Cod GAS

400000

COD GAS

400001

CX-80 lubrifiant universal aditivat cu teflon (cap dispersor) 250 ml

Utilizare substanţe: curăţare, întreţinere, ungere, facilitează
deşurubarea conexiunilor cu şuruburi protejate, prelungeşte durata
de viaţă a instrumentelor, protecţie împotriva coroziunii, protecţie
împotriva umezelii

Cod GAS
400029

Domeniu de folosire: maşini unelte role motoare utilaje agricole
compresoare şi pompe holţ-şuruburi închizători balamale lanţuri
lagăre şuruburi
Proprietăţi substanţă: nu corodează nu conţine freoni nu conţin
silicon lasă un strat subţire de ulei formează un strat uscat

CX-80 lubrifiant universal (cap dispersor) 250 ml

Utilizare substanţe: curăţare, întreţinere, ungere, facilitează
deşurubarea conexiunilor cu şuruburi protejate, prelungeşte durata
de viaţă a instrumentelor, protecţie împotriva coroziunii, protecţie
împotriva umezelii
Domeniu de folosire: maşini unelte role motoare utilaje agricole
compresoare şi pompe holţ-şuruburi închizători balamale lanţuri
lagăre şuruburi
Proprietăţi substanţă: nu corodează nu conţine freoni nu conţin
silicon lasă un strat subţire de ulei formează un strat uscat

Cod GAS
400030

Cod GAS

400004
Cod GAS

400007
Cod GAS

400002

Cod GAS

400005
Cod GAS

400006
Cod GAS

400003

Curăţare disc frână 500 ml
COD GAS

400028

CX-80 spray contact 500 ml
Curățitor contacte electrice
Spray pentru curățarea mufelor electrice și componentele
electronice.
Proprietăți:
îndepărtează oxizii formați din umezeală, sulfuri. grăsime, murdărie,
lubrifianții și uleiurile vechi, silicon și orice reziduuri de lipire de pe
placile electronice.
Aplicație:

Cod GAS
400053

conexiunea cablurilor acolo unde este necesară reducerea maximă a
rezistenței
curățarea plăcilor electronice, mufe, conexiuni, potențiometre și
microîntrerupătoare
curățarea plăcilor de împrimare imediat după instalarea elementelor
eliminarea zgomotelor de zgâriere și scârțâit cu potențiometre
ATENȚIE: recipient sub presiune! A se proteja de lumina soarelui și
de temperaturi de peste 50°C . Nu perforați sau ardeți chiar și după
utilizare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
CX-80 spray degripant cu cap dispersor 500 ml
Agent rapid, de înaltă perfomanță pentru îndepărtarea ruginei.
Proprietăți:
îndepărtează rugina și ajută la degriparea mecanismelor blocate sau
oxidate
facilitează deblocarea bolțurilor și piulițelor, protejează împotriva
coroziunii
elimină apa care pătrunde în orificii, de ex. îmbinarea plăcilor sudate
și ondulate
rapid, durabil și ușor de întreținut chiar și pe piese puternic corodate
Aplicație:

Cod GAS
400054

degriparea mecanismelor blocate sau oxidate
protecție anticorozivă a oricărei îmbinări metalice
pentru demontarea componentelor de la șasiu sau suspensie și
neutralizarea coroziunii
ATENȚIE: recipient sub presiune! A se proteja de lumina soarelui și de temperaturi
de peste 50°C . Nu perforați sau ardeți chiar și după utilizare. A nu se lăsa la
îndemâna copiilor.

CX-80 spray pornire motor 500 ml

Facilitează pornirea motoarelor pe benzină și diesel la temperaturi
scăzute
Proprietăți:
determină pornirea rapidă a motorului, prelungind durata de funcționare
a demarorului și a bateriei
conține un aditiv care lubrifiază partea superioară a cilindrului, pentru a
minimiza uzura la pornirile eșuate ale motorului
eficient până la -50°C
aerosolul se potrivește tuturor injectoarelor standard cu console de fixare
Cod GAS
400060

Aplicație:
în autoturisme, camioane, autobuze, utilaje agricole și pentru construcții,
bărci, avioane, echipament minier
Agitați înainte de aplicare și pulverizați în colectorul de admisie în timp
ce încercați să porniți
ATENȚIE: recipient sub presiune! A se proteja de lumina soarelui și
de temperaturi de peste 50°C . Nu perforați sau ardeți chiar și după
utilizare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

CX-80 spray pentru curele 500 ml

Proprietăți:
ușor de folosit
potrivit pentru toate tipurile de curele
își păstrează maleabilitatea, nu se întărește
protejează cureaua împotriva uzurii
împiedică umiditatea și prin urmare, protejează împotriva fisurilor și a uzurii
premature
mărește frecarea, fixând cureaua împotriva alunecării
Aplicații:

Cod GAS
400061

pentru curele de ventilator trapezoidale și plate sau dințate, realizate din
cauciuc, piele sau material textil
curele de la motoare de autovehicule, camiona, autocamioane, autobuze și
nave, utilaje agricole, în echipamente de climatizare și curele de transmisie
folosite în industrie
potrivit în special pentru toate tipurile de benzi transportoare
Aplicabil pentru toate tipurile de curele de transmisie și este adecvat pentru
întărirea și fixarea acestora
Împotriva alunecărilor cauzate de căldură, frig, umiditate sau de prezența
lichidelor
ATENȚIE: recipient sub presiune! A se proteja de lumina soarelui și de
temperaturi de peste 50°C . Nu perforați sau ardeți chiar și după utilizare. A
nu se lăsa la îndemâna copiilor.

CX-80 ulei de găurire şi filetare 500 ml

Cod GAS
400063

Ulei pentru prepararea prelucrării fierului și metalelor feroase și
neferoase.
- Are caracteristici excelente de abraziune, iar EP-ul adăugat
prelungește durata de viață a componentului
- Finalizează foarte bine suprafața (ceea ce contribuie la
reducerea cheltuielilor de fabricație)
- Caracteristici foarte bune cu diferite parametri de tăiere
- Cost redus de eliminare (agent de răcire organic)
- Ceață de ulei scăzut ceea ce contribuie la ameliorarea condițiilor
de muncă
- Aplicabil la aliaje de oțel dur și foarte dur (rulmenți, oțel), în
special de oțel rezistent la căldură (NIMONIC și VASPALLOY),
respectiv de titan (de asemenea pentru scopuri aeriene și
medicale)
- Aplicabil la oțeluri cu conținut scăzut de cărbune și aliaje de
cupru.
Pentru strunjire, frezare, tăiere, găurire profundă
Ambalaj:
CX-80 Spray de forare-sfredelire-găurire 500 ml

COD GAS

400009

COD GAS

400008

Silicon etanşare negru 80 ml
Tip preparat chimic: cauciuc siliconic
Utilizare substanţe: etanşare
Proprietăţi substanţă: tratare rapidă
Temperatura de lucru -65...260°C
Temperatura max. de lucru: 380°C
Rezistenţă la: raze UV, majoritatea uleiurilor, umiditate, majoritatea
lubrifianţilor, temperatură înaltă
Domeniu de folosire:

Cod GAS

piese ale motoarelor, utilajelor şi ale dispozitivelor de încălzire
băi de ulei
capace supapă
conducte de ventilaţie

400044

Silicon etanşare roşu 80 ml
Tip preparat chimic: cauciuc siliconic
Utilizare substanţe: etanşare
Proprietăţi substanţă: tratare rapidă
Temperatura de lucru -65...260°C
Temperatura max. de lucru: 380°C
Rezistenţă la: raze UV, majoritatea uleiurilor, umiditate, majoritatea
lubrifianţilor, temperatură înaltă
Domeniu de folosire:

Cod GAS
400062

piese ale motoarelor, utilajelor şi ale dispozitivelor de încălzire
băi de ulei
capace supapă
conducte de ventilaţie

Silicon profesional roşu 250 ml
cu gaz - automat

COD GAS

400010

Silicon profesional negru 250 ml
cu gaz - automat

COD GAS

400011

Silicon profesional gri cu gaz - automat 210 g
Proprietăți:
nu conține solvenți toxici
necoroziv
rezistent la uleiuri, benzină, lubrifianți
Aplicație:
uz general
industria automobilelor ( cartere, carcase de distribuție, chiulase, băi de ulei,
cutii de viteze, pompe de apă, termostate)
poeate fi folosit în locul garniturilor originale
motoare și alte componente mecanice expuse la temperaturi ridicate
aparate și echipamente de încălzire
Date tehnice:
durata de întărire: 3 mm/24h
durata de modelare: 10-20 min
temperatura de operare de la -60°C până la +230°C
temperatura de aplicare de la +5°C până la +40°C
reticulare: neutră
A se păstra în ambalajul original, închis ermetic la temperaturi cuprinse
între 0°C și +25°C
Cod GAS
400046

Cum să utilizați:
scoateți capacul și scoateți garnitura de sigiliu
setați fila de control în poziția MAX
aplicați, apăsați maneta
După utilizare, fixați clapeta de comandă la MIN și sigilați cu capacul
Dacă nu se utilizează o perioadă îndelungată demontați dozatorul și îndepărtați
adezivul intărit

CX-80 Vaselină pentru rulmenţi 500g

COD GAS

400014

Excelentă adeziune şi rezistență la apă

CX-80 Vaselină grafitată 500 g

COD GAS

400015

CX-80 Vaselină de cupru 500g

COD GAS

400016

COD GAS

400012

CX-80 Vaselină siliconică 500 g
COD GAS

400013

CX-80 Vaselină molibden 500 g

COD GAS

400017

CX-80 Vaselină rezistentă la apă 500 g

COD GAS

400018

CX-80 Vaselină electric 500 g

CX-80 Vaselină ceramică 40 g
CX-80 Vaselină ceramică 5 kg

COD GAS

400019

COD GAS

400020
COD GAS

400021

CX-80 vaselină de cupru 40g
Tip preparat chimic:
lubrifiant rezistent la temperaturi ridicate
Utilizare substanţe: ungere, protecţie împotriva coroziunii
Temperatura de lucru: -30...1200°C
Rezistenţă la: temperatură înaltă
vâscozitate cinematică: 500mm2/s
Domeniu de folosire:

Cod GAS
400031

socluri de bujii
frâne şi ambreiaje
îmbinări îndoite şi rotative
îmbinări filetate
articulaţii
transmisii
sisteme de frânare
şuruburi
Proprietăţi substanţă:
nu corodează
coeficient de frecare redus
Cum să utilizați:
Aplicați un strat subțire al lubrifiantului înainte de instalarea pieselor.

CX-80 vaselină de litiu 40g
Produs multifuncțional pentru lubrifiereasistemelor vehiculelor
industriale, agricole și al autovehiculelor. Aceasta asigură o
lubrifiere excelență chiar și în cele mai dificile condiții.
Proprietăți:

Cod GAS
400034

rezistență la apă și la oxidare
protejează împotriva uzurii și coroziunii
prelungește durata de funcționare a rulmenților
conține aditiv EP
stabilă din punct de vedere mecanic și ușor de aplicat datorită
consistenței sale moi
trece testul SKF EMCOR
temperaturi de utilizare de la -20°C până la +130°C

CX-80 vaselină siliconică 40g
Vaselină pe bază de silicon pentru plastic și cauciuc. Lubrifiant incolor cu
vâscozitate ridicată.
Proprietăți:
creează un strat protector cu o rezistență excelentă
acoperirea suprafețelor de frecare cu un strat subțire de vaselină pe bază de
silicon determină o reducere eficientă a frecării și asigură o protecție durabilă a
echipamentului.
adecvată pentru utilizarea pe suprafețe de contact din plastic, metal,ceramică,
cauciuc, etc.
nu pătează, nu se lipește pe praf
non-adezivă-facilitează eliminarea pieselor din matrițe
temperatură de utilizare de la -60°C până la +230°C

Cod GAS
400038

Aplicații:
lubrifierea conexiunilor, încuietorilor, balamalelor, șuruburilor și manșoanelor
din industria automobilelor
toate tipurile de mecanisme și angrenaje din material plastic și cauciuc
toate tipurile de echipamente sanitare: robineți, supape și electrovalve pentru
gaz, garnituri,conectori,supape,îmbinări.
lubrifierea curată a echipamentelor din industria textilă, a hârtiei și din industria
alimentară
echipamente electrice și de distribuție a energiei electrice (protecția circuitelor
electrice)
cutii de alimentare care funcționează la temperaturi extreme ( de la -60°C până
la +230°C )
protejează împotriva coroziunii la mașinile de tipărit, acolo unde lubrifiantul
intră în contact cu hârtia
CX-80 vaselină grafitată 40g
Vaselină profesională cu calciu pe bază de minerale, cu adaos de grafit
micronizat.
Proprietăți:
rezistență ridicată la apă
protecție perfectă împotriva coroziunii
rezistență ridicată la presiune
protecție împotriva uzurii
aderență excelentă la temperaturi ridicate, permite lubrifierea uscată datorită
proprietății grafitului
conductivitate electrică ridicată
conținut de grafit: 15%
temperatură de utilizare de la -30°C până la +600°C
Aplicații:

uz general ( în special în condiții dificile și la temperaturi ridicate)
la angrenaje conice și pinioane dintate
utilaje agricole și pentru construcții
lanțuri pentru cuptoare (lubrifiere uscată)

Cod GAS
400039

CX-80 vaselină grafitată 400g
Vaselină profesională cu calciu pe bază de minerale, cu adaos de grafit
micronizat.
Proprietăți:
rezistență ridicată la apă
protecție perfectă împotriva coroziunii
rezistență ridicată la presiune
protecție împotriva uzurii
aderență excelentă la temperaturi ridicate, permite lubrifierea uscată datorită
Cod GAS
proprietății grafitului
400040
conductivitate electrică ridicată
conținut de grafit: 15%
temperatură de utilizare de la -30°C până la +600°C
Aplicații:
uz general ( în special în condiții dificile și la temperaturi ridicate)
la angrenaje conice și pinioane dintate
utilaje agricole și pentru construcții
lanțuri pentru cuptoare (lubrifiere uscată)

CX-80 vaselină de litiu 400 ml
Produs multifuncțional pentru lubrifiereasistemelor vehiculelor
industriale, agricole și al autovehiculelor. Aceasta asigură o
lubrifiere excelență chiar și în cele mai dificile condiții.
Proprietăți:
rezistență la apă și la oxidare
protejează împotriva uzurii și coroziunii
prelungește durata de funcționare a rulmenților
conține aditiv EP
stabilă din punct de vedere mecanic și ușor de aplicat datorită
consistenței sale moi
trece testul SKF EMCOR
temperaturi de utilizare de la -20°C până la +130°C

Cod GAS
400036

CX-80 vaselină molibden 400 g
Tip preparat chimic: lubrifiant
Compoziţie substanţă: disulfură de molibden
Utilizare substanţe: ungere
Proprietăţi substanţă: stabilitate la temperaturi înalte
Temperatura de lucru: -25...150°C
Rezistenţă la: umiditate
Domeniu de folosire:
echipamente industriale care operează în condiții de umiditate
(macarale,portaluri, etc.)
maşini
îmbinări îndoite şi rotative
ghidaje
articulaţii
arbori
balamale
lagăre

Cod GAS
400037

CX-80 spray vaselină de litiu 500 ml
Produs multifuncțional pentru lubrifiereasistemelor vehiculelor
industriale, agricole și al autovehiculelor. Aceasta asigură o
lubrifiere excelență chiar și în cele mai dificile condiții.
Proprietăți:
rezistență la apă și la oxidare
protejează împotriva uzurii și coroziunii
prelungește durata de funcționare a rulmenților
conține aditiv EP
stabilă din punct de vedere mecanic și ușor de aplicat datorită
consistenței sale moi
trece testul SKF EMCOR
temperaturi de utilizare de la -20°C până la +130°C
CUM SĂ UTILIZAȚI:
Se agită înainte de utilizare
ATENȚIE: recipient sub presiune! A se proteja de lumina soarelui
și de temperaturi de peste 50°C .
Nu perforați sau ardeți chiar și după utilizare. A nu se lăsa la
îndemâna copiilor.

Cod GAS
400035

CX-80 spray vaselină de cupru 500
Produs multifuncțional pentru utilizare în cele mai deficile condiții și în intervale de temperatură
ridicată de la -30°C până la 1200°C
Proprietăți:
asigură o lubrifiere excelentă
protejează împotriva coroziunii la temperaturi ridicate
gamă largă de temperaturi ( de la -30°C până la 1200°C )
Aplicații:
șuruburi și piulițe supuse la temperatura ridicata
la montarea bujiilor
suruburi roți și discuri de frână
Cod GAS
rulmenți cu înaltă presiune de toate tipurile
borne de baterie
400032
filete și toate suprafețele conectate
garnituri
instălări de porturi
discuri rotative
elemente din industrie, construcții
alte elemente ale sistemelor industriale, construcții, vehicule agricole și autovehicule
Cum să utilizați:
Se agită înainte de utilizare. Aplicați un strat subțire al lubrifiantului înainte de instalarea pieselor
ATENȚIE: recipient sub presiune! A se proteja de lumina soarelui și de temperaturi de peste 50°C. Nu perforați sau ardeți chiar și după utilizare. A
nu se lăsa la îndemâna copiilor.

CX-80 spray vaselină albă 500 ml
Penetrează chiar și orificiile mici, formază un strat de lubrifiere care rămâne exact acolo
unde a fost aplicată vaselina
Proprietăți:
nu se întărește
nu curge
nu pătează
nu provoacă decolorare pe vopsea
rezistentă la apă și căldură
luptă împotriva ruginei și coroziunii
temperatură de utilizare de la -40°C până la +100°C
Aplicație:

Cod GAS
400042

lubrifiere de lungă durată pe balamale,incuietori de la uși, angrenaje, pinioane
balamale exterioare, zăvoare, șine pentru uși fixate pe plafon, roți de transmisie
cabluri și șine de rulare
ATENȚIE: recipient sub presiune! A se proteja de lumina soarelui și de temperaturi de peste
50°C . Nu perforați sau ardeți chiar și după utilizare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

CX-80 spray vaselină siliconică cu cap dispersor 500 ml

Cod GAS
400043

Vaselină pe bază de silicon pentru plastic și cauciuc. Lubrifiant incolor cu
vâscozitate ridicată.
Proprietăți: creează un strat protector cu o rezistență excelentă acoperirea
suprafețelor de frecare cu un strat subțire de vaselină pe bază de silicon
determină o reducere eficientă a frecării și asigură o protecție durabilă a
echipamentului. adecvată pentru utilizarea pe suprafețe de contact din plastic,
metal,ceramică, cauciuc, etc. nu pătează, nu se lipește pe praf non-adezivăfacilitează eliminarea pieselor din matrițe temperatură de utilizare de la -60°C
până la +230°C
Aplicații: lubrifierea conexiunilor, încuietorilor, balamalelor, șuruburilor și
manșoanelor din industria automobilelor toate tipurile de mecanisme și
angrenaje din material plastic și cauciuc toate tipurile de echipamente sanitare:
robineți, supape și electrovalve pentru gaz, garnituri,conectori,supape,îmbinări.
lubrifierea curată a echipamentelor din industria textilă, a hârtiei și din industria
alimentară echipamente electrice și de distribuție a energiei electrice (protecția
circuitelor electrice) cutii de alimentare care funcționează la temperaturi
extreme ( de la -60°C până la +230°C ) protejează împotriva coroziunii la
mașinile de tipărit, acolo unde lubrifiantul intră în contact cu hârtia
ATENȚIE: recipient sub presiune! A se proteja de lumina soarelui și de
temperaturi de peste 50°C . Nu perforați sau ardeți chiar și după utilizare.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

CX-80 spray vaselină lanţ 500 ml

Cod GAS
400041

Pentru lanțuri și alte piese ale motocicletelor. Formulă specială pentru motociclete. Respectă
cerințele specifice pentru lubrifierea lanțurilor și a altor piese mobile ale motocicletelor.
Proprietăți:
rezistent la praf și murdărie
rezistent la apă și noroi
transparent- nu lasă pete pe piele sau pe haine
lasă un strat de protecție de lungă durată după uscare, care permite o funcționare cu zgomot redus
al lanțului, și protejează împotriva coroziunii.
ideal pentru lubrifierea încuietorlior, lanț de biciclete, alte angrenaje prin lanț și orice loc în care
metalul întâlnește metal și frecarea trebuie redusă
Cum să utilizați:
curățați lanțul înainte de gresare
pulverizați o cantitate mare de produs pe suprafața curățată
lubrifiantul trebuie să curgă până la elemente
timp de 1-3 minute lanțul trebuie să fie în poziția neutră
ATENȚIE: recipient sub presiune! A se proteja de lumina soarelui și de temperaturi de peste
50°C. Nu perforați sau ardeți chiar și după utilizare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

CX-80 spray sudura 500 ml
Spray antiadeziv fără silicon pentru sudură
Proprietăți:
evita adeziunea de metal topit pe piesele care urmează să fie sudate
protejează duzele și capul de sudură MIG/MAG
se folosește în procesul de sudurăpentru a proteja utilajele și elementele
înpotriva stropilor de sudură care se formează în timpul sudurii
îmbunătățește eficiența sudării
fără silicon
Agitați bine înainte de folosire și pulverizați de la o distanță de 30 cm
pe suprafețe bine curățate
Cod GAS

Aplicație:

400055

protejează duzele, sculele și suprafețele împotriva fuzionării așchiilor
metalice prin electricitate în timpul sudării (MIG/MAG)
ATENȚIE: recipient sub presiune! A se proteja de lumina soarelui și de temperaturi de peste 50°C . Nu
perforați sau ardeți chiar și după utilizare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

CX-80 bondicx - adeziv 5g

Adeziv cianoacrilat de uz general, în sticlă anticolmatantă
Aplicație:

Cod GAS
400047

metal
cauciuc
plastic
porțelan
lemn
ceramică
piele
material textil

Adeziv anaerob cu rezistență ridicată pentru montarea pieselor cilindrice ( rulmenți, buse, pinioane și
fulii )
Rămâne lichid până când este izolat de oxigen în prezența ionilor metalici
Proprietăți:
CX-80 RC-38 adeziv rulmenţi 10 ml
rezistență ridicată
protecție împotriva coroziunii
rezistență la vibrații
îmbunătățește distribuția uniformă a tensiunii
Cod GAS
lipire inițială la 15 minute
rezistență completă după 24 de ore
400048
rezistență la temperaturi de la -55°C până la +150°C
Aplicație:
lipirea permanentă și protecția componentelor rotative
asamblarea rulmenților din oțel, bucse, roților dintante, angrenajelor, fulii de transmisie și pinioane

CX-80 RC-42 adeziv pentru filet 10 ml

Cod GAS
400049

Adeziv anaerob cu rezistență medie de lipire pentru fixarea îmbinărilor cu filet
metalic
Rămâne lichid până când este izolat de oxigen în prezența ionilor metalid
Proprietăți:

Aplicație:

rezistență medie
protecție împotriva coroziunii
rezistență la vibrații
previne defectele de etanșeitate ale filetului
protejează filetele împotriva slăbirii în timpul vibrațiilor
crește forța și alunecarea pentru o instalare ușoară
lipire inițială la 15 minute
rezistență completă după 24 de ore
rezistență la temperaturi de la -55°C până la +150°C
dezasamblare cu unelte manuale

blocarea piulițelor și
șuruburilor
etanșare
protejează filetele împotriva
slăbirii în timpul vibrațiilor
recomandat pentru filet mic (
diametrul filetului până la
M25)

CX-80 RC-70 adeziv pentru filet 10 ml

Cod GAS
400049

Adeziv anaerob cu rezistență foarte mare de lipire pentru fixarea îmbinărilor cu filet
metalic.
Rămâne lichid până când este izolat de oxigen în prezența ionilor metalid
Proprietăți:
rezistență ridicată
protecție împotriva coroziunii
rezistență la vibrații
asigurarea filetelor împotriva slăbirii în timpul vibrațiilor
crește presiunea și alunecarea pentru o instalare ușoară
rezistență la gresare
lipire inițială la 15 minute
rezistență completă după 24 de ore
rezistent la temperaturi de la -55°C până la +150°C

Aplicație:
blocarea permanentăa
piulițelor și a șuruburilor
etanșare
asigurarea filetelor
împotriva slăbirii în timpul
vibrațiilor
recomandat pentru filet mic
(diametrul filetului până la
M20)

CX-80 Kwik Weld sudare la rece 27g
Adeziv epoxidic bicomponent, cu uscare rapidă pentru toate tipurile
de materiale
Proprietăți:
creează o îmbinare rezistentă
poate fi modelat la 4 minute după aplicare
lipește, umple, fixează toate suprafețele dure precum: metal, oțel, fier,
aluminiu, alamă, cupru, zinc, lemn, porțelan și plastic
poate fi perforat, șlefuit, frezat, filetat, și vopsit
rezistă la temperaturi de până la 150°C
durabilitate în tuburi- 25 de ani
Cod GAS
400056

Aplicație:
lipirea și repararea blocurilor motoare crăpate, mufe și ghidaje ale
supapelor, roți de transmisie, alternatoare și demaroare, scurgeri tăiate,
punți și bucși, fisuri și scurgeri, cazane neetanșe, unități de refrigerare,
piese de cuptoare, echipamente pentru băi, țevi ceramice pentru apă caldă
și rece. șuruburi, bolțuri și pivoți, masini de spălat, uscătoare, mașini de
tuns iarbă etc.

CX-80 Silvweld adeziv 24 ml
Adeziv epoxidic bicomponent transparent pentru uz general
Proprietăți:

Cod GAS
400057

aplicare ușoară
se fixează după amestecarea celor două componente
rezistență ridicată
rezistent la umezealădatorită termenului de valabitate mare și vâscozității
medii, adezivul este ideal pentru suprafețe mari și acolo unde este
necesară o perioadă lungă de timp pentru a așeza piesele care urmează
să fie lipite
perfect pentru toate tipurile de metal, ceramică, lemn, sticlă, materiale
plastice rigide și multe altele
rezistă la temperaturi de până la 150 °C

Soluţie curăţare motor exterior 600 ml

Agent de curățare a motoarelor autovehiculelor.
Proprietăți:
conține aditivi care dizolvă ușor uleiul ars, lubrifianții auto, petele de
benzină și murdăria uscată
sigur pentru componentele electronice, ECU (calculator) și cabluri
electrice
nu conține ioni disociați
conductivitate electrică redusă
nu lasă un strat sărat
Cod GAS
400051

Aplicație:
curățarea exterioară a motoarelor autovehiculelor
special conceput pentru motoarele TDI moderne,
TDCi,CDTi,JTD,CDI,DCI,...

Soluţie curăţare motor exterior 5 L
Agent de curățare a motoarelor autovehiculelor.
Proprietăți:

Cod GAS
400052

conține aditivi care dizolvă ușor uleiul ars, lubrifianții auto, petele de
benzină și murdăria uscată
sigur pentru componentele electronice, ECU (calculator) și cabluri
electrice
nu conține ioni disociați
conductivitate electrică redusă
nu lasă un strat sărat
Aplicație:
curățarea exterioară a motoarelor autovehiculelor
special conceput pentru motoarele TDI moderne,
TDCi,CDTi,JTD,CDI,DCI,...

CX-80 ulei pentru compresoare de aer 600 ml
Proprietăți:
ulei mineral oentru compresoare de aer
protejează împotriva uzurii și coroziunii
împiedică formarea reziduurilor și a depunerilor de carbon
asigură o bună separare a amestecurilor ulei-aer și a condensului de ulei
optimizează eficiența compresorului, reducând astfel costurile de
funcționare
prelungește durata de funcționare a elementelor de filtrare
împiedică înfundarea filtrelor
rezistă la temperauri de până la 100°C

Cod GAS

Aplicație: lubrifierea compresoarelor de aer cu șurub (rotativ) și cu
piston

400058

CX-80 ulei pentru scule pneumatice 600 ml
Proprietăți:

Cod GAS

ulei mineral pentru scule pneumatice
împiedică uzura și prelungește durata de funcționare s sculei
rezistent la impact
conține aditivi EP de înaltă calitate
asigură echipamentele de lucru la temperaturi scăzute
protejează împotriva uzurii și coroziunii
elimină apa
împiedică formarea gheții orificiul de evacuare a aerului
nu se amestecă cu uleiurile minerale convenționale
temperatură scăzută a punctului de curgere
rezistență la temperaturăn de până la -50°C

400059
Aplicație:
lubrifierea sculelor pneumatice și îmbunătățirea perfomanței
potrivit pentru pulverizarea în sistemele pneumatice

COD GAS

400024

COD GAS

400025

COD GAS

PROFESSIONAL CAR CARE

400022

COD GAS

400023

Soluție curățare motor exterior
COD GAS

400026

Soluție curățare motor exterior

5L

COD GAS

400027

Spray curăţat aer condiţionat 300 ml
COD GAS

400024

Acest sistem de curățare pentru
sistemele de climatizare reprezintă
cea mai bună calitate a produselor
bacteriostatice, uciderea bacteriilor
și ciupercilor, în timp ce curățați
bine și eficient unitatea de
climatizare.

Şampon pentru auto şi wax 1L
Combină cu eficacitate
detergentul și waxul, astfel
permite îndepărtarea
eficientă a oricărei murdării
încăpățânate de pe suprafața
autovehiculului.

COD GAS

400033

