
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uvedené ceny jsou bez DPH a dopravy. 
Dopravné zdarma pro Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice a blízké okolí. 
Chyby, změny v textu, změny v technické specifikaci výrobků a cenách jsou vyhrazeny. 

PRO VÝHODNĚJŠÍ MNOŽSTEVNÍ CENOVOU NABÍDKU NÁS KONTAKTUJTE, PROSÍM. 
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VEVASOL BLUE - 25l kanystr 

KONCENTROVANÝ ALKALICKÝ ČISTIČ 
Přípravek je vhodný pro manuální čištění i pro vysokotlaké 
přístroje. Je vhodný na čištění motorů, strojů, strojních 
součástí, nářadí, motorových vozidel, podlah všech druhů 
krom koberců. Čistí a odmašťuje veškeré kovy, plasty, 
gumu, sklo, dřevo a keramiku. Velmi dobře odstraňuje 
tuky, oleje, pryskyřici, saze, vosk, nikotin, dehet, asfalt a 
zbytky hmyzu. Je biologicky odbouratelný a ředitelný vodou. 

Objednací kód: 223b-25 Cena 2 750 Kč 

 

VEVASOL BLUE - 25l kanystr 

KONCENTROVANÝ ALKALICKÝ ČISTIČ 
Přípravek je vhodný pro manuální čištění i pro vysokotlaké 
přístroje. Je vhodný na čištění motorů, strojů, strojních 
součástí, nářadí, motorových vozidel, podlah všech druhů 
krom koberců. Čistí a odmašťuje veškeré kovy, plasty, 
gumu, sklo, dřevo a keramiku. Velmi dobře odstraňuje 
tuky, oleje, pryskyřici, saze, vosk, nikotin, dehet, asfalt a 
zbytky hmyzu. Je biologicky odbouratelný a ředitelný vodou. 

Objednací kód: 223b-1 Cena 290 Kč 

 

VEVASOL G1 - 25l kanystr 

ALKALICKÝ DÍLENSKÝ ČISTIČ 
Účinný odmašťovací prostředek pro průmyslové použití. 
Určeno pro ruční i strojní mytí. Výrobek je ředitelný vodou! 
(1:2 až 1:50) výrobek není vhodný pro delší působení na 
měkké kovy např. hliník a zinek. Naneste na znečištěné 
povrchy štětcem, ponořením nebo nastříkáním a nechte 
několik minut působit. Poté opláchněte vodou. Přípravek je 
klasifikován jako žíravý. 

Objednací kód: 97820-200-25 Cena 4 300 Kč 

 
 

VEVASOL G5 - 25l kanystr 

ALKALICKÝ DÍLENSKÝ ČISTIČ 
Účinný odmašťovací prostředek pro privátní i průmyslové 
použití. Určeno pro ruční i strojní mytí. Výrobek je ředitelný 
vodou! (1:2 až 1:25) výrobek není vhodný pro delší působení 
na měkké kovy např. hliník a zinek. Naneste na znečištěné 
povrchy štětcem, ponořením nebo nastříkáním a nechte 
několik minut působit. Poté opláchněte vodou. 
Přípravek je klasifikován jako dráždivý. 

Objednací kód: 94529-290-25 Cena 3 850 Kč 

 
 

VEVASOL 66555 - 30l kanystr 

ODMAŠŤOVACÍ RYCHLE ODPAROVÝ ČISTIČ 

 
Výrobek je rozpouštědlo s dobrou odmašťovací schopností 
vhodné pro každodenní využití. Odstraňuje bez problémů 
zbytky ředitel a těsnicích hmot, zatvrdlé mazací prostředky. 
Vhodný též pro čištění brzd, olejových pump, startérů, 
karburátorů, vstřikovacích čerpadel, elektronických součástí 
atd. 

Objednací kód: 66555-30 Cena 3 300 Kč 

 

 
VEVASOL GOLD - 10l kanystr 

ALKALICKÁ ODLAKOVACÍ LÁZEŇ 
Rychle odlakuje všechny typy laků z oceli, litiny, legovaných 
ocelí, mosazi, mědi a některých plastů. Výrobek je schopen 
narušit vazbu mezi kovem a lakem tak, že povrch kovů 
zůstane čistý. Očištěné části je možné ihned přelakovat, nebo 

dále opravovat bez nutnosti dalších čistících kroků. Není 
vhodný pro slitiny hliníku, olovo, zinek. Lázeň lze použít i na 
stahování laků z plastů. 

Objednací kód: 1680153-025-1-000-10l Cena 4 400 Kč 

VEVASOL BLUE - 5l kanystr 

KONCENTROVANÝ ALKALICKÝ ČISTIČ 
Přípravek je vhodný pro manuální čištění i pro vysokotlaké 
přístroje. Je vhodný na čištění motorů, strojů, strojních 
součástí, nářadí, motorových vozidel, podlah všech druhů 
krom koberců. Čistí a odmašťuje veškeré kovy, plasty, 
gumu, sklo, dřevo a keramiku. Velmi dobře odstraňuje 
tuky, oleje, pryskyřici, saze, vosk, nikotin, dehet, asfalt a 
zbytky hmyzu. Je biologicky odbouratelný a ředitelný vodou. 

Objednací kód: 223b-5 Cena 850 Kč 

 

VEVASOL ULTRA - 25l kanystr 

ULTRAZVUKOVÝ ČISTIČ 
 

Čistič je využitelný pro ultrazvukové čističky. Čistí a 
odmašťuje veškeré kovy, plasty, gumu, sklo, keramiku i 
dřevo. Velmi dobře odstraňuje tuky, olej, pryskyřici, saze, 
vosk, nikotin, dehet, asfalt, zbytky hmyzu. 
Je biologicky odbouratelný a ředitelný. 

Objednací kód: 6195-25 Cena 4 100 Kč 

 

VEVASOL G1 - 5l kanystr 

ALKALICKÝ DÍLENSKÝ ČISTIČ 
Účinný odmašťovací prostředek pro průmyslové použití. 
Určeno pro ruční i strojní mytí. Výrobek je ředitelný vodou! 
(1:2 až 1:50) výrobek není vhodný pro delší působení na 
měkké kovy např. hliník a zinek. Naneste na znečištěné 
povrchy štětcem, ponořením nebo nastříkáním a nechte 
několik minut působit. Poté opláchněte vodou. Přípravek je 
klasifikován jako žíravý. 

Objednací kód: 97820-200-5 Cena 1 350 Kč 

 
 

VEVASOL G5 - 5l kanystr 

ALKALICKÝ DÍLENSKÝ ČISTIČ 
Účinný odmašťovací prostředek pro privátní i průmyslové 
použití. Určeno pro ruční i strojní mytí. Výrobek je ředitelný 
vodou! (1:2 až 1:25) výrobek není vhodný pro delší působení 
na měkké kovy např. hliník a zinek. Naneste na znečištěné 
povrchy štětcem, ponořením nebo nastříkáním a nechte 
několik minut působit. Poté opláchněte vodou. 
Přípravek je klasifikován jako dráždivý. 

Objednací kód: 94529-290-5 Cena 1 200 Kč 

 
 

VEVASOL 66555 - 5l kanystr 

ODMAŠŤOVACÍ RYCHLE ODPAROVÝ ČISTIČ 

 
Výrobek je rozpouštědlo s dobrou odmašťovací schopností 
vhodné pro každodenní využití. Odstraňuje bez problémů 
zbytky ředitel a těsnicích hmot, zatvrdlé mazací prostředky. 
Vhodný též pro čištění brzd, olejových pump, startérů, 
karburátorů, vstřikovacích čerpadel, elektronických součástí 
atd. 

Objednací kód: 66555-5 Cena  950 Kč 

 

 
VEVARECOLOR - 10kg plechovka 

GELOVÝ ODSTRAŇOVAČ STARÝCH NÁTĚRŮ 
 

Vysoce účinný moderní univerzální gelový odstraňovač 
olejových, syntetických, epoxidových, polyuretanových a 
disperzních nátěrů z kovových, dřevěných i betonových 
podkladů. 

 
 

Objednací kód: VEVARECOLOR 10 Cena 4 350 Kč 
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VEVASOL ETH - 25l kanystr 

RYCHLO ODPAROVÝ ČISTIČ 

VEVASOL ETH - 5l kanystr 

RYCHLO ODPAROVÝ ČISTIČ 

Přípravek má využití pro technické účely jako je čištění a 
odmašťování strojů, elektronických kontaktů, Vhodný 
též k ředění barev. Výrobek je ideální pro přípravu před 
lepením či na odstraňování starých zbytků samolepek. 
Základ výrobku je ethanol. 

Přípravek má využití pro technické účely jako je čištění a 
odmašťování strojů, elektronických kontaktů, Vhodný 
též k ředění barev. Výrobek je ideální pro přípravu před 
lepením či na odstraňování starých zbytků samolepek. 
Základ výrobku je ethanol. 

Objednací kód: ETH-25 Cena 2 900 Kč Objednací kód: ETH-5 Cena 900 Kč 

VEVASOL 5050 - 25l sud 

ČISTIČ TEPELNÝCH VÝMĚNÍKŮ 

VEVASOL D30 - 20l plechovka 

VÍCEÚČELOVÝ ROZPOUŠTĚCÍ PROSTŘEDEK 

PROFESIONÁLNÍ ODSTRAŇOVAČ MINERÁLNÍCH 
USAZENIN VODNÍHO KAMENE . Přípravek je určený k 
čištění a údržbě teplostěnných ploch všech typů 
tepelných výměníků a chladících systémů. Čištění 
chladících okruhů vstřikovacích lisů a forem. 

Čisticí a odmašťovací prostředek s dobrou odpařovací 
schopností. Zanechává suchý povrch. Není toxický. 
Je zařazen pouze jako HOŘLAVÝ (hořlavina II třída - R10.) 
Nahrazuje chlorované uhlovodíky, benzín a ostatní toxická 
odmašťovadla. 

Objednací kód: 5050-25 Cena 3 400 Kč Objednací kód: D30-20 Cena 3 150 Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VEVASOL ACID - 25l kanystr 

ODSTRAŇOVAČ CEMENTU A VÁPENCE 
 

VEVASOL ACID je kyselý čistící přípravek pro strojní i 
ruční mytí. Účinný na odstraňování vodního kamene a 
zásaditých nečistot. Vhodný na mytí disků kol a 
některých barevných kovů. Je šetrný k životnímu 
prostředí a je vodou ředitelný. Ředění až 1:10. 

Objednací kód: ACID-25 Cena 3 400 Kč 

 
 

VEVADIESEL ADITIV XXL - 25l kanystr 

NAFTOVÉ ADITIVUM - ZIMNÍ 
Aditivum do nafty nejnovější generace s vyváženým 
složením specifickým pro zimní období. Vhodný pro 
všechny vznětové motory, zvláště s vysokotlakým 
vstřikováním. Zvyšuje cetanové číslo až o 5 jednotek, 
čímž zlepšuje spalování, snižuje hlučnost motoru, 
zvyšuje výkon a šetří palivo až 5%. 

Objednací kód: DIESEL-25 Cena 9 990 Kč 

VEVASOL ACID - 5l kanystr 

ODSTRAŇOVAČ CEMENTU A VÁPENCE 
 

VEVASOL ACID je kyselý čistící přípravek pro strojní i 
ruční mytí. Účinný na odstraňování vodního kamene a 
zásaditých nečistot. Vhodný na mytí disků kol a 
některých barevných kovů. Je šetrný k životnímu 
prostředí a je vodou ředitelný. Ředění až 1:10. 

Objednací kód: ACID-5 Cena 1 050 Kč 

 
 

VYPOUŠTĚCÍ VENTIL na - 25l kanystr 

PRO KANYSTR HD-PE 25 L 

 

Barva uzávěru: červená 
Materiál: PP 
Hmotnost uzávěru: 46g ± 1g 

 

 
Objednací kód: ventil 25l Cena 200 Kč 
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VEVACLEAN - ČISTIČ - 500ml 

ODMAŠŤOVACÍ PROSTŘEDEK S VYSOKÝM ÚČINKEM 

Prostředek má účinné, rychlé a přitom velmi jednoduché 
použití. Je velmi účinné při odstraňování různých znečištění 

od olejů na kovech, textiliích, skle i keramice a mnoha 
umělých hmotách. Odstraňuje také mazlavou a tuhou 
špínu i saze. Na čištěném povrchu oproti rozpouštědlům 
nezanechává žádné zbytky, povrch zůstane chemicky  čistý. 

Objednací kód: 60700-500 Cena 125 Kč 

VEVACLEAN BASIC - 500ml 

ÚČINNÝ ČISTÍCÍ A ODMAŠŤOVACÍ PROSTŘEDEK 

 
Vysoce kvalitní technický sprej na bázi alifatických 

uhlovodíků je vyvinut pro čištění brzdových systémů, 
spojkových obložení, olejových pump, karburátorů atd. 
Rozpouští a čistí saze, mastnotu, prach a oleje. Díky 
dokonalému odpařování nezanechává zbytky. 

Objednací kód: 60707-500 Cena 115 Kč 

 

PRŮMYSLOVÝ ČISTIČ - 400ml 

SPECIÁLNÍ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK BEZ ACETONU 

 

Vysoce výkonný čistící a odmašťovací prostředek, který 
rozpouští nečistoty jako jsou například tuky, oleje, vosky, 
zbytky silikonu atd. Pomáhá odstraňovat zbytky lepidel, 
pásek a štítků. Neobsahuje aceton, AOX ani silikon. 
Obsahuje příjemnou citrusovou vůni. 

Objednací kód: 60481-400 Cena 165 Kč 

CITRUSOVÝ ČISTIČ - 400ml 

PŘÍRODNÍ ČISTIČ S NEUTRÁLNÍM PH 

 
Speciální čistící prostředek s účinnou látkou na přírodní 
citrusové bázi a neutrálním PH. Nevyvolává korozi, čistí 
hliník, nerezové plochy, lakované povrchy i plasty 
náchylné k poškození. Odstraňuje tuky, oleje, zažranou 
špínu, tiskařské barvy, zbytky lepících pásek atd. 

Objednací kód: 60490-400 Cena 165 Kč 

 

ČISTIČ FOREM - 400ml 

ČISTIČ FOREM A NÁSTROJŮ 
Čistící prostředek pro údržbu nástrojů a forem v 
plastikářském průmyslu. Zejména pro čištění tvarů, 
dezénů a vysoce leštěných tvarů. Lze použít i pro 
čištění dělící roviny, upínacích desek a ostatních částí 
forem. Na čistěnou část formy nastříkněte tenký film, 
nechejte krátce působit a setřete suchou látkou. 

Objednací kód: 60778-400 Cena  390 Kč 

 
 

UNIVERZÁLNÍ PĚNOVÝ ČISTIČ - 400ml 

PRO VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ VYUŽITÍ 

 
Multi pěna je univerzálně použitelný čistič. Čistí bez 
použití vody. Odstraňuje olej, mastnotu, nikotin, skvrny, 
hmyz, saze, atd. Pro životní prostředí je neutrální a 
biologicky odbouratelný. Neobsahuje fosfáty, 
formaldehydy ani korozivní a dráždivé přísady. 

Objednací kód: 60800-400 Cena 140 Kč 

 

KONTAKT SPREJ - 400ml 

ČIRÝ KONTAKT SPREJ 

 
Sprej je vyvinutý na čištění a ochranu všech elektrických 
zařízení. Vhodný pro elektrické kontakty, alternátory, 
rozdělovače, svíčky, přepínače, stykače a relé. Zvyšuje 
životnost elektromechanických částí elektronických 
zařízení. Eliminuje hluk ze zapalování, chrání před oxidací. 

Objednací kód: 60456-400 Cena  145 Kč 

 

 
ODSTRAŇOVAČ OLEJOVÝCH SKVRN - 500ml 

POMOCNÍK NA ODSTRANĚNÍ MASTNÝCH SKVRN 

Určeno pro snadné odstranění odolných ropných skvrn na 
betonu, přírodním kameni, sádře, cihlách, zámkové 
dlažbě, parkovištích atd. Postříkejte zašpiněné místo, 
nechte působit. Mastnota se absorbuje do bílé práškové 
formy, tu pak jednoduše odstraníte vodou nebo 
kartáčem. Při velmi znečištěném povrchu, postup 
opakujte.  
Objednací kód: 60695-500 Cena 210 Kč 

ČISTIČ KARBURÁTORŮ - 500ml 

ODSTRAŇOVAČ NÁNOSŮ, OLEJŮ, TUKŮ A SAZÍ 

 

Pro dokonalé čištění karburátorů pro všechny dvou a 
čtyřtaktní motory. Lze využít i pro čištění škrtících klapek 
a ventilů. Sprej dále odmašťuje a čistí kotouče, bubny, 
čelisti, brzdové a spojkové obložení benzínové a olejové 
pumpy, karburátory, pružiny atd. Má silný rozpouštěcí 
účinek. 
Objednací kód: 60772-500 Cena  195 Kč 

 
 

AKTIVNÍ AUTOMOBILOVÁ PĚNA - 500ml 

ČISTÍ, LEŠTÍ, IMPREGNUJE 
Aplikací na dveřní gumová těsnění, pneumatiky získáte 
ochranu před stárnutím a steřením gumy. Čistí a ošetřuje 
v jednom kroku všechny gumové či plastové povrchy 
použité v interiéru či exteriéru vozu. Dostává se hluboko 
do ošetřených ploch, tím získáte ochranu vůči vlhkosti, 
soli a ostatními negativními vlivy. 

Objednací kód: 60861-500 Cena  150 Kč 

 
 

STLAČENÝ VZDUCH VE SPREJI - 400ml 

BEZ VZDUŠNÉ VLHKOSTI PRO ELEKTRONIKU 
Sprej je určen pro vyfoukávání prachu s nečistot ze 
špatně přístupných míst, pro snadné čištění elektroniky a 
dalších zařízení. Použití na HI-FI, výpočetní technice, 
tiskárnách, klávesnice, kamery, objektivy, čočky, 
pojistkové skříně, hodinové mechanismy, měřící technice, 
telefonech, ventilátorech v PC a herních konzolích,...atd 

Objednací kód: 64503-400 Cena 195 Kč 

 
 

ČISTIČ PU PĚNY A PISTOLE - 500ml 

ČISTIČ NEZASCHLÉ PU PĚNY 
 

Sprej je určen na čištění aplikačních pistolí, čištění ventilu 
plechovky a odstraňování nevytvrzené pěny z okolí 
pracovní činnosti. Sprej lze nasadit na pistoli i k běžným 
trubičkovým pěnám díky systému pro připevnění a 
rozprašovací trysce. 

Objednací kód: 60730-500 Cena 160 Kč 
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ODSTRAŇOVAČ LEPIDEL A TMELŮ - 400ml 

ODSTRAŇOVAČ TĚSNĚNÍ A LEPIDEL 

 

Rychle a bez námahy odstraňuje zbytky těsnění a 
zatvrdnutých lepidel, laky a barvy. Odstraňuje těsnění 
kovových přírub, vhodný i na hliníkové a měkké povrchy. 
Odstraňuje staré barvy, těsnění, lepidla, připečené tuky a 
oleje, zatuhlé uhlíkové usazeniny atd. 

Objednací kód: 60751-400 Cena 290 Kč 

 
LEPTACÍ SPREJ - 400ml 

EXTRA SILNÉ ROZPOUŠTĚDLO 
Jedná se o rozpouštědlo na čištění a leptání povrchů. 
Velmi rychle a silně rozpouští barvy, laky, plastové vrstvy, 
dehet, lepidla, nátěry atd. Díky svému složení vytvoří 
aktivní gel a tím je vhodný i na svislé plochy. Je vhodný 
na beton, dlažbu, obklady, omítky, zdivo, bitumen i sklo. 
Obsahuje silná rozpouštědla. 

Objednací kód: 60749-400 Cena 240 Kč 

 

ANTI - GRAFFITI SPREJ - 500ml 

SPREJ NA ODSTRANĚNÍ NÁPISŮ 
Sprej je speciálně vyvinutý na odstraňování barevného 
znečištění - grafitů z neporézních povrchů. Speciálně na 
čerstvé nápisy. Výrobek má rychlý čistící účinek. 
Odstraňuje znečištění například z hliníku, keramiky, 
obkladů, nerezové oceli, skleněných ploch atd. 
Nepoužívat na plexisklo - obsahuje silná rozpouštědla. 

Objednací kód: 60701-500 Cena 210 Kč 

ANTI - GRAFFITI SPREJ - 400ml 

NA BETON 

 
Sprej určený pro snadné a rychlé odstranění většiny barev 
z betonových ploch, kamenných povrchů, hladkého skla, 
keramiky, oceli atd. Obsahuje rychlé a efektivní 
rozpouštědla. Použití na plastové povrchy (PVC, LEXAN) 
zvažte. Předem vyzkoušejte na menších dílech. 

Objednací kód: 60705-400 Cena 210 Kč 

 

UHLOVODÍKOVÝ  ČISTIČ  -  400ml 

SILNÉ UHLOVODÍKOVÉ ROZPOUŠTĚDLO 
Je vhodný jako náhrada technického benzínu či petroleje. 
Rychle se odpařuje a nezanechává zbytky. Není agresivní 
vůči nátěrům a umělým hmotám. Odstraňuje lepidla, 
těsnění, olej, mastnotu, silikonový vosk, dehet i 
základové barvy z choulostivých povrchů. Odstraňuje 
mastné fleky z textilií. 

Objednací kód: 60480-400 Cena 210 Kč 

 

LEŠTÍCÍ A ČISTÍCÍ SPREJ - 400ml 

OCHRANNÝ AUTOMOBILOVÝ SPREJ 
Sprej slouží k ochraně, ošetření a čištění povrchů. Je 
ideální pomocník pro automobilovou a motocyklovou péči. 
Snadno odstraňuje nečistoty, například dehet, asfaltové 
skvrny, hmyz, atd ze všech lakovaných povrchů, chromu, 
nerezové oceli, hliníku, mosazi, plastových částí atd. Díky 
tvrdým voskům zároveň čistí i konzervuje v jedné aplikaci. 

Objednací kód: 61715-400 Cena  210 Kč 

PĚNOVÝ ČISTIČ KLIMATIZACE - 500ml 

PĚNA NA ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCI KLIMATIZACE 

 
Intenzivně čistí příslušné části klimatizace. Dlouhodobě 
desinfikuje klimatizaci. Ničí škodlivé bakterie, plísně a 
další mikroorganismy. Brání vzniku zápachu klimatizace. 
Vysoká profesionální kvalita (Made in Germany) 

 
Objednací kód: 71350-500 Cena 205 Kč 

 

ČISTIČ NEREZI VE SPREJ - 400ml 

ČISTÍCÍ A LEŠTÍCÍ SPREJ 
Vysoce účinný produkt na ochranu, čištění a leštění 
matných i lesklých kovových povrchů. Například nerez, 
hliník, chrom, barevné kovy v exteriéru i interiéru. 
Ošetřenému povrchu dává nový vzhled a vytváří 
antistatickou vrstvu. Je bez zápachu, neobsahuje silikon, 
oleje ani rozpouštědla. 

Objednací kód: 63236-400 Cena 185 Kč 
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SUPER MULTI SPREJ - 400ml 

5 FUNKCÍ V JEDNOM SPREJI 
Maže - penetruje - chrání - odstraňuje - vytěsňuje 

 

Má vysokou mazací, vzlínací (kapilární efekt), pronikací 
schopnost a chrání proti korozi. Dokáže proniknout i do 
nejmenších pórů a uvolňuje rez. Odstraňuje nečistoty a 
špínu.Sprej neobsahuje silikony ani grafit. 

Objednací kód: 60400-400 Cena 125 Kč 

SUPER MULTI SPREJ S PTFE - 400ml 

5 FUNKCÍ V JEDNOM SPREJI navíc obsah PTFE 
Maže - penetruje - chrání - odstraňuje - vytěsňuje 

 

Super Multi Sprej má vylepšenou vzlínavost (kapilární 
efekt) a pronikací schopnost. Dokáže proniknout i do 
nejmenších pórů, uvolňuje rez. Sprej neobsahuje silikony 
ani grafit. Pro lepší mazací schopnosti obsahuje PTFE. 

Objednací kód: 60406-400 Cena 135 Kč 

 
 

KLUZNÝ LAK S PTFE - 400ml 

SUCHÉ MAZIVO S PTFE 
 

Vytváří průhlednou nešpinivou, klouzavou vrstvu. 
Neobsahuje silikon, odpuzuje vodu, je odolný vůči 
teplotám od –180°C do +250°C. 

 

 
Objednací kód: 61450-400 Cena 230 Kč 

 
KLUZNÝ LAK S MoS2 - 400ml 

SUCHÉ MAZIVO ODOLNÉ TLAKU A TEPLOTÁM 
 

Výrobek vylepšuje kluzné vlastnosti posuvných kol 
převodovek, ložisek a dalších kluzných kontaktů 
speciálně v podmínkách za vysokých tlaků i při vysoké 
teplotě. Odolává teplotám –185°C do +400°C. 
Neobsahuje silikony. 

Objednací kód: 74-5105-400 Cena 360 Kč 

 

VEVALUBE - SILIKON S - 400ml 

SUCHÝ SILIKON 

 
Mazací a separační prostředek. Mazivo má dlouhodobé 
působení díky bázi 100% čirého chemicky neutrálního 
silikonového oleje. Neobsahuje freon. Maže, chrání, 
nelepí, odpuzuje vodu a netvoří skvrny. 

 
Objednací kód: 60300-400 Cena 165 Kč 

 

DLOUHODOBĚ VYSOCE VÝKONNÉ 
MAZIVO s PTFE - 500ml 
Speciální mazivo na bázi syntetických olejů s alifatickými 
ropnými destiláty. Obsahuje PTFE (teflon). Toto mazivo je 
určeno především pro použití v extrémních podmínkách. 
Je vysoce odolné vodě a kyselinám. Ochraňuje proti rzi. 
Teplotně odolné –45 °C do +250 °C. Toto mazivo se dá 
bezpečně používat s pryží a umělými hmotami. 

Objednací kód: 61315-500 Cena 210 Kč 

 
 

SILIKONOVÝ SPREJ - NSF - 400ml 

POTRAVINÁŘSKÉ MAZIVO S NORMOU NSF - H1 
 

Mazivo NSF typu H1 obsahující přípravky, které jsou 
všechny registrovány NSF. Využitelné ve všech provozech 
zpracovávajících potraviny. Sprej uvolňuje zaseknuté 
šrouby, matice, potrubní armatury a spoje. Po aplikace 
zanechává ochranný film, který brání korozi a oxidaci. 

Objednací kód: 60316-400 Cena 250 Kč 

 
 

ŘEZNÝ OLEJ VE SPREJI - 400ml 

SPECIÁLNÍ MAZIVO NA ŘEZÁNÍ TVRDÝCH KOVŮ 

Řezná kapalina pro každý druh zpracování kovu jako je 
například frézování závitů, řezání závitů, vrtání, řezání, 
frézování atd. Prostředek má univerzální využití jak 
obrábění velmi tvrdé nerezavějící oceli (inox), tak i pro 
měkčí materiály jako hliník, mosaz či měď. Sprej nekape, 
neroztéká se, a to ani při nanášení na šikmé plochy. 

Objednací kód: 60605-400 Cena 165 Kč 

SILIKONOVÝ TUK VE SPREJI - 400ml 

EXTRÉMNÍ MAZÁNÍ 

 
Vhodný pro mazání plastických hmot. Udržuje plastové a 
gumové součástky elastické. Odstraňuje rušivé zvuky 
vydávané třením sousedících plastových součástek. 
Impregnuje a izoluje. Použití: Čisté použití. Dělící, kluzný, 
ochranný prostředek pro plasty, gumu, kov, a dřevo. 

Objednací kód: 60355-400 Cena 245 Kč 

 

BÍLÁ VAZELÍNA S PTFE - 400ml 

VYSOCE VÝKONNÝ MAZACÍ TUK 
 

Trvalý, vysoce výkonný mazací tuk pro všechny pohyblivé 
části, klouzavá místa a třecí plochy. Použití na mazání 
řetězů, ozubených kol, kloubů, kolejnic, ložisek i jako 
formovací separační prostředek. Sprej vytéká ve formě 
řídkého oleje a mění se v tuk. 

Objednací kód: 61425-400 Cena 190 Kč 

 
 

POTRAVINÁŘSKÝ MAZACÍ OLEJ - 400ml 

MAZIVO S NORMOU USDA NSF - H1 

 

Více účelový čirý mazací prostředek s normou NSF typu 
H1. Výrobek je využitelný ve všech společnostech, které 
zpracovávají potraviny. Vhodný pro údržbu strojů a 
zařízení kde dochází ke styku s potravinami. Vhodný též 
pro kosmetický a farmaceutický průmysl. 

Objednací kód: 61654-400 Cena 280 Kč 

 
 

PĚNOVÝ ŘEZNÝ OLEJ - 400ml 

SPECIÁLNÍ MAZIVO NA ŘEZÁNÍ TVRDÝCH KOVŮ 

 

Pěna s velmi dobrou přilnavostí pro průmyslové použití. 
Vhodná pro vrtání, řezání závitů, broušení, na protahování 
drážek, řezání, soustružení a frézování. Pro všechny 
legované a nelegované oceli, chromniklové oceli, titan, 
mangan, měď a jeho slitiny. Neobsahuje síru ani min.oleje. 

Objednací kód: 60615-400 Cena 210 Kč 
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VEVA LUBE - TEFLON - 400g 

SPECIÁLNÍ VAZELÍNA V KARTUŠI S TEFLONEM 
 

Plastické mazivo pro valivá a kluzná ložiska, které je 
nadstandartně obohacené přísadou PTFE (teflon) a 
vysokotlakou (EP) přísadou. Využití především při 
vysokém dynamickém namáhání a zvýšených tlacích. 

 
Objednací kód: VEVALUBE 643-400 Cena 310 Kč 

 

HTC MĚDĚNÁ PASTA - 1kg 

MONTÁŽNÍ PASTA NA MĚDĚNÉ BÁZI 
Měděná pasta v dóze - zabraňuje korozi, zadření a 
zapečení. WS 640 chrání, odděluje a maže také při 
vysokých teplotách. Je vhodná na motory, pumpy, 
převodovky, atd. Jedná se o vylepšenou profesionální 
kvalitu pro průmysl, dílny a autodílny. Velké balení pro 
denní použití v průmyslových provozech. 

Objednací kód: WS640-1000 Cena 1 500 Kč 

HTC BÍLÁ KERAMICKÁ PASTA - 1kg 

MONTÁŽNÍ PASTA NA KERAMICKÉ BÁZI 
HTC keramická pasta je bílá pasta, která neobsahuje kovy. 
Využití K mazání kluzných ploch, na kterých ze speciálních 
důvodů nelze použít maziva s obsahem kovu. Keramická 
pasta zabraňuje také elektrolytické korozi a je odolná 
teplotám do +1400°C. Je ideální pro motory, čerpadla, 
pohony a může se nanášet i velkoplošně štětcem. 

Objednací kód: WS600-1000 Cena 1 500 Kč 

 
 

HTC KOVOVÁ PASTA - 1kg 

MONTÁŽNÍ PASTA NA KOVOVÉ BÁZI 
Kovová pasta v tubě. WS400 je vysoce výkonný mazací 
prostředek a antikorozní ochrana vůči zadření, otěru, 
opotřebení a zoxidování. Je ideální mazadlo i ve 
vysokých teplotách - odolná teplotám do +1100°C. 
Použitelný mazací pasta například na šroubech, 
přírubách, nýtech, kolejnicích aj.. 

Objednací kód: WS400-1000 Cena 1 500 Kč 
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SPREJ NA ŘETĚZY A LANA - 400ml 

EXTRÉMNÍ MAZÁNÍ 

PROTIZÁDĚROVÁ PASTA - 400ml 

ANTI-SEIZE 

Sprej na mazání vysoce namáhané řetězy a ozubená 
kola. Vhodný též na O-kroužky, trvalé mazání ložisek, 
ozubených a šroubových pohonů, mazání kluzných a 
kulových ložisek, mazání všech druhů kloubů a spojek, 
řetězových a lanových drah. 

Antizáděrová pasta s nízkým koeficientem tření je 
produkt je určen na použití do 1100°C. Výrazně snižuje 
náklady na údržbu, urychluje montáž i demontáž. Sprej 
chrání proti zadření, tepelnému zapečení, vzniku rzi a 
koroze. Přípravek má též odolnost vůči kyselinám. 

Objednací kód: 61250-400 Cena 190 Kč Objednací kód: 61501-400 Cena 280 Kč 

MĚDĚNÁ PASTA - 400ml 

MAZACÍ MONTÁŽNÍ SPREJ 

BÍLÁ KERAMICKÁ PASTA - 400ml 

BÍLÁ MAZACÍ KERAMICKÁ PASTA 

Montážní měděná pasta s vysokým podílem pevných 
částic, odolává teplotám -20°C do 1100°C. 
 

Zabraňuje oděru, korozi a předčasnému opotřebování. 
Využití například u kulových šroubů. 

Sprej je bílý, vysoce výkonný mazací prostředek a 
protikorozní ochrana vůči zadření, otěru, opotřebení a 
zoxidování. Chrání, maže i při vysokých teplotách až 
do +1200°C. Neobsahuje kovy. Je ideální pro motory, 
brzdové systémy, ABS, čerpadla, pohony atd.. 

Objednací kód: 61510-400 Cena 165 Kč Objednací kód: 61520-400 Cena 250 Kč 
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SEPARAČNÍ SPREJ PRO PLASTY - 400ml 

SEPARÁTOR FOREM bez silikonu 
 

Sprej je určený pro aplikaci při zpracování plastů - pro 
snadné separování termoplastů a termosetů, které 
mohou být dále upravovány (nátěr, pájení, lakování atd.) 
Produkt obsahuje univerzální činidlo - spolehlivé a snadné 
oddělení forem a termoplastů - termosetů. 

Objednací kód: 60230-400 Cena 200 Kč 

 
 

ROZPOUŠTĚDLO RZI - ČIRÉ - 400ml 

MAZACÍ - KAPILÁRNÍ OLEJ 
 

Uvolňuje a účinně rozpouští rez, zaseklé a zrezavělé spoje. 
Proniká do rzi, odstraňuje karbon, oleje a pryskyřice. Má 
univerzální použití na šroubech, závitech, čepech, 
kloubech, závěsech atd. Vytěsňuje vlhkost, zanechává 
dlouhodobý čirý ochranný film odolný vůči vodě a korozi. 

Objednací kód: 60439-400 Cena 125 Kč 

 

 
SVÁŘECÍ  SPREJ UF1000 - 400ml 

OCHRANA PROTI ZBYTKŮM SVAŘOVÁNÍ 
 

Prostředek slouží ochraně proti zbytkům kovů při 
svařování. Ochraňuje svařovací trysky, výrobek a okolí 
místa svařování. Neobsahuje silikony, vosky, 
rozpouštědla a je bez zápachu. Sprej je vysoce 
koncentrovaný - dlouhá životnost při nízké spotřebě. 

Objednací kód: 60030-400 Cena 125 Kč 

 
SEPARAČNÍ SPREJ PRO PLASTY - 400ml 

SILIKONOVÝ SEPARÁTOR FOREM 
 

Speciální separační sprej s vysokým obsahem silikonu, 
který zajišťuje výrazné zvýšení životnosti koncových dílů 
svařovacích hořáků. Usnadňuje posun svařovacího drátu 
a hlavně zabraňuje tvorbě usazenin na obrobcích a ve 
svařovacích hubicích. Snadné separování termoplastů. 

Objednací kód: 60300-400 Cena 165 Kč 

 
 

ROZPOUŠTĚDLO RZI s MOS2 -  400ml 

MAZACÍ - KAPILÁRNÍ OLEJ S OBSAHEM  MOS2 
Výborný kluzný prostředek pro všechny pohyblivé 
součástky. Snadno a rychle uvolňuje zaseklé a zrezavělé 
spoje. Proniká do nejmenších skulin a škvír. Má využití na 
šroubech, závitech, čepech, kloubech, závěsech, atd. 
Umožňuje nízké tření díky obsahu tuhého mazadla MOS2. 
Vytěsňuje vlhkost a chrání povrchy vůči korozi. 

Objednací kód: 60510-400 Cena 145 Kč 

 

 
SVÁŘECÍ  SPREJ UF2000 - 400ml 

OCHRANA PROTI ZBYTKŮM SVAŘOVÁNÍ 

 

Nehořlavý prostředek slouží ochraně proti zbytkům kovů 
při svařování. Ochraňuje svařovací trysky, výrobek a okolí 
místa svařování. Neobsahuje silikony, vosky, rozpouštědla 
a je bez zápachu. Používá se všude tam, kde je vyžadován 
nehořlavý sprej ochrany svařování. 

Objednací kód: 60043-400 Cena 160 Kč 

 

 
ŠOK NA REZ - 500ml 

RYCHLÝ UVOLŇOVAČ REZAVÝCH SPOJŮ 

 

Speciální složení aktivní látky na zrezivělém spoji způsobí 
"STUDENÝ ŠOK". Snížením teploty a kapilárním 
působením se dostane i do těch nejmenších meziprostor. 
Tam v průběhu několika sekund uvolní krystalky rzi a 
odstraní tím pevné spojení mezi zkorodovanými díly. 

Objednací kód: 60555-500 Cena 190 Kč 

 

SPREJ NA ŘEMENY - 400ml 

ZVÝŠENÍ PŘILNAVOSTI ŘEMENŮ 

 
Sprej slouží na ošetření všech druhů klínových, kulatých 
a plochých řemenů. Zamezuje prokluzu na řemenicích, 
zlepšuje přilnavost a tím zvyšuje přenosovou sílu. Šetři 
energii a prodlužuje životnost řemene. Proniknutí do 
materiálu zamezuje pískání, vysoušení a tvorbě trhlin. 

Objednací kód: 61270-400 Cena 235 Kč 

 

ANTISTATICKÝ SPREJ - 400ml 

S CITRUSOVOU VŮNÍ 
Slouží k odstranění nežádoucího elektrostatického náboje 
na elektrických a elektronických zařízeních v kanceláři, 
domácnosti i ve výrobě. Vhodný pro všechny druhy 
plastů, leštěné kovové a dřevěné povrchy, vhodný také 
pro televizní obrazovky, monitory, telefony, nábytek, 
koberce atd. Zabraňuje vzniku statické elektřiny. 

Objednací kód: 61100-400 Cena 275 Kč 

 
CHLADÍCÍ SPREJ - 400ml 

OCHLAZUJE AŽ NA CCA -45°C 

 

Sprej má okamžitý chladící efekt. Zmenšuje kovové části 
a usnadňuje montáž a demontáž ložisek, pouzder atd. 
Ideální pro nalezení tepelných poruch, testování 
funkčnosti ledniček, mrazniček. Odstranění žvýkaček. 
Využití i při sportu - zmírnění bolesti při všech sportech. 

Objednací kód: 61011-400 Cena 180 Kč 

 

DETEKTOR ÚNIKU PLYNU - 400ml 

NEHOŘLAVÝ DETEKTOR ÚNIKU PLYNNÝCH LÁTEK 

Detektor trhlin - úniku plynu umožňuje snadno detekovat 
předpokládaný únik zejména v plynových a pneumatických 
rozvodech. Sprej je nehořlavý s antikorozní příměsí, proto 
může být využíván i pro detekci úniku plynů v rozvodech 
hořlavých plynů. Jedná se o kapalný produkt, který vytváří 
bubliny v oblasti, kde se vyskytuje únik látek. 

Objednací kód: 62010-400 Cena 145 Kč 

 

KOKPIT SPREJ - 400ml 

CITRUSOVÁ  VŮNĚ  s  antistatickým   účinkem 

Přípravek ošetřuje a konzervuje plastové díly. Chrání 
plasty v interéru vozidla z předčasného stárnutí v důsledku 
zkřehnutí, vysušení, praskání a vyblednutí. Sprej dodává 
automobilovým plastům dlouhou životnost, odpuzuje vodu, 
nečistoty. Vhodný též na vinylové střechy, gumové rohože, 
armatury, atd. 

Objednací kód: 61030-400 Cena 105 Kč 
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IMPREGNAČNÍ SPREJ - 400ml 

IMPREGNACE BOT, STANŮ, KŮŽE, TEXTILIÍ 
Ochrana textilií a kůže před vlhkostí a usazováním nečistot. 
Na povrchu se utvoří neviditelná ochranná vrstva, která je 
odolná vodě, ale přesto je prodyšná. Vhodné zejména pro 
materiály z kůže, textilie (i pro membrány GORE-TEX, 
TRIPLETEX, DIE-tex, apod) pro sportovní oblečení, boty, 
stany, plachty, deštníky,.. 

Objednací kód: 61734-400 Cena 105 Kč 

RETUŠOVACÍ SPREJ NA KARTONY - 400ml 

HNĚDO-BÉŽOVÝ 
 

Sprej je určený na zaretušování špatného značení, či 
špatných adres na kartonech a krabicích. Sprej má vysokou 
krycí schopnost a rychlou dobu schnutí. (2-3 minuty). 
Neobsahuje olovo, kadmium. Vhodné pro krabice, lepenky, 
laťové bedny atd. Speciální nízkozápachová barva. 

Objednací kód: 63691-400 Cena 200 Kč 

 

LEPIDLO  VE  SPREJI  - 500ml 

EXTRA PEVNÉ LEPIDLO VE SPREJI 
Lepidlo je vhodné pro trvalé lepení materiálů jako jsou 
například guma-guma, kovu-dřevo, textiliím apodobně. 
Lepidlo lze využívat k univerzálnímu spojování náročných 
materiálů jako jsou pěny či textilie, je tak ideální pro 
čalouníky výrobce sedadel, automotive a mnoho dalších 
aplikací. Odolává vlhku a teplotám do 80°C. 

Objednací kód: 48580-500 Cena 210 Kč 

TEKUTÁ OCHRANA RUKOU - PĚNA - 250ml 

TEKUTÉ RUKAVICE VE SPREJI 

 
Speciální ochrana rukou před prací. Ochraňuje pokožku 
proti vodou mísitelným kapalinám, kyselinám, zásadám, 
lepidlům, lakům, inkoustu, dehtu, olejům, čistícím a 
dezinfekčním prostředkům, vápnu, cementu atd.. 

 
Objednací kód: 60950-250 Cena 260 Kč 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PEEK - 100ml 

LEŠTÍCÍ PASTA 
 

Pasta pro profesionální použití, určená pro obnovu a 
ochranu různých povrchů. Obsahuje jemné abrazivní 
částice a směs vosků, proto leští, čistí, chrání a obnovuje 
(mosaz, měď, nerezová ocel, stříbro, zlato, chrom, laminát, 

keramika, sklo, akryl, lakované povrchy a mnoho dalších) 

Objednací kód: PEEK100 Cena 250 Kč 

PEEK - 1kg 

LEŠTÍCÍ PASTA 
 

Pasta pro profesionální použití, určená pro obnovu a 
ochranu různých povrchů. Obsahuje jemné abrazivní 
částice a směs vosků, proto leští, čistí, chrání a obnovuje 
(mosaz, měď, nerezová ocel, stříbro, zlato, chrom, laminát, 

keramika, sklo, akryl, lakované povrchy a mnoho dalších) 

Objednací kód: PEEK1000 Cena 1300 Kč 
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ANTI SVALLOWS - 400ml 

SPREJ NA OCHRANU FASÁDY A ZDIVA 
 

Dlouhodobě chrání ošetřená místa (fasády a zdiva) vůči 
stavbám jiřiččích a vlaštovčích hnízd. Na rovných 
ošetřených místech je nanesena tenká průhledná vrstva, 
která zaručí, že hnízdo se neudrží (nepřilepí) na povrch. 

Objednací kód: 60301-400 Cena 230 Kč 
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OPRAVNÝ SPREJ - 400ml 

JASNĚ STŘÍBRNÝ ZINEK (obsah zinku 99%) 

 

Sprej na opravu poškrábaných ocelových dílů a zároveň 
spolehlivá ochrana proti korozi i v extrémních 
podmínkách. Odolává teplotě až 800°C. 

OPRAVNÝ SPREJ - 400ml 

JASNĚ STŘÍBRNÝ ZINEK T2 (obsah zinku 99%) 

 

Sprej na opravu poškrábaných ocelových dílů a zároveň 
spolehlivá ochrana proti korozi i v extrémních 
podmínkách. Odolává teplotě až 800°C. 

 

 
Objednací kód: 63120-400 Cena  250 Kč 

 
 

ZÁKLADOVÁ BARVA VE SPREJI - 400ml 

ŠEDÝ PRIMER 
 

Rychleschnoucí univerzální základový nástřik na jakýkoliv 
kovový, dřevěný, proutěný povrch, dále plastové povrchy, 
zdivo, omítky a papír. Teplotně odolný do+80°C max +120°C. 

TESTOVÁNO: DIN 53151: Test přilnavosti ; DIN 63167: 
Solný test ; DIN 53152: Zkouška ohnutí na trnu 

Objednací kód: 66420-400 Cena 210 Kč 

 

 
DLOUHODOBÁ ANTIKOROZNÍ OCHRANA - 400ml 

ČIRÝ KONZERVAČNÍ SPREJ PROTI KOROZI 

 
Nástřikem vytvoříte dlouhodobě působící ochranný 
voskový film, který je odolný vůči vodě i soli. Vytlačuje 
vlhkost, chrání proti korozi. Aplikace může být i na svislé 
plochy. 

 
Objednací kód: 63440-400 Cena 1860 Kč 

 

 
OPRAVNÝ SPREJ - 400ml 

LESKLÝ HLINÍK (obsah kovových částic 99,5%) 

 

Jedná se o rychleschnoucí a vysoce odolný sprej na 
opravu poškrábaných hliníkových díků a zároveň o 
spolehlivou ochranu proti korozi i v extrémních 
podmínkách. Odolává teplotám až do 800°C. 

 
Objednací kód: 63122-400 Cena  250 Kč 

 
 

ZÁKLADOVÁ BARVA VE SPREJI - 400ml 

ČERVENO-HNĚDÝ PRIMER 
 

Rychleschnoucí univerzální základový nástřik na jakýkoliv 
kovový, dřevěný, proutěný povrch, dále plastové povrchy, 
zdivo, omítky a papír. Teplotně odolný do+80°C max +120°C. 

TESTOVÁNO: DIN 53151: Test přilnavosti ; DIN 63167: 
Solný test ; DIN 53152: Zkouška ohnutí na trnu 

Objednací kód: 66410-400 Cena  210 Kč 

 

 
RETUŠOVACÍ SPREJ NA KARTONY -  400ml 

HNĚDO-BÉŽOVÝ 

 
Sprej je určený na zaretušování špatného značení, či 
špatných adres na kartonech a krabicích. Sprej má vysokou 
krycí schopnost a rychlou dobu schnutí. (2-3 minuty). 
Neobsahuje olovo, kadmium. Vhodné pro krabice, lepenky, 
laťové bedny atd. Speciální nízkozápachová barva. 

Objednací kód: 63691-400 Cena 200 Kč 

 

 
OPRAVNÝ SPREJ - 400ml 

ODOLNÝ HLINÍK (obsah kovových částic 99,5%) 

 

Jedná se o rychleschnoucí a vysoce odolný sprej na 
opravu poškrábaných hliníkových díků a zároveň o 
spolehlivou ochranu proti korozi i v extrémních 
podmínkách. Odolává teplotám až do 600°C. 

 

Objednací kód: 63010-400 Cena 250 Kč Objednací kód: 63020-400 Cena 250 Kč 
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OPRAVNÝ SPREJ - 400ml 

NEREZOVÁ OCEL 

OPRAVNÝ SPREJ - 400ml 

LESKLÝ CHROM 

Sprej na opravu poškrábaných ocelových dílů a zároveň 
spolehlivá ochrana proti korozi i v extrémních 
podmínkách. Odolává teplotě až 300°C. 

Sprej na opravu poškrábaných ocelových dílů a zároveň 
spolehlivá ochrana proti korozi i v extrémních 
podmínkách. Odolává teplotě až 800°C. Vhodný pro 
kovové komponenty, plastové díly, dřevo, keramiku atd. 

Objednací kód: 63200-400 Cena 250 Kč Objednací kód: 63201-400 Cena 290 Kč 

OPRAVNÝ SPREJ - 400ml 

SVĚTLÝ ZINEK 

OPRAVNÝ SPREJ - 400ml 

ŠEDÝ ZINEK (obsah zinku 99%) 

Sprej na opravu poškrábaných ocelových dílů a zároveň 
spolehlivá ochrana proti korozi i v extrémních 
podmínkách. Odolává teplotě až 500°C. 

Sprej na opravu poškrábaných ocelových dílů a zároveň 
spolehlivá ochrana proti korozi i v extrémních 
podmínkách. Odolává teplotě až 500°C. 

Objednací kód: 63100-400 Cena 250 Kč Objednací kód: 63110-400 Cena 250 Kč 
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KAUČUKOVÁ OCHRANA PODVOZKU 

ČERNÝ BODY SPREJ 500ml 

 

Jedno komponentní přípravek na bázi syntetického 
kaučuku pro antikorozní a mechanickou ochranu spodků 
karosérií a opravovaných částí karosérií. Výborná odolnost 
proti vodě, slané vodě, brzdové kapalině, olejům a mnoha 
chemikáliím. Umožňuje přelakování. 

Objednací kód: 73250-500 Cena  180 Kč 

 

 
OCHRANNÝ OLEJ PRO NEREZ OCEL - 400ml 

ČISTÍ - OŠETŘUJE - CHRÁNÍ 
Sprej je určený na ochranu nerezové oceli a chromových 
dílů. Po aplikaci zanechává dlouhotrvající lesk na 
pohyblivých částech, kloubech a ostatních dílech. ¨ 
Odstraňuje nečistoty a tvoří dlouhotrvající ochranný film, 
tím chrání před vznikem nových nečistot. Odstraňuje 
otisky prstů. 

Objednací kód: 63235-400 Cena 165 Kč 

 
 

UNI ZNAČKOVACÍ BARVA - 500ml 

Má univerzální využití v lesnictví, průmyslu, na 
konstrukčních a inženýrských stavbách. Rychlé a trvalé 
značení na mokré nebo suché dřevo, ocel, beton, asfalt, 
zdivo, papír, silnice, atd. Obsahuje dva ventily: pro boční a 
spodní aplikaci. Doba schnutí cca 3min. 

 
63556-500 – JASNĚ MODRÁ 

BITUMENOVÁ OCHRANA PODVOZKU 

ČERNÁ BITUMEN HMOTA 1000ml - NA PISTOLI 

 

Černá bitumenová hmota na spodky karosérií automobilů 
vytváří odolný, elastický a uzavřený ochranný film, který 
představuje optimální ochranu proti korozi a úderům 
kamenů. Je odolná proti vodě (i slané), brzdové kapalině a 
mnoha chemikáliím, má tlumicí efekt. Není přelakovatelná. 

Objednací kód: 73110-1000 Cena  195 Kč 

 
 

ČERNÝ MATNÝ LAK - 400ml 

RYCHLE SCHNOUCÍ ČERNÝ MATNÝ AUTOLAK 
 

Speciální barva ve spreji, extra vysoké kvality pro 
dekorativní a ochranné nástřiky kovů, polyesterových 
podkladů v matném černém odstínu. Auto lak je rychle 
schnoucí, nestékavý, vysoce otěru vzdorný s vynikajícími 
krycími schopnostmi. 

Objednací kód: 63410-400 Cena 180 Kč 

 
 

OCHRANA DUTIN - 400ml 

EXTRA SVĚTLÁ 
 

Prostředek na ošetření dutin (dveře, prahy, sloupky) 
karoserie. Ošetřená místa dlouhodobě chrání proti korozi. 
Odolává vůči slané i splaškové vodě. Díky penetrační 
schopnosti umožňuje průnik do nejmenších dutin. 
Chrání komplexně, proniká vlhkost i vodu. 

63554-500 – JAS.ZELENÁ 
63551-500 – J.ČERVENÁ Cena 270 Kč Objednací kód: 66478-500 Cena 250 Kč 
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OPRAVNÝ SPREJ - 400ml 

MOSAZNÝ LAKOVÝ SPREJ 

OPRAVNÝ SPREJ - 400ml 

MĚDĚNÝ LAKOVÝ SPREJ 

Lakový rychle schnoucí sprej určený na opravu 
poškozených mosazných dílů. Vhodný pro dekorační 
účely. Účinný nástřik pro všechny druhy kovů, většiny 
plastů, papírové kartony, dřevo, sklo, kameny atd. 

Lakový rychle schnoucí sprej určený na opravu 
poškozených měděných dílů. Vhodný pro dekorační účely, 
opravy poškozených dílů měděných okapů, kování atd. 
Účinný nástřik pro všechny druhy kovů, většiny plastů, 
papírové kartony, dřevo, sklo, kameny atd. 

Objednací kód: 63220-400 Cena 250 Kč Objednací kód: 63210-400 Cena 250 Kč 

KAUČUKOVÁ OCHRANA PODVOZKU 

ČERNÁ BODY HMOTA 1000ml - NA PISTOLI 

KAUČUKOVÁ OCHRANA PODVOZKU 

ŠEDÁ BODY HMOTA 1000ml - NA PISTOLI 

Jedno komponentní přípravek na bázi syntetického 
kaučuku pro antikorozní a mechanickou ochranu spodků 
karosérií a opravovaných částí karosérií. Výborná odolnost 
proti vodě, slané vodě, brzdové kapalině, olejům a mnoha 
chemikáliím. Umožňuje přelakování. 

Jedno komponentní přípravek na bázi syntetického 
kaučuku pro antikorozní a mechanickou ochranu spodků 
karosérií a opravovaných částí karosérií. Výborná odolnost 
proti vodě, slané vodě, brzdové kapalině, olejům a mnoha 
chemikáliím. Umožňuje přelakování. 

Objednací kód: 73210-1000 Cena 195 Kč Objednací kód: 73310-1000 Cena 195 Kč 
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ZYROBOND 3480 - 20ml 

FLEXIBILNÍ ČERNÉ LEPIDLO (guma - hliník) 

ZYROBOND 3210 - 20ml 

ČERNÉ LEPIDLO - GUMA - ŽELEZO - PLASTY 

Sekundové černé lepidlo se nízkou viskozitou (300cps) 
vyvinuté k lepení gumy a hliníku (kov-guma). 

Černé vteřinové vysokoteplotní lepidlo na lepení gumy 
železa plastů. Lepidlo má velmi dobrou odolnost proti 
vysoké vlhkosti a páře. Je též odolné vůči nárazům i 
vibracím. 

Objednací kód: 3480-20 Cena 360 Kč Objednací kód: 3210-20 Cena 290 Kč 

ZYROBOND 3406 - 20ml 

MULTIFUNKCNÍ (Multifunkční/EPDM) 

ZYROBOND 3454 - 20ml 

MULTIFUNKCNÍ (gelové) 

Vteřinové lepidlo s velmi nízkou vizkozitou určeno pro 
špatně přístupná lepená místa a tam, kde je vyžadováno 
rychlé vytvrzení. 

Gelové vteřinové lepidlo se užívá k lepení nerovných, 
savých a porézních povrchů. Výhodou vysoké viskozity 
je nestékavost na vertikálních plochách. 

Objednací kód: 3406-20 Cena 220 Kč Objednací kód: 3454-20 Cena 270Kč 

ZYROBOND 3401 - 20ml 

MULTIFUNKCNÍ (univerzální) 

ZYROBOND 3404 - 20ml 

MULTIFUNKCNÍ (guma - plasty) 

Vteřinové lepidlo univerzálního použití, které najde 
uplatnění jak v průmyslu, tak i kancelářích a 
domácnostech. 

Vteřinové lepidlo, které je specialistou na lepení plastů a 
gumy. Střední viskozita zaručuje pevnost lepených O 
kroužků z různých pryží. 

Objednací kód: 3401-20 Cena 220 Kč Objednací kód: 3404-20 Cena 220 Kč 

VEVAFIX 933 - 20ml 

VTEŘINOVÉ LEPIDLO S NÍZKOU VISKOZITOU 

VEVAFIX 933 - 3ml 

VTEŘINOVÉ LEPIDLO S NÍZKOU VISKOZITOU 

Sekundové čiré lepidlo velmi nízkou viskozitou (40 mPa.s) 
pro průmyslovou aplikaci, reklamní technologie, řemesla a 
podobně. Vhodné pro lepení různých povrchů jako jsou 
například: KOV, GUMA, PLASTY, PVC, EPDM, KŮŽE, 
KERAMIKA I PORCELÁN. 

Sekundové čiré lepidlo velmi nízkou viskozitou (40 mPa.s) 
pro průmyslovou aplikaci, reklamní technologie, řemesla a 
podobně. Vhodné pro lepení různých povrchů jako jsou 
například: KOV, GUMA, PLASTY, PVC, EPDM, KŮŽE, 
KERAMIKA I PORCELÁN. 

Objednací kód: 933-20 Cena 210 Kč Objednací kód: 933-3 Cena 121 Kč 

VEVAFIX 496 - 20ml 

SPECIÁL NA KOV (železo, guma) 

VEVAFIX 460 - 20ml 

BEZZÁPACHOVÉ S MINIMÁLNÍM VÝKVĚTEM 

Sekundové lepidlo se střední viskozitou vyvinuté k 
lepení kov-kov, kov-plast, kov-guma. 

Vteřinové lepidlo s nízkou viskozitou, nízkým zápachem a 
minimálním výkvětem je určeno především do provozů 
kde není dostatečné odvětrávání. Aplikace: kosmetické 
lepení, šperkařství, optika, medicinální přístroje, apod. 
Sekundové lepidlo vhodné také na šperky. 

Objednací kód: 496-20 Cena 210 Kč Objednací kód: 460-20 Cena 360 Kč 
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ZYROBOND 3222 - 50ml 

ZAJIŠTĚNÍ ŠROUBŮ - nízká pevnost 
 

Tixotropní anaerobní lepidlo nízké pevnosti určené 
zejména pro zajišťování menších šroubových spojů. 
Ideální pro průměr závitu M6 a menší. Viskozita Cps: 
1000 . Je odolný teplu, vibracím, vodě, plynům, olejům, 
uhlovodíkům a mnoha chemikáliím. Barva: FIALOVÁ. 

Objednací kód: 3222-50 Cena 410 Kč 

ZYROBOND 3242 - 50ml 

ZAJIŠTĚNÍ  ŠROUBŮ  -  střední pevnost 
 

Anaerobní lepidlo na zajištění závitů se střední pevností 
umožňující snadnější rozebíratelnost. Viskozita 1200 Cps. 
Použití například: dočasné ocelové konstrukce, jištění 
závitů tam, kde není spoj namáhán vibracemi. 
Barva: MODRÁ 

Objednací kód: 3242-50 Cena 410 Kč 

 

 
 

ZYROBOND 3271 - 50ml 

ZAJIŠTĚNÍ  ŠROUBŮ  -  vysoká pevnost 
 

Anaerobní lepidlo určené k zajištění - lepení závitů s 
vysokou pevností a vysokou odolností vůči teplu a 
vibracím. Viskozita 500 Cps. Použití ve strojírenství, 
automobilovém průmyslu, stavby ocelových konstrukcí a 
všeobecném opravárenství. Barva: ČERVENÁ 

Objednací kód: 3270-50 Cena 510 Kč 

ZYROBOND 3272 - 50ml 

ZAJIŠTĚNÍ ŠROUBŮ - vysoká pevnost 
 

Anaerobní lepidlo určené k zajištění - lepení závitů s 
vysokou pevností a vysokou odolností vůči teplu. 
Odolnost do 230°C. Viskozita 9500 Cps. Použití ve 
strojírenství, automobilovém průmyslu, stavby ocelových 
konstrukcí a všeobecném opravárenství. Barva:ČERVENÁ 

Objednací kód: 3272-50 Cena  510 Kč 
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ZYROBOND 3565 - 50ml 

TĚSNĚNÍ TRUBKOVÝCH ZÁVITŮ, nízká pevnost 

ZYROBOND 3567 - 50ml 

TĚSNĚNÍ TRUBKOVÝCH ZÁVITŮ, nízká pevnost 

Anaerobní těsnění trubkových závitů se střední pevností a 
vysokou viskozitou 300.000 cps. Využití v instalatérství a 
plynařství. R72, Barva: ČIRÁ 

Anaerobní těsnění trubkových závitů se střední pevností a 
vysokou viskozitou 540.000 cps. Využití v instalatérství a 
plynařství. R72, Barva: ČIRÁ 

Objednací kód: 3565-50 Cena 510 Kč Objednací kód: 3567-50 Cena 510 Kč 

ZYROBOND 3542 - 50ml 

TĚSNĚNÍ TRUBKOVÝCH ZÁVITŮ - střed. pevnost 

ZYROBOND 3545 - 50ml 

TĚSNĚNÍ TRUBKOVÝCH ZÁVITŮ, střed. pevnost 

Anaerobní lepidlo určené pro těsnění trubkových závitů 
se střední pevnosti. Užití v instalatérství a plynařství. 
Viskozita 525-1850 Cps. R18, Barva: HNĚDÁ 

Anaerobní těsnění trubkových závitů se střední pevností a 
vysokou viskozitou 14000 cps. Využití v instalatérství a 
plynařství. R48, Barva: FIALOVÁ 

Objednací kód: 3542-50 Cena 410 Kč Objednací kód: 3545-50 Cena 510 Kč 
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ZYROBOND 3243 - 50ml 

ZAJIŠTĚNÍ ŠROUBŮ - střední pevnost 

ZYROBOND 3262 - 50ml 

ZAJIŠTĚNÍ ŠROUBŮ - vysoká pevnost 

Anaerobní lepidlo na zajištění závitů se střední pevností 
umožňující snadnější rozebíratelnost. Viskozita 2250 Cps. 
Použití například: dočasné ocelové konstrukce, jištění 
závitů tam, kde není spoj namáhán vibracemi. Vysoká 
hustota. Barva: MODRÁ 

Tixotropní anaerobní lepidlo vysoké pevnosti, určené 
zejména pro zajišťování šroubových spojů a válcových 
spojení ( čepy apod. ) Lepidlo je vysoce odolné vůči teplu, 
vibracím, vodě, plynům, olejům, uhlovodíkům a mnoha 
chemikáliím. Cps:2400 , barva: ČERVENÁ. 

Objednací kód: 3243-50 Cena 410 Kč Objednací kód: 3262-50 Cena 510 Kč 

ZYROBOND 3270 - 50ml 

ZAJIŠTĚNÍ ŠROUBŮ - vysoká pevnost 

ZYROBOND 3270 - 250ml 

ZAJIŠTĚNÍ ŠROUBŮ - vysoká pevnost 

Anaerobní lepidlo určené k zajištění závitů s vysokou 
pevností a vibrační odolností. Použití ve strojírenství, 
automobilovém průmyslu, stavby ocelových konstrukcí a 
všeobecném opravárenství. Viskozita 490 Cps. 
Barva: ZELENÁ. 

Anaerobní lepidlo určené k zajištění závitů s vysokou 
pevností a vibrační odolností. Použití ve strojírenství, 
automobilovém průmyslu, stavby ocelových konstrukcí a 
všeobecném opravárenství. Viskozita 490 Cps. 
Barva: ZELENÁ. 

Objednací kód: 3270-50 Cena 410 Kč Objednací kód: 3270-250 Cena 1850 Kč 
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ZYROBOND 3574 - 50ml 

PLOŠNÉ TĚSNĚNÍ, střední pevnost 
 

Speciální plastické, rychle tuhnoucí těsnění určené pro 
těsnění přírubových a plošných spojů do velikosti spáry 
0,2 mm, s vysokou pevností spoje. Vykazuje těsnost 
spoje při nízkém tlaku okamžitě po smontování součástí. 
Viskozita - gel (30000-100000 Cps). Barva: ORANŽOVÁ 

Objednací kód: 3574-50 Cena 510 Kč 

ZYROBOND 3577 - 50ml 

TĚSNĚNÍ TRUBKOVÝCH ZÁVITŮ, střed. pevnost 
 

Anaerobní těsnění trubkových závitů se střední pevností a 
vysokou viskozitou 24000-80000 cps. Využití v 
instalatérství a plynařství. R72, Barva: ŽLUTÁ 

 

 
Objednací kód: 3577-50 Cena 410 Kč 

 

ZYROBOND 3603 - 50ml 

LOŽISKOVÉ A POUZDROVÉ JIŠTĚNÍ, vys. pevnost 

 

Anaerobní lepidlo ideální pro těsnění čepů, ložisek, 
pojistných kroužků, hřídelí, ozubených kol a jiných 
válcových součástí do vůle 0,1 mm. Teplotní odolnost 
do 150°C. Viskozita 120 Cps. Barva: ZELENÁ. 

 
Objednací kód: 3603-50 Cena 410 Kč 

 

ZYROBOND 3648 - 50ml 

LOŽISKOVÉ A POUZDROVÉ JIŠTĚNÍ, vys. pevnost 

 

Anaerobní lepidlo určené pro jištění ložisek a pouzder s 
vysokou pevností. Využitelnost do 200°C. Užití ve 
strojírenstí a opravárenství. Viskozita 500 Cps. 
Barva: ZELENÁ. 

 
Objednací kód: 3648-50 Cena 410 Kč 

ZYROBOND 3620 - 50ml 

LOŽISKOVÉ A POUZDROVÉ JIŠTĚNÍ, stř. pevnost 

 

Anaerobní lepidlo ideální pro těsnění čepů, ložisek, 
pojistných kroužků, hřídelí, ozubených kol a jiných 
válcových součástí. Vhodné též pro těsnění závitových 
spojů radiátorů, chladičů apod. Teplotní odolnost do 230°C. 
Viskozita 8400 Cps. Barva: ZELENÁ. 

Objednací kód: 3620-50 Cena 510 Kč 

 

COPPER SEAL 5000 - 50ml 

LEPENÍ MĚDĚNÉHO POTRUBÍ 

 
Copper Seal je anaerobní lepidlo speciálně určené na 
lepení měděného potrubí zaměřené pro plynárenství, 
vodohospodářství a topenářství. 

 

 
Objednací kód: 5000-50 Cena 550 Kč 
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ZYROBOND INOX SEAL M 3440 - 50ml 

JIŠTĚNÍ A TĚSNĚNÍ NEREZOVÝCH ZÁVITŮ 

ZYROBOND INOX SEAL M 3760 - 50ml 

JIŠTĚNÍ A TĚSNĚNÍ NEREZOVÝCH ZÁVITŮ 

Speciální anaerobní lepidlo se střední pevností, určené na 
těsnění trubkových závitů, ale i rovněž na zajištění závitů a 
to vše u materiálů z nerezové oceli. (Nerez/plasty) 
Barva: MODRÁ 

Speciální anaerobní lepidlo o vysoké pevnosti, určené na 
těsnění trubkových závitů, ale i rovněž na zajištění závitů a 
to vše u materiálů z nerezové oceli. (Nerez/kov) 
Barva: ČERVENÁ 

Objednací kód: 3440-50 Cena 550 Kč Objednací kód: 3760-50 Cena 550 Kč 
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MMA 7306 - 50ml 

METYLAKRYLÁTOVÉ 2-K LEPIDLO 

 
Ideální pro lepení různých typů materiálů jako jsou: Kovy, 
barevné kovy, ocel, galvanická ocel, PVC, Polykarbonáty, 
Akryláty , Lamináty, PBT, PPO, ABS, FRT, Polyuretany, 
Epoxidy, Dřevo, RIM, Nylon, FRP, Polyester, atd. 
Zpracovatelnost 5 min, do 120°C, barva: NATURE. 

Objednací kód: 7306-50 Cena 390 Kč 

MMA 7306 - 25ml 

METYLAKRYLÁTOVÉ 2-K LEPIDLO 

 
ideální pro lepení různých typů materiálů jako jsou: Kovy, 
barevné kovy, ocel, galvanická ocel, PVC, Polykarbonáty, 
Akryláty , Lamináty, PBT, PPO, ABS, FRT, Polyuretany, 
Epoxidy, Dřevo, RIM, Nylon, FRP, Polyester, atd. 
Zpracovatelnost 5 min, do 120°C, barva: NATURE. 

Objednací kód: 7306-25 Cena 250 Kč 

 

PUR 6101b - 50ml 

POLYURETANOVÉ 2-K LEPIDLO 

 
Černé 2-K pružné lepidlo vhodné na lepení termoplastů, 
temosetů, oceli, hliníku, betonu, dřeva, skla atd. Lepidlo 
je ideální na rychlou opravu trhlin, škrábanců a děr na 
téměř všech plastech. Pružný lepený spoj lze přetírat. 
Zpracovatelnost 1 min., do 120°C - barva? ČERNÁ 

Objednací kód: 6101B-50 Cena 390 Kč 

 
MATRIX 056 - 56g 

EPOXIDOVÁ 2-K OPRAVNÁ PLASTELÍNA 

 

POUŽITÍ: na opravu kovových dílů. APLIKACE: Výplně, 
dutin, trhlin v poškozených odlitků a kovových částí. 
Zpracovatelnost 5-7 minut, do 300°C, barva: šedá 

 

 
Objednací kód: XRPX 056-56 Cena 350 Kč 

PUR 6105b - 50ml 

POLYURETANOVÉ 2-K LEPIDLO 

 
Čiré 2-K pružné lepidlo vhodné na lepení termoplastů, 
temosetů, oceli, hliníku, betonu, dřeva, skla atd. Lepidlo 
je ideální na rychlou opravu trhlin, škrábanců a děr na téměř 
všech plastech. Pružný lepený spoj lze přetírat. 
Zpracovatelnost 1 min., do 120°C - barva: ČIRÁ. 

Objednací kód: 6105B-50 Cena 390 Kč 

 
EPOXI 5141 - 50ml 

EPIXIDOVÉ 2-K LEPIDLO 
 

Lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice a kovových prášků s 
rychlým vytvrzením, v praktické dvousložkové kartuši. 
POUŽITÍ: na opravu kovových dílů. APLIKACE: Výplně, 
dutin, trhlin v poškozených odlitků a kovových částí. 
Zpracovatelnost 5 min. do 150°C - barva: STŘÍBRNÁ 

Objednací kód: 5141-50 Cena 390 Kč 
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ZYROBOND 9055 - 200ml 

AKTIVÁTOR VTEŘINOVÝCH LEPIDEL 
 

Aktivátor vteřinových lepidel ve spreji slouží k aktivaci 
savých, porézních materiálů a na všechny chemicky 
ošetřené povrchy (např. galvanicky pozinkovaný kov atd). 
Účinnost aktivátoru na savých povších je cca 1 minuta. U 
nesavých podkladů působí aktivátor až 12 hodin. 

Objednací kód: 9055-200 Cena 250 Kč 

ZYROBOND 9122 - 50ml 

ODSTRAŇOVAČ VTEŘINOVÝCH LEPIDEL 
 

DEBONDER slouží jako rozlepovač pro všechny vteřinová 
lepidla, čistič a rozpouštědlo zaschlého lepidla. Slouží k 
bezpečnému odstranění lepidla bez poškození slepené 
plochy. Naneste na zaschlé lepidlo, nechte chvíli působit, 
následně spoj můžete setřít či odloupnout. 

Objednací kód: 9122-50 Cena 380 Kč 
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APLIKAČNÍ PISTOLE - 1 ks 
NÁSTAVEC PRO VŠECHNY NÁDOBKY 
SPREJŮ OPN 
 

Univerzální pistolový aplikátor - držák na sprej pro 
snadnou a pohodlnou práci se sprejem. 
S tímto nástavcem lze všechny plochy lakovat úplně 
jednoduše - jako se stříkací pistolí. 
Barva nástavce je žlutá. 

Objednací kód: 01337 Cena: 256 Kč 

ZYROBOND 0501 - 1ks 

APLIKAČNÍ PISTOLE NA 2-K LEPIDLA 50ml 

ZYROBOND 0500 - 1ks 

APLIKAČNÍ PISTOLE NA 2-K LEPIDLA 50ml 

Směšovací kovová pistole pro kartuše 50ml Směšovací plastová pistole pro kartuše 50ml 

Objednací kód: 501-1 Cena 1600 Kč Objednací kód: 500-1 Cena 1400 Kč 

ZYROBOND 9800 - 50ml 

PLNIVO - KŘEMIČITÝ  PRÁŠEK 

POLYESTEROVÁ TKANINA 

FOLIE VYZTUŽENÁ VLÁKNY 

Plnící hmota pro sekundové lepidla - jemný prášek na 
bázi oxidu křemičitého, které se používá společně s 
kyanoakrylátovými lepidly k vyplnění a uzavření spár, 
trhlin nebo děr a k vyrovnání nerovností. 

Vyztužovací mřížková netkaná textilie určená pro lepení 
větších ploch dvousložkovými lepidly. 
 

MODRÁ BARVA, délka 3,6m, šířka 9,5cm 

Objednací kód: 9800-50 Cena 250 Kč Objednací kód: 9236-1 Cena 500 Kč 

ZYROBOND 9049 - 50ml 

PRIMER ANAEROBNÍCH LEPIDEL 

ZYROBOND 9377 - 50ml 

PRIMER VTEŘINOVÝCH LEPIDEL 

Primer je určen pro neaktivní povrchy (např. plastové 
závity,aj.), které lze s obtížemi, nebo je nelze vůbec slepit. 
Primer pro všechny anaerobní lepidla - aktivuje neaktivní 
povrchy, odmašťuje a urychluje čas tuhnutí. 

CA Primer vteřinových lepidel slouží k lepení obtížně 
lepitelných plastů (silikony, teflony, PP, ABS... ) 

Objednací kód: 9049-50 Cena 720 Kč Objednací kód: 9377-50 Cena 720 Kč 

ZYROBOND 0516 - 1ks 

2-K MÍCHACÍ APLIKÁTOR pro 50ml lepidla 

ZYROBOND 9900 - 50ks 

1-K APLIKÁTOR pro vteřinová lepidla 

Aplikační směšovací špička pro přesnou aplikaci bez 
nutnosti míchání na 50ml kartuše 2-K lepidel 

Sada 50 ks aplikátorů na lahvičky 20ml pro přesnější 
nanášení lepidla přímo na místo kde je třeba. 

Objednací kód: 0516-01 Cena 20 Kč Objednací kód: 9900-50 Cena 600 Kč 
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TĚSNÍCÍ TMEL "vysokoteplotní" - 200ml 

SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ 
Jednosložkový, těsnící silikon je vhodný pro použití na 
místech s tepelným zatížením. Využití jako alternativa k 
běžným tuhým těsněním na olejových vanách, víka 
ventilů, vodní a olejová čerpadla, převodovky, světlomety. 
Teplotní odolnost -60°C až + 260°C. (Krátkodobě až 300°C) 
97720-200 ČERNÝ 

MONTÁŽNÍ LEPIDLO - 290ml 

LEPENÍ A TĚSNĚNÍ - MS POLYMER 
1-K montážní lepící a těsnící hmota na bázi MS-polymeru 
je určena pro bezpečné, dlouhodobé a dynamicky 
namáhané spoje a k těsnícím účelům. Lepí kovy, dřevo, 
kámen, beton, sádru, styrodur, PVC, sklo, dlaždice atd. 
94529-290 BÍLÁ 
94629-290 ŠEDÁ 

97820-200 ČERVENÝ 
Cena 350 Kč

 94729-290 ČERNÁ 
94929-290 TRANSPARENTNÍ Cena 215 Kč 

 

POLYURETANOVÉ LEPIDLO - 310ml 

LEPÍCÍ A TĚSNÍCÍ HMOTA PRO KAROSERIE 
1-K těsnící a lepící hmota vysoké kvality na polyuretanové 
bázi vytvrzující vzdušnou vlhkostí. Vyniká vysokou 
elasticitou, objemovou stálostí, UV stabilitou a dokonalou 
přilnavostí na plechy (i lakované), železo, nerez, hliník, 
ABS, GFK, PUR-RIM, polykarbonáty, měkký i tvrdý PUR, 
PVC, dřevo, sklo, keramiku atd. 

STĚRKOVÁ - NÁSTŘIKOVÁ HMOTA - 290ml 

STŘÍKACÍ TMEL 
1-K stěrková nebo nástřiková hmota bez obsahu 
rozpouštědel a silikonů pro utěsnění svárů a znovu 
zhotovení originální struktury. Využití pro utěsnění svárů 
konstrukčních spojů, blatníků, podběhů, motorových a 
zavazadlových prostorů. Odolává UV záření i vodě. 
94131-290 ŠEDÁ 

94630-310 ŠEDÁ 94530-310 BÍLÁ 
94730-310 ČERNÁ Cena 175 Kč 

94231-290 ČERNÁ 
Cena 215 Kč

 

 

POLYURETANOVÉ LEPIDLO - 310ml 

LEPÍCÍ A TĚSNÍCÍ HMOTA PRO KAROSERIE 
1-K těsnící a lepící hmota vysoké kvality na polyuretanové 
bázi vytvrzující vzdušnou vlhkostí. Vyniká vysokou 
elasticitou, objemovou stálostí, UV stabilitou a dokonalou 
přilnavostí na plechy (i lakované), železo, nerez, hliník, 
ABS, GFK, PUR-RIM, polykarbonáty, měkký i tvrdý PUR, 
PVC, dřevo, sklo, keramiku atd. 

STĚRKOVÁ - NÁSTŘIKOVÁ HMOTA - 290ml 

STŘÍKACÍ TMEL 
1-K stěrková nebo nástřiková hmota bez obsahu 
rozpouštědel a silikonů pro utěsnění svárů a znovu 
zhotovení originální struktury. Využití pro utěsnění svárů 
konstrukčních spojů, blatníků, podběhů, motorových a 
zavazadlových prostorů. Odolává UV záření i vodě. 
94131-290 ŠEDÁ 

94630-310 ŠEDÁ 94530-310 BÍLÁ 
94730-310 ČERNÁ Cena 175 Kč 

94231-290 ČERNÁ 
Cena 215 Kč

 

 

POLYURETANOVÉ LEPIDLO - 310ml 

LEPÍCÍ A TĚSNÍCÍ HMOTA PRO KAROSERIE 
1-K těsnící a lepící hmota vysoké kvality na polyuretanové 
bázi vytvrzující vzdušnou vlhkostí. Vyniká vysokou 
elasticitou, objemovou stálostí, UV stabilitou a dokonalou 
přilnavostí na plechy (i lakované), železo, nerez, hliník, 
ABS, GFK, PUR-RIM, polykarbonáty, měkký i tvrdý PUR, 
PVC, dřevo, sklo, keramiku atd. 

STĚRKOVÁ - NÁSTŘIKOVÁ HMOTA - 290ml 

STŘÍKACÍ TMEL 
1-K stěrková nebo nástřiková hmota bez obsahu 
rozpouštědel a silikonů pro utěsnění svárů a znovu 
zhotovení originální struktury. Využití pro utěsnění svárů 
konstrukčních spojů, blatníků, podběhů, motorových a 
zavazadlových prostorů. Odolává UV záření i vodě. 
94131-290 ŠEDÁ 

94630-310 ŠEDÁ 94530-310 BÍLÁ 
94730-310 ČERNÁ Cena 175 Kč 

94231-290 ČERNÁ 
Cena 215 Kč

 

 

POLYURETANOVÉ LEPIDLO - 310ml 

LEPÍCÍ A TĚSNÍCÍ HMOTA PRO KAROSERIE 
1-K těsnící a lepící hmota vysoké kvality na polyuretanové 
bázi vytvrzující vzdušnou vlhkostí. Vyniká vysokou 
elasticitou, objemovou stálostí, UV stabilitou a dokonalou 
přilnavostí na plechy (i lakované), železo, nerez, hliník, 
ABS, GFK, PUR-RIM, polykarbonáty, měkký i tvrdý PUR, 
PVC, dřevo, sklo, keramiku atd. 

STĚRKOVÁ - NÁSTŘIKOVÁ HMOTA - 290ml 

STŘÍKACÍ TMEL 
1-K stěrková nebo nástřiková hmota bez obsahu 
rozpouštědel a silikonů pro utěsnění svárů a znovu 
zhotovení originální struktury. Využití pro utěsnění svárů 
konstrukčních spojů, blatníků, podběhů, motorových a 
zavazadlových prostorů. Odolává UV záření i vodě. 
94131-290 ŠEDÁ 

94630-310 ŠEDÁ 94530-310 BÍLÁ 
94730-310 ČERNÁ Cena 175 Kč 

94231-290 ČERNÁ 
Cena 215 Kč
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