ciupercilor din instalațiile de aer 
condiționat (staționare, mobile, autovehicule).

• Dezinfectarea materialelor de orice tip, a 
chiuvetelor, căzilor, plăcilor de faianță și 
armăturilor.

• Efect imediat și de durată.
• Pentru ateliere, gospodărie și în practica 

medicală, suprafețele scaunelor, telefoanelor, 
porțelanului, obiectelor din lemn, ceramică.

• Compatibil cu vopsele și materiale plastice.
• Nu este inflamabil.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
250 spray 6.16 EDE.390002
adaptor 5.15 EDE.390019

Spray de alunecare Anti-seez
• Pentru aluminiu și alte metale.
• Ori de câte ori trebuie evitate deteriorarea, 

uzura și coroziunea și accentul este pus pe 
montarea și demontarea ușoare.

• Pentru ajustaje presate mecanic la cald și sub 
presiune, fitinguri din aluminiu sau magneziu 
turnate.

• Pentru filetări sau fitinguri din oțel inoxidabil și 
lubrifierea uneltelor de forjare în matriță.

• Pentru flanșe, bolțuri, fitinguri, chiulase, ghidaje 
cu supape, garnituri din metal.

• Rezistent la apă dulce și sărată, la uleiuri, 
benzină și cei mai mulți acizi și baze.

• Fără metale grele.
• Rezistent la presiune până la 2300 kp/cm².
• Rezistent la temperaturi de la -180°C până la 

1200°C.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 8.76 EDE.564489

Spray de răcire
• Poate fi utilizat universal în scopuri de reparare in toate branșele.
• Piesele de construcții din metal, cum ar fi rulmenții cu bile, bucșele, zalele de lanț, arborii etc. pot fi astfel 

inserate în cele mai strâmte fitinguri.
• Defecțiunile la circuitele electrice cauzate de supraîncălzire pot fi găsite cu ușurință prin răcire locală.
• De asemenea, spray-ul de răcire poate fi utilizat pentru multe lucrări de întreținere în zona de producție și 

de reparații, precum și în comerțul auto.
• Pentru mașini și aparate, pentru sisteme transportoare și pentru răcirea componentelor motoarelor de la 

autovehicule.
• De asemenea, pot fi preparate probele de țesut pentru microscopie în domeniul medical.
• Pentru evitarea rapidă a defecțiunilor cauzate de căldură în timpul lipirii componentelor electronice.
• Pentru contractarea pieselor interioare pentru demontarea ventilelor de închidere, a bolțurilor, a dopurilor 

sau bucșelor lagărelor.
• Pentru setarea temperaturii pe termen scurt în testarea materialelor.
• Pentru solidificare secțiunilor de țesut pentru cercetările medicale.
• Răcire locală până la -45°C.
• Fără silicon.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 7.33 EDE.564434
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Adezivi

Spray adeziv Spray adeziv puternic
• Adeziv de contact pentru lipire 

rapidă pe suprafețe mari.
• Utilizare ușoară și curată.
• Putere mare de lipire.
• Uscare rapidă.
• Adecvat pentru a lipi carton, 

hârtie, lemn, piele etc.
• Fără silicon.

• Adeziv peliculogen, fără agenți clorurați, 
cu putere mare de lipire instantă.

• Supapă reglabilă în trei trepte.
• Posibilitatea de a ajusta capul de pulverizare 

în jet orizontal sau perpendicular.
• Rezistența la temperatură: -20°C până la cca. 80°C.
• Adeziv pe bază de cauciuc sintetic.
• Abundență la poziția de pulverizare „M” de cca. 2,5 m².
• Pentru țesături, spumă de cauciuc, piele, carton,v 

material tavan, căptușeală din piele 
sintetică/material textil, vinil, covoare izolante 
și cauciuc, metal lăcuit/nelăcuit și lemn.

• Adaptat special pentru a fi folosit la autovehicule.
• Indicație: Nu este adecvat pentru a lipi PVC moale 

și folii de PVC, precum și polistiren.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 7.55 EDE.564618

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 spray 6.21 EDE.528450

K 10 K 10

Adeziv rapid epoxidic bicomponent 2K

Adeziv rapid acrilat de metil bicomponent 2K Adeziv metalic lichid bicomponent - 2K

• Adeziv incolor.
• Poate fi înlăturat.
• Rămâne aderent.
• Nu formează valuri, nu penetrează (chiar și în cazul materialelor subțiri).
• Adeziv aerosol incolor, cu lipire de durată.
• Pe bază de elastomer sintetic (acrilat).
• Pentru îmbinări care pot fi dezlipite și repoziționate.
• Lipirea permanentă este posibilă dacă aplicarea se face pe ambele părți.
• Conținut solid: cca. 37 %.
• Vâscozitate: 900 mPas (+20°C).
• Rezistență la căldură, imediat: +70 - 75°C.
• Rezistență la căldură, depozitare RT 24 h: +75°C.
• Depozitare (la +20 - 25°C): 1 an.

• Indicație: Materialele ușoare, cum ar fi hârtia, cartonul, țesăturile, foliile și pluta 
se pot lipi reciproc și pe metale detașabile, lemn, sticlă și materiale plastice și 
pot fi dezlipite ușor dacă adezivul se aplică pe o singură parte.

• Îmbinarea de durată a metalului, lemnului, ceramicii, plasticului tare.
• Pentru industria de iluminare, tehnologii de extracție, construcția 

de automobile, construcția de containere, fabricarea de marchize, 
electrotehnică și multe alte sectoare industriale.

• Lipește metal, piatră, ceramică.
• Rezistență extrem de mare.
• Rezistent la intemperii.
• Timp de picurare cca. 5 minute.

• Adeziv cu utilizare universală.
• Repararea de găuri uscate, retasuri și fisuri totale în metal, lemn și plastic.
• Pentru repararea la fața locului.
• Prelucrarea mecanică este posibilă după scurt timp.
• Piesele pot fi șlefuite, frezate, găurite și vopsite.

Cantitate (g) Prezentare €/buc. Cod articol
25 siringa dublă 4.32 EDE.245623
50 cartuș dublu 6.53 EDE.464994

Cantitate (g) Prezentare €/buc. Cod articol
25 siringa dublă 4.19 EDE.464963
50 cartuș dublu 7.20 EDE.464970

Cantitate (g) Prezentare €/buc. Cod articol
25 siringa dublă 4.76 EDE.465007
50 cartuș dublu 7.32 EDE.465014

Pistol pentru cartuș dublu

• Pentru cartuș bicomponent 
dublu de 50g.

• Duză de amestecare 
din plastic 90 mm.

Denumire €/buc. Cod articol
pistol 19.80 EDE.465052

duză de rezervă   0.45 EDE.516884

K 10

K 10 K 10

K 10
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Adezivi

Adeziv de blocare șuruburi vâscozitate înaltă și fixare medie

Adeziv de blocare șuruburi vâscozitate scăzută și fixare medie

Adeziv de blocare șuruburi vâscozitate medie și fixare puternică

• Material lichid anaerob, care se întărește 
la contactul cu metalele, în lipsa aerului.

• Înlocuire optimă pentru tipuri convenționale 
de siguranță, precum șaibe, șaibe elastice și 
șplinturi.

• Pentru a fixa șuruburile, piulițele și prezoanele 
împotriva desfacerii din cauza vibrațiilor, și în 
același timp pentru a le sigila.

• Poate fi atins după 10 - 20 min.
• Filet max. M36.
• Capacitatea de umplere a fisurilor: 0.25 mm.
• Cuplu de pornire 17 - 22 Nm.
• Cu aprobare DVGW.
• Fără silicon.

• Material lichid anaerob, care se întărește la 
contactul cu metalele, în lipsa aerului.

• Înlocuire optimă pentru tipuri convenționale 
de siguranță, precum șaibe, șaibe elastice și 
șplinturi.

• Fixează șuruburile, piulițele și prezoanele 
împotriva desfacerii din cauza vibrațiilor, și în 
același timp le sigilează.

• Vâscozitate 125 mPa.s (25°C).
• Filet max. M12.
• Capacitatea de umplere a fisurilor 0,1 mm.

• Fără silicon.
• Material lichid anaerob, care se întărește la 

contactul cu metalele, în lipsa aerului.
• Înlocuire optimă pentru tipuri convenționale de 

siguranță, precum șaibe, șaibe elastice și șplinturi.
• Fixează șuruburile, piulițele și prezoanele 

împotriva desfacerii din cauza vibrațiilor, și în 
același timp le sigilează.

• Rezistența la temperatură: -55°C până la +150°C.
• Poate fi atins după cca. 10 până la 20 de minute.
• Vâscozitate: 400 - 700 mPa.s (25°C).
• Filet max.: M20.
• Capacitatea de umplere a fisurilor: 0.15 mm.
• Cuplu de pornire: 28 până la 35 Nm.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
50 flacon 10.58 EDE.425650

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
10 flacon   3.90 EDE.349208
50 flacon 10.58 EDE.179690

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
10 flacon   4.52 EDE.349192
50 flacon 10.58 EDE.179676

K 10

K 10 K 10

K 10

K 10

Adeziv pentru filete țevi, vâscozitate mare și fixare redusă

• Fixează și sigilează filetele șuruburilor 
împotriva gazului, hidrocarburilor, uleiului, 
gaze lichide și a altor chimicale.

• Înlocuiește cânepa, teflonul și alte 
materiale solide de etanșare.

• Cu teflon.
• Piesele pot fi reajustate imediat după 

asamblare.
• În plus, oferă protecție împotriva coroziunii.
• Poate fi atins după cca. 20 - 40 min.
• Vâscozitate 60.000-90.000 mPa.s (25°C).
• Filet max. M80.
• Capacitatea de umplere a fisurilor 0,3 mm.
• Cuplu de pornire 7 - 10 Nm.
• Aprobare DVGW.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
50 flacon 10.58 EDE.425681

Adeziv pentru filete țevi, vâscozitate medie și fixare puternică

• Fixează și sigilează filetele șuruburilor 
împotriva gazului, hidrocarburilor, uleiului, 
gaze lichide și a altor chimicale.

• Înlocuiește cânepa, teflonul și alte materiale solide 
de etanșare.

• Piesele pot fi reajustate imediat după asamblare.
• Oferă protecție împotriva coroziunii.
• Poate fi atins după cca. 20 - 40 min.
• Vâscozitate 3000 - 5000 mPa.s (25°C).
• Filet max. M56.
• Capacitatea de umplere a fisurilor 0,25 mm.
• Cuplu de pornire 28 - 36 Nm.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
50 flacon 10.58 EDE.425698

K 10

Adeziv de blocare șuruburi vâscozitate înaltă și fixare puternică

• Material lichid anaerob, care se întărește 
la contactul cu metalele, în lipsa aerului.

• Înlocuire optimă pentru tipuri convenționale de 
siguranță, precum șaibe, șaibe elastice și șplinturi.

• Fixează șuruburile, piulițele și prezoanele 
împotriva desfacerii din cauza vibrațiilor, 
și în același timp le sigilează.

• Poate fi atins după cca. 20 - 40 min.
• Vâscozitate 8.000 - 15.000 mPa.s (25°C).
• Filet max. M20.
• Capacitatea de umplere a fisurilor: 0.3 mm.
• Cuplu de pornire 20 - 35 Nm.
• Rezistența la temperatură: -55°C - +150°C.
• Cu aprobare DVGW.
• Fără silicon.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
50 flacon 10.58 EDE.425667
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Adeziv universal pentru bucșe și rulmenți
vâscozitate redusă și fixare puternică

• Material lichid anaerob, care se întărește la 
contactul cu metalele, în lipsa aerului.

• Este adecvat pentru fixarea rulmenților pe 
arbori sau în carcasele lagărelor.

• Întărire rapidă.
• Rezistență împotriva diferitelor tipuri de ulei, 

benzină și lichid de frână precum și a altor 
materiale.

• Rezistență foarte mare chiar și pe piesele 
de fixare ușor uleioase.

• Capacitatea de umplere a fisurilor: 0.15 mm.
• Filet max. M20.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
50 flacon 10.43 EDE.425674

Adeziv instant elastic
• Adeziv cianocrilat special pentru lipirea cauciucului.
• Rămâne elastic.
• Se poate îndoi până la 180°.
• Adecvat în special pentru încărcarea 

permanentă a garniturilor oring 
și a părților de cauciuc.

• Vâscozitate 55 - 65 mPa.s (+20°C).
• Poate fi atins după cca. 5 - 15 secunde.
• Capacitatea de umplere a fisurilor: 0.05 mm.
• Rezistența la temperatură: 

-60°C până la +80°C.
• Fără silicon.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
20 flacon 3.50 EDE.425728

Adeziv instant cu vâscozitate mare

Adeziv instant gel

• Adeziv cianocrilat vâscos.
• Adecvat pentru piele, lemn, plută, ceramică etc.
• Adecvat în special pentru lipirea suprafețelor foarte 

poroase și a părților care necesită o umplere sigură 
a fisurilor.

• Vâscozitate: 1200 - 1500 mPa.s (+20°C).
• Poate fi atins după cca. 10 - 30 secunde.
• Capacitatea de umplere a fisurilor: 0.23 mm.
• Rezistența la temperatură: -50°C până la +80°C.
• Fără silicon.

• Lipește deosebit de curat și totuși rapid și puternic.
• Nu picură.
• Pentru suprafețe verticale și lipirea în puncte exacte.
• Neregularitățile mici ale materialului pot fi uniformizate.
• Îmbinările pot fi temporar corectate.
• Foarte rezistent la apă.
• Lipește suprafețe netede și poroase.
• Porțelan, ceramică, lemn, piele, cauciuc, plastic, PVC, 

polistirol, sticlă, metal, plută etc.
• Joc radial: 0.5 mm.
• Poate fi atins după aprox. 5 până la 60 secunde, în 

funcție de materialul care este lipit.
• Se întărește la umiditatea aerului.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
20 flacon 3.14 EDE.425711

Cantitate (g) Prezentare €/buc. Cod articol
  3 tub 2.43 EDE.349031
20 tub 4.43 EDE.251105

Adeziv instant

Adeziv instant fulgerator

• Utilizare universală.
• Rezistent la expunerea de scurtă durată la apă.
• Lipește porțelan, ceramică, cauciuc, plastic, PVC, 

polistirol, metal etc..
• Joc radial 0.7 mm.
• Poate fi atins după aprox. 5 până la 15 secunde, 

în funcție de materialul care este lipit.
• Se întărește la umiditatea aerului.

• Adeziv cianocrilat instant.
• Lipește în numai o secundă.
• Adecvat pentru plastic și metal precum și pentru 

combinația între acestea.
• Adecvat și pentru viton și EPDM.
• Vâscozitate: 3 - 10 mPa.s (+20°C).
• Poate fi atins după cca. 2 - 10 secunde, în funcție 

de material.
• Capacitatea de umplere a fisurilor: 0.05 mm.
• Rezistența la temperatură: -50°C până la +80°C.
• Fără silicon.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
  3 tub 2.43 EDE.349024
20 flacon 3.42 EDE.349215

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
20 flacon 3.48 EDE.425735
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Produs recomandat vânzării prin magazin.

Adezivi

Soluție specială pentru îndepărtare adeziv instantSet de lipire plastic
• Soluție de îndepărtat pentru toți adezivii instant.
• Se aplică materialul, se lasă să acționeze, iar în 

final se îndepărtează cu cârpa reziduul de adeziv.
• Pentru aproape toate suprafețele.
• Indicație: Verificați toleranța plasticului.

• Set de lipire plastic pentru a lipi 
PE, PP, teflon® și silicon.

• Mai întâi se pulverizează pe 
părțile ce urmează să fie lipite 
și se lasă să se evaporeze, 
după care se aplică adezivul în 
strat subțire pe o singură parte.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
20 flacon 2.19 EDE.465076

Cantitate €/buc. Cod articol
20 g adeziv, 15 ml primer 8.84 EDE.465069

Adeziv pentru lemn rezistent la apă D3

• Adeziv alb pe bază de acetat 
de polivinil (PVAC) cu rezistență 
mare la apă pentru interior și 
exterior.

• Destinat în special pentru 
îmbinarea ancorelor și știfturilor, 
precum și pentru lipirea cu 
laturi, coadă de rândunică 
etc., pentru lipirea furnirului și 
a plăcilor din plastic pe plăcile 
aglomerate din lemn și foilor 
de furnir, pentru îmbinarea 
lemnului pe plăcile PFL, hârtie, 

plăcile aglomerate din așchii 
de lemn, pentru îmbinarea pe 
margine a panourilor sandwich 
din poliuretan sau spumă rigidă 
PS cu lemn laminat sau plăci din 
plastic dur (Duropal, Formica etc.) 
pe plăci aglomerate din lemn, 
lemn laminat sau plăci MDF. 

• Culoare: aproape transparent 
după uscare.

• Rezistența la temperatură: până 
la +70°C.

• Temperatura de lucru: +15°C 
până la +20°C.

• Consum: 125 până la 250 g/m².
• Timp deschis: max. 10 minute.
• Depozitați în locuri fără îngheț 

între +10°C până la +20°C.
• Conținutul de substanță uscată: 

49 până la 51 %.
• Tabelul pentru timpii de presare 

este disponibil separat ca fișă 
de date.

Cantitate (g) Prezentare €/buc. Cod articol
  750 flacon   7.77 EDE.313551
5000 bidon 36.70 EDE.313568

Adeziv pentru lemn D1/D2 cu fixare rapidă

Adeziv pentru lemn D2

• Adeziv alb din rășină gata de 
utilizare, pe bază de acetat de 
polivinil (PVAC) cu timp de fixare 
normal, pentru interior.

• Adecvat pentru plăcile din furnir și 
plastic de pe plăcile aglomerate 
din lemn, plăci fibrolemnoase 
etc. pentru îmbinarea continuă 
de montare (ancore, nut și feder, 
fante și știfturi).

• Îmbinarea placajelor și a plăcilor 
din plastic dur (Duropal, Formica 
etc.) de pe plăcile PFL, hârtie, 
plăcile aglomerate din așchii de 
lemn și alte suprafețe din lemn.

• Culoare: transparent după 
uscare.

• Rezistența la temperatură: până 
la +70°C.

• Temperatura de lucru: +15°C 
până la +20°C.

• Consum: 125 până la 250 g/m², 
timp deschis: max. 10 minute.

• Depozitați în locuri fără îngheț 
între +10°C până la +20°C.

• Conținutul de substanță uscată: 
51 până la 53 %.

• Adecvat pentru plăcile din furnir și 
plastic de pe plăcile aglomerate 
din lemn, plăci fibrolemnoase 
etc. pentru îmbinarea continuă 
de montare (ancore, nut și 
feder, fante și știfturi), îmbinarea 
placajelor și a plăcilor din plastic 
dur (Duropal, Formica etc.) de 
pe plăcile PFL, hârtie, plăcile 
aglomerate din așchii de lemn și 
alte suprafețe din lemn.

• Culoare: transparent după 
uscare.

• Rezistența la temperatură: până 
la +70°C.

• Temperatura de lucru: +15°C 
până la +20°C.

• Consum: 125 până la 250 g/m², 
timp deschis: max. 10 minute.

• Depozitați în locuri fără îngheț 
între +10°C până la +20°C.

• Conținutul de substanță uscată: 
51 până la 53 %.

• Adeziv alb din rășină gata de 
utilizare, pe bază de acetat de 
polivinil (PVAC) cu timp de fixare.

• Normal, pentru interior.

Cantitate (g) Prezentare €/buc. Cod articol
750 flacon 7.73 EDE.313513

Cantitate (g) Prezentare €/buc. Cod articol
750 flacon 6.84 EDE.313469
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Produs recomandat vânzării prin magazin.

Adezivi

Adeziv de contact
• Adeziv de contact cu conținut de 

solvenți pe bază de policrolopren 
și rășini.

• Foarte adecvat pentru îmbinări 
verticale și suprafețe interioare 
poroase.

• Pentru lipirea suprafețelor 
panourilor din plastic dur (Duropal, 
Formica, Resopal etc.), placajelor, 
furnirului și a plăcilor din fibră tare 
între ele sau pe plăci aglomerate 
din lemn, lemn laminat, MDF, etc.

• Pentru a lipi pluta, pielea, cartonul, 
materiale de înveliș, spuma 
flexibilă etc. între ele sau cu plăci 
aglomerate din lemn, lemn laminat, 
beton, lemn, metal, aluminiu etc.

• Pentru lipirea materialelor moi din 
PVC (de ex. rezervoare de iaz).

• Nu este adecvat pentru plăcile 
de polistiren, plăci de spumă, 
polistiren®, depron, polietilenă, 
stirodur etc.

• Culoare: transparent.
• Rezistența la temperatură: -30°C 

până la +90°C.
• Prelucrare: de preferință cu o rolă, 

pensulă sau un șpaclu fin dințat.
• Consum: 180 până la 220 ml/m² 

pe o parte, timp deschis: 10 minute 
până la 3 ore.

• Depozitați în locuri fără îngheț între 
+10°C până la +20°C.

• Fără silicon.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
750 cutie 11.60 EDE.313650

Adeziv Polymer-MS
• Adeziv pentru construcții neutru, 

cu elasticitate de durată, pentru 
îmbinări structurale dinamice.

• Aderență excelentă pe lemn, piatră, 
beton, ipsos, metal, plastic, PVC, 
poliester, polistiren, sticlă.

• Aderență excelentă pe suprafețe 
umede și poroase.

• Pentru lipirea și etanșarea 
în industria construcțiilor și a 
metalelor.

• Lipirea structurală a construcțiilor 
care vibrează.

• Lipirea tocurilor de uși, pervazurilor, 
plăcilor, panourilor, plintelor, plăcilor 
ornamentale, structurilor din lemn, 
oglinzilor (culoare: alb), materiale 
izolante.

• Nu este adecvat pentru PE/PP.
• Rezistența la temperatură: -40°C 

până la +90°C.
• Temperatura de lucru: +1°C până 

la +30°C.
• Formează pojghiță după cca. 10 

minute.
• Viteză întărire: până la 3mm / 24ore.

• Rezistent la intemperii și 
îmbătrânire.

• Nu conține izocianți sau silicon.
• Nu se decolorează în zona 

marginii, poate fi vopsit după 
formarea pojghiței (cu vopsea pe 
bază de latex).

• Întărire rapidă și putere de lipire 
excelentă (fără amorsă).

• Nu este etanș la difuziunea 
vaporilor.

Cantitate (ml) Prezentare Culoare €/buc. Cod articol
290 cartuș transparent 5.89 EDE.341820
290 cartuș alb 5.09 EDE.341813

Chit metal rece

• Pentru toate lucrările de reparare și 
întreținere.

• Ușor de manevrat: tăiat - frământat 
- prelucrat.

• Rezistent la apă sărată, uleiuri şi 
majoritatea acizilor și bazelor.

• Nu conține solvenți și se întărește 
practic fără a se încreți.

• Materialul întărit poate fi prelucrat 
mecanic (găurire, frezare, răzuire, 
tăiere) și lăcuit fără tratare 
prealabilă. 

• Aderă pe lemn, sticlă, beton, 
ceramică, metale și multe materiale 
plastice.

• Pentru repararea și etanșarea 
fisurilor, găurilor, scurgerilor și 
părților neetanșe de la radiatoare, 
rezervoarelor de benzină și apă.

• Pentru repararea jgheaburilor 
din cupru, conductelor de apă 
caldă și rece, pentru repararea 
rapidă și rezistentă a rezervoarele 
și conductelor, rezervoarelor, 
pompelor și carcaselor, caroseriilor, 
bărcilor, mulajelor, scândurilor.

• Aderă și pe suprafețele umede.
• Date tehnice de identificare: 

Rezistența la temperatură: -35°C 
până la max. +108°C.

• Se întărește în decurs de 10 
minute.

• După cca. 60 de minute, piesa 
reparată poate fi din nou folosită.

• Întărirea completă este atinsă după 
cca. 24 ore.

Cantitate (g) Prezentare €/buc. Cod articol
  56 tub 5.03 EDE.389952
114 tub 7.79 EDE.389969

Adezivi de montaj

• Fără silicon.
• Adeziv pastă cu conținut de solvenți 

pe bază de cauciuc SBR.
• Uscare rapidă și rezistență la apă.
• Temperatura de lucru: +5°C până 

la +30°C.
• Rezistența la temperatură: -20°C 

până la +60°C.
• Timp deschis: cca. 15 minute.

• Întărire: poate fi atins în 20 de 
minute.

• Depozitare: spațiu rece, ferit de 
îngheț și uscat.

• Pentru utilizarea în interior și în 
exterior.

• Pentru lipirea laterală a plintelor, 
pragurilor, substructurilor, plăcilor 
ornamentale, ceramicii, gresiei, etc. 
pe lemn, beton, piatră, metal.

• Indicație: Nu atacă polistirolul 
(PS). Nu este adecvat pentru 
polipropilenă (PP) și polietilenă 
(PE).

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
310 cartuș 2.46 EDE.349468
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Produs recomandat vânzării prin magazin.

Etanșanți siliconici și spume de montaj

Silicon pentru temperaturi înalte
• Material de etanșare pe bază de silicon.
• Dezvoltat special pentru etanșarea 

componentelor de motoare și mașini.
• Substitut al majorității materialelor de 

etanșare de la motoare, mașini, angrenaje, 
pompe etc.

• Rezistența la temperatură: 
de la -60°C până la +260°C 
pentru scurt timp până la +300°C.

• Indicație: Nu se poate vopsi peste.

Cantitate (ml) Prezentare Culoare €/buc. Cod articol
310 cartuș roșu 8.03 EDE.251099

Etanșant acrylic
• Fără silicon
• Masă de etanșare cu dispersie din 

acril cu un singur component.
• Material de etanșare cu dispersie, cu 

uscare fizică, plasto-elastic.
• Etanșarea îmbinărilor și conexiunilor 

cu o deformare de până la 7.5 %.
• Pentru etanșarea în zonele interioare 

și exterioare, pentru fisurile din zidărie 
și tencuială.

• Pentru materiale absorbante, cum ar 
fi betonul și lemn, la umplerea fisurilor 
peretelui de toate tipurile, utilizat 
pentru etanșarea rosturilor 
de la ferestrele din lemn și plastic, 
obloanelor și pervazurilor.

Date tehnice de identificare:
• Temperatura de lucru: +5°C până la 

+30°C.
• Rezistența la temperatură: -20°C până 

la +80°C.

• Formarea de pojghiță: după cca. 20 
de minute.

• Viteza de întărire: până la 3 mm/24 
ore.

• Indicație: Nu utilizați dacă există 
pericolul de ploaie sau îngheț. 
Rezistent la ploaie după întărire. Se 
poate vopsi peste.

Cantitate (ml) Prezentare Culoare €/buc. Cod articol
310 cartuș alb 1.34 EDE.349444
310 cartuș gri 1.34 EDE.349420

Cantitate (ml) Prezentare Culoare €/buc. Cod articol
310 cartuș transparent 2.89 EDE.349697
310 cartuș alb 2.89 EDE.349703
310 cartuș gri 2.89 EDE.409476

Silicon neutru
• Rezistent la UV.
• Masă de etanșare a rosturilor cu 

o singură componentă pe bază de 
silicon.

• Cu fungicid (inhibator de mucegai).
• Neutru chimic (valoare pH: 7).
• Nu are efect de coroziune pe plăci de 

zinc, oțel, cupru, alamă și aluminiu.
• Pentru chituirea și sigilarea ferestrelor, 

geamurilor industriale, în construcțiile 
de metal, lemn și material plastic.

• Etanșarea rosturilor din camerele 
frigorifice și tehnologia de aer 
condiționat.

• Temperatura de lucru: +1°C până la 
+30°C.

• Rezistența la temperatură: -60°C până 
la +180°C.

• Formarea de pojghiță: după cca. 5 
minute. 
 

• Viteza de întărire: 24 ore/2 mm.
• Indicație: Nu este adecvat pentru 

sticla de izolare, „Structural Glazing” 
și sticla de auto-curățare. Pentru 
sigilarea între cadre, folii VSG și sticlă 
izolantă trebuie să vă asigurați că nu 
există contact direct între materialul de 
etanșare și folia VSG sau compozit. 
Nu se poate vopsi peste.

Silicon sanitar
• Masă de etanșare cu o componentă, 

adecvat pentru etanșarea rosturilor 
din camerele sanitare, băi și bucătării. 
Pentru utilizarea sanitară, dotat cu 
fungicid

Domeniu de aplicare:
• Etanșarea rosturilor din camerele 

umede
• Rosturile de îmbinare din bucătării

• Montarea și etanșarea cabinelor de 
duș și saunelor

• Etanșare de top în lucrările din sticlă, 
nu este adecvat pentru acvarii

Date tehnice de identificare:
• Foarte ușor de prelucrat
• Formarea de pojghiță rapidă
• Rezistență optimă împotriva 

chimicalelor de uz casnic

• Aderență foarte bună pe sticlă, email, 
faianță

• Bază inhibatoare de mucegai: 
Polisiloxan. Formarea de pojghiță: cca. 
7 Min. (la 20°C și 65 % R.F.)

• Întărire acetică
• Viteza de întărire: 2 mm/24 ore (la 

20°C și 65 % R.F.)
• Rezistența la temperatură: -60°C până 

la +160°C

Cantitate (ml) Prezentare Culoare €/buc. Cod articol
310 cartuș transparent 2.78 EDE.349574
310 cartuș alb 2.78 EDE.349581
310 cartuș gri 2.78 EDE.349543
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Etanșanți siliconici și spume de montaj

Etanșant silicon
• Masă de etanșare a rosturilor cu 

o singură componentă pe bază de 
silicon.

• Elasticitate de durată și întărire acetică.
• Pentru a lipi lemn, beton, piatră și 

metal.
• Pentru etanșarea rosturilor și fisurilor 

din zidărie.
• Aderență foarte bună pe sticlă, email, 

faianță și oțel inoxidabil.
• Temperatura de lucru: +5°C până la 

+30°C.

• Rezistența la temperatură: -60°C până 
la +180°C.

• Formarea de pojghiță: după cca. 7 
minute.

• Viteza de întărire: 24 ore/2 mm.
• Rezistent la UV.
• Rezistent la produsele chimice de uz 

casnic.
• Pentru chituirea și sigilarea 

construcțiilor din sticlă și a ferestrelor.
• Pentru rosturile din bucătărie și 

domeniul sanitar.

• Pentru rosturile de expansiune supuse 
intemperiilor din exterior și construcțiile 
interioare.

• Indicație: Nu este adecvat pentru 
sticla de izolare, „Structural Glazing” 
și sticla de auto-curățare, asigurați-
vă de compatibilitatea materialului 
atunci când este utilizat ca material 
pentru sticlă/cadru de etanșare 
compatibilitatea, evitați contactul direct 
cu materiale izolatoare compozite din 
sticlă sau cu foliile PVC, nu se poate 
vopsi peste.

Cantitate (ml) Prezentare Culoare €/buc. Cod articol
310 cartuș transparent 2.43 EDE.349635
310 cartuș alb 2.43 EDE.349642
310 cartuș gri 2.43 EDE.349611

Pistoale de injecție

Descriere €/buc. Cod articol
Pistoale pentru cartușe de 310 ml

1 Pistol lăcuit cu țeavă dreaptă 2.00 CE.94101010
2 Pistol zincat cu țeavă danturată 4.33 CE.94108010
3 Pistol cu schelet metalic "COX" 7.75 CE.305750000
4 Pistol cu schelet metalic și mâner lung 10.73 CE.305711001
5 Pistol cu corp pivotant 12.89 CE.94105010
Pistoale pentru cartușe folie de 320 ml

6
Corp închis din aluminiu, 320 ml (inclusiv duze) 15.69 CE.305701001
Corp închis din aluminiu, 600 ml (inclusiv duze) 18.90 CE.305703001

5

2

4

1 3

6

Spumă de montaj B2
• Clasă de material de construcții B2 

DIN 4102.
• Fără silicon.
• Un component, spumă poliuretanică 

gata de utilizare, autoexpandantă.
• Are o aderență excelentă pe toate 

materialele (cu excepția PE/PP/
PTFE).

• Valoare mare de izolare termică și 
acustică.

• Montarea și etanșarea ramelor de 
ferestre și uși.

• Etanșarea cavităților din jurul țevilor și 
între acoperiș și zidărie.

• Aplicarea materialelor izolante pentru 
construcția acoperișurilor/

• Aplicarea unui strat fonoabsorbant pe 
motoare.

• Optimizarea izolației în tehnologia de 
răcire.

• Randament spumă: 
35-40 litri pe 1 litru.

• Izolație fonică 46,2 dB 
(DIN 52210 partea 3).

• Valoare izolație 0,0354 w (mk); 
Formează pojghiță după cca. 10 
minute.

• Viteza de întărire: 3 ore pentru o 
grosime de 5 cm.

• Corespunde CE 842/2006.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
500 tub 4.25 EDE.150774
750 tub 5.78 EDE.150798
pai de schimb 0.15 EDE.045534
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Etanșanți siliconici și spume de montaj

Spumă de montaj rapidă B2
• Clasă de material de construcții B2 

DIN 4102.
• Fără silicon.
• Un component, spumă poliuretanică 

gata de utilizare autoexpandantă.
• Are o aderență excelentă pe toate 

materialele (cu excepția PE/PP/PTFE). 

• Valoare mare de izolare termică și 
acustică.

• Montarea și etanșarea ramelor de 
ferestre și uși.

• Etanșarea cavităților din jurul țevilor și 
între acoperiș și zidărie.

• Aplicarea materialelor izolante pentru 
construcția acoperișurilor.

• Aplicarea unui strat fonoabsorbant pe 
motoare.

• Optimizarea izolației în tehnologia de 
răcire.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
500 tub 4.23 EDE.150835
750 tub 6.16 EDE.150859
pai de schimb 0.15 EDE.045534

Spumă de montaj B3

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
750 tub 5.10 EDE.349499
pai de schimb 0.15 EDE.045534

• Clasă de material de construcții B3 
DIN 4102.

• Un component, spumă poliuretanică 
autoexpandantă.

• Aderență excelentă pe toate 
materialele (cu excepția PE/PP/PTFE).

• Pentru montarea și etanșarea ramelor 
de ferestre și uși.

• Etanșarea cavităților din jurul țevilor și 
între acoperiș și zidărie.

• Aplicarea materialelor izolante pentru 
construcția acoperișurilor.

• Aplicarea unui strat fonoabsorbant pe 
motoare.

• Optimizarea izolației în tehnologia de 
răcire.

• Randament spumă: 35 - 40 litri pe 1 
litru.

• Izolație fonică: 46,2 dB (DIN 52210 
partea 3).

• Valoare izolație: 30 mW/mK.
• Corespunde CE 842/2006.

Spumă de montaj 2K TURBO B3

• Două componente, spumă poliuretanică 
autoexpandantă

• Aderă pe toate materialele de 
construcții, exceptând PE/PP, teflonul, 
siliconul, unsoarea, agenți de demulare 
etc.

• Întărirea rapidă a spumei proaspete 
are loc prin reacția chimică vizată între 
componentele de întărire și izocianți 
fără adaos de apă sau umiditate în 

aer, constant și concomitent în aceeași 
cantitate de spumă aplicată

• Pentru montarea profesională 
a cadrelor de ușă din lemn

• Pentru etanșarea rosturilor de îmbinare, 
izolatoare pentru ferestre și obloane cu 
role, umplerea cu spumă a cavităților.

• Randament spumă: 1 litru are ca 
rezultat cca. 10 litri

• Conversie sistem de declanșare 2K, 
acum cu activarea flancurilor

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
400 tub 8.48 EDE.349369

Spuma de montaj ECO-PU
• Clasa de material de construcții E EN 

13501.
• Izolație termică și fonică excelentă.
• Supapă de siguranță fără lipire.
• Celule fine.
• Aderă excelent pe toate materialele (cu 

excepția PE/PP).
• Testată TÜV.
• Utilizare universală.

• Pentru izolarea și umplerea rosturilor.
• Pentru montarea ferestrelor, pentru 

rame de uși, pentru umplerea cu 
spumă a adânciturilor din perete și a 
cavităților.

• Date tehnice de identificare: 
Formarea de pojghiță: după cca. 9 
până la 11 minute; Poate fi tăiată după: 
cca. 35 de minute pentru bucățile de 20 
mm (la +20°C și 50 % R.F.); Rezistența 

la temperatură: -40°C până la +80°C 
(pentru scurt timp până la +100°C).

• Randament spumă: spumare liberă 
până la 28 de litri pentru o doză de 500 
ml; Rezistența de forfecare: 
5 - 7 N/cm² (în conformitate cu DIN 
53427); Temperatura de lucru: +5°C 
până la +25°C; Îndeplinește clasa 
de emisii EMICODE EC 1 PLUS 
(Institutul eco Köln).

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
500 tub 10.26 EDE.524797
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Etanșanți siliconici și spume de montaj

Spumă de montaj pentru pistol B2

Produs de curățare a spumei și a pistoalelorProdus de curățare și întreținere a pistoalelor

• Clasă de material de construcții B2 
DIN 4102.

• Un component, spumă poliuretanică 
gata de utilizare autoexpandantă.

• Are o aderență excelentă pe toate 
materialele (cu excepția PE/PP).

• Cu o valoare mare de izolare termică 
și acustică.

• Pentru montarea și etanșarea ramelor 
de ferestre și uși.

• Etanșarea cavităților din jurul țevilor.
• Aplicarea materialelor izolante pentru 

construcția acoperișurilor.
• Aplicarea unui strat fonoabsorbant pe 

motoare.
• Optimizarea izolațiilor în tehnologia de 

răcire.
• Formarea de pojghiță: după cca. 10 

minute.

• Viteza de întărire: 3 ore pentru o 
grosime de 5 cm.

• Randament spumă: 1 litru are ca 
rezultat cca. 35 - 40 litri.

• Izolație fonică 57.4 dB (DIN 52210 
partea 3).

• Valoare izolație: 0.0354 w (mk).
• Corespunde CE 842/2006.

• Fără silicon.
• Lichid, pe bază de acetonă.
• Dizolvă spuma poliuretanică proaspătă 

și curăță temeinic.
• Curățarea regulată a pistoalelor asigură 

o funcționare perfectă.
• Pentru curățarea pistoalelor și pentru 

îndepărtarea stropilor proaspeți de 
spumă PU.

• De asemenea, potrivit pentru curățarea 
supapelor și a tuburilor de pulverizare 
ale dozei de spumă.

• Destinat special pentru curățarea combinată 
și întreținerea pistoalelor PU.

• Curăță temeinic interiorul pistoalelor de montare PU.
• Ingredientele speciale conferă produsului 

de curățare proprietăți de lubrifiere.
• Rezultatul este un strat nutritiv 

de unsoare care prelungește durata 
de viață a pistolului de montare cu 
PU și care ușurează cuplarea 
și decuplarea dozei de PU la, 
respectiv de la pistol.

• Cu materiale cu conținut de lubrifianți.
• Fără silicon.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
750 tub   5.41 EDE.150910
Pistol pentru cartușe de spumă 16.81 EDE.766629

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
500 tub 4.16 EDE.349376

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
500 spray 5.13 EDE.179720

Întreținere

Lichid de spălare mâini
• Spălare ușoara, fără săpun, 

biodegradabil și pH neutru.
• Aplicație: săpun lichid pentru aplicare 

ușoară chiar și în utilizare îndelungată.
• Ideal pentru utilizarea în birouri și clădiri 

administrative precum pentru instalații de 
spălare și toalete.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
1000 bidon 4.96 EDE.564939

Pastă de spălat pe mâini
• Fără fosfați; biodegradabilă.
• Combinație cu agenți activi pentru 

îngrijirea pielii.
• Conține microgranule fine.
• Aplicare de preferință pentru 

murdăriri moderate și intense 
cauzate de materiale insolubile în 
apă bazate pe unsori și pigmenți.

Cantitate (l) Prezentare €/buc. Cod articol
  0.5 cutie   2.15 EDE.564281
10.0 găleată 19.21 EDE.349741

Cremă de spălat pe mâini
• Cremă pentru spălarea mâinilor ce 

conține materiale abrazive din plastic cu 
granulație fină; în combinație cu agenții 
activi de înaltă performanță asigură 
curățatea rapidă și usoară.

• Pentru murdăriile cele mai persistente 
cum ar fi cernelurile de imprimare, 
vopsele proaspete, gudron, etc., ce nu 
pot fi îndepărtate fără solvenți.

• Conține substanțe pentru hidratarea pielii.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
  250 flacon   3.86 EDE.564946
  500 cutie   4.31 EDE.564953
1000 bidon   7.45 EDE.564960
3000 bidon 16.78 EDE.564977

Cremă de îngrijire a mâinilor
• Cremă de zi, emulsie, ușor uleioasă, absorbită 

rapid, conținând silicon, parfumată.
• Reduce inflamația și ajută la vindecarea rănilor.
• Aplicație: îngrijire, protecție și regenerare a 

pielii, după terminarea lucrului; ideală pentru 
ateliere de imprimare și ateliere de reparații 
auto, ateliere de prelucrare a cauciucului, 
a pielei și a textilelor, industria de inginerie 
mecanică.

Cantitate (ml) Prezentare €/buc. Cod articol
100 flacon 2.85 EDE.564984
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Adeziv de blocare șuruburi 23
Adeziv de contact 26
Adeziv instant 24
Adeziv instant cu vâscozitate mare 24
Adeziv instant elastic 24
Adeziv instant fulgerator 24
Adeziv instant gel 24
Adeziv metalic lichid bicomponent - 2K 22
Adeziv pentru filete țevi, vâscozitate mare și fixare redusă 23
Adeziv pentru filete țevi, vâscozitate medie și fixare puternică 23
Adeziv pentru lemn D1/D2 cu fixare rapidă 25
Adeziv pentru lemn D2 25
Adeziv pentru lemn rezistent la apă D3 25
Adeziv Polymer-MS 26
Adeziv rapid acrilat de metil bicomponent 2K 22
Adeziv rapid epoxidic bicomponent 2K 22
Adeziv universal pentru bucșe și rulmenți 24
Adezivi de montaj 26
Agent de curățare sistem microbicid OPTA GROTANOL SR1 14
Agent de răcire pentru. rectificare premium OPTA COOL GRIND S 12
Agent de tăiere universal 10
Chit metal rece 26
Convertor de rugină 5
Cremă de îngrijire a mâinilor 30
Cremă de spălat pe mâini 30
Emulsie lubrifiantă de răcire de înaltă performanță 11
Emulsie pentru găurire 10
Etanșant acrylic 27
Etanșant silicon 28
Grafit 8
Grafit de lubrefiere 8
Grafit pulbere 8
Lichid de spălare mâini 30
Lubrifiant de cantitate minimă OPTA MINIMAL 1000 14
Lubrifiant de cantitate minimă OPTA MINIMAL 2000 14
Lubrifiant de răcire înaltă performanță OPTA COOL 500 11
Lubrifiant de răcire înalta performanță OPTA COOL 600HS 12
Lubrifiant de răcire premium OPTA COOL 700S 11
Lubrifiant de răcire premium OPTA COOL PLANTO S 12
Lubrifiant pentru industria alimentară 4
Pastă de frezare RUKO 10
Pastă de lustruit 19
Pastă de lustruit superfină 19
Pastă de montaj 9
Pastă de spălat pe mâini 30
Pistoale de injecție 28
Pistol pentru cartuș dublu 22
Presă pentru unsoare Pressol 8
Primer pentru sudură 20
Produs de curățare a spumei și a pistoalelor 30
Produs de curățare și întreținere a pistoalelor 30
Pulverizator 14
Pulverizator cu presiune 15
Pulverizator cu presiune FPN 15
Set de lipire plastic 25
Set șabloane pentru marcare 18
Silicon neutru 27
Silicon pentru temperaturi înalte 27
Silicon sanitar 27
Soluție specială pentru îndepărtare adeziv instant 25
Spray adeziv 22
Spray adeziv puternic 22
Spray alamă 17
Spray aluminiu 16
Spray ceară cu protecție anticorozivă 17
Spray cu aer comprimat 20
Spray cu grafit 4
Spray cu protecție împotriva umidității 6
Spray cu unsoare aderentă 3
Spray cu unsoare aderentă de înaltă presiune 3
Spray cu unsoare pentru lanțuri 3
Spray cupru 16
Spray de alunecare Anti-seez 21
Spray de contact 5

Spray de frezare RUKO 10
Spray de grunduire 17
Spray de marcare pentru șantiere 18
Spray de pornire 20
Spray de răcire 21
Spray detector de scurgeri 21
Spray detector de scurgeri până la -15°C 21
Spray dizolvant de rugină 5
Spray dizolvant de rugină - EIS 5
Spray grund antirugină 17
Spray lac de finisare 17
Spray OPTA CUT 13
Spray OPTA CUT PLANTO S 13
Spray oțel inoxidabil 17
Spray pastă ceramică 4
Spray pentru cilindrii de blocare și armături 6
Spray pentru curățarea frânelor 18
Spray pentru curățarea oțelului inoxidabil 19
Spray pentru curățarea și întreținerea oțelului inoxidabil 19
Spray pentru curele de transmisie 3
Spray pentru dezinfectarea instalațiior de aer condiționat 21
Spray pentru indepărtarea adezivilor 19
Spray pentru sudură 20
Spray PTFE 5
Spray silicon 20
Spray special de curățare Orange 18
Spray special de curățare pentru industrie 18
Spray spumă de curățat 19
Spray ulei de tăiere 10
Spray ulei penetrant 4
Spray ulei pentru industria alimentară 4
Spray unsoare cu silicon 5
Spray vaselină specială 3
Spray zinc 16
Spray zinc strălucitor 16
Spray zinc-aluminiu 16
Spumă de montaj 2K TURBO B3 29
Spumă de montaj B2 28
Spumă de montaj B3 29
Spuma de montaj ECO-PU 29
Spumă de montaj pentru pistol B2 30
Spumă de montaj rapidă B2 29
Ulei aderent pentru lanțul de drujbă 15
Ulei de glisare OPTA  CGLP 13
Ulei de motor în 2 timpi 15
Ulei de motor în 4 timpi 15
Ulei de protecție anticorozivă 18
Ulei de tăiere de înaltă performanță OPTA CUT2000 13
Ulei de tăiere OPTA CUT AKAFIL 13
Ulei de tăiere premium OPTA CUT3000 12
Ulei de tăiere special OPTA CUT PLANTO S 12
Ulei de tăiere special OPTA CUT S DVGW 12
Ulei de tăiere universal 10
Ulei DIY 9
Ulei hidraulic HLP46 14
Ulei hidraulic OPTA HLP 14
Ulei mecanic fin 9
Ulei pentru unelte cu aer comprimat 15
Ulei special pentru lanțuri 9
Uleiuri de filetare RIDGID 11
Unsoare cu silicon 6
Unsoare cu silicon cu PTFE 6
Unsoare de înaltă presiune cu MoS2 7
Unsoare de înaltă rezistență LZ 6
Unsoare de tăiere de înaltă performanță OPTA AKAWAX 13
Unsoare multifuncțională 7
Unsoare multifuncțională grafitată 8
Unsoare multiscop 9
Unsoare pentru industria alimentară 7
Unsoare pentru rulmenți cu bile 9
Unsoare pentru temperaturi înalte 7
Vaselină specială 6
Vopsea cu praf de zinc 16
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