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Produkty techniczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

od strony 8/4 od strony 8/25 od strony 8/29

od strony 8/79 od strony 8/101 od strony 8/106

od strony 8/247

od strony 8/261

od strony 8/250

od strony 8/263

od strony 8/251

od strony 8/265

Armatury
Pneumatyka
Pistolety do lakierowania
Obejmy
Zwijacze do węży
Węże
Wózki na wąż
Akcesoria do węży

Włóknina osłaniająca
Aerozole
Materiały uszczelniające
Smary
Materiały do napełniania
Ręczne odwijarki
Czyszczenie/pielęgnacja  
pojazdów
Taśmy klejące, Kleje
Spoiwa
Oleje
Środki do czyszczenia
Oleje chłodząco-smarujące
Urządzenia do obróbki
Technika konserwacyjna

Rozpylacze ciśnieniowe
Smarownice
Pompy cylindrowe uruchamiane 
dźwignią 
Kanistry
Olejarki
Dozowniki
Smarowniczki
Lejki
Rozpylacze

Maty antypoślizgowe
Maty stanowisk roboczych
Pętle kotwiczące
Pierścienie uszczelniające
Zawiesia pasowe
Maty izolacyjne
Wióry czyszczące
Zabezpieczenie ładunku
Elementy znormalizowane  
i zbiornikowe
Środki wiążące olej/środki 
wiążące chemikalia
Zawiesia wężowe 
Siatki zabezpieczające
Pasy transportowe
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Produkty techniczne
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.
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od strony 8/256

od strony 8/271
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od strony 8/260

od strony 8/283
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Produkty techniczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Wąż PCW APDatec 840
elastyczny, jednowarstwowy wąż z miękkiego PCW · bez ftalanów · zatwierdzony dla artykułów spożywczych wg 
EU 10/2011 class A, B, C · zakres temperatur: -20 °C do +65 °C · zgodność z REACH wg 1907/2006/WE · zgodność z 
RoHS wg 2011/65/WE

Ø gwintu wewnętrznego 
mm (cale)

Grubość ścianki mm Długość m Nr art. JS EUR KO

 6 1,5 100 40 00 346 000 100 0,301) TX03

 8 1,5  50 40 00 346 001  50 0,401) TX03

10 2  50 40 00 346 002  50 0,601) TX03

12 2  50 40 00 346 003  50 0,701) TX03

13 3  50 40 00 346 004  50 1,201) TX03
1) cena za m

Kolor: przezroczysty 

Wąż RAUCLAIR-E
do wszelkich zastosowań, gdzie odbywa się przepływ cieczy lub gazów · Rau-PVC 8006 (jakość spożywcza wg BGA I) · 
jakość spożywcza zgodnie z dyrektywą żywnościową 1935/2004/WE w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych 
do kontaktu z żywnością · do bezolejowych stałych, kwaśnych lub alkoholowych środków spożywczych przy zawartości 
alkoholu do maks. 15% obj. przy temp. zastosowania 40°C (kategoria żywności A, B i C; temperatura pokojowa) · nie 
nadaje się do kontaktu z żywnością zawierającą tłuste substancje · przyjemnie elastyczny, odporny na chemikalia, nie 
zawiera kadmu · twardość Shore A DIN 53505 80+/-3

(kategoria D) Nieszkodliwość wg FDA do zastosowania z wodnymi, kwaśnymi i alkoholowymi produktami spożywczymi 
według kategorii amerykańskich (§ 175.300) dla żywności typu I, II, III, IV-B, VI (do 10% alkoholu). Dostępna jest 
deklaracja nieszkodliwości wg FDA.

Ø gwintu 
wewnętrznego mm 
(cale)

Grubość ścianki mm Długość m Nr art. cena podstawowa 
/ EUR

EUR KO

 6 1,5 100 40 00 350 040 0,41 / 1m 41,051) TX68

 8 1,5  50 40 00 350 041 0,52 / 1m 26,101) TX68

10 2  50 40 00 350 042 0,83 / 1m 41,601) TX68

12 2  50 40 00 350 043 0,97 / 1m 48,701) TX68

13 3  50 40 00 350 044 1,67 / 1m 83,651) TX68

16 2  50 40 00 350 045 1,25 / 1m 62,401) TX68

32 4  25 40 00 350 048 4,79 / 1m 119,851) TX68
1) cena za rolkę

kolor: przezroczysty

Wąż silikonowy Raulab FG Slidetec
nie talkowany, ze specjalną, opatentowaną powierzchnią do poprawy haptyki · nadaje się do przemysłu spożywczego · 
BfR XV (silikon), FDA § 177.2600 i rozporządzenie (WE) 1935/2004 · Zakres temperatur: od -60°C do +200°C

Ø gwintu wewnętrznego 
mm (cale)

Grubość ścianki mm Długość m Nr art. JS EUR KO

 6 1,5 25 40 00 351 417 25 1,451) TR68

 8 2 25 40 00 351 418 25 2,501) TR68

10 2 25 40 00 351 419 25 3,051) TR68

12 2 25 40 00 351 420 25 3,451) TR68

15 3 25 40 00 351 421 25 6,301) TR68

20 3 25 40 00 351 422 25 9,001) TR68
1) cena za m

Kolor: przezroczysty 

Wąż do sprężonego powietrza, z PCW APDatec 81
wielowarstwowy wąż do sprężonego powietrza, wykonany z PCW z bardzo odporną na rozerwanie wkładką z tkaniny 
poliestrowej · dopuszczony do kontaktu z żywnością zgodnie z UE 10/2011 klasa A, B, C · Zakres temperatur: 
-20 °C do +65 °C · tolerancja DIN 16940 · zgodność z REACH wg 1907/2006/WE · zgodność z RoHS wg 2011/65/WE · 
bez ftalanów

Zastosowanie: pneumatyka, przemysł chemiczny, ogólne zastosowania przemysłowe

Ø gwintu 
wewnętrznego 
mm (cale)

Grubość ścianki 
mm

Ciśnienie robo-
cze bar

Kolor Długość m Nr art. JS EUR KO

 6 3 25 przezroczysty 50 40 00 346 010 50 0,701) TX03

 9 3 22 przezroczysty 50 40 00 346 011 50 0,901) TX03

13 3,5 16 przezroczysty 50 40 00 346 012 50 1,401) TX03

19 4 11 przezroczysty 25 40 00 346 013 25 2,201) TX03

25 4  9 przezroczysty 25 40 00 346 014 25 2,701) TX03
1) cena za m

Kolor: przezroczysty 



Wąż RAUFILAM-E
do wszelkich zastosowań, gdzie odbywa się przepływ cieczy lub gazów · Rau-PVC7806/7806 · jakość spożywcza wg 
BGAI, dopuszczenie IAN ESCO · zgodny z dyrektywą żywnościową 1935/2004/WE w sprawie materiałów i wyrobów 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością · dla beztłuszczowej żywności stałej, wodnej, kwaśnej lub alkoholowej 
o maksymalnej zawartości alkoholu 15 % obj. w temperaturze stosowania do 40 °C (kategorie żywności A, B i C; 
temperatura pokojowa) · nie nadaje się do kontaktu z żywnością zawierającą tłuste substancje · przyjemnie elastyczny, 
odporny na chemikalia, nie zawiera kadmu · twardość Shore A DIN 53505 78+/-3 · zbrojony nitką

Nieszkodliwość wg FDA do zastosowania z wodnymi, kwaśnymi i alkoholowymi produktami spożywczymi według 
kategorii amerykańskich (§ 175.300) dla żywności typu I, II, III, IV-B, VI (do 10% alkoholu). 
Dostępna jest deklaracja nieszkodliwości wg FDA.

Ø gwintu 
wewnętrznego 
mm (cale)

Grubość ścianki 
mm

Ciśnienie robo-
cze bar

Długość m Nr art. cena podstawowa 
/ EUR

EUR KO

 6 3 27 50 40 00 350 030 0,87 / 1m 43,451) TX68

 9 3 21 50 40 00 350 031 1,15 / 1m 57,501) TX68

13,2 3,3 16 50 40 00 350 032 1,85 / 1m 92,251) TX68

19,4 3,7 13 25 40 00 350 033 2,94 / 1m 73,601) TX68

25,4 4,3 11 25 40 00 350 034 4,24 / 1m 106,101) TX68
1) cena za rolkę

Kolor: przezroczysty 
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Wąż T.C.N.
materiał: 2-warstwowy wąż z miękkiego PCW z wkładką z włóknami poliestrowymi · przemysłowa jakość · dopuszczony 
zgodnie z europejską dyrektywą dotyczącą kontaktu z żywnością 2007/19 WE w kategorii A/B/C (zgodny z 
rozporządzeniem 10/2011) · wysoka odporność mechaniczna i stabilność · niewielkie straty przepływu · odporny na 
starzenie · bez kadmu · odporny na chemikalia · odporny na podciśnienie do 25 mm · zakres temperatur: -15 °C do +60 
°C

Zastosowanie: uniwersalny wąż np. do chemikaliów, oczyszczania ścieków, sprężonego powietrza

Ø gwintu 
wewnętrznego 
mm (cale)

Ø zewn. 
mm

Grubość 
ścianki 
mm

Ciśnienie 
robocze 
bar

Promień 
zgięcia 
mm

Waga 
kg/m

Długość 
m

Nr art. JS EUR KO

 6 (1/4) 12 3 20 18 0,102 50 45 66 600 121 50 1,051) TK90

 9 (3/8) 15 3 20 33 0,137 50 45 66 600 123 50 1,301) TK90

13 (1/2) 20 3,5 20 50 0,225 50 45 66 600 126 50 2,101) TK90
1) cena za m

Kolor: przezroczysty 

Wąż przemysłowy z PCW Raufilam Slidetec soft
z technologią Easy-Slide · nieporównywalna haptyka dzięki nowej powierzchni węża, z wysokiej jakości, przyjaznych dla 
środowiska materiałów · wyjątkowo elastyczny, nawet w niskich temperaturach

Ø gwintu 
wewnętrznego 
mm (cale)

Rozmiar węża ” Grubość ścianki 
mm

Promień zgięcia 
mm

Długość 
m

Nr art. JS EUR KO

przy 20ºC 20 bar / przy 40ºC 15 bar / przy 60°C 10 bar

 6 1/4 2,5  35 50 40 00 351 412 50 1,801) TX68

 9 3/8 2,8  45 50 40 00 351 413 50 2,101) TX68

12,7 1/2 3  60 50 40 00 351 414 50 3,151) TX68

19 3/4 3,7 130 50 40 00 351 415 50 5,851) TX68

25,4 1 4,3 200 50 40 00 351 416 50 7,951) TX68
1) cena za m

Wąż przemysłowy i uniwersalny
Made in Germany 
 
Nośniki wzmacniające: wkładki tekstylne skręcane 
Powłoka: EPDM czarny, gładki, wytłaczany, odporny na ozon i warunki atmosferyczne 
Rdzeń: EPDM czarny o dobrej odporności na chemikalia 
Zakres temperatur: -40 do 100 °C 
Rezystancja elektryczna: R< 106 Ω/m 
Zastosowania: prowadzenie gorącej i zimnej wody, powietrza i innych mediów, możliwość stosowania w przemyśle, 
rolnictwie i budownictwie

Ø gwintu 
wewnętrznego 
mm (cale)

Grubość ścianki Ciśnienie robo-
cze bar

Ciśnienie 
rozrywające bar

Długość m Nr art. JS EUR KO

13 (1/2) 3,5 20 60 40 40 00 310 024 40 2,751) PB08

19 (3/4) 4,5 20 60 40 40 00 310 025 40 4,751) PB08

25 (1) 5,0 20 60 40 40 00 310 026 40 6,351) PB08
1) cena za m
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Produkty techniczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Wąż do wody EURO TRIX®

czarna, pozbawiona porów, gładka powłoka wewnętrzna z EPDM · zakres temperatur: -20 °C do +100 °C · nośnik 
ciśnienia: przędza syntetyczna · bardzo elastyczny, nie skręcający się i stabilny pod względem zginania · warstwa 
zewnętrzna z EPDM, odporna na ozon i warunki atmosferyczne · bez LABS, środków antyadhezyjnych i bez tłuszczów 
Oznaczenie: 6 pomarańczowych, osiowo przebiegających pasków na czarnym tle „Continental ContiTech EURO TRIX® 
Made in Germany. 
Zastosowania: Wąż do wody EURO-TRIX® jest markowym produktem do uniwersalnych zastosowań. Nadaje się do 
bezpiecznej eksploatacji w mobilnych lub stacjonarnych systemach przewodów w przemyśle, budownictwie handlu, w 
rolnictwie, w architekturze krajobrazu i ogrodnictwie, w gminach, parkach maszynowych itp. 
Charakteryzuje się w szczególności elastycznością, wytrzymałością i prostą obsługą.

Ø gwintu 
wewnętrznego 
mm (cale)

Grubość 
ścianki 
mm

Ciśnienie 
robocze 
bar

Ciśnienie 
rozrywające 
bar

Promień 
zgięcia 
mm

Waga 
kg/m

Długość 
m

Nr art. JS EUR KO

13 (1/2) 3,5 15 45  50 0,265 40 45 55 777 050 40 2,151) TJ12

19 (3/4) 4 15 45  70 0,435 40 45 55 777 052 40 3,201) TJ12

25 (1) 4,5 15 45 120 0,58 40 45 55 777 053 40 4,301) TJ12
1) cena za m

Wąż do wody TRIX ROTSTRAHL®

czarna, pozbawiona porów, gładka powłoka wewnętrzna z EPDM · zakres temperatur: -40°C do +100°C · nośnik 
ciśnienia: przędza syntetyczna · bardzo elastyczny i wytrzymały · powłoka zewnętrzna z EPDM, odporna na ozon i 
promieniowanie UV · od DN 28 fakturowana warstwa zewnętrzna do DN 25 bez LABS, środków antyadhezyjnych, bez 
tłuszczów · niska oporność przepływu 
Oznaczenie: 6 czerwonych, osiowo przebiegających pasków na czarnym tle „Continental ContiTech TRIX-ROTSTRAHL® 
DN 13 PN 20 BAR / 290 PSI Made in Germany 
Zastosowania: TRIX-ROTSTRAHL® jest wężem do wody, do zastosowania w przemyśle, zakładach komunalnych, w 
budownictwie lądowym naziemnym i podziemnym, w architekturze krajobrazu i ogrodnictwie oraz w rolnictwie i wielu 
innych branżach. Dzięki swojej konstrukcji jest bardzo elastyczny i wytrzymały, odporny na ozon i wpływy atmosferyczne 
Idealny wąż do czyszczenia, nawadniania, do napełniania, natryskiwania, płukania i odprowadzania cieczy.

Ø gwintu 
wewnętrznego 
mm (cale)

Grubość 
ścianki 
mm

Ciśnienie 
robocze 
bar

Ciśnienie 
rozrywające 
bar

Promień 
zgięcia 
mm

Waga 
kg/m

Długość 
m

Nr art. JS EUR KO

13 (1/2) 3 20 60  50 0,245 40 45 55 777 030 40 3,801) TJ12

19 (3/4) 4 20 60  65 0,435 40 45 55 777 032 40 6,551) TJ12

25 (1) 4,5 20 60 110 0,58 40 45 55 777 034 40 8,901) TJ12
1) cena za m

Wąż do wody GOLDSCHLANGE®

czarna, pozbawiona porów, gładka powłoka wewnętrzna z EPDM · ciśnienie robocze maks. 30 barów (w zależności 
od wymiarów, dane przy temperaturze pomieszczenia) · zakres temperatur: -30°C do +100°C, odporność na parę 
do +130°C (maks. 30 minut) · nośnik ciśnienia: przędza syntetyczna · odporny na zgięcia i uderzenia, możliwość 
przejeżdżania po jego powierzchni · odporny na ozon i promieniowanie UV · zewnętrzna powłoka CR, odporna na oleje, 
tłuszcze i chemikalia 
Oznakowanie: osiowo przebiegająca żółta linia falowana na czarnym tle 
Zastosowania: Bardzo odporny wąż do wody/czyszczenia jest artykułem markowym o najwyższej jakości. Narzędzie, 
które uznawane jest za doskonałe ze względu na swoją wytrzymałość, długowieczność, niemal niezniszczalne 
właściwości i maksymalne wartości użytkowe. 
GOLDSCHLANGE® jest odpowiednim wężem do wymagających zastosowań. Produkt, który sprosta wszelkim 
wyzwaniom – na budowie, na wolnym powietrzu, przy maszynach, aparaturach, zbiornikach.

Ø gwintu 
wewnętrznego 
mm (cale)

Grubość 
ścianki 
mm

Ciśnienie 
robocze 
bar

Ciśnienie 
rozrywające 
bar

Promień 
zgięcia 
mm

Waga 
kg/m

Długość 
m

Nr art. JS EUR KO

10 (3/8) 3,6 30 90  45 0,16 40 45 55 777 000 40 8,101) TJ12

13 (1/2) 3,9 30 90  50 0,225 40 45 55 777 001 40 8,701) TJ12

19 (3/4) 4,4 25 75  80 0,385 40 45 55 777 003 40 13,751) TJ12

25 (1) 4,5 20 60 110 0,49 40 45 55 777 005 40 18,701) TJ12

32 (1 1/4) 5,5 12 36 175 0,76 40 45 55 777 006 40 28,201) TJ12

50 (2) 7,5 10 30 300 1,58 40 45 55 777 009 40 56,901) TJ12
1) cena za m

Wąż wielofunkcyjny UNITRIX® 60
czarna, pozbawiona porów, gładka powłoka wewnętrzna z NBR · ciśnienie robocze maks. 20 barów (dane przy temperaturze 
pomieszczenia) · zakres temperatur: -25 °C do +85 °C · nośnik ciśnienia: przędza syntetyczna · bardzo elastyczny i wytrzymały · 
zewnętrzna powłoka NBR, odporna na oleje, tłuszcze i chemikalia · niezależnie od długości elektrycznie przewodzący, R < 106 Ω 
Oznaczenie: 6 tytoniowych, osiowo przebiegających pasków na czarnym tle „Continental ContiTech UNITRIX® 60 DN 13 PN 20 
BAR / 290 PSI 10 R < 106 Ω/m Made in Germany” 
Zastosowania: Wąż uniwersalny UNITRIX® 60 zapewnia najlepsze rezultaty w obszarze budowy maszyn, rolnictwa i leśnictwa, 
na stacjach benzynowych, w warsztatach, kamieniołomach, budownictwie oraz przemyśle stoczniowym i kolejowym. UNITRIX® 
60 może być wykorzystywany ze sprężarkami, pompami do beczek i agregatami. W obszarze przemysłowym przede wszystkim 
w branży przemysłu olejów mineralnych oraz w przemyśle chemicznym wzgl. petrochemicznym. UNITRIX® 60 jest stosowany 
do prowadzenia benzyny, oleju mineralnego, oleju napędowego, nafty, olejów grzewczych i smarujących, sprężonego powietrza, 
zimnej i ciepłej wody z dodatkami do mycia i bez, olejów roślinnych i smarów zwierzęcych, propanu, butanu, rozcieńczonych 
kwasów, alkoholi technicznych, środków zwalczania szkodników, roztworów soli, nafty.

Ø gwintu 
wewnętrznego 
mm (cale)

Grubość 
ścianki 
mm

Ciśnienie 
robocze 
bar

Ciśnienie 
rozrywające 
bar

Promień 
zgięcia 
mm

Waga 
kg/m

Długość 
m

Nr art. JS EUR KO

10 (3/8) 3,75 20 60 40 0,25 50 45 55 777 197 50 5,651) TJ12

13 (1/2) 4 20 60 55 0,32 50 45 55 777 198 50 7,001) TJ12

19 (3/4) 5 20 60 85 0,55 50 45 55 777 200 50 11,551) TJ12
1) cena za m
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Wąż do wody 704ke
wysokiej jakości wąż do wody w wersji ekstrudowanej, ekstremalnie wytrzymały, do zastosowań w rolnictwie, 
ogrodnictwie, przemyśle i budownictwie, odpowiedni do wody, lekkich kwasów i alkalicznych cieczy, odporny na ozon, 
światło i warunki atmosferyczne, całkowicie zintegrowany · rdzeń: EPDM, czarny gładki · powłoka: EPDM, czarny 
gładki, pomarańczowe paski · nośnik ciśnienia: spiralne, syntetyczne nitki tekstylne

Ø gwintu 
wewnętrznego 
mm (cale)

Ciśnienie robo-
cze bar

Ciśnienie 
rozrywające bar

Długość m Nr art. cena podstawowa 
/ EUR

EUR KO

13 (1/2) 20 60 40 40 00 350 022 3,06 / 1m 122,251) TX48

19 (3/4) 20 60 40 40 00 350 023 4,88 / 1m 195,251) TX48

25 (1) 20 60 40 40 00 350 024 6,31 / 1m 252,351) TX48
1) cena za rolkę

Wąż do wody PCW
4-warstwowy · odporny na skręcanie · nadaje się do zastosowań w budownictwie i przemyśle, w gminach, rolnictwie, 
leśnictwie, szkółkach leśnych, ogrodnictwie / architekturze krajobrazu · rdzeń: PCW, gładki · powłoka: PCW, gładki · kolor: 
jaskrawopomarańczowy, kolor bezpieczeństwa · zakres temperatur: -10°C do +60°C

Ø gwintu 
wewnętrznego 
mm (cale)

Ciśnienie robo-
cze bar

Ciśnienie 
rozrywające bar

Waga kg/m Długość m Nr art. JS EUR KO

13 (1/2) 12 36 0,166 50 40 00 350 015 50 0,951) PX32

19 (3/4) 12 36 0,272 50 40 00 350 016 50 1,601) PX32
1) cena za m

Wąż do wody PCW APDatec 801 Revolution
5-warstwowy wąż PCW do prac ogrodowych i nawadniania · wykonany z nie zawierającego ftalanów PCW z bardzo 
wytrzymałą przędzą poliestrową w opatentowanej SMT Steady Mesh Technology · ekstremalnie poręczny · znakomita 
elastyczność · bardzo wysoka odporność na zagięcie i zgniecenie · odporny na promieniowanie UV oraz na osadzanie się 
alg · zakres temperatur: -15 °C do +65 °C · tolerancja DIN 16940 · zgodność z REACH wg 1907/2006/WE · zgodność z 
RoHS wg 2011/65/WE

Ø gwintu 
wewnętrznego 
mm (cale)

Grubość 
ścianki mm

Ciśnienie 
robocze bar

Ciśnienie 
rozrywające 
bar

Waga 
kg/m

Długość 
m

Nr art. JS EUR KO

12,5 (1/2) 2,45 14 42 0,14 20 40 00 346 015 20 1,501) TX03

12,5 (1/2) 2,45 14 42 0,14 50 40 00 346 016 50 1,501) TX03

19 (3/4) 3,2  9 27 0,27 25 40 00 346 017 25 2,901) TX03

19 (3/4) 3,2  9 27 0,27 50 40 00 346 018 50 2,901) TX03

25 (1) 3,9  7 21 0,43 25 40 00 346 019 25 4,601) TX03
1) cena za m

kolor: szary z pomarańczowym paskiem 

Ø gwintu wewnętrznego 
mm (cale)

Ciśnienie robocze bar Długość m Nr art. JS EUR KO

12,5 (1/2) 10 25 40 00 353 580 25 1,001) TR45

12,5 (1/2) 10 50 40 00 353 581 50 1,001) TR45

19 (3/4)  8 25 40 00 353 584 25 1,751) TR45

19 (3/4)  8 50 40 00 353 585 50 1,751) TR45

25 (1)  6 25 40 00 353 586 25 2,851) TR45

25 (1)  6 50 40 00 353 587 50 2,851) TR45
1) cena za m

Ogrodowy wąż do wody GEKA plus 105
5-warstwowa konstrukcja węża · bardzo elastyczny, bez skręcania i zwijania, również w niskich temperaturach · gładki i 
odporny na brud · odporny na światło, warunki atmosferyczne i ozon · odporny na algi · odporny na zagięcia, uderzenia, 
ścieranie i stabilny pod względem kształtu · 10 lat gwarancji · rdzeń: wysokiej jakości, białe PCW · druga warstwa: 
matowo-żółte PCW · środkowa warstwa: przędza poliestrowa · powłoka: wysokiej jakości przeźroczyste zielone PCW · 
zakres temperatur: ok -10 °C do +50 °C

Zakres zastosowań: częste stosowanie, duże obciążenie, ogrodnictwo
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Produkty techniczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Ø gwintu wewnętrznego mm (cale) Ciśnienie robocze bar Długość m Nr art. JS EUR KO

12,5 (1/2) 18 25 40 00 353 572 25 1,251) TR45

12,5 (1/2) 18 50 40 00 353 573 50 1,251) TR45

19 (3/4) 12 25 40 00 353 574 25 2,251) TR45

19 (3/4) 12 50 40 00 353 575 50 2,251) TR45

25 (1) 10 25 40 00 353 576 25 3,651) TR45

25 (1) 10 50 40 00 353 577 50 3,651) TR45
1) cena za m

Ogrodowy wąż do wody GEKA plus 110
5-warstwowa konstrukcja węża · materiały najwyższej jakości · bardzo odporny na ciśnienie · bardzo elastyczny, 
bez skręcania i zwijania, również w niskich temperaturach · gładki i odporny na brud · odporny na światło, warunki 
atmosferyczne i ozon · odporny na algi · odporny na zagięcia, uderzenia, ścieranie i stabilny pod względem kształtu · 15 lat 
gwarancji · 
rdzeń: wysokiej jakości, przeźroczyste PCW · wkład trykotowy wewnątrz: poliester · środkowa warstwa: czarne PCW · 
wkład trykotowy na zewnątrz: odporna na rozerwanie przędza poliestrowa · powłoka: wysokiej jakości przeźroczyste 
PCW · bez ftalanów · przeźroczysty czary z ciemnoszarym matowym paskiem · zakres temperatur: ok -10 °C do +50 °C

Zakres zastosowań: intensywne stosowanie, duże obciążenie, ogrodnictwo itp.

Ogrodowy wąż do wody Gardenflex
elastyczny, 5-warstwowy wąż z oplotem z trykotu i syntetycznymi nićmi tekstylnymi · stabilność formy · dwuwarstwowy 
rdzeń węża z PCW · gładka powłoka PVC · wysoka odporność na ciśnienie · odporny na ścieranie · odporna na 
promieniowanie UV powłoka · bez kadmu i baru · wykonany w technologii plastra pszczelego Soft & Flex Technology · 
wyśmienita odporność na zginanie i zagięcia · zakres temperatur: -20°C do +60°C · do zaopatrywania w wodę i prac 
czyszczących w przemyśle, rzemiośle, zakładach komunalnych, budownictwie naziemnym i podziemnym, rolnictwie i 
ogrodnictwie

Ø gwintu 
wewnętrznego 
mm (cale)

Grubość 
ścianki 
mm

Ciśnienie 
robocze 
bar

Ciśnienie 
rozrywające 
bar

Waga 
kg/m

Długość 
m

Nr art. cena podstawowa 
/ EUR

EUR KO

12,7 (1/2) 2,6 10 25 0,128 25 40 00 350 004 1,30 / 1m 32,451) TK90

12,7 (1/2) 2,6 10 25 0,128 50 40 00 350 005 1,30 / 1m 64,801) TK90

19 (3/4) 3,45  9 20 0,25 25 40 00 350 006 2,39 / 1m 59,651) TK90

19 (3/4) 3,45  9 20 0,25 50 40 00 350 007 2,39 / 1m 119,251) TK90

25 (1) 3,4  8 18 0,401 25 40 00 350 008 3,97 / 1m 99,151) TK90

25 (1) 3,4  8 18 0,401 50 40 00 350 009 3,96 / 1m 198,201) TK90
1) cena za rolkę

Ogrodowy wąż do wody Turboflex
bardzo odporny na ciśnienie · elastyczny w niskich temperaturach · nie skręca się pod obciążeniem i bez niego · rdzeń 
węża z PWC

Ø gwintu wewnętrznego mm (cale) Ciśnienie rozrywające bar Długość m Nr art. cena podstawowa /  
EUR

EUR KO

13 (1/2) 50 20 40 00 350 010 1,40 / 1m 28,001) TR68

13 (1/2) 50 30 40 00 350 011 1,40 / 1m 42,001) TR68

13 (1/2) 50 50 40 00 350 012 1,40 / 1m 70,001) TR68

19 (3/4) 25 25 40 00 350 013 2,74 / 1m 68,451) TR68

19 (3/4) 25 50 40 00 350 014 2,74 / 1m 136,901) TR68
1) cena za rolkę

Ogrodowy wąż do wody Superhoze
rozciągliwy ogrodowy wąż do wody · wytrzymała powłoka z tworzywa sztucznego · konstrukcja zapobiegająca zaginaniu · 
elementy połączeniowe: 2x Aquastop,1x dysza,1x przyłącze do kranu 19mm/13mm

Długość m Nr art. EUR KO

15 40 00 350 001 34,951) TK36

30 40 00 350 002 49,951) TK36

40 40 00 350 705 65,901) TK36
1) cena za rolkę

Zestaw pneumatyczny Admi®Clear TX
przezroczysty wąż PCW z wkładką · nadaje się do powietrza, cieczy alkalicznych, wody słodkiej, wody morskiej, wody 
zaolejonej, ścieków · sprawdzona jakość, do kontaktu z artykułami spożywczymi wg dyrektywy 2007/19WE (stymulatory: 
A/B/C/D2) i rozporządzeniem WE 10/2011 · przed pierwszym użyciem koniecznie starannie wyczyścić · w pełni 
zintegrowany jako zestaw sprężonego powietrza z wtykowymi złączami sprężonego powietrza · Zakres temperatur: 
-20 °C do +65 °C

Ø gwintu wewnętrznego 
mm (cale)

Grubość 
ścianki mm

Ø zewn. 
mm

Ciśnienie 
robocze bar

Długość 
m

Nr art. cena podstawowa 
/ EUR

EUR KO

6 3 12 20 10 40 00 352 091 1,84 / 1m 18,401) TX48

9 3 18 20 10 40 00 352 092 2,06 / 1m 20,551) TX48
1) cena za rolkę
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Wąż do sprężonego powietrza Super Nobelair® Soft
wysoka elastyczność · materiał: miękkie PCW z wkładką z włóknami poliestrowymi i jasnoniebieskim przykryciem · 
samogasnący po wygaszeniu płomienia · niska waga · odporne na UV · długi okres użytkowania · elastyczny w niskich 
temperaturach · dobra odporność na olej i benzynę (wewnątrz i na zewnątrz) · zakres temperatur: -20 °C do +60 °C 
zastosowanie: przemysł samochodowy, zakłady montażowe, przetwórstwo tworzyw sztucznych itp.

Zastosowanie: doprowadzenie sprężonego powietrza do narzędzi pneumatycznych · wyposażenie stacji montażowych

Ø gwintu 
wewnętrznego 
mm (cale)

Grubość 
ścianki 
mm

Ø 
zewn. 
mm

Ciśnienie 
robocze 
bar

Waga 
kg/m

Promień 
zgięcia 
mm

Kolor Długość 
m

Nr art. JS EUR KO

6,3 (1/4) 2,35 11 15 0,81 45 niebieski 50 45 66 600 018 50 1,901) TK90

9 (3/8) 2,75 14,5 15 1,31 63 niebieski 50 45 66 600 020 50 2,151) TK90
1) cena za m

Wąż ciśnieniowy flextrem BluBird
z odpornej na ozon mieszanki gumy do ochrony przed warunkami atmosferycznymi · brak załamań, łatwa obsługa · zakres 
temperatur: -50°C do +90°C

Redukcja ciężaru do >40% – nadaje się do najtrudniejszych zastosowań przemysłowych

Ø gwintu 
wewnętrznego 
mm (cale)

Grubość ścianki 
mm

Ciśnienie robo-
cze bar

Ciśnienie 
rozrywające bar

Długość 
m

Nr art. JS EUR KO

 6 3 20 80 50 40 00 350 120 50 2,601) TC25

 9,5 3 20 80 50 40 00 350 121 50 4,051) TC25

13 3,5 20 80 50 40 00 350 122 50 5,651) TC25
1) cena za m

Wąż ciśnieniowy flextrem OilShield
odporny na olej, benzynę, olej napędowy i smary · z odpornej na ozon mieszanki gumy do ochrony przed warunkami 
atmosferycznymi · wytrzymały dzięki wzmocnieniu z tkaniny poliestrowej high-tech · ekstremalna wytrzymałość na 
ścieranie dzięki twardej powierzchni · łatwa obsługa · zakres temperatur: -30°C do +85°C

Redukcja ciężaru do >40% – nadaje się do najtrudniejszych zastosowań przemysłowych

Ø gwintu 
wewnętrznego 
mm (cale)

Grubość ścianki 
mm

Ciśnienie robo-
cze bar

Ciśnienie 
rozrywające bar

Długość 
m

Nr art. JS EUR KO

 6 3 20 80 50 40 00 350 140 50 3,351) TC25

 9,5 3 20 80 50 40 00 350 147 50 5,051) TC25

13 3,5 20 80 50 40 00 350 142 50 7,351) TC25
1) cena za m

Wąż pneumatyczny AIR TRIX®

wąż pneumatyczny wg DIN EN ISO 2398-1A i DIN 20018-1 · czarna, nieporowata, gładka warstwa wewnętrzna z 
SBR · nośnik ciśnienia: przędza syntetyczna · czarna, gładka warstwa zewnętrzna z SBR, odporna na ozon, warunki 
atmosferyczne i promieniowanie UV, odporna na ścieranie odporna na wodę przemysłową i zaolejone powietrze · 
ciśnienie robocze do 10 bar / 145 psi (powietrze), 16 bar / 232 psi (woda) · Zakres temperatur: –30°C do +70°C / –22°F 
do +158°F · wysoka elastyczność, wytrzymałość, odporność na zagięcia i stabilność kształtu · bez LABS, środków 
antyadhezyjnych i bez tłuszczów · wg DIN EN ISO 2398:2010 1A i DIN 20018-1 
Oznakowanie: 2x3 niebieskie, osiowo przebiegające paski na czarnym tle „Continental ContiTech AIR TRIX® DN 19 DIN 
EN ISO 2398:2010 1A / N-T DIN 20018-1 1,0 MPa (10 BAR / 145 PSI) Made in Germany 
Obszary zastosowania: Wąż do sprężonego powietrza AIR TRIX® jest niezawodnym specjalistą do ciężkich zastosowań 
w kamieniołomach, inżynierii lądowej i wodnej, dla producentów urządzeń pneumatycznych i sprężarek, odbiorców 
przemysłowych, przemysłu metalurgicznego, stoczniowego, stacji paliw i garaży wielkopowierzchniowych. Dostępny 
również w wersji wg §10 BVOSt (wcześniej LOBA).

Ø gwintu 
wewnętrznego 
mm (cale)

Grubość 
ścianki 
mm

Ø zewn. 
mm

Ciśnienie 
robocze 
bar

Waga 
kg/m

Promień 
zgięcia 
mm

Długość 
m

Nr art. JS EUR KO

13 (1/2) 5 23 10 0,41  80 40 45 55 777 271 40 2,451) TJ12

19 (3/4) 6 31 10 0,69 150 40 45 55 777 273 40 3,151) TJ12

25 (1) 7 39 10 1 185 40 45 55 777 274 40 5,101) TJ12
1) cena za m
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Ø gwintu 
wewnętrznego 
mm (cale)

Grubość 
ścianki 
mm

Ø 
zewn. 
mm

Ciśnienie 
robocze 
bar

Waga 
kg/m

Promień 
zgięcia 
mm

Kolor Długość 
m

Nr art. JS EUR KO

13 (1/2) 5 23 25 0,41  60 niebieski/
czarny

40 45 55 777 084 40 6,751) TJ12

19 (3/4) 5 29 25 0,59  85 niebieski/
czarny

40 45 55 777 088 40 9,201) TJ12

25 (1) 7 39 25 1 100 niebieski/
czarny

40 45 55 777 090 40 14,851) TJ12

1) cena za m

Zestaw pneumatyczny Admi®Press FLAT Y
gumowy wąż na powietrze sprężone, płaski, żółty, bardzo wytrzymały i lekki · do użytku w budownictwie, przemyśle, 
przez instytucje użyteczności publicznej, w rzemiośle i w wypożyczalniach sprężarek · duża wytrzymałość na ścieranie 
i trwałość · odporność na oleje, benzynę i chemikalia · odporny na starzenie, ozon i promieniowanie UV · kompletnie 
zintegrowany z zabezpieczającym sprzęgłem kłowym · Zakres temperatur: -40 °C do +100 °C

Ø gwintu 
wewnętrznego mm 
(cale)

Ciśnienie robocze 
bar

Długość 
m

Nr art. cena podstawowa /  
EUR

EUR KO

19 10 20 40 00 352 110 5,78 / 1m 115,651) TX48
1) cena za rolkę

Zestaw pneumatyczny Admi®Press 60
gumowy wąż na powietrze sprężone · żółty · wyjątkowo solidne, wytrzymałe wykonanie · nadaje się do powietrza, wody, 
ścieków i nieagresywnych mediów · rdzeń warunkowo odporny na działanie oleju · powłoka wytrzymała na ścieranie · 
odporny na starzenie i warunki atmosferyczne · kompletnie zintegrowany z zabezpieczającym sprzęgłem kłowym · 
Zakres temperatur: -30 °C do +70 °C

Ø gwintu 
wewnętrznego mm 
(cale)

Grubość ścianki 
mm

Ø zewn. 
mm

Ciśnienie 
robocze bar

Długość 
m

Nr art. cena podstawowa 
/ EUR

EUR KO

19 6 31 10 20 40 00 352 111 4,60 / 1m 91,901) TX48
1) cena za rolkę

Wąż dla przemysłu spożywczego TRIX® MULTI-FOOD
jednorodna, pozbawiona porów, jasna powłoka wewnętrzna z NBR · absolutnie bezwonny i bezsmakowy · Zakres 
temperatur: od -20°C do +90°C · odporność na parę do 6 bar (+164 °C) do sterylizacji – tylko otwarty system · nośnik 
ciśnienia: przędza syntetyczna · warstwa zewnętrzna NBR odporna na ścieranie, UV, tłuszcze i oleje · ciśnienie robocze do 
20 barów · zgodny z wymaganiami EG 1935/2004 i EG 2023/2006 · odpowiada FDA 177.2600 
oznaczenie: „Continental ContiTech TRIX® MULTIFOOD DN 13 PN 20 BAR / 290 PSI symbol szkła/widelca FDA Made in 
Germany” na białym lub niebieskim tle. 
Zastosowania: TRIX-MULTI-FOOD® to uniwersalny wąż przeznaczonych dla zakładów spożywczych wszelkiego rodzaju. 
Oprócz mleczarni, zakładów produkcji sera, fabryk margaryny, kuchni przemysłowych, zakładów przetwórstwa ryb i 
produkcji konserw rybnych oraz browarów i rzeźni może być stosowany również w zakładach tłoczenia oleju, rakarniach, 
dużych zakładach rzeźniczych i fabrykach marmolady. Możliwe jest stosowanie węży przez producentów maszyn 
mleczarskich. 
Wąż jest przystosowany do przepływu mleka, serwatki i gorącej wody o temperaturach do +90 °C.

Ø gwintu 
wewnętrznego mm 
(cale)

Grubość 
ścianki mm

Ciśnienie 
robocze bar

Promień zgięcia 
mm

Waga 
g/m

Długość 
m

Nr art. JS EUR KO

biały

13 (1/2) 5 20  95  430 40 45 55 777 413 40 6,301) TJ12

19 (3/4) 6 20 150  700 40 45 55 777 414 40 9,601) TJ12

25 (1) 7 20 200 1050 40 45 55 777 415 40 14,651) TJ12

niebieski

13 (1/2) 5 20  95  430 40 45 55 777 410 40 6,301) TJ12

19 (3/4) 6 20 150  700 40 45 55 777 411 40 9,601) TJ12

25 (1) 7 20 200 1050 40 45 55 777 412 40 14,651) TJ12
1) cena za m

Wąż na powietrze sprężone TRIX® Blaustrahl
wg DIN EN ISO 2398: 2010 typ 3C / L-T · czarna, pozbawiona porów, gładka powłoka wewnętrzna z NBR · ciśnienie 
robocze maks. 25 barów (dane przy temperaturze pomieszczenia) · nośnik ciśnienia: przędza syntetyczna · powłoka 
zewnętrzna z NBR, odporna na ozon, warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, odporna na ścieranie · bardzo 
elastyczny i wytrzymały · od DN 28 warstwa zewnętrzna CR, fakturowana · Zakres temperatur: -40 °C do +85 °C · 
bardzo dobra odporność na oleje, RMA Class A · niezależnie od długości elektrycznie przewodzący, R < 106 Ω · od DN 25 
bez LABS, środków antyadhezyjnych i bez tłuszczów · wg DIN EN ISO 2398 3C/L-T, od DN 28 2C/L-T 
Oznaczenie: 6 niebieskich, osiowo przebiegających pasków na czarnym podłożu, „Continental ContiTech TRIX® 
BLAUSTRAHL® DN 19 DIN EN ISO 2398: 2010 3 C / L-T Luft/Air 2,5 MPa (25 bar) R < 106 Ω/m Made in Germany” 
Zastosowania: TRIX®-Blaustrahl jest topowym produktem do ciężkich zastosowań w obszarze sprężonego powietrza. 
Wąż jest zgodny z normą DIN EN ISO 2398 i jest topowym urządzeniem dla przemysłu, górnictwa, kamieniołomów, 
budownictwa naziemnego i podziemnego, przemysłu hutniczego, stoczni, producentów urządzeń pneumatycznych i 
sprężarek, stacji benzynowych, garaży wielkopowierzchniowych i wielu innych obszarów. 
LOBA (Krajowy Wyższy Urząd Górnictwa) wersja na życzenie.



Wąż do wody pitnej Profiline-Aqua Plus
wielowarstwowy wąż do obszaru wody pitnej · z wkładką z włóknami poliestrowymi i rdzeniem wewnętrznym 
polietylenowym · niebieska pokrywa · atest KTW A i DVGW-W270 · dopuszczony zgodnie z dyrektywą europejską 
w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością 2007/19 WE w kategorii A/B/C/D 
oraz do oliwy z oliwek X i Xb (zgodny z rozporządzeniem 10/2011) · dopuszczony również do mleka zgodnie z 
rozporządzeniem EU nr 10/2011/EU 
zakres temperatur: -15°C do +50°C 
zastosowanie: przewód doprowadzający do mobilnych instalacji do sprzedaży napojów, zaopatrzenia w wodę pitną na 
targach, do komunalnych zakładów wodociągowych, przemysłu spożywczego

Ø gwintu 
wewnętrznego 
mm (cale)

Grubość ścianki 
mm

Ciśnienie 
robocze bar

Waga g/m Promień 
zgięcia mm

Długość 
m

Nr art. JS EUR KO

13 (1/2) 3,5 20 161 140 50 45 66 600 161 50 5,951) TK90

19 (3/4) 4 20 254 215 50 45 66 600 162 50 9,701) TK90
1) cena za m

Wąż do wody pitnej AQUAPAL®

specjalna, przejrzysta warstwa wewnętrzna bez plastyfikatora · zakres temperatur: od -30 °C do + 90 °C · zatwierdzony 
zgodnie z wytycznymi KTW „rury”, DVGW W270, DVGW VP549 i WRAS · zgodny z wymaganiami WE 1935/2004, WE 
2023/2006, UE 10/2011, FDA (21 CFR 177.2600) 
Oznakowanie: osiowo przebiegająca żółta linia falowana na błękitnym tle „Continental ContiTech www.AQUAPAL.de 
wąż do wody pitnej PN 20 KTW ”A” / W270 / VP 549 DVGW CERT DW-0309BT0079 „symbol DVGW / WRAS numer 
aprobaty 1208533 / symbol kieliszka i widelca FDA Made in Germany” 
Zastosowania: Idealny wąż do wody pitnej do stosowania w przemyśle spożywczym i produkcji napojów, szerokie 
zastosowania na kempingach, w samochodach i przyczepach kempingowych, do napełniania zbiorników z wodą pitną, 
w dużych stołówkach, do komunalnych awaryjnych przewodów zasilania, imprez organizowanych w plenerze i do wielu 
innych zastosowań. Specjalna przezroczysta, plastomerowa warstwa wewnętrzna bez plastyfikatora jest jednorodna, 
gładka i całkowicie neutralna pod względem zapachów i smaku. 
AQUAPAL® spełnia wszystkie obowiązujące w Niemczech zalecenia/normy odnoszące się do transportu wody pitnej.

Ø gwintu 
wewnętrznego 
mm (cale)

Grubość 
ścianki mm

Ciśnienie 
robocze bar

Waga 
g/m

Promień 
zgięcia mm

Długość 
m

Nr art. JS EUR KO

10 (3/8) 3,6 20  210  60 40 45 55 777 012 40 11,051) TJ12

13 (1/2) 3,6 20  250  75 40 45 55 777 013 40 12,001) TJ12

19 (3/4) 4,2 20  420 110 40 45 55 777 015 40 16,751) TJ12

25 (1) 4,5 20  570 145 40 45 55 777 018 40 23,051) TJ12

32 (1 1/4) 5,5 20  870 280 40 45 55 777 020 40 33,851) TJ12

50 (2) 7,5 20 1790 435 40 45 55 777 024 40 67,851) TJ12
1) cena za m
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Wąż budowlany / przemysłowy
dodatkowe gumowanie na złączu Storz · plecionka poliestrowa · gumowany wewnątrz · konfekcjonowany ze złączami 
Storz gotowy do użycia

Ø wewnętrzna mm Ciśnienie robocze bar Wersja Długość m Nr art. EUR KO

 52 10 C 20 40 00 353 532 59,901) TE03

 75 10 B 20 40 00 353 533 86,951) TE03

100 10 A 20 40 00 353 534 155,501) TE03
1) cena za rolkę

Wąż gaśniczy Synthetic SL
niepowlekany wąż gaśniczy dla pomp i pojazdów gaśniczych wg DIN 14811:2008-01 + A2:2014-08 klasa 1 - stopień 
wydajności 1 lub stopień wydajności 2 · zabezpieczony przed skręcaniem się (nie skręca się) · dobra wytrzymałość na 
ścieranie i długi czas użytkowania · odporny z zewnątrz na olej, benzynę i chemikalia · niewielki spadek ciśnienia · lekki i 
giętki - odporny na zagięcia · odporny na starzenie, ozon i warunki atmosferyczne · mała średnica rolki · bezobsługowy · 
łatwy w naprawie (materiał do napraw i urządzenie do wulkanizacji są oferowane na życzenie) · z systemem złącza Storz · 
Zakres temperatur: -30 °C do krótkotrw. +80 °C 
 
Obszary zastosowania: straże pożarne, nawadnianie w rolnictwie, transport statkiem, rafinerie, przemysł 
Tkanina: 100 % poliester o dużej wytrzymałości, tkany dookoła · łańcuch, podwójnie przędzony, łączenie korpusu · maks. 
wydłużenie podłużne 3 % · maks. wydłużenie poprzeczne 3% 
Wyłożenie wewnętrzne: gumowanie dwuwarstwowe z czarnej gumy SBR i białej warstwy klejowej NBR (warstwa 
chroniąca przed olejem), odporne na ozon i z zewnątrz odporne na olej to gumowanie gwarantuje gładką ściankę 
wewnętrzną i bardzo małe straty przez tarcie 
Na zewnątrz: nie powlekany, naturalnie biały

Ø wewnętrzna 
mm

Ciśnienie robocze Ciśnienie 
rozrywające

Wersja Długość 
m

Nr art. EUR KO

52 16 60 Storz C 20 40 00 350 058 66,801) TR63

75 16 60 Storz B 20 40 00 350 059 96,501) TR63
1) cena za rolkę
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Wąż przemysłowy Profi
gumowany z zewnątrz wąż do trudnych warunków stosowania · odporny na ścieranie · ognioodporna · odporny na olej, 
benzynę i chemikalia · giętki i odporny na załamania · odporny na starzenie, ozon i warunki atmosferyczne · bezobsługowy 
i łatwy w czyszczeniu · łatwy w naprawie (materiał do napraw i urządzenie do wulkanizacji są oferowane na zapytanie) · z 
systemem złącza Storz · Zakres temperatur: -30 °C do krótkotrw. +80 °C 
 
Obszary zastosowania: straże pożarne, nawadnianie w rolnictwie, transport statkiem, rafinerie, przemysł 
Tkanina: 100% syntetyczna przędza, tkany dookoła (syntetyczna wkładka tekstylna), maks. wydłużenie podłużne 4%, 
maks. wydłużenie poprzeczne 4% 
Wyłożenie wewnętrzne i pokrywa zewnętrzna: Wysokiej jakości syntetyczna guma nitrylowa w procesie 
ekstrudowania jest przetłaczana przez tkaninę. Gładka ścianka wewnętrzna o niewielkich stratach na skutek tarcia. 
Pokrywa zewnętrzna z żebrami dla zwiększonej wytrzymałości na ścieranie.

Ø wewnętrzna 
mm

Ciśnienie robocze Ciśnienie 
rozrywające

Wersja Długość 
m

Nr art. EUR KO

52 17 50 Storz C 20 40 00 350 053 134,351) TR63

75 17 50 Storz B 20 40 00 350 054 197,251) TR63
1) cena za rolkę

Mostek wężowy gumowy
mostek przejazdowy do węża z czarnej, ciągliwej i odpornej na murszenie litej gumy SBR · odporny na wpływy 
atmosferyczne i bardzo trwały · dzięki obustronnie dostępnym elementom połączeniowym można można zestawiać 
ze sobą dowolną liczbę mostków · kołki gwintowane i elementy mocujące ze stali nierdzewnej · na obydwu skośnych 
płaszczyznach znajdują się odblaskowe paski w kolorze żółto-pomarańczowym · możliwość stosowania do 2 węży w 
rozmiarze C i B (maksymalna zewnętrzna średnica węża 100 mm) · ochrona węży i kabli przed uszkodzeniem podczas ich 
przejeżdżania · nośność maks. 20 t

Obszary zastosowania: budowy, rolnictwo, przemysł

Dł. x szer. x wys. mm Waga Nr art. EUR KO

870 x 300 x 90 ok. 13 kg 40 00 350 060 45,00 TK30

Mostek wężowy gumowy
mostek zaczepiany do wewnątrz · z bardzo wzmacnianej gumy · przystosowany do ciężkich samochodów ciężarowych 
· jednostki o szerokości 30 cm, które można szybko zmontować do żądanej szerokości mostka · łatwe przenoszenie 
· nadaje się do pojedynczych i podwójnych węży · podkład antypoślizgowy zapewniający optymalną przyczepność do 
podłoża · niezawodna i łatwa obsługa · z odblaskowymi pasami · nośność 44 t 
 
obszary zastosowania: straże pożarne, rolnictwo, przemysł, gospodarka leśna

Dł. x szer. x wys. mm Waga kg Wersja Nr art. EUR KO

 855 x 302 x  84 12 do 75 mm dla 2 węży 40 00 350 062 71,50 TR63

 830 x 320 x 102 16 do 90 mm dla 2 węży 40 00 350 063 81,50 TR63

1010 x 290 x 135 21 do 125 mm dla 2 węży 40 00 350 064 101,00 TR63

Kanał do węży i kabli Admi®Canal 698-C
z czarnej gumy · z żółtą pokrywą · 3 komory węży po 55 mm Ø, wytrzymałe wykonanie · nośność 20 t

Dł. x szer. x wys. mm Waga Nr art. EUR KO

900 x 500 x 75 19,5 kg 40 00 353 050 109,50 TX48

Wąż budowlany / przemysłowy
kolor bezpieczeństwa jaskrawopomarańczowy · dobra wytrzymałość na ścieranie i długi czas użytkowania · niewielki 
spadek ciśnienia · lekki i giętki · mała średnica rolki · bezobsługowy · łatwy w naprawie (materiał do napraw i urządzenie 
do wulkanizacji są oferowane na życzenie) · z systemem złącza Storz · Zakres temperatur: -30 °C do +80 °C 
Made in Germany 
 
Obszary zastosowania: przemysł, budownictwo, ogrodnictwo, rolnictwo 
Tkanina: 100% jasnopomarańczowa przędza poliestrowa, tkana dookoła, maks. wydłużenie podłużne 3%, maks. 
wydłużenie poprzeczne 3% 
Wyłożenie wewnętrzne: wysokiej jakości guma syntetyczna, odporna na starzenie i ozon 
Na zewnątrz: nie powlekany, jaskrawopomarańczowy 
Dodatkowo: z 2 opaskami do węży

Ø wewnętrzna 
mm

Ciśnienie robocze 
bar

Ciśnienie 
rozrywające bar

Wersja Długość 
m

Nr art. EUR KO

 52 13 40 Storz C PN6 20 40 00 350 075 81,501) PR00

 75 13 40 Storz B PN6 20 40 00 350 076 114,501) PR00

102 10 30 Storz A PN6 20 40 00 350 077 206,351) PR00
1) cena za rolkę



Wąż ssący i tłoczący APDatec 10
elastyczny wąż z miękkiego PCW, wzmacniany odporną na uderzenia spiralą z twardego PCW · do odsysania i 
transportowania wody i cieczy kompatybilnych z PCW przy średniej próżni lub niewielkim ciśnieniu w rolnictwie, 
przemyśle i nawadnianiu · zakres temperatur: -5 °C do +60 °C · zgodność z REACH wg 1907/2006/WE · 
zgodność z RoHS wg 2011/65/WE · bez ftalanów

Ø wewnętrzna mm Grubość ścianki mm Ciśnienie robocze bar Długość m Nr art. JS EUR KO

19 2,4 7 50 40 00 346 025 50 2,101) TX03

25 2,5 7 50 40 00 346 026 50 2,601) TX03

32 2,8 7 50 40 00 346 027 50 3,301) TX03

38 3,2 6 50 40 00 346 028 50 4,101) TX03

50 3,4 5 50 40 00 346 029 50 6,101) TX03
1) cena za m

Kolor: zielony transparentny

Wąż ssący i tłoczący
przeźroczysty wąż spiralny z PCW z miękką, odporną na uderzenia spiralą z twardego PCW · do lekkich zastosowań w wielu 
branżach przemysłowych · gładka ścianka wewnętrzna zapobiega powstawaniu osadów ·  
Zastosowanie: pompy, nawadnianie, siewniki 
Zastosowanie w przemyśle rolniczym, budowlanym, w ogrodnictwie i architekturze krajobrazu oraz w budownictwie maszyn 
zakres temperatur: -15°C do +60°C

Ø gwintu 
wewnętrznego 
mm (cale)

Grubość 
ścianki mm

Ciśnienie 
robocze bar

Promień zgięcia 
mm

Podciśnienie 
bar

Długość 
m

Nr art. JS EUR KO

20 2,4 6  80 0,6 50 40 00 350 035 50 2,051) TK90

25 2,4 5 105 0,5 50 40 00 350 036 50 2,451) TK90

32 2,5 5 135 0,5 50 40 00 350 037 50 3,151) TK90

38 2,8 5 160 0,5 50 40 00 350 038 50 4,001) TK90

50 3,3 4 230 0,5 50 40 00 350 039 50 5,051) TK90
1) cena za m
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zestaw węża ssącego RAUSPIRALFLEX
spiralnie zbrojony wąż PCW · wersja lekka z osprzętem do podłączenia i sitkiem ssącym · kolor: zielony, przezroczysty · 
zakres temperatur: -10°C do +60°C · przyłącze pompy: 25 mm (1) nakrętka kołpakowa oraz przejściówka dla gwintu 
zewnętrznego 25 mm (1”)

Ø gwintu wewnętrznego mm (cale) Długość m Nr art. cena podstawowa 
/ EUR

EUR KO

25 (1) 7 40 00 350 028 3,36 / 1m 23,501) TR68
1) cena za rolkę

Wąż odsysający i przedmuchujący PROTAPE® PUR 301 AS g

 
zastosowania: elastyczny wąż do gazów, pyłów ściernych, proszków, włókien; instalacji odsysających, odpylających i 
filtracyjnych, odsysania mgły olejowej, pary farb i pary środków chemicznych, ramię odsysające, wahadłowy wąż do 
gazów na ramieniu załadunkowym, obszar zagrożony wybuchem, wentylacja budynków inwentarskich, autobusy, 
przyczepy kempingowe, statki, jachty: wentylacja, ogrzewanie, wentylacja czystego pomieszczenia, maszyna do produkcji 
półprzewodników, mieszek falisty, kompensator 
właściwości: bardzo lekkie wykonanie; bardzo elastyczny + ściśliwy 3:1; odporny na ścieranie; odporny na mikroby; 
dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia; bardzo duża elastyczność w niskich temperaturach trudnopalny wg:  
DIN 4102-B1; trudnopalny wg: UL94-HB, ścianka trwale antystatyczna: rezystancja skrośna i rezystancja powierzchni  
< 109 Ω; wg TRGS 727 i ATEX 2014/34/EU: do zasysania palnych pyłów (strefa 22 we wnętrzu), do tłoczenia niepalnych 
cieczy, do zastosowań w strefie 1 i 2 (gazy); spełnia wymagania bezpieczeństwa niemieckich przepisów Holz-BG;  
wg DIN 26057 typ 1; zgodność z RoHS 
konstrukcja: 1. stalowy drut sprężynowy osadzony w ściance, 2. ścianka: trwale antystatyczny poliuretan estrowy 
Premium (Pre-PUR ® ), 3. grubość ścianki ok. 0,4 mm 
zakres temperatur: -40°C do 90°C (przejściowo do 125°C)Warianty dostawy: inne wersje, wymiary i długości są 
dostępne na zamówienie

Ø wewnętrzna 
mm

Ø zewn. 
mm

Nadciśnienie 
bar

Podciśnienie 
bar

Promień 
zgięcia mm

Waga 
kg/m

Długość 
m

Nr art. JS EUR KO

 38  46 0,63 0,245  27 0,22 5 45 01 400 768 5 15,101) TK60

 40  48 0,6 0,235  28 0,23 5 45 01 400 769 5 15,101) TK60

 50  58 0,48 0,17  33 0,28 5 45 01 400 770 5 15,101) TK60

 65  73 0,37 0,13  40 0,36 5 45 01 400 771 5 16,301) TK60

 80  88 0,305 0,11  48 0,44 5 45 01 400 772 5 18,701) TK60

100 108 0,245 0,055  58 0,51 5 45 01 400 773 5 21,201) TK60

120 128 0,205 0,045  68 0,61 5 45 01 400 774 5 24,501) TK60

125 133 0,195 0,045  71 0,63 5 45 01 400 778 5 25,301) TK60

150 158 0,16 0,035  83 0,76 5 45 01 400 779 5 30,001) TK60

160 168 0,15 0,035  88 0,81 5 45 01 400 780 5 32,001) TK60

180 188 0,135 0,03  98 0,9 5 45 01 400 781 5 36,701) TK60

200 208 0,12 0,025 108 1,03 5 45 01 400 782 5 40,301) TK60

250 259 0,1 0,02 136 1,28 5 45 01 400 783 5 49,301) TK60
1) cena za m
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Wąż odsysający i tłoczący AIRDUC® PUR 355 AS g

Zastosowania: elastyczny wąż do tłoczenia dużych ilości ściernego proszku, materiałów sypkich, granulatu oraz 
do gazów, urządzenie do transportu granulatu, transporter próżniowy i zasysający, system dozowania, napełnianie/
opróżnianie big-bagów, młynek, młyn, ekstruder, wiertarka do kształtek wtryskowych i płytek obwodów drukowanych 
(PCB), pudrowanie, rozpylanie proszku, np. przemysł drukarski, maszyna do druku offsetowego: zasilanie powietrzem, 
szafa zasilania powietrzem, odkurzacze przemysłowe i pyłowe, obszar zagrożony wybuchem, transport nasion/nawozów: 
siewnik i siewnik rzędowy, pneumatyczny transporter zboża, przemysł budowlany: frez asfaltowy, wąż transportu 
surowców, takich jak piasek, kwarc, odłamki, wióry, sprężarka/kompresor, sprężarka z kanałem bocznym, pompa 
próżniowa i ciśnieniowa, przemysł papierniczy / maszyna do pakowania: odsysanie obrzeży, obróbka powierzchni: 
odprowadzanie kulek i piasku do obróbki strumieniowej (np. do kabiny obróbki strumieniowej, stocznie, stripper), 
frezowanie podłóg, szlifierka, zamiatarka, pojazd służb komunalnych: kosiarka do trawy i skarp, odkurzacz do liści / 
zbieracz liści, podnośnik podciśnieniowy: przewód doprowadzający podciśnienie  
Właściwości: ciężkie wykonanie; bardzo odporny na ścieranie; zwiększona odporność na ciśnienie i podciśnienie; 
odporny na mikroby; dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia; bardzo dobra elastyczność w niskich 
temperaturach, trudnopalny wg: UL94-V2, trudnopalny wg: DIN 4102-B1, ścianka trwale antystatyczna: rezystancja 
skrośna i rezystancja powierzchni < 109 Ω; zgodnie z TRGS727 i ATEX 2014/34/EU: do transportu pneumatycznego 
palnych pyłów i materiałów sypkich (strefa 20, 21, 22 we wnętrzu), do zasysania palnych pyłów (strona 22 we wnętrzu), 
do transportowania cieczy palnych (wewnątrz strona 0, 1, 2), do transportu cieczy niepalnych, do stosowania w strefie  
1 i 2 (gazy), do stosowania w strefie 0 (gazy); spełnia wymagania niemieckich przepisów Holz-BG; zgodność z RoHS, wg 
DIN 26057 typ 3; zgodność z RoHS 
Konstrukcja: 1. zatopiony w ściance stalowy drut sprężynowy, 2. ścianka: trwale antystatyczny poliuretan estrowy 
Premium (Pre-PUR ® ), 3. grubość ścianki ok. 1,4 - 1,5 mm 
zakres temperatur: -40 °C do +90 °C (krótkotrw. +125 °C)  
Warianty dostawy: inne wersje, wymiary i długości są dostępne na zamówienie

Ø 
wewnętrzna 
mm

Ø zewn. 
mm

Nadciśnienie 
bar

Podciśnienie 
bar

Promień 
zgięcia mm

Waga 
kg/m

Długość 
m

Nr art. JS EUR KO

 32  42 3,77 1  26 0,44 10 45 01 400 160 10 23,101) TK60

 38  48 3,215 1  29 0,52 10 45 01 400 161 10 24,301) TK60

 40  50 3,065 1  30 0,54 10 45 01 400 162 10 25,751) TK60

 50  60 2,485 0,825  35 0,66 10 45 01 400 163 10 30,001) TK60

 60  70 2,09 0,685  40 0,78 10 45 01 400 164 10 34,901) TK60

 70  81 1,8 0,54  62 0,98 10 45 01 400 165 10 37,901) TK60

 75  86 1,685 0,505  66 1,05 10 45 01 400 166 10 40,551) TK60

 80  91 1,585 0,475  69 1,11 10 45 01 400 167 10 41,401) TK60

100 111 1,275 0,39  83 1,49 10 45 01 400 168 10 63,551) TK60

120 131 1,07 0,325  97 1,77 10 45 01 400 169 10 74,601) TK60

125 136 1,025 0,315 101 1,84 10 45 01 400 170 10 80,001) TK60

140 151 0,92 0,28 111 2,03 10 45 01 400 171 10 89,851) TK60

150 161 0,86 0,27 118 2,41 10 45 01 400 172 10 96,451) TK60

160 171 0,805 0,255 125 2,56 10 45 01 400 173 10 104,101) TK60

180 191 0,715 0,225 139 2,87 10 45 01 400 174 10 116,751) TK60

250 263 0,52 0,12 191 3,88 10 45 01 400 176 10 185,451) TK60
1) cena za m

Wąż ssący i tłoczący AIRDUC® PUR 356 AS g

Zastosowania: wąż do tłoczenia dużych ilości ekstremalnie ściernych materiałów sypkich, granulatu, kamieni, przemysł 
przetwórstwa tworzyw sztucznych: transporter granulatu, próżniowy i zasysający, system dozowania, napełnianie/
opróżnianie big-bagów, młynek, młyn, ekstruder, maszyna do formowania wtryskowego, pojazd zasysający i suszący: 
transport żwiru na dach, czyszczenie przemysłowe, czyszczenie elektrowni, pogłębiarka, obszar zagrożony wybuchem, 
rolnictwo: pneumatyczny transporter zboża, pompa do betonu: wąż wylotowy, przemysł budowlany: wiertło do kamienia, 
wąż transportu surowców, takich jak piasek, kwarc, odłamki, wióry, sprężarka/kompresor, sprężarka z kanałem bocznym, 
pompa próżniowa i ciśnieniowa, przemysł papierniczy / maszyna do pakowania: odsysanie obrzeży, obróbka powierzchni: 
odprowadzanie kulek i piasku do obróbki strumieniowej np. do kabiny obróbki strumieniowej, stocznie, stripper, 
frezowanie podłóg, szlifierka, pojazd silosu/cysterna: napełnianie silosu i opróżnianie, transportowanie drewnianych pelet, 
granulat i proszek tworzyw sztucznych   
Właściwości: wykonanie superciężkie; ekstremalna wytrzymałość na ścieranie ze względu na selektywne wzmocnienie 
pod drutem i niewielki wznios węża; bardzo dobra odporność na ciśnienie, podciśnienie i ciśnienie szczytowe; odporność 
na mikroby; dobra odporność na olej, benzynę i chemikalia; bardzo dobra elastyczność w niskich temperaturach; 
ścianka trwale antystatyczna: rezystancja skrośna i rezystancja powierzchni < 109Ω; wg TRGS727 i ATEX 2014/34/
EU: do transportu pneumatycznego palnych pyłów i materiałów sypkich (strefa 20, 21, 22 we wnętrzu), do zasysania 
pyłów palnych (strefa 22 we wnętrzu), do transportowania cieczy palnych (wewnątrz strefa 0, 1, 2), do transportu cieczy 
niepalnych, do stosowania w strefie 1 i 2 (gazy), do stosowania w strefie 0 (gazy); wg DIN 26057 typ 4; zgodność z RoHS 
Konstrukcja: 1. zatopiony w ściance stalowy drut sprężynowy, 2. ścianka: trwale antystatyczny poliuretan estrowy 
Premium (Pre-PUR ® ), 3. grubość ścianki ok. 2,0 - 2,5 mm, 4. wzmocnienie głównych stref ścierania 
zakres temperatur: -40 °C do +90 °C (krótkotrw. +125 °C) 
Warianty dostawy: inne wersje, wymiary i długości są dostępne na zamówienie

Ø 
wewnętrzna 
mm

Ø zewn. 
mm

Nadciśnienie 
bar

Podciśnienie 
bar

Promień 
zgięcia mm

Waga 
kg/m

Długość 
m

Nr art. JS EUR KO

 32  43 5,235 1   90 0,68 10 45 01 400 200 10 37,051) TK60

 38  49 4,475 1  104 0,79 10 45 01 400 201 10 40,151) TK60

 40  51 4,27 1  109 0,82 10 45 01 400 202 10 42,251) TK60

 50  61 3,47 1  134 1 10 45 01 400 203 10 47,801) TK60

 60  71 2,92 1  156 1,18 10 45 01 400 204 10 57,651) TK60

 70  82 2,52 1  186 1,37 10 45 01 400 205 10 63,051) TK60

 75  87 2,36 1  195 1,46 10 45 01 400 206 10 67,501) TK60

 80  92 2,22 1  205 1,55 10 45 01 400 207 10 68,701) TK60

100 113 1,98 1  272 2,27 10 45 01 400 208 10 105,051) TK60

120 133 1,66 0,93  330 2,69 10 45 01 400 209 10 123,501) TK60

Kontynuacja >



Ø 
wewnętrzna 
mm

Ø zewn. 
mm

Nadciśnienie 
bar

Podciśnienie 
bar

Promień 
zgięcia mm

Waga 
kg/m

Długość 
m

Nr art. JS EUR KO

125 138 1,595 0,895  336 2,8 10 45 01 400 210 10 132,701) TK60

140 153 1,43 0,8  400 3,11 10 45 01 400 211 10 148,851) TK60

150 163 1,335 0,745  435 3,68 10 45 01 400 212 10 159,901) TK60

160 173 1,255 0,7  470 3,91 10 45 01 400 213 10 172,551) TK60

180 193 1,12 0,62  830 4,38 10 45 01 400 214 10 193,551) TK60

200 214 1,01 0,56  950 5,94 10 45 01 400 215 10 216,101) TK60

250 264 0,81 0,445 1300 7,35  2,5 45 01 400 216 99 307,801) TK60
1) cena za m
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Wąż odsysający i tłoczący AIRDUC® PUR 351 EC g

Zastosowania: elastyczny wąż do ściernego proszku, materiałów sypkich, granulatu, gazów; odkurzaczy przemysłowych 
i pyłowych, obszar zagrożony wybuchem, kopalnia, budowa tuneli: wentylacja, odsysanie gazów metanowych  
Właściwości: bardzo odporny na ścieranie, dobra odporność na olej, benzynę i chemikalia; bardzo dobra elastyczność 
w niskich temperaturach; ścianka elektrycznie przewodząca: rezystancja skrośna i rezystancja powierzchni <10³ Ω; wg 
TRGS727 i ATEX 2014/34/EU: do transportu pneumatycznego palnych pyłów i materiałów sypkich (strefa 20, 21, 22 we 
wnętrzu), do zasysania pyłów palnych (strefa 22 we wnętrzu), do transportowania cieczy palnych (wewnątrz strefa 0, 1, 
2), do transportu cieczy niepalnych, do stosowania w strefie 1 i 2 (gazy), do stosowania w strefie 0 (gazy); wg DIN 26057 
Typ 2 zgodność z RoHS 
Konstrukcja: 1. zatopiony w ściance stalowy drut sprężynowy, 2. ścianka: elektrycznie przewodzący poliuretan estrowy 
(Pre-PUR ® ), 3. grubość ścianki ok. 0,7 mm 
zakres temperatur: -40 °C do +90 °C 
Warianty dostawy: inne wersje, wymiary i długości są dostępne na zamówienie

Ø 
wewnętrzna 
mm

Ø zewn. 
mm

Nadciśnienie 
bar

Podciśnienie 
bar

Promień 
zgięcia mm

Waga 
kg/m

Długość 
m

Nr art. JS EUR KO

 38  46 1,55 0,4  31 0,32 10 45 01 401 150 10 34,351) TK60

 40  48 1,475 0,39  32 0,34 10 45 01 401 151 10 34,351) TK60

 50  58 1,19 0,34  38 0,41 10 45 01 401 152 10 37,151) TK60

 60  68 0,995 0,265  44 0,49 10 45 01 401 153 10 40,251) TK60

 70  79 0,855 0,195  50 0,57 10 45 01 401 154 10 46,601) TK60

 75  84 0,8 0,18  53 0,61 10 45 01 401 155 10 47,101) TK60

 80  89 0,75 0,165  56 0,65 10 45 01 401 156 10 48,451) TK60

100 109 0,605 0,115  68 0,79 10 45 01 401 157 10 62,101) TK60

125 134 0,485 0,075  83 0,98 10 45 01 401 158 10 77,301) TK60

150 159 0,405 0,07  98 1,33 10 45 01 401 159 10 91,001) TK60

200 209 0,305 0,05 128 1,76 10 45 01 401 160 10 125,051) TK60
1) cena za m

Wąż odsysający i tłoczący AIRDUC® PUR 355 EC g

Zastosowania: elastyczny wąż do dużych przepustowości ściernego proszku, materiałów sypkich, granulatu i do gazów; 
odkurzaczy przemysłowych i pyłowych, obszar zagrożony wybuchem, kopalnia, budowa tuneli: wentylacja, odsysanie 
gazów metanowych, wąż do transportu surowców takich jak piasek, kwarc, żwir, odłamki i wióry 
Właściwości: wykonanie ciężkie; bardzo odporny na ścieranie, zwiększona odporność na ciśnienie i próżnię; dobra 
odporność na olej, benzynę i chemikalia; bardzo dobra elastyczność w niskich temperaturach; ścianka elektrycznie 
przewodząca: rezystancja skrośna i rezystancja powierzchni <10³ Ω; wg TRGS727 i ATEX 2014/34/EU: do transportu 
pneumatycznego palnych pyłów i materiałów sypkich (strefa 20, 21, 22 we wnętrzu), do zasysania pyłów palnych  
(strefa 22 we wnętrzu), do transportowania cieczy palnych (wewnątrz strefa 0, 1, 2), do transportu cieczy niepalnych, do 
stosowania w strefie 1 i 2 (gazy), do stosowania w strefie 0 (gazy); wg DIN 26057 typ 3; zgodność z RoHS 
Konstrukcja: 1. zatopiony w ściance stalowy drut sprężynowy, 2. ścianka: elektrycznie przewodzący poliuretan estrowy 
(Pre-PUR ® ), 3. grubość ścianki ok. 1,4 mm 
zakres temperatur: -40 °C do 90 °C 
Warianty dostawy: inne wersje, wymiary i długości są dostępne na zamówienie

Ø 
wewnętrzna 
mm

Ø zewn. 
mm

Nadciśnienie 
bar

Podciśnienie 
bar

Promień 
zgięcia mm

Waga 
kg/m

Długość 
m

Nr art. JS EUR KO

 38  48 1,975 0,515  29 0,55 10 45 01 401 170 10 42,451) TK60

 40  50 1,88 0,49  30 0,57 10 45 01 401 171 10 44,001) TK60

 50  60 1,515 0,39  35 0,71 10 45 01 401 172 10 52,151) TK60

 60  70 1,27 0,325  40 0,83 10 45 01 401 173 10 60,951) TK60

 70  81 1,515 0,25  62 1,01 10 45 01 401 174 10 66,351) TK60

 75  86 1,42 0,235  66 1,07 10 45 01 401 175 10 70,901) TK60

 80  91 1,335 0,22  69 1,14 10 45 01 401 176 10 72,451) TK60

100 111 1,075 0,175  83 1,41 10 45 01 401 177 10 113,201) TK60

125 136 0,865 0,14 101 1,74 10 45 01 401 178 10 142,651) TK60

150 161 0,72 0,13 118 2,29 10 45 01 401 179 10 172,101) TK60

200 212 0,505 0,085 155 2,85 10 45 01 401 180 10 234,751) TK60
1) cena za m

Kontynuacja

Możliwe cięcia

(+20% ceny za metr, 

ale co najmniej 8,- C) 
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Wąż odsysający i przedmuchujący PROTAPE® PUR 330 FOOD g

Zastosowania: elastyczny wąż do gazów, pyłów ściernych, proszków, włókien, transportu żywności suchej i mrożonej 
oraz farmaceutyków, mieszalników, suszarek, maszyn pakujących, napełniania/opróżniania big-bagów, młynów, ramion 
odsysających, napowietrzania pomieszczeń czystych, maszyn do produkcji półprzewodników, sprzętu medycznego/opieki 
zdrowotnej: wąż ochronny przewodu, wąż powietrzny i odsysający  
Właściwości: lekka i wzmocniona konstrukcja, bardzo elastyczna + ściśliwa 3:1, odporna na ścieranie, homologacja 
zgodnie z rozporządzeniem UE 10/2011 i najnowszym rozporządzeniem 2015/174 przez niezależny instytut badawczy dla 
całego węża, poliuretan bezpieczny dla żywności zgodnie z rozporządzeniem UE 10/2011 i ostatnim rozporządzeniem 
2015/174. wg: FDA 21 CFR 177.2600 oraz 178.2010, bezwonny i bezsmakowy, odporny na mikroby i hydrolizę, dobra 
odporność na oleje, benzynę i chemikalia, bardzo dobra elastyczność w niskich temperaturach,  zgodny z dyrektywą 
RoHS, aprobata zgodnie z rozporządzeniem UE 10/2011 (płyny modelowe imitujące żywność A, B, C lub E i D2), proces 
produkcyjny zgodny z GMP EC 2023/2006 
Konstrukcja: 1. stalowy drut sprężynowy osadzony w ściance, 2. ścianka: specjalny poliuretan estrowy Premium 
(Pre-PUR ® ), 3. grubość ścianki ok. 0,6 mm 
Zakres temperatur: -40 °C do +90 °C, krótkotrwale do +125 °C 
Warianty dostawy: inne wersje, wymiary i długości są dostępne na zamówienie

Ø gwintu 
wewnętrznego 
mm (cale)

Ø zewn. 
mm

Podciśnienie 
bar

Promień 
zgięcia mm

Nadciśnienie 
bar

Waga 
kg/m

Długość 
m

Nr art. JS EUR KO

 60  68 0,18  38 0,685 0,43 10/15 45 01 400 101 10 21,551) TK60

 70  78 0,155  43 0,59 0,5 10/15 45 01 400 102 10 23,801) TK60

 75  83 0,145  46 0,55 0,53 10 45 01 400 103 10 25,151) TK60

 80  88 0,135  48 0,515 0,57 10/15 45 01 400 104 10 26,901) TK60

100 108 0,08  58 0,415 0,67 10 45 01 400 105 10 29,601) TK60

120 128 0,065  68 0,345 0,79 10 45 01 400 106 10 34,351) TK60

125 133 0,065  71 0,335 0,83 10/15 45 01 400 107 10 35,501) TK60

140 148 0,055  78 0,295 0,92 10 45 01 400 108 10 39,601) TK60

150 158 0,055  83 0,275 0,99 10/15 45 01 400 109 10 42,251) TK60

160 168 0,05  88 0,26 1,04 10 45 01 400 110 10 45,001) TK60

180 188 0,045  98 0,23 1,17 10 45 01 400 111 10 51,851) TK60

200 208 0,03 108 0,21 1,33 10 45 01 400 112 10 57,201) TK60

250 258 0,025 133 0,165 1,63 10 45 01 400 113 10 69,951) TK60

300 309 0,02 159 0,14 2,13 10 45 01 400 114 10 88,351) TK60

350 359 0,02 184 0,12 2,48 10 45 01 400 115 10 103,901) TK60
1) cena za m

Wąż odsysający i tłoczący AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS g

Zastosowania: elastyczny wąż do ściernego proszku, materiałów sypkich, granulatu, gazów, transportu suchej i 
mrożonej żywności i farmaceutyków, mieszalnik, suszarka, maszyna do pakowania, napełnianie / opróżnianie big-bagów, 
młyn, obszar zagrożony wybuchem, wentylacja czystych pomieszczeń, maszyna do produkcji półprzewodników, przemysł 
papierniczy: ścieki, spaliny, technika medyczna, służba zdrowia: wąż ochronny przewodu, wąż powietrzny i odsysający, 
pojazd służb komunalnych: kosiarka do trawy, kosiarka do skarp, odkurzacz do liści / zbieracz liści 
Właściwości: średnio ciężkie wykonanie; duża odporność na ścieranie; ścianki przystosowane do artykułów 
spożywczych wg: FDA FCN 21 CFR 177.1680 i 177.2600; bezzapachowy i bezsmakowy, odporny na mikroby i hydrolizę; 
dobra odporność na chemikalia, oleje i benzynę; bardzo duża elastyczność w niskich temperaturach; ścianka trwale 
antystatyczna: rezystancja skrośna i rezystancja powierzchni < 109 Ω; zgodnie z TRGS727 i ATEX 2014/34/EU: do 
transportu pneumatycznego palnych pyłów i materiałów sypkich (strefa 20, 21, 22 we wnętrzu), do zasysania palnych 
pyłów (strona 22 we wnętrzu), do transportowania cieczy palnych (wewnątrz strona 0, 1, 2), do transportu cieczy 
niepalnych, do stosowania w strefie 1 i 2 (gazy), do stosowania w strefie 0 (gazy); wg DIN 26057 typ 2, zgodny z RoHS, 
proces produkcji zgodnie z GMP EC 2023/2006 
Konstrukcja: 1. zatopiony w ściance stalowy drut sprężynowy, 2. ścianka: trwale antystatyczny poliuretan estrowy 
Premium (Pre-PUR ® ), 3. grubość ścianki ok. 0,7 mm 
zakres temperatur: -40 °C do 90 °C, krótkotrwale do 125 °C 
Warianty dostawy: inne wersje, wymiary i długości są dostępne na zamówienie

Ø wewnętrzna 
mm

Ø zewn. 
mm

Nadciśnienie 
bar

Podciśnienie 
bar

Promień 
zgięcia mm

Waga 
kg/m

Długość 
m

Nr art. JS EUR KO

 50  57 1,25 0,38  38 0,4 10 45 01 401 123 10 16,051) TK60

 60  67 1,05 0,315  44 0,48 10 45 01 401 124 10 17,401) TK60

 70  77 0,9 0,185  50 0,56 10 45 01 401 125 10 20,101) TK60

 80  87 0,79 0,16  56 0,64 10 45 01 401 126 10 20,901) TK60

100 107 0,635 0,135  68 0,8 10 45 01 401 127 10 26,651) TK60

120 127 0,53 0,115  80 0,95 10 45 01 401 128 10 31,101) TK60

125 132 0,51 0,11  83 0,98 10 45 01 401 129 10 33,401) TK60

140 147 0,455 0,095  92 1,09 10 45 01 401 131 10 35,351) TK60

150 157 0,425 0,075  98 1,4 10 45 01 401 132 10 39,001) TK60

160 167 0,4 0,07 104 1,5 10 45 01 401 133 10 42,051) TK60

170 177 0,375 0,065 108 1,58 10 45 01 401 134 10 45,001) TK60

180 187 0,355 0,06 116 1,67 10 45 01 401 135 10 46,901) TK60

200 207 0,32 0,055 128 1,86 10 45 01 401 136 10 53,651) TK60

225 232 0,285 0,05 143 2,08 10 45 01 401 137 10 60,501) TK60

250 257 0,255 0,045 158 2,31 10 45 01 401 138 10 69,001) TK60

275 282 0,23 0,04 173 2,54 10 45 01 401 139 10 75,351) TK60

300 307 0,215 0,035 188 2,77 10 45 01 401 140 10 81,401) TK60
1) cena za m
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Wąż odsysający i tłoczący AIRDUC® PUR 351 FOOD g

Zastosowania: elastyczny wąż do transportu proszku ściernego, materiałów sypkich, granulatów, gazów, transportu 
żywności suchej i mrożonej oraz farmaceutyków, przenośniki próżniowe i ssące, system dozowania, mieszalnik, 
suszarka, maszyna pakująca, napełnianie/opróżnianie big-bagów, młyn, młyn, odkurzacze przemysłowe i do gospodarstw 
domowych  
Właściwości: wykonanie średnio ciężkie, bardzo wytrzymały na ścieranie, homologacja zgodnie z Rozporządzeniem  
UE 10/2011 oraz zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem 2015/174 przez niezależny instytut badawczy dla całego węża, 
poliuretan przystosowany do produktów spożywczych wg: FDA 21 CFR 177.2600 i 178.2010; bezwonny i bezsmakowy, 
odporny na mikroby i hydrolizę; dobra odporność na chemikalia, oleje i benzynę; bardzo duża elastyczność w niskich 
temperaturach; trudno zapalny wg: UL94-HB, zgodny z dyrektywą RoHS, dopuszczenia zgodnie z rozporządzeniem  
UE 10/2011 (płyny modelowe imitujące żywność A, B, C lub E i D2) 
– proces produkcji zgodnie z GMP EC 2023/2006 
Konstrukcja: 1. stalowy drut sprężynowy osadzony w ściance, 2. ścianka: specjalny poliuretan estrowy Premium 
(Pre-PUR ® ), 3. grubość ścianki ok. 1,0 mm 
Zakres temperatur: -40 °C do +90 °C (krótkotrw. +125 °C) 
Warianty dostawy: inne wersje, wymiary i długości są dostępne na zamówienie

Ø gwintu 
wewnętrznego 
mm (cale)

Ø zewn. 
mm

Podciśnienie 
bar

Promień 
zgięcia 
mm

Nadciśnienie 
bar

Waga 
kg/m

Długość 
m

Nr art. JS EUR KO

 50  58 0,285  39 1,405 0,41 10 45 01 400 120 10 22,051) TK60

 60  68 0,235  45 1,175 0,49 10/15 45 01 400 121 10 23,851) TK60

 70  79 0,15  52 1,01 0,59 10/15 45 01 400 122 10 27,701) TK60

 75  84 0,14  55 0,945 0,64 10 45 01 400 123 10 27,951) TK60

 80  89 0,13  58 0,89 0,68 10/15 45 01 400 124 10 28,701) TK60

100 109 0,11  70 0,715 0,97 10/15 45 01 400 125 10 36,701) TK60

120 129 0,09  82 0,595 1,16 10/15 45 01 400 126 10 42,701) TK60

125 134 0,09  85 0,575 1,2 10/15 45 01 400 127 10 45,851) TK60

140 149 0,08  94 0,51 1,34 10 45 01 400 128 10 48,701) TK60

150 159 0,065 100 0,48 1,52 10/15 45 01 400 129 10 53,851) TK60

160 169 0,065 106 0,45 1,61 10 45 01 400 130 10 57,851) TK60

180 189 0,055 118 0,4 1,81 10 45 01 400 131 10 64,451) TK60

200 209 0,05 130 0,36 2 10/15 45 01 400 132 10 73,901) TK60

250 259 0,035 160 0,29 2,39 10 45 01 400 133 10 95,151) TK60

300 309 0,03 190 0,24 2,86 10 45 01 400 134 10 112,101) TK60

350 359 0,025 220 0,205 3,33 10 45 01 400 135 10 137,101) TK60

400 409 0,025 250 0,18 4,27 10 45 01 400 136 10 163,401) TK60
1) cena za m

Wąż odsysający i tłoczący AIRDUC® PUR-INOX 351 FOOD-AS g

Zastosowania: elastyczny wąż do ściernego proszku, materiałów sypkich, granulatu, gazów, transportu suchej i mrożonej 
żywności i farmaceutyków, przenośnik próżniowy i zasysający, system dozowania, prasa do tabletek, mieszalnik, 
suszarka, maszyna do pakowania, napełnianie / opróżnianie big-bagów, młyn, obszar zagrożony wybuchem 
Właściwości: wykonanie średnio ciężkie, bardzo wytrzymały na ścieranie, homologacja zgodnie z Rozporządzeniem  
UE 10/2011 oraz zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem 2015/174 przez niezależny instytut badawczy dla całego węża, 
poliuretan przystosowany do produktów spożywczych wg: FDA 21 CFR 177.2600; bezwonny i bezsmakowy, odporny na 
mikroby i hydrolizę; dobra odporność na chemikalia, oleje i benzynę; bardzo duża elastyczność w niskich temperaturach; 
ścianka trwale antystatyczna: rezystancja skrośna i rezystancja powierzchni < 109Ω; zgodnie z TRGS727 i ATEX 2014/34/
EU: do transportu pneumatycznego palnych pyłów i materiałów sypkich (strefa 20, 21, 22 we wnętrzu), do zasysania 
palnych pyłów (strona 22 we wnętrzu), do transportowania cieczy palnych (wewnątrz strona 0, 1, 2), do transportu 
cieczy niepalnych, do stosowania w strefie 1 i 2 (gazy), do stosowania w strefie 0 (gazy); zgodny z dyrektywą RoHS, 
dopuszczenie zgodnie z rozporządzeniem UE 10/2011 (płyn modelowy imitujący żywność E), proces produkcji zgodnie  
z GMP EC 2023/2006 
Konstrukcja: 1. stalowy drut sprężynowy osadzony w ściance, spirala: drut ze stali szlachetnej (INOX), 2. ścianka: trwale 
antystatyczny poliuretan estrowy Premium (Pre-PUR ® ), 3. grubość ścianki ok. 1,0 mm 
Zakres temperatur: ok. -40 do ok. +90 °C, krótkotrwale do ok. 125 °C 
Warianty dostawy: inne wersje, wymiary i długości są dostępne na zamówienie

Ø gwintu 
wewnętrznego 
mm (cale)

Grubość 
ścianki 
mm

Ø 
zewn. 
mm

Podciśnienie 
bar

Promień 
zgięcia 
mm

Nadciśnienie 
bar

Waga 
kg/m

Długość 
m

Nr art. JS EUR KO

 32 ok. 0,7  40 0,44  28 2,09 0,28 10 45 02 401 000 10 30,601) TK60

 38 ok. 0,7  46 0,37  32 1,775 0,32 10 45 02 401 001 10 30,601) TK60

 40 ok. 0,7  48 0,355  33 1,69 0,34 10 45 02 401 002 10 30,601) TK60

 50 ok. 0,7  58 0,285  39 1,365 0,41 10 45 02 401 003 10 32,951) TK60

 60 ok. 0,7  68 0,235  45 1,145 0,49 10 45 02 401 004 10 35,751) TK60

 70 ok. 0,7  79 0,145  52 0,985 0,59 10 45 02 401 005 10 41,401) TK60

 75 ok. 0,7  84 0,135  55 0,92 0,64 10 45 02 401 006 10 41,751) TK60

 80 ok. 0,7  89 0,125  58 0,865 0,68 10 45 02 401 007 10 43,001) TK60

100 ok. 0,7 109 0,105  70 0,695 0,97 10 45 02 401 009 10 55,051) TK60

125 ok. 0,7 134 0,085  85 0,555 1,2 10 45 02 401 011 10 68,751) TK60

150 ok. 0,7 159 0,075 100 0,465 1,52 10 45 02 401 013 10 80,451) TK60

180 ok. 0,7 189 0,06 118 0,39 1,81 10 45 02 401 015 10 96,601) TK60

200 ok. 0,7 209 0,055 133 0,35 2,03 10 45 02 401 016 10 110,901) TK60
1) cena za m
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Produkty techniczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Wąż odsysający i tłoczący AIRDUC® PUR 355 FOOD g

Zastosowania: elastyczny wąż do transportowania dużych ilości proszków ściernych, materiałów sypkich, granulatów 
i gazów o dużej przepustowości, do transportu żywności suchej i mrożonej oraz farmaceutyków, przenośniki próżniowe 
i ssące, system dozowania, prasa do tabletek, mieszalnik, suszarka, maszyna do pakowania, napełnianie / opróżnianie 
big-bagów, młyn, samolot, pociąg, łódź: opróżnianie toalet, odkurzacze przemysłowe i pyłowe, rolnictwo: pneumatyczny 
transporter zboża, stajnia: podawanie i transport paszy, przemysł papierniczy: ścieki, spaliny, pralka przemysłowa: wąż 
wody mycia  
Właściwości: wytrzymała konstrukcja, podwyższona odporność na ciśnienie i podciśnienie, homologacja zgodnie z 
Rozporządzeniem UE 10/2011 i Rozporządzeniem 2015/174 przez niezależny instytut badawczy dla całego węża, poliuretan 
bezpieczny dla produktów spożywczych wg: FDA 21 CFR 177.2600 i 178.2010; bezwonny i bezsmakowy, odporny na 
mikroby i hydrolizę; dobra odporność na chemikalia, oleje i benzynę; bardzo duża elastyczność w niskich temperaturach; 
trudno zapalny wg: UL94-V2, wg DIN 26057 typ 3, zgodny z dyrektywą RoHS, dopuszczenie wg rozporządzenia UE 
10/2011 (płyny modelowe imitujące żywność A, B, C lub E i D2), proces produkcji zgodnie z GMP EC 2023/2006 
Konstrukcja: 1. stalowy drut sprężynowy osadzony w ściance, 2. ścianka: specjalny poliuretan estrowy Premium 
(Pre-PUR ® ), 3. grubość ścianki ok. 1,4 - 1,5 mm  
Zakres temperatur: -40 °C do 90 °C, krótkotrwale do 125 °C 
Warianty dostawy: inne wersje, wymiary i długości są dostępne na zamówienie

Ø gwintu 
wewnętrznego 
mm (cale)

Ø 
zewn. 
mm

Podciśnienie 
bar

Promień 
zgięcia 
mm

Nadciśnienie 
bar

Waga 
kg/m

Długość 
m

Nr art. JS EUR KO

 32  42 0,875  26 3,395 0,44 10/15 45 01 400 140 10 31,151) TK60

 38  48 0,865  29 2,895 0,52 10/15 45 01 400 141 10 32,801) TK60

 40  50 0,855  30 2,76 0,54 10/15 45 01 400 142 10 34,801) TK60

 50  60 0,835  35 2,235 0,66 10/15 45 01 400 143 10 40,351) TK60

 60  70 0,73  40 1,88 0,78 10/15 45 01 400 144 10 47,101) TK60

 65  75 0,675  43 1,74 0,84 10/15 45 01 400 145 10 49,151) TK60

 75  86 0,555  66 1,515 1,05 10 45 01 400 146 10 54,851) TK60

 80  91 0,505  69 1,425 1,11 10 45 01 400 147 10 55,901) TK60

100 111 0,355  83 1,15 1,49 10/15 45 01 400 148 10 87,451) TK60

125 136 0,265 101 0,925 1,84 10 45 01 400 150 10 110,051) TK60

150 161 0,18 118 0,77 2,41 10 45 01 400 152 10 132,851) TK60

200 213 0,12 156 0,58 3,12 10 45 01 400 155 10 181,151) TK60

250 263 0,075 191 0,465 3,88 10 45 01 400 156 10 258,001) TK60
1) cena za m

Wąż odsysający i tłoczący AIRDUC® PUR-INOX 355 FOOD-AS g

Zastosowanie: elastyczny wąż do transportowania dużych ilości ściernego proszku, materiałów sypkich, granulatu i 
gazów, transportu suchej i mrożonej żywności i farmaceutyków, przenośnik próżniowy i zasysający, system dozowania, 
prasa do tabletek, mieszalnik, suszarka, maszyna do pakowania, napełnianie / opróżnianie big-bagów, młyn, odkurzacz 
przemysłowy i pyłowy, obszar zagrożony wybuchem, stajnia: podawanie i transport paszy 
Właściwości: wykonanie ciężkie, bardzo wytrzymały na ścieranie, zwiększona odporność na ciśnienie i próżnię, 
homologacja zgodnie z Rozporządzeniem UE 10/2011 oraz zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem 2015/174 przez 
niezależny instytut badawczy dla całego węża, poliuretan przystosowany do produktów spożywczych wg: FDA 21 CFR 
177.2600; bezwonny i bezsmakowy, odporny na mikroby i hydrolizę; dobra odporność na chemikalia, oleje i benzynę; 
bardzo duża elastyczność w niskich temperaturach; ścianka trwale antystatyczna: rezystancja skrośna i rezystancja 
powierzchni < 109Ω; zgodnie z TRGS727 i ATEX 2014/34/EU: do transportu pneumatycznego palnych pyłów i materiałów 
sypkich (strefa 20, 21, 22 we wnętrzu), do zasysania palnych pyłów (strona 22 we wnętrzu), do transportowania cieczy 
palnych (wewnątrz strona 0, 1, 2), do transportu cieczy niepalnych, do stosowania w strefie 1 i 2 (gazy), do stosowania 
w strefie 0 (gazy); wg DIN 26057 typ 3, zgodny z dyrektywą RoHS, dopuszczenie zgodnie z rozporządzeniem UE 10/2011 
(płyn modelowy imitujący żywność E), proces produkcji zgodnie z GMP EC 2023/2006 
Konstrukcja: 1. stalowy drut sprężynowy osadzony w ściance, spirala: drut ze stali szlachetnej (INOX), 2. ścianka: trwale 
antystatyczny poliuretan estrowy Premium (Pre-PUR ® ), 3. grubość ścianki 1,4 - 1,5 mm 
Zakres temperatur: -40 °C do +90 °C, krótkotrwale do ok. +125 °C 
Warianty dostawy: inne wersje, wymiary i długości są dostępne na zamówienie

Ø gwintu 
wewnętrznego 
mm (cale)

Grubość 
ścianki 
mm

Ø 
zewn. 
mm

Podciśnienie 
bar

Promień 
zgięcia 
mm

Nadciśnienie 
bar

Waga 
kg/m

Długość 
m

Nr art. JS EUR KO

 25 ok. 1,5  32 1 20 3,565 0,280 10 45 02 401 020 10 29,301) TK60

 38 ok. 1,5  48 0,985 29 2,975 0,520 10 45 02 401 021 10 36,101) TK60

 40 ok. 1,5  50 0,935 30 2,835 0,540 10 45 02 401 022 10 38,351) TK60

 50 ok. 1,5  60 0,75 35 2,3 0,660 10 45 02 401 023 10 44,501) TK60

 60 ok. 1,5  70 0,625 40 1,93 0,780 10 45 02 401 024 10 51,751) TK60

 65 ok. 1,5  75 0,575 43 1,79 0,840 10 45 02 401 025 10 54,101) TK60

 70 ok. 1,5  81 0,505 62 1,665 0,980 10 45 02 401 026 10 56,401) TK60

 75 ok. 1,5  86 0,475 66 1,56 1,050 10 45 02 401 027 10 60,351) TK60

 80 ok. 1,5  91 0,45 69 1,465 1,110 10 45 02 401 028 10 61,401) TK60

100 ok. 1,5 111 0,385 83 1,18 1,490 10 45 02 401 029 10 96,201) TK60
1) cena za m

Możliwe cięcia

(+20% ceny za metr, 

ale co najmniej 8,- C) 
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Produkty techniczne
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Wąż ssący i tłoczący AIRDUC® PUR 356 FOOD g

Zastosowania: wąż do transportowania dużych ilości ekstremalnie ściernych materiałów sypkich, granulatu, kamienia, 
transportu suchej i mrożonej żywności i farmaceutyków, przenośnik próżniowy i zasysający, system dozowania, prasa 
do tabletek, mieszalnik, suszarka, maszyna do pakowania, napełnianie / opróżnianie big-bagów, młyn, rolnictwo: 
pneumatyczny transporter zboża, stajnia: podawanie i transport paszy, przemysł papierniczy: ścieki, spaliny, pojazd silosu / 
cysterna napełnianie i opróżnianie silosów 
Właściwości: wykonanie superciężkie, bardzo wytrzymały na ścieranie dzięki selektywnemu wzmocnieniu pod drutem i 
małemu wzniosowi węża; bardzo duża odporność na ciśnienie, podciśnienie i ciśnienie szczytowe; homologacja zgodnie z 
Rozporządzeniem UE 10/2011 oraz zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem 2015/174 przez niezależny instytut badawczy 
dla całego węża, poliuretan przystosowany do produktów spożywczych wg: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010, 
bezwonny i bezsmakowy, odporny na mikroby i hydrolizę, dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia, bardzo dobra 
elastyczność w niskich temperaturach, wg DIN 26057 typ 4, zgodność z RoHS, homologacja zgodnie z Rozporządzeniem 
UE 10/2011 (płyny modelowe imitujące żywność A, B, C lub E i D2), proces produkcji wg GMP EC 2023/2006 
Konstrukcja: 1. stalowy drut sprężynowy osadzony w ściance, 2. ścianka: specjalny poliuretan estrowy Premium 
(Pre-PUR ® ), 3. grubość ścianki ok. 2,0 - 2,5 mm, 4. wzmocnienie głównych stref ścierania 
Zakres temperatur: -40 °C do 90 °C, krótkotrwale do 125 °C 
Warianty dostawy: inne wersje, wymiary i długości są dostępne na zamówienie

Ø gwintu 
wewnętrznego 
mm (cale)

Ø 
zewn. 
mm

Podciśnienie 
bar

Promień 
zgięcia 
mm

Nadciśnienie 
bar

Waga 
kg/m

Długość 
m

Nr art. JS EUR KO

 32  43 1  90 4,9 0,68 10 45 01 400 180 10 50,001) TK60

 38  49 1 104 4,19 0,79 10 45 01 400 181 10 54,251) TK60

 40  51 1 109 3,995 0,82 10 45 01 400 182 10 57,051) TK60

 50  61 1 134 3,245 1 10 45 01 400 183 10 64,501) TK60

 60  71 1 156 2,735 1,18 10 45 01 400 184 10 77,951) TK60

 65  76 1 169 2,535 1,27 10 45 01 400 185 10 81,451) TK60

 80  92 1 205 2,075 1,55 10 45 01 400 186 10 92,751) TK60

100 113 1 272 1,855 2,27 10 45 01 400 187 10 144,651) TK60

125 138 0,835 336 1,495 2,8 10 45 01 400 188 10 182,751) TK60

150 163 0,695 435 1,25 3,68 10 45 01 400 190 10 220,051) TK60
1) cena za m

Wąż ssący i tłoczący (FDA) BARDUC® PUR-INOX 382 FOOD-AS g

Zastosowania: elastyczny wąż do tłoczenia dużych ilości ekstremalnie ściernych materiałów sypkich, granulatu, kamieni, 
przemysł spożywczy, przemysł farmaceutyczny: artykuły spożywcze, farmaceutyki; transport np. ryżu, suchych artykułów 
spożywczych, produktów zbożowych, cukru, mleka w proszku, proszku, kawy, herbaty, zbóż, mąki, zamrożonych 
artykułów spożywczych; przenośnik podciśnieniowy, przenośnik zasysający, system dozowania; prasa do tabletek; obszar 
zagrożony wybuchem; stajnia: podawanie paszy, zakład paszy, transport paszy; silos, pojazd silosu, cysterna: napełnianie 
silosu, opróżnianie silosu; silos, pojazd silosu, cysterna: transport np. ryżu. suchych artykułów spożywczych, produktów 
zbożowych, cukru, mleka w proszku, proszku, kawy, herbaty, zboża, mąki, zamrożonych artykułów spożywczych 
Właściwości: wykonanie superciężkie, bardzo wytrzymały na ścieranie; bardzo duża odporność na ciśnienie, próżnię i 
ciśnienie szczytowe; homologacja zgodnie z Rozporządzeniem UE 10/2011 oraz zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem 
2015/174 przez niezależny instytut badawczy dla całego węża, poliuretan przystosowany do produktów spożywczych 
wg: FDA 21 CFR 177.2600; bezwonny i bezsmakowy, odporny na mikroby i hydrolizę; dobra odporność na chemikalia, 
oleje i benzynę; bardzo duża elastyczność w niskich temperaturach; ścianka trwale antystatyczna: rezystancja 
przejściowa i rezystancja powierzchni < 109Ω; wg TRGS727 i ATEX 2014/34/EU: do transportu pneumatycznego palnych 
pyłów i materiałów sypkich (strefa 20, 21, 22 we wnętrzu), do zasysania pyłów palnych (strefa 22 we wnętrzu), do 
transportowania cieczy palnych (wewnątrz strefa 0, 1, 2), do transportu cieczy niepalnych, do stosowania w strefie 1 i 2 
(gazy), do stosowania w strefie 0 (gazy); zgodność z RoHS 
Konstrukcja 1. stalowy drut sprężynowy osadzony w ściance, spirala: drut ze stali szlachetnej(INOX) 2. wewnątrz i na 
zewnątrz gładkie, ścianka: trwale antystatyczny poliuretan estrowy Premium (Pre-PUR ®), 3. grubość ścianki ok. 4 - 6 mm 
w zależności od średnicy 
Zakres temperatur: -40 °C do +90 °C, krótkotrwale do +125 °C 
Warianty dostawy: inne wersje, wymiary i długości są dostępne na zamówienie

Ø gwintu 
wewnętrznego 
mm (cale)

Ø 
zewn. 
mm

Podciśnienie 
bar

Promień 
zgięcia 
mm

Nadciśnienie 
bar

Waga 
kg/m

Długość 
m

Nr art. JS EUR KO

 32  40 1 144 5,5 0,45 10 45 02 401 040 10 70,551) TR60

 38  46 1 171 5,5 0,59 10 45 02 401 041 10 76,701) TR60

 40  48 1 180 5,5 0,65 10 45 02 401 042 10 80,551) TR60

 50  58 1 225 5 0,96 10 45 02 401 043 10 91,201) TR60

 60  68 1 270 5 1,120 10 45 02 401 044 10 109,551) TR60

 65  73 1 293 5 1,210 10 45 02 401 045 10 115,101) TR60

 70  78 1 315 5 1,290 10 45 02 401 046 10 120,101) TR60

 80  88 0,9 360 4 1,460 10 45 02 401 047 10 131,051) TR60

100 110 0,8 500 4 1,800 10 45 02 401 048 10 200,401) TR60
1) cena za m

Możliwe cięcia

(+20% ceny za metr, 

ale co najmniej 8,- C) 
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Produkty techniczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Wąż odsysający i przedmuchujący TIMBERDUC® PUR 531 AS g

Zastosowania: urządzenie odsysające, odpylające i filtrujące, odsysanie mgły olejowej, obszar zagrożony wybuchem, 
odsysanie pyłu drzewnego, wiórów drewnianych: produkcja mebli, tartak; maszyna CNC, centrum obróbcze CNC 
(szczególnie dla szybko poruszających się), mieszek sprężysty, kompensator 
Właściwości: wersja lekka; bardzo elastyczny + ściśliwy 4:1; odporny na ścieranie; odporny na mikroby; dobra odporność 
na oleje, benzynę i chemikalia; trudnopalny wg: DIN 4102-B1; ścianka trwale antystatyczna: rezystancja skrośna 
i rezystancja powierzchni < 109Ω; wg TRGS 727 i ATEX 2014/34/EU: do zasysania palnych pyłów (strefa 22 we wnętrzu), 
do tłoczenia niepalnych cieczy, do zastosowań w strefie 1 i 2 (gazy); spełnia wymagania bezpieczeństwa niemieckich 
przepisów Holz-BG; wg DIN 26057 typ 1; zgodność z RoHS 
Konstrukcja: 1. zatopiony w ściance stalowy drut sprężynowy, 2. ścianka: odporny na agresywne gatunki drewna i środki 
ochrony drewna, trwale antystatyczny poliuretan Premium (Pre-PUR ® ), 3. grubość ścianki ok. 0,4 mm 
zakres temperatur: -40 °C do 90 °C, krótkotrwale do 125 °C 
Warianty dostawy: inne wersje, wymiary i długości są dostępne na zamówienie

Ø 
wewnętrzna 
mm

Ø 
zewn. 
mm

Nadciśnienie 
bar

Podciśnienie 
bar

Promień 
zgięcia 
mm

Waga 
kg/m

Długość 
m

Nr art. JS EUR KO

 50  58 0,48 0,17  33 0,24 5 45 01 400 797 5 14,701) TK60

 60  68 0,405 0,145  38 0,34 5 45 01 400 798 5 15,301) TK60

 70  78 0,345 0,125  43 0,39 5 45 01 400 799 5 16,651) TK60

 75  83 0,325 0,115  45 0,41 5 45 01 400 800 5 17,301) TK60

 80  88 0,305 0,11  48 0,44 5 45 01 400 801 5 18,101) TK60

100 108 0,245 0,055  58 0,52 5 45 01 400 802 5 21,151) TK60

110 118 0,22 0,05  63 0,57 5 45 01 400 803 5 22,301) TK60

120 128 0,205 0,045  68 0,62 5 45 01 400 804 5 24,301) TK60

125 133 0,195 0,045  71 0,64 5 45 01 400 805 5 25,151) TK60

140 148 0,175 0,04  78 0,72 5 45 01 400 806 5 27,851) TK60

150 158 0,16 0,035  83 0,77 5 45 01 400 807 5 29,801) TK60

160 168 0,15 0,035  88 0,82 5 45 01 400 808 5 31,701) TK60

180 188 0,135 0,03  98 0,92 5 45 01 400 809 5 36,451) TK60

250 258 0,1 0,02 136 1,3 5 45 01 400 810 5 49,151) TK60

300 309 0,08 0,015 159 1,73 5 45 01 400 811 5 62,001) TK60
1) cena za m

Wąż odsysający i przedmuchujący TIMBERDUC® PUR 532 AS g

Zastosowania: urządzenie odsysające, odpylające i filtrujące, odsysanie mgły olejowej, obszar zagrożony wybuchem, 
odsysanie pyłu drzewnego, wiórów drewnianych: produkcja mebli, tartak, piła do płyt/piła, maszyna do obróbki drewna, 
maszyna do obróbki krawędzi i szlifierka do parkietu  
Właściwości: średnio ciężkie wykonanie; bardzo elastyczny + ściśliwy 3:1; odporny na ścieranie; odporny na mikroby; 
dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia; trudnopalny wg: DIN 4102-B1; ścianka trwale antystatyczna: rezystancja 
skrośna i rezystancja powierzchni < 109 Ω; zgodnie z TRGS727 i ATEX 2014/34/EU: do transportu pneumatycznego 
palnych pyłów i materiałów sypkich (strefa 20, 21, 22 we wnętrzu), do zasysania palnych pyłów (strona 22 we wnętrzu), 
do transportowania cieczy palnych (wewnątrz strona 0, 1, 2), do transportu cieczy niepalnych, do stosowania w strefie 1 i 
2 (gazy), do stosowania w strefie 0 (gazy); spełnia wymagania niemieckich przepisów Holz-BG; zgodność z RoHS 
Konstrukcja: 1. zatopiony w ściance stalowy drut sprężynowy, 2. ekstrudowana taśma, ścianka: odporny na agresywne 
gatunki drewna i środki ochrony do drewna, trwale antystatyczny poliuretan Premium (Pre-PUR ® ), 3. grubość ścianki ok. 
0,6 mm 
zakres temperatur: -40 °C do 90 °C, krótkotrwale do 125 °C 
Warianty dostawy: i inne wersje, wymiary i długości dostępne na zamówienie

Ø 
wewnętrzna 
mm

Ø 
zewn. 
mm

Nadciśnienie 
bar

Podciśnienie 
bar

Promień 
zgięcia 
mm

Waga 
kg/m

Długość
m

Nr art. JS EUR KO

 50  58 0,82 0,22  33 0,36 10 45 01 400 230 10 15,201) TK60

 60  68 0,685 0,18  38 0,43 10 45 01 400 231 10 15,951) TK60

 70  78 0,59 0,155  43 0,5 10 45 01 400 232 10 18,001) TK60

 75  83 0,55 0,145  46 0,53 10 45 01 400 233 10 18,101) TK60

 80  88 0,515 0,135  48 0,57 10 45 01 400 234 10 18,751) TK60

100 108 0,415 0,08  58 0,66 10 45 01 400 235 10 24,301) TK60

120 128 0,345 0,065  68 0,79 10 45 01 400 236 10 28,151) TK60

125 133 0,335 0,065  71 0,82 10 45 01 400 237 10 30,751) TK60

140 148 0,295 0,055  78 0,92 10 45 01 400 238 10 32,201) TK60

150 158 0,275 0,055  83 0,98 10 45 01 400 239 10 35,701) TK60

160 168 0,26 0,05  88 1,04 10 45 01 400 240 10 38,201) TK60

180 188 0,23 0,045  98 1,17 10 45 01 400 241 10 42,951) TK60

200 208 0,21 0,03 108 1,54 10 45 01 400 242 10 49,251) TK60

250 258 0,165 0,025 133 1,9 10 45 01 400 243 10 61,201) TK60

300 309 0,14 0,02 159 2,53 10 45 01 400 244 10 74,401) TK60

350 359 0,12 0,02 184 2,95 10 45 01 400 245 10 87,351) TK60

400 409 0,105 0,015 209 3,36 10 45 01 400 246 10 97,401) TK60
1) cena za m
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Wąż odsysający i tłoczący TIMBERDUC® PUR 533 AS g

Zastosowania: urządzenie odsysające, odpylające i filtrujące, odsysanie mgły olejowej, obszar zagrożony wybuchem, 
odsysanie pyłu drzewnego, wiórów drewnianych: przemysł drzewny, produkcja mebli, tartak; odsysanie pyłu drzewnego: 
p iła do płyt, piła, maszyna do obróbki drewna, maszyna do obróbki krawędzi, szlifierka do parkietów 
Właściwości: ciężkie wykonanie; bardzo odporny na ścieranie; zwiększona odporność na ciśnienie i podciśnienie; 
odporny na mikroby; dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia; trudnopalny wg: DIN 4102-B1; ścianka trwale 
antystatyczna: rezystancja skrośna i rezystancja powierzchni < 109 Ω; zgodnie z TRGS727 i ATEX 2014/34/EU: do 
transportu pneumatycznego palnych pyłów i materiałów sypkich (strefa 20, 21, 22 we wnętrzu), do zasysania palnych 
pyłów (strona 22 we wnętrzu), do transportowania cieczy palnych (wewnątrz strona 0, 1, 2), do transportu cieczy 
niepalnych, do stosowania w strefie 1 i 2 (gazy), do stosowania w strefie 0 (gazy); spełnia wymagania niemieckich 
przepisów Holz-BG; wg DIN 26057 typ 2; zgodność z RoHS 
Konstrukcja: 1. zatopiony w ściance stalowy drut sprężynowy, 2. ścianka: odporny na agresywne gatunki drewna i środki 
ochrony drewna, trwale antystatyczny poliuretan Premium (Pre-PUR ® ), 3. grubość ścianki ok. 0,8 mm  
zakres temperatur: -40 °C do 90 °C, krótkotrwale do 125 °C  
Warianty dostawy: inne wersje, wymiary i długości są dostępne na zamówienie

Ø 
wewnętrzna 
mm

Ø 
zewn. 
mm

Nadciśnienie 
bar

Podciśnienie 
bar

Promień 
zgięcia 
mm

Waga 
kg/m

Długość 
m

Nr art. JS EUR KO

 50  58 1,25 0,38  38 0,42 10 45 01 400 250 10 16,951) TK60

 60  68 1,05 0,315  44 0,49 10 45 01 400 251 10 18,001) TK60

 70  79 0,9 0,185  50 0,56 10 45 01 400 252 10 20,501) TK60

 75  84 0,84 0,175  53 0,6 10 45 01 400 253 10 20,701) TK60

 80  89 0,79 0,16  56 0,63 10 45 01 400 254 10 21,401) TK60

100 109 0,635 0,135  68 0,78 10 45 01 400 255 10 27,651) TK60

120 129 0,53 0,115  80 0,93 10 45 01 400 256 10 32,101) TK60

125 134 0,51 0,11  83 0,97 10 45 01 400 257 10 35,051) TK60

140 149 0,455 0,095  92 1,08 10 45 01 400 258 10 36,751) TK60

150 159 0,425 0,075  98 1,37 10 45 01 400 259 10 40,901) TK60

160 169 0,4 0,07 104 1,46 10 45 01 400 260 10 43,851) TK60

180 189 0,355 0,06 116 1,63 10 45 01 400 261 10 49,251) TK60

200 209 0,32 0,055 128 1,81 10 45 01 400 262 10 56,401) TK60

250 259 0,255 0,045 158 2,25 10 45 01 400 263 10 70,251) TK60

300 309 0,215 0,035 188 2,69 10 45 01 400 264 10 85,151) TK60

350 359 0,185 0,03 218 3,13 10 45 01 400 265 10 100,251) TK60

400 409 0,16 0,03 248 4,02 10 45 01 400 266 10 111,651) TK60
1) cena za m

Wąż odsysający i przedmuchujący PROTAPE® PE 322 EC g

Zastosowania: elastyczny wąż do gazów i pyłów, włókien; ramię odciągowe; odsysanie galwaniki; przemysł chemiczny: 
opary chemiczne, wahadłowy wąż do gazów na ramieniu załadunkowym, opary farby, odsysanie oparów farby; obszar 
zagrożony wybuchem; kopalnia, budowa tuneli: wentylacja, odsysanie gazów metanowych 
Właściwości: wykonanie lekkie; bardzo elastyczny + ściśliwy; dobra odporność na ługi i kwasy; ekstremalnie dobra 
odporność na chemikalia; ścianka elektrycznie przewodząca: rezystancja przejściowa i rezystancja powierzchni <10³ Ω; 
wg TRGS727 i ATEX 2014/34/EU: do transportu pneumatycznego palnych pyłów i materiałów sypkich (strefa 20, 21, 22 
we wnętrzu), do zasysania pyłów palnych (strefa 22 we wnętrzu), do transportowania cieczy palnych (wewnątrz strefa 0, 
1, 2), do transportu cieczy niepalnych, do stosowania w strefie 1 i 2 (gazy), do stosowania w strefie 0 (gazy); zgodność z 
RoHS 
Konstrukcja: 1. zatopiony w ściance stalowy drut sprężynowy, 2. ścianka: elektrycznie przewodzący polietylen (PE),  
3. grubość ścianki ok. 0,4 mm 
zakres temperatur: -35 do +80 °C 
Warianty dostawy: inne wersje, wymiary i długości są dostępne na zamówienie

Ø 
wewnętrzna 
mm

Ø 
zewn. 
mm

Nadciśnienie 
bar

Podciśnienie 
bar

Promień 
zgięcia 
mm

Waga 
kg/m

Długość 
m

Nr art. JS EUR KO

 50  58 0,38 0,24  33 0,18 10 45 01 400 759 10 22,101) TX60

 60  68 0,315 0,19  38 0,21 10 45 01 400 760 10 22,901) TX60

 80  88 0,24 0,12  48 0,29 10 45 01 400 761 10 28,401) TX60

100 108 0,19 0,08  58 0,37 10 45 01 400 762 10 31,401) TX60

125 133 0,155 0,055  71 0,47 10 45 01 400 763 10 37,901) TX60

140 148 0,135 0,05  78 0,52 10 45 01 400 764 10 42,001) TX60

150 158 0,125 0,05  83 0,55 10 45 01 400 765 10 45,001) TX60

160 168 0,12 0,045  88 0,58 10 45 01 400 766 10 47,901) TX60

200 208 0,095 0,035 108 0,73 10 45 01 400 767 10 60,701) TX60
1) cena za m

Możliwe cięcia

(+20% ceny za metr, 

ale co najmniej 8,- C) 

Możliwe cięcia

(+20% ceny za metr, 

ale co najmniej 8,- C) 
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Wąż odsysający i tłoczący AIRDUC® PE 362 EC g

Zastosowania: elastyczny wąż do gazów, pyłów, proszku, włókien, przemysł chemiczny: opary chemiczne i opary farb, 
wahadłowy wąż do gazów na ramieniu załadunkowym, odsysanie oparów farby; obszar zagrożony wybuchem; kopalnia, 
budowa tuneli: wentylacja, odsysanie gazów metanowych 
Właściwości: wykonanie średnio ciężkie; dobra odporność na ługi i kwasy; ekstremalnie dobra odporność na chemikalia; 
ścianka elektrycznie przewodząca: rezystancja przejściowa i rezystancja powierzchni <10³ Ω; wg TRGS727 i ATEX 
2014/34/EU: do transportu pneumatycznego palnych pyłów i materiałów sypkich (strefa 20, 21, 22 we wnętrzu), do 
zasysania pyłów palnych (strefa 22 we wnętrzu), do transportowania cieczy palnych (wewnątrz strefa 0, 1, 2), do 
transportu cieczy niepalnych, do stosowania w strefie 1 i 2 (gazy), do stosowania w strefie 0 (gazy); zgodność z RoHS 
Konstrukcja: 1. zatopiony w ściance stalowy drut sprężynowy, 2. ścianka: elektrycznie przewodzący polietylen (PE),  
3. grubość ścianki ok. 0,8 mm 
zakres temperatur: -35 °C do 80 °C 
Warianty dostawy: inne wersje, wymiary i długości są dostępne na zamówienie

Ø 
wewnętrzna 
mm

Ø 
zewn. 
mm

Nadciśnienie 
bar

Podciśnienie 
bar

Promień 
zgięcia mm

Waga 
kg/m

Długość 
m

Nr art. JS EUR KO

 32  39 0,78 0,53 23 0,22 10 45 01 401 100 10 30,301) TR60

 38  45 0,66 0,45 26 0,26 10 45 01 401 101 10 30,301) TR60

 40  47 0,63 0,425 27 0,27 10 45 01 401 102 10 30,301) TR60

 50  57 0,505 0,34 32 0,33 10 45 01 401 103 10 34,901) TR60

 60  67 0,425 0,295 37 0,4 10 45 01 401 104 10 37,101) TR60

 70  79 0,365 0,21 44 0,46 10 45 01 401 105 10 39,501) TR60

 80  89 0,32 0,185 49 0,52 10 45 01 401 106 10 42,651) TR60

100 109 0,255 0,145 59 0,76 10 45 01 401 107 10 47,051) TR60

125 134 0,205 0,12 72 0,94 10 45 01 401 108 10 58,901) TR60

140 149 0,185 0,105 79 1,06 10 45 01 401 109 10 65,801) TR60

150 159 0,17 0,1 84 1,13 10 45 01 401 110 10 69,351) TR60

160 169 0,16 0,09 89 1,21 10 45 01 401 111 10 73,951) TR60
1) cena za m

Wąż odsysający i tłoczący NORPLAST® PUR 385 AS g

Zastosowania: elastyczny wąż do ściernego proszku, materiałów sypkich, granulatu oraz do gazów; maska spawalnicza 
wąż powietrza wydychanego, wąż oddechowy (typ specjalny na życzenie); przemysł tekstylny, odsysanie włókien: 
maszyna przędzalnicza, maszyna dziewiarska, maszyna tkacka; stajnie podawanie paszy, instalacje paszowe, transport 
paszy; przemysł budowlany: maszyna do wdmuchiwania izolacji, wdmuchiwanie materiału izolacyjnego; obróbka 
powierzchni odprowadzanie kulek/piasku do obróbki strumieniowej np. do kabiny obróbki strumieniowej, stocznie, 
stripper, frezowanie podłóg, szlifierka urządzenie rentgenowskie: wąż ochronny przewodu (typ specjalny na życzenie); 
tomograf rdzenia kręgowego, MRT: wąż ochronny przewodu, wąż powietrzny (typ specjalny na życzenie); urządzenie 
medyczne / technika medyczna, służba zdrowia: wąż ochronny przewodu, wąż powietrzny, wąż odsysania; pojazd służb 
komunalnych: zamiatarka; pojazd służb komunalnych: kosiarka do trawy, kosiarka do skarp, odkurzacz do liści / zbieracz 
liści; odkurzacz szorujący, maszyna do czyszczenia podłóg 
Właściwości: wersja lekka, wytrzymała na ścieranie: odporna na mikroby; dobra odporność na chemikalia; bez ftalanów; 
trudnopalna wg: DIN 4102-B1; ścianka trwale antystatyczna: rezystancja skrośna oraz rezystancja powierzchni ok. 109Ω; 
spełnia wymagania bezpieczeństwa niemieckich przepisów Holz-BG; zgodność z RoHS 
Konstrukcja: 1. zatopiony w twardym tworzywie sztucznym zwój, spirala: twarde tworzywo PCW, 2. wewnątrz gładkie, 
ścianka: trwale antystatyczny poliuretan Premium (Pre-PUR ®) 
zakres temperatur: -20 °C do +70 °C (krótkotrw. +80 °C) 
Warianty dostawy: inne wersje, wymiary i długości są dostępne na zamówienie

Ø 
wewnętrzna 
mm

Ø 
zewn. 
mm

Nadciśnienie 
bar

Podciśnienie 
bar

Promień 
zgięcia 
mm

Waga 
kg/m

Długość 
m

Nr art. JS EUR KO

 20  26 1 0,25  15 0,1 10 45 01 400 727 10 3,901) TX60

 25  31 1 0,25  17,5 0,13 10 45 01 400 728 10 4,801) TX60

 30  36 0,9 0,25  20 0,14 10 45 01 400 729 10 4,801) TX60

 32  38 0,85 0,2  19 0,16 10 45 01 400 730 10 5,401) TX60

 35  41 0,8 0,2  27,5 0,17 10 45 01 400 731 10 5,801) TX60

 38  45 0,75 0,2  31 0,2 10 45 01 400 732 10 6,501) TX60

 40  47 0,75 0,2  40 0,21 10 45 01 400 733 10 6,601) TX60

 45  52 0,65 0,2  42,5 0,25 10 45 01 400 734 10 8,101) TX60

 60  68 0,5 0,16  50 0,43 10 45 01 400 736 10 13,901) TX60

 63  71 0,45 0,16  48,5 0,46 10 45 01 400 737 10 14,901) TX60

 70  79 0,4 0,16  60 0,5 10 45 01 400 738 10 16,401) TX60

 80  89 0,35 0,16  70 0,59 10 45 01 400 740 10 19,301) TX60

 90 100 0,3 0,14  80 0,67 10 45 01 400 741 10 21,501) TX60

100 110 0,28 0,13  90 0,75 10 45 01 400 742 10 24,801) TX60

125 136 0,25 0,1 107,5 1,1 10 45 01 400 743 10 36,401) TX60

150 162 0,18 0,08 125 1,5 10 45 01 400 744 10 49,901) TX60
1) cena za m

Możliwe cięcia

(+20% ceny za metr, 

ale co najmniej 8,- C) 
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Nr art. EUR KO

40 00 367 005 5,701) TU08
1) cena za zestaw

Asortyment węży termokurczliwych
100-częściowy · PCW · w paru kolorach ∙ idealny w warsztatach 
domowych i profesjonalnych ∙ w szczególności przeznaczony do przemysłu 
samochodowego ∙ szybka naprawa ∙ ochrona kabla przed warunkami 
pogodowymi i przed korozją ∙ stosunek kurczliwości ok. 2:1 ∙ posortowany 
wg różnych rozmiarów: śred. 1,5 x 100 = 30 szt. / śred. 2,5 x 100 = 30 szt. 
/ śred. 4,0 x 100 = 20 szt. / śred. 6,0 x 100 = 10 szt. / śred. 10,0 x 100 = 6 
szt. / śred. 13,0 x 100 = 4 szt.
w skrzynce asortymentowej

Nr art. EUR KO

40 00 367 002 6,101) TU08
1) cena za zestaw

Asortyment węży termokurczliwych
127-częściowy · PE · zastosowanie w temp. do 125°C ∙ stosunek kurczenia 
się 2:1 · klasyfikowane według różnych rozmiarów: śred. 2 x 40 = 30 szt. 
/ śred. 2,5 x 40 = 25 szt. / śred. 3,5 x 40= 20 szt. / śred. 5 x 40 = 20 szt. / 
śred. 7 x 80 = 16 szt. / śred. 10 x 80 = 8 szt. / śred. 13 x 85 = 8 szt.
w skrzynce asortymentowej



Ø wewnętrzna mm Ø zewn. mm Ciśnienie robocze bar Długość m Nr art. EUR KO
6 12 15 20 40 00 350 103 33,45 TXA5

Bęben z wężem pneumatycznym Standard
zwijacz węża sprężonego powietrza, standardowy · z wysokiej jakości wężem z tkaniny · do metalowych, obsługiwanych 
jedną ręką szybkozłączek · korpus bębna z odpornego na pęknięcie specjalnego tworzywa sztucznego · stojak z 
ocynkowanej rury stalowej · armatura: DIN

Ø wewnętrzna mm Ciśnienie robocze bar Waga kg Długość m Nr art. EUR KO
9 maks. 15 4 20 40 00 351 051 102,80 TC25

Bęben z wężem pneumatycznym
z ergonomicznym uchwytem i przełącznikiem zatrzymania obrotów · bardzo stabilny dzięki niskiemu punktowi ciężkości · 
możliwość stosowania zarówno w pozycji stojącej, jak i leżącej ·  DN 7,2 stalowe złącze i wtyczka (wąż ciśnieniowy „Soft) · 
rozmiar węża LW 9 · zakres temperatur: -15°C do +60°C

Ø wewnętrzna mm Ø zewn. mm Ciśnienie robocze bar Długość m Nr art. EUR KO
6 12 15 20 45 88 880 639 76,15 TC70

Bęben z wężem pneumatycznym
wysokiej jakości wąż z tkaniny-PCW · złączki obsługiwane jedną ręką (NW 7,2) i wszystkie elementy połączeniowe

Zwijacz do węży
z automatyczną blokada powrotu i łatwym włączaniem dla powietrza i wody · z wężem poliuretanowym z wkładką 
tkaninową, z odgiętką sprężynową. odporna na uderzenia metalowa obudowa, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz · 
obrotowy uchwyt ze stali do montażu na ścianie i na suficie · z odłączaną blokadą

Średn. nom. przewo-
du giętkiego mm

Średn. nom. prze-
wodu giętkiego ”

Przyłącze na 
wyjściu

Ciśnienie robocze 
bar

Długość 
m

Nr art. EUR KO

9,5 rozm. 3/8 rozm. 3/8 14 15 40 00 351 024 161,50 TC25

Nawijarka do węża pneumatycznego
wysokogatunkowa, wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego · do wyboru montaż na ścianie lub na suficie · bęben 
dwustronnie łożyskowany, blokowany · optymalny wylot węża zapewnia idealne wyciąganie węża · pochylana konsola 
ścienna z mechanizmem zatrzaskowym do szybkiego montażu · wąż z poliuretanu / PWC · koniec węża z prasowanym 
gwintem i zabezpieczeniem przed pęknięciem

Bezpieczne i czyste stanowisko pracy w warsztacie i w przemyśle

Średn. nom. 
przewodu 
giętkiego mm

Średn. nom. 
przewodu 
giętkiego ”

Przyłącze 
wejściowe

Przyłącze na 
wyjściu ”

Ciśnienie 
robocze bar

Długość 
m

Nr art. EUR KO

 6 1/4 tulejka 3/8 cal. 1/4 12 12 90 00 425 383 195,55 PB08
 8 5/16 tulejka 3/8 cal. 1/4 12  8 90 00 425 384 194,55 PB08
10 3/8 tulejka 3/8 cal. 3/8 15 10 90 00 425 385 224,95 PB08
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Zwijacz do kabli
wysokogatunkowa, wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego · do wyboru montaż na ścianie lub na suficie · bęben 
dwustronnie łożyskowany, blokowany · zoptymalizowany ruch węża zapewnia jego bezproblemowe wyciąganie · 
pochylana konsola ścienna z mechanizmem zatrzaskowym do szybkiego montażu · z wyłącznikiem termicznym i kablem 
gumowanym · koniec kabla wyposażony w eurozłącze · przewód przyłączeniowy 1 m z wtyczką

Przechowywanie elektronarzędzi pod ręką w celu uniknięcia wypadków przy pracy i zużycia kabli.

Długość przewodu, m Kabel Przekrój przewodu Nr art. EUR KO
12 H07RN-F 1,5 mm² 90 00 425 386 242,35 PB08

Napięcie sieciowe V 250
Natężenie prądu A 10
Stopień ochrony IP 44

Pojemność węża Nr art. EUR KO
13 mm (1/2 cal.) = 60 m / 19 mm (3/4 
cal.) = 30 m

40 00 350 198 40,45 TR68

Gwint przyłączeniowy mm 21
Przyłącze gwintowane cale ” 1/2
Materiał tworzywo sztuczne/stal

Wózek na wąż Allround
pałąk i nóżki z lakierowanej stali · płyty boczne z tworzywa sztucznego · 
uchwyt o regulowanej wysokości gwarantuje wygodną pracę w ogrodzie
Zakres dostawy: wózek na wąż z 2 złączkami do zaworu kurkowego i 2 
szybkozłączkami 13 mm (1/2 cal.)

Nr art. EUR KO
40 00 350 702 43,95 TK36

Ciśnienie robocze bar maks. 10
Materiał PCW 

Zwijacz do węży Pico Reel 
długość węża 10 m · przenośny · zamknięty i wolnostojący · w komplecie 
1 x pistolet do wody, 1 x przyłącze węża, 1 x przyłącze zamykające dopływ 
wody, 1 x przyłącze do kranu dla 3/4 cal. i 1/2 cal.

Pojemność węża Nr art. EUR KO
śred. 13 mm (1/2 cal.) = 60 m 40 00 350 701 71,45 TK36

Ciśnienie robocze bar maks. 10
Materiał PCW 

Wózek na wąż 2434
wózek na wąż z wężem wielofunkcyjnym, w komplecie 1 x dysza 
rozpylająca do wody, 2 x przyłącza węża, 1 x złączka zamykająca  
dopływ wody, 1 x przyłącze kurkowe wody 3/4 cal. / 1/2 cal. ·  
pojemność bębna: 60 m przy 1/2 cal.

Pojemność węża Nr art. EUR KO
12,5 mm (1/2 cal.) = 60 m 40 00 350 180 85,80 TK36

Gwint przyłączeniowy mm mm 13, 19, 25
Przyłącze gwintowane cale ” 1/2, 3/4, 1
Materiał tworzywo sztuczne/metal

Wózek na wąż PRO 2436
wytrzymały metalowy wózek na wąż · całkowicie zmontowana i gotowa 
do podłączenia · z 30 m wężem Select Premium, 12,5 mm (1/2 cal.) ·  
z 1x dysza natryskiwania, 2 x przyłącze węża PLUS, 1x zamknięcie dopływu 
wody PLUS · 1 x przyłącze kurkowe wody 13 mm - 19 mm - 25 mm  
(1/2” - 3/4” - 1”) · rączka teleskopu: wyciągana do maks. 75 cm · bęben 
metalowy malowany proszkowo - nierdzewny · okrągły, duży bęben na  
wąż - pod wpływem swojej masy bardzo łatwo się rozwija
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Pojemność węża Nr art. EUR KO
śred. 13 mm (1/2 cal.) = 90 m 40 00 350 703 94,55 TK36

Wózek na wąż 2460 M
zamontowany wózek na wąż z 2 
złączami · pojemność bębna: 90 m 
przy 1/2 cal.

Pojemność węża Nr art. EUR KO
śred. 13 mm (1/2 cal.) = 60 m /  
śred. 19 mm (3/4 cal.) = 35 m

40 00 353 562 50,15 TX45

Gwint przyłączeniowy mm mm 26,44
Przyłącze gwintowane cale ” 3/4
Materiał stalowa rura/stalowa blacha ocynkowana
Waga kg 4,3

Wózek na wąż 5350
korba ręczna do montażu z lewej 
i z prawej strony · możliwość 
całkowitego demontażu · 
podwozie jezdne i bęben  
z wężem: stalowa rura/stalowa 
blacha ocynkowana · elementy 
połączeniowe, korba ręczna i 
koła: tworzywo sztuczne czarne

Pojemność węża Nr art. EUR KO
śred. 13 mm (1/2 cal.) = 60 m 
śred. 19 mm (3/4 cal.) = 35 m

40 00 352 195 64,50 TX45

Gwint przyłączeniowy mm 26,44
Przyłącze gwintowane cale ” 3/4
Materiał stal
Waga kg 5,8

Wózek na wąż 6350SB
możliwość całkowitego 
demontażu, nie zajmuje 
dużo miejsca podczas 
przechowywania · konstrukcja 
w całości ze stali · przepływ 
wody, rura korby, rozpórki bębna 
węża i śruby: ocynkowane · 
bęben z wężem i podwozie 
jezdne: lakierowane proszkowo 
w kolorze czarnym/czerwonym · 
uchwyt, koła i złącze wtykowe: 
tworzywo sztuczne · śred. kół 
ok. 150 mm · szerokość bębna z 
wężem: 245 mm

Pojemność węża Nr art. EUR KO
śred. 13 mm (1/2 cal.) = 60 m 
śred. 16 mm (5/8 cal.) = 55 m 
śred. 19 mm (3/4 cal.) = 40 m

40 00 351 018 229,75 TX45

Gwint przyłączeniowy mm 26,44
Przyłącze gwintowane cale ” rozm. 3/4
Ciśnienie robocze bar maks. 10
Materiał proszk. stal
Waga kg 15,3

Wózek na wąż GEKA plus P40
do prac ogrodowych i w kształtowaniu krajobrazu, warsztacie lub 
przemyśle · komfortowy uchwyt typu Softgrip dookoła · wytrzymała, 
powlekana proszkowo stalowa konstrukcja · opony pneumatyczne o dobrej 
przyczepności · dobra stabilność · obrotowa armatura kątowa z mosiądzu · 
odpowiedni do wody pitnej · delikatny dla węża bęben · praktyczny uchwyt 
dla urządzeń · ochrona przed zagięciem węża za pomocą rury dolotowej 
3/4 cal. ze stali szlachetnej, przystosowany do wody pitnej) · ciśnienie w 
oponach: maks. 2,1 bar · zakres temperatur: +4°C do +60°C

Pojemność węża Nr art. EUR KO
śred. 13 mm (1/2 cal.) = 150 m 
śred. 16 mm (5/8 cal.) = 100 m 
śred. 19 mm (3/4 cal.) = 80 m 
Śred. 25 mm (1 cal.) = 50 m

40 00 351 019 487,50 TX45

Gwint przyłączeniowy mm 33,25
Przyłącze gwintowane cale ” G 1
Ciśnienie robocze bar 12
Materiał proszk. stal
Waga kg 26

Wózek na wąż GEKA plus P80
do prac ogrodowych i w kształtowaniu krajobrazu, warsztacie lub przemyśle · 
komfortowy uchwyt typu Softgrip dookoła · wytrzymała, powlekana 
proszkowo stalowa konstrukcja · możliwe bezpieczne blokowanie bębna z 
wężem w 12 pozycjach · opony pneumatyczne o dobrej przyczepności · 
dobra stabilność · obrotowa armatura kątowa z mosiądzu · odpowiedni do 
wody pitnej · delikatny dla węża bęben · praktyczny uchwyt dla urządzeń · 
ochrona przed zagięciem węża za pomocą rury dolotowej 1 cal. (ze stali 
szlachetnej, przystosowany do wody pitnej) · ciśnienie w oponach: maks. 
2,1 bar · zakres temperatur: +4°C do +60°C
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Pojemność węża Nr art. EUR KO
śred. 13 mm (1/2 cal.) = 200 m 
śred. 16 mm (5/8 cal.) = 150 m 
śred. 19 mm (3/4 cal.) = 125 m 
Śred. 25 mm (1 cal.) = 80 m

40 00 351 025 663,00 TX45

Gwint przyłączeniowy mm 33,25
Przyłącze gwintowane cale ” G 1
Ciśnienie robocze bar maks. 25
Materiał proszk. stal
Waga kg 29

Wózek na wąż GEKA plus P125
do prac ogrodniczych, rolnictwa, budownictwa, rzemiosła i przemysłu · 
komfortowy uchwyt typu Softgrip dookoła · wytrzymała, powlekana 
proszkowo stalowa konstrukcja · możliwe bezpieczne blokowanie bębna  
z wężem w 12 pozycjach · opony pneumatyczne o dobrej przyczepności · 
dobra stabilność · obrotowa armatura kątowa z mosiądzu · odpowiedni do 
wody pitnej · delikatny dla węża bęben · praktyczny uchwyt dla urządzeń · 
ochrona przed zagięciem węża za pomocą rury dolotowej 1 cal. (ze stali 
szlachetnej, przystosowany do wody pitnej) · ciśnienie w oponach: maks. 
2,1 bar · zakres temperatur: +4°C do +60°C

Pojemność węża Nr art. EUR KO
śred. 13 mm (1/2 cal.) = 60 m 
śred. 16 mm (5/8 cal.) = 55 m 
śred. 19 mm (3/4 cal.) = 40 m

40 00 351 026 858,00 TX45

Gwint przyłączeniowy mm 26,44
Przyłącze gwintowane cale ” rozm. 3/4
Ciśnienie robocze bar maks. 25
Materiał stal chromowa
Waga kg 15

Wózek na wąż GEKA plus CS40
skonstruowany z wysokiej jakości, nierdzewnej stali chromowanej · spełnia 
wysokie wymagania odnośnie absolutnej czystości w takich obszarach, jak 
duże kuchnie, rzeźnie, przemysł produkcji napojów i żywności lub pływalnie · 
praktyczny uchwyt urządzenia · obrotowa armatura kątowa z mosiądzu · 
odpowiedni do wody pitnej · koła o dobrej przyczepności · dobra stabilność · 
delikatny dla węża bęben · ochrona przed zagięciem węża za pomocą rury 
dolotowej · zakres temperatur: +4°C do +60°C

Pojemność węża Nr art. EUR KO
śred. 13 mm (1/2 cal.) = 100 m 
śred. 16 mm (5/8 cal.) = 80 m 
śred. 19 mm (3/4 cal.) = 50 m

40 00 351 403 197,20 TC01

Gwint przyłączeniowy mm 26,44
Przyłącze gwintowane cale ” 3/4
Ciśnienie robocze bar maks. 20
Materiał stal
Waga kg 8,5

Wózek na wąż Silver Serie II
bęben zapewniający ochronę węża z komfortowym zagięciem 
przyłączeniowym: bez zginania węża · przepustowość i odporność na 
ciśnienie · stabilna konstrukcja ze stali · centralny przepływ wody · 
podwójne ułożyskowanie · armatura obrotowa z łożyskami kulkowymi ·  
koła profilowane zapobiegające niszczeniu trawnika

Pojemność węża Nr art. EUR KO
śred. 13 mm (1/2 cal.) = 60 m /  
śred. 16 mm (5/8 cal.) = 55 m /  
śred. 19 mm (3/4 cal.) = 40 m

40 00 351 401 282,20 TC01

Gwint przyłączeniowy mm 26,44
Przyłącze gwintowane cale ” 3/4
Ciśnienie robocze bar maks. 25
Materiał stal
Waga kg 12,3

Wózek na wąż Forever
bęben zapewniający ochronę węża z komfortowym zagięciem 
przyłączeniowym: bez zginania węża · wysoki przepływ wody 19 mm (3/4 
cal.) przepustowość i odporność na ciśnienie · stabilna konstrukcja ze stali · 
ocynkowany galwanicznie (bez chromu 6) · podwójne ułożyskowanie · 
bęben na wąż i korba ręczna w stalowym łożysku · koła z gumy litej · 
armatura obrotowa z łożyskami kulkowymi zapewnia łatwe zwijanie i 
rozwijanie · z blokadą zwijarki · długi uchwyt z możliwością demontażu  · 
duża stabilność i odporność na przechylenia · antypoślizgowe nakładki 
Antiglide zabezpieczające podłoże
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Pojemność węża Nr art. EUR KO
śred. 13 mm (1/2 cal.) = 120 m /  
śred. 16 mm (5/8 cal.) = 100 m / 
śred. 19 mm (3/4 cal.) = 80 m /  
Śred. 25 mm (1 cal.) = 50 m

40 00 351 400 334,00 TC01

Gwint przyłączeniowy mm 26,44
Przyłącze gwintowane cale ” 3/4
Ciśnienie robocze bar 25
Materiał stal
Waga kg 14

Wózek na wąż Star Serie II
bęben zapewniający ochronę węża z komfortowym zagięciem 
przyłączeniowym: bez zginania węża · wysoki przepływ wody 3/4” 
przepustowość i odporność na ciśnienie · stabilna konstrukcja ze stali · 
ocynkowany galwanicznie (bez chromu 6) · podwójne ułożyskowanie · 
bęben na wąż i korba ręczna w stalowym łożysku · koła z gumy litej · 
armatura obrotowa z łożyskami kulkowymi zapewnia łatwe zwijanie i 
rozwijanie · z blokadą zwijarki · długi uchwyt z możliwością demontażu  · 
duża stabilność i odporność na przechylenia · antypoślizgowe nakładki 
Antiglide zabezpieczające podłoże

Pojemność węża Nr art. EUR KO
śred. 13 mm (1/2 cal.) = 100 m /  
śred. 16 mm (5/8 cal.) = 80 m /  
śred. 19 mm (3/4 cal.) = 50 m

40 00 351 409 264,50 TC01

Gwint przyłączeniowy mm 26,44
Przyłącze gwintowane cale ” rozm. 3/4
Materiał stal
Waga kg 12

Wózek na wąż Royal II
materiał: St. 37 · powierzchnia: cynkowana galwanicznie · armatura 
obrotowa: mosiądz niklowany · ciśnienie robocze: maks. 25 bar · 
temperatura wody i pary: maks.: 160 °C

Pojemność węża Nr art. EUR KO
śred. 16 mm (5/8 cal.) = 160 m 
śred. 19 mm (3/4 cal.) = 130 m 
Śred. 25 mm (1 cal.) = 90 m

40 00 351 408 625,00 TC01

Gwint przyłączeniowy mm 33,3
Przyłącze gwintowane cale ” G 1
Materiał stal
Waga kg 28

Wózek na wąż Profi II
ciśnienie robocze: maks. 25 bar · temperatura wody i pary: maks.: 160 °C · 
powierzchnia: cynkowana ogniowo · armatura obrotowa: mosiądz niklowany

Pojemność węża Nr art. EUR KO
śred. 16 mm (5/8 cal.) = 230 m /  
śred. 19 mm (3/4 cal.) = 190 m /  
śred. 25 mm (1 cal) = 110 m

40 00 351 411 685,50 TC01

Gwint przyłączeniowy mm 26,44
Przyłącze gwintowane cale ” 3/4
Ciśnienie robocze bar 25
Materiał stal, cynkowana ogniowo
Waga kg 29

Wózek na wąż Superprofi II
bęben zapewniający ochronę węża z komfortowym zagięciem 
przyłączeniowym · bez zginania węża · duży przepływ wody 3/4 cal.  
(19 mm) · odporny na ciśnienie, stabilna całkowicie stalowa konstrukcja, 
cynkowanie ogniowe · armatura obrotowa mosiądz niklowany · łożyska 
kulkowe, potrójne uszczelnienie · koła z gumy litej · długi uchwyt z 
możliwością demontażu · duża stabilność i odporność na przechylenia
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Wielkość znamionowa mm Nr art. EUR KO
13 43 00 600 062 20,25 TX45

Zestaw przyłączeniowy wózka wężowego GEKA plus
złączka wtykowa · zawiera wszystkie niezbędne elementy podłączeniowe: 
wtyczkę kranu GEKA® plus 3/4“ (711X), końcówkę węża GEKA® plus 1/2“ 
(701X), końcówkę węża z blokadą wody GEKA® plus 1/2“ (741X) · z wężem 
1,5 m 1/2 cal.·  mosiądz niklowany
Dostawa w blistrach dla ściany SB

Nr art. EUR KO
40 00 350 700 32,95 TK36

Uchwyt na węża naścienny
zestaw startowy zawierający 1 x przyłącze do kranu dla 3/4 cal. i 1/2 cal., 
1 x złącze standardowe, 1 x złącze AquaStop, 1 x dysza natryskowa, 1 x 
zestaw montażowy

Pojemność węża Wersja Nr art. EUR KO
do 13 mm (1/2 cal.) 
= 25 m

blacha stalowa 40 00 350 185 4,85 TEA6

do 13 mm (1/2 cal.) 
= 40 m

blacha stalowa, 
solidna wersja

40 00 350 191 13,50 TEA6

Uchwyt na węże

40 00 350 191

Pojemność węża Wersja Nr art. EUR KO
wąż 13 mm  
(1/2 cal.): ok. 25 m

wielkość M 40 00 351 098 25,60 TU45

wąż 19 mm  
(3/4 cal.): ok. 25 m

wielkość L 40 00 351 099 36,35 TU45

Uchwyt warsztatowy naścienny na węże
bardzo dobra profesjonalna jakość z odlewu

Pojemność węża Nr art. EUR KO
śred. 13 mm (1/2 cal.) przy wysokości 
pętli 105 cm = 122 m 
śred. 16 mm (5/8 cal.) przy wysokości 
pętli 105 cm = 108 m 
śred. 19 mm (3/4 cal.) przy wysokości 
pętli 105 cm = 61 m 
śred. 25 mm (1 cal.) przy wysokości pętli 
105 cm = 39 m

40 00 351 405 16,50 TC01

Uchwyt na węże Midi
stabilna, spawana konstrukcja w całości 
ze stali, ocynkowana · delikatny dla węży 
(brak zagięć węża)

Pojemność węża Nr art. EUR KO
śred. 13 mm (1/2 cal.) przy wysokości 
pętli 105 cm = 122 m 
śred. 16 mm (5/8 cal.) przy wysokości 
pętli 105 cm = 108 m 
śred. 19 mm (3/4 cal.) przy wysokości 
pętli 105 cm = 61 m 
śred. 25 mm (1 cal.) przy wysokości pętli 
105 cm = 39 m

40 00 351 406 48,80 TC01

Uchwyt na węże Midi Inox
nadaje się do wszystkich obszarów, w 
szczególności do przemysłu artykułów 
spożywczych · bardzo stabilna, 
nierdzewna i odporna na promieniowanie 
UV konstrukcja ze stali szlachetnej, 
z polerowanej elektrolitycznie stali 
szlachetnej

Pojemność węża Nr art. EUR KO
śred. 13 mm (1/2 cal.) przy wysokości 
pętli 105 cm = 79 m 
śred. 16 mm (5/8 cal.) przy wysokości 
pętli 105 cm = 70 m 
śred. 19 mm (3/4 cal.) przy wysokości 
pętli 105 cm = 40 m 
śred. 25 mm (1 cal.) przy wysokości pętli 
105 cm = 25 m

40 00 351 407 29,20 TC01

Uchwyt na węże Big
bardzo stabilna, całkowicie stalowa 
konstrukcja o najwyższym poziomie 
ochrony antykorozyjnej dzięki 
cynkowaniu ogniowemu ·  
delikatny dla węża

Nr art. EUR KO
40 00 350 704 230,85 TK36

Uchwyt na węża naścienny AutoReel 30
skrzynka naścienna na wąż z automatycznym zwijaniem · z 30 m wężem 
premium i z 2 m wężem dolotowym, 1 x dysza rozpylająca do wody,  
1 x złącze węża, 1 x szybkozłącze Aquastop, 1 x przyłącze do kranu do  
3/4 cal. i 1/2 cal. · z mocowaniem ściennym
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40 00 350 185



Pojemność węża Nr art. EUR KO
śred. 13 mm (1/2 cal.) = 60 m 
śred. 16 mm (5/8 cal.) = 55 m 
śred. 19 mm (3/4 cal.) = 40 m

40 00 351 027 194,95 TX45

Gwint przyłączeniowy mm 26,44
Przyłącze gwintowane cale ” rozm. 3/4
Ciśnienie robocze bar maks. 25
Materiał proszk. stal
Waga kg 11,5

Zwijacz do węży GEKA plus P40
możliwość stosowania zarówno stacjonarnego, jak i mobilnego · GEKA P40 
można zamontować na ścianie i w razie konieczności łatwo go zdjąć, aby 
przenieść w żądane miejsce · obrotowy · możliwość montażu zarówno z 
lewej, jak i z prawej strony · 4-stopniowa blokada · wytrzymała, powlekana 
proszkowo stalowa konstrukcja · obrotowa armatura kątowa z mosiądzu · 
odpowiedni do wody pitnej · ochrona przed zagięciem węża za pomocą rury 
dolotowej 3/4 cal. ze stali szlachetnej, przystosowany do wody pitnej) · 
delikatny dla węża bęben · optymalny przepływ wody · zakres temperatur: 
+4°C do +60°C

Pojemność węża Nr art. EUR KO
śred. 13 mm (1/2 cal.) = 50 m /  
śred. 16 mm (5/8 cal.) = 40 m /  
śred. 19 mm (3/4 cal.) = 30 m

40 00 351 404 244,25 TC01

Gwint przyłączeniowy mm 26,44
Przyłącze gwintowane cale ” 3/4
Ciśnienie robocze bar maks. 25
Materiał proszk. stal
Waga kg 8,1

Uchwyt na węża naścienny Status S
bęben zapewniający ochronę węża z komfortowym zagięciem 
przyłączeniowym: bez zginania węża · wysoki przepływ wody 19 mm 3/4 
cal. przepustowość i odporność na ciśnienie · zagięta, ułożyskowana kulowo 
kątowa armatura obrotowa · obrót 180° do optymalnego kąta zastosowania · 
stabilna konstrukcja pełnostalowa, ocynkowana · z zestawem montażu 
naściennego · wąski model z niewielką odległością od ściany · z 
magnetycznym mocowaniem wciągarki

Pojemność węża Nr art. EUR KO
śred. 13 mm (1/2 cal.) = 70 m / 
śred. 16 mm (5/8 cal.) = 60 m / 
śred. 19 mm (3/4 cal.) = 40 m

40 00 351 410 302,25 TC01

Gwint przyłączeniowy mm 26,44
Przyłącze gwintowane cale ” rozm. 3/4
Ciśnienie robocze bar 25
Materiał stal
Waga kg 11,15

Zwijacz do węży Status III
temperatura wody i pary: maks.: 160 °C · powierzchnia: cynkowana 
galwanicznie · armatura obrotowa: mosiądz niklowany

Nr art. EUR KO
40 00 350 173 6,15 TK36

Dysza rozpylająca
tworzywo sztuczne · możliwe ustawienie od strumienia do delikatnego 
zraszania · złączka wtykowa

Nr art. EUR KO
43 00 600 056 19,80 TE45

Dysza rozpylająca GEKA plus
złączka wtykowa · ciężkie wykonanie · z ogumieniem dla łatwej obsługi 
i przyjemnego wrażenia dotykowe · przepływ wody bezstopniowy 
regulowany (pełny strumień do mgiełki) · mosiądz niklowany 
 
dostawa w blistrach dla ściany SB

Wielkość 
znamionowa 
mm

Wielkość 
znamiono-
wa ”

Ciśnienie 
robocze 
bar

Nr art. EUR KO

13 1/2 12 40 00 350 725 7,45 TE03
19 3/4 12 40 00 350 726 8,65 TE03
25 1 12 40 00 350 727 14,95 TE03

Dysza rozpylająca
mosiądz  · z przyłączem do szybkozłączki
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Wielkość znamiono-
wa mm

Wielkość znamio-
nowa ”

Nr art. EUR KO

13 1/2 43 00 600 066 8,95 TE45
19 3/4 43 00 600 036 10,50 TE45
25 1 43 00 600 068 21,25 TE45

Dysza rozpylająca GEKA System
lekkie wykonanie · mosiądz · z przyłączem do szybkozłączki ·  
możliwe wyłączenie przepływu wody · bezstopniowa regulacja  
dozowania ilości od rozpylania do silnego pełnego strumienia

Wielkość znamiono-
wa mm

Wielkość znamio-
nowa ”

Nr art. EUR KO

13 1/2 40 00 351 040 23,25 TE45
19 3/4 40 00 351 041 25,25 TE45
25 1 40 00 353 560 33,35 TE45

Dysza rozpylająca GEKA plus
złączka wtykowa · ciężkie wykonanie · mosiądz · metalowy stożek 
uszczelniający · pomiędzy końcówką stożkową a dławnicą pierścienia 
O-Ring NBR (kauczuk akrylonitrylowo-butadienowy) · z podłączeniem 
dodatnim GEKA pasującym do węży o wielkości od 10 mm (3/8 cal.)  
do 38 mm (1 1/2 cal.)

Nr art. EUR KO
40 00 350 174 13,95 TK36

Pistolet do wody Jet-Spray 2674
z 3 rodzajami natrysku: strumień dyszowy, wiązka i szybki natrysk ·  
z przyciskiem blokowania/odblokowania z oddzielnym regulatorem ilości · 
tworzywo sztuczne · złączka wtykowa

Nr art. EUR KO
40 00 350 176 20,95 TK36

Pistolet do wody Jet Plus 2690
z 2 rodzajami natrysku: strumień dyszowy i wiązka · z odlewaną natryskowo 
metalową obudową malowaną natryskowo · z przyciskiem blokowania/
odblokowania · metal / tworzywo sztuczne · złączka wtykowa

Nr art. EUR KO
40 00 350 181 26,95 TK36

Pistolet do wody Jet Spray Pro
dysze rozpylające klasy premium z wytrzymałymi metalowymi akcentami · 
blokowany, zmienny włącznik przepływu · oddzielne sterowanie przepływem · 
regulowana głowica z trzema rodzajami natrysku: strumień, stożek, szybkie 
napełnianie · metal / tworzywo sztuczne · złączka wtykowa

Przyłącze Nr art. EUR KO
złączka wtykowa 43 00 600 059 16,25 TE45
szybkozłączka 40 00 353 556 16,95 TE45

Dysza zraszająca do pistoletów
ergonomiczny uchwyt paskowy · bezstopniowy regulowany przepływ wody 
i siła strumienia · od pełnego strumienia do mgiełki · mosiądz niklowany
Dostawa na blisterze dla ściany SB

Nr art. EUR KO
40 00 351 101 14,90 TR68

Profesjonalny pistolet spryskujący
regulowany · wytrzymałe metalowe wykonanie wysokiej jakości z 
uchwytem płytkowym · kompatybilny ze wszystkimi systemami wtyków · 
metal
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Nr art. EUR KO
40 00 350 175 15,95 TK36

Pistolet do wody Multi Spray 2676
z 5 rodzajami natrysku: strumień 
dyszowy, wiązka, szybki natrysk, 
strumień płaski i natrysk drobny · 
przycisk blokowania/odblokowania 
z oddzielnym regulatorem ilości · 
tworzywo sztuczne · złączka wtykowa



Nr art. EUR KO
40 00 351 100 16,05 TR68

Wielofunkcyjny pistolet zraszający
7 rodzajów strumieni wody · wytrzymałe metalowe wykonanie wysokiej 
jakości z uchwytem płytkowym – kompatybilne ze wszystkimi systemami 
wtykowymi · metal

Nr art. EUR KO
40 00 350 177 25,95 TK36

Pistolet do wody Multi Plus 2691
z 8 rodzajami natrysku: wiązka, strumień wachlarzowy, prysznicowy, 
kątowy, płaski, drobny, dyszowy i średni · z odlewaną natryskowo metalową 
obudową malowaną natryskowo · z główką prysznicową · z przyciskiem 
blokowania/odblokowania · metal / tworzywo sztuczne · złączka wtykowa

Nr art. EUR KO
40 00 350 182 31,95 TK36

Pistolet do wody Multi Spray Pro
dysze rozpylające klasy premium z wytrzymałymi metalowymi akcentami · 
blokowany, zmienny włącznik przepływu · oddzielne sterowanie przepływem · 
regulowana głowica z siedmioma rodzajami natrysku: strumień, stożek, 
szybkie napełnianie, wentylator, mgła, natrysk drobny · mieszanka 
woda-powietrze · metal / tworzywo sztuczne · złączka wtykowa

Maks. ciśnienie robocze bar Nr art. EUR KO
24 43 00 600 061 51,25 TE45

Pistolet do czyszczenia czarny GEKA 
odpowiedni do wody pitnej · maks. ciśnienie robocze 24 bar, strumień 
przepływu przy 5 bar 25l/min · pasuje do wszystkich powszechnie 
stosowanych systemów wtykowych · mosiądz / stal chromowana / guma
Dostawa w blistrach dla ściany SB

Wielkość znamiono-
wa mm (cale)

Maks. ciśnienie 
robocze bar

Nr art. EUR KO

19,17 (1/2) 24 40 00 351 009 49,90 TE45

Profesjonalny pistolet do czyszczenia GEKA
wytrzymały profesjonalny pistolet do czyszczenia do wielu zastosowań · 
woda pitna odpowiednia · obudowa z mosiądzu z CW617N zgodnie  
z DIN 50930/6 · uszczelki z dopuszczeniem KTW wg D2 i dopuszczeniem 
DVGW W270 · gorąca woda, odpowiedni do +50°C · przepustowość wody 
przy 5 bar ok. 25 l/min. · mosiądz / stal chromowana / guma

Przyłącze Maks. ciśnienie 
robocze bar

Nr art. EUR KO

gwint wewnętrzny 
19,17 mm 

24 40 00 351 008 73,20 TE45

złączka wtykowa 24 40 00 353 561 82,25 TE45

Profesjonalny pistolet do czyszczenia GEKA plus
odpowiedni dowody pitnej (mosiądz CW617N zgodnie z rozporządzeniem 
odnośnie wody pitnej; uszczelki z dopuszczeniem KTW wg D2 i 
świadectwem kontroli DVGW W270) · nie męcząca praca dzięki nowej, 
ergonomicznej konstrukcji · długa trwałość dzięki wytrzymałej kombinacji 
mosiądzu i stali chromowanej · przystosowany do gorącej wody o 
temperaturze do 50° C · przepustowość wody przy 3 bar: ok. 16,6 (l/min) · 
mosiądz / stal chromowana / guma
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Wielkość znamiono-
wa mm (cale)

Maks. ciśnienie 
robocze bar

Nr art. EUR KO

13 (1/2) 25 40 00 351 871 80,40 TC24

Bezpieczny pistolet do mycia proficlean
pistolet doskonale nadaje się do stosowania 
w centrach obróbkowych do wymywania i 
czyszczenia elementów w zakładach obróbki 
skrawaniem · redukcja ciężaru o ok. 25% w 
stosunku do modelu „multiclean ułatwia 
obróbkę · temperatura robocza: 0 - 90°C · 
ciężar: 750 g · tworzywo sztuczne · z 
końcówką węża 

Wielkość znamiono-
wa mm (cale)

Maks. ciśnienie 
robocze bar

Nr art. EUR KO

13 (1/2) 40 40 00 351 870 99,05 TC24

Bezpieczny pistolet do mycia multiclean
uniwersalny, wysokociśnieniowy pistolet do 
mycia o podwyższonej jakości i klasie 
wydajności jako praktyczne urządzenie do 
czyszczenia z systemem zabezpieczającym 
do zastosowań uniwersalnych · przyłącze do 
wody lub pompy z emulsją stosowaną przy 
wierceniu · temperatura robocza: 0 - 90°C · 
ciężar: 1 050 g · aluminium, Ms anodowany · 
z końcówką węża

Rodzaj przyłącza Przyłącze Nr art. EUR KO

przyłącze do kranu i 
złącze wtykowe

standardowe i 
DN 7,2

40 00 351 872 47,95 TC24

Pistolet do mycia powerclean
do powietrza oraz/lub wody · zakres 
temperatur: +5 °C do +50 °C · kombinacja 
umożliwia efektywne czyszczenie · 
aluminium · dysza Ø 6 mm · maks. ciśnienie 
robocze 10 bar

Materiał Przyłącze Wersja cm Nr art. EUR KO

Ms niklo-
wany

złącze 
wtykowe

60 43 00 600 063 41,50 TE45

Urządzenie do podlewania GEKA
z aluminiową głowicą odlewaną · możliwe trwałe zablokowanie 
 
dostawa na zawieszce kartonowej do ścianki SB

Materiał Przyłącze Wersja cm Nr art. EUR KO

Ms/metal lekki szybkozłączka 60 40 00 353 569 75,25 TE45

Ms/metal lekki szybkozłączka 90 40 00 353 570 82,50 TE45

Ms/metal lekki złączka wtykowa 60 40 00 353 571 74,25 TE45

Urządzenie do podlewania GEKA plus Soft rain classic
wytrzymałe urządzenie do podlewania z indywidualnie regulowanym 
zaworem kulowym · głowica podlewająca do miękkich kurtyn wodnych 
o dużej objętości · duży przepływ wody · kompatybilne ze wszystkimi 
głowicami podlewającymi GEKA plus · głowica podlewająca, rura 
odpływowa i nakrętka złączkowa z metalu lekkiego · zawór kulowy z 
mosiądzu chromowany · wielkości węża: 3/8‘‘ do 1/2‘‘ 40 00 353 571

40 00 353 569 + 40 00 353 570

Materiał Przyłącze Wersja cm Nr art. EUR KO

Ms/metal 
lekki

szybkozłączka 60 43 00 600 064 58,10 TE45

Ms/metal 
lekki

szybkozłączka 90 40 00 353 553 59,65 TE45

Urządzenie do podlewania GEKA plus Soft rain
zawór regulacji objętościowej (zawór kulkowy) z rurą obrotową i wymienną 
rurą odpływową i metalową głowicą odlewaną do miękkich kurtyn wodnych 
o dużej objętości

Rozmiar Przyłącze Zasięg wyr-
zutu pełnego 
strumienia m

Nr art. EUR KO

D szybkozłączka ok. 15 40 00 351 045 97,50 TE45

Rozprysk i zużycie wody przy 5 bar

Rura strumieniowa uniwersalna
wersja przemysłowa rury strumieniowej wg DIN 14365 metal lekki · 
ochrona rąk i 2 częściowa końcówka tworzywo sztuczne · z mosiężnym 
złączem GEKA · pasuje do węży o rozm. od 10 mm (3/8 cal.) do 38 mm (1 
1/2 cal.) · dźwignia szybkiego reagowania dla pełnego strumienia, strumień 
natryskiwania i stop · płynna regulacja ilości · 2-częściowa końcówka · 
odkręcany · polecana szczególnie do nawadniania dużych powierzchni · 
Zużycie wody: strumień pełny = ok. 1,5 m3/h przy otworach dyszy śred. 4 
mm · strumień natryskiwania = ok. 10 % mniej

Rura strumieniowa uniwersalna STORZ
Łączniki, dysze i końcówka z wysokoudarowego poliamidu · obudowa z 
aluminium · zawór kulowy do pełnego strumienia, strumienia mgiełki i 
blokowania · zastosowanie w przemyśle, handlu, rzemiośle, instalacjach 
wewnętrznych, budownictwie · łączna długość: 410 mm
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Rozmiar Materiał Przyłącze Ot-
wór 
mm

Wersja Zasięg 
wyrzutu 
pełnego 
strumie-
nia m

Nr art. EUR KO

CM alumi-
nium / 
twor-
zywo 
sztucz-
ne

Storz C 9 kąt roz-
pylania 
15°

24 40 00 352 550 28,80 TC55

Przepływ wody (kąt rozpylenia) i rozrzut w przypadku 5 bar



Wielkość 
węża mm 
(cale)

Nr art. EUR KO

12,5 (1/2) 40 00 350 168 4,45 TK36

19 (3/4) 40 00 350 160 5,15 TK36

Złącze węża
tworzywo sztuczne · z odgiętką

Wielkość 
węża mm 
(cale)

Nr art. EUR KO

12,5 (1/2) 40 00 350 169 5,45 TK36

19 (3/4) 40 00 350 161 6,25 TK36

Złącze węża AquaStop
tworzywo sztuczne · z zaworem odcinający wodę 
i z zabezpieczeniem przed zagięciem

Wielkość 
węża mm 
(cale)

Nr art. EUR KO

12,5 (1/2) 40 00 350 170 3,55 TK36

19 (3/4) 40 00 350 162 4,65 TK36

Element do naprawy węża
tworzywo sztuczne · do szybkiego połączenia 
węży

Wielkość 
węża mm 
(cale)

Nr art. EUR KO

19,12,5 
(3/4, 1/2)

40 00 350 178 3,85 TK36

Przyłącze do kranu
tworzywo sztuczne · do kranów zewnętrznych

Wielkość 
węża mm 
(cale)

Nr art. EUR KO

19 (3/4) 40 00 350 707 2,25 TK36

25 (1) 40 00 350 171 2,15 TK36

Przyłącze do kranu
tworzywo sztuczne · do kranów zewnętrznych

Nr art. EUR KO

40 00 350 172 2,55 TK36

Złącze podwójne
tworzywo sztuczne · do połączenia dwóch węży

Nr art. EUR KO

40 00 350 706 32,95 TK36

Rozdzielacz 4-drożny z zaworami
umożliwia przekazywanie wody z jednego 
zaworu kranowego do maksymalnie 4 wylotów · 
nadaje się do montażu naściennego · z 2 
przyłączami węża i mocowaniem ściennym

Wielkość 
węża mm 
(cale)

Nr art. EUR KO

13 (1/2) 40 00 351 116 8,70 TR68

19 (3/4) 40 00 351 117 14,40 TR68

Szybkozłącze do węża
złącze pomiędzy wężem i podłączeniem zaworu · 
blistrowane · mosiądz

Wielkość 
węża mm 
(cale)

Nr art. EUR KO

13 (1/2) 40 00 351 114 9,05 TR68

19 (3/4) 40 00 351 115 15,35 TR68

Złącze do węży, woda stop
podczas łączenia przepływ wody jest 
automatycznie zatrzymywany wzgl. zwalniany · 
blistrowane · mosiądz

Gwint 
wewnętrzny 
mm (cale)

Nr art. EUR KO

26,5 (rozm. 
3/4)

40 00 351 119 4,60 TR68

Przyłącze do kranu
do armatur · mosiądz

Wielkość 
węża mm 
(cale)

Nr art. EUR KO

13 (1/2) 40 00 351 110 29,95 TR68

19 (3/4) 40 00 351 111 42,10 TR68

Wyposażenie podstawowe
w komplecie: przyłącze do kranu, szybkozłącze 
do węża, zawór odcinający dopływ wody i 
spryskiwacz · blistrowane · mosiądz
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Gwint 
wewnętrzny 
mm (cale)

Nr art. EUR KO

19,17 (1/2) 43 00 600 044 4,50 TU45

24,66 (3/4) 43 00 600 045 4,80 TU45

30,93 (1) 43 00 600 046 5,50 TU45

Przyłącze zaworu wtykowe GEKA plus
złączka wtykowa · z gwintem wewnętrznym · 
z O-ringiem NBR · po stronie gwintu z płaskim 
pierścieniem uszczelniającym NBR · mosiądz 
niklowany 
 
dostawa w blistrach dla ściany SB

Wielkość 
węża mm 
(cale)

Nr art. EUR KO

13 (1/2) 43 00 600 052 9,05 TU45

19 (3/4) 43 00 600 054 11,25 TU45

Końcówka do węży GEKA plus
złączka wtykowa · mosiądz niklowany 
 
dostawa w blistrach dla ściany SB
złączka wtykowa GEKA plus

Wielkość 
węża mm 
(cale)

Nr art. EUR KO

13 (1/2) 43 00 600 051 10,15 TU45

19 (3/4) 43 00 600 053 12,05 TU45

Złącze do węży, woda stop GEKA plus
złączka wtykowa · mosiądz niklowany 
 
dostawa w blistrach dla ściany SB

Wielkość 
węża mm 
(cale)

Nr art. EUR KO

13 (1/2) 43 00 600 050 7,60 TU45

19 (3/4) 43 00 600 055 11,65 TU45

Złącze do węży GEKA plus
złączka wtykowa · z nakrętką mocującą · mosiądz 
niklowany 
 
dostawa w blistrach dla ściany SB

Gwint 
zewnętrzny 
mm (cale)

Nr art. EUR KO

20,95 (1/2) 43 00 600 047 4,75 TU45

26,44 (3/4) 43 00 600 048 4,95 TU45

Szybkozłączka GEKA plus
złączka wtykowa · z gwintem zewnętrznym · 
płaskie uszczelnienie · z O-ringiem NBR · 
mosiądz niklowany 
 
dostawa w blistrach dla ściany SB

Nr art. EUR KO

43 00 600 049 6,20 TU45

Adapter GEKA plus
złączka wtykowa · mosiądz niklowany
Dostawa w blistrach dla ściany SB
złączka wtykowa GEKA plus

Wersja Nr art. EUR KO

towar 
samoobsługowy

43 00 600 060 10,90 TU45

Rozdzielacz typu Y GEKA plus
złączka wtykowa · dostawa w blistrach dla 
ściany SB · mosiądz niklowany

Gwint 
wewnętrzny 
mm (cale)

Nr art. EUR KO

24,66 (3/4) 43 00 600 057 18,15 TU45

Zawór dwudrożny GEKA plus
z obrotową nakrętką złączkową 
 
dostawa w blistrach dla ściany SB

Nr art. EUR KO

43 00 600 058 36,55 TU45

Zestaw startowy GEKA plus
złączka wtykowa · mosiądz niklowany · 
dla węży do wody 13 mm (1/2”) · z dyszą 
natryskową 781X · włącznie ze wszystkimi 
niezbędnymi elementami podłączeniowymi: 
wtyczka zaworu 3/4“ 711X; końcówka węża 
GEKA® plus 1/2“ 701X i końcówka węża z 
blokadą wody GEKA® plus 1/2“ 741X · dla 
powszechnie stosowanych zaworów wody
Dostawa w blistrach dla ściany SB
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.



Wielkość 
węża mm 
(cale)

Nr art. EUR KO

13 (1/2) 40 00 351 250 10,25 TK45

19 (3/4) 40 00 351 251 13,65 TK45

Wielkość 
węża mm 
(cale)

Nr art. EUR KO

13 (1/2) 40 00 351 252 12,65 TK45

19 (3/4) 40 00 351 253 15,80 TK45

Złączka zamykająca dopływ wody GEKA plus
złączka wtykowa KTW · mosiądz · do wody 
pitnej · sprawdzona i certyfikowana: DVGW 
VP550, DVGW W270, wytyczna KTW · złącze 
do węży z systemem woda stop umożliwia 
przepinanie węży bez konieczności zakręcania 
kranu, ponieważ gdy wąż nie jest już podłączony 
następuje zatrzymanie przepływu wody w wężu

Gwint 
wewnętrzny 
mm (cale)

Nr art. EUR KO

19,17 (rozm. 
1/2)

40 00 351 254 5,65 TK45

24,66 (rozm. 
3/4)

40 00 351 255 6,25 TK45

30,93 (G 1) 40 00 351 256 6,75 TK45

Przyłącze zaworu wtykowe GEKA plus
złączka wtykowa KTW · mosiądz · do wody 
pitnej · sprawdzona i certyfikowana: DVGW 
VP550, DVGW W270, wytyczna KTW

Gwint 
zewnętrzny 
mm (cale)

Nr art. EUR KO

20,95 
(rozm. 1/2)

40 00 351 257 6,35 TK45

26,44 
(rozm. 3/4)

40 00 351 258 6,60 TK45

Szybkozłączka GEKA plus
złączka wtykowa KTW · mosiądz · do wody 
pitnej · sprawdzonay i certyfikowana: DVGW 
VP550, DVGW W270, wytyczna KTW

Nr art. EUR KO

40 00 351 259 6,85 TK45

Łącznik wtykowy GEKA plus
złączka wtykowa KTW · mosiądz · do wody 
pitnej · sprawdzona i certyfikowana: DVGW 
VP550, DVGW W270, wytyczna KTW · węże i 
ich przyłącza po każdym użyciu muszą zostać 
odpowiednio wyczyszczone i wysuszone · za 
pomocą łącznika wtykowego można następnie 
zamknąć wąż, który pełni wówczas rolę 
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem

Nr art. EUR KO

40 00 351 260 6,50 TK45

Adapter GEKA plus
złączka wtykowa KTW · mosiądz · do wody 
pitnej · sprawdzona i certyfikowana: DVGW 
VP550, DVGW W270, wytyczna KTW
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Końcówka do węży GEKA plus
złączka wtykowa KTW · mosiądz · do wody 
pitnej · sprawdzona i certyfikowana: DVGW 
VP550, DVGW W270, wytyczna KTW · końcówkę 
do węży można podłączyć łatwym kliknięciem i 
łatwo zwolnić przez odciągnięcie ruchomej części
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Wielkość węża mm (cale) Nr art. EUR KO

13 (1/2) 40 00 350 710 2,50 TE03

19 (3/4) 40 00 350 711 2,60 TE03

25 (1) 40 00 350 712 3,55 TE03

32 (1 1/4) 40 00 350 713 4,15 TE03

38 (1 1/2) 40 00 350 714 5,15 TE03

Końcówka do węży
mosiądz · ciśnienie robocze 12 barów · szerokość pazura 40 mm

Gwint wewnętrzny mm (cale) Nr art. EUR KO

19,17 (1/2) 40 00 350 715 2,45 TE03

24,66 (3/4) 40 00 350 716 2,60 TE03

30,93 (1) 40 00 350 717 2,65 TE03

39,59 (1 1/4) 40 00 350 718 3,80 TE03

45,48 (1 1/2) 40 00 350 719 4,15 TE03

Część gwintowana
mosiądz · ciśnienie robocze 12 barów · szerokość pazura 40 mm

Gwint zewnętrzny mm (cale) Nr art. EUR KO

20,95 (1/2) 40 00 350 720 2,45 TE03

26,44 (3/4) 40 00 350 721 2,60 TE03

33,25 (1) 40 00 350 722 2,65 TE03

41,91 (1 1/4) 40 00 350 723 3,80 TE03

47,8 (1 1/2) 40 00 350 724 4,15 TE03

Część gwintowana
mosiądz · ciśnienie robocze 12 barów · szerokość pazura 40 mm

Wielkość węża  
mm (cale)

Gwint wewnętrzny 
mm (cale)

Nr art. EUR KO

13 (1/2) 24,66 (3/4) 40 00 350 728 1,80 TE03

19 (3/4) 30,93 (1) 40 00 350 729 2,65 TE03

25 (1) 39,59 (1 1/4) 40 00 350 730 3,50 TE03

Złącze do węża
mosiądz

Wielkość węża  
mm (cale)

Wersja Nr art. EUR KO

13 (1/2) towar 
samoobsługowy

43 00 600 010 3,10 TU45

19 (3/4) towar 
samoobsługowy

43 00 600 011 3,25 TU45

25 (1) towar 
samoobsługowy

43 00 600 012 4,25 TU45

Końcówka do węży GEKA SK
mosiądz · seryjnie z wysokowydajnym kształtowym pierścieniem 
uszczelniającym z NBR (nr art. 43 00 600 020) · ciśnienie robocze do maks. 
10 barów · Zakres temperatur: od ok. -5 °C do +100 °C w zależności od 
jakości pierścienia uszczelniającego · szerokość pazura 40 mm

Wielkość węża  
mm (cale)

Wersja Nr art. EUR KO

13 (1/2) luzem 40 00 351 000 3,75 TU45

19 (3/4) luzem 40 00 351 001 4,15 TU45

25 (1) luzem 40 00 351 002 4,95 TU45

32 (1 1/4) luzem 40 00 351 003 7,00 TU45

Końcówka do węży GEKA plus
mosiądz · ciśnienie robocze do maks. 40 barów · szerokość pazura 40 mm

Gwint wewnętrzny 
mm (cale)

Wersja Nr art. EUR KO

19,17 (1/2) towar 
samoobsługowy

43 00 600 069 3,05 TU45

24,66 (3/4) towar 
samoobsługowy

43 00 600 014 3,25 TU45

30,93 (1) towar 
samoobsługowy

43 00 600 015 3,30 TU45

39,59 (1 1/4) towar 
samoobsługowy

43 00 600 070 4,75 TU45

Element gwintowany GEKA
mosiądz · gwint wewnętrzny · seryjnie z wysokowydajnym kształtowym 
pierścieniem uszczelniającym z NBR (nr art. 43 00 600 020) · ciśnienie 
robocze do maks. 10 barów ·  Zakres temperatur: od ok. -5 °C do +100 °C w 
zależności od jakości pierścienia uszczelniającego · szerokość pazura 40 mm
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Gwint wewnętrzny  
mm (cale)

Wersja Nr art. EUR KO

19,17 (1/2) luzem 40 00 351 010 3,85 TU45

24,66 (3/4) luzem 40 00 351 011 3,95 TU45

30,93 (1) luzem 40 00 351 012 4,50 TU45

39,59 (1 1/4) luzem 40 00 351 013 5,10 TU45

Element gwintowany GEKA plus
mosiądz · gwint wewnętrzny · ciśnienie robocze do maks. 40 barów · 
szerokość pazura 40 mm

Gwint zewnętrzny 
mm (cale)

Wersja Nr art. EUR KO

20,95 (1/2) towar 
samoobsługowy

43 00 600 071 3,05 TU45

26,44 (3/4) towar 
samoobsługowy

43 00 600 016 3,20 TU45

33,25 (1) towar 
samoobsługowy

43 00 600 017 3,30 TU45

41,91 (1 1/4) towar 
samoobsługowy

43 00 600 072 4,15 TU45

Element gwintowany GEKA
mosiądz · z wysokowydajnym płaskim pierścieniem uszczelniającym z NBR 
(nr art. 43 00 600 020) · ciśnienie robocze do maks. 10 barów · Zakres 
temperatur: od ok. -5 °C do +100 °C w zależności od jakości pierścienia 
uszczelniającego · szerokość pazura 40 mm

Gwint zewnętrzny 
mm (cale)

Wersja Nr art. EUR KO

20,95 (1/2) luzem 40 00 351 020 3,90 TU45

26,44 (3/4) luzem 40 00 351 021 4,10 TU45

33,25 (1) luzem 40 00 351 022 4,50 TU45

41,91 (1 1/4) luzem 40 00 351 023 5,10 TU45

Element gwintowany GEKA plus
mosiądz · gwint zewnętrzny · ciśnienie robocze do maks. 40 barów · 
szerokość pazura 40 mm

Wersja Nr art. EUR KO

towar samoobsługowy 43 00 600 018 3,05 TU45

Zaślepka GEKA
mosiądz · seryjnie z wysokowydajnym kształtowym pierścieniem 
uszczelniającym z NBR (nr art. 43 00 600 020) · pasuje do wszystkich 
szybkozłączek · ciśnienie robocze do maks. 10 barów · Zakres 
temperatur: od ok. -5 °C do +100 °C w zależności od jakości pierścienia 
uszczelniającego · szerokość pazura 40 mm

Wersja Nr art. EUR KO

luzem 40 00 351 050 3,95 TU45

Zaślepka GEKA plus
mosiądz · odpowiedni dla wszystkich końcówek węży i końcówek 
gwintowanych GEKA · z otworem · ciśnienie robocze do maks. 40 barów · 
szerokość pazura 40 mm

Wielkość węża mm (cale) Nr art. EUR KO

13 (1/2) 40 00 353 557 11,95 TU45

19 (3/4) 40 00 353 558 12,75 TU45

25 (1) 40 00 353 559 16,70 TU45

Końcówka do węży GEKA SD
mosiądz · seryjnie z kształtowym pierścieniem uszczelniającym SH GEKA · 
dla połączeń za pomocą opasek i tulei wciskanych · szerokość pazura 40 mm

Wielkość węża  
mm (cale)

Wersja Nr art. EUR KO

25 (1) towar 
samoobsługowy

43 00 600 019 13,90 TU45

Końcówka do węży GEKA SD
złącze węża i szybkozłącze z mosiądzu ·  ciśnienie robocze do maks. 
25 barów · seryjnie z wysokowydajnym kształtowym pierścieniem 
uszczelniającym z NBR (nr art. 43 00 600 020) · we wszystkich zakresach 
ciśnienia i zasysania oraz w stanie bezciśnieniowym absolutnie szczelne 
i zabezpieczone przed samoczynnym odłączeniem za pomocą wypustek 
zabezpieczających i pierścieni skręcanych · szerokość pazura 40 mm
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Wielkość węża mm (cale) Nr art. EUR KO

13 (1/2) 40 00 351 030 23,10 TU45

19 (3/4) 40 00 351 031 24,30 TU45

25 (1) 40 00 351 032 25,25 TU45

32 (1 1/4) 40 00 353 538 28,65 TU45

Końcówka do węży GEKA plus SH
mosiądz · do węży wodnych, ssących, wysokiego ciśnienia, urządzeń 
ciśnieniowych i pompujących itd. w przemyśle, budownictwie, rolnictwie, 
w ogrodnictwie oraz w domowych instalacjach wodnych · odkręcić 
pierścienie, złączyć, dokręcić pierścienie · ciśnienie robocze do maks. 50 
barów · szerokość pazura 40 mm

Wielkość węża mm (cale) Nr art. EUR KO

13 (1/2) 40 00 351 240 8,85 TU45

19 (3/4) 40 00 351 241 9,95 TU45

25 (1) 40 00 351 242 11,15 TU45

32 (1 1/4) 40 00 353 541 12,35 TU45

Końcówka do węży, obrotowa GEKA plus 2000
obrotowa osiowo 360° · mosiądz CW617N/CW614N · zakres temperatur: 
ok. -5 °C do +100 °C (w zależności od jakości pierścienia uszczelniającego) · 
ciśnienie robocze: maks. 40 barów · szerokość pazura 40 mm

Gwint zewnętrzny mm (cale) Nr art. EUR KO

20,95 (rozm. 1/2) 40 00 351 246 15,95 TU45

26,44 (rozm. 3/4) 40 00 351 247 15,25 TU45

33,25 (G 1) 40 00 351 248 18,25 TU45

Szybkozłącze obrotowe GEKA plus 2000
obrotowa osiowo 360° · mosiądz CW617N/CW614N · zakres temperatur: 
ok. -5 °C do +100 °C (w zależności od jakości pierścienia uszczelniającego) · 
ciśnienie robocze: maks. 40 barów · szerokość pazura 40 mm

Gwint wewnętrzny mm (cale) Nr art. EUR KO

19,17 (rozm. 1/2) 40 00 351 243 13,15 TU45

24,66 (rozm. 3/4) 40 00 351 244 14,05 TU45

30,93 (G 1) 40 00 351 245 18,25 TU45

Szybkozłącze obrotowe GEKA plus 2000
obrotowa osiowo 360° · mosiądz CW617N/CW614N · zakres temperatur: 
ok. -5 °C do +100 °C (w zależności od jakości pierścienia uszczelniającego) · 
ciśnienie robocze: maks. 40 barów · szerokość pazura 40 mm

Wielkość węża mm (cale) Nr art. EUR KO

13 (1/2) 40 00 351 120 5,95 TU45

19 (3/4) 40 00 351 122 7,15 TU45

25 (1) 40 00 351 123 8,30 TU45

32 (1 1/4) 40 00 351 124 8,85 TU45

Końcówka do węży GEKA plus ”K”
z dopuszczeniemt KTW wg D2 i wynikiem badania długotrwałego DVGW 
W270 · mosiądz CW617N, DIN 17660 i 50930/6, z pierścieniami 
uszczelniającymi uformowanymi o dużej wytrzymałości NBR do wody pitnej · 
ciśnienie robocze do maks. 40 barów · szerokość pazura 40 mm

Gwint wewnętrzny mm (cale) Nr art. EUR KO

19,17 (1/2) 40 00 351 126 6,60 TU45

24,66 (3/4) 40 00 351 127 8,30 TU45

30,93 (1) 40 00 351 128 8,85 TU45

39,59 (1 1/4) 40 00 351 129 10,00 TU45

Element gwintowany GEKA plus ”K”
gwint wewnętrzny z atestem KTW wg D2 i wynikiem długotrwałej próby 
DVGW W270 · mosiądz CW617N, DIN 17660 i 50930/6, z pierścieniami 
uszczelniającymi uformowanymi o dużej wytrzymałości NBR do wody pitnej · 
ciśnienie robocze do maks. 40 barów · szerokość pazura 40 mm
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Gwint zewnętrzny mm (cale) Nr art. EUR KO

20,95 (1/2) 40 00 351 131 6,55 TU45

26,44 (3/4) 40 00 351 132 8,30 TU45

33,25 (1) 40 00 351 133 8,85 TU45

41,91 (1 1/4) 40 00 351 134 9,75 TU45

47,80 (1 1/2) 40 00 351 135 10,00 TU45

Element gwintowany GEKA plus ”K”
gwint zewnętrzny z dopuszczeniem KTW wg D2 i wynikiem badania 
długotrwałego DVGW W270 · mosiądz CW617N, DIN 17660 i 50930/6, z 
pierścieniami uszczelniającymi uformowanymi o dużej wytrzymałości NBR 
do wody pitnej · szerokość pazura 40 mm

Nr art. EUR KO

40 00 351 136 6,60 TU45

Zaślepka GEKA plus ”K”
z otworem · z dopuszczeniem KTW wg D2 i wynikiem badania 
długotrwałego DVGW W270 · końcówka pasująca do wszystkich modeli 
GEKA · mosiądz CW617N, DIN 17660 i 50930/6, z pierścieniami 
uszczelniającymi uformowanymi o dużej wytrzymałości NBR do wody pitnej · 
ciśnienie robocze do maks. 40 barów · szerokość pazura 40 mm

Wielkość węża mm (cale) Nr art. EUR KO

13 (1/2) 40 00 351 143 13,15 TU45

19 (3/4) 40 00 351 144 17,25 TU45

25 (1) 40 00 353 540 19,75 TU45

Końcówka do węży GEKA plus XK
z dopuszczeniemt KTW wg D2 i wynikiem badania długotrwałego 
DVGW W270 · mosiądz CW617N, DIN 17660 i 50930/6, z pierścieniami 
uszczelniającymi uformowanymi o dużej wytrzymałości NBR · odpowiedni 
do wody pitnej · chroni przed ogniskami brudu pomiędzy króćcem węża 
i jego warstwą wewnętrzną · brak tworzenia przestrzeni martwych, 
najwyższy standard bezpieczeństwa i higieny · ciśnienie robocze do maks. 
40 barów · szerokość pazura 40 mm

Kolor Materiał Nr art. JS EUR KO

beżowo-
czerwony

NBR 40 00 351 049  + 10 1,301) TU45

1) cena za szt.

Kształtowy pierścień uszczelniający GEKA plus
do wody pitnej · z NBR (-10°C do + 90 °C, krótkotrwale -10°C do +120°C) · 
kształt 300 · beżowo-czerwony · 65° Shore (+/- 5° Shore) · DIN 53505 A · 
odpowiedni tylko dla wszystkich szybkozłączy GEKA

Kolor Materiał Nr art. JS EUR KO

czarny NBR 40 00 351 046  + 50 0,601) TU45
1) cena za szt.

Kształtowy pierścień uszczelniający GEKA plus
do szybkozłączek · z NBR (-10°C do +90 °C, krótkotrwale -10°C do +120°C) · 
kształt 300 · czarny · 65° Shore (+/- 5° Shore) · DIN 53505 A · odpowiedni 
tylko dla wszystkich szybkozłączy GEKA

Materiał Nr art. EUR KO

NBR 43 00 600 020 0,80 TU45

Kształtowy pierścień uszczelniający GEKA
z NBR · Zakres temperatur: od ok. -10 °C do +90 °C · kształt 200 ·  
czarny · 60° Shore (+/-5° Shore) DIN 53505 A 

Materiał Nr art. JS EUR KO

NBR 40 00 351 047  + 10 0,801) TU45
1) cena za szt.

Kształtowy pierścień uszczelniający GEKA plus ”SH”
do złączy śrubowych · NBR (-10°C do +90ºC, krótkotrwale -10°C do 
+120°C) · kształt 220 · czarny · 70º Shore (+/- 5º Shore) · DIN 53505 A · 
seryjnie we wszystkich złączkach śrubowych SH GEKA plus



Wielkość węża mm 
(cale)

Gwint zewnętrzny 
mm (cale)

Nr art. EUR KO

19 (3/4) 26,44 (3/4) 40 00 351 070 5,05 TU45

25 (1) 33,25 (1) 40 00 351 075 7,95 TU45

Złącze gwintowane węża 1/3 GEKA plus
mosiądz · solidne wykonanie · płaskie uszczelnienie · z sześkokątem · 
jednoczęściowy
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Wielkość 
węża mm 
(cale)

Gwint 
zewnętrzny 
mm (cale)

Wersja Nr art. EUR KO

13 (3/4) 26,44 (3/4) SB 43 00 600 038 2,80 TU45

Złącze gwintowane węża 1/3 GEKA plus
mosiądz · wersja ciężka · płaskie uszczelnienie · ze opaską i o-ringiem NBR · 
końcówka z profilem żeberkowym chroniącym wąż gwarantuje pewne 
osadzenie węża

Wielkość 
węża mm 
(cale)

Gwint 
zewnętrzny 
mm (cale)

Wersja Nr art. EUR KO

19 (3/4) 26,44 (3/4) luzem 40 00 351 063 4,45 TU45

25 (1) 33,25 (1) luzem 40 00 351 064 4,05 TU45

Złącze gwintowane węża 1/3 GEKA plus
mosiądz · wersja ciężka · płasko uszczelniające ze ściągaczem  
i O-ringiem NBR

Wielkość 
węża mm 
(cale)

Gwint 
zewnętrzny 
mm (cale)

Wersja Nr art. EUR KO

13 (1/2) 26,44 (3/4) 40 00 353 550 7,65 TU45

19 (3/4) 26,44 (3/4) towar 
samoobsługowy

43 00 600 030 9,30 TU45

Złącze gwintowane węża 1/3 GEKA plus
odlew mosiężny · płaskie uszczelnienie · solidne wykonanie · końcówka  
z profilem żeberkowym chroniącym wąż gwarantuje pewne osadzenie węża

Wielkość węża mm 
(cale)

Gwint wewnętrzny 
mm (cale)

Nr art. EUR KO

13 (1/2) 24,66 (3/4) 40 00 351 080 2,55 TU45

19 (3/4) 30,93 (1) 40 00 351 081 3,40 TU45

25 (1) 39,59 (1 1/4) 40 00 353 549 6,90 TU45

Złącze gwintowane węża 2/3 GEKA
odlew mosiężny · wykonanie lekkie · płaskie uszczelnienie · 2-częściowe

Wielkość 
węża 
mm 
(cale)

Gwint 
wewnętrzny 
mm (cale)

Gwint 
zewnętrzny 
mm (cale)

Wersja Nr art. EUR KO

13 (1/2) 20,95 (1/2) towar 
samoobsługowy

43 00 600 029 6,80 TU45

19 (3/4) 30,93 (1) towar 
samoobsługowy

43 00 600 034 3,60 TU45

13 (1/2) 30,93 (1) towar 
samoobsługowy

43 00 600 035 3,45 TU45

Złącze gwintowane węża 2/3 GEKA
odlew mosiężny · płaskie uszczelnienie · solidne wykonanie · końcówka  
z profilem żeberkowym chroniącym wąż gwarantuje pewne osadzenie węża

Wielkość węża mm 
(cale)

Gwint wewnętrzny 
mm (cale)

Nr art. EUR KO

13 (1/2) 24,66 (3/4) 40 00 353 551 5,85 TU45

25 (1) 39,59 (1 1/4) 40 00 353 552 15,25 TU45

Złącze gwintowane węża 2/3
odlew mosiężny · płaskie uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym · 
końcówka z podwyższonym żebrem końcowym i żebrowym profilem 
chroniącym wąż, który gwarantuje pewne osadzenie węża
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Wielkość węża  
mm (cale)

Gwint wewnętrzny 
mm (cale)

Nr art. EUR KO

13 (1/2) 24,66 (3/4) 43 00 600 032 4,35 TU45

Złącze gwintowane węża 3/3 GEKA Plus
mosiądz · płaskie uszczelnienie · z pierścieniem uszczelniającym · solidne 
wykonanie · końcówka z profilem żeberkowym chroniącym wąż gwarantuje 
pewne osadzenie węża

Wielkość węża mm (cale) Nr art. EUR KO

13 (1/2) 40 00 351 085 4,15 TU45

19 (3/4) 40 00 351 086 5,95 TU45

25 (1) 40 00 353 555 10,90 TU45

Złącze gwintowane węża 3/3 GEKA
odlew mosiężny · płaskie uszczelnienie · 3-częściowe

Gwint zewnętrzny mm (cale) Nr art. EUR KO

20,95 x 20,95 (1/2 x 1/2) 40 00 353 542 2,55 TU45

26,44 x 26,44 (3/4 x 3/4) 43 00 600 040 4,00 TU45

26,44 x 33,25 (3/4 x 1) 40 00 353 543 5,50 TU45

33,25 x 33,25 (1 x 1) 43 00 600 041 5,95 TU45

33,25 x 41,91 (1 x 1 1/4) 40 00 353 544 9,40 TU45

41,91 x 41,91 (1 1/4 x 1 1/4) 40 00 353 545 10,55 TU45

Złączka gwintowana GEKA
mosiądz · z gwintem zewnętrznym · płaskie uszczelnienie 

Gwint wewnętrzny 
mm (cale)

Gwint zewnętrzny 
mm (cale)

Nr art. EUR KO

19,17 (1/2) 26,44 (3/4) 40 00 353 546 4,50 TU45

24,66 (3/4) 20,95 (1/2) 40 00 353 547 6,80 TU45

24,66 (3/4) 33,25 (1) 40 00 353 548 7,60 TU45

30,93 (1) 26,44 (3/4) 43 00 600 042 5,95 TU45

Złączka gwintowana GEKA
mosiądz · z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym · po stronie gwintu 
wewnętrznego z płaskim pierścieniem uszczelniającym NBR 

Wielkość węża mm (cale) Wersja Nr art. EUR KO

13 (1/2) SB 43 00 600 027 1,85 TU45

19 (3/4) SB 43 00 600 028 2,30 TU45

25 (1) SB 43 00 600 037 3,85 TU45

13 (1/2) luzem 40 00 351 090 1,80 TU45

19 (3/4) luzem 40 00 351 091 2,10 TU45

25 (1) luzem 40 00 353 554 9,65 TU45

Złącze do węży GEKA Plus
mosiądz · wersja lekka · z profilem żeberkowym chroniącym wąż 
gwarantuje pewne osadzenie węża

Gwint wewnętrzny mm (cale) Nr art. EUR KO

24,66 (3/4) 40 00 351 082 16,75 TU45

30,93 (1) 40 00 351 083 18,50 TU45

39,59 (1 1/4) 40 00 353 535 23,20 TU45

Zawór stopowy GEKA
mosiądz/stal chromowana  · obudowa zaworu tłoczona na ciepło · koszyk 
ssący (połączony na stałe z obudową zaworu) z drobnooczkowego 
splotu stali Niro · zawór sprężynowy (funkcjonuje w każdym położeniu 
montażowym) tworzywo sztuczne (nylon) z uszczelką NBR · 65° Shore · 
sprężyna powrotna stal Niro · temperatura robocza (woda) 0 ºC do +90 °C, 
(powietrze) -20 °C do +100 °C

Gwint zewnętrzny 
mm (cale)

Wielkość znamiono-
wa mm (cale)

Nr art. EUR KO

20,95 (1/2”) 13 (1/2) 43 00 600 025 10,50 TU45

26,44 (3/4”) 19 (3/4”) 43 00 600 065 15,05 TU45

Zawór kranowy GEKA
ze złączem śrubowym węża · mosiądz · mat chromowany



Gwint 
zewnętrzny 
mm (cale)

Wielkość 
znamionowa 
mm (cale)

Rozmiar 
węża mm

Nr art. EUR KO

20,95 (1/2) 13 (1/2) 13 40 00 350 731 5,95 TE03

26,44 (3/4) 19 (3/4) 19 40 00 350 732 6,95 TE03

Zawór kulowy
mosiądz · ciśnienie robocze 10 barów
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Gwint zewnętrzny 
mm (cale)

Wielkość znamiono-
wa mm (cale)

Nr art. EUR KO

20,95 (1/2”) 13 (1/2) 43 00 600 026 7,50 TU45

26,44 (3/4) 19 (3/4) 40 00 353 539 8,15 TU45

Zawór kulowy GEKA
lekkie wykonanie · złącze śrubowe węża ABS niklowane z pierścieniem 
uszczelniającym NBR

Gwint 
wewnętrzny 
mm (cale)

Wielkość 
znamionowa 
mm (cale)

Przyłącze Nr art. EUR KO

19,17 (1/2) 15 (1/2) 2 x gwint 
wewnętrzny

40 00 353 588 7,50 TU45

24,66 (3/4) 19 (3/4) 2 x gwint 
wewnętrzny

40 00 353 589 9,95 TU45

30,93 (1) 25 (1) 2 x gwint 
wewnętrzny

40 00 353 590 17,45 TU45

39,59 (1 1/4) 32 (1 1/4) 2 x gwint 
wewnętrzny

40 00 353 591 26,25 TU45

Zawór kulowy do przewodów do chłodziwa GEKA plus Typ 3
obudowa: mosiądz niklowany, kula: mosiądz chromowany na twardo, 
dźwignia: stal chromowana, obtryskiwana tworzywem sztucznym, 
czerwona 
woda: 0°C do 100°C, powietrze: -15ºC do +150°C 
uszczelka: kula/wrzeciono: PTFE 
Uwaga: pełny przepływ

Gwint 
wewnętrzny 
mm (cale)

Gwint 
zewnętrzny 
mm (cale)

Wielkość 
znami-
onowa 
mm 
(cale)

Przyłącze Nr art. EUR KO

19,17 (1/2) 20,95 (1/2) 15 (1/2) gwint 
wewn. 
x gwint 
zewn.

40 00 353 592 10,35 TU45

24,66 (3/4) 26,44 (3/4) 19 (3/4) gwint 
wewn. 
x gwint 
zewn.

40 00 353 593 15,25 TU45

30,93 (1) 33,25 (1) 25 (1) gwint 
wewn. 
x gwint 
zewn.

40 00 353 594 26,15 TU45

39,59 (1 1/4) 41,91 (1 
1/4)

32 (1 
1/4)

gwint 
wewn. 
x gwint 
zewn.

40 00 353 595 39,35 TU45

Zawór kulowy do przewodów do chłodziwa GEKA plus Typ 3
Obudowa: mosiądz niklowany, kula: mosiądz chromowany na twardo, 
dźwignia: stal chromowana, obtryskiwana tworzywem sztucznym, 
czerwona 
woda: 0°C do 100°C, powietrze: -15ºC do +150°C 
uszczelka: kula/wrzeciono: PTFE 
Uwaga: pełny przepływ

Wielkość węża mm 
(cale)

Wielkość znamiono-
wa mm (cale)

Nr art. EUR KO

16,66 - 20,95  
(3/8 - 1 1/2)

13 (1/2) 40 00 351 095 30,05 TU45

Rozdzielacz GEKA plus
mosiądz · ze złączem GEKA plus · solidne wykonanie · stałe montowanie

Wielkość węża mm 
(cale)

Wielkość znamiono-
wa mm (cale)

Nr art. EUR KO

16,66 - 20,95  
(3/8 - 1 1/2)

13 (1/2) 40 00 351 097 85,25 TU45

Zawór dwudrożny GEKA plus
mosiądz · wersja ciężka · możliwość regulacji poszczególnych zaworów
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Gwint 
wewnętrzny 
mm (cale)

Rozmiar Odstęp 
między 
złączami 
kątowymi 
mm

Nr art. EUR KO

38 (1 1/2) C-52 66 40 00 352 505 5,50 TC55

51 (2) C-52 66 40 00 352 506 5,50 TC55

76 (3) B-75 89 40 00 352 507 8,40 TC55

Złącze STORZ
z gwintem wewnętrznym BSP wersja przemysłowa · odlewane · 
aluminium · ciśnienie robocze: 10 bar

Gwint 
zewnętrzny 
mm (cale)

Rozmiar Odstęp 
między 
złączami 
kątowymi 
mm

Nr art. EUR KO

38 (1 1/2) C-52 66 40 00 352 508 5,50 TC55

51 (2) C-52 66 40 00 352 509 5,50 TC55

63 (2 1/2) B-75 89 40 00 352 510 8,40 TC55

76 (3) B-75 89 40 00 352 511 8,40 TC55

Złącze  STORZ
z gwintem zewnętrznym BSP wersja przemysłowa ·  
odlewane · aluminium · ciśnienie robocze: 10 bar

Rozmiar Odstęp między 
złączami kątowymi 
mm

Nr art. EUR KO

C-52 66 40 00 352 500 5,40 TC55

B-75 89 40 00 352 501 9,70 TC55

złącze STORZ
z długim króćcem zasysanie/ciśnienie · wersja przemysłowa ·  
odlewane · aluminium · ciśnienie robocze: 10 bar

Rozmiar Odstęp między 
złączami kątowymi 
mm

Nr art. EUR KO

C-52 66 40 00 352 515 6,70 TC55

B-75 89 40 00 352 516 8,75 TC55

Zaślepka STORZ
z łańcuchem wersja przemysłowa · 
odlewane · aluminium · ciśnienie 
robocze: 10 bar

Rozmiar Odstęp między 
złączami kątowymi 
mm

Nr art. EUR KO

C-52/25 66/31 40 00 352 521 14,55 TC55

B-75/C-52 89/66 40 00 352 520 15,60 TC55

złącze STORZ
z redukcją · wersja przemysłowa · odlewane ·  
aluminium · ciśnienie robocze: 10 bar

Gwint 
wewnętrzny 
mm (cale)

Gwint 
zewnętrzny 
mm (cale)

Przyłącze Nr art. EUR KO

39,59 (G 
1 1/4 cal. 
(Storz))

41,91 (G 1 
1/4‘‘ (GEKA 
Plus))

Storz C 40 00 351 055 75,60 TU45

Przejściówka GEKA plus-STORZ C
metal lekki · tłoczona na ciepło · mosiądz

Rozmiar Materiał Nr art. EUR KO

A/B/C stal 40 00 352 560 13,00 TC55

Klucz do złączy Storz
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zakres mocowania mm Szer. taśmy mm Nr art. EUR KO
 8-12 9 43 00 600 021 0,95 TU45
10-16 9 43 00 600 022 1,10 TU45
20-32 9 43 00 600 023 1,20 TU45
25-40 9 43 00 600 024 1,45 TU45

Opaska ślimakowa do węży GEKA
wg DIN 3017 · Śruba sześciokątna z rozcięciem i krzyżakiem, 
chromianowana na niebiesko · gładka część wewnętrzna i zaokrąglone 
krawędzie taśmy zapewniające optymalną ochronę węża · materiał: (W1) · 
taśma i korpus ze stali ocynkowanej · 2 sztuki z chorągiewką SB

Zakres mocowania 
mm

Szer. taśmy 
mm

Nr art. JS EUR KO

  8- 12  9 40 00 348 000 100 23,501) PU07
 10- 16  9 40 00 348 001 100 24,151) PU07
 12- 22  9 40 00 348 002 100 25,801) PU07
 16- 27  9 40 00 348 003 100 26,451) PU07
 20- 32  9 40 00 348 004  50 28,101) PU07
 23- 35  9 40 00 348 005  50 30,801) PU07
 32- 50  9 40 00 348 006  50 33,201) PU07
 40- 60  9 40 00 348 007  50 34,751) PU07
 50- 70  9 40 00 348 008  10 36,451) PU07
 60- 80  9 40 00 348 009  10 38,801) PU07
 70- 90  9 40 00 348 010  10 40,451) PU07
 80-100  9 40 00 348 011  10 42,601) PU07
 90-110  9 40 00 348 012  10 44,501) PU07
100-120  9 40 00 348 013  10 46,401) PU07
110-130  9 40 00 348 014  10 51,301) PU07
 16- 27 12 40 00 348 015  50 33,601) PU07
 20- 32 12 40 00 348 016  50 35,201) PU07
 25- 40 12 40 00 348 017  50 37,201) PU07
 32- 50 12 40 00 348 018  25 38,651) PU07
 40- 60 12 40 00 348 019  10 40,201) PU07
 50- 70 12 40 00 348 020  10 42,751) PU07
 60- 80 12 40 00 348 021  10 46,551) PU07
 70- 90 12 40 00 348 022  10 51,001) PU07
 80-100 12 40 00 348 023  10 54,001) PU07
 90-110 12 40 00 348 024  10 56,601) PU07
100-120 12 40 00 348 025  10 59,201) PU07
110-130 12 40 00 348 026  10 62,051) PU07
1) cena za 100 szt.

Opaska ślimakowa do węży
wg DIN3017 · materiał (W1) ocynkowana · śruba z łbem sześciokątnym 
SW7 z rowkiem krzyżowym · gwint ślimakowy

Zakres mocowa-
nia mm

Szer. taśmy 
mm

Nr art. JS EUR KO

  8- 12  9 40 00 351 300 50 29,351) TU83
 10- 16  9 40 00 351 301 50 30,151) TU83
 12- 22  9 40 00 351 302 50 32,251) TU83
 16- 27  9 40 00 351 303 50 33,051) TU83
 20- 32  9 40 00 351 304 50 35,101) TU83
 23- 35  9 40 00 351 305 50 38,451) TU83
 32- 50  9 40 00 351 306 25 41,501) TU83
 40- 60  9 40 00 351 307 25 43,401) TU83
 50- 70  9 40 00 351 308 25 45,551) TU83
 60- 80  9 40 00 351 309 25 48,451) TU83
 70- 90  9 40 00 351 310 25 50,551) TU83
 80-100  9 40 00 351 311 25 53,251) TU83
 90-110  9 40 00 351 312 25 55,601) TU83
100-120  9 40 00 351 313 25 57,951) TU83
110-130  9 40 00 351 314 25 64,101) TU83
 16- 27 12 40 00 351 315 50 42,001) TU83
 20- 32 12 40 00 351 316 50 43,951) TU83
 25- 40 12 40 00 351 317 50 46,451) TU83
 32- 50 12 40 00 351 318 25 49,451) TU83
 40- 60 12 40 00 351 319 25 52,801) TU83
 50- 70 12 40 00 351 320 25 55,301) TU83
 60- 80 12 40 00 351 321 25 62,251) TU83
 70- 90 12 40 00 351 322 25 65,651) TU83
 80-100 12 40 00 351 323 25 69,751) TU83
 90-110 12 40 00 351 324 25 72,951) TU83
100-120 12 40 00 351 325 25 76,401) TU83
110-130 12 40 00 351 326 25 79,901) TU83
1) cena za 100 szt.

Opaska ślimakowa do węży
wg DIN 3017 · materiał (W1) 
ocynkowana 
Śruba z łbem sześciokątnym (rozmiar 
7) z rowkiem krzyżowym · z gwintem 
ślimakowym

Zakres mocowa-
nia mm

Szer. taśmy 
mm

Nr art. JS EUR KO

  8- 12  9 40 00 348 030 100 57,501) PU07
 10- 16  9 40 00 348 031 100 59,601) PU07
 12- 20  9 40 00 348 032 100 60,601) PU07
 12- 22  9 40 00 348 033 100 61,201) PU07
 16- 27  9 40 00 348 034 100 63,601) PU07
 20- 32  9 40 00 348 035  50 65,701) PU07
 23- 35  9 40 00 348 036  50 67,701) PU07
 25- 40  9 40 00 348 037  50 71,701) PU07
 30- 45  9 40 00 348 038  50 73,351) PU07
 32- 50  9 40 00 348 039  50 77,651) PU07
 40- 60  9 40 00 348 040  50 79,801) PU07
 50- 70  9 40 00 348 041  10 81,551) PU07
 60- 80  9 40 00 348 042  10 80,801) PU07
 70- 90  9 40 00 348 043  10 92,951) PU07
 80-100  9 40 00 348 044  10 97,001) PU07
 90-110  9 40 00 348 045  10 101,001) PU07
100-120  9 40 00 348 046  10 105,501) PU07
 16- 27 12 40 00 348 047  50 76,801) PU07
 20- 32 12 40 00 348 048  50 77,451) PU07
 23- 35 12 40 00 348 049  50 78,651) PU07
 25- 40 12 40 00 348 050  50 79,001) PU07
 30- 45 12 40 00 348 051  25 77,901) PU07
 32- 50 12 40 00 348 052  25 80,151) PU07
 40- 60 12 40 00 348 053  10 87,451) PU07
 50- 70 12 40 00 348 054  10 89,601) PU07
 60- 80 12 40 00 348 055  10 97,601) PU07
 70- 90 12 40 00 348 056  10 109,351) PU07
 80-100 12 40 00 348 057  10 115,551) PU07
 90-110 12 40 00 348 058  10 123,651) PU07
100-120 12 40 00 348 059  10 142,501) PU07
1) cena za 100 szt.

Opaska ślimakowa do węży
wg DIN3017 · materiał (W4) stal szlachetna · śruba z łbem sześciokątnym 
SW7 z rowkiem krzyżowym · gwint ślimakowy
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zakres mocowania 
mm

Szer. taśmy 
mm

Nr art. JS EUR KO

  8- 12  9 40 00 351 200 50 71,851) TU83
 10- 16  9 40 00 351 201 50 74,751) TU83
 12- 20  9 40 00 351 202 50 75,751) TU83
 12- 22  9 40 00 351 203 50 76,451) TU83
 16- 27  9 40 00 351 204 50 79,501) TU83
 20- 32  9 40 00 351 205 50 82,101) TU83
 23- 35  9 40 00 351 206 50 84,601) TU83
 25- 40  9 40 00 351 207 50 89,601) TU83
 30- 45  9 40 00 351 208 25 91,651) TU83
 32- 50  9 40 00 351 209 25 97,051) TU83
 40- 60  9 40 00 351 210 25 99,751) TU83
 50- 70  9 40 00 351 211 25 101,901) TU83
 60- 80  9 40 00 351 212 25 101,001) TU83
 70- 90  9 40 00 351 213 25 116,151) TU83
 80-100  9 40 00 351 214 25 121,251) TU83
 90-110  9 40 00 351 215 25 126,251) TU83
100-120  9 40 00 351 216 25 131,851) TU83
 16- 27 12 40 00 351 220 50 95,951) TU83
 20- 32 12 40 00 351 221 50 96,801) TU83
 23- 35 12 40 00 351 222 50 98,301) TU83
 25- 40 12 40 00 351 223 50 98,751) TU83
 30- 45 12 40 00 351 224 50 97,351) TU83
 32- 50 12 40 00 351 225 50 100,151) TU83
 40- 60 12 40 00 351 226 25 109,301) TU83
 50- 70 12 40 00 351 227 25 112,001) TU83
 60- 80 12 40 00 351 228 25 121,951) TU83
 70- 90 12 40 00 351 229 25 136,651) TU83
 80-100 12 40 00 351 230 25 144,401) TU83
 90-110 12 40 00 351 231 25 154,551) TU83
100-120 12 40 00 351 232 25 178,101) TU83
1) cena za 100 szt.

Opaska ślimakowa do węży
wg DIN 3017 · materiał (W4) stal szlachetna 
Całkowicie chromowo-niklowa stal (lub porównywalna stal) - znana również 
jako V2A (1.4301). Spełnia wysokie wymagania dot. odporności na korozję i 
wzornictwa. śruba rozm. 7

Pasuje do Ø 
wewn. węża 
mm

Zakres 
mocowania 
mm

Szer. taśmy 
mm

Nr art. EUR KO

AIRDUC® i PROTAPE® ≤ 44 mm

 22- 28  20- 28  5 45 01 401 830 5,951) TB60
 30- 35  27- 47  9 45 01 401 831 5,951) TB60
 38- 44 Airduc  35- 55  9 45 01 401 832 5,951) TB60
 50- 55 Airduc  45- 65  9 45 01 401 834 5,951) TB60
 60- 65 Airduc  55- 75  9 45 01 401 836 6,701) TB60

Opaska mostkowa CLAMP 212 g

Zastosowania: zacisk mostkowy do mocowania od zewnątrz, faliste węże 
spiralne 
Właściwości: w dużej mierze szczelne i odporne na naprężenia 
połączenie dzięki specjalnej geometrii mostka, łatwe i szybkie w montażu, 
wielokrotnego użytku, zgodne z dyrektywą RoHS 
Konstrukcja: jakość: W2; obejma taśmowa: stal szlachetna 1.4301 = AISI 
304; śruba: stal cynkowana; korpus: stal szlachetna 1.4016 = AISI 430; 
mostek: stal szlachetna 1.4301 = AISI 304 (INOX) 
Warianty dostawy: inne wersje, wymiary są dostępne na zamówienie

Pasuje do Ø wewn. węża mm Nr art. EUR KO
AIRDUC® 356

 32 45 01 401 800 9,751) TB60
 38 45 01 401 802 9,751) TB60
 40 45 01 401 804 9,751) TB60
 45 45 01 401 806 9,751) TB60
AIRDUC® 345, 355

 32 45 01 401 801 9,751) TB60
 38 45 01 401 803 9,751) TB60
 40 45 01 401 805 9,751) TB60
 45 45 01 401 807 9,751) TB60
AIRDUC® 345, 355, 356

 50 45 01 401 808 7,751) TB60
 55 45 01 401 809 8,301) TB60
 60 45 01 401 810 8,301) TB60
 65 45 01 401 811 9,501) TB60
 70 45 01 401 812 9,501) TB60
 75 45 01 401 813 10,751) TB60
 80 45 01 401 814 10,751) TB60
 90 45 01 401 815 11,001) TB60
100 45 01 401 816 11,201) TB60
110 45 01 401 817 11,951) TB60
115 45 01 401 818 12,351) TB60
120 45 01 401 819 12,351) TB60
125 45 01 401 820 13,301) TB60
130 45 01 401 821 13,301) TB60
140 45 01 401 822 13,301) TB60
150 45 01 401 823 16,201) TB60
160 45 01 401 824 16,401) TB60
175 45 01 401 825 17,701) TB60
180 45 01 401 826 17,701) TB60
200 45 01 401 827 20,501) TB60
AIRDUC® 345, 355, 356, 534
1) cena za szt.

Opaska uszczelniająca CLAMP 216 g

Zastosowania: opaska uszczelniająca do wodoszczelnego mocowania 
ciężkich i pofałdowanych zewnętrznie węży spiralnych 
Właściwości: szczelne i odporne na naprężenia połączenie dzięki specjalnej 
geometrii spirali; łatwy i szybki montaż; wielokrotnego użytku; zgodne z 
dyrektywą RoHS 
Konstrukcja: jakość: W2; obejma taśmowa: stal szlachetna 1.4016 = AISI 
430; drut opaski: stal szlachetna 1.4310 = AISI 301 (INOX); śruba: stal 
chromianowana; korpus: stal szlachetna 1.4016 = AISI 430 
Warianty dostawy: inne wersje, wymiary są dostępne na zamówienie

Kontynuacja >

Kontynuacja

Pasuje do Ø 
wewn. węża 
mm

Zakres 
mocowania 
mm

Szer. taśmy 
mm

Nr art. EUR KO

AIRDUC® i PROTAPE® ≤ 44 mm

AIRDUC®, PROTAPE® ≥ 45 mm, CP ≥ 50 mm

 70- 75  65- 85  9 45 01 401 838 7,301) TB60
 80- 85  75- 95  9 45 01 401 839 8,351) TB60
 90- 95  85-105  9 45 01 401 840 8,551) TB60
100-105  95-115  9 45 01 401 841 8,701) TB60
110-115 105-125  9 45 01 401 842 9,301) TB60
120-125 115-135  9 45 01 401 843 9,901) TB60
130-135 125-145  9 45 01 401 844 10,351) TB60
140-145 135-155  9 45 01 401 845 10,351) TB60
150-155 145-165  9 45 01 401 846 12,751) TB60
160-165 155-175  9 45 01 401 847 12,801) TB60
170-175 165-185  9 45 01 401 848 13,401) TB60
180-185 175-195  9 45 01 401 849 13,751) TB60
190-195 185-205  9 45 01 401 850 14,751) TB60
200-205 195-215  9 45 01 401 851 16,001) TB60
210-215 205-225 12 45 01 401 852 16,951) TB60
220-225 215-235 12 45 01 401 853 18,201) TB60
250-255 245-265 12 45 01 401 854 19,751) TB60
270-275 265-285 12 45 01 401 855 25,201) TB60
280-285 275-295 12 45 01 401 856 25,201) TB60
300-305 295-315 12 45 01 401 857 28,351) TB60
1) cena za szt.
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Regulator ciśnienia
standardowy · niezależny od ciśnienia na wejściu i sterowalny wstecznie membranowy regulator ciśnienia  
z odpowietrzaniem wtórnym, gwint wewnętrzny, z manometrem

Gwint mm (cale) Model Przepływ l/min Nr art. EUR KO

11,89  (rozm. 1/4) BG I 1000 45 88 880 450 42,20 TE70

15,39  (rozm. 3/8) BG I 1000 45 88 880 451 42,20 TE70

19,17  (rozm. 1/2) BG II 2200 45 88 880 452 58,70 TE70

24,66  (rozm. 3/4) BG III 5000 45 88 880 453 121,10 TE70

30,93  (rozm. 1) BG III 5000 45 88 880 454 121,10 TE70

Ciśnienie wejściowe bar maks. 16 (w wersji rozm. 1/4 cal. - 3/8 cal.) / maks. 25 (w wersji rozm. 1/2 cal. - 1 cal.)

Korpus cynkowy odlew ciśnieniowy, lakierowany na srebrno

Zakres regulacji bar 0,5 - 10

Zakres temperatur °C maks. +60

45 88 880 451

Regulatory z filtrem
standardowy · niezależny od ciśnienia na wejściu i sterowalny wstecznie membranowy regulator ciśnienia z 
odpowietrzaniem wtórnym w kombinacji z separatorem odśrodkowym, gwint wewnętrzny, z pojemnikiem z poliwęglanu

Gwint mm (cale) Model Przepływ l/min Nr art. EUR KO

11,89  (rozm. 1/4) BG I  900 45 88 880 460 51,80 TE70

15,39  (rozm. 3/8) BG I  900 45 88 880 461 51,80 TE70

19,17  (rozm. 1/2) BG III 3000 45 88 880 462 89,85 TE70

24,66  (rozm. 3/4) BG IV 7000 45 88 880 463 252,65 TE70

30,93  (rozm. 1) BG IV 7000 45 88 880 464 252,65 TE70

Zawór spustowy półautomatyczny

Ciśnienie wejściowe bar maks. 16

Korpus cynkowy odlew ciśnieniowy

Zakres regulacji bar 0,5 - 10

Zakres temperatur °C maks. +60

Smarownica mgłowa
standardowy · olejarka proporcjonalna, możliwe napełnianie olejem pod ciśnieniem, z pojemnikiem z poliwęglanu, gwint 
wewnętrzny

Gwint mm (cale) Model Przepływ l/min Nr art. EUR KO

11,89  (1/4) BG I 1200 45 88 882 344 31,15 TE70

15,39  (3/8) BG I 1200 45 88 882 345 31,15 TE70

15,39  (3/8) BG II 2400 45 88 882 346 48,65 TE70

19,17  (1/2) BG III 4000 45 88 882 347 48,65 TE70

24,66  (3/4) BG III 9000 45 88 882 348 93,00 TE70

30,93  (1) BG III 9000 45 88 882 349 93,00 TE70

Zakres temperatur °C maks. +60

Korpus cynkowy odlew ciśnieniowy, lakierowany na srebrno

Ciśnienie wejściowe bar maks. 16

Filtr
standardowy · separator odśrodkowy ze spiekanym elementem filtrującym · z pojemnikiem z poliwęglanu · gwint 
wewnętrzny

Gwint mm (cale) Model Przepływ l/min Nr art. EUR KO

11,89  (G 1/4) BG I  800 45 88 880 470 23,20 TE70

15,39  (G 3/8) BG I  800 45 88 880 471 23,20 TE70

19,17  (G 1/2) BG III 4000 45 88 880 472 42,65 TE70

24,66  (G 3/4) BG III 4000 45 88 880 473 98,15 TE70

30,93  (rozm. 1) BG III 4000 45 88 880 474 98,15 TE70

Zakres temperatur °C maks. +60

Korpus cynkowy odlew ciśnieniowy, lakierowany na srebrno

Ciśnienie wejściowe maks. 16 (pojemnik z tworzywa sztucznego)

Zawór spustowy półautomatyczny
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Zestaw przygotowania powietrza Standard
Dwuczęściowa jednostka konserwacyjna, składająca się z niezależnego od ciśnienia na wejściu i sterowalnego zwrotnie 
membranowego regulatora ciśnienia z odpowietrzeniem wtórnym w połączeniu z separatorem odśrodkowym i olejarki 
proporcjonalnej.

Gwint mm (cale) Model Przepływ l/min Nr art. EUR KO

11,89  (rozm. 1/4) BG I  600 45 88 880 480 81,45 TE70

15,39  (rozm. 3/8) BG I  600 45 88 880 481 81,45 TE70

19,17  (rozm. 1/2) BG III 2100 45 88 880 482 147,20 TE70

24,66  (rozm. 3/4) BG IV 4000 45 88 880 483 352,30 TE70

30,93  (rozm. 1) BG IV 4000 45 88 880 484 352,30 TE70

Zakres temperatur °C maks. +60

Ciśnienie wejściowe maks. 16 (pojemnik z tworzywa sztucznego)

Korpus cynkowy odlew ciśnieniowy / aluminium, lakierowany na srebrno

Dokładność filtrowania 5 μm

Zakres regulacji bar 0,5 - 10

Zawór spustowy półautomatyczny

Zestaw przygotowania powietrza Standard
standardowa · trzyczęściowy, składający się z regulowanego wstecznie membranowego regulatora ciśnienia  
z odpowietrznikiem wtórnym, separatora odśrodkowego i smarownicy proporcjonalnej, niezależnie od ciśnienia 
zasilającego · z pojemnikiem z poliwęglanu · gwint wewnętrzny

Gwint mm (cale) Model Przepływ l/min Nr art. EUR KO

11,89  (1/4) BG I  600 45 88 882 350 95,10 TE70

15,39  (3/8) BG I  600 45 88 882 351 95,10 TE70

15,39  (3/8) BG II 1400 45 88 882 352 138,80 TE70

19,17  (1/2) BG III 3200 45 88 882 353 156,50 TE70

Zakres temperatur °C maks. +60

Ciśnienie wejściowe bar maks. 16

Korpus cynkowy odlew ciśnieniowy / aluminium, lakierowany na srebrno

Dokładność filtrowania 5 μm

Zakres regulacji bar 0,5 do 10°C

Zawór spustowy półautomatyczny

Złączka dwustronna gwintowana
Standard / Standard mini

Zawartość Nr art. EUR KO

kątownik podtrzymujący z nakrętka i podkładką 45 88 880 490 4,75 TE70

kątownik podtrzymujący z nakrętka i podkładką 45 88 880 491 4,75 TE70

ze śrubami 45 88 880 492 7,50 TE70

45 88 880 49245 88 880 490-45 88 880 491

Dwuzłączka gwintowana
do złączki dwustronnej gwintowanej Standard / Standard mini · mosiądz niklowany

Gwint zewnętrzny mm (cale) Nr art. EUR KO

20,95 / 20,95 (1/2 / 1/2) 45 88 880 485 2,50 TE70

Ciśnienie robocze bar maks. 25

Zakres temperatur °C maks. 90



Regulator ciśnienia MULTIFIX
membranowy regulator ciśnienia z regulacją przeciwprądową z odpowietrzaniem wtórnym, niezależnie od ciśnienia 
wstępnego · ustawienie ciśnienia można zablokować, naciskając pokrętło ręczne · gwint wewnętrzny

Na życzenie dostępny również z zakresem regulacji od 0,1 do 3 bar; od 0,2 do 6 bar i od 0,5 do 16 bar, jak również 
zamykany na klucz.

Gwint mm (cale) Model Przepływ l/min Nr art. EUR KO

11,89  (rozm. 1/4) BG I  1500 45 88 881 015 39,60 TE70

15,39  (rozm. 3/8) BG I  1500 45 88 881 016 39,60 TE70

19,17  (rozm. 1/2) BG III  6000 45 88 881 017 59,15 TE70

24,66  (rozm. 3/4) BG III  6000 45 88 881 018 59,15 TE70

30,93  (rozm. 1) BG V 12500 45 88 881 019 152,00 TE70

Ciśnienie wejściowe bar maks. 16

Korpus cynkowy odlew ciśnieniowy (aluminium przy 25 mm (rozm. 1 cal.))

Zakres regulacji bar 0,5 - 10

Zakres temperatur °C maks. +60
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Regulatory z filtrem MULTIFIX
niezależny od ciśnienia na wejściu i sterowalny wstecznie membranowy regulator ciśnienia z odpowietrzaniem wtórnym 
w kombinacji z separatorem odśrodkowym · ustawienie ciśnienia można zablokować, naciskając pokrętło ręczne ·  
z poliwęglanowym pojemnikiem i manometrem · gwint wewnętrzny

Na życzenie dostępny również z innym zakresem regulacji, z koszem ochronnym lub metalowym pojemnikiem i 
zamykany.

Gwint mm (cale) Model Przepływ l/min Nr art. EUR KO

11,89  (rozm. 1/4) BG I  1500 45 88 881 020 57,60 TE70

15,39  (rozm. 3/8) BG I  1500 45 88 881 021 57,60 TE70

19,17  (rozm. 1/2) BG III  3500 45 88 881 022 88,55 TE70

24,66  (rozm. 3/4) BG III  3500 45 88 881 023 88,55 TE70

30,93  (rozm. 1) BG V 12000 45 88 881 024 269,40 TE70

Zawór spustowy półautomatyczny

Ciśnienie wejściowe bar maks. 16 (pojemnik z tworzywa sztucznego) / maks. 20 (pojemnik metalowy)

Korpus cynkowy odlew ciśnieniowy (aluminium przy 25 mm (rozm. 1 cal.))

Zakres regulacji bar 0,5 - 10

Zakres temperatur °C maks. +60

Filtr MULTIFIX
separator odśrodkowy ze spiekanym elementem filtrującym · z pojemnikiem z poliwęglanu · gwint wewnętrzny

Dostępna na zamówienie również z koszem ochronnym lub metalowym pojemnikiem.

Gwint mm (cale) Model Przepływ l/min Nr art. EUR KO

11,89  (G 1/4) BG I 2100 45 88 881 025 27,45 TE70

15,39  (G 3/8) BG I 2100 45 88 881 026 27,45 TE70

19,17  (G 1/2) BG II 4000 45 88 881 027 49,30 TE70

24,66  (G 3/4) BG II 4000 45 88 881 028 49,30 TE70

30,93  (rozm. 1) BG III 8000 45 88 881 029 148,65 TE70

Zakres temperatur °C maks. +60

Korpus cynkowy odlew ciśnieniowy (aluminium w wykonaniu 25 mm (rozm. 1 cal.))

Dokładność filtrowania µm 6 (BG 1 / BG 2), 40 (BG 3)

Ciśnienie wejściowe bar maks. 16 (pojemnik z tworzywa sztucznego) / maks. 20 (pojemnik metalowy)

Zawór spustowy półautomatyczny

Mikrofiltr multifix
do odprowadzania zanieczyszczeń stałych większych niż 0,01 μm · z pojemnikiem z poliwęglanu · gwint wewnętrzny

Gwint mm (cale) Przepływ l/min Nr art. EUR KO

11,89  (G 1/4) 280 45 88 882 336 81,45 TE70

19,17  (G 1/2) 720 45 88 882 337 133,10 TE70

Zakres temperatur °C maks. +60

Dokładność filtrowania 0,01 μm
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Zestaw przygotowania powietrza MULTIFIX
dwuczęściowa jednostka konserwacyjna, składająca się z niezależnego od ciśnienia na wejściu i sterowalnego zwrotnie 
membranowego regulatora ciśnienia z odpowietrzeniem wtórnym w połączeniu z separatorem odśrodkowym i olejarki 
proporcjonalnej. · z pojemnikiem z poliwęglanu · gwint wewnętrzny

Dostępna na zamówienie również z koszem ochronnym lub metalowym pojemnikiem.

odpowiedni specjalny olej do układów pneumatycznych, nr art. 45 88 881 014

Gwint mm (cale) Model Przepływ l/min Nr art. EUR KO

11,89  (rozm. 1/4) BG I  1100 45 88 881 035 82,20 TE70

15,39  (rozm. 3/8) BG I  1100 45 88 881 036 86,00 TE70

19,17  (rozm. 1/2) BG II  3500 45 88 881 037 144,90 TE70

24,66  (rozm. 3/4) BG II  3500 45 88 881 038 144,90 TE70

30,93  (rozm. 1) BG III 10500 45 88 881 039 444,40 TE70

Zakres temperatur °C maks. +60

Ciśnienie wejściowe bar maks. 16 (pojemnik z tworzywa sztucznego) / maks. 20 (pojemnik metalowy)

Korpus cynkowy odlew ciśnieniowy (aluminium w wykonaniu rozm. 25 mm/1 cal.)

Dokładność filtrowania µm 5 (BG 1 / BG 2), 40 (BG 3)

Zakres regulacji bar 0,5 - 10

Zawór spustowy półautomatyczny

Zestaw przygotowania powietrza MULTIFIX
trzyczęściowy · składający się z niezależnego od ciśnienia na wejściu i sterowalnego zwrotnie membranowego regulatora 
ciśnienia z odpowietrzeniem wtórnym, separatora odśrodkowego i olejarki proporcjonalnej · z pojemnikiem z poliwęglanu · 
gwint wewnętrzny

Gwint mm (cale) Model Przepływ l/min Nr art. EUR KO

11,89  (rozm. 1/4) BG I 1100 45 88 882 338 108,85 TE70

15,39  (rozm. 3/8) BG I 1100 45 88 882 339 108,85 TE70

19,17  (rozm. 1/2) BG II 3000 45 88 882 340 159,75 TE70

24,66  (rozm. 3/4) BG II 3000 45 88 882 341 159,75 TE70

Zakres temperatur °C maks. +60

Ciśnienie wejściowe maks. 16

Korpus cynkowy odlew ciśnieniowy

Dokładność filtrowania 5 μm

Zakres regulacji bar 0,5 -10

Zawór spustowy półautomatyczny

Zawartość Nr art. EUR KO

z nakrętką M30x1,5 45 88 881 070 5,65 TE70

Kątownik podtrzymujący multifix / multifix mini

45 88 881 070

Zawartość Nr art. EUR KO

z nakrętką M50x1,5 45 88 881 071 5,85 TE70

Kątownik podtrzymujący multifix

45 88 881 071

Zawartość Nr art. EUR KO

z 2 śrubami 45 88 881 074 4,10 TE70

Kątownik podtrzymujący multifix / multifix mini

45 88 881 074

Zawartość Nr art. EUR KO

z 2 śrubami 45 88 881 075 5,60 TE70

Kątownik podtrzymujący multifix / multifix mini

45 88 881 075
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zawartość Nr art. EUR KO

z 2 śrubami 45 88 881 076 15,20 TE70

Kątownik podtrzymujący multifix / multifix mini

45 88 881 076

Wielkość konstrukcyjna Nr art. EUR KO

I 45 88 881 077 2,20 TE70

Pakiet sprzączek multifix
do blokowania wielu komponentów · z o-ringiem 

45 88 881 077

Wielkość konstrukcyjna Nr art. EUR KO

II 45 88 881 078 2,30 TE70

Pakiet sprzączek multifix
do blokowania wielu komponentów · z o-ringiem 

45 88 881 078

Wielkość konstrukcyjna Nr art. EUR KO

III 45 88 881 079 8,30 TE70

Pakiet sprzączek multifix
do blokowania wielu komponentów · z o-ringiem 

45 88 881 079

Regulator ciśnienia Typ 481
regulator ciśnienia w wykonaniu membranowym reguluje zmienne ciśnienie sieciowe (ciśnienie wlotowe), niezależnie od 
wahań ciśnienia i zużycia powietrza, w sposób jak najbardziej stabilny w stosunku do ustawionego ciśnienia roboczego · 
wbudowane zabezpieczenie nadciśnieniowe (wtórne odpowietrzanie) pozwala na redukcję ciśnienia wtórnego 
(sterowanie zwrotne) bez pobierania powietrza · w celu uniknięcia zanieczyszczenia lub awarii, przed regulatorem należy 
podłączyć filtr typu 482 · gwint wewnętrzny

Gwint mm (cale) Model Przepływ l/min Nr art. EUR KO

11,89  (rozm. 1/4) BG I 2000 41 63 000 110 43,85 TC24

15,39  (rozm. 3/8) BG I 3200 41 63 000 111 43,85 TC24

19,17  (rozm. 1/2) BG II 7000 41 63 000 112 62,95 TC24

Ciśnienie wejściowe bar maks. 25

Korpus ciśnieniowy odlew cynkowy

Zakres regulacji bar 0,5-10

Zakres temperatur °C maks. +80

Regulator ciśnienia w filtrze Typ 480 - variobloc
rodzaj budowy membrany · sterowalna wstecznie · spust ręczny · gwint wewnętrzny

Gwint mm (cale) Model Przepływ l/min Nr art. EUR KO

11,89  (rozm. 1/4) BG I 2000 40 00 351 814 60,15 TC24

15,39  (rozm. 3/8) BG I 3000 40 00 351 815 60,15 TC24

19,17  (rozm. 1/2) BG II 5500 40 00 351 816 94,75 TC24

Korpus ciśnieniowy odlew cynkowy

Zakres regulacji bar 0,5-10

Zakres temperatur °C maks. +50
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Zestaw przygotowania powietrza Typ 488 - variobloc
dwuczęściowa - składająca się z: reduktora ciśnienia z filtrem (spust ręczny) i smarownicy mgiełkowej · z pojemnikiem z 
poliwęglanu · gwint wewnętrzny

Gwint mm (cale) Model Przepływ l/min Nr art. EUR KO

11,89  (rozm. 1/4) BG I 1500 N 40 00 351 810 101,25 TC24

15,39  (rozm. 3/8) BG I 1800 N 40 00 351 811 101,25 TC24

19,17  (rozm. 1/2) BG II 3400 N 40 00 351 812 158,75 TC24

24,66  (rozm. 3/4) BG II 5000 N 40 00 351 813 158,75 TC24

Zakres temperatur °C maks. +50

Ciśnienie wejściowe bar maks. 16

Korpus ciśnieniowy odlew cynkowy

Dokładność filtrowania µm 40

Zakres regulacji bar 0,5 - 10

Zawór spustowy ręczn.

Uchwyt U
do mocowania do ściany typ variobloc

Nr art. EUR KO

41 63 000 144 4,15 TC24

41 63 000 145 5,40 TC2441 63 000 14541 63 000 144

Złączka dwustronna gwintowana variobloc
typ variobloc

Zawartość Nr art. EUR KO

kątownik mocujący na kole ręcznym z nakrętka 41 63 000 150 4,25 TC24

kątownik mocujący na kole ręcznym z nakrętka 41 63 000 151 7,00 TC24

Mosiężny zawór kulowy VALVE LINE
2-drożny mosiężny zawór kulowy z pełnym przejściem · wyjątkowo niedrogi standardowy zawór kulowy z niklowanego 
mosiądzu do wszystkich powszechnych zastosowań · gwint zgodny z DIN EN ISO 228-1

Gwint mm (cale) Nr art. EUR KO

wewn./wewn.

13,16  (rozm. 1/4) 45 88 880 171 4,05 TE70

16,66  (rozm. 3/8) 45 88 880 172 4,05 TE70

20,95  (rozm. 1/2) 45 88 880 173 4,55 TE70

26,44  (rozm. 3/4) 45 88 880 174 6,35 TE70

33,25  (G 1) 45 88 880 175 10,25 TE70

41,91  (rozm. 1 1/4) 45 88 880 176 16,35 TE70

47,80  (rozm. 1 1/2) 45 88 880 177 22,90 TE70

59,61  (G 2) 45 88 880 178 35,40 TE70

wewn./zewn.

13,16  (rozm. 1/4) 45 88 880 179 4,30 TE70

16,66  (rozm. 3/8) 45 88 880 180 4,30 TE70

20,95  (rozm. 1/2) 45 88 880 181 4,85 TE70

26,44  (rozm. 3/4) 45 88 880 182 7,00 TE70

33,25  (G 1) 45 88 880 183 10,60 TE70

41,91  (rozm. 1 1/4) 45 88 880 184 17,25 TE70

47,80  (rozm. 1 1/2) 45 88 880 185 24,90 TE70

19,0  (rozm. 3/4) 45 88 880 049 39,80 TE70

Korpus mosiądz niklowany

Zakres temperatur °C -20 do +120°C

Ciśnienie robocze bar 25

45 88 880 179 - 45 88 880 185

45 88 880 171 - 45 88 880 178
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bezpieczny zawór kulowy
dwuczęściowy · z otworem odpowietrzającym · specjalnie zaprojektowany do sprężonego powietrza · zawór kulowy 
odcina przewód zasilający i odpowietrza obszar zastosowania · zamykana dźwignia ręczna w położeniu zamkniętym, 
dzięki temu wysokie bezpieczeństwo manipulacji · gwint Rp zgodnie z EN 10226

Gwint mm (cale) Nr art. EUR KO

wewn./wewnętrzny gwint

13,16  (Rp 1/4) 45 88 880 600 12,90 TE70

16,66  (Rp 3/8) 45 88 880 601 12,90 TE70

20,95  (Rp 1/2) 45 88 880 602 14,50 TE70

26,44  (Rp 3/4) 45 88 880 603 19,35 TE70

33,25  (Rp 1) 45 88 880 604 30,55 TE70

Korpus mosiądz niklowany

Zakres temperatur °C -10 do +100°C

w komplecie bez zamka

Miniaturowy zawór kulowy
z uchwytem motylkowym · gładka powierzchnia · do sprężonego powietrza, wody, oleju, nietrujących gazów

Na zamówienie dostępne również w wersji ze stali szlachetnej, innych rozmiarach lub wersjach.

Gwint mm (cale) RK mm Nr art. EUR KO

wewn./wewnętrzny gwint

 9,73  (rozm. 1/8) 20 41 63 000 270 5,05 TE70

13,16  (rozm. 1/4) 20 41 63 000 271 5,25 TE70

16,66  (rozm. 3/8) 20 41 63 000 272 5,25 TE70

20,95  (rozm. 1/2) 24 41 63 000 273 5,65 TE70

gwint wewnętrzny/zewnętrzny

 9,73  (rozm. 1/8) 20 41 63 000 274 5,05 TE70

13,16  (rozm. 1/4) 20 41 63 000 275 5,25 TE70

16,66  (rozm. 3/8) 20 41 63 000 276 5,25 TE70

20,95  (rozm. 1/2) 24 41 63 000 277 5,65 TE70

Korpus mosiądz niklowany

Zakres temperatur °C -10 do +80°C

Ciśnienie robocze bar maks. 10

41 63 000 274 - 41 63 000 277

41 63 000 271 - 41 63 000 273

41 63 000 270

Miniaturowy zawór kulowy VALVE LINE
wersja piaskowana

Gwint mm (cale) RK mm Nr art. EUR KO

wewn./wewnętrzny gwint

 6  (1/4) 20 45 88 880 610 5,30 TE70

10  (3/8) 20 45 88 880 611 5,30 TE70

13  (1/2) 24 45 88 880 612 5,60 TE70

gwint wewnętrzny/zewnętrzny

 6  (1/4) 20 45 88 880 613 5,30 TE70

10  (3/8) 20 45 88 880 614 5,30 TE70

13  (1/2) 24 45 88 880 615 5,60 TE70

Korpus mosiądz niklowany

Zakres temperatur °C -10 do +90°C

Ciśnienie robocze bar maks. 10

45 88 880 613

45 88 880 610
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Proste złącze śrubowe
Seria niebieska · tworzywo sztuczne lub mosiądz niklowany · stosowane w połączeniu z wężami z tworzywa sztucznego 
i rurami miedzianymi 

Gwint mm (cale) Ø zewn. węża RK mm Nr art. EUR KO

gwint zewn., cyl. z o-ringiem i uchwytem sześciokątnym

 9,73  (rozm. 1/8)  4 10 45 88 881 526 1,30 TH70

 9,73  (rozm. 1/8)  6 12 41 63 000 414 1,40 TH70

 9,73  (rozm. 1/8)  8 14 41 63 000 415 1,60 TH70

13,16  (rozm. 1/4)  4 10 45 88 881 529 1,55 TH70

13,16  (rozm. 1/4)  6 12 41 63 000 400 1,50 TH70

13,16  (rozm. 1/4)  8 14 41 63 000 401 1,65 TH70

16,66  (rozm. 3/8)  6 12 41 63 000 405 1,80 TH70

16,66  (rozm. 3/8)  8 14 41 63 000 406 1,80 TH70

16,66  (rozm. 3/8) 10 17 41 63 000 407 2,20 TH70

20,95  (rozm. 1/2)  6 12 41 63 000 410 3,10 TH70

20,95  (rozm. 1/2)  8 14 41 63 000 411 3,15 TH70

20,95  (rozm. 1/2) 10 17 41 63 000 412 2,80 TH70

Proste złącze śrubowe przykręcane Blaue Serie
z niklowanego mosiądzu · stosowane w połączeniu z wężami z tworzywa sztucznego i rurami miedzianymi ·  
ciśnienie robocze maks. 15 bar

Gwint mm (cale) Ø zewn. węża RK mm Nr art. EUR KO

stożkowy gwint zewnętrzny z powłoką gwintu i sześciokątem zewnętrznym

 9,73  (R 1/8)  4 10 45 88 881 532 1,30 TH70

 9,73  (R 1/8)  6 12 45 88 881 533 1,40 TH70

 9,73  (R 1/8)  8 14 45 88 881 534 1,60 TH70

13,16  (R 1/4)  4 14 45 88 881 537 1,40 TH70

13,16  (R 1/4)  6 14 45 88 881 538 1,50 TH70

13,16  (R 1/4)  8 14 45 88 881 539 1,65 TH70

16,66  (R 3/8)  6 17 45 88 881 542 1,60 TH70

16,66  (R 3/8)  8 17 45 88 881 543 1,80 TH70

16,66  (R 3/8) 10 17 45 88 881 544 2,20 TH70

20,95  (R 1/2)  6 21 45 88 881 547 2,40 TH70

20,95  (R 1/2)  8 21 45 88 881 548 2,40 TH70

20,95  (R 1/2) 10 21 45 88 881 549 2,70 TH70

Złącze śrubowe wtykowe L
Seria niebieska · stosowane w połączeniu z wężami z tworzywa sztucznego i rurami miedzianymi 

Gwint mm (cale) Ø zewn. węża RK mm Nr art. EUR KO

obrotowe, gwint zewn. cyl. z o-ringiem

 9,73  (rozm. 1/8)  4 10 45 88 881 559 2,05 TH70

 9,73  (rozm. 1/8)  6 10 45 88 880 195 2,10 TH70

 9,73  (rozm. 1/8)  8 14 45 88 880 196 2,40 TH70

13,16  (rozm. 1/4)  4 17 45 88 881 560 2,20 TH70

13,16  (rozm. 1/4)  6 17 45 88 880 197 2,25 TH70

13,16  (rozm. 1/4)  8 17 45 88 880 198 2,50 TH70

16,66  (rozm. 3/8)  6 20 45 88 880 200 2,80 TH70

16,66  (rozm. 3/8)  8 20 45 88 880 201 2,90 TH70

16,66  (rozm. 3/8) 10 20 45 88 881 562 3,60 TH70

20,95  (rozm. 1/2)  6 24 45 88 880 203 4,05 TH70

20,95  (rozm. 1/2)  8 24 45 88 880 204 4,05 TH70

20,95  (rozm. 1/2) 10 24 45 88 880 205 4,15 TH70

Zakres temperatur °C -20 do +80°C

Złącze śrubowe wtykowe L
stożkowe wg ISO 7/1 · tworzywo sztuczne, PTFE · powłoka gwintu · ciśnienie robocze maks. 15 bar

Gwint mm (cale) Ø zewn. węża RK mm Nr art. EUR KO

obrotowe, gwint zewn. stoż. z powłoką gwintu

 9,73  (R 1/8)  4 10 45 88 881 567 2,05 TH70

 9,73  (R 1/8)  6 10 45 88 881 568 2,10 TH70

 9,73  (R 1/8)  8 10 45 88 881 569 2,40 TH70

13,16  (R 1/4)  4 14 45 88 881 570 1,60 TH70

13,16  (R 1/4)  6 14 45 88 881 571 2,25 TH70

13,16  (R 1/4)  8 14 45 88 881 572 2,50 TH70

16,66  (R 3/8)  6 17 45 88 881 575 1,90 TH70

16,66  (R 3/8)  8 17 45 88 881 576 2,90 TH70

16,66  (R 3/8) 10 17 45 88 881 577 3,60 TH70

20,95  (R 1/2)  6 21 45 88 881 580 4,05 TH70

20,95  (R 1/2)  8 21 45 88 881 581 4,05 TH70

20,95  (R 1/2) 10 21 45 88 881 582 4,15 TH70
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Ø zewn. węża mm Nr art. EUR KO

 4 45 88 881 662 2,20 TH70

 6 41 63 000 440 2,35 TH70

 8 41 63 000 441 2,50 TH70

10 41 63 000 442 3,25 TH70

Proste złącze wtykowe
Seria niebieska · z tworzywa sztucznego · stosowane w połączeniu z 
wężami z tworzywa sztucznego i rurami miedzianymi · ciśnienie maks. 10 bar

Ø zewn. węża mm Nr art. EUR KO

 6/4 45 88 880 239 2,25 TH70

 8/6 45 88 880 240 2,50 TH70

10/8 45 88 880 241 3,25 TH70

Prosty łącznik
Seria niebieska · z tworzywa sztucznego · redukcyjny · stosowane  
w połączeniu z wężami z tworzywa sztucznego i rurami miedzianymi · 
redukcyjny (ciśnienie maks. 10 bar)

Ø zewn. węża mm Nr art. EUR KO

 4 45 88 881 668 2,20 TH70

 6 41 63 000 445 2,55 TH70

 8 41 63 000 446 3,25 TH70

10 41 63 000 447 3,45 TH70

Złącze wsadzane L
Seria niebieska · z tworzywa sztucznego · stosowane w połączeniu  
z wężami z tworzywa sztucznego i rurami miedzianymi · ciśnienie maks. 10 bar

Ø zewn. węża mm Nr art. EUR KO

2 x  4 / 1 x  6 45 88 881 677 1,60 TH70

2 x  6 / 1 x  4 45 88 881 678 3,05 TH70

2 x  6 / 1 x  8 45 88 881 679 1,80 TH70

2 x  8 / 1 x  6 45 88 881 680 3,05 TH70

2 x  8 / 1 x 10 45 88 881 681 2,50 TH70

2 x 10 / 1 x  8 45 88 881 682 3,45 TH70

Złącze wtykowe trójnik
Seria niebieska · z tworzywa sztucznego · wyjście redukcyjne · stosowane 
w połączeniu z wężami z tworzywa sztucznego i rurami miedzianymi · 
ciśnienie maks. 10 bar

Ø zewn. węża mm Nr art. EUR KO

 4 45 88 881 672 2,95 TH70

 6 41 63 000 450 3,15 TH70

 8 41 63 000 451 3,70 TH70

10 41 63 000 452 5,25 TH70

Złącze wtykowe trójnik
Seria niebieska · z tworzywa sztucznego · stosowane w połączeniu  
z wężami z tworzywa sztucznego i rurami miedzianymi · ciśnienie robocze 
maks. 15 bar · zakres temperatur -20°C do +80°C

Ø zewn. węża mm Nr art. EUR KO

 4 45 88 880 640 4,75 TH70

 6 45 88 880 641 5,35 TH70

 8 45 88 880 642 5,40 TH70

10 45 88 880 643 6,20 TH70

Złącze wtykowe rozdzielacz typu X
Seria niebieska · nasza seria szybkozłączek z tworzywa sztucznego lub 
niklowanego mosiądzu · części są stosowane w połączeniu z wężami  
z tworzywa sztucznego i rurami miedzianymi · ciśnienie maks. 10 bar

Proste złącze wtykowe
Seria niebieska · stosowane w połączeniu z wężami z tworzywa 
sztucznego i rurami miedzianymi, mosiądz niklowany / tworzywo sztuczne, 
z króćcem, redukcyjny

mosiądz niklowany

Ø zewn. węża mm Nr art. EUR KO

4/ 6 45 88 881 698 2,25 TH70

6/ 8 45 88 880 248 2,50 TH70

8/10 45 88 880 250 3,25 TH70

Ø zewn. węża mm Króciec mm Nr art. EUR KO

 4  4 45 88 881 703 0,80 TH70

 6  6 45 88 880 251 0,80 TH70

 8  8 45 88 880 252 0,90 TH70

10 10 45 88 881 705 1,05 TH70

Łącznik wtykowy
Seria niebieska · z tworzywa sztucznego
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Zawartość Nr art. EUR KO

171-częśc. 45 88 880 650 336,90 TH70

Skrzynka z asortymentem
Seria niebieska · poręczny, wytrzymały i wysokiej jakości zestaw 
elementów z tworzywa sztucznego z najpopularniejszymi częściami 
naszych szybkozłączy wtykowych »Niebieska seria« · ogółem 31 różnych 
rodzajów drobnych części, zaprezentowanych przejrzyście w 24 pudełkach 
z tworzywa sztucznego · wkłady można wyjąć i indywidualne zaplanować 
rozmieszczenie zestawów · wszystkie wkłady posiadają numer artykułów 
części, które zostały w nich umieszczone
Wyposażenie: 
40  prostych wkładanych złączy śrubowych G 1/8-4, G 1/8-6, G 1/4-6,  

G 1/4-8, G 3/8-8
30  obrotowych wkładanych złączy śrubowych L G 1/8-4, G 1/8-6, G 1/4-6,  

G 1/4-8, G 3/8-8
25 prostych połączeń wtykowych 4, 6, 8 mm 
15 prostych złączy wtykowych redukcyjnych 6/4, 8/6, 10/8 
10 wtyczki L 6, 8 mm 
20 łączników teowych 4, 6, 8 mm 
  9 prostych złączy wtykowych z króćcem, redukcyjnych 6/8, 6/10, 8/10 
10 Łącznik wtykowy 6, 8 mm 
10 mufek G 1/8, G 1/4, G 3/8 
  1 taśma uszczelniająca PTFE 
  1 Obcinak do węży

Ø zewn. węża L1 mm Nr art. EUR KO

króciec połączeniowy

LW 6 28 45 88 880 790 1,00 TE70

króciec redukcyjny

LW 3/2 18 45 88 880 791 1,00 TE70

LW 4/3 20 45 88 880 792 1,15 TE70

Króciec prosty
z mosiądzu i polioksymetylenu (POM) · do węży PA i PUR · zakres 
temperatur -10 °C do +60 °C · ciśnienie robocze bar maks. 10 bar

45 88 880 791+45 88 880 79245 88 880 790

Ø zewn. węża Nr art. EUR KO

LW 6 45 88 880 820 2,20 TE70

LW 8 45 88 880 823 2,20 TE70

LW 9 45 88 880 821 2,30 TE70

LW 13 45 88 880 822 4,20 TE70

Króciec złączek węży o kształcie T
z mosiądzu CW617N · ciśnienie robocze: 10 bar

Ø zewn. węża Nr art. EUR KO

LW 6 45 88 880 830 2,20 TE70

LW 8 45 88 880 833 2,20 TE70

LW 9 45 88 880 831 2,30 TE70

LW 13 45 88 880 832 4,20 TE70

Króciec przyłączowy węża typu Y
z mosiądzu CW617N · ciśnienie robocze: 10 bar

Ø zewn. węża Nr art. EUR KO

LW 6 45 88 880 840 3,55 TE70

LW 8 45 88 880 843 3,55 TE70

LW 9 45 88 880 841 3,75 TE70

LW 13 45 88 880 842 5,10 TE70

Krzyżowy króciec przyłączowy węża
z mosiądzu CW617N · ciśnienie robocze: 10 bar

Kątowy króciec złączek węży
z mosiądzu i polioksymetylenu (POM)

Ø zewn. węża Nr art. EUR KO

LW 4 45 88 880 793 1,75 TE70

LW 6 45 88 880 794 2,15 TE70

Ø zewn. węża Nr art. EUR KO

LW 4 45 88 880 795 1,90 TE70

LW 6 45 88 880 796 2,60 TE70

Króciec złączek węży o kształcie T
z mosiądzu i polioksymetylenu (POM)

Ø zewn. węża Nr art. EUR KO

LW 4 45 88 880 797 2,00 TE70

LW 6 45 88 880 798 2,60 TE70

Króciec przyłączowy węża typu Y
z mosiądzu i polioksymetylenu (POM)
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Ø zewn. węża Nr art. EUR KO

LW 4 45 88 880 799 1,90 TE70

LW 6 45 88 880 800 2,15 TE70

Króciec złączek węży V
z mosiądzu i polioksymetylenu (POM)

Wąż do sprężonego powietrza PA 12 HIPHL
doskonała udarność i wysoka udarność z karbem również w niskich temperaturach do -40°C · zakres temperatur: -40 do 
+80 stopni Celsjusza · odporny na korozję, nadaje się do szerokiego zakresu temperatur · niewielkie wchłanianie wody i 
dobra stabilność wymiarowa w zmiennych warunkach wilgotności · odporny na: smary, oleje, paliwa, ciecze hydrauliczne, 
zasady i roztwory solne · nadaje się do zastosowania z łącznikami wtykowymi · nadaje się do podciśnienia do 12 x 9 mm 

JS = rolka

Obszary zastosowania: 
przewody sprężonego powietrza (zakres niskiego ciśnienia), przewody hydrauliczne (mini-hydraulika), pneumatyczne 
układy hamulcowe sprężonego powietrza w pojazdach silnikowych i przyczepach (DIN 73378:1996-02 i DIN 74324-
1:1996-02), systemy zasilania paliwem i smarami, przewody próżniowe oraz przewody do cieczy i substancji ciekłych · 
wystarczająca odporność na promieniowanie UV jest możliwa tylko w przypadku wykonania w kolorze czarnym

Wskazówka: Dane dotyczące ciśnienia roboczego przy 20°C 
Na zamówienie dostępne również w innych kolorach i rozmiarach.

Ø gwintu 
wewnętrznego 
mm (cale)

Grubość 
ścianki 
mm

Ø zewn. 
mm

Ciśnienie 
robocze 
bar

Kolor Długość 
m

Nr art. cena podstawowa 
/ EUR

EUR KO

2 1  4 44 naturalny 25 45 88 882 236 1,16 / 1m 29,001) TH70

2 1  4 44 srebrny 25 45 88 882 313 1,22 / 1m 30,551) TH70

2 1  4 44 niebieski 25 45 88 882 237 1,16 / 1m 29,001) TH70

2 1  4 44 kolor czarny 25 45 88 882 238 1,16 / 1m 29,001) TH70

3,8 1  6 27 naturalny 25 41 63 000 500 1,77 / 1m 44,251) TH70

3,8 1  6 27 niebieski 25 41 63 000 501 1,77 / 1m 44,251) TH70

3,8 1  6 27 srebrny 25 41 63 000 502 1,83 / 1m 45,801) TH70

3,8 1  6 27 kolor czarny 25 45 88 882 239 1,77 / 1m 44,251) TH70

5,7 1  8 19 naturalny 25 41 63 000 505 2,16 / 1m 54,001) TH70

5,7 1  8 19 niebieski 25 41 63 000 506 2,16 / 1m 54,001) TH70

5,7 1  8 19 srebrny 25 41 63 000 507 2,25 / 1m 56,251) TH70

5,7 1  8 19 kolor czarny 25 45 88 882 240 2,16 / 1m 54,001) TH70

7,7 1 10 15 naturalny 25 41 63 000 510 2,64 / 1m 66,001) TH70

7,7 1 10 15 niebieski 25 41 63 000 511 2,64 / 1m 66,001) TH70

7,7 1 10 15 srebrny 25 41 63 000 512 2,73 / 1m 68,251) TH70

7,7 1 10 15 kolor czarny 25 45 88 882 241 2,64 / 1m 66,001) TH70
1) cena za rolkę

Wąż do sprężonego powietrza PUR
bardzo duża elastyczność i niewielki promień zgięcia w szerokim zakresie temperatur · duża odporność na ścieranie · 
duża odporność na niskie temperatury · zakres temperatur od -40 do +60 stopni Celsjusza · niewielkie trwałe 
odkształcenia po obciążeniu długoterminowym · odporny na większość olejów, smarów, węglowodorów alifatycznych i 
tlen

 
Obszar zastosowania: 
przewody pneumatyczne i hydrauliczne (minihydraulika), budowa maszyn i silników, technika pomiarowa i sterownicza, 
bardzo dobrze nadaje się do zastosowania z łącznikami wtykowymi, odpowieni do próżni

Wskazówka: Dane dotyczące ciśnienia roboczego przy 23°C 
Na zamówienie dostępne również w innych kolorach i rozmiarach.

Ø gwintu 
wewnętrznego 
mm (cale)

Grubość 
ścianki 
mm

Ø zewn. 
mm

Ciśnienie 
robocze 
bar

Kolor Długość 
m

Nr art. cena podstawowa 
/ EUR

EUR KO

2 1  4 22 naturalny 25 45 88 882 243 0,73 / 1m 18,251) TH70

2 1  4 22 srebrny 25 45 88 882 314 0,76 / 1m 19,001) TH70

2 1  4 22 niebieski 25 45 88 882 244 0,73 / 1m 18,251) TH70

2 1  4 22 kolor czarny 25 45 88 882 245 0,73 / 1m 18,251) TH70

3,8 1  6 13 naturalny 25 45 88 882 246 1,25 / 1m 31,251) TH70

3,8 1  6 13 srebrny 25 45 88 882 315 1,29 / 1m 32,251) TH70

3,8 1  6 13 niebieski 25 45 88 882 247 1,25 / 1m 31,251) TH70

3,8 1  6 13 kolor czarny 25 45 88 882 248 1,25 / 1m 31,251) TH70

5,7 1  8 10 naturalny 25 45 88 882 249 1,51 / 1m 37,801) TH70

5,7 1  8 10 srebrny 25 45 88 882 316 1,58 / 1m 39,551) TH70

5,7 1  8 10 niebieski 25 45 88 882 250 1,51 / 1m 37,801) TH70

5,7 1  8 10 kolor czarny 25 45 88 882 251 1,51 / 1m 37,801) TH70

7,7 1 10  7 naturalny 25 45 88 882 252 2,45 / 1m 61,251) TH70

7,7 1 10  7 srebrny 25 45 88 882 317 2,54 / 1m 63,551) TH70

7,7 1 10  7 niebieski 25 45 88 882 253 2,45 / 1m 61,251) TH70

7,7 1 10  7 kolor czarny 25 45 88 882 254 2,45 / 1m 61,251) TH70
1) cena za rolkę
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Rodzaj 
przyłącza

Przyłącze Wersja Nr art. EUR KO

złącze 
wtykowe

DN 7,2 dysza 
bezpieczeństwa

40 00 351 073 6,20 TC24

złącze 
wtykowe

DN 7,2 dysza 
pełnostrumieniowa

40 00 351 074 6,60 TC24

Ciśnienie robocze bar 1-5

Zakres temperatur °C -10 do +50°C

Mini pistolet do przedmuchiwania smartblow
z zawieszką · specjalnie do zastosowań w warsztatach, w branży 
motoryzacyjnej oraz w produkcji · z karabińczykiem

Rodzaj 
przyłącza

Przyłącze Wersja Nr art. EUR KO

złącze 
wtykowe

DN 7,2 z dyszą zwyczajną 
śred. 2,0 mm 

40 00 351 796 10,80 TC24

końcówka LW 9 z dyszą zwyczajną 
śred. 2,0 mm 

40 00 351 798 11,15 TC24

Korpus aluminium

Pistolet do przedmuchiwania blowlight
prosty · dozujący, idealny do zastosowania przy balanserach z wężami 
spiralnymi zwieszanymi z sufitu

Rodzaj 
przyłącza

Przyłącze Wersja Nr art. EUR KO

końcówka LW 6 ze standardową 
dyszą

45 88 882 354 13,05 TE70

Przyłącze gwintowane dyszy 3/8 cala

Ciśnienie robocze bar maks. 12

Korpus aluminium

Zakres temperatur °C -20 do +100°C

Kurek spustowy
wersja prosta · wytrzymały, ergonomiczny kurek do długotrwałego 
zastosowania w trudnych warunkach

Rodzaj 
przyłącza

Przyłącze Wersja Nr art. EUR KO

złącze 
wtykowe

DN 7,2 z regulowaną dyszą 
oszczędzającą 
powietrze

40 00 351 791 22,40 TC24

Przyłącze gwintowane dyszy M12x1,25

Ciśnienie robocze maks. 10

Korpus tworzywo sztuczne

Zakres temperatur °C -10 do +50°C

Pistolet do przedmuchiwania
z niebieskiego wzmocnionego szklanymi kulkami poliamidu

Rodzaj 
przyłącza

Przyłącze Wersja Nr art. EUR KO

złącze 
wtykowe

DN 7,2 z przedłużką 40 00 351 790 11,45 TC24

Przyłącze gwintowane dyszy M12x1,25

Ciśnienie robocze bar maks. 10

Korpus tworzywo sztuczne

Zakres temperatur °C -10 do +50°C

Pistolet do przedmuchiwania
odkręcany i obrotowy · obudowa / dźwignia: poliamid 6 GK30 (odzyskiwalny) · 
dozujący
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Rodzaj przyłącza Przyłącze Wersja Nr art. EUR KO

złącze wtykowe DN 7,2-7,8 z krótką dyszą 45 88 880 850 10,10 TE70

złącze wtykowe DN 7,2-7,8 z przedłużką 45 88 880 659 10,50 TE70

gwint wewnętrzny 1/4 cala z przedłużką/kapturem ochronnym 45 88 880 851 10,40 TE70

złącze wtykowe DN 7,2-7,8 z przedłużką/kapturem ochronnym 45 88 880 852 11,50 TE70

złącze wtykowe DN 7,2-7,8 z przedłużką/dyszą tłumikową 45 88 880 853 14,15 TE70

Przyłącze gwintowane dyszy M7

Ciśnienie robocze bar maks. 10

Korpus tworzywo sztuczne

Zakres temperatur °C -20 do +45°C

Pistolet do przedmuchiwania
do przedmuchiwania i czyszczenia maszyn, silników, łożysk, powierzchni 
ślizgowych, otworów wszelkiego rodzaju, wydrążonych brył, form itd. · 
dostarczane w opakowaniu blistrowym z perforacją typu Euro

45 88 880 85345 88 880 85245 88 880 85145 88 880 65945 88 880 850

Rodzaj 
przyłącza

Przyłącze Wersja Nr art. EUR KO

złącze 
wtykowe

DN 7,2 min. 
przedłużka i 
wąż 3,5 m

40 00 351 800 52,85 TC24

złącze 
wtykowe

DN 7,2 min. 
przedłużka i 
wąż 6,0 m

40 00 351 801 59,35 TC24

Przyłącze gwintowane dyszy M12x1,25

Ciśnienie robocze bar maks. 8

Temperatura maks. °C +50

Korpus tworzywo sztuczne

Zestaw przedmuchowy airbasic
dozujący z przedłużką, przewód spiralny z poliuretanu zamontowany  
z samonastawnym złączem i króćcem · maks długość robocza: ok. 60% 
długości po rozciągnięciu

Pistolet do przedmuchiwania
obsługa za pomocą dźwigni · dozujący

40 00 351 804

40 00 351 795

Rodzaj 
przyłącza

Przyłącze Wersja Nr art. EUR KO

złącze 
wtykowe

DN 7,2 z dyszą 
zwyczajną 
śred. 1,5 mm 

40 00 351 795 12,00 TC24

końcówka LW 6 z dyszą 
zwyczajną 
śred. 1,5 mm 

40 00 351 803 12,20 TC24

gwint 
wewnętrzny

1/4 cala z dyszą 
zwyczajną 
śred. 1,5 mm 

40 00 351 804 11,45 TC24

Przyłącze gwintowane dyszy M12x1,25

Korpus kute aluminium

40 00 351 803
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Rodzaj 
przyłącza

Przyłącze Wersja Nr art. EUR KO

złącze 
wtykowe

DN 7,2 z dyszą 
zwyczajną 
śred. 1,5 mm 

40 00 351 794 26,05 TC24

Przyłącze gwintowane dyszy M 12 x 1,25

Ciśnienie robocze bar 2-6

Korpus forma pistoletu z kutego aluminium, anodowana

Pistolet do przedmuchiwania blowcontrol
obsługa za pomocą dźwigni · dozujący zawór 
regulacyjny (0-maks.) · strumień przepływu 
regulowany bezstopniowo

Rodzaj 
przyłącza

Przyłącze Wersja Nr art. EUR KO

złącze 
wtykowe

DN 7,2 kształt prosty 
średn. 3 mm 

41 63 000 455 59,40 k TC24

złącze 
wtykowe

DN 7,2 obrotowa 
średn. 3 mm 

40 00 351 828 82,75 TC24

Ciśnienie robocze bar maks. 10

Ciśnienie robocze bar 2-6

Zakres temperatur °C -10 do +50°C

Rozpylacz multispray
pistolet natryskowy działający na zasadzie zasysania · np. np. do środków do 
czyszczenia na zimno · ze zbiornikiem rozpylania z tworzywa sztucznego

40 00 351 828

41 63 000 455

Rodzaj 
przyłącza

Przyłącze Wersja Nr art. EUR KO

złącze 
wtykowe

DN 7,2 bez dyszy 40 00 351 970 7,60 PX04

końcówka LW 6 ze 
standardową 
dyszą

40 00 351 971 8,35 PX04

końcówka LW 9 ze 
standardową 
dyszą

40 00 351 972 8,35 PX04

końcówka LW 13 ze 
standardową 
dyszą

40 00 351 973 8,35 PX04

złącze 
wtykowe

DN 7,2 ze 
standardową 
dyszą

40 00 351 974 8,35 PX04

Przyłącze gwintowane dyszy M12x1,25

Ciśnienie robocze bar maks. 10

Korpus niklowany ciśnieniowy odlew aluminium

Pistolet do przedmuchiwania
do przedmuchiwania i czyszczenia maszyn, przedmiotów obrabianych, 
otworów, drążonych brył itd.

40 00 351 974

40 00 351 971

40 00 351 970

Rodzaj 
przyłącza

Przyłącze Wersja Nr art. EUR KO

złącze 
wtykowe

DN 7,2-7,8 bez dyszy 45 88 880 434 11,05 TE70

końcówka 
węża

LW 6 ze 
standardową 
dyszą

45 88 880 590 12,15 TE70

końcówka 
węża

LW 9 ze 
standardową 
dyszą

45 88 880 591 12,15 TE70

końcówka 
węża

LW 13 ze 
standardową 
dyszą

45 88 880 592 12,15 TE70

złącze 
wtykowe

DN 7,2-7,8 ze 
standardową 
dyszą

45 88 880 593 12,15 TE70

Przyłącze gwintowane dyszy M12x1,25

Ciśnienie robocze bar maks. 10

Korpus ciśnieniowy odlew aluminiowy, niklowany

Ciśnienie robocze bar 2 - 6

Zakres temperatur °C -10 do +50°C

Pistolet do przedmuchiwania
wersja standardowa · do przedmuchiwania i czyszczenia maszyn, 
przedmiotów obrabianych, otworów, drążonych brył itd.

45 88 880 43445 88 880 590 - 45 88 880 593
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

45 88 880 595 - 45 88 880 59845 88 882 303

Rodzaj 
przyłącza

Przyłącze Wersja Nr art. EUR KO

złącze 
wtykowe

DN 7,2-7,8 bez dyszy 45 88 882 303 25,20 TE70

końcówka LW 6 ze 
standardową 
dyszą

45 88 880 595 28,10 TE70

końcówka LW 9 ze 
standardową 
dyszą

45 88 880 596 28,10 TE70

końcówka LW 13 ze 
standardową 
dyszą

45 88 880 597 28,10 TE70

złącze 
wtykowe

DN 7,2 ze 
standardową 
dyszą

45 88 880 598 28,10 TE70

Przyłącze gwintowane dyszy 1/2 – 27 UNS

Ciśnienie robocze bar maks. 10

Korpus aluminium

Pistolet do przedmuchiwania o dużej efektywności Typhoon
regulowany bezstopniowo, lekki i ergonomiczny pistolet do 
przedmuchiwania o wysokiej wydajności przedmuchu
W porównaniu z tradycyjnymi pistoletami Typhoon posiada trzykrotnie 
wyższą moc przedmuchu i również przy pełnym obciążeniu ciśnieniem 
lekko i pewnie utrzymuje się w ręku. W połączeniu z wymienionymi poniżej 
dyszami standardowymi, przedłużającymi i zabezpieczającymi pistolet 
prezentuje cały szereg możliwości zastosowań oraz spełnia techniczne 
wymogi bezpieczeństwa.

Rodzaj przyłącza Materiał Nr art. EUR KO

gwint zewnętrzny cynkowy odlew 
ciśnieniowy/alumi-
nium

40 00 351 799 13,95 TC24

Gwint łączący M12 x 1,25

Dysza bezpieczeństwa blowstar
76 dB przy 6 barach · Dyrektywa UE (hałas) 2003/10 WE · Przepisy SUVA 
i OSHA · Dyrektywa maszynowa UE 2006/42/WE, EN 12 100

Długość mm Rodzaj 
przyłącza

Materiał Nr art. EUR KO

45 gwint 
zewnętrzny

stal niklowa-
na, Ms.

45 88 880 436 36,45 TE70

Gwint łączący M12 x 1,25

Dysza cienkiego strumienia
do pistoletów nadmuchowych w wersji standardowej · Za pomocą 
tych redukujących hałas dysz, przy takiej samej sile nadmuchu osiąga się 
w porównaniu z tradycyjnymi dyszami jednootworowymi niższy poziom 
hałasu. Są one przeważnie wyposażone w redukującą hałas wkładkę  
z tworzywa sztucznego i zalecane są przez Instytut Branżowy

Długość mm Rodzaj 
przyłącza

Materiał Nr art. EUR KO

41 gwint 
zewnętrzny

aluminium 45 88 880 439 18,15 TE70

46 gwint 
zewnętrzny

cynkowy 
odlew 
ciśnieniowy

45 88 880 440 16,20 TE70

Gwint łączący M12 x 1,25

Dysza okrągła
do pistoletów nadmuchowych w wersji standardowej · Za pomocą 
tych redukujących hałas dysz, przy takiej samej sile nadmuchu osiąga się 
w porównaniu z tradycyjnymi dyszami jednootworowymi niższy poziom 
hałasu. Są one przeważnie wyposażone w redukującą hałas wkładkę  
z tworzywa sztucznego i zalecane są przez Instytut Branżowy

45 88 880 44045 88 880 439

Długość mm Rodzaj 
przyłącza

Materiał Nr art. EUR KO

100 gwint 
zewnętrzny

MS nikl. 45 88 880 443 65,05 TE70

Gwint łączący M12 x 1,25

Dysza płaska
do pistoletów nadmuchowych w wersji standardowej · za pomocą 
tych redukujących hałas dysz, przy takiej samej sile nadmuchu osiąga się 
w porównaniu z tradycyjnymi dyszami jednootworowymi niższy poziom 
hałasu. Są one przeważnie wyposażone w redukującą hałas wkładkę  
z tworzywa sztucznego i zalecane są przez Instytut Branżowy



Długość mm Nr art. EUR KO

prosta

150 40 00 351 052 9,05 TC24

300 40 00 351 053 9,75 TC24

450 40 00 351 054 12,35 TC24

800 40 00 351 056 16,45 TC24

wygięta

150 40 00 351 057 9,40 TC24

300 40 00 351 058 11,15 TC24

450 40 00 351 059 13,40 TC24

800 40 00 351 062 17,65 TC24

Gwint łączący M12 x 1,25 zewn.

Przedłużka do pistoletu do przedmuchiwania
stabilna przedłużka pasująca do wszystkich pistoletów do przedmuchiwania 
ewo · przedłużki można wyposażyć we wszystkie dysze z asortymentu ewo · 
wszystkie przedłużki można ze sobą łączyć, uzyskując jeszcze większy 
wybór długości, oraz przykręcać jedna za drugą · z jednej strony są one 
wyposażone w obrotową blokadę, dla prawidłowego wypozycjonowania 
rury z dyszą · średnica otworu 8 mm · lepszy dostęp do szczególnie trudno 
dostępnych lub niedostępnych miejsc, co zapewnia większe 
bezpieczeństwo i komfort pracy

Długość mm Nr art. EUR KO

wygięte pod kątem 30°

120 40 00 351 818 9,80 TC24

Gwint łączący M12 x 1,25 zewn.

Materiał stal, niklowana

Przedłużka safetystar
dysza bezpieczeństwa wygięta, w formie gwiazdki · redukcja hałasu do 
poniżej 80 dB(A) · stal, niklowana

Długość mm Nr art. EUR KO

z dyszą

300 41 63 000 261 14,75 TE70

600 41 63 000 262 17,75 TE70

Gwint łączący gwint zewn. 1/2” - 27 UNS 
na zewnątrz

AG 1/2” - 27 UNS na 
zewnątrz

Dysza do powietrza przedłużana
do pistoletów przedmuchowych · z dyszą

Długość mm Nr art. EUR KO

wygięta

150 45 88 880 988 7,00 TE70

Gwint łączący M12 x 1,25 zewn.

Dysza do powietrza przedłużana
otwór 3 mm · MS nikl. · do selektywnego wydmuchiwania z trudno 
dostępnych miejsc

Nr art. EUR KO

z 2 kątownikami mocującymi

45 88 880 987 11,75 TE70

Uchwyt do pistoletu do przedmuchiwania
do naszych pistoletów z aluminium i tworzywa sztucznego (wyjątek: 
pistolety do przedmuchiwania Typhoon) · idealne mocowanie pistoletów do 
przedmuchiwania poprzez zoptymalizowany kształt

dostawa bez pistoletu
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Długość 
mm

Rodzaj 
przyłącza

Materiał Nr art. EUR KO

 45 gwint 
zewnętrzny

MS nikl. 45 88 882 305 36,45 TE70

 41 gwint 
zewnętrzny

aluminium 45 88 882 308 18,15 TE70

100 gwint 
zewnętrzny

MS nikl. 45 88 882 311 65,05 TE70

Gwint łączący 1/2 - 27 UNS

Dysza bezpieczeństwa
do pistoletów do przedmuchiwania u dużej wydajności, nr art. 
45 88 880 595 - 45 88 880 598+45 88 882 303 · za pomocą tych 
redukujących hałas dysz, przy takiej samej sile nadmuchu osiąga się w 
porównaniu z tradycyjnymi dyszami jednootworowymi niższy poziom hałasu · 
są one przeważnie wyposażone w redukującą hałas wkładkę z tworzywa 
sztucznego i zalecane są przez Instytut Branżowy

45 88 882 31145 88 882 30845 88 882 305



Pistolet do lakierowania paintprofi
uniwersalny i wydajny pistolet lakierniczy HVLP, dla przemysłu i rzemiosła · dzięki seryjnemu zastosowaniu komponentów 
ze stali nierdzewnej nadaje się do obróbki lakierów, wypełniaczy i powłok gruntowych na bazie wody 
zawartość: pistolet lakierniczy, zbiornik (z tworzywa sztucznego), zestaw części zamiennych, klucze, zestaw do 
czyszczenia, złączka stalowa, olej do konserwacji, dysza o śr. 1,3 mm · gwint G 1/4” · Dostawa w walizce z tworzywa 
sztucznego

Przyłącze Ciśnienie robocze bar Nr art. EUR KO

DN 7,2 2 -2,5 40 00 351 840 156,20 TC24

Pistolet do lakierowania minipaint
pistolet lakierniczy z dysza śred. 0,7 mm · kompaktowy i poręczny specjalny pistolet lakierniczy, zredukowana emisja 
mgły lakierniczej w ekologicznej wersji HVLP o wysokim stopniu nanoszenia materiału (66-80%) przy jednocześnie niskim 
ciśnieniu roboczym (2-2,5 bara) · wykonane ze stali nierdzewnej komponenty dyszy pozwalają na obróbkę lakierów 
wodorozcieńczalnych · korpus pistoletu z aluminiowego odlewu ciśnieniowego, niklowany i polerowany chemicznie  · 
nadaje się w szczególności do mniejszych powierzchni, częściowego lakierowania pojazdów, dekoracyjnych prac 
lakierniczych  
W komplecie: pistolet lakierniczy, zbiornik (z tworzywa sztucznego), zestaw części zamiennych, klucze, zestaw do 
czyszczenia, złączka stalowa, olej do konserwacji · gwint G 1/4” · Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego

Przyłącze Ciśnienie robocze bar Nr art. EUR KO

DN 7,2 2 -2,5 40 00 351 845 94,20 TC24

Rozpylacz
do łatwego natrysku rozpuszczalników i innych cieczy · pistolet z tworzywa sztucznego i lekki, wytrzymały plastikowy 
zbiornik · pistolet na wtyk, można go łatwo zdemontować lub wymienić · nadaje się do użycia ze środkami spożywczymi · 
ilość natrysku regulowana dławikiem

Rodzaj przyłącza Przyłącze Nr art. EUR KO

ze złączem wtykowym DN 7,2 45 88 882 355 57,40 TC70

Pojemność zbiornika l 1,2

Ciśnienie robocze bar ok. 2-6

Materiał Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 45 88 882 356 8,10 TE70

Kubeł, część zamienna do rozpylacza, 0,7 l, tworzywo sztuczne (bez zdjęcia)

Materiał Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 45 88 882 357 5,05 TE70

Pokrywa, część zamienna do rozpylacza (bez zdjęcia)
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Wąż ciśnieniowy flextrem BluBird
z odpornej na ozon mieszanki gumy do ochrony przed warunkami atmosferycznymi · brak załamań, łatwa obsługa ·  
zakres temperatur: -50°C do +90°C

Redukcja ciężaru do >40% – nadaje się do najtrudniejszych zastosowań przemysłowych

Ø gwintu 
wewnętrznego 
mm (cale)

Grubość ścianki 
mm

Ciśnienie  
robocze bar

Ciśnienie 
rozrywające bar

Długość 
m

Nr art. JS EUR KO

 6 3 20 80 50 40 00 350 120 50 2,601) TC25

 9,5 3 20 80 50 40 00 350 121 50 4,051) TC25

13 3,5 20 80 50 40 00 350 122 50 5,651) TC25
1) cena za m



Wąż ciśnieniowy flextrem BluBird
tylko 145-155 g na m przy śred. wewn. 109 mm · z odpornej na ozon mieszanki gumy do ochrony przed warunkami 
atmosferycznymi · z 5-palcowym protektorem węża – bez zagięć, łatwa obsługa · zakres temperatur -50°C do +90°C 
 
maks. ciśnienie robocze 20 barów 
ciśnienie rozrywające: 80 barów

Redukcja ciężaru do >40% – nadaje się do najtrudniejszych zastosowań przemysłowych

Gwint wewnętrzny mm 
(cale)

Ø wewnętrzna 
mm

Długość 
m

Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

13,16 (G 1/4 i BSP) 6 10 40 00 350 123 3,02 / 1m 30,15 TC25

13,16 (G 1/4 i BSP) 6 20 40 00 350 124 2,79 / 1m 55,75 TC25

16,66 (G 3/8 i BSP) 9,5 10 40 00 350 125 4,52 / 1m 45,15 TC25

16,66 (G 3/8 i BSP) 9,5 20 40 00 350 126 4,29 / 1m 85,80 TC25

Wąż ciśnieniowy flextrem OilShield
odporny na olej, benzynę, olej napędowy i smary · z odpornej na ozon mieszanki gumy do ochrony przed warunkami 
atmosferycznymi · wytrzymały dzięki wzmocnieniu z tkaniny poliestrowej high-tech · ekstremalna wytrzymałość na 
ścieranie dzięki twardej powierzchni · łatwa obsługa · zakres temperatur: -30°C do +85°C

Redukcja ciężaru do >40% – nadaje się do najtrudniejszych zastosowań przemysłowych

Ø gwintu 
wewnętrznego 
mm (cale)

Grubość ścianki 
mm

Ciśnienie robo-
cze bar

Ciśnienie 
rozrywające bar

Długość 
m

Nr art. JS EUR KO

 6 3 20 80 50 40 00 350 140 50 3,351) TC25

 9,5 3 20 80 50 40 00 350 147 50 5,051) TC25

13 3,5 20 80 50 40 00 350 142 50 7,351) TC25
1) cena za m

Wąż ciśnieniowy flextrem OilShield
odporny na olej, benzynę, olej napędowy i smary · z odpornej na ozon mieszanki gumy do ochrony przed warunkami 
atmosferycznymi · wytrzymały dzięki wzmocnieniu z tkaniny poliestrowej high-tech · zakres temperatur: -30°C do +85°C · 
ekstremalna wytrzymałość na ścieranie dzięki twardej powierzchni · z 5-palcowym protektorem węża – bez zagięć, łatwa 
obsługa 
 
maks. ciśnienie robocze 20 barów 
ciśnienie rozrywające: 80 barów

Redukcja ciężaru do >40% – nadaje się do najtrudniejszych zastosowań przemysłowych

Gwint wewnętrzny mm 
(cale)

Ø wewnętrzna mm Długość m Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

13,16 (G 1/4 i BSP) 6 10 40 00 350 143 3,72 / 1m 37,20 TC25

13,16 (G 1/4 i BSP) 6 20 40 00 350 144 3,55 / 1m 70,95 TC25

16,66 (G 3/8 i BSP) 9,5 10 40 00 350 145 5,60 / 1m 55,95 TC25

16,66 (G 3/8 i BSP) 9,5 20 40 00 350 146 5,33 / 1m 106,50 TC25

Zestaw węży do sprężonego powietrza
zaprojektowany do pracy w ekstremalnych warunkach · składa się z trójwarstwowego tworzywa termoplastycznego · 
wkładka z tkaniny z włókien poliestrowych · osłona węża chroni przed olejem, smarem i węglowodorami · zdolność 
odprowadzania napięć elektrostatycznych · nie zawiera silikonu · zastosowanie: warsztaty naprawcze, zakłady lakiernicze, 
przemysł motoryzacyjny, przetwórstwo tworzyw sztucznych, zakłady montażowe i stolarskie 
 
maks. ciśnienie robocze: 16 bar

Ø wewnętrzna mm Ø zewn. mm Długość m Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

złączka zabezpieczająca DN 7,4

9 3,5 10 40 00 351 033 6,60 / 1m 65,95 TC25

Zestaw przewodów spiralnych
poliamid · węże obustronnie kompletnie zintegrowane z obrotowymi przyłączami gwintowanymi z cynkowanego 
mosiądzu oraz jako wersja ze złączem i wtyczką (oba elementy ze stali) · bez przewężeń przekroju · odporność na zgięcia 
dzięki sprężynie zabezpieczającej przed zagięciem · kolor niebieski

Gwint zewnętrzny 
mm (cale)

Ø wewnętrzna 
mm

Ø zewn. 
mm

Długość 
m

Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

13,16 (rozm. 1/4)  6  4  2,5 40 00 351 165 6,14 / 1m 15,35 TC25

13,16 (rozm. 1/4)  6  8  5 40 00 351 137 4,08 / 1m 20,40 TC25

13,16 (rozm. 1/4)  6  8  7,5 40 00 351 138 3,23 / 1m 24,20 TC25

16,66 (rozm. 3/8) 10 12  5 40 00 351 139 5,59 / 1m 27,95 TC25

16,66 (rozm. 3/8) 10 12  7,5 40 00 351 140 4,31 / 1m 32,35 TC25

16,66 (rozm. 3/8) 10 12 m 10 40 00 351 141 3,92 / 1m 39,15 TC25
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Zestaw przewodów spiralnych
poliamid · węże obustronnie kompletnie zintegrowane z obrotowymi przyłączami gwintowanymi z cynkowanego 
mosiądzu oraz jako wersja ze złączem i wtyczką (oba elementy ze stali) · bez przewężeń przekroju · odporność na zgięcia 
dzięki sprężynie zabezpieczającej przed zagięciem · kolor niebieski

Ø wewnętrzna mm Ø zewn. mm Długość m Nr art. cena podstawowa /  
EUR

EUR KO

złącze DN 7,2

 6  4  2,5 40 00 351 166 10,22 / 1m 25,55 TC25

 6  8  5 40 00 351 142  6,12 / 1m 30,60 TC25

 6  8  7,5 40 00 351 146  4,59 / 1m 34,40 TC25

10 12  5 40 00 351 147  7,63 / 1m 38,15 TC25

10 12  7,5 40 00 351 148  5,67 / 1m 42,55 TC25

10 12 10 40 00 351 149  4,94 / 1m 49,35 TC25

Zestaw przewodów spiralnych Nylon, PA 12
poliamid · dla bezpiecznego i sprawnego przepływu mediów gazowych i ciekłych · zajmuje mało miejsca dzięki niewielkim 
zwojom, łatwa obsługa dzięki niewielkiej masie · bardzo dobra zdolność powracania do pierwotnego kształtu dzięki 
dodatkowi nylonu 12 (PA) · temperatura robocza: -40°C do +100°C · z obustronnym obrotowym połączeniem śrubowym i 
sprężyną zabezpieczającą przed zagięciem

Zastosowanie: powietrze, gazy, oleje, smary, paliwa, substancje organiczne i nieorganiczne

Gwint zewnętrzny 
mm (cale)

Ø wewnętrzna 
mm

Ø zewn. 
mm

Długość 
m

Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

13,16 (rozm. 1/4) 6,3  7,9 5 45 88 880 660  9,61 / 1m 48,05 TH70

13,16 (rozm. 1/4) 6,3  7,9 7,5 45 88 880 661  7,37 / 1m 55,25 TH70

16,66 (rozm. 3/8) 9,5 11,8 5 45 88 880 662 15,21 / 1m 76,05 TH70

16,66 (rozm. 3/8) 9,5 11,8 7,5 45 88 880 663 10,98 / 1m 82,35 TH70

Zestaw przewodów spiralnych Nylon, PA 12
poliamid · dla bezpiecznego i sprawnego przepływu mediów gazowych i ciekłych · zajmuje mało miejsca dzięki niewielkim 
zwojom, łatwa obsługa dzięki niewielkiej masie · bardzo dobra zdolność powracania do pierwotnego kształtu dzięki 
dodatkowi nylonu 12 (PA) · temperatura robocza: -40°C do +100°C · przyłącza z mosiądzu

Zastosowanie: powietrze, gazy, oleje, smary, paliwa, substancje organiczne i nieorganiczne

Ø wewnętrzna mm Ø zewn. mm Długość m Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

złącze DN 7,2

6,3  7,9 5 45 88 880 664 11,20 / 1m 56,00 TH70

6,3  7,9 7,5 45 88 880 665  8,43 / 1m 63,20 TH70

9,5 11,8 5 45 88 880 666 16,81 / 1m 84,05 TH70

9,5 11,8 7,5 45 88 880 667 12,05 / 1m 90,40 TH70

Zestaw przewodów spiralnych g

w komplecie z szybkozłączem i tuleją wtykową · konfekcjonowany w postaci gotowej do użycia · poliuretan

Ø wewnętrzna mm Ø zewn. mm Długość m Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

złącze DN 7,2

6 10  5 40 00 350 105 3,39 / 1m 16,951) TX84

6 10  7,5 40 00 350 106 2,79 / 1m 20,901) TX84

8 12 10 40 00 350 107 4,16 / 1m 41,601) TX84
1) cena za rolkę
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zestaw przewodów spiralnych
poliuretan · węże obustronnie kompletnie zintegrowane z obrotowymi przyłączami gwintowanymi (mosiądz cynkowany) 
oraz ze złączem i wtyczką w 2 wersjach · przyłącza z pierścieniem uszczelniającym · bez przewężeń przekroju ·  
z przyłączami osiowymi · odporność na zgięcia dzięki sprężynie zabezpieczającej przed zagięciem · wysoka elastyczność · 
mniejsze ścieranie się, niż w przypadku węży poliamidowych dzięki miękkiej powierzchni, co znacznie zmniejsza ryzyko 
zarysowania wrażliwych powierzchni · kolor niebieski

Gwint zewnętrzny 
mm (cale)

Ø wewnętrzna 
mm

Ø zewn. 
mm

Długość 
m

Nr art. cena podstawowa /  
EUR

EUR KO

13,16 (rozm. 1/4) 5  8  3 40 00 351 182 6,80 / 1m 20,40 TC25

13,16 (rozm. 1/4) 5  8  6 40 00 351 234 3,80 / 1m 22,80 TC25

13,16 (rozm. 1/4) 5  8  7,5 40 00 351 183 3,17 / 1m 23,80 TC25

13,16 (rozm. 1/4) 6,5 10  3,5 40 00 351 235 6,33 / 1m 22,15 TC25

13,16 (rozm. 1/4) 6,5 10  6 40 00 351 236 4,43 / 1m 26,60 TC25

13,16 (rozm. 1/4) 6,5 10  7,5 40 00 351 184 4,18 / 1m 31,35 TC25

13,16 (rozm. 1/4) 6,5 10 10 40 00 351 185 3,92 / 1m 39,15 TC25

16,66 (rozm. 3/8) 8 12  6 40 00 351 237 5,79 / 1m 34,75 TC25

16,66 (rozm. 3/8) 8 12  7,5 40 00 351 186 5,26 / 1m 39,45 TC25

16,66 (rozm. 3/8) 8 12 10 40 00 351 187 4,53 / 1m 45,25 TC25



Zestaw przewodów spiralnych
poliuretan · węże obustronnie kompletnie zintegrowane z obrotowymi przyłączami gwintowanymi (mosiądz cynkowany) 
oraz ze złączem i wtyczką w 2 wersjach · przyłącza z pierścieniem uszczelniającym · bez przewężeń przekroju · z 
przyłączami osiowymi · odporność na zgięcia dzięki sprężynie zabezpieczającej przed zagięciem · wysoka elastyczność · 
mniejsze ścieranie się, niż w przypadku węży poliamidowych dzięki miękkiej powierzchni, co znacznie zmniejsza ryzyko 
zarysowania wrażliwych powierzchni · kolor niebieski

Ø wewnętrzna mm Ø zewn. mm Długość m Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

złącze DN 7,2

5  8  3 40 00 351 261 10,20 / 1m 30,60 TC25

5  8  6 40 00 351 262  5,51 / 1m 33,05 TC25

5  8  7,5 40 00 351 263  4,53 / 1m 34,00 TC25

6,5 10  3,5 40 00 351 188  9,24 / 1m 32,35 TC25

6,5 10  7,5 40 00 351 189  5,54 / 1m 41,55 TC25

6,5 10 10 40 00 351 191  4,94 / 1m 49,35 TC25

8 12  7,5 40 00 351 192  6,62 / 1m 49,65 TC25

8 12 10 40 00 351 193  5,55 / 1m 55,45 TC25

złączka zabezpieczająca DN 7,4

6,5 10  3,5 40 00 351 285 12,16 / 1m 42,55 TC25

6,5 10  6 40 00 351 286  7,84 / 1m 47,05 TC25

6,5 10  7,5 40 00 351 196  6,90 / 1m 51,75 TC25

8 12  3,5 40 00 351 197 14,00 / 1m 49,00 TC25

8 12  6 40 00 351 287  9,19 / 1m 55,15 TC25

8 12  7,5 40 00 351 198  7,98 / 1m 59,85 TC25

8 12 10 40 00 351 199  6,57 / 1m 65,65 TC25

40 00 351 196

40 00 351 188

Zestaw przewodów spiralnych
poliuretan · z obrotowym połączeniem śrubowym i sprężyną zabezpieczającą przed zagięciem · niezwykle elastyczny i 
odporny na załamania · temperatura robocza od -40 do +74 °C

Wyjątkowo elastyczny wąż poliuretanowy ma zdolność powracania do pierwotnego kształtu podobną do 
konwencjonalnego węża nylonowego spiralnego, ale ma mniejszą skłonność do tworzenia pętli i znacznie wyższą 
odporność na ścieranie. Zmniejsza to ryzyko zarysowania lakierowanych lub wrażliwych powierzchni.

Gwint zewnętrzny 
mm (cale)

Ø wewnętrzna 
mm

Ø zewn. 
mm

Długość 
m

Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

13,16 (rozm. 1/4) 6,3  9,5  6 45 88 882 229  9,08 / 1m 54,50 TH70

13,16 (rozm. 1/4) 6,3  9,5  7,5 45 88 882 230  9,11 / 1m 68,35 TH70

13,16 (rozm. 1/4) 6,3  9,5 10 45 88 880 670  8,54 / 1m 85,40 TH70

16,66 (rozm. 3/8) 8 12  6 45 88 882 232 12,68 / 1m 76,05 TH70

16,66 (rozm. 3/8) 8 12  7,5 45 88 882 233 11,62 / 1m 87,15 TH70

16,66 (rozm. 3/8) 8 12 10 45 88 880 671 10,47 / 1m 104,70 TH70

Zestaw przewodów spiralnych
wyjątkowo elastyczny wąż poliuretanowy ma zdolność powracania do pierwotnego kształtu podobną do 
konwencjonalnego węża nylonowego spiralnego, ale ma mniejszą skłonność do tworzenia pętli i znacznie wyższą 
odporność na ścieranie. · zmniejsza to ryzyko zarysowania lakierowanych lub wrażliwych powierzchni · wąż jest niezwykle 
elastyczny i odporny na załamania · temperatura robocza: -40 °C do 74 °C · przyłącza z mosiądzu

Ø wewnętrzna mm Ø zewn. mm Długość m Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

złącze DN 7,2

6,3  9,5  6 45 88 880 680 10,41 / 1m 62,45 TH70

6,3  9,5  7,5 45 88 880 681 10,17 / 1m 76,30 TH70

6,3  9,5 10 45 88 880 682  9,34 / 1m 93,35 TH70

8 12  6 45 88 880 683 14,01 / 1m 84,05 TH70

8 12  7,5 45 88 880 684 12,69 / 1m 95,15 TH70

8 12 10 45 88 880 685 11,27 / 1m 112,70 TH70

Zestaw przewodów spiralnych
w wersji standardowej i wzmocnionej tkaniną do zastosowań z wyższym ciśnieniem · wyjątkowo elastyczny wąż 
poliuretanowy ma zdolność powracania do pierwotnego kształtu podobną do konwencjonalnego węża nylonowego 
spiralnego, ale ma mniejszą skłonność do tworzenia pętli i znacznie wyższą odporność na ścieranie. · zmniejsza to 
ryzyko zarysowania lakierowanych lub wrażliwych powierzchni · wąż jest niezwykle elastyczny i odporny na załamania ·  
temperatura robocza: -40 °C do 74 °C · nie nadaje się do narzędzi udarowych/pulsujących · przyłącza z mosiądzu

Ø wewnętrzna mm Ø zewn. mm Długość m Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

złączka zabezpieczająca DN 7,4

6,3  9,5  6 45 88 880 686 12,90 / 1m 77,40 TH70

6,3  9,5  7,5 45 88 880 687 12,17 / 1m 91,25 TH70

6,3  9,5 10 45 88 880 688 10,83 / 1m 108,30 TH70

8 12  6 45 88 880 689 16,49 / 1m 98,95 TH70

8 12  7,5 45 88 880 690 14,67 / 1m 110,05 TH70

8 12 10 45 88 880 691 12,76 / 1m 127,60 TH70
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Przyłącze Gwint zewnętrzny 
mm (cale)

Nr art. EUR KO

DN 7,2-7,8 13,66 (rozm. 1/4) 45 88 880 975 12,55 TE70

DN 8 16,66 (rozm. 3/8) 45 88 880 976 18,95 TE70

DN 10 20,95 (rozm. 1/2) 45 88 880 977 10,35 TE70

DN 11 20,95 (rozm. 1/2) 45 88 880 978 10,35 TE70

DN 12 20,95 (rozm. 1/2) 45 88 880 979 9,15 TE70

DN 19 33,25 (G 1) 45 88 880 980 55,25 TE70

Tłumik wibracji
ciśnienie robocze: maks. 15 barów · zakres temperatur -20 °C do +60 °C · 
w przypadku stosowania narzędzia impulsowego zaleca się przestrzeganie 
ISO 6150, § 7.1. · norma zaleca montaż elastycznego węża o długości co 
najmniej 300 mm pomiędzy narzędziem impulsowym a szybkozłączem · 
długość 300 mm

Do Ø zewn. węża mm Nr art. EUR KO

13-35 45 88 880 985 8,55 TE70

38-75 45 88 880 986 17,30 TE70

Przewód ochronny do węża
stal ocynkowana · długość ok. 516 mm · dla ochrony przed ”biczowaniem” 
końcówki węża przy przypadkowym poluzowaniu przyłącza węża pod 
ciśnieniem

Wersja Nr art. EUR KO

z zaciskiem węża z 2 uchami 40 00 351 873 10,75 TC24

Wtyczka Quick
dla urządzenia do pompowania opon · szczególnie kompaktowa obsługa 
(jedną ręką) · z uchwytem z dwoma pazurami · brak ostrych krawędzi · 
kompaktowe wymiary, dzięki temu dobry dostęp z niemal wszystkich 
zaworów VG 8
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Pistolet do pompowania kół pneulight
nie przeznaczony do cechowania · opcja z gwintem wewnętrznym 6 mm (1/4”) · precyzyjny manometr · temperatura 
robocza -10 °C do 50 °C 
 
Wersja z wtyczką Quick: zawiera wąż z gumy pełnej typu premium z tkaniną high-tech (BlueBird) · redukcja ciężaru o > 
40 % · nadaje się do najtrudniejszych zastosowań przemysłowych

Rodzaj przyłącza Przyłącze Wersja Zakres pomiarowy bar Nr art. EUR KO

złącze wtykowe DN 7,2 z szybkozłączem 0-10 40 00 351 862 39,05 TC24

złącze wtykowe DN 7,2 z wtyczką Quick 0-10 40 00 351 863 40,15 TC24

40 00 351 863 40 00 351 862

Pistolet do pompowania kół airmaster
standardowe · nie przeznaczony do cechowania · obrotowy wąż  
 
Wersja z wtyczką Quick: zawiera wąż z gumy pełnej typu premium z tkaniną high-tech (BlueBird) · redukcja ciężaru o > 
40 % · nadaje się do najtrudniejszych zastosowań przemysłowych

Rodzaj przyłącza Przyłącze Wersja Zakres pomiarowy bar Nr art. EUR KO

złącze wtykowe DN 7,2 z wtyczką dźwigniową 0-10 40 00 351 860 52,80 TC24

złącze wtykowe DN 7,2 z wtyczką Quick 0-10 40 00 351 859 52,80 TC24

Korpus aluminium

Manometr blacha stalowa, lakierowana

40 00 351 859 40 00 351 860



Pistolet do pompowania kół airstar
z ergonomicznym metalowym uchwytem w otulinie gumowej jest odpowiedni do profesjonalnych zastosować w 
zakładach wulkanizacyjnych, serwisach samochodowych i parkach maszynowych · sprawdzona, łatwa w konserwacji 
konstrukcja z dźwignią obsługi jedną ręką · dostępny z 3 wariantami wtyczki zaworowej · nadaje się również do gazu do 
opon (azotu)!

Rodzaj przyłącza Przyłącze Wersja Zakres pomiarowy bar Nr art. EUR KO

złącze wtykowe DN 7,2 z szybkozłączem, 
zalegalizowany

0-12 40 00 351 048 84,95 TC24

Pistolet do pompowania kół euroair
cechowany · obrotowy wąż · legalizacja: EWG Homologacja typu D98/18.08.02 
 
Termin cechowania rozpoczyna się w dniu wprowadzenia do obrotu wzgl. cechowania. Kończy się (w przypadku okresu 
cechowania równego lub dłuższego od 1 roku) wraz z końcem roku, w którym termin kończy się obliczeniowo. 
 
Wersja z wtyczką Quick: zawiera wąż z gumy pełnej typu premium z tkaniną high-tech (BlueBird) · redukcja ciężaru o  
> 40 % · nadaje się do najtrudniejszych zastosowań przemysłowych

Rodzaj przyłącza Przyłącze Wersja Zakres pomiarowy bar Nr art. EUR KO

złącze wtykowe DN 7,2 z wtyczką dźwigniową 0-12 40 00 351 861 111,75 TC24

złącze wtykowe DN 7,2 z wtyczką Quick 0-12 40 00 351 864 111,75 TC24

Korpus aluminium

Manometr blacha stalowa, lakierowana

40 00 351 864

40 00 351 861

Pistolet do pompowania kół
wersja standardowa · wytrzymały pistolet dopompowania kół z całkowicie gumowaną tuleją ochronną · manometr ze 
wskazaniem w bar i psi · długość węża: 50 cm · przyłącze węża G 1/4, obrotowe 
 
Termin cechowania rozpoczyna się w dniu wprowadzenia do obrotu wzgl. cechowania. Kończy się (w przypadku okresu 
cechowania równego lub dłuższego od 1 roku) wraz z końcem roku, w którym termin kończy się obliczeniowo.

Rodzaj przyłącza Przyłącze Wersja Zakres pomiarowy bar Nr art. EUR KO

złącze wtykowe DN 7,2 cechowany, z szybkozłączem 0-12 45 88 880 801 92,35 TC70

złącze wtykowe DN 7,2 nie cechowany, z 
szybkozłączem

0-12 45 88 880 802 82,10 TC70

złącze wtykowe DN 7,2 cechowany, z wtyczką 
dźwigniową

0-12 45 88 880 803 113,60 TC70

złącze wtykowe DN 7,2 nie cechowany, z wtyczką 
dźwigniową

0-12 45 88 880 804 101,60 TC70

złącze wtykowe DN 7,2 cechowany, z wtykiem stoso-
wanym przez stacje paliw

0-12 45 88 880 805 107,05 TC70

złącze wtykowe DN 7,2 nie cechowany, z wtykiem sto-
sowanym przez stacje paliw

0-12 45 88 880 806 95,55 TC70

45 88 880 80545 88 880 80345 88 880 801

8/68

Produkty techniczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.



Pistolet do pompowania kół
wersja standardowa · w kształcie pistoletu · opcja z gwintem wewnętrznym 6 mm (1/4”) · sztywny

Rodzaj przyłącza Przyłącze Wersja Nr art. EUR KO

złącze wtykowe DN 7,2 nie cechowany, z szybkozłączem 45 88 880 747 41,40 TC70

złącze wtykowe DN 7,2 nie cechowany, z wtyczką dźwigniową 45 88 880 748 51,20 TC70

złącze wtykowe DN 7,2 nie cechowany, z wtykiem stosowanym 
przez stacje paliw

45 88 880 749 46,95 TC70

45 88 880 74945 88 880 74845 88 880 747

Gwint mm (cale) Nr art. EUR KO

DN 7,2 gwint zewnętrzny

13,16  (rozm. 1/4) 40 00 351 909 2,35 PX04

16,66  (rozm. 3/8) 40 00 351 910 2,35 PX04

20,95  (rozm. 1/2) 40 00 351 911 2,35 PX04

Ciśnienie robocze bar 0-35

Zakres temperatur °C -20 do +100°C

Sprzęgło szybkozamykające
mosiądz · jednostronne odcięcie

Sprzęgło szybkozamykające
mosiądz · jednostronne odcięcie
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Gwint mm (cale) Nr art. EUR KO

DN 7,2 gwint wewnętrzny

11,89  (rozm. 1/4) 40 00 351 912 2,35 PX04

15,39  (G 3,8) 40 00 351 913 2,35 PX04

19,17  (rozm. 1/2) 40 00 351 914 2,35 PX04

Ciśnienie robocze bar 0-35

Zakres temperatur °C -20 do +100°C

Szerokość węża Nr art. EUR KO

DN 7,2 końcówka

LW 6 40 00 351 915 2,80 PX04

LW 9 40 00 351 916 2,80 PX04

LW 13 40 00 351 917 3,30 PX04

Ciśnienie robocze bar 0-35

Zakres temperatur °C -20 do +100°C

Sprzęgło szybkozamykające
mosiądz · jednostronne odcięcie

Szerokość węża Nr art. EUR KO

wtyczka DN 7,2

LW 6 40 00 351 918 0,60 PX04

LW 9 40 00 351 919 0,60 PX04

LW 13 40 00 351 920 0,90 PX04

Ciśnienie robocze bar 0-35

Zakres temperatur °C -20 do 100°C

Końcówka nasadzana
mosiądz



Gwint wewnętrzny mm (cale) Nr art. EUR KO

wtyk DN 7,2

11,89 (rozm. 1/4) 40 00 351 924 0,75 PX04

15,39 (rozm. 3/8) 40 00 351 925 0,90 PX04

19,17 (rozm. 1/2) 40 00 351 926 1,70 PX04

Ciśnienie robocze bar 0-35

Zakres temperatur °C -20 do +100°C

Gwint mm (cale) Szerokość węża Nr art. EUR KO

gwint zewnętrzny

13,16  (rozm. 1/4) LW 6 40 00 351 927 1,25 PX04

13,16  (rozm. 1/4) LW 9 40 00 351 928 1,25 PX04

13,16  (rozm. 1/4) LW 13 40 00 351 929 1,60 PX04

16,66  (rozm. 3/8) LW 6 40 00 351 930 1,25 PX04

16,66  (rozm. 3/8) LW 9 40 00 351 931 1,25 PX04

16,66  (rozm. 3/8) LW 13 40 00 351 932 1,60 PX04

20,95  (rozm. 1/2) LW 9 40 00 351 933 2,10 PX04

20,95  (rozm. 1/2) LW 13 40 00 351 934 2,35 PX04

Ciśnienie robocze bar maks. 25

Zakres temperatur °C max. 90

Tuleja gwintowana
mosiądz

Gwint mm (cale) Szerokość węża Nr art. EUR KO

gwint wewnętrzny

11,89  (rozm. 1/4) LW 6 40 00 351 935 1,30 PX04

11,89  (rozm. 1/4) LW 9 40 00 351 936 1,40 PX04

11,89  (rozm. 1/4) LW 13 40 00 351 937 1,45 PX04

15,39  (rozm. 3/8) LW 6 40 00 351 938 1,60 PX04

15,39  (rozm. 3/8) LW 9 40 00 351 939 1,60 PX04

15,39  (rozm. 3/8) LW 13 40 00 351 940 1,60 PX04

19,17  (rozm. 1/2) LW 9 40 00 351 941 1,85 PX04

19,17  (rozm. 1/2) LW 13 40 00 351 942 1,85 PX04

Ciśnienie robocze bar maks. 25

Zakres temperatur °C max. 90

Tuleja gwintowana
mosiądz

Szerokość węża Nr art. EUR KO

LW 6 40 00 351 943 0,90 PX04

LW 9 40 00 351 944 1,35 PX04

LW 13 40 00 351 945 1,50 PX04

Ciśnienie robocze bar maks. 16

Zakres temperatur °C max. 90

Podwójna końcówka do węża
mosiądz

Gwint mm (cale) Nr art. EUR KO

gwint wewn., 2 złącza DN 7,2

19,17  (rozm. 3/8) 40 00 351 946 11,65 PX04

15,39  (rozm. 1/2) 40 00 351 947 12,40 PX04

gwint wewn., 3 złącza DN 7,2

19,17  (rozm. 3/8) 40 00 351 948 16,45 PX04

15,39  (rozm. 1/2) 40 00 351 949 17,40 PX04

Temperatura robocza °C -20 do +100°C

Ciśnienie robocze bar 0-35

Rozdzielacz
mosiądz · konfekcjonowany

40 00 351 948 
40 00 351 949

40 00 351 946 
40 00 351 947
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Gwint zewnętrzny mm (cale) Nr art. EUR KO

wtyk DN 7,2

13,16 (rozm. 1/4) 40 00 351 921 0,75 PX04

16,66 (rozm. 3/8) 40 00 351 922 0,90 PX04

20,95 (rozm. 1/2) 40 00 351 923 1,70 PX04

Ciśnienie robocze bar 0-35

Zakres temperatur °C -20 do +100°C

Króciec
mosiądz

Króciec
mosiądz



Gwint mm (cale) Nr art. EUR KO

gwint wewn., 2 złącza DN 7,2

19,17  (rozm. 1/2) 40 00 351 962 25,15 PX04

26,44  (rozm. 3/4) 40 00 351 964 37,05 PX04

gwint wewn., 3 złącza DN 7,2

19,17  (rozm. 1/2) 40 00 351 963 32,35 PX04

26,44  (rozm. 3/4) 40 00 351 965 43,60 PX04

Ciśnienie robocze bar maks. 15

Zakres temperatur °C -10 do +50°C

Korpus tworzywo sztuczne/mosiądz

Puszka rozgałęźna końcowa
z 2 konfekcjonowanymi mosiężnymi sprzęgłami szybkozamykającymi · 
puszki rozgałęźne końcowe posiadają wytrzymałą wkładkę gwintowaną z 
mosiądzu dla wysokich momentów dokręcających

40 00 351 96340 00 351 962
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Gwint zewnętrzny mm (cale) Nr art. EUR KO

13,16 x 13,16 (rozm. 1/4 x rozm. 1/4) 40 00 351 950 0,90 PX04

13,16 x 16,66 (G 1/4 x G 3/8) 40 00 351 951 0,95 PX04

16,66 x 16,66 (rozm. 3/8 x rozm. 3/8) 40 00 351 952 1,10 PX04

16,66 x 20,95 (G 3/8 x G 1/2) 40 00 351 953 1,35 PX04

20,95 x 20,95 (rozm. 1/2 x rozm. 1/2) 40 00 351 954 1,40 PX04

Ciśnienie robocze bar maks. 25

Zakres temperatur °C maks. 90

Dwuzłączka gwintowana
mosiądz cylindryczny

Gwint zewnętrzny 
mm (cale)

Gwint wewnętrzny 
mm (cale)

Nr art. EUR KO

20,95 (rozm. 1/2) 15,39 (rozm. 3/8) 40 00 351 955 1,15 PX04

26,44 (rozm. 3/4) 19,17 (rozm. 1/2) 40 00 351 956 2,15 PX04

33,25 (G 1) 24,66 (rozm. 3/4) 40 00 351 957 2,40 PX04

13,16 (rozm. 1/4)  8,85 (rozm. 1/8) 40 00 351 958 0,80 PX04

16,66 (rozm. 3/8) 11,89 (rozm. 1/4) 40 00 351 959 0,95 PX04

20,95 (rozm. 1/2) 11,89 (rozm. 1/4) 40 00 351 960 1,70 PX04

Ciśnienie robocze bar maks. 25

Zakres temperatur °C maks. 90

Złączka redukcyjna
mosiądz · krótkie wykonanie

Gwint zewnętrzny 
mm (cale)

Gwint wewnętrzny 
mm (cale)

Nr art. EUR KO

13,16 (rozm. 1/4)  8,85 (rozm. 1/8) 40 00 351 900 1,20 PX04

 9,73 (rozm. 1/8) 11,89 (rozm. 1/4) 40 00 351 901 1,25 PX04

13,16 (G 1/4) 15,39 (rozm. 3/8) 40 00 351 902 1,35 PX04

20,95 (rozm. 1/2) 15,39 (rozm. 3/8) 40 00 351 903 2,10 PX04

16,66 (rozm. 3/8) 19,17 (rozm. 1/2) 40 00 351 904 1,95 PX04

Ciśnienie robocze bar maks. 25

Zakres temperatur °C maks. 90

Złączka redukcyjna
mosiądz

Do nakrętek złączkowych 
mm (cale)

Szerokość 
węża

Nr art. EUR KO

13,16 (G 1/4 cal.) LW 6 40 00 351 905 2,10 PX04

13,16 (G 1/4 cal.) LW 9 40 00 351 906 2,15 PX04

16,66 (G 3/8 cal.) LW 6 40 00 351 907 2,15 PX04

16,66 (G 3/8 cal.) LW 9 40 00 351 908 2,15 PX04

Ciśnienie robocze bar maks. 25

Zakres temperatur °C max. 90

Przyłącze węża
mosiądz · rozłączane · ciśnienie robocze maks. 25 bar

Gwint mm (cale) Nr art. EUR KO

13,16  (rozm. 1/4) 40 00 351 961 8,65 PX04

Gwint wewnętrzny/zewnętrzny

Zakres temperatur °C -5 do +60°C

Ciśnienie robocze bar maks. 8

Smarownica mgłowa do zabudowy w instalacji



Gwint mm (cale) Nr art. EUR KO
gwint zewn. / gwint wewn.

13,16 / 11,86  (rozm. 1/4) 40 00 351 042 10,95 TC24
16,66 / 15,39  (rozm. 3/8) 40 00 351 043 11,20 TC24

Łącznik obrotowy
aluminium · maks. ciśnienie robocze : 10 bar

Gwint mm (cale) Nr art. EUR KO
15,39  (rozm. 3/8) 40 00 351 856 30,65 TC24
11,89  (rozm. 1/4) 40 00 351 855 30,65 TC24

Gwint wewnętrzny

Korpus poliwęglan

Smarownica mgłowa do zabudowy w instalacji
standardowe · ze względu na niewielkie gabaryty oraz niską wagę  
olejarki do smarowania mgłą olejową mogą być umieszczane bezpośrednio 
przed narzędziem pneumatycznym (gwoździarki, zszywacze, wkrętarki ) · 
maks. przepływ przy 6 barach: ok. 0,4 cm³ na 100 taktów roboczych, jedno 
napełnienie = 3000 taktów roboczych

Gwint mm (cale) Nr art. EUR KO
6,4  (1/4) 41 63 000 182 20,90 TE70
9,5  (3/8) 41 63 000 183 20,90 TE70

Gwint wewnętrzny

Korpus poliwęglan

Smarownica mgłowa do zabudowy w instalacji
maks. przepływ przy 6 barach: ok. 0,4 cm3 na 100 taktów roboczych – 
jedno napełnienie = 3000 taktów roboczych · ze względu na niewielkie 
gabaryty oraz niską wagę olejarki do smarowania mgłą olejową mogą być 
umieszczane bezpośrednio przed urządzeniem na sprężone powietrze 
(gwoździarki, zszywacze, wkrętarki )

Gwint mm (cale) Przepływ l/min Nr art. EUR KO
13,16  (1/4) 2000 40 00 351 625 10,40 TC24

Gwint wewnętrzny/zewnętrzny

Zakres temperatur °C 0 do +50°C
Ciśnienie robocze bar 0,5-10
Korpus poliwęglan

Smarownica mgłowa

Gwint mm (cale) Nr art. EUR KO
DN 7,2, gwint zewnętrzny

 9,73  (rozm. 1/8) 40 00 351 004 4,05 TH24
13,16  (rozm. 1/4) 40 00 351 700 4,05 TH24
16,66  (rozm. 3/8) 40 00 351 701 4,05 TH24
20,95  (rozm. 1/2) 40 00 351 702 4,05 TH24

Sprzęgło szybkozamykające
mosiądz 

Gwint mm (cale) Nr art. EUR KO
DN 7,2, gwint wewnętrzny

 8,85  (rozm. 1/8) 40 00 351 005 4,05 TH24
11,86  (rozm. 1/4) 40 00 351 710 4,05 TH24
15,39  (rozm. 3/8) 40 00 351 711 4,05 TH24
19,20  (rozm. 1/2) 40 00 351 712 4,05 TH24

Sprzęgło szybkozamykające
mosiądz 

Szerokość węża Nr art. EUR KO
DN 7,2, końcówka

LW 6 40 00 351 720 4,85 TH24
LW 8 40 00 351 006 4,85 TH24
LW 9 40 00 351 721 4,85 TH24
LW 10 40 00 351 007 4,85 TH24
LW 13 40 00 351 722 5,75 TH24

Sprzęgło szybkozamykające
mosiądz 

Szerokość węża Nr art. EUR KO
wtyczka DN 7,2

LW 6 40 00 351 730 0,80 TK24
LW 8 40 00 351 016 0,80 TK24
LW 9 40 00 351 731 0,80 TK24
LW 10 40 00 351 017 0,90 TK24
LW 13 40 00 351 732 1,15 TK24

Ciśnienie robocze bar maks. 16
Zakres temperatur °C -20 do 100°C

Końcówka nasadzana
mosiądz 

Gwint zewnętrzny mm (cale) Nr art. EUR KO
wtyk DN 7,2

 9,73 (rozm. 1/8) 40 00 351 014 1,00 TK24
13,16 (rozm. 1/4) 40 00 351 740 1,00 TK24
16,66 (rozm. 3/8) 40 00 351 741 1,15 TK24
20,95 (rozm. 1/2) 40 00 351 742 2,20 TK24

Ciśnienie robocze bar maks. 16
Zakres temperatur °C -20 do +100°C

Króciec
mosiądz 
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Gwint wewnętrzny mm (cale) Nr art. EUR KO
wtyk DN 7,2

 8,85 (rozm. 1/8) 40 00 351 015 1,00 TK24
11,86 (rozm. 1/4) 40 00 351 750 1,00 TK24
15,39 (rozm. 3/8) 40 00 351 751 1,15 TK24
19,20 (rozm. 1/2) 40 00 351 752 2,20 TK24

Ciśnienie robocze bar maks. 16
Zakres temperatur °C -20 do +100°C

Króciec
mosiądz

Gwint mm (cale) Szerokość węża Nr art. EUR KO
gwint zewnętrzny

13,16  (rozm. 1/4) LW 6 40 00 351 760 1,65 TK24
13,16  (rozm. 1/4) LW 9 40 00 351 761 1,65 TK24
13,16  (rozm. 1/4) LW 13 40 00 351 762 2,05 TK24
16,66  (rozm. 3/8) LW 6 40 00 351 763 1,65 TK24
16,66  (rozm. 3/8) LW 9 40 00 351 764 1,65 TK24
16,66  (rozm. 3/8) LW 13 40 00 351 765 2,05 TK24
20,95  (rozm. 1/2) LW 9 40 00 351 766 2,70 TK24
20,95  (rozm. 1/2) LW 13 40 00 351 767 3,05 TK24

Ciśnienie robocze maks. 40 bar (PN 40)
Zakres temperatur °C -10 do 90°C

Tuleja gwintowana
mosiądz

Gwint mm (cale) Szerokość węża Nr art. EUR KO
gwint wewnętrzny

11,89  (rozm. 1/4) LW 6 40 00 351 768 1,70 TK24
11,89  (rozm. 1/4) LW 9 40 00 351 769 1,85 TK24
15,39  (rozm. 3/8) LW 6 40 00 351 771 2,10 TK24
15,39  (rozm. 3/8) LW 9 40 00 351 772 2,10 TK24
15,39  (rozm. 3/8) LW 13 40 00 351 773 2,10 TK24
19,17  (rozm. 1/2) LW 9 40 00 351 774 2,40 TK24
19,17  (rozm. 1/2) LW 13 40 00 351 775 2,40 TK24

Ciśnienie robocze maks. 40 bar (PN 40)
Zakres temperatur °C -10 do 90°C

Tuleja gwintowana
mosiądz

Do nakrętek 
złączkowych mm (cale)

Szerokość 
węża

Nr art. EUR KO

13,16 (rozm. 1/4) DN 6 40 00 351 616 2,55 TC24
13,16 (rozm. 1/4) DN 9 40 00 351 617 2,60 TC24
16,66 (rozm. 3/8) DN 6 40 00 351 618 2,60 TC24
16,66 (rozm. 3/8) DN 9 40 00 351 619 2,60 TC24

Przyłącze węża
rozłączane · mosiądz · składa się z tulei węża z uszczelką kulową i nakrętką 
złączkową sześciokątną

Szerokość węża Nr art. EUR KO
LW 6 40 00 351 780 1,60 TH24
LW 9 40 00 351 781 2,40 TH24
LW 13 40 00 351 782 2,60 TH24

Ciśnienie robocze maks. 40 bar (PN 40)
Zakres temperatur °C -10 do 90°C

Złącze węża, dwustronne
mosiądz 

Szerokość węża Nr art. EUR KO
LW 6 45 88 880 810 1,95 TH70
LW 9 45 88 880 811 1,75 TH70
LW 13 45 88 880 812 1,95 TH70

Ciśnienie robocze bar maks. 16
Zakres temperatur °C max. 90

Podwójna końcówka do węża
z mosiądzu CW614N

Szerokość węża Nr art. EUR KO
redukcyjne

LW 6, 9 45 88 880 860 3,05 TE70
LW 9, 13 45 88 880 861 4,70 TE70

Ciśnienie robocze bar maks. 16
Zakres temperatur °C max. 90

Podwójna końcówka do węża
z mosiądzu niklowanego CW614N
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Gwint zewnętrzny mm (cale) Nr art. EUR KO
13,16 x 13,16 (rozm. 1/4 x rozm. 1/4) 40 00 351 890 1,15 TC24
13,16 x 16,66 (rozm. 1/4 cal. x rozm. 1/8 cal.) 40 00 351 891 1,20 TC24
16,66 x 16,66 (rozm. 3/8 x rozm. 3/8) 40 00 351 892 1,35 TC24
16,66 x 20,95 (G 3/8 x G 1/2) 40 00 351 893 1,65 TC24
20,95 x 20,95 (rozm. 1/2 x rozm. 1/2) 40 00 351 894 1,75 TC24

Ciśnienie robocze bar (P1) 63
Zakres temperatur °C -10 do +90°C

Dwuzłączka gwintowana
ze stożkiem (45°) do podłączenia tulejki węża z uszczelką złączki kulowej · 
EN 560 materiał mosiądz · Pozycja montażowa: dowolna



Gwint zewnętrzny 
mm (cale)

Gwint wewnętrzny 
mm (cale)

Nr art. EUR KO

13,16 (rozm. 1/4)  8,85 (rozm. 1/8) 40 00 351 610 1,35 TC24
 9,73 (rozm. 1/8) 11,89 (rozm. 1/4) 40 00 351 611 1,55 TC24
20,95 (rozm. 1/2) 19,17 (rozm. 1/8) 40 00 351 612 2,40 TC24
13,16 (rozm. 1/4) 15,39 (rozm. 3/8) 40 00 351 613 1,65 TC24
20,95 (rozm. 1/2) 15,39 (rozm. 3/8) 40 00 351 614 2,55 TC24
16,66 (rozm. 3/8) 19,17 (rozm. 1/2) 40 00 351 615 2,40 TC24

Ciśnienie robocze bar (P1) 63
Zakres temperatur °C -10 do +90°C

Dwuzłączka gwintowana
mosiądz · pozycja montażowa/kierunek przepływu dowolne · do łączenia 
urządzeń przygotowania sprężonego powietrza oraz spawalniczych i tym 
podobnych

Gwint zewnętrzny 
mm (cale)

Gwint wewnętrzny 
mm (cale)

Nr art. EUR KO

13,16 (rozm. 1/4)  8,85 (rozm. 1/8) 41 63 100 320 1,00 TC24
16,66 (rozm. 3/8)  8,85 (rozm. 1/8) 41 63 100 316 1,15 TC24
16,66 (rozm. 3/8) 11,89 (rozm. 1/4) 41 63 100 321 1,20 TC24
20,95 (rozm. 1/2) 11,89 (rozm. 1/4) 41 63 100 322 2,00 TC24
20,95 (rozm. 1/2) 15,39 (rozm. 3/8) 41 63 100 317 1,40 TC24
26,44 (rozm. 3/4) 19,17 (rozm. 1/2) 41 63 100 318 2,60 TC24
33,25 (G 1) 24,66 (rozm. 3/4) 41 63 100 319 2,85 TC24

Złączka redukcyjna
mosiądz · z sześciokątnym kluczem w celu redukcji bądź poszerzenia 
gwintów zewnętrznych

Gwint mm (cale) Nr art. EUR KO
DN 7,2, gwint wewnętrzny, 2 złącza

19,17  (rozm. 1/2) 40 00 351 880 15,05 TC24
15,39  (rozm. 3/8) 40 00 351 881 14,05 TC24
DN 7,2, gwint wewnętrzny, 3 złącza

19,17  (rozm. 1/2) 40 00 351 882 21,00 TC24
15,39  (rozm. 3/8) 40 00 351 883 19,80 TC24

Temperatura robocza °C -10 do +90°C
Ciśnienie robocze bar maks. 16

Rozdzielacz
z blokadą walcową · zawór zwrotny w złączce · przy złączaniu przymusowo 
odblokowywana · konfekcjonowany · pozycja montażowa: dowolna, 
kierunek przepływu: dowolny, materiał: uszczelka: NBR, obudowa/powłoka: 
mosiądz, sprężyny: V2A

40 00 351 882 
40 00 351 883

40 00 351 880 
40 00 351 881

Szerokość węża Nr art. EUR KO
wtyczka DN 7,2-7,8

LW 6 45 88 882 416 1,80 TE70
LW 9 41 63 000 321 1,80 TE70
LW 13 41 63 000 322 1,90 TE70

Ciśnienie robocze bar 0-35
Zakres temperatur °C -20 do 100°C

Końcówka nasadzana
do połączeń sprężonego powietrza · stal hartowana i ocynkowana

Szerokość węża Nr art. EUR KO
wtyczka DN 10

LW 9 45 88 880 945 3,20 TE70
LW 10 45 88 880 946 3,20 TE70
LW 13 45 88 880 947 3,20 TE70
LW 16 45 88 880 948 5,35 TE70

Ciśnienie robocze bar 0-35
Zakres temperatur °C -20 do +100°C

Końcówka nasadzana
stal hartowana / niklow.

Gwint zewnętrzny mm (cale) Nr art. EUR KO
wtyk DN 7,2-7,8

 9,73 (rozm. 1/8) 45 88 880 620 2,90 TE70
13,16 (rozm. 1/4) 41 63 000 323 2,30 TE70
16,66 (rozm. 3/8) 41 63 000 324 2,30 TE70
20,95 (rozm. 1/2) 41 63 000 325 3,70 TE70

Ciśnienie robocze bar 0-35
Zakres temperatur °C -20 do +100°C

Nypel
stal hartowana i ocynkowana

Gwint zewnętrzny mm (cale) Nr art. EUR KO
wtyk DN 10

13,16 (R 1/4) 45 88 880 950 4,75 TE70
16,66 (R 3/8) 45 88 880 951 4,75 TE70
20,95 (R 1/2) 45 88 880 952 4,75 TE70
26,44 (R 3/4) 45 88 880 953 7,75 TE70

Ciśnienie robocze bar 0-35
Zakres temperatur °C -20 do +100°C

Króciec
stal hartowana / niklow. · powlekany PTFE
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Gwint wewnętrzny mm (cale) Nr art. EUR KO
wtyk DN 7,2 - 7,8

 9,73 (rozm. 1/8) 45 88 880 621 3,20 TE70
13,16 (rozm. 1/4) 41 63 000 326 2,30 TE70
16,66 (rozm. 3/8) 41 63 000 327 2,30 TE70
20,95 (rozm. 1/2) 45 88 882 417 2,30 TE70

Ciśnienie robocze bar 0-35
Zakres temperatur °C -20 do +100°C

Nypel
stal hartowana i ocynkowana

41 63 000 326

Gwint wewnętrzny mm (cale) Nr art. EUR KO
wtyk DN 10

11,89 (rozm. 1/4) 45 88 880 954 5,80 TE70
15,39 (rozm. 3/8) 45 88 880 955 5,80 TE70
19,17 (rozm. 1/2) 45 88 880 956 6,30 TE70
24,66 (rozm. 3/4) 45 88 880 957 7,90 TE70

Ciśnienie robocze bar 0-35
Zakres temperatur °C -20 do +100°C

Króciec
stal hartowana / niklowana

Gwint zewnętrzny 
mm (cale)

Gwint wewnętrzny 
mm (cale)

Nr art. EUR KO

wtyk DN 7,2

13,16 (rozm. 1/4) 40 00 351 830 10,55 TC24
15,39 (rozm. 3/8) 40 00 351 834 10,85 TC24

Ciśnienie robocze bar maks. 10
Zakres temperatur °C -20 do +80°C

Złączka wtykowa z przegubem obrotowym
niezawodnie zapobiega obciążeniom na skutek zginania, zgniatania i 
obracania · oś obrotowa 360° i przyłącze przechylne 30° zwiększają 
efektywność i elastyczność instalacji, szczególnie narzędzi pneumatycznych · 
nadaje się również do urządzeń udarowych, np. kluczy i gwoździarek 
pneumatycznych!

z gwintem wewnętrznym

z gwintem zewnętrznym

Gwint mm (cale) Nr art. EUR KO
DN 7,4, gwint zewnętrzny

13,16  (rozm. 1/4) 40 00 351 077 17,55 TC24
16,66  (rozm. 3/8) 40 00 351 078 17,55 TC24
20,95  (rozm. 1/2) 40 00 351 079 17,55 TC24

Przepływ l/min 1800 (przy 6 barach ciśnienia wstępnego, 
wtyczka montowana i ∆p = 1 bar)

Ciśnienie robocze bar maks. 16
Zakres temperatur °C -20 do +100°C

Złączka zabezpieczająca
2-stopniowa obsługa - zapobiega tzw. „efektowi pejcza podczas rozłączania · 
obrotowe przyłącza węża · duży komfort obsługi dzięki zintegrowanemu 
uchwytowi ·  materiały (części ulegające zużyciu kompletnie ze stali 
ocynkowanej, korpus z aluminium) · zgodność z REACH i RoHS · złącze nie 
zawiera silikonu · ISO 4414, DIN EN 983
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Gwint mm (cale) Nr art. EUR KO
DN 7,4, gwint wewnętrzny

11,89  (rozm. 1/4) 40 00 351 096 17,55 TC24
15,39  (rozm. 3/8) 40 00 351 102 17,55 TC24
19,17  (rozm. 1/2) 40 00 351 105 17,55 TC24

Przepływ l/min 1800 (przy 6 barach ciśnienia wstępnego, 
wtyczka montowana i ∆p = 1 bar)

Ciśnienie robocze bar maks. 16
Zakres temperatur °C -20 do +100°C

Złączka zabezpieczająca
2-stopniowa obsługa - zapobiega tzw. „efektowi pejcza podczas rozłączania · 
obrotowe przyłącza węża · duży komfort obsługi dzięki zintegrowanemu 
uchwytowi ·  materiały (części ulegające zużyciu kompletnie ze stali 
ocynkowanej, korpus z aluminium) · zgodność z REACH i RoHS · złącze nie 
zawiera silikonu · ISO 4414, DIN EN 983

Szerokość węża Nr art. EUR KO
DN 7,4, końcówka

LW 6 40 00 351 106 17,55 TC24
LW 8 40 00 351 107 17,55 TC24
LW 9 40 00 351 109 17,55 TC24
LW 10 40 00 351 112 17,55 TC24
LW 13 40 00 351 113 17,55 TC24

Przepływ l/min 1800 (przy 6 barach ciśnienia wstępnego, 
wtyczka montowana i ∆p = 1 bar)

Ciśnienie robocze bar maks. 16
Zakres temperatur °C -20 do +100°C

Złączka zabezpieczająca
2-stopniowa obsługa - zapobiega tzw. „efektowi pejcza podczas rozłączania · 
obrotowe przyłącza węża · duży komfort obsługi dzięki zintegrowanemu 
uchwytowi ·  materiały (części ulegające zużyciu kompletnie ze stali 
ocynkowanej, korpus z aluminium) · zgodność z REACH i RoHS · złącze nie 
zawiera silikonu · ISO 4414, DIN EN 983



Gwint mm (cale) Nr art. EUR KO
DN 7,4, gwint zewnętrzny

13,16  (rozm. 1/4) 45 88 881 414 17,75 TE70
16,66  (rozm. 3/8) 45 88 881 415 17,75 TE70
20,95  (rozm. 1/2) 45 88 881 416 18,70 TE70

Przepływ l/min 1800 (przy 6 barach, wtyczka montowana i ∆p = 1 bar)
Ciśnienie robocze bar maks. 12
Zakres temperatur °C -20 do +70°C

Złączka zabezpieczająca
wersja z przyciskiem · najwyższej jakości, wytrzymałe i długotrwałe, 
obsługiwane jedną ręką i w pełni automatyczne szybkozłączki w wersji 
zabezpieczającej o wysokich wartościach przepływu · odpowietrzanie 
odbywa się poprzez dwukrotne naciśnięcie przycisku · przy pierwszym 
naciśnięciu następuje odpowietrzanie złączki, wtyczka jednak nadal 
pozostaje zabezpieczona w złączce · po drugim naciśnięciu następuje 
zwolnienie wtyczki · w ten sposób unika się osławionego „efektu 
smagnięcia biczem i praktycznie eliminuje ryzyko obrażeń personelu 
obsługowego · wersja bezpieczna spełnia wymagania normy  
ISO DIN EN ISO 4414

45 88 881 414 - 45 88 881 416

Gwint mm (cale) Nr art. EUR KO
DN 7,4, gwint wewnętrzny

11,89  (rozm. 1/4) 45 88 880 189 17,75 TE70
15,39  (rozm. 3/8) 45 88 880 190 17,75 TE70
19,17  (rozm. 1/2) 45 88 880 191 18,70 TE70

Przepływ l/min 1800 (przy 6 barach, wtyczka montowana i ∆p = 1 bar)
Ciśnienie robocze bar maks. 12
Zakres temperatur °C -20 do +70°C

Złączka zabezpieczająca
wersja z przyciskiem · najwyższej jakości, wytrzymałe i długotrwałe, 
obsługiwane jedną ręką i w pełni automatyczne szybkozłączki w wersji 
zabezpieczającej o wysokich wartościach przepływu · odpowietrzanie 
odbywa się poprzez dwukrotne naciśnięcie przycisku · przy pierwszym 
naciśnięciu następuje odpowietrzanie złączki, wtyczka jednak nadal 
pozostaje zabezpieczona w złączce · po drugim naciśnięciu następuje 
zwolnienie wtyczki · w ten sposób unika się osławionego „ efektu 
smagnięcia biczem i praktycznie eliminuje ryzyko obrażeń personelu 
obsługowego · wersja bezpieczna spełnia wymagania normy  
ISO DIN EN ISO 4414

Szerokość węża Nr art. EUR KO
DN 7,4, końcówka

LW 6 45 88 880 192 17,75 TE70
LW 9 45 88 880 193 17,75 TE70
LW 10 45 88 880 243 17,75 TE70
LW 13 45 88 880 194 18,70 TE70

Przepływ l/min 1800 (przy 6 barach, wtyczka montowana i ∆p = 1 bar)
Ciśnienie robocze bar maks. 12
Zakres temperatur °C -20 do +70°C

Złączka zabezpieczająca
wersja z przyciskiem · najwyższej jakości, wytrzymałe i długotrwałe, 
obsługiwane jedną ręką i w pełni automatyczne szybkozłączki w wersji 
zabezpieczającej o wysokich wartościach przepływu · odpowietrzanie 
odbywa się poprzez dwukrotne naciśnięcie przycisku · przy pierwszym 
naciśnięciu następuje odpowietrzanie złączki, wtyczka jednak nadal 
pozostaje zabezpieczona w złączce · po drugim naciśnięciu następuje 
zwolnienie wtyczki · w ten sposób unika się osławionego „efektu 
smagnięcia biczem i praktycznie eliminuje ryzyko obrażeń personelu 
obsługowego · wersja bezpieczna spełnia wymagania normy  
ISO DIN EN ISO 4414

45 88 880 192 - 45 88 880 194

Gwint mm (cale) Nr art. EUR KO
DN 7,4, gwint wewnętrzny, 2 złącza zabezp.

13  (1/2) 45 88 880 630 67,30 TE70
19  (3/4) 45 88 880 632 86,15 TE70
DN 7,4, gwint wewnętrzny, 3 złącza zabezp.

13  (1/2) 45 88 880 631 94,50 TE70
19  (3/4) 45 88 880 634 112,45 TE70

Ciśnienie robocze bar 12
Zakres temperatur °C -10 do +50°C
Korpus wzmacniane włóknem szklanym tworzywo sztuczne

Rozdzielacz
tworzywo sztuczne · Opcjonalnie z 2 lub 3 konfekcjonowanymi 
przyciskowymi sprzęgłami bezpieczeństwa oraz 2 wielkościami gwintu 
wejściowego. Wszystkie rozdzielacze posiadają wytrzymałą wkładkę 
gwintowaną z mosiądzu dla wysokich momentów dokręcających i są 
certyfikowane przez TÜV.

Gwint mm (cale) Nr art. EUR KO
DN 7,8 gwint zewnętrzny

13,16  (R 1/4) 45 88 880 900 13,55 TE70
16,66  (R 3/8 ) 45 88 880 901 13,55 TE70
20,95  (R 1/2 ) 45 88 880 902 14,40 TE70

Przepływ (powietrze) l/min 2000
Ciśnienie robocze bar 35
Zakres temperatur °C -20 do +100°C

Sprzęgło szybkozamykające
stal · jednostronne odcięcie

Gwint mm (cale) Nr art. EUR KO
DN 7,8 gwint wewnętrzny

11,45  (R 1/4 ) 45 88 880 903 13,20 TE70
14,95  (R 3/8 ) 45 88 880 904 13,20 TE70
18,63  (R 1/2 ) 45 88 880 905 14,15 TE70

Przepływ (powietrze) l/min 2000
Ciśnienie robocze bar 35
Zakres temperatur °C -20 do +100°C

Sprzęgło szybkozamykające
stal · jednostronne odcięcie
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Szerokość węża mm Nr art. EUR KO

DN 7,8 końcówka

LW 6 45 88 880 906 13,20 TE70

LW 9 45 88 880 907 13,20 TE70

LW13 45 88 880 908 14,15 TE70

Przepływ (powietrze) l/min 2000

Ciśnienie robocze bar 35

Zakres temperatur °C -20 do +100°C

Sprzęgło szybkozamykające
stal · jednostronne odcięcie

Gwint mm (cale) Nr art. EUR KO

DN 10 gwint zewnętrzny

16,66  (R 3/8) 45 88 880 930 16,70 TE70

20,95  (R 1/2) 45 88 880 931 16,70 TE70

26,44  (R 3/4) 45 88 880 932 16,70 TE70

Przepływ (powietrze) l/min 3500

Ciśnienie robocze bar 35

Zakres temperatur °C -20 do +100°C

Sprzęgło szybkozamykające
stal / mosiądz niklow. · jednostronne odcięcie

Gwint mm (cale) Nr art. EUR KO

DN 10 gwint wewnętrzny

14,95  (R 3/8) 45 88 880 933 16,70 TE70

18,63  (R 1/2) 45 88 880 934 16,70 TE70

24,12  (R 3/4) 45 88 880 935 17,55 TE70

Przepływ (powietrze) l/min 3500

Ciśnienie robocze bar 35

Zakres temperatur °C -20 do +100°C

Sprzęgło szybkozamykające
stal / mosiądz niklow. · jednostronne odcięcie

Szerokość węża mm Nr art. EUR KO

DN 10 końcówka

LW 10 45 88 880 936 16,90 TE70

LW 13 45 88 880 937 16,90 TE70

LW 16 45 88 880 938 16,90 TE70

Przepływ (powietrze) l/min 3500

Ciśnienie robocze bar 35

Zakres temperatur °C -20 do +100°C

Sprzęgło szybkozamykające
stal / mosiądz niklow. · jednostronne odcięcie

Gwint mm (cale) Nr art. EUR KO

DN 7,2 gwint zewnętrzny

13,16  (rozm. 1/4) 45 88 880 960 26,35 TE70

16,66  (rozm. 3/8) 45 88 880 961 26,35 TE70

20,95  (rozm. 1/2) 45 88 880 962 26,35 TE70

Przepływ (powietrze) l/min 2300

Ciśnienie robocze bar maks. 25 / maks. 16 podczas łączenia / rozłączania

Zakres temperatur °C -20 do +100°C

Obrotowa złączka zabezpieczająca
EURO 7,2 · stal · wolny przepust · króciec jest wkładany w korpus złączki 
i po obróceniu o ok. 90° wytwarzane jest połączenie · gdy ”czerwony 
pierścień” zatrzaśnie się w przewidzianym do tego celu rowku, następuje 
bezpieczne połączenie. · aby ponowniepoluzować połączenie, należy 
odciągnąć ”czerwony pierścień” do tyłu i przekręcić wtyczkę do oporu 
w położenie wyjściowe · poprzez otwór odpowietrzający z tyłu złączki 
następuje odpowietrzenie podczas rozłączania · to złącze spełnia 
wymagania normy ISO DIN EN ISO 4414, EN 983

Przepływ (powietrze) l/min 2300

Ciśnienie robocze bar maks. 25 / maks. 16 podczas łączenia / rozłączania

Zakres temperatur °C -20 do +100°C

Obrotowa złączka zabezpieczająca
EURO 7,2 · stal · wolny przepustwobodny przepływ · króciec jest wkładany 
w korpus złączki i po obróceniu o ok. 90° wytwarzane jest połączenie · gdy 
”czerwony pierścień” zatrzaśnie się w przewidzianym do tego celu rowku, 
następuje bezpieczne połączenie. · aby ponowniepoluzować połączenie, 
należy odciągnąć ”czerwony pierścień” do tyłu i przekręcić wtyczkę do 
oporu w położenie wyjściowe · poprzez otwór odpowietrzający z tyłu 
złączki następuje odpowietrzenie podczas rozłączania · to złącze spełnia 
wymagania normy ISO DIN EN ISO 4414, EN 983

8/77

Produkty techniczne
Je

że
li 

w
 o

pi
si

e 
ni

e 
zo

st
ał

y 
po

da
ne

 in
ne

 in
fo

rm
ac

je
, d

os
ta

w
a 

od
by

w
a 

si
ę 

be
z 

za
w

ar
to

śc
i l

ub
 w

yp
os

aż
en

ia
.

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Gwint mm (cale) Nr art. EUR KO

DN 7,2 gwint wewnętrzny

11,89  (rozm. 1/4) 45 88 880 963 26,35 TE70

15,39  (rozm. 3/8) 45 88 880 964 26,35 TE70

19,17  (rozm. 1/2) 45 88 880 965 26,35 TE70

Szerokość węża mm Nr art. EUR KO

DN 7,2 końcówka

LW 8 45 88 880 966 26,35 TE70

LW 10 45 88 880 967 26,35 TE70

LW 13 45 88 880 968 26,35 TE70

Przepływ (powietrze) l/min 2300

Ciśnienie robocze bar maks. 25 / maks. 16 podczas łączenia / rozłączania

Zakres temperatur °C -20 do +100°C

Obrotowa złączka zabezpieczająca
EURO 7,2 · stal · wolny przepust · króciec jest wkładany w korpus złączki 
i po obróceniu o ok. 90° wytwarzane jest połączenie · gdy ”czerwony 
pierścień” zatrzaśnie się w przewidzianym do tego celu rowku, następuje 
bezpieczne połączenie. · aby ponownie poluzować połączenie, należy 
odciągnąć ”czerwony pierścień” do tyłu i przekręcić wtyczkę do oporu 
w położenie wyjściowe · poprzez otwór odpowietrzający z tyłu złączki 
następuje odpowietrzenie podczas rozłączania · to złącze spełnia 
wymagania normy ISO DIN EN ISO 4414, EN 983



Specjalny olej do instalacji sprężonego powietrza
wysokowydajny olej do stosowania w ciśnieniowych olejarkach do smarowania mgłą olejową i jednostkach 
konserwacyjnych do narzędzi i instalacji pneumatycznych zgodnie z normą DIN 51524-2 · olej mineralny klasa lepkości 
ISO-VG32 (32 mm2/s przy 40°C) · wyciągany wąż napełniający

Pojemnik Zawartość 
l

Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

butelka 1 40 00 351 825 10,65 / 1l 10,65 TC24

Specjalny olej do instalacji sprężonego powietrza
smar specjalny · wytwarzany z wysokiej jakości olejów bazowych z zastosowaniem szczególnie wyszukanych 
emulgatorów i inhibitorów ochrony antykorozyjnej · gęstość w temp. 20°C: 860 kg/m³ (DIN EN ISO 12185) · 
lepkość w temp. 40°C: 22 mm²/s (DIN EN ISO 3104) · temperatura zapłonu: > 190°C · DIN EN ISO 2592

Obszary zastosowania: służy do smarowania małych i średnich narzędzi pneumatycznych oraz stosowany do 
odwadniania instalacji pneumatycznych

Pojemnik Zawartość 
l

Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

butelka 1 40 00 355 209 11,40 / 1l 11,40 PU06

Olej do sprężarek
olej do sprężarek tłokowych zgodny z DIN 51506 dla temperatur sprężarki do 220°C · olej na bazie oleju mineralnego 
z wężem napełniającym, który można wyjąć z korka 
 
Dane techniczne: 
klasa lepkości ISO-VG 150 DIN 51519 
lepkość kinematyczna przy 40°C 152 mm²/s 
zakres temperatur 0 °C do +120 °C

Pojemnik Zawartość 
l

Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

butelka 1 40 00 351 826 15,05 / 1l 15,05 TC24

Specjalny olej pneumatyczny
do olejarek mgłowych, narzędzi na sprężone powietrze i instalacji pneumatycznych · wysokowydajny olej smarujący 
do hydrauliki i pneumatyki typu HLVP zgodnie z DIN 51524, T 3 na bazie oleju mineralnego dla zapewnienia wysokiego 
bezpieczeństwa funkcjonalnego i eksploatacyjnego · bez związków cynku · nadaje się do zastosowań w zakresie 
temperatur od -35 do +85°C

Dzięki wysokiemu współczynnikowi lepkości, wynoszącemu 190, pokrycie wielu klas lepkości zapewnione jest jedną 
jakością oleju, tym samym bezawaryjne funkcjonowanie zapewnione jest również przy bardzo niskich temperaturach. 
Dobra ochrona antykorozyjna, wyśmienita odporność na starzenie się materiału oraz ochrona przed ścieraniem 
gwarantują wysoki stopień ekonomiczności.

Pojemnik Zawartość 
l

Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

kanister 2,5 45 88 881 014 9,02 / 1l 22,55 TE70

Taśma klejąca tesafilm® 4204
do zamykania małych części · taśma klejąca opakowaniowa uniwersalna · doskonale nadaje się do podajnika taśmy 
klejącej tesa® · idealne do zastosowań przy ladach sprzedażowych (np. do wiązania kwiatów) · lepiszcze: kauczuk 
naturalny · całkowita grubość: 0,052 mm · siła klejenia: 2 N/cm · siła zrywająca: 45 N/cm · wydłużenie przy zrywaniu: 75%

Długość 
m

Szerokość mm Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

33 15 bezbarwny 30 00 265 411  + 10 0,03 / 1m 1,001) TJ87

66 12 bezbarwny 30 00 265 418  + 12 0,02 / 1m 1,101) TJ87

66 19 bezbarwny 30 00 265 419  +  8 0,03 / 1m 1,651) TJ87
1) cena za szt.

Taśma klejąca tesafilm® 57315
wysokiej jakości taśma klejąca o doskonałej przejrzystości · idealna do niewidocznego przyklejania, mocowania, naprawy, 
pakowania

Długość 
m

Szerokość mm Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

10 15 krystalicznie 
przezroczysty

30 00 265 413  + 12 0,18 / 1m 1,751) TJ87

1) cena za szt.
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Folia chroniąca etykiety tesafilm® 4204
przezroczysta, odporna na promieniowanie ultrafioletowe, działanie temperatury, na starzenie folia klejąca opakowania 
chroniąca etykiety i do automatycznej obróbki, jak np. zamykanie puszek

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

66 150 bezbarwny 30 00 265 702  + 2 0,19 / 1m 12,351) TJ87
1) cena za szt.

Taśma klejąca
polipropylen · 76-mm-Kern

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

66 12 bezbarwny 30 00 265 421  + 6 0,01 / 1m 0,951) TUA1

66 19 bezbarwny 30 00 265 423  + 6 0,03 / 1m 1,701) TUA1
1) cena za szt.

Taśma klejąca wzmacniana nitką
taśma klejąca z polipropylenu · wzmocniona włóknami, wzmocniona włóknem szklanym, wysoka wytrzymałość wzdłuż 
na rozrywanie

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

50 19 bezbarwny 30 00 265 566  + 6 0,05 / 1m 2,601) TUA1

50 25 bezbarwny 30 00 265 567  + 6 0,06 / 1m 3,001) TUA1
1) cena za szt.

Podajnik taśmy klejącej
do rolek o wielkości do 66 m x 25 mm ze środkiem o wielkości 76 mm

Nr art. EUR KO

30 00 265 417 8,10 TUA1

Taśma klejąca opakowaniowa
łatwo rozwijana, biała taśma pakowa z nadrukiem PROMAT · na bazie folii PP z klejem z syntetycznego kauczuku · 
elastyczna i odporna na zrywanie · równomierne i ciche odwijanie · do szybkiego pakowania wszelkiego rodzaju kartonów 
wysyłkowych 

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

66 50 biały 40 00 353 652 0,03 / 1m 1,75 PU06

Taśma klejąca opakowaniowa PP F29
Folia z PP · jednostronna powleczona klejem akrylanowym · ciche odwijanie · grubość nośnika: 0,028 mm · 
odporność temperaturowa od -30 °C do +70 °C

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

66 50 bezbarwna 40 00 353 173  + 6 0,03 / 1m 2,001) TU38

66 50 brązowa 40 00 353 174  + 6 0,03 / 1m 2,001) TU38
1) cena za szt.
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Taśma klejąca opakowaniowa PP ZEROTAPE® 200
wysokiej jakości taśma pakowa · polipropylen · ze specjalnym klejem IHB 120® o bardzo dużej początkowej sile klejenia i 
znakomitym przywieraniu · do wszystkich rodzajów opakowań (opakowania średnie i ciężkie) · pasuje tylko do ręcznej 
odwijarki ZEROTAPE® (nr art. 30 00 265 557, 30 00 265 558)

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

160 48 bezbarwna 30 00 265 555 6 0,02 / 1m 2,601) TC20

160 48 brązowa 30 00 265 556 6 0,02 / 1m 2,601) TC20
1) cena za szt.



Taśma klejąca opakowaniowa PP tesapack® 4024
do pudełek do wysyłki o małym ciężarze do średniego ciężaru · ciche odwijanie · natychmiastowe i bezpieczne zamykanie 
dzięki szczególnie wysokiej początkowej sile sklejania · wysoka odporność na promieniowanie ultrafioletowe, działanie 
temperatury, na starzenie · lepiszcze: acrylat · całkowita grubość: 0,052 mm · siła adhezji: 3 N/cm · siła zrywająca: 45 N/cm · 
wydłużenie przy zrywaniu: 140%

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

66 50 bezbarwny 30 00 265 545  + 6 0,03 / 1m 1,651) TJ87

66 50 jasnożółty 30 00 265 544  + 6 0,03 / 1m 1,651) TJ87
1) cena za szt.

Taśma klejąca opakowaniowa PP tesapack® 4280
głośna, ale łatwa do odwinięcia taśma na bazie folii PP o składzie kleju z wykorzustaniem kauczuku syntetycznego · 
wysoka początkowa siła adhezji · do zamykania pudełek do wysyłki o średniej wielkości i o dużej wielkości

Długość m Szerokość mm Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

66 50 bezbarwna 30 00 265 536  + 6 0,02 / 1m 1,201) TJ87

66 50 jasnożółty 30 00 265 535  + 6 0,02 / 1m 1,201) TJ87
1) cena za szt.

Taśma klejąca opakowaniowa PCW
ta taśma klejąca składa się z płaskiej, wytrzymałej na rozerwanie, przezroczystej folii z twardego PCW, która jest pokryta z 
jednej strony klejem z naturalnego kauczuku · do szybkiego i wygodnego pakowania kartonów · łatwe odwijanie

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

66 50 bezbarwny 30 00 265 541  + 36 0,05 / 1m 3,501) TUA1

66 50 brązowa 30 00 265 540  + 36 0,05 / 1m 3,501) TUA1
1) cena za szt.

Taśma klejąca opakowaniowa PCW tesapack® 4120
dla pudełek do wysyłki o średniej wielkości i opakowań wewnętrznych · równomierne i ciche odwijanie · odpowiednia do 
ręcznej i maszynowej obróbki · lepiszcze: kauczuk naturalny · całkowita grubość: 0,049 mm · siła adhezji: 2 N/cm · siła 
zrywająca: 43 N/cm · wydłużenie przy zrywaniu: 75%

Długość m Szerokość mm Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

66 50 bezbarwny 30 00 265 538  + 6 0,04 / 1m 2,351) TJ87

66 50 jasnożółty 30 00 265 537  + 6 0,04 / 1m 2,351) TJ87
1) cena za szt.

Taśma klejąca opakowaniowa PCW tesapack® 4124
do pudełek do wysyłki o średnim ciężarze i o dużym ciężarze · odpowiednia do obróbki ręcznej i maszynowej · 
równomierne i łatwe odwijanie · wysoka wytrzymałość na rozciąganie · odpowiednia do towarów niebezpiecznych 
<15 kg · lepiszcze: kauczuk naturalny · całkowita grubość: 0,065 mm · siła adhezji: 3,2 N/cm · siła zrywająca: 60 N/cm · 
wydłużenie przy zrywaniu: 60%

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

66 50 bezbarwny 30 00 265 548  + 6 0,06 / 1m 4,051) TJ87

66 50 jasnożółty 30 00 265 549  + 6 0,06 / 1m 4,051) TJ87
1) cena za szt.

Taśma klejąca ostrzegawcza g

zamykanie i oznaczenie w jednym cyklu roboczym · z 1-barwnym czarnym napisem · łatwe odwijanie · 
odporna na zerwanie i dobrze klejąca

Wersja Kolor Długość 
m

Szerokość 
mm

Materiał Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

ostrożnie szkło czerwony 66 48 PCW 30 00 265 560 0,10 / 1m 6,90 TUA3

kruche czerwony 66 50 PP 30 00 265 551 0,07 / 1m 4,65 TUA3

nie obciążać palety czerwony 66 50 PP 30 00 265 562 0,07 / 1m 4,65 TUA3

wrażliwe urządzenia 
elektryczne

czerwony 66 50 PP 30 00 265 563 0,07 / 1m 4,65 TUA3

góra czerwony 66 50 PP 30 00 265 564 0,07 / 1m 4,65 TUA3

zabezpieczenie 
transportowe

biały 66 50 PP 30 00 265 565 0,07 / 1m 4,65 TUA3
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Ręczna odwijarka, dyspenser do taśm Standard
tworzywo sztuczne · do taśmy opakowaniowej 66 m : 50 mm · z hamulcem 
rolkowym

Nr art. EUR KO

30 00 265 550 12,90 TUA1

Ręczna odwijarka, dyspenser do taśm Profi
ciężka wersja metalowa · z hamulcem dolnego odwijaka · do sprawnego 
pakowania · do zamykania różnego rodzaju paczek, w pomieszczeniu, w którym 
pakowane są paczki i w produkcji · do taśm klejących do 66 m: 50 mm · rolka 
dociskowa z gumy

Nr art. EUR KO

30 00 265 552 16,90 TUA1

Nazwa Nr art. EUR KO

Standardowy nóż zapasowy 30 00 265 553 4,90 TUA1

Ostrze wymienne do ręcznej odwijarki Profi, art. nr 30 00 265 552

Ręczna odwijarka, dyspenser do taśm ZEROTAPE®

wentylowany uchwyt · solidna obudowa · łatwe odwijanie · ze względu 
na specjalny rdzeń rolki nieprawidłowe włożenie rolki jest niemożliwe · 
ergonomiczna konstrukcja jest odpowiedzią na potrzeby użytkownika, aby 
podczas klejenia kartonów nie występowały problemy z nadgarstkami · 
o 25% lżejsza w porównaniu ze zwykłymi odwijarkami taśmy do pakowania · 
umożliwia znacznie szybsze zamykanie kartonu · pasuje tylko do taśmy 
pakowej ZEROTAPE® 200 (nr art. 30 00 265 555, 30 00 265 556)
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Kolor Nr art. EUR KO

k. różowy 30 00 265 557 22,90 TC20

niebieski 30 00 265 558 22,90 TC20

Ręczna odwijarka, dyspenser do taśm Comfort 6400
profesjonalna ręczna odwijarka dla tesapack® · ręcznie regulowany 
hamulec do rolek · ukryty nóż · uchwyt pokryty miękkim ogumieniem do 
komfortowej i bezpiecznej obsługi · ciężar: 500 g · średnica rolki: 140 mm · 
szerokość rolki: 50 mm · Ø rdzenia rolki: 3 mm

Nr art. EUR KO

30 00 265 505 20,65 TJ87

Etykieta informacyjna g

wyraziste etykiety ostrzegawcze · samoprzylepne na folii nośnej · do oznaczania wysyłek w zależności od potrzeb · 
zdejmowane pojedynczo · rolka 1000 szt.

Wersja Kolor Długość mm Szerokość mm Nr art. EUR KO

dokument dostawy 
wewnątrz

czerwony 145  70 30 00 265 570 41,20 TBA3

ostrożnie szkło czerwony 145  70 30 00 265 571 41,20 TBA3

ostrożnie, nie obciążać czerwony 145  70 30 00 265 572 41,20 TBA3

nie rzucać czerwony 145  70 30 00 265 573 41,20 TBA3

góra czerwony 145  70 30 00 265 574 41,20 TBA3

nie układać w stos czerwony 145  70 30 00 265 575 41,20 TBA3

dokument dostawy 
wewnątrz

czerwony 145  70 30 00 265 576 41,20 TBA3

symbol parasola biały  75 105 30 00 265 577 47,10 TBA3

symbol szkła biały  75 105 30 00 265 578 47,10 TBA3

symbol strzałka 
w górę

biały  75 105 30 00 265 579 47,10 TBA3



Taśma malarska K5100
skrajnie drobna · syntetyczny klej kauczukowy · impregnowana lateksem, wytrzymały nośnik papierowy · 
nie nadaje się do kabin do wypalania i suszenia

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. JS cena podstawowa /
EUR

EUR KO

50 19 jasnożółty 30 00 265 511 12 0,03 / 1m 1,651) TU38

50 25 jasnożółty 30 00 265 512  9 0,05 / 1m 2,251) TU38

50 30 jasnożółty 30 00 265 513  8 0,05 / 1m 2,651) TU38

50 38 jasnożółty 30 00 265 514  6 0,06 / 1m 3,101) TU38

50 50 jasnożółty 30 00 265 515  6 0,08 / 1m 3,901) TU38
1) cena za szt.

Taśma krepowa klejąca 301 Extra
produkt premium do wytrzymałych zastosowań · bardzo dobre właściwości klejące i wysoka wytrzymałość na 
rozciąganie · taśma lekko krepowana · doskonała siła klejąca i bardzo dobra przyczepność · specjalna impregnacja, 
zapewniająca doskonałą odporność na wodę i wilgoć · wysoka wytrzymałość na rozciąganie · do przykrywania podłoży 
gładkich, głównie wewnątrz pomieszczeń · do zastosowań średniookresowych wewnątrz budynków, możliwe rónież 
krótkoterminowe użytkowanie na zewnątrz pomieszczeń

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

50 18 naturalny 40 00 353 111 48 0,03 / 1m 1,601) TR47

50 24 naturalny 40 00 353 112 36 0,04 / 1m 2,101) TR47

50 30 naturalny 40 00 353 102 32 0,06 / 1m 2,801) TR47

50 36 naturalny 40 00 353 113 24 0,06 / 1m 3,151) TR47

50 48 naturalny 40 00 353 114 20 0,08 / 1m 4,201) TR47
1) cena za szt.

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

50 19 żółty 40 00 353 125 12 0,06 / 1m 2,951) TR47

50 25 żółty 40 00 353 126  9 0,08 / 1m 3,851) TR47

50 30 żółty 40 00 353 127  8 0,09 / 1m 4,651) TR47

50 38 żółty 40 00 353 128  6 0,12 / 1m 5,851) TR47

50 50 żółty 40 00 353 129  5 0,15 / 1m 7,701) TR47
1) cena za szt.

Taśma pokrywowa 3808 WASHI-TEC® Premium g

dobry produkt standardowy ze wzmacnianego papieru specjalnego (Washi) o dobrej adhezji i wytrzymałości na zerwanie · 
pozwala uzyskać ostre krawędzie powierzchni malarskiej na gładkich i lekko szorstkich podłożach · miękka i odporna na 
promieniowanie UV

Taśma malarska krepowa 4306 Profi PLUS
lekko krepowana · do wielu prac malarskich i okryciowych, do tworzenia osłon, do oklejania prostych krawędzi i lekkich 
zakrętów · do wszystkich prac malarskich na gładkich i szorstkich powierzchniach w pomieszczeniach, możliwość obróbki 
na wszystkich popularnych urządzeniach do konfekcjonowania

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

50 19 jasnobeżowa 30 00 265 440 16 0,05 / 1m 2,651) TJ87

50 25 jasnobeżowa 30 00 265 441 12 0,07 / 1m 3,451) TJ87

50 30 jasnobeżowa 30 00 265 442 10 0,08 / 1m 4,151) TJ87

50 38 jasnobeżowa 30 00 265 443  8 0,11 / 1m 5,251) TJ87

50 50 jasnobeżowa 30 00 265 444  6 0,14 / 1m 6,901) TJ87
1) cena za szt.

Taśma malarska tesakrepp® 4319
mocno krepowana papierowa taśma klejąca · wysoka przyczepność, również na szorstkiej powierzchni · miła w dotyku · 
bardzo dobre klejenie na zakrętach · dobrze sprawdza się w przypadku podłoża trójwymiarowego · lepiszcze: kauczuk 
naturalny · całkowita grubość: 0,375 mm · siła klejenia: 4,5 N/cm · siła zrywająca: 28 N/cm · wydłużenie przy zrywaniu: 
58%

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

50 19 jasnobrązowy 30 00 265 452 16 0,07 / 1m 3,251) TJ87

50 25 jasnobrązowy 30 00 265 453 12 0,09 / 1m 4,301) TJ87

50 30 jasnobrązowy 30 00 265 454 10 0,10 / 1m 5,151) TJ87

50 38 jasnobrązowy 30 00 265 455  8 0,13 / 1m 6,551) TJ87

50 50 jasnobrązowy 30 00 265 456  6 0,17 / 1m 8,601) TJ87
1) cena za szt.
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Taśma malarska tesakrepp® 4322
mocno krepowana uniwersalna papierowa taśma klejąca · bardzo dobre właściwości klejenia · niezwykle wysoki potencjał 
rozciągania miłego w dotyku nośnika umożliwia płynne, doskonałe klejenie również na zakrętach o małym promieniu, na 
szorstkich podłożach i w przypadku skomplikowanych kształtów

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

50 19 jasnożółty 30 00 265 434 16 0,12 / 1m 5,851) TJ87

50 25 jasnożółty 30 00 265 435 12 0,15 / 1m 7,651) TJ87

50 30 jasnożółty 30 00 265 436 10 0,18 / 1m 9,151) TJ87

50 50 jasnożółty 30 00 265 438  6 0,31 / 1m 15,251) TJ87
1) cena za szt.

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. JS cena podstawowa /
EUR

EUR KO

50 19 jasnobeżowy 40 00 309 020 16 0,02 / 1m 1,101) TJ87

50 25 jasnobeżowy 40 00 309 023 12 0,03 / 1m 1,451) TJ87

50 30 jasnobeżowy 40 00 309 021 10 0,04 / 1m 1,751) TJ87

50 38 jasnobeżowy 40 00 309 024  8 0,05 / 1m 2,251) TJ87

50 50 jasnobeżowy 40 00 309 022  6 0,06 / 1m 2,951) TJ87
1) cena za szt.

Taśma malarska 4323
płaska, lekko krepowana uniwersalna taśma pokrywowa · taśma pokrywowa papierowa na bazie lepiszcza z kauczuku 
naturalnego · do łatwego okrycia i ochrony, wiązania, pakowania, znakowania, lekkiego mocowania i do dekoracyjnych 
aranżacji pomieszczeń · do łatwych prac malarskich o niewielkich wymaganiach i przy niewielkich obciążeniach 
temperaturowych · stosowanie maksymalnie 3 dni

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

50 19 żółty 40 00 309 005 8 0,09 / 1m 4,401) TJ87

50 25 żółty 30 00 265 445 6 0,12 / 1m 5,751) TJ87

50 30 żółta 40 00 309 006 5 0,14 / 1m 6,901) TJ87

50 38 żółty 40 00 309 007 4 0,18 / 1m 8,751) TJ87

50 50 żółty 40 00 309 008 3 0,23 / 1m 11,501) TJ87
1) cena za szt.

Taśma z drobnej krepy 4334
niezwykle cienka umożliwia tworzenie precyzyjnych i ostrych krawędzi malowanej powierzchni · dobra możliwość 
pozycjonowania i klejenia na różnych podłożach · łatwo usuwana, nie pozostawia śladów po usunięciu · lepiszcze: acrylat · 
całkowita grubość: 0,09 mm · siła klejenia: 1,85 N/cm · siła zrywająca: 30 N/cm · wydłużenie przy zrywaniu: 4%

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

50 38 jasnobrązowy 30 00 265 449 8 0,11 / 1m 5,601) TJ87
1) cena za szt.

Taśma lakiernicza Lackierkrepp® tesakrepp® 4341
lekko krepowana, o dobrej przyczepności na lakierowanych metalach, gumie i szkle · rozciągliwa, niezwykle miła w 
dotyku i elastyczna · odporna na szlifowanie na mokro, bardzo dobra przyczepnośc lakieru i wypełniaczy · nie pozostawia 
śladów po usunięciu · lepiszcze: kauczuk naturalny · całkowita grubość: 0,19 mm · siła klejenia: 4,7 N/cm · siła zrywająca: 
53 N/cm · wydłużenie przy zrywaniu: 13% · odporność temperaturowa: +140 °C

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

50 19 jasnobeżowy 40 00 309 030 8 0,06 / 1m 2,751) TJ87

50 25 jasnobeżowy 40 00 309 031 6 0,07 / 1m 3,601) TJ87

50 30 jasnobeżowy 40 00 309 032 5 0,09 / 1m 4,301) TJ87

50 38 jasnobeżowy 40 00 309 033 4 0,11 / 1m 5,451) TJ87

50 50 jasnobeżowy 40 00 309 034 3 0,14 / 1m 7,151) TJ87
1) cena za szt.

Taśma z drobnej krepy 4344 Standard
wysokiej jakości taśma maskująca do płaskich i ostrych krawędzi farb i lakierów · składa się z płaskiego i odpornego 
na zerwanie nośnika papierowego, wyposażonego w lepiszcze z akrylanu · połączenie cienkiego nośnika „Washi oraz 
lepiszcza umożliwia łatwe i nie pozostawiające śladów ponowne zdjęcie po 3 miesiącach we wnętrzach i po 4 tygodniach 
w obszarze zewnętrznym · do stosowania na różnych powierzchniach wewnątrz i na zewnątrz, np. aluminium, HPVC i 
drewno · dla wielu prac związanych z oklejaniem podczas prac malarskich i lakierniczych · oprócz popularnych systemów 
farb i lakierów można stosować również do lakierów i lazur ze zredukowaną ilością rozpuszczalnika, jak również do farb 
silikatowych i wapiennych · wiele procesów roboczych można zrealizować tylko po jednym przykryciu i zabezpieczeniu
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.



Uniwersalna taśma z krepy NOPI® 4349
płaska, lekko krepowana papierowa taśma pokrywowa z lepiszczem z naturalnego kauczuku · przeznaczona do ogólnych 
zastosowań w pomieszczeniach, np. do wiązania, pakowania, znakowania, lekkiego mocowania i do dekoracyjnych 
aranżacji

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

50 19 jasnobeżowa 30 00 265 500 16 0,02 / 1m 0,951) TJ87

50 25 jasnobeżowa 30 00 265 501 12 0,03 / 1m 1,251) TJ87

50 30 jasnobeżowa 30 00 265 502 10 0,03 / 1m 1,501) TJ87

50 38 jasnobeżowa 30 00 265 503  8 0,04 / 1m 1,901) TJ87

50 50 jasnobeżowa 30 00 265 504  6 0,05 / 1m 2,501) TJ87
1) cena za szt.

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

50 19 niebieski 40 00 309 040 8 0,09 / 1m 4,601) TJ87

50 25 niebieski 40 00 309 041 6 0,12 / 1m 6,051) TJ87

50 30 niebieski 40 00 309 042 5 0,15 / 1m 7,251) TJ87

50 38 niebieski 40 00 309 043 4 0,18 / 1m 9,201) TJ87

50 50 niebieski 40 00 309 044 3 0,24 / 1m 12,051) TJ87
1) cena za szt.

Taśma z drobnej krepy 4440 Außen UV PLUS
taśma maskująca o jakości premium do płaskich i ostrych krawędzi farb i lakierów z ochroną przed promieniowaniem UV · 
składa się ze szczególnie odpornego na zerwanie, płaskiego nośnika specjalnego Washi oraz stabilnego na 
promieniowanie UV lepiszcza · możliwość stosowania do 26 tygodni na zewnątrz · umożliwia łatwe zdejmowanie bez 
pozostałości lub uszkodzenia podłoża · do niemal wszystkich prac malarsko-lakierniczych, w szczególności w obszarze 
zewnętrznym, ale również wewnętrznym · kompatybilna ze wszystkimi dostępnymi na rynku farbami, lakierami i lazurami · 
możliwość stosowania również do lekkich prac tynkarskich · umożliwia wykonywanie wielu procesów powlekania przy 
jednym procesie przykrywania i oklejania 

Długość 
m

Szerokość 
mm

Model Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

50 19 5281 Premium Classic 30 00 265 457 16 0,05 / 1m 2,601) TJ87

50 30 5282 Premium Classic 30 00 265 458 10 0,08 / 1m 4,051) TJ87

50 50 5284 Classic 30 00 265 462  6 0,14 / 1m 6,751) TJ87
1) cena za szt.

Taśma malarska krepowana
wysokiej jakości taśma krepowana do czystego oklejenia prostych krawędzi i lekkich zaokrągleń w pomieszczeniach i na 
zewnątrz

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

50 18 złote kolory 40 00 310 010 12 0,10 / 1m 4,901) TR00

50 24 złote kolory 40 00 310 011  9 0,13 / 1m 6,401) TR00

50 30 złote kolory 40 00 310 012  8 0,15 / 1m 7,601) TR00

50 48 złote kolory 40 00 310 013  6 0,25 / 1m 12,701) TR00
1) cena za szt.

Taśma pokrywowa Scotch Masking Tape g

specjalna taśma klejąca pokrywowa cienkim papierem nośnym i klejem akrylanowym  · przystosowany do mocowania, 
łączenia w wiązki, zamykania i przykrywania · do uzyskiwania ostrych linii farby, zapobiega podbieganiu farby, bez 
odpryskiwania farby, łatwo przywiera · łatwa do zerwania · dobra adhezja do lakieru · brak przenoszenia kleju · do 
zastosowań, w których wymagana jest odporność na promieniowanie UV oraz całkowite usuwanie z optymalnym 
procesem suszenia w temp. +100 °C przez ponad 30 minut · idealna do profesjonalnych prac związanych z zakrywaniem 
w pomieszczeniach i na zewnątrz · odporna na rozpuszczalniki, wodę i warunki atmosferyczne

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

50 19 żółty 40 00 353 208 12 0,07 / 1m 3,351) TU38

50 30 żółty 40 00 353 209  8 0,10 / 1m 5,201) TU38

50 50 żółty 40 00 353 210  6 0,17 / 1m 8,601) TU38
1) cena za szt.

Taśma pokrywowa K-UTG
bardzo cienka i miękka taśma pokrywowa · jednostronnie powleczona odpornym na wysoką temperaturę klejem 
akrylanowym · przykrycie podczas prac związanych z lakierowaniem i malowaniem za pomocą farb na bazie 
rozpuszczalnika i wody · przykrycie dla uzyskania bardzo ostrych krawędzi farby · całkowita grubość: 0,10 mm · 
zakres temperatur: -30 °C do +80 °C( krótkotrwale do +100 °C) · okres stosowania: do 4 tygodni · odporność na 
promieniowanie UV: 2 tygodnie
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Taśma klejąca dwustronna Duoband 310
produkt wysokiej jakości do ochrony części i łatwego mocowania materiałów osłaniających podczas pracy · dwustronna 
taśma klejąca z miękkiej folii PCW · siła adhezji i doskonała przyczepność są doskonale dostosowane do praktycznych 
życzeń malarzy, tynkarzy i sztukatorów · do mocowania materiałów osłaniających i oklejania części konstrukcyjnych, np. 
okien lub drzwi podczas pracy

Ostrożnie w przypadku zwietrzałych podłoży PCW! Okres użytkowania do 6 tygodni w przypadku zastosowań 
wewnątrz i na zewnątrz.

Długość m Szerokość mm Kolor Nr art. JS cena podstawowa /
EUR

EUR KO

25 25 zielona/biała 40 00 353 115  + 12 0,19 / 1m 4,701) TR47
1) cena za szt.

Długość 
m

Szerokość 
mm

Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

33  300 40 00 353 160  + 12 0,07 / 1m 2,451) TR47

33  550 40 00 353 161  + 12 0,08 / 1m 2,751) TR47

33 1100 40 00 353 162  +  6 0,12 / 1m 4,001) TR47
1) cena za szt.

Taśma klejąca z folią 332 - Profi-Qualität
Profimasker z taśmą malarską Premium do szybkiego i prostego maskowania powierzchni · wysokiej jakości taśma 
maskująca za pomocą przyjaznej dla środowiska folii ochronnej z PE · oddzielne przyleganie folii do podłoża dzięki 
naładowaniu statycznemu · szybkie nakrycie i zamaskowanie dużych, złożonych powierzchni (np. ścian, okien, mebli) · 
do zastosowania na prawie wszystkich podłożach wewnątrz pomieszczeń, krótkoterminowo także do zastosowania na 
zewnątrz

Długość 
m

Szerokość 
mm

Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

14  550 40 00 309 035 0,23 / 1m 3,15 TJ87

14 1400 40 00 309 036 0,29 / 1m 4,00 TJ87

14 2600 40 00 309 037 0,57 / 1m 7,95 TJ87

Taśma foliowa Easy Cover® 4369 UV
połączenie taśmy z tkaniny z folią odpornej na promieniowanie UV z przepuszczającą światło, elastyczną folią PE · 
do pewnego, pozwalającego uzyskać ostre krawędzie oklejania i wielkopowierzchniowego przykrywania i zabezpieczania 
podczas jednej czynności na wszystkich gładkich podłożach wewnątrz i na zewnątrz budynków · wytłaczana folia 
zapobiega spływaniu farby · specjalnie do prac fasadowych · czas stosowania na zewnątrz pomieszczeń do 2 tygodni

Długość 
m

Szerokość 
mm

Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

33 1400 40 00 309 004 0,30 / 1m 9,80 TJ87

Taśma foliowa Easy Cover® 4372 UV
połączenie wysokogatunkowej taśmy malarskiej odpornej na promieniowanie UV z lekko przezroczystą, miłą w dotyku 
folią PE · doskonała do użytku zewnętrznego również w przypadku długotrwałych prac malarskich – możliwość 
stosowania do 6 tygodni · do wielkopowierzchniowego okrycia i ochrony w jednym · specjalnie do systemów malarskich 
i lakierniczych na bazie wody · do uzyskania czystych i dokładnych krawędzi powierzchni malarskich i lakierniczych na 
zewnątrz · w szczególności nadaje się na powierzchnie lub podłoża takie jak szkło, aluminium i drewno

Taśma foliowa Easy Cover® UV 4373
bardzo mocna · połączenie bardzo mocnej, ekologicznej folii PE i odpornej na promieniowanie UV, silnie klejącej taśmy 
z tkaniny UV · do zastosowania przy większych obciążeniach lub wymaganiach i do zastosowań długoterminowych · 
możliwość czystego i łatwego usunięcia w ciągu 8 tygodni · do wielkopowierzchniowego okrycia i ochrony w jednym · 
łatwe, bezpieczne i czyste użycie na wszystkich gładkich i szorstkich powierzchniach · idealna do ochrony okien podczas 
wszelkich prac tynkarskich, malarskich i gipsowania · dobra przejrzystość i przepuszczalność światła

Długość 
m

Szerokość 
mm

Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

12 1400 40 00 309 001 0,52 / 1m 6,25 TJ87

12 2600 40 00 309 002 0,78 / 1m 9,40 TJ87
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Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

100  125 przeźroczysta 40 00 353 216  + 24 0,08 / 1m 7,501) TR47

100  250 przeźroczysta 40 00 353 217  + 12 0,15 / 1m 14,951) TR47

100  500 przeźroczysta 40 00 353 218  +  6 0,30 / 1m 29,851) TR47

100 1000 przeźroczysta 40 00 353 219  +  6 0,60 / 1m 59,651) TR47
1) cena za szt.

Folia ochronna z miękkiego polietylenu 313 g

całkowicie pełnopowierzchniowa folia ochronna z odpornej folii LDPE o grubości 50 µ · do długoterminowej ochrony 
podczas prac malarskich, gipsowych oraz związanych z czyszczeniem fasad · zastosowanie na powierzchniach szklanych, 
podłogach kamiennych i dywanowych oraz na schodach · ostrożnie w przypadku porowatych podłoży jak marmur i 
kamień naturalny (terakota) oraz zwietrzałych podłoży z PCW

Waga 
(g/m2)

Dł. x szer. 
m

Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

ok. 220 25 x 1 43 00 600 310 0,79 / 1m² 19,65 TX19

ok. 220 50 x 1 43 00 600 311 0,69 / 1m² 34,55 TX19

Włóknina zabezpieczająca / osłaniająca
chroni przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem · łatwa i szybka w rozkładaniu · łatwa do docięcia · z antypoślizgowej folii 
PE od spodu · bardzo chłonna i nie strzępiąca · do wielokrotnego stosowania

Drzwi ochronne przeciwpyłowe
tkanina (2,30 x 1,20 m) z wszytym z zamkiem błyskawicznym (330 cm) · mocowanie za pomocą dołączonej taśmy klejącej 
(rolka 25 mm x 25 m) · zabezpieczające urządzenie przed kurzem oddzielenie obszaru mieszkalnego i budowlanego

Wymiar Nr art. EUR KO

tkanina 2,3x1,2 m/taśma 25 mx50 mm 43 00 600 313 13,40 TX27

Taśma klejąca dwustronna
klej na obu stronach · nośnik z tkaniny

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

 5 50 beżowy 30 00 265 475  + 6 0,47 / 1m 2,351) TUA1

10 50 beżowy 30 00 265 476  + 6 0,42 / 1m 4,151) TUA1

25 50 beżowy 30 00 265 477 1 0,35 / 1m 8,851) TUA1
1) cena za szt.

Taśma z tkaniny, dwustronna do dywanów 342
dobra standardowa taśma do dywanów do przyklejania wykładzin podłogowych · dwustronna taśma klejąca z odpornej 
tkaniny · dobra siła adhezji i wytrzymałość na rozerwanie · do profesjonalnego trwałego klejenia dywanów, płytek 
dywanowych itd. · możliwa bardzo szybka i bezpieczna obróbka

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

25 50 beżowy 40 00 353 036  + 6 0,21 / 1m 5,251) TR47
1) cena za szt.

Taśma klejąca dwustronna tesafix® 4944
do uniwersalnego zastosowania dwustronna taśma klejąca z nośnikiem tkaniny · lepiszcze bez dodatku rozpuszczalników 
· wysoka początkowa siła adhezji · odpowiednia do klejenia na nierównych i włóknistych warstwach podkładowych · 
lepiszcze: kauczuk syntetyczny · grubość: 200 µm · siła zrywająca: 35 N/cm · wydłużenie przy zrywaniu: 20% · odporność 
temperaturowa krótkotrwała /długotrwała: +60 °C / +40 °C

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

25 50 biały 30 00 265 479  + 6 0,35 / 1m 8,851) TJ87
1) cena za szt.
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Taśma dwustronna tesa®

bardzo mocno klejąca taśma dwustronna · odpowiednia do wymagających wykładzin podłogowych · dobra do 
zastosowania w przypadku skrajnego obciążenia · idealna do znacznie wymagających podłoży, np. do zastosowania 
zewnętrznego

Długość 
m

Szerokość 
mm

Model Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

 5 50 5681 30 00 265 487  + 6 0,59 / 1m 2,951) TJ87

10 50 5686 30 00 265 488  + 6 0,50 / 1m 4,951) TJ87

25 50 5696 30 00 265 489  + 6 0,44 / 1m 10,951) TJ87
1) cena za szt.

Taśma klejąca dwustronna
taśma dwustronna wzmocniona tkaniną · stosowany na wielu wrażliwych podłożach i nie pozostawia żadnych 
pozostałości

Długość 
m

Szerokość 
mm

Model Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

 5 50 55729 30 00 265 482  + 6 0,78 / 1m 3,901) TJ87

10 50 55731 30 00 265 483  + 6 0,68 / 1m 6,751) TJ87

25 50 55735 30 00 265 484  + 6 0,56 / 1m 14,051) TJ87
1) cena za szt.

Taśma montażowa VHB Tape 5952F g

dwustronna, wysokowydajna taśma klejąca z optymalną zdolnością dopasowania do klejonych powierzchni · idealna 
do lakierowanych powierzchni · bardzo dobre przyleganie do niemal wszystkich lakierów proszkowych · możliwość 
stosowania na szorstkich i nierównych powierzchniach · do stosowania w obszarze wewnętrznym i zewnętrznym · do 
łączenia wysoce energetycznych materiałów takich jak metale, lakierowane powierzchnie, lakierowane drewno, ceramika 
i wiele tworzyw sztucznych

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

3 19 ciemnoszary 40 00 310 004 2,78 / 1m 8,35 TR00

Taśma montażowa VHB Tape 4941F g

dwustronna, wysokowydajna taśma klejąca z optymalną zdolnością dopasowania do klejonych powierzchni · idealna 
dla wymagających kombinacji materiałów · bardzo dobre przyleganie do niemal wszystkich materiałów · duża zdolność 
dopasowania · łączenie wysoce energetycznych materiałów jak np. metale (np. stal szlachetna i aluminium), łączenie 
lakierowanych powierzchni, lakierowanego drewna, szkła, ceramiki, wielu tworzyw sztucznych (np. twardego PCW, ABS, 
szkła akrylowego/PMMA, poliwęglanu) i miękkiego PCW · do stosowania w obszarze wewnętrznym i zewnętrznym

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

3 19 szary 40 00 310 005 2,78 / 1m 8,35 TR00

Taśma montażowa VHB Tape 4611F g

dwustronna, wysokowydajna taśma klejąca z optymalną zdolnością dopasowania do klejonych powierzchni · do metali, 
wysokich temperatur i przed malowaniem proszkowym · odporna na wysokie temperatury do +230°C · do obróbki metali 
żelaznych i innych materiałów wysoce energetycznych · do stosowania w obszarze wewnętrznym i zewnętrznym

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

3 19 ciemnoszary 40 00 310 006 2,42 / 1m 7,25 TR00
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Taśma montażowa VHB Tape 4910F g

dwustronna, wysokowydajna taśma klejąca z optymalną zdolnością dopasowania do klejonych powierzchni · idealna do 
łączenia przeźroczystych materiałów, jak np. szkła, poliwęglanu, szkła akrylowego (PMMA) · do stosowania w obszarze 
wewnętrznym i zewnętrznym

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. cena podstawowa /
EUR

EUR KO

3 19 przeźroczysty 40 00 310 007 2,37 / 1m 7,10 TR00

Taśma montażowa VHB Tape 4952F g

dwustronna, wysokowydajna taśma klejąca z optymalną zdolnością dopasowania do klejonych powierzchni · 
do łączenia krytycznych tworzyw sztucznych, jak np twarde PCW, ABS, szkło akrylowe / PMMA, poliwęglan oraz 
materiały niskoenergetyczne, jak np. PE lub PP · do stosowania w obszarze wewnętrznym i zewnętrznym

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

3 19 biały 40 00 310 008 3,20 / 1m 9,60 TR00

Taśma montażowa 9088-200 g

taśma klejąca dwustronna, cienka, z nośnikiem dla różnych zadań montażowych · nadaje się do wielu wysoko- i 
niskoenergetycznych powierzchni · ze względu na zmodyfikowany klej akrylanowy bardzo dobrze przywiera do metalu, 
szkła, papieru, tektury i wielu tworzyw sztucznych · duża przeźroczystość i odporność temperaturowa (długotrwale do 
+90°C, krótkotrwale do +150°C) · dobre właściwości obróbki dla możliwości stosowania w różnych branżach, jak np. 
przemysł materiałów reklamowych, opakowań i mebli, w obszarze elektroniki · duża odporność na promieniowanie UV · 
bardzo dobra wytrzymałość na ścinanie

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

50 25 przeźroczysta 40 00 310 020 9 0,20 / 1m 9,851) TR00
1) cena za szt.

Taśma montażowa g

akrylanowa taśma klejąca dwustronna · obustronnie zdejmowana z różnych materiałów · w razie konieczności 
możliwość zmiany pozycji · za pomocą szarpnięcia można łatwo zdjąć taśmę w jednym kawałku · odporne na wilgoć i 
promieniowanie UV · odporność temperaturowa: do +80°C (krótkotrwale do +100 °C) · nadaje się w szczególności go 
klejenia: haków ściennych, tabliczek, numerów domów, mocowań, uchwytów mebli, listew, ram obrazów i wielu innych

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

5 19 przeźroczysty 40 00 310 009 1,66 / 1m 8,30 TR00

Taśma klejąca do folii 1410 RPX
szczególnie odpowiednia do elastycznego maskowania przebić rur, przewodów, belek dachowych · odpowiedni do 
różnych od płaskich do lekko nierównych podłoży, jak folie, włóknina, aluminium lub drewno · odporny na temperatury 
od -40°C do +80°C · do hermetycznego przyklejania nakładających się hamulców parowych i barier dla pary zgodnie z 
DIN 4108-7 i z Rozporządzeniem o oszczędzaniu energii (niem. Energieeinsparverordnung) · bezrozpuszczalnikowy klej 
najniższej klasy emisji (sprawdzony pod kątem EC1 PLUS, GEV Emicode)

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

25 60 zielona 40 00 353 215 0,88 / 1m 21,95 TC13

8/88
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Taśma montażowa Kleben statt Bohren g

taśma klejąca dwustronna do łatwego i szybkiego mocowania wewnątrz i na zewnątrz budynków · bezpieczne i trwałe 
mocowanie bez śrub, kołków i gwoździ · niezwykle silna – do 120 kg na rolkę · idealna do trudnych mocowań

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Model Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

1,5 19 przeźroczysty PXMT2 40 00 353 089 3,60 / 1m 5,40 TX34

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

50 19 biały 30 00 265 358 0,92 / 1m 45,75 TJ87

Dwustronna taśma klejąca piankowa z PE tesafix® 4952
sprawdzona dwustronna klejąca piankowa z PE · wyrównanie tolerancji i napięcia klejonych materiałów · bardzo 
wytrzymała na ścinanie, odporna na wilgotność · odporna na starzenie · certyfikat LGA w zakresie montażu luster · 
lepiszcze: modyfikowany akrylan · całkowita grubość: 1,15 mm · siła adhezji: 6,5 N/cm · odporność temperaturowa 
krótkotrwała /długotrwała: +80 °C / +80 °C

Długość m Szerokość mm Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

5 19 biały 30 00 265 383 1,65 / 1m 8,25 TJ87

Taśma montażowa dwustronna Powerbond® 55733
silnie klejąca taśma montażowa do zabezpieczenia i szybkiego mocowania luster i innych przedmiotów w wilgotnych 
pomieszczeniach

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

1,5 19 przezroczysta 40 00 309 014 4,23 / 1m 6,35 TJ87

Taśma montażowa Powerbond® 55791
dwustronna bardzo mocno klejąca taśma montażowa do bezpiecznego i szybkiego mocowania · wytrzymuje do 
10 kg na 10 cm taśmy montażowej w przypadku płaskich przedmiotów do 10 mm głębokości i na większości płaskich, 
wystarczająco twardych powierzchni · do stosowania wewnątrz i na zewnątrz · nie jest odporna na promieniowanie 
ultrafioletowe · chronić przed bezpośrednim kontaktem z wodą

Taśma z tkaniny z folią SuperDuct ST201
wszechstronna taśma klejąca o niezwykłej sile klejenia · zrywana ręcznie taśma do napraw na bazie kauczuku 
syntetycznego i elastycznego, formowalnego, wodoodpornego powlekanego włókna poliestrowego · taśma ST201 
charakteryzuje się doskonałą przyczepnością · doskonale trzyma się na gładkich i szorstkich powierzchniach, 
np. ze stali nierdzewnej, polietylenu, szkła i drewna · nadaje się do napraw, uszczelniania, mocowania, ochrony i 
wiązania · zakres temperatur: -10 °C do +75 °C

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

50 48 srebrnoszara 30 00 265 412 0,14 / 1m 6,75 TU85
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.



Taśma z tkaniny z folią SuperDuct ST311
wszechstronna taśma klejąca o niezwykłej sile klejenia · najwyższej jakości zrywana ręcznie taśma klejąca do napraw 
na bazie elastycznego, formowalnego, wodoodpornego powlekanego włókna poliestrowego · taśma na bazie 
kauczuku syntetycznego charakteryzuje się doskonałą przyczepnością · doskonale trzyma się na gładkich i szorstkich 
powierzchniach, np. ze stali nierdzewnej, polietylenu, szkła i drewna · nadaje się do napraw, uszczelniania, mocowania, 
ochrony i wiązania · zakres temperatur: -10 °C do +75 °C · niezwykle mocny materiał podstawowy

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

50 48 srebrnoszara 30 00 265 414 0,12 / 1m 6,05 TU85
50 72 srebrnoszara 30 00 265 415 0,20 / 1m 9,85 TU85

Taśma klejąca zbrojona Ekstra 326
bardzo elastyczna, stabilna i silnie klejąca taśma zbrojona w jakości premium. · składa się z miłej w dotyku tkaniny 
siatkowej 32 z klejem z kauczuku naturalnego · laminowana warstwą PE, dzięki czemu wodoodporna · bardzo 
dobra przyczepność i wysoka odporność na rozerwanie · do prac wykończeniowych na chropowatych podłożach, w 
szczególności tynkach i kamieniach ·  piaskowanie i naprawy · wodoszczelne zabezpieczanie zbiorników, bezpieczne 
pakowanie materiałów podczas transportu i usuwanego azbestu · Ostrożnie w przypadku lakierowanych powierzchni! 
Krótki czas zastosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków.

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

50 38 srebrny 40 00 353 145  +  8 0,13 / 1m 6,651) TR47
50 48 srebrna 40 00 353 144  + 24 0,17 / 1m 8,501) TR47
50 50 srebrny 40 00 353 146  +  4 0,18 / 1m 8,801) TR47
1) cena za szt.

Taśma tekstylna Extra 328
odporna na promieniowanie UV taśma tekstylna do długotrwałego maskowania i oklejania na zewnątrz pomieszczeń. · 
taśma tekstylna, składająca się z tkaniny siatkowej 55 z klejem z kauczuku naturalnego · powlekana PE · odporna na 
promieniowanie UV · bardzo dobra przyczepność · może być stosowana do różnych prac maskujących i oklejania, nawet 
na podłożach wysokiej jakości · dłuższa żywotność w porównaniu z tradycyjnymi taśmami tkaninowymi dzięki 
międzywarstwowej okładzinie z PE · do trwających nawet 4 tygodnie zatosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

25 19 jasnoszary 40 00 353 150  + 12 0,11 / 1m 2,701) TR47
25 25 jasnoszary 40 00 353 151  + 12 0,14 / 1m 3,551) TR47
25 30 jasnoszary 40 00 353 152  + 12 0,17 / 1m 4,251) TR47
25 50 jasnoszary 40 00 353 154  +  6 0,28 / 1m 7,051) TR47
1) cena za szt.

Taśma do prac malarskich / murarskich 358-44
taśma tekstylna, składająca się z tkaniny siatkowej 32 i kleju z naturalnego kauczuku · do prac osłonowych na gładkich 
i szorstkich powierzchniach, głównie na zewnątrz · idealna do zastosowań na betonie i murze · odporna na promieniowanie 
UV, miły w dotyku nośnik · bardzo dobra odporność na temperatury -50°C - +65°C · bardzo wysoka wytrzymałość na rozdarcie 
i początkowa siła klejenia · okres stosowania: 2 tygodnie · grubość: 0,20 mm · wytrzymałość na rozciąganie: 35 N/10 mm · 
wydłużenie przy zrywaniu: 20% · siła klejenia do stali: 3,7 N/10 mm 

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

50 44 żółty 40 00 353 040  + 24 0,17 / 1m 8,701) TR47
1) cena za szt.

Taśma uszczelniająca o dużej wytrzymałości g

jednostronna akrylanowa taśma uszczelniająca z wytrzymałym nośnikiem jonomerowym · do szybkich, bezpiecznych i 
ekstremalnie obciążonych napraw i uszczelnień wewnątrz i na zewnątrz budynków · do wodoszczelnego uszczelniania 
konturów, krawędzi, przejść, nitów i łbów śrub · do dachów przyczep i kamperów, rynein dachowych, rur pionowych, 
świetlików dachowych, połączeń ogrodów zimowych i szklarni · nadaje się do metali, lakierowanych powierzchni, 
lakierowanego drewna, szkła, ceramiki i wielu tworzyw sztucznych, czarna taśma jest odpowiednia do papy dachowej 
· bardzo dobra przyczepność, bardzo elastyczna i , promieniowanie ultrafioletowe i działanie ozonu · duża odporność na 
temperaturę, warunki atmosferyczne i promieniowanie UV

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

1,5 38 przeźroczysta 40 00 310 002 4,27 / 1m 6,40 TR00
1,5 38 czarny 40 00 310 003 4,27 / 1m 6,40 TR00
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Taśma z tkaniny z folią
powlekana PE Taśma tekstylna do wszechstronnych zastosowań w rzemiośle, przemyśle i rekreacji · do mocowania, 
łączenia w wiązki, pakowania, pokrywania i uszczelniania, do zabezpieczania transportu itp. · wysoka wytrzymałość na 
zerwanie · bardzo dobra siła klejenia na najróżniejszych podłożach · łatwe rozrywanie ręczne · klej z naturalnego kauczuku · 
wodoodporny · odporność temperaturowa 0°C do 60°C (przez krótki okres czasu).

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

50 48 srebrny 40 00 353 654 0,09 / 1m 4,30 PU06

Taśma z tkaniny z folią 1909 g

taśma tekstylna z folią o małych oczkach, powlekana polietylenem · wszechstronne zastosowanie podczas budowy stoisk 
targowych, w rzemiośle i rekreacji · do maskowania, oznaczania, wiązania, wzmacniania i naprawy, sklejania i plisowania 
wykładzin podłogowych oraz uszczelniania szczelin i kanałów klimatyzacji · dobre właściwości dopasowania · łatwo 
zdejmowana ręcznie · łatwość wykrawania · znakomita odporność na wodę · wysoka wartość wydłużenia przy zerwaniu · 
odporność na temperaturę maks. +60 °C przez 1 godzinę

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

50 50 srebrny 40 00 310 015 0,22 / 1m 10,85 TR00
50 50 czarny 40 00 310 014 0,22 / 1m 10,85 TR00

Taśma z tkaniny z folią
powlekana PE Taśma tekstylna z folią dla najwyższych wymagań · klej kauczuk naturalny · przystosowana do wielu 
zastosowań, np. prac związanych z pakowaniem, łączeniem w wiązki, przykrywaniem lub zabezpieczaniem, montażu 
przewodów rurowych, do zabezpieczania ładunku, nadaje się do izolacji · nadzwyczaj odporna na warunki atmosferyczne, 
również do zastosowań na zewnątrz · dobra siła klejenia do każdej powierzchni (np. metalu, tynku, muru) · wodoszczelna i 
odporna na warunki atmosferyczne · odporność temperaturowa 0-60°C (przez krótki okres czasu)

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

50 48 srebrny 30 00 265 561 0,11 / 1m 5,50 TU20

Taśma z tkaniny z folią Power-Tape g

wzmacniana tkaniną taśma uniwersalna dla wytrzymałych obciążeń · przywiera do niemal wszystkich podłoży (również 
do polietylenu, polipropylenu) · bardzo silna i wodoodporna · do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych · łatwo 
zdejmowana ręcznie · mocuje, uszczelnia, reperuje

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

10 48 srebrnoszara 40 00 353 092 0,40 / 1m 3,95 TX34
25 50 srebrnoszara 40 00 353 090 0,21 / 1m 5,30 TX34
50 50 srebrnoszara 40 00 353 091 0,18 / 1m 8,75 TX34

Taśma klejąca z tkaniny 800
odporna na starzenie · odporne na wilgoć · dobre właściwości dielektryczne · nie zawiera rozpuszczalników · z 
możliwością opisywania · duża siłą klejenia · odporny na temperatury od -40°C do +90°C · do uszczelnienia zbiorników 
i puszek · do ochrony i wzmocnienia grzbietów książek · do pakowania i zamykania · dla majsterkowiczów i domowych 
rzemieślników · bandażowanie uszkodzonych węży ogrodowych · mocowanie młodych drzewek przy palach wsporczych itp.

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. JS cena podstawowa /
EUR

EUR KO

25 15 żółty 40 00 353 220  + 20 0,35 / 1m 8,801) TC13
25 15 czerwony 40 00 353 221  + 20 0,35 / 1m 8,801) TC13
25 19 czerwony 40 00 353 227  + 16 0,44 / 1m 11,101) TC13
25 15 czarny 40 00 353 222  + 20 0,35 / 1m 8,801) TC13
25 19 czarny 40 00 353 228  + 16 0,44 / 1m 11,101) TC13
1) cena za szt.
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.



Taśma z tkaniny z folią Universal duct tape 4613
uniwersalny standard duct tape · wysoka przyczepność również na szorstkiej powierzchni · łatwe rozrywanie ręczne · 
wszechstronne zastosowanie, do przemysłu i rzemiosła · lepiszcze: kauczuk naturalny · całkowita grubość: 0,18 mm · 
siła klejenia: 4,1 N/cm · siła zrywająca: 34 N/cm · wydłużenie przy zrywaniu: 15% · odporność temperaturowa: +95 °C / 
30 Min.

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

50 48 srebrny mat 30 00 265 371 0,11 / 1m 5,50 TJ87
50 48 czarny 30 00 265 370 0,11 / 1m 5,50 TJ87

Taśma z tkaniny z folią Allzweck duct tape 4662
taśma uniwersalna klejąca z tkaniny · doskonała siła klejenia na szorstkich i zakurzonych powierzchniach (np. murach) · 
wodoodporna, nie przepuszcza pary wodnej · miła w dotyku i elastyczna · lepiszcze: kauczuk naturalny · całkowita 
grubość: 0,23 mm · siła klejenia: 4,5 N/cm · siła zrywająca: 34 N/cm · wydłużenie przy zrywaniu: 15% · odporność 
temperaturowa: +95 °C / 30 Min.

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

50 48 srebrny mat 30 00 265 385 0,13 / 1m 6,55 TJ87

Taśma z tkaniny z folią duct tape 4663
z siatki 34 PET/tkaniny bawełnianej i masy klejącej z naturalnego kauczuku · wysoka wytrzymałość na rozciąganie w 
porównaniu z konwencjonalnymi duct tapes · doskonała siła klejenia zarówno na szorstkich, jak i na zabrudzonych 
podłożach (np. beton, mur, drewno) · wodo- i paroodporna · miła w dotyku i elastyczna · do mocowania, nanoszenia 
plandek pokrywowych i folii ochronnych, np. przy renowacji powierzchni azbestowych · do zamknięcia wiader i beczek, 
do uszczelnienia rur itp.

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

50 48 srebrny 40 00 309 012 0,15 / 1m 7,50 TJ87

Taśma z tkaniny z folią tesaband® Premium 4651
taśma tekstylna o doskonałej jakości do 1001 zastosowań w przemyśle i rzemiośle · duża siła klejenia, również na 
szorstkiej powierzchni · doskonała elastyczność, odporność na rozdzieranie i ścieranie · odporna na wiatr i wodę 
oraz efekty starzenia · z możliwością napisów, łatwe rozrywanie ręczne · lepiszcze: kauczuk naturalny · 
całkowita grubość: 0,31 mm · siła klejenia: 3,3 N/cm · siła zrywająca: 100 N/cm · wydłużenie przy zrywaniu: 13% · 
odporność temperaturowa: +130 °C / 30 Min. · inne kolory i wymiary na zamówienie

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

50 50 biały 30 00 265 399  + 3 1,00 / 1m 50,051) TJ87
50 19 szary 30 00 265 400  + 8 0,38 / 1m 19,001) TJ87
50 30 szary 30 00 265 401  + 5 0,60 / 1m 30,051) TJ87
50 38 szary 30 00 265 388  + 4 0,76 / 1m 38,051) TJ87
50 50 szary 30 00 265 402  + 3 1,00 / 1m 50,051) TJ87
50 19 czarny 30 00 265 395  + 8 0,38 / 1m 19,001) TJ87
50 30 czarny 30 00 265 396  + 5 0,60 / 1m 30,051) TJ87
50 38 czarny 30 00 265 384  + 4 0,76 / 1m 38,051) TJ87
50 50 czarny 30 00 265 397  + 3 1,00 / 1m 50,051) TJ87
1) cena za szt.

Taśma z tkaniny z folią tesaband® Standard 4688
taśma naprawcza do uniwersalnego stosowania · wysoka przyczepność, również na szorstkiej powierzchni · odporna na 
wodę i starzenie · certyfikat AREVA do AKW · lepiszcze: kauczuk naturalny · całkowita grubość: 0,26 mm · siła klejenia: 
4,7 N/cm · siła zrywająca: 52 N/cm · wydłużenie przy zrywaniu: 9% · odporność temperaturowa: +110 °C / 30 Min.

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

25 50 srebrny mat 30 00 265 410  + 5 0,32 / 1m 7,901) TJ87
50 50 srebrny mat 30 00 265 406  + 1 0,28 / 1m 13,851) TJ87
25 50 czarny 30 00 265 407  + 5 0,32 / 1m 7,901) TJ87
50 50 czarny 30 00 265 405  + 1 0,28 / 1m 13,851) TJ87
1) cena za szt.
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Taśma z tkaniny z folią extra Power® 56341 / extra Power® 56343
czyste, doskonałe i profesjonalne rozwiązanie przy prostych i trudnych naprawach, reperacjach i renowacjach

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Model Nr art. JS cena podstawo-
wa / EUR

EUR KO

2,75 19 biały 56341 30 00 265 351  + 10 0,78 / 1m 2,151) TJ87
2,75 19 żółty 56341 30 00 265 352  + 10 0,78 / 1m 2,151) TJ87
2,75 19 czarny 56341 30 00 265 350  + 10 0,78 / 1m 2,151) TJ87
2,75 38 biały 56343 30 00 265 376  +  6 1,42 / 1m 3,901) TJ87
2,75 38 szary 56343 30 00 265 380  +  6 1,42 / 1m 3,901) TJ87
2,75 38 czerwony 56343 30 00 265 378  +  6 1,42 / 1m 3,901) TJ87
2,75 38 czarny 56343 30 00 265 375  +  6 1,42 / 1m 3,901) TJ87
1) cena za szt.

Taśma z tkaniny z folią extra Power® 56348
taśma foliowa wzmocniona włókniną · do szybkiego i łatwego rozwiązania problemów

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

10 48 czarny 30 00 265 390  + 6 0,45 / 1m 4,451) TJ87
1) cena za szt.

Taśma klejąca aluminiowa 511
czysta folia aluminiowa · grubość folii 30µ · całkowita grubość 70µ · samoprzylepna · jednostronna powłoka z odpornym 
na wysokie temperatury i starzenie oraz rozpuszczalnym w wodzie klejem akrylowym · trudno zapalna · stosowana jako 
stałe połączenie materiału izolacyjnego, paroizolacji do spoin oraz taśma naprawcza i maskująca

Długość 
m

Szerokość 
mm

Wersja Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

50 50 z paskiem ochronnym 30 00 265 393 0,18 / 1m 9,15 TUA1

Taśma klejąca aluminiowa 1436 P/F g

niedroga aluminiowa taśma klejąca dla prostych zastosowań · z klejem syntetyczno-kauczukowym i łatwą do 
zdejmowania pokrywą ochronną do uszczelniania i izolacji w przemyśle budowlanym oraz technice klimatyzacji · 
dobra elastyczność ze względu na cienki materiał nośny · odporność temperaturowa od -25°C do +70°C 
(krótkotrwale do +100°C) · trudnopalna wg DIN 4102 B1

Długość 
m

Szerokość 
mm

Wersja Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

50 50 z paskiem ochronnym 40 00 310 023 16 0,20 / 1m 9,851) TR00
1) cena za szt.

Taśma klejąca aluminiowa 345
czysta taśma aluminiowa do prac izolacyjnych i instalacyjnych przy instalacjach grzewczych, wentylacjach itp. · składa 
się z czystego aluminium (30 μ) · bardzo dobre właściwości klejenia · trudno zapalna zgodnie z normą DIN-4102-B1 · do 
oklejania laminowanych aluminium płyt izolacyjnych · bandażowanie laminowanych aluminium izolacji rurowych · 
do instalacji urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych · odporność temperaturowa: +100 °C

Długość 
m

Szerokość 
mm

Wersja Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

 25  50 z paskiem ochronnym 40 00 353 175 0,15 / 1m 3,75 TR47
 50  50 z paskiem ochronnym 40 00 353 176 0,13 / 1m 6,30 TR47
100 100 z paskiem ochronnym 40 00 353 177 0,27 / 1m 27,30 TR47

8/93

Produkty techniczne
Je

że
li 

w
 o

pi
si

e 
ni

e 
zo

st
ał

y 
po

da
ne

 in
ne

 in
fo

rm
ac

je
, d

os
ta

w
a 

od
by

w
a 

si
ę 

be
z 

za
w

ar
to

śc
i l

ub
 w

yp
os

aż
en

ia
.

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.



Taśma klejąca aluminiowa 50565
stabilna taśma aluminiowa do wszelkiego klejenia · dobra odporność mechaniczna · nie przepuszcza pary, odporna na 
wilgoć i na starzenie · odporna na olej i kwasy · trudno zapalna (UL510) · lepiszcze: Acrylat · całkowita grubość: 0,05 mm · 
siła klejenia: 6 N/cm · siła zrywająca: 35 N/cm · wydłużenie przy zrywaniu: 8% · odporność temperaturowa: -50°C do 
+150°C

Długość 
m

Szerokość 
mm

Wersja Nr art. cena podstawowa /  
EUR

EUR KO

25 50 z paskiem ochronnym 45 00 001 121 0,41 / 1m 10,25 TJ87
50 50 bez paska ochronnego 45 00 001 120 0,47 / 1m 23,40 TJ87

Taśma tynkarska
wytrzymała na rozrywanie miękka folia PCW, klej z naturalnego kauczuku · do krótkoterminowego przykrycia w przypadku 
prac malarskich i tynkarskich 

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

33 30 żółta 30 00 265 338 0,11 / 1m 3,751) TUA1
33 50 żółta 30 00 265 339 0,17 / 1m 5,601) TUA1
1) cena za szt.

Taśma tynkarska 4172 Standard
z giętkiej i odpornej na zniszczenie miękkiej folii PVC z masy klejowej z naturalnego kauczuku · niewrażliwa na wilgoć · 
odporna na zimno, słabe ługi i kwasy, jak i na wiele innych chemikaliów · łatwo rozwijana i łatwa do obróbki

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

33 50 żółta 30 00 265 331  + 6 0,14 / 1m 4,651) TJ87
1) cena za szt.

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

33 50,8 biała 40 00 310 021  + 24 0,13 / 1m 4,351) TR00
33 50,8 żółta 40 00 310 022  + 24 0,13 / 1m 4,351) TR00
1) cena za szt.

Uniwersalna, miękka taśma klejąca z PCV 764i g

do znakowania, wiązania, mocowania, zamykania · umożliwia łatwe znakowanie kolorystyczne · bardzo łatwa w obróbce, 
nawet na nierównych powierzchniach · miękka i rozciągliwa, o dużej sile klejenia · duża zdolność dopasowania · dobra 
odporność na rozpuszczalniki 

Taśma ochronna PCW 315
bardzo odporna na odkształcenia taśma PCW Premium do profesjonalnego zastosowania · płaska taśma ochronna PCW 
z bardzo odpornej i miękkiej folii PCW · naturalny klej kauczukowy · bardzo odporna na odkształcenia także pod wpływem 
temperatury · do profesjonalnej ochrony płaskich podłoży, jak np. drewno (lakierowane, gruntowane), aluminium i szkło

Ostrożnie w przypadku zwietrzałych podłoży PCW! Okres użytkowania do 6 tygodni w przypadku zastosowań 
wewnątrz i na zewnątrz.

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

33 50 żółty 40 00 353 109  + 36 0,14 / 1m 4,501) TR47
1) cena za szt.
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Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

33 50 biały 40 00 353 133  + 6 0,07 / 1m 2,401) TR47
33 50 żółta 40 00 353 132  + 6 0,07 / 1m 2,401) TR47
1) cena za szt.

Taśma ochronna PCW 3815 g

stabilna standardowa taśma PCW wykonana z bardzo odpornej i miękkiej folii PCW · do zabezpieczania płaskich podłoży, 
jak np. drewno (lakierowane, gruntowane), aluminium i szkło · ostrożnie w przypadku zwietrzałych podłoży PCW

Taśma ochronna PCW 318
rowkowana poprzecznie taśma PCW Premium, odporna na odkształcenia do łatwego i prostego odcinania · rowkowana 
poprzecznie taśma ochronna PCW z bardzo odpornej i miękkiej folii PCW · dobra odporność na odkształcenia · łatwe i 
proste odcinanie za pomocą powierzchni rowkowanej poprzecznie · naturalny klej kauczukowy · do profesjonalnej ochrony 
płaskich podłoży, jak np. drewno (lakierowane, gruntowane), aluminium i szkło

Ostrożnie w przypadku zwietrzałych podłoży PCW! Okres użytkowania do 6 tygodni w przypadku zastosowań 
wewnątrz i na zewnątrz.

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

33 30 biały 40 00 353 134  + 10 0,06 / 1m 2,001) TR47
33 50 biały 40 00 353 135  +  6 0,10 / 1m 3,301) TR47
33 50 żółta 40 00 353 136  +  6 0,10 / 1m 3,301) TR47
1) cena za szt.

Folia ochronna z PE SW36
samoprzylepna · słabo klejący klej akrylowy · odporna w ograniczonym stopniu na promieniowanie ultrafioletowe 
(< 4 tygodnie) · nieodpowiednia do ochrony metali i pokrytych warstwą odbijającą powierzchni ze szkła

Długość 
m

Szerokość c
m

Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

100 50 niebieska-
przeźroczysta

43 00 600 315 0,42 / 1m 42,20 TU38

Taśma znakowania
do oznaczania miejsc niebezpiecznych i przeszkód stałych (czarno-żółte) i tymczasowych (czerwono-białe) · 
samoprzylepna · w paski ukośne pod kątem 45° · skierowane w prawo · jednostronnie klejąca · 
grubość folii: 0,033 mm · całkowita grubość: 0,053 mm · taśmy są skierowane w prawo

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

66 60 czerwona/biała 30 00 265 596 0,11 / 1m 7,50 TUA1
66 60 czarna/żółta 30 00 265 595 0,11 / 1m 7,50 TUA1

Taśma do oznakowania podłogi F33P
z miękkiej folii PCW · jednostronna powleczona mocno klejącym klejem z kauczuku naturalnego · do znakowania podłoża 
wewnątrz budynków, np. w halach sportowych i zakładach produkcyjnych · całkowita grubość: 0,15 mm · odporność na 
promieniowanie UV oraz na warunki atmosferyczne: ograniczona · skierowana w prawo

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

33 50 czerwona/biała 40 00 353 212 0,19 / 1m 6,20 TU38
33 50 czarna/żółta 40 00 353 213 0,19 / 1m 6,20 TU38
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Klejąca taśma antypoślizgowa Gripping Material g

szybkie i proste rozwiązanie dla poprawionego chwytu · zapewnia większe bezpieczeństwo zapobiegając lub zmniejszając 
poślizg · dla narzędzi, urządzeń ogrodowych i domowych, dla obszaru rekreacyjnego i wielu innych · indywidualnie 
przycinane · samoprzylepna · trwały · do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz budynków · odporny na 
promieniowanie UV oraz na warunki atmosferyczne

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

2 25 szary 40 00 310 016 3,05 / 1m 6,10 TR00

Spray antypoślizgowy SAFE STEP® g

szybkoschnąca, odporna chemicznie, antypoślizgowa powłoka do niemal wszystkich typów podłoży · współczynnik 
antypoślizgowości R12 · do zastosować na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń, w których występuje tylko ruch pieszych · 
idealny do zastosowań na stopniach, powierzchniach bieżnych drabinach, basenach, prysznicach itp. · odporny na oleje, 
smary, środki czyszczące, benzynę, rozcieńczone kwasy i ługi · możliwość dotykania: 30 - 40 min / możliwość 
lakierowania: 30 – 60 min / lekkie obciążenie: 12 h / pełne obciążenie: 24 h

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem przeźroczysty 91 70 491 350  + 12 57,88 / 1l 23,151) TX40
1) cena za szt.

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

18,25 50 żółty fluorescencyjny 91 70 491 344 7,02 / 1m 128,10 TX40
18,25 50 czarny 91 70 491 336 4,45 / 1m 81,25 TX40
18,25 50 czarny/żółty 91 70 491 343 5,13 / 1m 93,60 TX40

Klejąca taśma antypoślizgowa SAFE STEP®

samoprzylepna · wrażliwy na nacisk klej przywiera natychmiast po zdjęciu warstwy wierzchniej i naklejeniu na podłoże · 
do wnętrz oraz do stosowania na zewnątrz na betonie, kamieniu, drewnie, kaflach ceramicznych, metalu itp. · tworzy 
wytrzymałą, antypoślizgową powierzchnię · nadaje się idealnie do schodów przeznaczonych do komunikacji publicznej · 
dobra odporność na wodę, olej silnikowy, ciecz hydrauliczną, detergenty, benzynę i olej napędowy
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Taśma do oznakowania podłogi Easy Tape
z wytrzymałego, odpornego PCW · duża obciążalność, do prostych i zagiętych linii · daje się usunąć bez pozostałości · do 
czystego, długotrwałego oznaczania wewnątrz i na zewnątrz budynków · do podłoży jak beton, kamień, drewno, 
kafle ceramiczne, metal, PCW, tworzywa sztuczne itp.

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

33 50 biały 91 90 491 480 0,42 / 1m 13,90 TU40
33 50 żółty 91 90 491 481 0,42 / 1m 13,90 TU40
33 50 zielona 91 90 491 484 0,42 / 1m 13,90 TU40
33 50 czerwona 91 90 491 482 0,42 / 1m 13,90 TU40
33 50 niebieska 91 90 491 483 0,42 / 1m 13,90 TU40
33 50 czerwona/biała 91 90 491 486 0,62 / 1m 20,40 TU40
33 50 czarna/żółta 91 90 491 485 0,62 / 1m 20,40 TU40
33 75 biała 91 90 491 487 0,60 / 1m 19,90 TU40
33 75 żółta 91 90 491 488 0,60 / 1m 19,90 TU40
33 75 zielona 91 90 491 491 0,60 / 1m 19,90 TU40
33 75 czerwona 91 90 491 489 0,60 / 1m 19,90 TU40
33 75 niebieska 91 90 491 490 0,60 / 1m 19,90 TU40
33 75 czerwona/biała 91 90 491 493 0,80 / 1m 26,50 TU40
33 75 czarna/żółta 91 90 491 492 0,80 / 1m 26,50 TU40



Klejąca taśma antypoślizgowa 60950
odpowiednia do stosowania wewnątrz i na zewnątrz · odporna na działanie słonej wody · trwały efekt antypoślizgowy 
do 2 lat w przypadku normalnego obciążenia · możliwe ręczne oderwanie · możliwa obróbka wytłaczarką · odporne na 
chemikalia · zastosowanie np. na podłogach w fabrykach, w pojazdach lub na prywatnych placach budowy (DIN 51130 / 
DIN 67510)

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

15 100 czarny 30 00 265 325 4,68 / 1m 70,20 TJ87

Klejąca taśma antypoślizgowa 60953
odpowiednia do stosowania wewnątrz i na zewnątrz · odporna na działanie słonej wody · trwały efekt antypoślizgowy 
do 2 lat w przypadku normalnego obciążenia · możliwe ręczne oderwanie · możliwa obróbka wytłaczarką · odporne na 
chemikalia · zastosowanie np. na podłogach w fabrykach, w pojazdach lub na prywatnych placach budowy (DIN 51130 / 
DIN 67510)

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. cena podstawowa /
EUR

EUR KO

15 25 beż fosforyzujący 30 00 265 326 2,34 / 1m 35,10 TJ87

Taśma izolacyjna tesaflex® 4163
specjalna taśma izolacyjna do instalacji elektrycznych i napraw · dobra odporność na warunki atmosferyczne · 
przeznaczona do trwałych zastosowań · odporna na kwasy i rozpuszczalniki · lepiszcze: acrylat · 
całkowita grubość: 0,13 mm · siła klejenia: 1,8 N/cm · siła zrywająca: 30 N/cm · wydłużenie przy zrywaniu: 250%

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

33 19 czarny 30 00 265 386 5 0,16 / 1m 5,201) TJ87
33 30 czarny 30 00 265 373 5 0,23 / 1m 7,651) TJ87
33 50 czarny 30 00 265 374 3 0,37 / 1m 12,301) TJ87
1) cena za szt.

Taśma elektroizolacyjna
duża przyczepność, przylegająca, ognioodporna · bezołowiowa, łatwa obróbka, opakowanie w worku polietylenowym · 
spełnia wymagania przepisów VDE, ÖVE i SEV zgodnie z kontrolą typu IEC 60454-3-1-10/F-PVCp/105

Kolor Nr art. JS cena podstawowa / EUR EUR KO
biały 40 00 353 181 5 0,07 / 1m 0,651) TU65
żółty 40 00 353 185 5 0,07 / 1m 0,651) TU65
zielona 40 00 353 184 5 0,07 / 1m 0,651) TU65
zielona/żółta 40 00 353 190 5 0,07 / 1m 0,651) TU65
czerwony 40 00 353 182 5 0,07 / 1m 0,651) TU65
niebieski 40 00 353 183 5 0,07 / 1m 0,651) TU65
brązowa 40 00 353 187 5 0,07 / 1m 0,651) TU65
czarny 40 00 353 180 5 0,07 / 1m 0,651) TU65
1) cena za szt.

Długość taśmy: 10 m / szerokość taśmy: 15 mm / grubość taśmy: 0,15 mm

Taśma elektroizolacyjna 302
na bazie miękkiego PCW · oznaczenie VDE · do wszystkich standardowych prac izolacyjnych · naprawa uszkodzonych 
izolacji · owijanie zakończeń kabli i rozgałęzień · izolacja kotwic i cewek · do wiązania i oplatania wiązek kabli · trudnopalna 
i odporna na starzenie wg DIN EN 60454-3-1 F-PVC/105/A-Tx typ 10 · bardzo odporna na rozcieńczone kwasy i ługi 
oraz na płyny eksploatacyjne pojazdów mechanicznych · bardzo odporna na rozcieńczone kwasy i ługi oraz na płyny 
eksploatacyjne pojazdów mechanicznych · odporna na temperatury od -10 °C do +105 °C

Kolor Nr art. JS cena podstawowa / EUR EUR KO
biały 40 00 353 201 20 0,13 / 1m 1,301) TH13
żółty 40 00 353 204 20 0,13 / 1m 1,301) TH13
zielona 40 00 353 205 20 0,13 / 1m 1,301) TH13
kolor czerwony 40 00 353 203 20 0,13 / 1m 1,301) TH13
niebieski 40 00 353 206 20 0,13 / 1m 1,301) TH13
szary 40 00 353 202 20 0,13 / 1m 1,301) TH13
czarny 40 00 353 200 20 0,13 / 1m 1,301) TH13
1) cena za szt.

Długość taśmy: 10 m / szerokość taśmy: 15 mm / grubość taśmy: 0,15 mm
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Zestaw taśm izolacyjnych 302
z oznaczeniem VDE, DIN EN 60454-3-1 F-PVC/105/A-Tx Typ K10 · do wszystkich standardowych prac izolacyjnych · 
naprawa uszkodzonych izolacji · owijanie zakończeń kabli i rozgałęzień · do wiązania i oplatania wiązek kabli · izolacja 
kotwic i cewek i in. · po 1 rolce w kolorze żółtym, niebieskim, białym, czarnym, czerwonym, zielonym

Zawartość Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

6-częściowy 40 00 353 207 0,21 / 1m 4,151) TC13
1) cena za zestaw

Długość taśmy 3,3 m / szerokość taśmy: 19 mmilustracja może się różnić

Taśma izolacyjna E91
miękka folia PCW, jednostronnie powlekana usieciowanym klejem kauczukowym · do instalacji elektrycznych i 
kablowych, oznaczania wiązek kablowych i zabezpieczeń antykorozyjnych · całkowita grubość: 0,12 mm · zakres 
temperatur: -10 °C do +105 °C · odporność na promieniowanie UV: ograniczona · zgodność z VDE 0340/DIN 40633 · 
zachowanie w razie pożaru: samogasnący wg B1

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

33 15 biały 40 00 353 232 0,06 / 1m 2,00 TU38

33 15 żółty 40 00 353 233 0,06 / 1m 2,00 TU38

33 15 zielona 40 00 353 234 0,06 / 1m 2,00 TU38

33 15 czerwony 40 00 353 235 0,06 / 1m 2,00 TU38

33 15 niebieski 40 00 353 236 0,06 / 1m 2,00 TU38

33 15 szary 40 00 353 237 0,06 / 1m 2,00 TU38

33 15 czarny 40 00 353 238 0,06 / 1m 2,00 TU38

33 19 biały 40 00 353 239 0,07 / 1m 2,40 TU38

33 19 żółty 40 00 353 240 0,07 / 1m 2,40 TU38

33 19 zielona 40 00 353 241 0,07 / 1m 2,40 TU38

33 19 czerwony 40 00 353 242 0,07 / 1m 2,40 TU38

33 19 niebieski 40 00 353 243 0,07 / 1m 2,40 TU38

33 19 szary 40 00 353 244 0,07 / 1m 2,40 TU38

33 19 czarny 40 00 353 245 0,07 / 1m 2,40 TU38

Zamknięcie ciśnieniowe Dual Lock High Tech g

do tymczasowych mocowań · zwalniane, samoprzylepne zamknięcie ciśnieniowe z małym przyciskiem grzybkowym · 
możliwość ponownego zwalniania do 1000 razy · szybki i prosty montaż i demontaż · przywiera do wielu różnych podłoży 
· do obszaru wewnętrznego i zewnętrznego, np. na wysoko- i niskoenergetycznych tworzywach sztucznych, metalach i 
wielu lakierach proszkowych

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

1,25 25 przeźroczysty 40 00 310 000 5,72 / 1m 7,15 TR00

1,25 25 czarny 40 00 310 001 5,72 / 1m 7,15 TR00

Element wiążący na rzepy g

samozamykający element wiążący na rzepy uniwersalnego zastosowania · do spinania kabli, mocowania roślin itp. · 
indywidualnie przycinane · do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz budynków

Długość 
m

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

3 12 szary/czarny 40 00 310 017 1,37 / 1m 4,10 TR00
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Samoprzylepna taśma montażowa Powerstrips® 58000
sprytna alternatywa dla wierteł, młotków i gwoździ · większe i mniejsze przedmioty mogą być łatwo i szybko 
przymocowane i bez śladu ponownie odklejone · klej na obu stronach - z wysokiej jakości tworzywa sztucznego · silniejszy 
uchwyt dla przedmiotów na prawie wszystkich podłożach · proste przymocowanie i całkowite odklejenie bez uszkodzenia · 
odpowiednia dla całego asortymentu haczyków tesa Powerstrips® · maksymalny uchwyt do prostych powierzchni do 2 kg 
wagi · nieodpowiednia do tapet winylowych, powierzchni teflonowych, Styropor®, tworzywa piankowego, materiałów 
porowatych

Zawartość Rozmiar mm Nr art. EUR KO

paczka SB po 10 pasków 20 x 50 30 00 265 422 3,40 TJ87

Haki dekoracyjne Powerstrips® Haken LARGE
proste mocowanie bez śrub, kołków i gwoździ · możliwe do odklejenia bez śladu i do wielokrotnego użytku · t
worzywo sztuczne · Karta SB z haczykami /4 p

Wersja Kolor Rozmiar Model Nr art. EUR KO

owalne biały dł. (70x37 mm) 58013 30 00 265 424 4,00 TJ87

trójkątne przeźroczysty XL (45x28 mm) 58813 40 00 309 017 3,90 TJ87

40 00 309 01730 00 265 424

Folia uszczelniająca okienna tesamoll® 5432
do starych lub pojedynczo oszklonych okien · termoizolacyjna poduszka powietrzna (izolacja podobna do dodatkowej 
szyby szklanej) · zatrzymuje zimno · oszczędza energię · zmniejsza tworzenie się skroplonej wody na szybie · przykleić 
wewnątrz za pomocą dołączonej dwustronnej taśmy klejącej · folia jest wyrównywana za pomocą suszarki do włosów i 
ściśle naprężana

Dł. x szer. m Model Nr art. cena podstawowa / EUR EUR KO

4,0 x 1,5 5432 30 00 265 321 2,68 / 1m 10,70 TJ87

Szyna uszczelniająca do drzwi tesamoll® 5405
elastyczna szyna uszczelniająca do drzwi do nierównych podłoży · lakierowany profil aluminiowy · ze sprężystym 
zawieszeniem szczotek · do nierównej podłogi · zatrzymuje hałas, kurz, przeciąg i zimno · do szczelin do 15 mm · 
prosty montaż, beż śrub i gwoździ · samoprzylepna

Dł. x szer. mm Kolor Nr art. EUR KO

1000 x 40 biały 30 00 265 315 23,90 TJ87
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Szyna uszczelniająca do drzwi tesamoll® 5433
szyna z tworzywa sztucznego z wyposażeniem szczotek · zatrzymuje hałas, kurz, przeciąg i zimno · do gładkich podłóg · 
do szczelin do 12 mm · prosty montaż, beż śrub i gwoździ · samoprzylepna

Dł. x szer. mm Kolor Nr art. EUR KO

1000 x 37 biały 30 00 265 311 7,85 TJ87

1000 x 37 brązowa 30 00 265 312 7,85 TJ87

Samoprzylepna uszczelka do okien / drzwi tesamoll® 5390
gumowa uszczelka do profili drążonych P · zatrzymuje zimno, przeciąg, hałas i kurz, oszczędza energię · 
do szczelin 2 - 5 mm · z poduszką powietrzną - idealna także do dużych szczelin · odporna na wpływy atmosferyczne, 
promieniowanie ultrafioletowe i działanie ozonu · ścieralna · samoprzylepna · trwałość 8 lat

Wys. x szer. 
mm

Długość 
m

Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

5,5 x 9 6 biały 30 00 265 155 1,36 / 1m 8,15 TJ87

5,5 x 9 6 brązowa 30 00 265 157 1,36 / 1m 8,15 TJ87

Uszczelka silikonowa elastyczna tesamoll® 5417
samoprzylepna, łatwa do przymocowania i wysoko elastyczna uszczelka silikonowa do drzwi i okien · oszczędza do 
40% kosztów ogrzewania · trwałość: 15 lat · bardzo odporna na wpływy atmosferyczne, promieniowanie ultrafioletowe 
i działanie ozonu · odporny na temperatury od -50°C do +60°C · nieprzepuszczająca powietrza i wodoszczelna · łatwe 
czyszczenie

Wys. x szer. 
mm

Długość 
m

Kolor Model Nr art. cena podstawo-
wa / EUR

EUR KO

7 x 9 6 przeźroczysty 5417 30 00 265 319 1,65 / 1m 9,90 TJ87

Samoprzylepna uszczelka do okien / drzwi tesamoll® 5428 / tesamoll® 55604
pianka uszczelniająca PUR · zatrzymuje zimno, przeciąg, hałas i kurz, oszczędza energię · do szczelin 1 - 5 mm · 
samoprzylepna · trwałość 2 lata

Wys. x szer. mm Wysokość mm Model Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

6 x  9 6  5428 30 00 265 152 0,62 / 1m 3,70 TJ87

6 x 15 6 55604 30 00 265 154 0,98 / 1m 5,85 TJ87

Samoprzylepna uszczelka do okien / drzwi tesamoll® 5463
gumowa uszczelka profilowa · zatrzymuje zimno, przeciąg, hałas i kurz, oszczędza energię · do szczelin 1 - 3,5 mm · 
odporna na wpływy atmosferyczne, promieniowanie ultrafioletowe i działanie ozonu · ścieralna · samoprzylepna · 
zrwałość 4 - 8 lat

Wys. x szer. 
mm

Długość 
m

Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

4 x 9 6 biały 30 00 265 162 1,10 / 1m 6,60 TJ87

4 x 9 6 brązowy 30 00 265 161 1,10 / 1m 6,60 TJ87
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Jednoskładnikowy pistolet montażowy Lite
wytrzymały metalowy pistolet z gumowanym uchwytem · zdejmowana 
lufa pistoletu dla większej stabilności · łatwo regulowany dzięki chwytnej 
śrubie z mosiądzu · do obróbki jednoskładnikowej pianki poliuretanowej, do 
aplikacji pistoletem

Nr art. EUR KO
40 00 356 205 30,50 PK30

Jednoskładnikowy pistolet montażowy Profi
wysokiej jakości wykonanie do użytku profesjonalnego do wymagającej 
pracy na budowie · kompletna powłoka antyadhezyjna · łatwa i precyzyjna 
regulacja · ergonomiczny uchwyt i spust dla optymalnego trzymania · do 
obróbki jednoskładnikowej pianki poliuretanowej, do aplikacji pistoletem

Nr art. EUR KO
30 00 264 110 45,60 PK30

Jednoskładnikowy pistolet montażowy White Line g

wysokiej jakości pistolet metalowy do profesjonalnych prac · czyste, szybkie 
i dokładne dozowanie przez zawór igłowy · odporny na korozję i nierdzewny · 
indywidualnie regulowana śruba dozująca

Nr art. EUR KO
40 00 349 554 38,10 TX34

Jednoskładnikowy pistolet montażowy Lite
wytrzymały metalowy pistolet z gumowanym uchwytem · zdejmowana lufa 
pistoletu dla większej stabilności · łatwo regulowany dzięki chwytnej śrubie 
z mosiądzu · do obróbki jednoskładnikowej pianki poliuretanowej, 
do aplikacji pistoletem

Nr art. EUR KO
40 00 356 212 39,20 TE39

Jednoskładnikowy pistolet montażowy Ergo X7
stabilny pistolet z tworzywa sztucznego · rura transportowa i spust z metalu · 
strzykawka dozująca z mosiądzu · adapter z kulką zabezpieczającą · 
optymalny przepust piankowy · miękko ogumiony uchwyt ręczny · bardzo 
duża śruba regulacyjna · kolor: czarny / czerwony

Nr art. EUR KO
40 00 356 206 22,20 TE39

Jednoskładnikowy pistolet montażowy XL
stworzony specjalnie do wypełniania głębokich pęknięć murów, 
niedostępnych miejsc lub łatwego wypełniania pianką bez konieczności 
korzystania z drabiny · odpowiedni do nanoszenia poliuretanowych klejów 
dachowych · z gumowym uchwytem · długość lufy pistoletu: 60 cm

Nr art. EUR KO
40 00 356 204 61,50 TE39

Pistolet do wkładów X7
metal · drążek przesuwny sześciokątny · czarny lakier · automatyczny 
wybieg i końcowe zatrzymanie · Tip Cleaner · przełożenie 7:1 · do 
wszystkich standardowych wkładów (310 ml)

Nr art. EUR KO
40 00 356 207 6,60 TE39

Pistolet do wkładów
wytrzymała konstrukcja z pełnego metalu · powlekany proszkowo · 
hartowany drążek przesuwny sześciokątny  · do wszystkich standardowych 
wkładów (310 ml)

Nr art. EUR KO
40 00 356 335 8,55 TE27
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Wyciskacz do kartuszy Profi PLUS
nowa generacja wyciskaczy do wkładów dla profesjonalistów · 
z aktywowaną funkcją zatrzymywania wypływu i zintegrowanym nożem 
do obcinania końcówki dozującej – końcówka dozująca nie jest ściskana 
podczas obcinania · stosunek przełożenia 19:1 · części posuwu i napędu 
wyposażone w antykorozyjny stop specjalny · chwyt i odciąg gumowane · 
z hakiem prowadzącym · do wszystkich standardowych wkładów (310 ml)

Nr art. EUR KO
40 00 356 222 39,20 PK30

Wyciskacz do kartuszy
stabilna konstrukcja z blachy stalowej · niebieski lakier · gładki drążek 
popychający · do wszystkich standardowych wkładów (310 ml)

Nr art. EUR KO
40 00 356 320 6,45 TE39

Wyciskacz do kartuszy
bardzo ciężka, błyszcząca konstrukcja z blachy stalowej ocynkowanej · 
ząbkowany i hartowany drążek pchający · z przebijakiem dysz i obcinaczem · 
do wszystkich standardowych wkładów (310 ml)

Nr art. EUR KO
40 00 356 325 9,75 TE27

Wyciskacz do kartuszy HPS44
prasa (wyciskarka) z tworzywa sztucznego z metalowym klocem 
popychowym · gumowanym uchwytem i obracaną osłoną · do wszystkich 
standardowych wkładówy (310 ml)

Nr art. EUR KO
40 00 356 334 14,40 TE39

Wyciskacz do kartuszy CLICK GUN g

opatentowany · system Direct Stop: aplikacja kleju zatrzymuje się 
natychmiast po zwolnieniu spustu · bardzo lekki - wkład nie posiada 
płaszcza · bardzo prosty w obsłudze - wymaga bardzo małej siły · idealny do 
precyzyjnego nakładania kleju · do wszystkich standardowych wkładów (310 ml)

Nr art. EUR KO
40 00 356 328 10,25 TB91

Wyciskacz do kartuszy POWER PISTOL g

wytrzymały pistolet do wkładów do wszystkich tradycyjnych wkładów z 
klejem i uszczelniaczem · odpowiedni do prostej aplikacji uszczelniaczy 
aż po bardzo mocne kleje montażowe · SYSTEM DIRECT STOP: klej/
uszczelniacz przestaje wypływać natychmiast po zwolnieniu nacisku 
na dźwignię · wytrzymałe części metalowe gwarantują długą trwałość · 
MOŻLIWOŚĆ OBROTU O 360°: idealny do zastosowań w narożnikach i 
niszach · do wszystkich standardowych wkładów (310 ml)

Nr art. EUR KO
40 00 356 329 15,45 TB91

Końcówki z ostrym końcem do kartuszy
do aplikacji klejów i materiałów uszczelniających · do wszystkich 
standardowych wkładów (310 ml)

Nr art. EUR KO
40 00 353 848 0,15 TX81

Wyciskacz do kartuszy Profi
stabilne narzędzie dla profesjonalistów, z obracaną osłoną i bardzo mocnym 
klockiem popychowym, gumowanym antypoślizgowym uchwytem 
i spustem · części pchane i napędowe wykonane z antykorozyjnego stopu 
specjalnego · stosunek przełożenia 17:1 · zintegrowany hak prowadzący · 
nadaje się również do gęstych mas · do wszystkich standardowych 
wkładów (310 ml)

Nr art. EUR KO
30 00 264 017 20,20 PK30



Końcówki z ostrym końcem do kartuszy PFWKS g

tworzywo sztuczne · ponowne zamykanie · oznakowane miejsce cięcia na 
końcówkach dla różnych szerokości fugi · do wszystkich standardowych 
wkładów (310 ml) · z 5 zapasowymi końcówkami do wkładów i 1 nasadką 
zamykającą na worek

Nr art. EUR KO
40 00 353 509 1,701) TX34

1) cena za worek

Ręczny pistolet do spoinowania Profi
stabilny wyciskacz materiału uszczelniającego · zamknięte wykonanie · 
ze stabilnym aluminiowym złączem gwintowanym i obrotową rurą 
aluminiową · nadaje się do gęstych mas

Nadaje się do Nr art. EUR KO
wkłady 310 ml/worki do 400 ml 30 00 264 018 20,10 PK30
wkłady 310 ml/worki do 600 ml 30 00 264 019 22,50 PK30
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Ręczny pistolet do spoinowania HPS
stabilny wyciskacz materiału uszczelniającego · zamknięte wykonanie · 
ze stabilnym aluminiowym złączem gwintowanym i obrotową rurą aluminio
wą · nadaje się do gęstych mas

Nadaje się do Nr art. EUR KO
wkłady 310 ml/worki do 400 ml 40 00 356 208 26,10 TE39
wkłady 310 ml/worki do 600 ml 40 00 356 209 29,20 TE39

Dysza zapasowa
pasuje do rozmiaru ręcznego pistoletu do spoinowania: nr art. 
30 00 264 018 + 30 00 264 019 + 40 00 356 208 + 40 00 356 209

Nr art. EUR KO
40 00 356 341 1,25 TE39

Talerz popychowy
pojedyncze szczelinowanie · pasuje do ręcznego pistoletu do spoinowania 
nr art. 30 00 264 018 + 30 00 264 019 + 40 00 356 208 + 40 00 356 209

Nr art. EUR KO
43 00 600 316 1,30 TE39

Nakrętka złączkowa
aluminium · pasuje do   nr art. 30 00 264 018, 30 00 264 019, 
40 00 356 208, 40 00 356 209

Nr art. EUR KO
40 00 356 342 3,95 TE39

Wycinaki, noże do fug Fugenhai
do łatwego i nie powodującego uszkodzeń usuwania starych uszczelek 
ze szczelin i z gładkich powierzchni · rękojeść z tworzywa sztucznego · 
ostrze ze stali szlachetnej

Zawartość Nr art. EUR KO
1 nóż do fug, 1 ostrze zapasowe 40 00 353 510 3,20 TX34

Kwartet do fug
z elastycznego tworzywa sztucznego · do szczelin o różnej wielkości · 
do kątowych i okrągłych szczelin · łatwa obsługa · zestaw 4 szt. w pudełku 
z tworzywa sztucznego

Nr art. EUR KO
30 00 264 023 7,25 PK30

Dwuskładnikowy pistolet do dozowania
wytrzymały podwójny wyciskacz z bardzo mocnym klockiem popychowym · 
gumowany uchwyt · części posuwu i napędu z antykorozyjnym stopem 
specjalnym · przełożenie 18:1 · do obróbki wkładów dwuskładnikowych 
do 220 ml · ocynkowany

Nr art. EUR KO
40 00 356 200 41,40 TE39
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Mieszalnik statyczny g

pasuje do wszystkich podwójnych strzykawek 25 g i 50 g

Wersja Nr art. JS EUR KO
tworzywo sztuczne 40 00 356 211 10 1,251) TU51
1) cena za szt.

Dwuskładnikowy pistolet do dozowania g

do wkładów dwukomorowych UHU · ergonomiczna mechanika dźwigni · 
korzystny efekt dźwigni · łatwe mocowanie wkładów · posuw z precyzyjnym 
dozowaniem · brak wypływu kleju · pasuje do art. nr 40 00 353 329, 
40 00 353 414, 40 00 353 417, 40 00 353 418 oraz 40 00 353 419

Nr art. EUR KO
40 00 353 422 53,80 TB91

Mieszalnik statyczny g

do kartuszy dwukomorowych UHU · tworzywo sztuczne · pasuje do 
art. nr 40 00 353 329, 40 00 353 414, 40 00 353 417, 40 00 353 418 oraz 
40 00 353 419

Wersja Długość mm Nr art. JS EUR KO
krótki 77 40 00 353 423 10 0,851) TB91
krótki, zagięty 70 40 00 353 424 10 1,051) TB91
średni 98 40 00 353 425 10 0,901) TB91
1) cena za szt.

Dwuskładnikowy pistolet do dozowania g

1:1 pasuje do podwójnej strzykawki 50 g · dokładna kontrola nanoszenia 
dzięki lekkiej obsłudze · szybkie czasy nanoszenia · niewielkie straty 
materiału dzięki dokładnemu dozowaniu · optymalne mieszanie i nanoszenie 
materiału w jednym procesie roboczym · tworzywo sztuczne

Nr art. EUR KO
40 00 356 210 36,20 TU51
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Produkty techniczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Jednoskładnikowa pianka montażowa g

B2 wg DIN 4102 część 1 · jednoskładnikowa, gotowa do użycia, samorozprężna twarda pianka poliuretanowa o bardzo 
dobrej izolacji termicznej i znakomitej objętości wypełniania · do wypełniania pianką pustych przestrzeni oraz do 
izolowania i tłumienia ościeżnic okiennych i drzwiowych, parapetów · utrzymuje się na niemal wszystkich podłoży oprócz 
PE, PP, PTFE, silikon · odporna na wiele rozpuszczalników, farb, chemikaliów, oleju i benzyny · odporna na starzenie ·  
nie odporna na UV · nie odpowiednia do trwałego stosowania pod wodą · wydajność pianki: puszka 500 ml do 25 litrów / 
puszka 750 ml do 37 litrów · odporność temperaturowa: -40ºC do +90ºC · temperatura nakładania: powierzchnia mocująca 
i otoczenie +5ºC do +35ºC / puszka +5°C do +30°C

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka szampan 40 00 340 020  + 12 11,70 / 1l 5,851) PE03

750 puszka szampan 40 00 340 021  + 12 10,33 / 1l 7,751) PE03
1) cena za szt.

Jednoskładnikowa pianka montażowa White Line g

1-składnikowa pianka montażowa PU z technologią WhiteTeq Quattro: 4x więcej komórek / jednostkę przestrzenną,  
20% lepsza izolacja termiczna 0,032 W/mK, 50% lepsza izolacja akustyczna 63 dB, 10x wyższa stabilność UV (w 
porównaniu ze zwykłymi piankami PU) · znakomita jakość pianki · delikatna, równomierna struktura · do wypełniania i 
izolowania ościeżnic okiennych · uszczelnianie pierścieni szybów i studni · wypełnianie i izolacja wyłomów w murach i 
pustych przestrzeni, np. przepustów rur, skrzynek rolet, otworów w konstrukcjach dachowych itp. · montaż ościeżnicy 
drzwi (drewnianych i z tworzywa sztucznego) do 20 kg ciężaru skrzydła drzwi

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Typ Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka biały PUW50 40 00 349 550  + 12 13,80 / 1l 6,901) TX34

750 puszka biały PUW75 40 00 349 551  + 12 13,73 / 1l 10,301) TX34
1) cena za szt.

Jednoskładnikowa pianka montażowa SOUDAFOAM g

jednoskładnikowa pianka poliuretanowa do wypełniania, izolowania, i klejenia w przypadku zastosowań budowlanych oraz 
w przemyśle, jak np. wypełnianie przepustów rur, wyłomów w murach, pracach dachowych i wszelkiego rodzaju pustych 
przestrzeni · klasa materiału B2

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka szampan 40 00 353 900  + 12 12,40 / 1l 6,201) TE81

750 puszka szampan 40 00 353 901  + 12 11,07 / 1l 8,301) TE81
1) cena za szt.

Jednoskładnikowa pianka do studni FM240
z opatentowanym adapterem 2 w 1: obróbka jest możliwa dzięki pistoletowi montażowemu, jak i rurce adaptera · 
pianka poliuretanowa · przeznaczona do uszczelniania i łączenia betonowych kręgów oraz do połączeń zakładkowych · 
utrzymuje się bardzo dobrze na licznych zwykłych podłożach przeznaczonych do celów budowlanych, jak np. beton, mur, 
kamień, tynk, drewno, cement włóknisty, metal oraz liczne tworzywa sztuczne (polistyren, twarde pianki PUR, poliester, 
twarde PCW) · normalnie łatwopalna B2 DIN 4034 część 2 · wysoka izolacja akustyczna i termiczna, dobra stabilność 
wymiarowa · odporna na działanie gnicia, ciepła i wody · szybkie utwardzanie 
 
Rurki adaptera nie należą do kompletu, należy je zamówić dodatkowo (nr art. 30 00 264 004)

Uwaga: W przypadku sprzedaży do odbiorców prywatnych należy dołączyć rękawice (np. art. nr 40 00 371 181).  
Produkt jest dostarczany przez producenta bez rękawiczek, ponieważ klasyfikowany jako produkt czysto handlowy.

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

750 puszka zielony 30 00 264 003  + 12 14,00 / 1l 10,501) TX89
1) cena za szt.



Jednoskładnikowa pianka ognioodporna FM190
z opatentowanym adapterem 2 w 1: obróbka jest możliwa dzięki pistoletowi montażowemu, jak i rurce 
adaptera · pianka poliuretanowa · odpowiednia do napełniania i uszczelniania szczelin z wymogiem w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej · służy ponadto do uszczelnienia i izolacji · utrzymuje się bardzo dobrze na licznych zwykłych podłożach 
przeznaczonych do celów budowlanych, jak np. beton, mur, kamień, tynk, drewno, cement włóknisty, metal oraz liczne 
tworzywa sztuczne (polistyren, twarde pianki PUR, poliester, twarde PCW) · trudno zapalny B1 DIN 4102-T1 (P-NDS 
04306) · wysoka izolacja akustyczna i termiczna · szybka krajalność · dobra stabilność wymiarowa · odporna na działanie 
gnicia, ciepła i wody 
 
Rurki adaptera nie należą do kompletu, należy je zamówić dodatkowo (nr art. 30 00 264 004)

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

750 puszka szary 30 00 264 009  + 12 28,80 / 1l 21,601) TX89
1) cena za szt.
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Rurka przejściówki
do obróbki pianki montażowej PU · nie pasuje do puszek z adapterem 2 w 1

Nr art. EUR KO

40 00 353 849 0,35 TE81

Rurka przejściówki AA210
z tworzywa sztucznego · pasuje do art. nr. 30 00 264 003, 30 00 264 009, 
30 00 264 065 oraz 30 00 264 066 · dzięki zaworowi 2 w 1 pianki 
jednoskładnikowe PUR Illbruck mogą być stosowane również z rurką 
przejściówki

Nr art. EUR KO

30 00 264 004 0,30 TR89

Jednoskładnikowa pianka do aplikacji pistoletem XXL g

B2 wg DIN 4102 część 1 · jednoskładnikowa, gotowa do użycia, samorozprężna twarda pianka poliuretanowa z 
wydajnością pianki XXL - do 50% większa wydajność, niż w przypadku zwykłej puszki 500 ml · bardzo niska 
emisja – licencja EC1R PLUS · nadaje się do montażu zgodnie z EnEV, DIN 4108-7 i RAL (Mo 01, ift Rosenheim) · 
precyzyjne dozowanie dzięki obróbce za pomocą pistoletu do pianki · do wypełniania pianką pustych przestrzeni oraz do 
izolowania i tłumienia ościeżnic okiennych i drzwiowych, parapetów · utrzymuje się na niemal wszystkich podłoży oprócz 
PE, PP, PTFE, silikon · odporna na wiele rozpuszczalników, farb, chemikaliów, oleju i benzyny · odporna na starzenie · 
nie odporna na UV · nie odpowiednia do trwałego stosowania pod wodą · wydajność pianki: do 42 litrów · odporność 
temperaturowa: -40ºC do +90ºC · temperatura nakładania: powierzchnia mocująca i otoczenie +5ºC do +35ºC / puszka 
+5°C do +30°C

Uwaga: W przypadku sprzedaży do odbiorców prywatnych należy dołączyć rękawice (np. art. nr 40 00 371 181).  
Produkt jest dostarczany przez producenta bez rękawiczek, ponieważ klasyfikowany jako produkt czysto handlowy.

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka szary 40 00 340 022  + 12 12,00 / 1l 6,001) PE03
1) cena za szt.

Jednoskładnikowa pianka do aplikacji pistoletem g

B2 wg DIN 4102 część 1 · jednoskładnikowa, gotowa do użycia, samorozprężna twarda pianka poliuretanowa o bardzo 
dobrej izolacji termicznej i znakomitej stabilności kształtu · nadaje się do montażu zgodnie z EnEV, DIN 4108-7 i RAL 
(Mo 01, ift Rosenheim) · precyzyjne dozowanie dzięki obróbce za pomocą pistoletu do pianki · do wypełniania pianką 
pustych przestrzeni oraz do izolowania i tłumienia ościeżnic okiennych i drzwiowych, parapetów · utrzymuje się na niemal 
wszystkich podłoży oprócz PE, PP, PTFE, silikon · odporna na wiele rozpuszczalników, farb, chemikaliów, oleju i benzyny · 
odporna na starzenie · nie odporna na UV · nie odpowiednia do trwałego stosowania pod wodą · wydajność pianki: do 45 
litrów · odporność temperaturowa: -40ºC do +90ºC · temperatura nakładania: powierzchnia mocująca i otoczenie +5ºC do 
+35ºC / puszka +5°C do +30°C

Uwaga: W przypadku sprzedaży do odbiorców prywatnych należy dołączyć rękawice (np. nr art. 40 00 371 181).  
Produkt jest dostarczany przez producenta bez rękawiczek, ponieważ klasyfikowany jako produkt czysto handlowy.

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

750 puszka szampan 40 00 340 023  + 12 10,33 / 1l 7,751) PE03
1) cena za szt.
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Produkty techniczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Jednoskładnikowa pianka do aplikacji pistoletem White Line g

1-składnikowa pianka do pistoletu PU z technologią WhiteTeq Quattro: 4x więcej komórek / jednostkę przestrzenną,  
20% lepsza izolacja termiczna 0,032 W/mK, 50% lepsza izolacja akustyczna 63 dB, 10x wyższa stabilność UV (w 
porównaniu ze zwykłymi piankami PU) · znakomita jakość pianki · delikatna, równomierna struktura · do wypełniania 
i izolowania ościeżnic okiennych · izolowanie ościeżnic drzwi · wypełnianie i izolacja wyłomów w murach i pustych 
przestrzeni, np. przepustów rur, skrzynek rolet itp. · wypełnianie pianką pustych przestrzeni i szczelin w systemach izolacji 
termicznej

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Typ Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

750 puszka biały PUS75 40 00 349 552  + 12 14,40 / 1l 10,801) TX34
1) cena za szt.

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

750 puszka szampan 40 00 353 903  + 12 11,07 / 1l 8,301) TE81
1) cena za szt.

Jednoskładnikowa pianka do aplikacji pistoletem SOUDAFOAM-GUN g

jednoskładnikowa, samorozprężna twarda pianka poliuretanowa o bardzo dobrych właściwościach izolacji akustycznej 
i cieplnej oraz o znakomitej stabilności kształtu · profesjonalna obróbka poprzez dokładne dozowanie za pomocą 
odpowiedniego pistoletu dozującego · nadaje się do izolacji akustycznej, do izolowania i wypełniania fug połączeń 
budowlanych zgodnie z EnEV DIN 4108 i dyrektywami montażowymi RAL · przystosowana do certyfikowanego przez  
IFT SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)

Uwaga: W przypadku sprzedaży do odbiorców prywatnych należy dołączyć rękawice (np. art. nr 40 00 371 181).  
Produkt jest dostarczany przez producenta bez rękawiczek, ponieważ klasyfikowany jako produkt czysto handlowy.

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

750 puszka kolor niebieski 40 00 353 889  + 12 16,67 / 1l 12,501) TE81
1) cena za szt.

Jednoskładnikowa pianka do aplikacji pistoletem FLEXI FOAM g

bardzo elastyczna, 1-składnikowa pianka poliuretanowa · nadaje się szczególnie do wypełniania szczelin połączeń 
budowlanych wg EnEV DIN 4108 oraz dyrektywą montażową RAL, z przejmowaniem ruchów do 50% · znakomita, trwała 
izolacja akustyczna i termiczna · profesjonalna obróbka poprzez dokładne dozowanie za pomocą odpowiedniego pistoletu 
dozującego · klasa materiału B2 · przystosowana do certyfikowanego przez IFT SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS) · 
wyróżniona znakiem jakości RAL

Uwaga: W przypadku sprzedaży do odbiorców prywatnych należy dołączyć rękawice (np. art. nr 40 00 371 181).  
Produkt jest dostarczany przez producenta bez rękawiczek, ponieważ klasyfikowany jako produkt czysto handlowy.

Jednoskładnikowa pianka poliuretanowa FM220 Basic g

z opatentowanym adapterem 2 w 1: obróbka jest możliwa dzięki pistoletowi montażowemu, jak i rurce adaptera · 
1-składnikowa pianka poliuretanowa do wypełniania szczelin połączeniowych ościeżnic okiennych i drzwiowych oraz  
do tłumienia i izolowania · utrzymuje się bardzo dobrze na licznych zwykłych podłożach przeznaczonych do celów 
budowlanych, jak np. beton, mur, kamień, tynk, drewno, cement włóknisty, metal oraz liczne tworzywa sztuczne 
(polistyren, twarde pianki PUR, poliester, twarde PCW) · wysoka izolacja akustyczna i termiczna · dobra stabilność 
wymiarowa · odporna na działanie gnicia, ciepła i wody · szybka krajalność 
 
Rurki adaptera nie należą do kompletu, należy je zamówić dodatkowo (nr art. 30 00 264 004)

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

750 puszka żółty 30 00 264 066  + 12 10,87 / 1l 8,151) TX89
1) cena za szt.



Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka szary 40 00 353 906  + 12 13,60 / 1l 6,801) TE81
1) cena za szt.

Jednoskładnikowa pianka do aplikacji pistoletem SOUDAFOAM X-TRA 750 g

jednoskładnikowa, samorozprężna twarda pianka poliuretanowa o bardzo dobrych właściwościach izolacji akustycznej i 
cieplnej oraz o znakomitej stabilności kształtu · poręczna puszka 500 ml z wydajnością piany puszki o pojemności 
750 ml · duża wydajność piany (ok. 42 l na puszkę) · znakomicie nadaje się do montażu wg EnEV, DIN 4108-7 (Mo 01, 
ift Rosenheim) · bardzo dobra izolacja akustyczna szczeliny 61 dB · wysoka izolacja termiczna 0,0362 W/(m·K) · klasa 
materiału B2 · bardzo niska emisja EC1+ · przystosowana do certyfikowanego przez IFT SOUDAL WINDOW SYSTEM 
(SWS)

Uwaga: W przypadku sprzedaży do odbiorców prywatnych należy dołączyć rękawice (np. art. nr 40 00 371 181).  
Produkt jest dostarczany przez producenta bez rękawiczek, ponieważ klasyfikowany jako produkt czysto handlowy.
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Pianka jednoskładnikowa FM210 g

z opatentowanym adapterem 2 w 1: obróbka jest możliwa dzięki pistoletowi montażowemu, jak i rurce adaptera · 
1-składnikowa pianka poliuretanowa szczególnie nadaje się do wypełniania i izolowania szczelin połączenia okna oraz 
wypełniania szczelin połączeniowych ościeżnic drzwiowych · utrzymuje się bardzo dobrze na licznych zwykłych podłożach 
przeznaczonych do celów budowlanych, jak np. beton, mur, kamień, tynk, drewno, cement włóknisty, metal oraz liczne 
tworzywa sztuczne (polistyren, twarde pianki PUR, poliester, twarde PCW) · wyższa ochrona akustyczna do 60 dB · 
zbadana przez MPA pianka zimowa od 0 ºC · dobra stabilność wymiarowa · odporna na działanie gnicia, ciepła i wody · 
szybka krajalność 
 
Rurki adaptera nie należą do kompletu, należy je zamówić dodatkowo (nr art. 30 00 264 004)

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

750 puszka zielony 30 00 264 065  + 12 12,80 / 1l 9,601) TX89
1) cena za szt.

Preparat do czyszczenia pistoletów aplikacyjnych g

szybko działający środek czyszczący · szybko usuwa świeżą piankę poliuretanową i inne kleje / materiały uszczelniające 
z nie porowatych powierzchni, jak tworzywa sztuczne, powłoki i metale · do wewnętrznego i zewnętrznego czyszczenia 
pistoletów montażowych · temperatura nakładania: +5 do +25°C

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka 40 00 340 025  + 12 9,80 / 1l 4,901) PE03
1) cena za szt.

Preparat do czyszczenia pistoletów aplikacyjnych g

rozpylany środek czyszczący na bazie acetonu · usuwanie nieutwardzonej pianki poliuretanowej oraz innych  
klejów / materiałów uszczelniających na wszystkich nieporowatych powierzchniach, narzędziach i akcesoriach,  
np. do wewnętrznego i zewnętrznego czyszczenia pistoletów do pianki poliuretanowej lub do czyszczenia zaworów 
dozujących i rurki adaptacyjnej po aplikacji

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka 40 00 353 907  + 12 11,50 / 1l 5,751) TE81
1) cena za szt.
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Produkty techniczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Dwuskładnikowa pianka montażowa g

B2 wg DIN 4102 część 1 · dwuskładnikowa, gotowa do użycia, samorozprężna szybkoutwardzalna pianka poliuretanowa  
o znakomitej stabilności kształtu · utwardza się niezależnie od wilgotnosci powietrza · możliwość obcinania już po  
13 minutach · bardzo niska emisja - licencja EC1R PLUS · do montażu i izolacji ościeżnic drzwi, mocowania drewnianych 
drzwi i elementów okiennych zgodnie z EnEV, DIN 4108-7 i dyrektywami montażowymi RAL · montaż zbadanych przez 
DIN parapetów okiennych i stopni schodów, do osadzania wsporników wanien łazienkowych i brodzików kabin 
prysznicowych, wypełniania trudnodostępnych i źle przewietrzanych pustych przestrzeni · utrzymuje się na niemal 
wszystkich podłoży oprócz PE, PP, PTFE, silikon · odporna na wiele rozpuszczalników, farb, chemikaliów, oleju i benzyny · 
odporna na starzenie · nie odporna na UV · nie odpowiednia do trwałego stosowania pod wodą · wydajność pianki: do  
9,3 litrów · zawartość puszki wystarcza na maksymalnie 2 ościeżnice drzwi · odporność temperaturowa: -40ºC do +90ºC · 
temperatura nakładania: powierzchnia mocująca i otoczenie +5ºC do +35ºC / puszka +5°C do +30°C

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka jasnozielony 40 00 340 024  + 12 22,50 / 1l 9,001) PE03
1) cena za szt.

Dwuskładnikowa pianka do ościeżnic SOUDAFOAM g

dwuskładnikowa poliuretanowa pianka szybkoutwardzalna · nadaje się w szczególności do szybkiego i bezpiecznego 
montażu ościeżnic drzwi i elementów okiennych zgodnie z EnEV DIN 4108 oraz dyrektywami montażowymi RAL oraz  
do ustawiania wsporników wanien łazienkowych i brodzików kabin prysznicowych · klasa materiału B2 ·  
bardzo niska emisja EC1+

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka zielony 40 00 353 909  + 12 25,00 / 1l 10,001) TE81
1) cena za szt.

Dwuskładnikowa pianka montażowa FM710 g

2-składnikowa pianka poliuretanowa, szczególnie nadaje się do wypełniania pustych przestrzeni oraz do tłumienia i 
izolowania · utrzymuje się bardzo dobrze na licznych zwykłych podłożach przeznaczonych do celów budowlanych,  
jak np. beton, mur, kamień, tynk, drewno, cement włóknisty, metal oraz liczne tworzywa sztuczne (polistyren, twarde 
pianki PUR, poliester, twarde PCW) · odporna na gnicie, ciepło, wodę i wiele chemikaliów · szybka obróbka dzięki krótkim 
czasom utwardzania · duża wytrzymałość dzięki wysokiemu ciężarowi powierzchniowemu · klasa materiału B2

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka zielony 30 00 264 068  + 12 29,63 / 1l 11,851) TX89
1) cena za szt.

Dwuskładnikowa błyskawiczna pianka do ościeżnic QUICK FIX g

dwuskładnikowa poliuretanowa pianka szybkoutwardzalna bez czynnika napędowego · szczególnie przystosowana do 
bezpiecznego montażu ościeżnicy, parapetów okiennych i stopni · po ok. 5 min. możliwe jest obcinanie · klasa materiału B2

Uwaga: W przypadku sprzedaży do odbiorców prywatnych należy dołączyć rękawice (np. art. nr 40 00 371 181).  
Produkt jest dostarczany przez producenta bez rękawiczek, ponieważ klasyfikowany jako produkt czysto handlowy.

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

210 kartusz podwójny beżowy 40 00 353 911 3,36 / 100ml 7,05 TE81



Dwuskładnikowy klej rozprężny Rapido
klej rozprężający 2K-PUR do montażu ościeżnic drzwiowych, parapetów okiennych i stopni schodów · wytrzymały,  
nie spływa, ani nie spada kroplami  · po ok. 4 min. możliwe jest krojenie  · po 10 min. możliwe usuwanie rozstawu ·  
po 20 min. możliwe pełne obciążanie · bardzo wysoka wytrzymałość na rozciąganie o wielkości 8,5 N/cm² · jakość B2 
zgodnie z DIN 4102 · obróbka za pomocą standardowego pistoletu i adaptera lub za pomocą pistoletu do kartuszy  
Ponal PP6 · odporny na starzenie · możliwe czyszczenie i zamalowywanie

Uwaga: W przypadku sprzedaży do odbiorców prywatnych należy dołączyć rękawice (np. art. nr 40 00 371 181).  
Produkt jest dostarczany przez producenta bez rękawiczek, ponieważ klasyfikowany jako produkt czysto handlowy.

Zawartość 
g

Pojemnik Typ Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

165 kartusza z gazem PNR10 40 00 353 795 4,33 / 100g 7,15 TC34
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Dwuskładnikowy klej rozprężny Statik
klej rozprężny 2K-PUR do montażu stopni schodów i parapetów okiennych na betonie lub innym podłoży, kiedy konieczne 
jest wyrównanie wysokości pomiędzy podłożem a obrabianym przedmiotem · należy zastosować dodatkowe pasy jako 
pomoc montażową, założyć luźno i ustawić · po 8 min. możliwe jest krojenie kleju, a po 20 min. pełne obciążenie · bardzo 
wysoka wytrzymałość końcowa · jakość B2 zgodnie z DIN 4102

Uwaga: W przypadku sprzedaży do odbiorców prywatnych należy dołączyć rękawice (np. art. nr 40 00 371 181).  
Produkt jest dostarczany przez producenta bez rękawiczek, ponieważ klasyfikowany jako produkt czysto handlowy.

Zawartość 
g

Pojemnik Typ Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

165 kartusza z gazem PNA10 40 00 353 797 5,91 / 100g 9,75 TC34

Zaprawa montażowa Racofix® 2000 g

bardzo szybko utwardzalna zaprawa montażowa · już po krótkim czasie uzyskiwana jest bardzo duża odporność na 
zginanie i ściskanie · zapobiega korozji, wodoszczelna  · nie pęka · do szybkiego montażu metalowych kotew, kołków 
lub innych elementów mocujących na różnych podłożach, np. podczas montażu poręczy balkonowych i schodowych, 
drabin pożarowych, zawiasów, bram garażowych, słupków ogrodzeniowych, tablic i skrzynek rozdzielczych, neonowego 
oświetlenia, szyldów reklamowych, osłon, rynien dachowych · do wypełniania przestrzeni pośrednich muf odpływowych 
przewodów rurowych · do mocowania kotew w wentylowanych od tyłu fasadach z kamienia naturalnego · ze 
świadectwem kontrolnym · temperatura obróbki: 5 do +25 stopni Celsjusza · czas obróbki: ca. 2 min ·  
okres magazynowania ok. 6 miesięcy

Zawartość 
kg

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

 1 wiadro 30 00 264 150 3,00 / 1kg 3,00 TX80

 5 wiadro 30 00 264 151 2,16 / 1kg 10,80 TX80

15 wiadro 30 00 264 152 1,99 / 1kg 29,90 TX80

Zaprawa montażowa Racofix® 8700 g

szybko utwardzalna zaprawa montażowa · już po krótkim czasie uzyskiwana jest bardzo duża odporność na zginanie i 
ściskanie · zapobiega korozji, wodoszczelna · o wysokiej wytrzymałości · do szybkiego montażu metalowych kotew, 
kołków lub innych elementów mocujących na różnych podłożach · np. podczas montażu poręczy balkonowych i 
schodowych, drabin pożarowych, zawiasów, bram garażowych, słupków ogrodzeniowych, tablic i skrzynek rozdzielczych, 
neonowego oświetlenia, szyldów reklamowych, osłon, rynien dachowych · do wypełniania przestrzeni pośrednich muf 
odpływowych przewodów rurowych · do mocowania kotew w wentylowanych od tyłu fasadach z kamienia naturalnego · 
ze świadectwem kontrolnym · temperatura obróbki: + 5 do + 25 stopni Celsjusza · czas obróbki: ok. 3 - 5 min ·  
okres magazynowania ok. 6 miesięcy

Zawartość 
kg

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

 1 wiadro 30 00 264 157 2,70 / 1kg 2,70 TX80

 5 wiadro 30 00 264 155 1,90 / 1kg 9,50 TX80

 5 woreczek 30 00 264 159 1,38 / 1kg 6,90 TX80

15 wiadro 30 00 264 156 1,73 / 1kg 25,95 TX80
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Produkty techniczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Jednoskładnikowy klej PU SOUDABOND EASY g

gotowy do użycia klej poliuretanowy - przeznaczony również do klejenia pionowego · do klejenia płyt izolacyjnych na bazie 
styropianu (EPS + XPS), poliuretanu (PUR/PIR) oraz twardej pianki z żywicy fenolowej w przypadku płaskich dachów, 
obrzeży, fasad, elementów izolacyjnych / odwadniających, stropów piwnic, izolacji wewnętrznej itd. - klejenie płyt 
gipsowo-kartonowych / płyt gipsowo-kartonowych w zabudowie suchej, nie nośnych ścian wewnętrznych, jak ścianki 
działowe, bufety, regały kamienne itp., kamienia płaskiego (beton komórkowy, piaskowiec, gips itp.), folie połączeniowe 
przystosowane do otynkowania wokół okien i fasad · wypełnianie pustych przestrzeni pomiędzy elementami izolacji 
termicznej · wyrównuje nierówności · szybkie twardnienie, po ok. 1 godzinie możliwość dalszej obróbki · 
bezrozpuszczalnikowy · klasa materiału budowlanego B1 (trudnopalny) wg DIN 4102 część 1 · nie gnijący, odporny na 
starzenie, pleśnienie i rozkład, nieodporny na promieniowanie UV · odporny na wiele rozpuszczalników, farb i 
chemikaliów · wodoodporny (nie rozcieńczalny wodą)

Uwaga: W przypadku sprzedaży do odbiorców prywatnych należy dołączyć rękawice (np. art. nr 40 00 371 181).  
Produkt jest dostarczany przez producenta bez rękawiczek, ponieważ klasyfikowany jako produkt czysto handlowy.

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

800 puszka pomarańczowy 40 00 353 843  + 12 15,88 / 1l 12,701) TX81
1) cena za szt.

Szpachlówka wypełniająca SOUDAFILL LIGHT g

wysokiej jakości masa wypełniająca i uszczelniająca do bezskurczowej naprawy lub wypełniania szczelin i otworów  
po wierceniu w ścianie lub suficie wewnątrz budynków · szpachlowanie pęknięć na murach i tynkach oraz wypełnianie 
otworów na wielu podłożach, jak np. beton, gips, tynk wewnętrzny, sztukateria itp. · szpachlowanie nierówności, np. w 
przypadku elementów dekoracyjnych ·  wypełnianie szczelin statycznych · bardzo dobre wygładzanie · szybko twardnieje 
bez obkurczania i pękania do stałego materiału wypełniającego - w zależności od grubości warstwy możliwość malowania 
już po 15 minutach · po utwardzeniu możliwość szlifowania, tynkowania lub tapetowania · bardzo dobre przyleganie 
do wielu porowatych podłoży · bez rozpuszczalnika i silikonu · klasa materiału B2 (DIN 4102 część 4) · temperatura 
nakładania: +5°C do +30°C

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

310 kartusza z gazem biały 40 00 353 866  + 15 19,03 / 1l 5,901) TX81
1) cena za szt.

Akryl
wysokiej jakości, plastyczno-elastyczny, jednoskładnikowy materiał uszczelniający na bazie zawiesiny akrylanowej · 
bardzo dobra obróbka · dla trwałych, hermetycznych uszczelnień wewnętrznych fug połączeniowych pomiędzy murem 
i obramowaniem drzwi lub okien · w niewielkim stopniu obciążone połączenia i szczeliny pomiędzy murem, betonem, 
tynkiem i parapetami okiennymi, skrzynkami rolet, listwami przypodłogowymi i podłogą, szczeliny połączeniowe 
(poziome) budynków z gazobetonu · do uszczelniania połączeń, styków i zakładek blachy w konstrukcjach metalowych i 
budowie aparatów, konstrukcji klimatyzacji i wentylacji, uszczelnianie połączeń spawanych w budowie pojazdów, okrętów 
i kontenerów · dla wszystkich porowatych podłoży budowlanych, jak np. beton, klinkier, cegła, beton komórkowy, płyty 
gipsowo-kartonowe, tymk, mur, włóknocement, powlekane drewno, twarde PCW i anodowane aluminium · nie stosować 
na szkle, metalach zagrożonych korozją, emaliach, ceramice, marmurze, kamieniu naturalnym i fugach podwodnych · 
trwałość koloru, odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV · po utwardzaniu bardzo odporny na nakładanie 
powłoki wg DIN 52452, może być tynkowany lub tapetowany · maksymalne odkształcenie całkowite 7,5% · niewielka 
przepuszczalność pary · bez rozpuszczalnika i silikonu · temperatura nakładania: +5 °C do +30 °C (otoczenie) / +5ºC do 
+35ºC (powierzchnia mocująca) · odporność temperaturowa: -20°C do +80°C 

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

310 kartusza z gazem biały 40 00 340 010 5,65 / 1l 1,75 PK30

310 kartusza z gazem szary 40 00 340 011 5,65 / 1l 1,75 PK30

Akryl LD702 g

1-składnikowy · do uszczelniania fug w obszarze wewnętrznym przy niewielkim ruchu oraz do uszczelniania fug i 
połączeń, np. na przyłączach np. na sufitach, lekkich ściankach konstrukcyjnych, parapetach i skrzynkach rolet · nadaje 
się do wypełniania rys i fug w betonie komórkowym, kamieniu, tynku i drewnie · możliwość późniejszego pomalowania 
i otynkowania · przywiera również do wilgotnych, chłonnych podłoży · odporny na promieniowanie UV oraz na warunki 
atmosferyczne

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

310 kartusza z gazem biały 30 00 264 052 6,61 / 1l 2,05 TX89
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Akryl Acryrub SWS g

wysokiej jakości, elastyczny, jednoskładnikowy materiał uszczelniający na bazie wzmacnianej silanem zawiesiny 
akrylanowej · klasa materiału B2 (DIN 4102 część 4) · dla trwałych, hermetycznych uszczelnień wewnętrznych fug 
połączeniowych pomiędzy murem i obramowaniem drzwi lub okien · w przypadku szczelin i rys w murze, betonie i tynku 
w obszarze wewnętrznym · do wewnętrznych uszczelnień na parapetach okiennych, skrzynkach rolet, pomiędzy listwami 
przypodłogowymi i podłogą · bardzo dobra przyczepność do wielu porowatych materiałów, twardego PCW i aluminium · 
niemal bezzapachowy · po utwardzeniu elastyczny, odpowiada ISO 11600 F-12,5E · bardzo niska emisja – licencja EC1 
PLUS R · odporność temperaturwa od -20 °C do +80 °C · część SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

310 kartusza z gazem biały 40 00 353 859  + 15 9,35 / 1l 2,901) TX81
1) cena za szt.

Silikon sanitarny
wysokiej jakości, po utwardzeniu trwale elastyczny, jednoskładnikowy materiał uszczelniający do szczelin na bazie 
silikonu · sieciowany octanem · bardzo dobra obróbka, uniwersalne zastosowanie · zastosowanie do uszczelniania 
szczelin w pomieszczeniach sanitarnych i kuchniach, uszczelniania w chłodniach, podczas budowy kontenerów oraz w 
systemach cyrkulacji powietrza na wszystkich zwyczajowych podłożach budowlanych, ceramice, emalii, porcelanie itd. 
(oprócz PCW, PE, PP i PTFE) · trwałość koloru, odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV · ze względu na 
kwaśne właściwości może być agresywny dla niektórych metali (np. miedzi, ołowiu, mosiądzu, cynku, żelaza) · zaleca 
się wykonanie wstępnej próby · w przypadku wrażliwych podłoży zastosować silikon budowlany / do okien PROMAT 
chemicals (nr art. 40 00 340 005, 40 00 340 006) · temperatura nakładania: otoczenie +5ºC do +40ºC / powierzchnia 
mocująca +5ºC bis +35ºC  · odporność temperaturowa: -60ºC do +120°C

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

310 kartusza z gazem przeźroczysty 40 00 340 000 10,32 / 1l 3,20 PX30
310 kartusza z gazem biały 40 00 340 001 10,32 / 1l 3,20 PX30
310 kartusza z gazem szary 40 00 340 002 10,32 / 1l 3,20 PX30

Silikon sanitarny Dusche & Bad g

neutralnie sieciujący silikon klasy premium · pewne przywieranie do gładkich podłoży, np. ceramiki, wanien akrylowych, 
ceramiki sanitarnej, szkła, emalii i tworzyw sztucznych, jak np. PMMA, PCW, PC · nie nadaje się do zastosowań 
na porowatym materiale (np. kamieniu naturalnym, betonie, cegle silikatowej) lub wrażliwych metalach i metalach 
kolorowych oraz tworzywach sztucznych, jak PE, PP, kauczuki EPDM, PTFE · temperatura nakładania: -5°C do +40°C · czas 
tworzenia naskórka: ok. 10 min. · czas utwardzania: ok. 2,5 mm na dzień · odporny na temperatury od -50 °C do +120 °C

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Typ Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

300 kartusza z gazem przeźroczysty PFDBT 40 00 349 535 27,00 / 1l 8,10 TX34
300 kartusza z gazem biały PFDBW 40 00 349 536 27,00 / 1l 8,10 TX34
300 kartusza z gazem srebrzystoszary PFDBS 40 00 349 538 27,00 / 1l 8,10 TX34

Środek uszczelniający silikonowy SIKASIL E plus g

elastyczny, jednoskładnikowy materiał uszczelniający na bazie kauczuku silikonowego (system octanowy) ·  
po utwardzeniu tworzy elastyczne uszczelnienie · hamujące rozwój grzybów dodatki umożliwiają stosowanie w 
pomieszczeniach sanitarnych · działanie grzybobójcze · mocna adhezja do popularnych materiałów budowlanych · 
w razie konieczności powierzchnię można wygładzić środkiem wygładzającym Sika® N (40 00 349 613) · nie stosować  
na szczelinach narażonych na ciągłe działanie wody, kamienie naturalne oraz na alkalicznych podłożach, jak beton lub tynk 
lub lekko utlenianych metalach · elastyczne materiały uszczelniające zasadniczo nie mogą być malowane · odporny na 
temperatury (w stanie suchym) od -40°C do +180°C

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

300 kartusza z gazem przeźroczysty 40 00 349 615 26,17 / 1l 7,85 TU78
300 kartusza z gazem biały 40 00 349 616 26,17 / 1l 7,85 TU78
300 kartusza z gazem jasnoszary 40 00 349 617 26,17 / 1l 7,85 TU78
300 kartusza z gazem czarny 40 00 349 618 26,17 / 1l 7,85 TU78

Silikon budowlany / do okien
wysokiej jakości, po utwardzeniu trwale elastyczny, jednoskładnikowy materiał uszczelniający do szczelin na bazie 
silikonu · neutralnie sieciujący · odporny na korozję · bardzo dobra obróbka · do szczelin budowlanych i konstrukcyjnych, 
trwale otwartych dyfuzyjnie uszczelek zewnętrznych szczelin połączeniowych pomiędzy murem i ramami drzwiowymi 
lub okiennymi, uszczelnieniem szyby/ramy w połączeniu z lakierowanym drewnem, anodowanym aluminium lub 
trwałym PCW, uszczelnienia podczas budowy kontenerów, profili połączeniowych i listew stropnicowych, podczas 
prac blacharskich i dekarskich związanych z dachem, tarasem i wjazdami (np. uszczelnienie połączeń kominowych 
oraz wyłomów dla kanałów wentylacyjnych, anten, świetlików) · możliwość zastosowania na zwyczajowych podłożach 
budowlanych (oprócz PE, PP i PTFE) · sprawdzono zgodnie z ISO 11600-F+G-25LM · zgodność z RAL i EnEv · trwałość 
koloru, odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV · odporny na nakładanie powłoki wg DIN 52452-A1 (nie 
przeznaczony do zamalowywania) · temperatura nakładania: +5ºC do +35ºC · odporność temperaturowa: -60ºC do +150°C

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

310 kartusza z gazem przeźroczysty 40 00 340 006 10,97 / 1l 3,40 PX30
310 kartusza z gazem biały 40 00 340 005 10,97 / 1l 3,40 PX30
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Produkty techniczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Silikon neutralny Fusion XLT g

nowa generacja neutralnych silikonów · niewielka emisja szkodliwych substancji: bez oksymów i MEKO · neutralny 
zapachowo · grzybobójczy, nie żółknie, odporny na starzenie · znakomite przywieranie bez gruntowania · wszechstronne 
zakresy zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków – okna, fasady, dachy, połączenia krawędziowe na drzwiach itp., 
ogrzewanie, wentylacja, technika klimatyzacji, pomieszczenia sanitarne · bez wyciągania nici, po obróbce powierzchnia 
bez kleju · dla wszystkich materiałów budowlanych, jak np. metal, drewno, szkło, ceramika, kamień, beton, tynk, 
ściana murowana, tworzywo sztuczne · nie nadaje się do PE, PP, PTFE, PMMA, ołowiu i kamienia naturalnego · łatwe 
wygładzanie / modelowanie · szybkie utwardzanie – ok. 3 mm /dzień · odporność temperaturowa -50°C do + 150°C · 
norma CE ( DIN EN 15651 1+2+3 ) · badanie tolerancji z powłokami · czyste pomieszczenie wg VDI 6022 arkusz 1 i  
DIN EN ISO 846

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

300 kartusza z gazem przeźroczysty 40 00 353 401 26,83 / 1l 8,05 TX34
300 kartusza z gazem czarny 40 00 353 402 26,83 / 1l 8,05 TX34

Środek uszczelniający silikonowy SIKASIL N plus g

elastyczny, jednoskładnikowy materiał uszczelniający na bazie neutralnego kauczuku silikonowego · odporny na warunki 
atmosferyczne, z pewnym przywieraniem do popularnych materiałów budowlanych · kompatybilny z wieloma lakierami i 
lazurami do okien · w indywidualnym przypadku nieodzowna kontrola · uszczelnianie podczas wykonywania powierzchni 
szklanych i okien, w szczeg. szklenie wg DIN 18 545-E, uszczelnienie i montaż szyb profilowych i szklanych elementów · 
uszczelnianie na fasadach i płytach balustradowych, szczeliny połączeniowe na metalowych okładzinach · neutralny 
zapachowo · grzybobójczy · w razie konieczności powierzchnię można wygładzić środkiem wygładzającym Sika® N 
(40 00 349 613) · nie wolno używać w przypadku szczelin narażonych na ciągłe działanie wody · elastyczne materiały 
uszczelniające zasadniczo nie mogą być malowane · odporny na temperatury (w stanie suchym) od -40°C do +120°C

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

300 kartusza z gazem przeźroczysty 40 00 349 620 30,33 / 1l 9,10 TU78
300 kartusza z gazem biały 40 00 349 621 30,33 / 1l 9,10 TU78
300 kartusza z gazem szary 40 00 349 622 30,33 / 1l 9,10 TU78
300 kartusza z gazem czarny 40 00 349 623 30,33 / 1l 9,10 TU78

Środek uszczelniający silikonowy Silirub Bau N g

wysokiej jakości, neutralnie sieciujący, trwale elastyczny, jednoskładnikowy materiał do uszczelniania szczelin na bazie 
silikonu · do szczelin budowlanych i konstrukcyjnych, trwałe, otwarte na dyfuzję parową uszczelnienie zewnętrzne 
szczelin połączeniowych pomiędzy murem / ramą drzwiową lub okienną · uszczelnienie szyb/ram w połączeniu z 
lakierowanym drewnem, anodowanym aluminium i twardym PCW · uszczelnienia w budowie kontenerów oraz profili 
połączeniowych i listew stropnicowych podczas prac blacharskich i dekarskich na dachach, tarasach i wjazdach (np. 
przyłącza kominowe, przełomy dla kanałów wentylacyjnych, anten, świetlików) · sprawdzono zgodnie z ISO 11600-F+G-
25LM · bardzo dobra trwałość koloru, odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV · po utwardzeniu trwale 
elastyczny · odporny na korozję · odporny na nakładanie powłoki wg DIN 52452-A1 (nie przeznaczony do zamalowywania)

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa /
EUR

EUR KO

310 kartusza z gazem biały 40 00 353 844 13,39 / 1l 4,15 TX81
310 kartusza z gazem przeźroczysty 40 00 353 845 13,39 / 1l 4,15 TX81
600 woreczek przeźroczysty 40 00 353 847 11,92 / 1l 7,15 TX81

Środek uszczelniający silikonowy Silirub Pro N g

wysokiej jakości, neutralnie sieciujący, trwale elastyczny, jednoskładnikowy materiał do uszczelniania szczelin klasy 
premium na bazie silikonu · klasa materiału B2 (DIN 4102 część 4) · do szczelin budowlanych i konstrukcyjnych, trwałe, 
otwarte na dyfuzję parową uszczelnienie zewnętrzne szczelin połączeniowych pomiędzy murem i ramą drzwiową lub 
okienną · uszczelnienie szyb/ram w połączeniu z lakierowanym drewnem, anodowanym aluminium i twardym PCW · 
uszczelnianie szczelin w pomieszczeniach sanitarnych, kuchniach i systemach cyrkulacji powietrza · uszczelnienie w 
pomieszczeniach chłodni, w budowie kontenerów i wiele więcej · odporność temperaturowa -60ºC do +180ºC · część 
SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

310 kartusza z gazem przeźroczysty 40 00 353 853  + 15 14,84 / 1l 4,601) TX81
310 kartusza z gazem biały 40 00 353 854  + 15 14,84 / 1l 4,601) TX81
1) cena za szt.



Środek uszczelniający - polimer hybrydowy SOUDASEAL 215 LM g

wysokiej jakości, neutralna, jednoskładnikowa, miękka elastyczna masa uszczelniająca na bazie hybrydowej · dla 
wszystkich zwyczajowych szczelin budowlanych w budownictwie nadziemnym (wg DIN 18540), szczelin połączeniowych 
pomiędzy ramami okiennymi / drzwiowymi i murem, beznaprężeniowego przyklejania taśm uszczelniających okien, 
beznaprężeniowego wyrównywania szczelin kompensacyjnych pomiędzy materiałami konstrukcyjnymi o bardzo różnych 
właściwościach rozszerzania, szczelin o większych ruchach · bardzo dobra obróbka od 0°C · po utwardzeniu trwale 
elastyczny · niemal bezzapachowy · trwałość koloru, odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV · niemal 
bezzapachowy · przywiera bez gruntu również do mokrych podłoży · bardzo dobrze tolerowany przez farny wg DIN 52452 · 
nie ulega korozji · utwardza się bez tworzenia pęcherzy · odpowiada DIN 18540 F · przystosowany do certyfikowanego 
przez SOUDAL WINWOW SYSTEM (SWS) · wyróżniony znakiem jakości RAL

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

290 kartusza z gazem biały 40 00 353 839 20,17 / 1l 5,85 TX81
600 woreczek biały 40 00 353 841 12,67 / 1l 7,60 TX81
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Silikonowa masa uszczelniająca MD g

jednoskładnikowa silikonowa masa uszczelniająca na bazie oksymów - bez korozji, neutralna zapachowo · pozostaje 
elastyczna i jest w stanie wytrzymać obciążenia dynamiczne (uderzenia i drgania) · znakomita odporność na niską i 
wysoką temperaturę oraz na starzenie · obszary zastosowania: przemysł samochodowy (do misek olejowych, przekładni), 
przemysł produkcji lodówek, przemysł stoczniowy, budowa przyczep kempingowych, gospodarstwo domowe, 
przemysł silnikowy i elektryczny, elektrownie turbinowe i jądrowe, budowa maszyn i przekładni, przemysł chemiczny 
i petrochemiczny, zakłady gazownicze, wodociągowe i energetyczne itp. · prędkość twardnienia 3 mm /24 godziny · 
odporność na temperatury od -60°C do +230°C, kolor czerwony do +300°C

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

200 automatyczny kartusz przeźroczysty 40 00 340 743 7,70 / 100ml 15,40 TU51
200 automatyczny kartusz czerwony 40 00 340 744 7,70 / 100ml 15,40 TU51
200 automatyczny kartusz czarny 40 00 340 745 7,70 / 100ml 15,40 TU51

Klej silikonowy jednoskładnikowy Black-Seal g

odporny na olej, smar i temperaturę · trwale elastyczny · utwardzany pod wpływem wilgoci · duża odporność na 
wycieki · bardzo dobra stabilność UV · dobra odporność na starzenie · specjalnie do zastosowań w maszynach, silnikach  
i produkcji samochodów · bardzo dobrze utrzymuje się na stali, aluminium, szkle, ceramice i wielu innych · zastosowanie 
w pokrywach przekładni, zaworów i obudów, miskach olejowych, pompach oleju, pompach wodnych, przekładniach i 
osiach, kołnierzach, zbiornikach i pojemnikach · odporność temperaturowa od -60°C do +280°C (krótkotrwale do +300°C) · 
czas tworzenia naskórka ok. 7 min. · twardość Shore A: 30 · wydłużenie przy zerwaniu: 500% 

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

 85 tuba czarny 45 55 661 081  8,82 / 100ml 7,50 TC95
310 kartusza z gazem czarny 40 00 349 522 45,16 /   1l 14,00 TC95

Zawartość 
l

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa /  
EUR

EUR KO

1 butelka bezbarwny 40 00 349 613 6,75 / 1l 6,75 TK78

Środek wygładzający N g

bezrozpuszczalnikowy dodatek na bazie wody do wygładzania powierzchni świeżo nałożonych klejów i uszczelniaczy 
Sikaflex® · kompatybilny z wieloma lakierami i farbami (należy przeprowadzić próby wstępne) · neutralny i bezzapachowy · 
przyjazny dla skóry
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Produkty techniczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Środek do usuwania silikonu g

Żel · usuwa szybko i sprawnie utwardzone pozostałości silikonu · łatwe zastosowanie dzięki pędzelkowi w pokrywie ·  
zastosowanie do wszystkich typów silikonu · zagęszczony węglowodór, usieciowany środkami pomocniczymi 
rozpuszczającymi silikon · usuwa utwardzony silikon całkowicie z takich powierzchni, jak ceramika, tworzywo sztuczne, 
metal itp.

Wskazówka: Przed użyciem silnie wstrząsnąć. Ostrożnie usunąć środek uszczelniający za pomocą ostrego noża. Nanieść 
środek do usuwania silikonu na pozostałości. Po 20-30 minutach usunąć za pomocą szpachli z tworzywa lub drewna.  
W razie konieczności powtórzyć proces. Po usunięciu zmyć wodą lub środkiem czyszczącym. Przed użyciem 
przetestować w niewidocznym miejscu pod kątem możliwości zastosowania.

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

100 butelka 40 00 353 965 10,35 / 100ml 10,35 PH00

Uszczelnienie uniwersalne Liquid-Block g

jednoskładnikowa, wodoszczelna masa uszczelniająca, po której można malować przeznaczona do poziomych i 
pionowych powierzchni · do uszczelniania przed wilgocią w rysach i wyłomach w murze, wewnątrz i na zewnątrz  
w celu zapewnienia wodoszczelności okien dachowych, kopuł świetlikowych, rynien dachowych, połączeń rur, połączeń 
ściennych, połączeń kominowych na zewnątrz, wentylacji zewnętrznych itp. · ochrona otwartych powierzchni w 
konstrukcjach drewnianych · klejenia · nie nadaje się do uszczelniania powierzchni, które znajdują się stale pod wodą · 
doskonała obrabialność, konieczne tylko 2 warstwy · nie zawiera rozpuszczalników i izocyjanianów · dobra podatność 
na układanie układania spoin o dużym odstępie · dobra odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne · 
przepuszczalna dla pary wodnej · tworzenie naskórka po 20-40 minutach · czas utwardzania ok. 3 godziny (grubość 
warstwy 1 mm) · temperatura obróbki +5°C do +40°C · odporność temperaturowa od -40 °C do +90 °C

Zawartość 
kg

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

0,44 kartusza z gazem szary 40 00 340 740 23,41 / 1kg 10,30 TU51
1,20 puszka szary 40 00 340 741 16,42 / 1kg 19,70 TU51
7,00 wiadro szary 40 00 340 742 14,71 / 1kg 103,00 TU51

Klej i materiał uszczelniający OS111 g

bitumiczny · można natychmiast przetwarzać · przywiera również do mokrych podłoży · nadaje się do klejenia 
bitumicznych pokryć dachowych, do wodoszczelnego zamykania szczelin, połączeń oraz przyłączy krawędzi dachowych, 
kominów, świetlików, przepustów dachowych, do wklejania odpywów wody i zbiorników żwiru, do uszczelniania 
wycieków oraz do napraw (awaryjnych), nawet na mokrym podłożu, do mocowania metalowych płyt na betonowych i 
kamiennych podłożach oraz do klejenia obrzeży podczas prac fasadowych · tiksotropowy, nie toksyczny · nie izolujący · 
chroni przed rdzą i wilgocią

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 kartusza z gazem czarny 30 00 264 054 12,75 / 1kg 5,10 TX89

Klej montażowy Allround 
jednoskładnikowy, gotowy do użycia, mocno przywierający klej montażowy na bazie zawiesiny akrylanowej ·  
klei jak połączenie śrubowe – natychmiast, bez hałasu, pyłu i otworów · nadaje się szczególnie dla porowatych podłoży · 
wyrównuje nierówności · do klejenia podczas wykończenia wnętrz okładzin ściennych, paneli, listew cokołowych z 
drewna i PCW, płyt izolacyjnych, dekoracyjnych i akustycznych, kanałów kablowych z włóknocementu, betonu 
komórkowego, płyt wiórowych, płyt MDF, twardej pianki PU, Styropor®, płyty z korka, listew z tworzywa sztucznego itp., 
montaż listew dekoracyjnych z twardej pianki PU lub styropianu · bardzo dobre przywieranie do wszystkich popularnych 
chłonnych podłoży budowlanych, jak np. styropian Styropor®, drewno, kamień, gips itd. · dobre przywieranie do metali i 
tworzyw sztucznych, w szczeg. PCW · nie nadaje się do PE, PP, PTFE, silikonów i bitumów · bezrozpuszczalnikowy · 
neutralny zapachowo · może być następnie malowany systemami wodnymi · możliwość korygowania przez kilka minut · 
odporność temperaturowa: -20°C do +70°C · temperatura nakładania: +5°C do +40°C

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

475 kartusza z gazem biały 40 00 353 954 10,84 / 1kg 5,15 PH00

Klej montażowy Profi g

klejenie ciężkich części w pionowych miejscach oraz podczas montażu do sufitu · odporny na warunki atmosferyczne, 
promieniowanie UV, wodę, chlor itd., nie zawiera izocyjanianu i silikonu · trwale elastyczny, możliwość uniwersalnego 
stosowania · zastępuje zwykłe mocowania, takie jak śruby, nity lub spawanie · konsystencja: tiksotropowa · tworzenie 
naskórka: po 10 minutach · prędkość twardnienia: 3 mm w ciągu 24 godzin · odporny na temperatury od -40°C do 
+100°C · Shore A twardość: 58 · zastosowanie w budowie aparatów, obróbce blachy, technice klimatyzacji, pracach 
blacharsko-dekarskich, budowie pojazdów, montażu okien, przemyśle meblowym oraz przy klejeniu metalu, drewna i 
tworzyw sztucznych ze sobą i pomiędzy sobą · klej montażowy nakładać jednostronnie · tworzenie naskórka po 10 do  
20 minutach · nie nakładać przy temperaturze zewnętrznej poniżej +5 °C

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

450 kartusza z gazem biały 40 00 353 953 34,89 / 1kg 15,70 PH00
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Klej montażowy Kleben statt Bohren g

bazujący na wodzie klej uniwersalny na bazie zawiesiny tworzywa sztucznego, bez rozpuszczalnika · do klejenia drewna 
i tynku, betonu, kamienia i gipsu, Styropor® i ceramiki, PCW i korka, ABS i wielu innych tworzyw sztucznych · do 
stosowania wewnątrz i na zewnątrz · nie nadaje się do: PE, PP, PTFE (np. Teflon®) m. in. kamień naturalny oraz cienkie, 
wrażliwe na pęcznienie drewno (np. stopnie z drewna) · temperatura obróbki co najmniej +10 °C

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Typ Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

250 tuba biały PKB25 40 00 353 404 24,20 / 1kg 6,05 TX34
400 kartusza z gazem biały PKB40 40 00 353 410 20,38 / 1kg 8,15 TX34

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Typ Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

250 tuba biały PXP25 40 00 353 491 18,20 / 1kg 4,55 TX34
370 kartusza z gazem biały PXP37 40 00 353 475 15,54 / 1kg 5,75 TX34

Klej montażowy POWER g

klei płyty dekoracyjne i izolacyjne, belki i profile dekoracyjne, blaty stołów, drewniane panele, listwy cokołowe oraz futryny 
okładzinowe drewnianych drzwi · nadaje się również do styropianu Styropor® · uniwersalny, czysty, możliwość stosowania 
również na zewnątrz budynków · idealny do chłonnych podłoży · silna przyczepność początkowa · na bazie wody

Klej montażowy SPECIAL g

jednoskładnikowy klej montażowy na bazie Flextec® z wysoką przyczepnością początkową (150 kg/m²) i wytrzymałością 
końcową · do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków · przywieranie również do wilgotnych podłoży · do kabin 
prysznicowych ze szkła, uchwytów w łazience i kuchni, umywalek i zlewozmywaków, parapetów okiennych, ław 
kominkowych, do metalu, szkła, kamienia, lakierowanych powierzchni · wypełnianie szczelin do 20 mm · odporny na 
starzenie, promieniowanie UV, warunki atmosferyczne i wodę · odporny na temperatury od -30°C do +80°C · 
bezrozpuszczalnikowy · możliwość późniejszego pomalowania / szlifowania po utwardzeniu · klejenie z amortyzacją drgań  · 
nieodpowiedni do PE, PP, PTFE, poliakrylanu, PCW i innych

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Typ Nr art. cena podstawowa /
EUR

EUR KO

80 tuba przeźroczysty PXK08 40 00 353 472 6,44 / 100g 5,15 TX34

Klej montażowy Flextec PL 300
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz · wysoka przyczepność początkowa i wytrzymałość końcowa · odporny na 
wpływy atmosferyczne i odporny na starzenie · elastyczne klejenie · uszczelniający przed wilgotnością · dla zasysających 
i niezasysających powierzchni klejących, np. drewna, metalu, szkła, kamienia, Styropor®, powierzchni lakierowanych itd. · 
nieodpowiedni do PE, PP, PTFE, szkła akrylowego i innych · elastycznych połączeń różnych materiałów

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Typ Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

410 kartusza z gazem kolor biały PPL3W 40 00 353 478 29,39 / 1kg 12,05 TC34
410 kartusza z gazem beżowy PPL3B 40 00 353 476 29,39 / 1kg 12,05 TC34
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Klej montażowy PU Express PL 400
bardzo szybki klej montażowy 1K-PU do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz zgodnie z DIN EN 204 D4 · do sklejeń 
łączonych materiałów chłonnych i niechłonnych oraz zasysających powierzchni między sobą · krótki otwarty czas 
wynoszący 2 min. i krótki czas docisku od 5 min. · do klejenia drewna i materiałów drewnopochodnych, metalu, wielu 
tworzyw sztucznych, naturalnego kamienia, powierzchni lakierowanych i powlekanych (nie odpowiedni do PE, PP, PTFE, 
PCW i innych tworzyw sztucznych), wypełniania szczelin do 1 mm · odporność na temperatury od -30°C do +80°C 
(krótkotrwale do +100°C)

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Typ Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

495 kartusza z gazem beżowy PL4CW 40 00 353 479 26,77 / 1kg 13,25 TC34

Klej montażowy ULTRA g

nadaje się do wszystkich materiałów i powierzchni · silna natychmiastowa adhezja · w 100% odporny na wodę i warunki 
atmosferyczne · odporny na temperatury od -40°C do +100°C · brak utraty objętości podczas utwardzania · elastyczny 
dzięki formule High Tech Polymer · po utwardzeniu możliwość malowania · możliwość chwilowego korygowania · bez 
rozpuszczalnika · do stosowania wewnątrz i na zewnątrz · hamuje rozwój grzybów

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

435 kartusza z gazem biały 40 00 353 412 21,15 / 1kg 9,20 TB91

Klej montażowy TRANSPARENT g

silny i nie zawierający rozpuszczalnika klej montażowy na bazie zawiesiny akrylowej · 100% przeźroczysty po wyschnięciu 
(podczas nanoszenia biały) · do niewidocznego mocowania m. in. drewna, tworzywa sztucznego, metalu, kamienia, 
gipsu, płytek i styropianu Styropor® na porowatych (chłonnych) podłożach · dla rożnych materiałów budowlanych, jak 
drewno, kamień, beton, metal, wielu tworzyw sztucznych, gipsu i polistyrenu · znakomicie nadaje się do mocowania 
m. in. płyt., listew, progów, parapetów, boazerii, łat, kanałów kablowych, numerów domu, okładzin i boazerii ściennych, 
nadproży okiennych, płytek ceramicznych, gniazd i gniazdek · również do materiałów dekoracyjnych, jak ornamenty i 
listwy ozdobne · z bardzo duża przyczepnością początkową · wysoka wytrzymałość końcowa · możliwość późniejszego 
pomalowania (najpierw przetestować) 

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

310 kartusza z gazem przeźroczysty 40 00 353 484 23,87 / 1kg 7,40 TB91

Klej / materiał uszczelniający POLY MAX EXPRESS g

klej i materiał uszczelniający high-tech zastępuje wszystkie zwykłe kleje montażowe, silikony i akryle · 100% 
przeźroczysty · idealny dla przeźroczystych materiałów / widocznych połączeń klejonych · do stosowania wewnątrz i 
na zewnątrz · uniwersalny - dla wszystkich materiałów i powierzchni · możliwość korygowania · trwale elastyczny - nie 
kurczy się, zdolność zamykania szczelin · 100% wodoodporny, odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV · 
odporność na temperaturę od -40°C do +100°C · hamuje rozwój grzybów · bez rozpuszczalnika · możliwość malowania  
po utwardzeniu · polimer modyfikowany silanem

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

300 kartusza z gazem przezroczysty 40 00 353 481 30,67 / 1kg 9,20 TB91



Klej / materiał uszczelniający POLY MAX EXPRESS g

klej i materiał uszczelniający high-tech · jednoskładnikowy · nadaje się w szczególności do budowy karoserii i pojazdów, 
konstrukcji metalowych i maszyn oraz do uniwersalnego klejenia konstrukcji i uszczelnień najróżniejszych materiałów ·  
do wszystkich materiałów i powierzchni · bardzo silne przywieranie, możliwość korygowania · bardzo szybkie schnięcie · 
trwale elastyczny i wyrównujący naprężenia · pochłaniający drgania · zdolność zamykania szczelin, wypełniający, nie 
obkurcza się · odporny na starzenie, promieniowanie UV i warunki atmosferyczne · odporny na wodę, oleje, benzyny · 
odporność na temperaturę od -40°C do +100°C · po utwardzeniu możliwość malowania · nie zawiera rozpuszczalnika · 
przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, chronić przed mrozem · polimer modyfikowany silanem

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

425 kartusza z gazem czarny 40 00 353 483 19,29 / 1kg 8,20 TB91
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Klej i materiał uszczelniający POLY MAX HIGH GRIP EXPRESS g

uniwersalny, wysokiej jakości klej montażowy i materiał uszczelniający na bazie technologii polimerowej UHU · z 
bardzo wysokim przywieraniem początkowym i superszybkim tworzeniem silnego połączenia · klei, mocuje i uszczelnia 
niemal wszystkie materiały (konstrukcyjne) na niemal wszystkich powierzchniach (gładkie, porowate i nie porowate 
powierzchnie) · nadaje się idealnie do materiałów ciężkich · do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków · 
wodoodporny i odporny na warunki atmosferyczne · bez rozpuszczalnika, bez kwasu i bez zapachu · możliwość 
malowania po utwardzeniu (najpierw przetestować) · odporny na temperatury od -40°C do +100°C · klei m. in. drewno, 
wiele tworzyw sztucznych i metali, kamień naturalny / kamień, beton, szkło, gips, płyty wiórowe, korek, tynk, płytki 
ceramiczne · łączy m. in. lustra, listwy cokołowe, łaty, konstrukcje listwowe, parapety okienne, progi, płyty izolacyjne 
i szczytowe, ornamenty gipsowe, płyty, listwy ozdobne, listewki, deski okapowe · uszczelnia m. in. fugi, połączenia, 
szczeliny, szczeliny połączeniowe na ramach, deski okapowe, świetliki

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

425 kartusza z gazem biały 40 00 353 409 21,65 / 1kg 9,20 TB91

Klej i materiał uszczelniający MD-MS Polymer  g

wysokiej jakości klej i materiał uszczelniający na bazie polimeru MS ·  bez izocyjanianu i silikonu · możliwe czyszczenie i 
zamalowywanie · trwale elastyczny · możliwość stosowania mokre na mokrym · odporny na promieniowanie UV, warunki 
atmosferyczne i chlor · bardzo dobre przyleganie do wielu podłoży · szybkie schnięcie · odporny na temperatury od -40 °C do 
+100 °C · krótkotrwale (2 - 3 godz.) do +130°C, oprócz nr art. 45 44 444 413 (przeźroczysty) · temperatura obróbki +5°C 
do +40°C · można stosować jako klej do uszczelniania szczelin · do klejenia metali, drewna i tworzyw sztucznych ze sobą 
i pomiędzy sobą, np. podczas budowy kontenerów, obróbki blachy, budowy aparatów, w technice klimatyzacji, budowie 
jachtów/łodzi, budowie karoserii i pojazdów · do elastycznego uszczelniania szczelin i połączeń · do obszarów, w których 
nie da się stosować silikonu (zanieczyszczenie silikonem podczas lakierowania) · nieszkodliwy dla żywności

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

300 kartusza z gazem przeźroczysty 45 44 444 413 38,83 / 1kg 11,65 TU51
440 kartusza z gazem biały 45 44 444 410 26,48 / 1kg 11,65 TU51
440 kartusza z gazem szary 40 00 353 462 26,48 / 1kg 11,65 TU51
440 kartusza z gazem czarny 45 44 444 412 26,48 / 1kg 11,65 TU51

Jednoskładnikowy polimer hybrydowy g

polimer MS · pozostaje elastyczny · o dużej odporności, dzięki czemu może kompensować obciążenia dynamiczne, jak 
np. uderzenia i drgania · lepkość: forma pasty · tworzenie naskórka po 10 minutach · prędkość pełnego utwardzania: 
szary/biały/czarny: 3 mm w ciągu 24 godz., przeźroczysty: 2 mm w ciągu 24 godz. · odporność na temperaturę od 
-40 do +100°C · przeźroczysty: twardość Shore A 45 · odporny na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, wodę, 
chlor itd. · możliwość obróbki w większości przypadków bez podkładu · możliwość lakierowania i malowania, stosowanie 
mokry na mokrym, nie zawiera izocyjanianu i silikonu · do stosowania w maszynach i przekładniach, w budowie silników 
i elektrotechnice, górnictwie, przemyśle okrętowym, samochodowym, spożywczym, chemicznym i petrochemicznym, 
gazowym, wodnym i elektrowniach · do łączenia blach, gumy, drewna i tworzyw sztucznych, uszczelniania, uszczelniania 
spoin, napraw itp.

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

300 kartusza z gazem przeźroczysty 40 00 353 973 39,33 / 1kg 11,80 PH00
440 kartusza z gazem biały 40 00 353 970 26,82 / 1kg 11,80 PH00
440 kartusza z gazem szary 40 00 353 971 26,82 / 1kg 11,80 PH00
440 kartusza z gazem czarny 40 00 353 972 26,82 / 1kg 11,80 PH00
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Klej montażowy One for All Universal g

klej montażowy na bazie FlexTec® · do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków · do wszystkich chłonnych i 
gładkich, nie chłonnych materiałów · klejenie i montaż luster na płytkach, uchwytów na drzwiach kabin prysznicowych 
ze szkła, numerów domów itp. · na kamieniu, drewnie, ceramice, betonie, płytach do suchej zabudowy, sklejce, MDF, 
tworzywach sztucznych, lakierowanych powierzchniach itd. · kamień naturalny od grubości >10 mm · nie nadaje się 
do PE, PP, PMMA, miękkiego PCW, mosiądzu, miedzi i PTFE itp. · odporny na starzenie, promieniowanie UV, warunki 
atmosferyczne i wodę · nadaje się do pomalowania

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Typ Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

310 kartusza z gazem przeźroczysty PXFIT 40 00 353 403  + 12 27,10 / 1kg 8,401) TX34
1) cena za szt.

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Typ Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

390 kartusza z gazem biały DK001 40 00 353 473 26,92 / 1kg 10,50 TX34

Klej montażowy DK FLEX 1000 g

uniwersalny, jednoskładnikowy klej montażowy i materiał uszczelniający dla obszaru wewnętrznego i zewnętrznego na 
bazie FlexTec® · zalecany do elastycznego fugowania i zastosowań klejonych: 
·  szczeliny połączeniowe, np. szczeliny pomiędzy ramami okiennymi / drzwiowymi i murem, schodami, balkonami, 

tarasami, kamieniem naturalnym (np. marmur, granit itd.)
·  montaż (klejenie i uszczelnianie) parapetów, listew podłogowych, pokryw, stopni schodów, płytek, okuć / armatur itd., 

klejenie listew, listew ochronnych, metalu, drewna, kamienia, prefabrykatów budowlanych i wielu innych
·  wypełnianie / uszczelnianie pęknięć – uszczelnianie szczelin / uszczelnianie połączeń w konstrukcjach metalowych  
i drewnianych

Klej i materiał uszczelniający Fix All Flexi g

wysokiej jakości, neutralny, trwale elastyczny jednoskładnikowy klej / materiał uszczelniający na bazie polimeru 
hybrydowego · klasa materiału B2 (DIN 4102 część 4) · niemal bezzapachowy, nie korozyjny · wodoodporny i odporny 
na wodę morską · bardzo odporny na nakładanie powłoki wg DIN 52452, może być lakierowane w procesie mokre 
na mokrym · trwałość koloru, odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV · beznaprężeniowe klejenie 
strukturalne pomiędzy metalami, tworzywem sztucznym (oprócz PE, PP PTFE i silikonu) oraz twardego drewna · 
strukturalne klejenie wibrujących konstrukcji · beznaprężeniowe klejenie / uszczelnianie w konstrukcji wagonów, 
kontenerów, okrętów, karoserii, pojazdów, przyczep kempingowych i budowie aparatów · uszczelnianie w budowie 
klimatyzacji i wentylacji · uszczelnienia sanitarne · uszczelnianie połączeń spawanych i szczelin podłogowych · odporność 
temperaturowa: -40°C do +90°C

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

470 kartusza z gazem biały 40 00 353 840 15,64 / 1kg 7,35 TX81

Jednoskładnikowy polimer hybrydowy Fix All HT g

elastyczny klej na bazie polimeru hybrydowego · do wysokiej jakości połączeń klejonych wszelkiego rodzaju, jak 
np. ościeżnice drzwiowe, parapety okienne, płyty, panele, listwy przypodłogowe, listwy dekoracyjne, konstrukcje 
drewniane i materiały izolacyjne · dla dynamicznie obciążonych, strukturalnych połączeń klejonych, w przypadku których 
wymagana jest duża początkowa siła klejenia · dla wszystkich typów materiałów oraz na popularnych podłożach · 
wysokie przywieranie początkowe z nadzwyczajną siłą klejenia końcowego (320kg/10cm²) · materiały do klejenia i 
uszczelniania uniwersalnego zastosowania · nadaje się do wszystkich warunków (pogodowych) oraz do wszystkich 
podłoży i materiałów (również w stanie wilgotnym) · trwale elastyczny · możliwość bezpośredniego malowania · do 
stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków · wyrównuje nierówności · odporny na warunki atmosferyczne, starzenie i 
promieniowanie UV · bezrozpuszczalnikowy · bardzo niska emisja EC1+ / dla zdrowego klimatu w mieszkaniu

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

305 kartusza z gazem przeźroczysty 40 00 353 851 32,62 / 1kg 9,95 TX81
420 kartusza z gazem biały 40 00 353 842 19,40 / 1kg 8,15 TX81
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Klej i materiał uszczelniający Flex 310 M® Kristall g

trwale elastyczny · na bazie polimeru MS · przeźroczysty, po utwardzeniu przejrzysty jak szkło, trwale elastyczny klej  
o znakomitej adhezji (klejenie tylko bez naprężeń) na szkle, PC, PMMA i szkle akrylowym · szczególnie nadaje się do 
połączeń elastycznych, w przypadku których klej nie powinien lub nie może być widoczny · świadectwo odnośnie braku 
zastrzeżeń ISEGA jako klej w przemyśle spożywczym · bez silikonu, izocyjaniany i halogenu · znakomita odporność na 
starzenie · dobra stabilność UV · odporny na wodę słodką i słoną · bezrozpuszczalnikowy · neutralny zapachowo · w razie 
konieczności również możliwość lakierowania („mokre na mokre) · odporność na temperaturę od -40°C do +90°C · 
tworzenie naskórka: 8 minut · twardość Shore A: 40 · wydłużenie przy zerwaniu: 310% · zastosowanie w obróbce 
tworzyw sztucznych, budowie konstrukcji metalowych, pojemników i aparatów, w przemyśle elektrycznym i 
oświetleniowym, podczas budowy soisk targowych i sklepów, w technice wentylacji i klimatyzacji

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

310 kartusza z gazem przeźroczysty 40 00 349 520 55,81 / 1l 17,30 TC95

Klej konstrukcyjny Allcon 10 ®

profesjonalna jakość · utwardzający pod wpływem wilgoci PU, tylko zastosowanie profesjonalne w przemyśle i rzemiośle · 
łączy prawie wszystkie materiały wewnątrz i na zewnątrz · klejenie, przymocowywanie, naprawy, sklejanie · proste 
posługiwanie się, standardowe wyciskacze do kartuszy, szybko się utwardza, bez stosowania podkładu, możliwe 
zamalowywanie i zalakierowanie, zastępuje wiele innych środków klejących i klei · odporny na wiele chemikaliów, 
odporny na wpływy atmosferyczne i odporny na starzenie · możliwość obróbki od +5 °C do +40 °C · wytrzymałość po  
ok. 7-10 min już 70% · okres przechowywania: otwarte kartusze można przechowywać przez ok. 10 miesięcy, nieotwarte 
przez ok. 1,5 roku · Istnieje raport z badania zgodnie z DIN EN 204 D4 (wodoodporne sklejenie) zbadane zgodnie  
z normą WATT 91 w temperaturze od -40 °C do +80 °C

Uwaga: W przypadku sprzedaży do odbiorców prywatnych należy dołączyć rękawice (np. art. nr 40 00 371 181). Produkt 
jest dostarczany przez producenta bez rękawiczek, ponieważ klasyfikowany jako produkt czysto handlowy. 
 
Wskazówka: łączy sklejkę, płyty pilśniowe, wiórowe, MDF, płyty powlekane, metale, aluminium, lustra, kamień naturalny 
i sztuczny jak corian, beton, marmur, ceramikę, akryl, tworzywa sztuczne, płyty gipsowe, styropian, twarde pianki, izolacje

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

150 kartusza z gazem beżowy 30 00 264 626 10,00 / 100ml 15,00 TU07

310 kartusza z gazem beżowy 30 00 264 625 66,77 /   1l 20,70 TU07

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

300 kartusza z gazem uniwersalny biały 40 00 349 605 33,00 / 1l 9,90 TU78

300 kartusza z gazem stalowo szary 40 00 349 606 33,00 / 1l 9,90 TU78

300 kartusza z gazem kolor czarny 40 00 349 607 33,00 / 1l 9,90 TU78

Środek uszczelniający z poliuretanu 221 g

uniwersalna, wytrzymała, jednoskładnikowa poliuretanowa masa uszczelniająca, która pod wpływem  
wilgotności powietrza utwardza się do elastomeru · szeroki zakres adhezji · odpowiedni do elastycznego,  
trwałego, mocno przylegającego uszczelnienia · odpowiednimi podłożami są, metale, powłoki gruntowe i  
lakiernicze (systemy dwuskładnikowe), materiały ceramiczne, tworzywa sztuczne · elastyczny · odporny na  
starzenie · możliwość malowania · możliwość szlifowania · nie zawiera silikonu

Uwaga: Przy dostawie do prywatnego użytkownika końcowego należy również załączyć rękawice ochronne  
(np. art. nr 40 00 371 181). Produkt jest dostarczany przez producenta bez rękawic ochronnych, ponieważ  
klasyfikowany jest jako produkt czysto handlowy.

Klej konstrukcyjny Sikaflex®-252 g

wytrzymały, jednoskładnikowy klej poliuretanowy, który pod wpływem wilgotności powietrza utwardza się do elastomeru · 
odpowiedni dla dynamicznie obciążonych, strukturalnych połączeń klejonych · odpowiednimi podłożami są drewno, 
metale, w szczególności aluminium, również anodowane, stalowa blacha, również fosforanowana, chromianowana 
i cynkowana, powłoki gruntowe i lakiernicze (systemy dwuskładnikowe), materiały ceramiczne, tworzywa sztuczne · 
elastyczny · możliwość malowania · wyrównujący tolerancje · tłumiący drgania · nie ulega korozji · nie zawiera silikonu

Uwaga: W przypadku sprzedaży do odbiorców prywatnych należy dołączyć rękawice (np. art. nr 40 00 371 181).  
Produkt jest dostarczany przez producenta bez rękawiczek, ponieważ klasyfikowany jako produkt czysto handlowy.

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

300 kartusza z gazem biały 40 00 349 608 66,50 / 1l 19,95 TK78

300 kartusza z gazem czarny 40 00 349 609 66,50 / 1l 19,95 TK78
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Klej konstrukcyjny Sikaflex®-260 N g

jednoskładnikowy uniwersalny klej poliuretanowy · utwardza się w kontakcie z wilgotnością powietrza · długi czas 
tworzenia naskórka · odpowiedni dla dynamicznie bardzo obciążonych, strukturalnych połączeń klejonych · odpowiednimi 
podłożami są drewno, metale, w szczególności aluminium, również anodowane, stalowa blacha, również fosforanowana, 
chromianowana i cynkowana, szkło, powłoki gruntowe i lakiernicze (systemy dwuskładnikowe), materiały ceramiczne i 
tworzywa sztuczne · szerokie spektrum przywierania · łatwy w obsłudze i obróbce · odporny na urazy i uderzenia · 
tłumiący drgania · pochłaniający hałas · możliwość szlifowania i lakierowania · odporny na starzenie i warunki 
atmosferyczne

Uwaga: W przypadku sprzedaży do odbiorców prywatnych należy dołączyć rękawice (np. art. nr 40 00 371 181).  
Produkt jest dostarczany przez producenta bez rękawiczek, ponieważ klasyfikowany jako produkt czysto handlowy.

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

300 kartusza z gazem kolor czarny 40 00 349 635 67,83 / 1l 20,35 TK78

Klej konstrukcyjny Multi PU014 g

poliuretanowy klej montażowy do szybkiego i wodoodpornego łączenia materiałów budowlanych · klei szczególnie dobrze 
kamień, kamień naturalny (jak marmur, ponieważ PU014 jest obojętny dla kamienia naturalnego), cegły, beton i wiele 
innych porowatych materiałów · również do klejenia metalu, PCW, styropianu, pianki poliuretanowej, wełny mineralnej, 
drewna i innych materiałów budowlanych na porowatych powierzchniach · dla różnych zastosowań podczas montażu 
okien · do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków · duże wypełnianie szczelin · szerokie spektrum przywierania · 
możliwość szlifowania i lakierowania · odporny na warunki atmosferyczne (DIN EN 204 D4) · niewielkie spienianie

Uwaga: W przypadku sprzedaży do odbiorców prywatnych należy dołączyć rękawice (np. art. nr 40 00 371 181). Produkt 
jest dostarczany przez producenta bez rękawiczek, ponieważ klasyfikowany jako produkt czysto handlowy.

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

330 kartusza z gazem beżowy 30 00 264 060 26,06 / 1kg 8,60 TX89

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

300 kartusza z gazem biały 40 00 349 610 40,00 / 1l 12,00 TK78

300 kartusza z gazem jasnoszary 40 00 349 611 40,00 / 1l 12,00 TK78

300 kartusza z gazem kolor czarny 40 00 349 612 40,00 / 1l 12,00 TK78

Hybrydowy poliuretanowy środek uszczelniający 521 UV g

jednoskładnikowy poliuretanowy środek uszczelniający hybrydowy, który pod wpływem wilgotności powietrza utwardza 
się do elastomeru · szerokie spektrum przywierania · odpowiedni do elastycznego, trwałego, mocno przylegającego 
uszczelnienia · odpowiednimi podłożami są drewno, metale, powłoki gruntowe i lakiernicze (systemy dwuskładnikowe), 
materiały ceramiczne, tworzywa sztuczne · odporny na starzenie i warunki atmosferyczne · możliwość malowania · 
możliwość szlifowania · nie ulega korozji · nie zawiera izocyjanianu i rozpuszczalnika, nie zawiera silikonu i PCW

Klej konstrukcyjny Sikaflex®-552 g

bardzo odporny na obciążenie, elastyczny, wyrównujący tolerancję, jednoskładnikowy klej konstrukcyjny na bazie 
poliuretanowo-hybrydowej, który pod wpływem wilgotności powietrza utwardza się do elastomeru · odpowiedni 
dla dynamicznie obciążonych, strukturalnych połączeń klejonych · odpowiednimi podłożami są metale, aluminium, 
również anodowane, stalowa blacha, również fosforanowana, chromianowana i cynkowana, materiały ceramiczne 
i tworzywa sztuczne · odporny na starzenie i warunki atmosferyczne · możliwość malowania · nie ulega korozji · 
bezrozpuszczalnikowy · nie zawiera silikonu i PCW

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

300 kartusza z gazem biały 40 00 349 636 59,83 / 1l 17,95 TB78

300 kartusza z gazem czarna 40 00 349 637 59,83 / 1l 17,95 TB78



Grunty 206 G + P g

czarna, utwardzana pod wpływem wilgoci farba wstępna do obróbki wstępnej powierzchni mocujących, w szczególności 
przed bezpośrednim nanoszeniem klejów poliuretanowych Sika® · do poprawy adhezji na szkle i powlekanym ceramiką 
szkle, lakierowanych powierzchniach, tworzywach sztucznych i metalach

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

puszka 40 00 349 603 189,80 / 1l 47,45 TK78
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Aktywator 100 g

roztwór czyszczący do obróbki wstępnej powierzchni mocujących przed klejeniem za pomocą klejów poliuretanowych 
Sika® · do czyszczenia i poprawy przylegania w przypadku klejenia na szkle, szkle powlekanym ceramiką, wycinanych 
poliuretanowych warstwach kleju oraz podkładkach i lakierach wstępnie powlekanych PUR

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

250 puszka bezbarwny do lekko żółtawego 40 00 349 600 109,20 / 1l 27,30 TK78

Aktywator 205 g

alkoholowy roztwór (adheyzjny środek czyszczący) z adhezyjnie aktywną substancją do czyszczenia i aktywacji 
powierzchni mocowania przed klejeniem i uszczelnianiem za pomocą produktów Sikaflex® · aktywacja następujących  
nie porowatych podłoży: metale, tworzywa sztuczne, glazurowana ceramika, lakierowane podłoża

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

250 puszka bezbarwny, przeźroczysty 40 00 349 601 82,20 / 1l 20,55 TK78

Klej mocno wiążący Classic Liquid g

odpowiedni do sklejeń materiałów drewnopodobnych za pomocą laminatów dekoracyjnych, gumy, skóry, korku, filcu, 
utwardzanego PCW, miękkiego tworzywa piankowego, metalu itd. · do klejenia pasków fornirowych na krawędziach 
i zaokrągleniach · do układania płyt akustycznych i uszczelniających, jak i odpowiednich kafelków i okładzin ściennych 
z tworzywa sztucznego · do uszczelniania krawędzi w przypadku drewna litego i sklejki · nieodpowiedni do Styropor®, 
miękkiego PWC i sztucznej skóry · odporny termicznie do temperatury +110 °C

Zawartość 
g

Pojemnik Typ Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

 50 tuba PCL3C żółtawy 40 00 353 435  + 12  8,00 / 100g 4,001) TX34

125 tuba PCL4C żółtawy 40 00 353 436  + 12  5,52 / 100g 6,901) TX34

650 puszka PCL6C żółtawy 40 00 353 437  +  6 24,15 /   1kg 15,701) TX34

  4,5 konewka PCL7W żółtawy 40 00 353 438  1 15,69 /   1kg 70,601) TX34

 24 konewka PCL7C żółtawy 40 00 353 439  1 12,02 /   1kg 288,551) TX34
1) cena za szt.

Klej mocno wiążący transparent g

przeźroczysty klej mocnowiążący · odpowiedni do sklejeń materiałów drewnopodobnych, płyt z tworzywa sztucznego, 
krawędzi fornirowych i z tworzywa sztucznego, metalu, gumy, skóry, korku, filcu, miękkiego tworzywa piankowego, 
papieru, tektury itp. · szczególnie duża wytrzymałość podczas klejenia twardych i miękkich tworzyw sztucznych · 
nieodpowiedni do styropianu Styropor® i polietylenu 

Zawartość g Pojemnik Typ Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

 50 tuba PXT1C przeźroczysty 40 00 353 445  + 12  7,60 / 100g 3,801) TX34

125 tuba PXT2C przeźroczysty 40 00 353 446  + 12  5,16 / 100g 6,451) TX34

650 puszka PXT3C przeźroczysty 40 00 353 447  +  6 21,85 /   1kg 14,201) TX34
1) cena za szt.
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Produkty techniczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zawartość 
g

Pojemnik Typ Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

 50 tuba PT50N żółtawy 40 00 353 440  + 12  8,00 / 100g 4,001) TX34

125 tuba PCG2C żółtawy 40 00 353 441  + 12  5,52 / 100g 6,901) TX34

625 puszka PT6C żółtawy 40 00 353 442  +  6 25,12 /   1kg 15,701) TX34
1) cena za szt.

 Klej mocnowiążący w żelu   Compact   g 

 szczególnie nadaje się do klejenia na pionowych powierzchniach, ponieważ PATTEX-Compact nie kapie i nie przyciąga 
nici · odpowiedni do klejenia materiałów drewnopodobnych za pomocą laminatów dekoracyjnych, gumy, skóry, korku, 
fi lcu, utwardzanego PCW, miękkiego tworzywa piankowego, metalu itd. · nieodpowiedni do Styropor®, miękkiego PWC i 
sztucznej skóry · odporność temperaturowa do + 70°C                 

Materiał Długość cm Szerokość cm Nr art. EUR KO

metal 14 8 40 00 353 448 3,60 TX34

 Szpachla zębata     
 do aplikacji klejów kontaktowych Pattex · szpachla metalowa, łatwe czyszczenie · specjalne uzębienie Pattex                 

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

645 puszka pomarańczowy 40 00 353 486  + 6 24,73 / 1kg 15,951) TB91
1) cena za szt.

 Klej kontaktowy   greenit +150 °C   g 

 supersilny, wysokiej jakości, profesjonalny klej kontaktowy na bazie kauczuku neoprenowego · do wymagających, 
wytrzymałych połączeń klejowych, jak np. klejenie materiałów pod napięciem · odporny na wysokie temperatury 
do +150°C, dlatego idealny do zastosowań w połączeniu ze źródłami ciepła takimi, jak promieniowanie słoneczne, 
grzejniki i silniki (branża motoryzacyjna) · klei m. in. drewno, płyty, fornir, obudowy z tworzywa sztucznego i metalu 
(HPL, np. Formica®), guma/spieniona guma, skóra, korek, materiały, linoleum oraz wiele miękkich materiałów 
piankowych (np. pianka poliuretanowa), zarówno ze sobą, jak i na wielu podłożach · nie nadaje się do pianek 
poliuretanowych (z.B. Styropor®, Styrodur®, Tempex®), oraz PE, PP i winylu · otwarty czas (w temp. 20°C): 10-40 minut, 
w zależności od materiału, wilgotności powietrza i temperatury otoczenia · odporny na temperatury od -40°C do +150°C · 
trwale elastyczny · odporny na wilgoć · odporne na chemikalia · zużycie (w przypadku obustronnego nanoszenia): 
300-500 ml/m2w zależności od rodzaju klejonych materiałów                 

 Klej w sprayu   permanent   g 

 6-stopniowy zawór specjalny/kombinacja głowicy do natryskiwania dla różnych obszarów zastosowania · bezzapachowy · 
nadaje się do klejenia w zakresie temperatur od -25°C do maks. +70 °C · trwały kauczuk sztuczny rozpuszczony w 
rozpuszczalniku i eterze dimetylowym · spryskać cienko odtłuszczoną, czystą i suchą powierzchnię o poczekać na 
odparowanie 3-5 minut (w zależności od temperatury otoczenia), a następnie mocno ścisnąć · do wykonywania mocnych 
połączeń pianek, różnych tworzyw sztucznych, folii z tworzywa sztucznego, papieru, tektury, drewna, forniru, metalu, 
kartonu, fi lcu, tekstyliów, materiałów izolacyjnych oraz warunkowo styropianu · wcześniej wykonać test zdatności do 
użycia 

 Wskazówka: Pojemnik po użyciu koniecznie odwrócić do góry i opróżnić do momentu. w którym będzie się wydostawać 
tylko gaz napędowy, aby zapobiec sklejeniu zaworu i głowicy natryskowej. · nie przechowywać lub obrabiać poniżej +10°C               

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem przeźroczysty 40 00 353 430  + 12 17,00 / 1l 6,801) PH00
1) cena za szt.

 Klej w sprayu do odklejania i ponownego przyklejania     
 klej w sprayu do wielokrotnego pozycjonowania i korygowania · do klejenia w zakresie temperatur do maks. + 50°C · 
do tworzenia stałych połączeń tkanin, fotografi i, papieru, tektury, kartonu, szkła, ceramiki, wielu tworzyw sztucznych, 
drewna, blachy i warunkowo pianki polistyrenowej, częściowo ze sobą i pomiędzy sobą · nie nadaje się do miękkiego 
PCW i plastyfi kowanych materiałów takich jak np. sztuczna skóra · wcześniej wykonać test zdatności do użycia i tolerancji         

 Wskazówka: Pojemnik po użyciu koniecznie odwrócić do góry i opróżnić do momentu. w którym będzie się wydostawać 
tylko gaz napędowy, aby zapobiec sklejeniu zaworu i głowicy natryskowej.       

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem przeźroczysty 40 00 353 431  + 12 18,13 / 1l 7,251) PH00
1) cena za szt.



Klej w sprayu Power Spray permanent g

zawierający rozpuszczalnik klej w sprayu na bazie SBR · do takich materiałów, jak tkanina, pianki polieterowe/poliestrowe, 
profile piankowe z gumy komórkowej, materiały izolacyjne, skóra i sztuczna skóra, filc, tektura ze sobą lub na gumie, 
metal (surowy, fosforanowany, gruntowany) lub materiałów poliestrowych, kartonu · nawet większość folii PE można 
trwale sklejać · odporność na temperatury od -30°C do +70°C, krótkotrwale (ok. 1 godz.) do +100°C · po użyciu odwrócić 
puszkę i opróżnić dyszę, ewent. zetrzeć resztki kleju, aby zapobiec sklejaniu zaworu rozpylającego

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Typ Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze 
sprayem

przeźroczysty/
lekko beżowy

PXSP6 40 00 353 496  + 6 34,38 / 1l 13,751) TX34

1) cena za szt.
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem beżowy 30 00 265 485  + 12 34,90 / 1l 17,451) TJ87
1) cena za szt.

Klej w sprayu permanent 60021 g

zastosowanie w przemyśle i rzemiośle do trwałych połączeń takich materiałów, jak papier, tektura, filc, tkanina, folia, 
drewno, skóra, Styropor® i wiele innych tworzyw sztucznych · do trwałego klejenia lekkich do średnio ciężkich materiałów · 
odporny na obciążenia mechaniczne i termiczne · delikatny i równomierny wzór rozpylania, szybkoschnący · zalecana 
odległość rozpylania: 30 cm · czas obróbki: 1-5 min. · zakres temperatur: -20°C do +60°C

Klej w sprayu 3 in 1 g

uniwersalny klej do klejenia powierzchniowego · klei alternatywnie w sposób trwały, z możliwością korygowania 
lub ponownego odłączenia · klei szybko i czysto karton, kolaże, metalowe folie, skórę, filc, pianki, wiele tworzyw 
sztucznych, tkaninę, materiały tekstylne, Styropor® itp. ze sobą oraz z wieloma innymi materiałami · równomierny wzór 
rozpylania – dysza tworzywowa nie skleja się

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

200 puszka ze sprayem lekko żółtawy 40 00 353 411  + 6 4,05 / 100ml 8,101) TB91
1) cena za szt.

Zawartość 
g

Pojemnik Typ Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

 125 tuba TI60 40 00 353 800  + 12  4,08 / 100g 5,101) TX34

 250 puszka TI24N 40 00 353 801  + 12 32,20 /   1kg 8,051) TX34

 500 puszka TI12 40 00 353 802  + 12 26,40 /   1kg 13,201) TX34

1000 puszka TI8N 40 00 353 803  +  6 23,65 /   1kg 23,651) TX34
1) cena za szt.

Klej specjalny do PVC PVC-U g

do klejenia termoplastycznych systemów rurociągów ciśnieniowych z twardego PCW wg EN 1452 (odwadnianie i ścieki) · 
przystosowany do bezciśnieniowych systemów rurowych (ścieki) wg EN 1329 · do prac związanych z montażem i 
naprawami (np. rynny deszczowe) · idealny do klejenia konstrukcyjnego za pomocą materiału płytowego PCW  
(np. wanny ociekowe, skrzynki obudowy) · spełnia wymagania DIN EN 14814 i DIN EN 14680 · odpowiada EN 1329 
odnośnie odprowadzania wody w systemach rurociągów z tworzywa sztucznego · certyfikowany przez instytut  
badawczy Technologiezentrum Wasser Karlsruhe (TZW)
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Produkty techniczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zawartość 
g

Pojemnik Typ Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

125 tuba TI65 40 00 353 804  + 12 4,16 / 100g 5,201) TX34
1) cena za szt.

Specjalne środki do czyszczenia PE/PP/PB/PVDF g

dla połączeń zgrzewanych tworzywa sztucznego materiałów PE,PP,PB i PVDF · znakomite właściwości czyszczące · 
wysycha bez pozostawiania pozostałości · zdefiniowany wysoki stopień czystości (odpowiada wymaganiom VP 603 
DVGW) · nadaje się do zastosowań z czystą wodą · odpowiada wymaganiom KTW · czyszczenia narzędzi do zgrzewania 
za pomocą środka czyszczącego / ścierek Tangit PE/PP może być wykonywane tylko po ochłodzeniu · nie stosować do 
PVC-U/ PVC-C, ABS · ścierki do czyszczenia: wytrzymałe na rozerwanie, nie strzępiące się chustki

Sposób obróbki: chustki czyszczące stosować tylko raz, w przypadku d=63 zawsze 1 chustkę na złączkę i na rurę  
(2 szt. na połączenie)

Zawartość Pojemnik Typ Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

100 chustek puszka TT8 40 00 353 811  + 8  0.00 / 0leer 11,751) TX34

  1 litr puszka TU8 40 00 353 812  + 8 14,55 / 1l 14,551) TX34
1) cena za szt.

Specjalne środki do czyszczenia PVC-U/PVC-C/ABS g

do PVC-U / PVC-C / ABS · do późniejszego sklejenia za pomocą kleju specjalnego Tangit

Zawartość 
ml

Pojemnik Typ Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

 125 puszka TM20N 40 00 353 805  + 20  3,56 / 100ml 4,451) TX34

1000 puszka TM8N 40 00 353 806  + 12 15,00 /   1l 15,001) TX34
1) cena za szt.

Zawartość 
ml

Pojemnik Typ Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

1000 puszka TL8N 40 00 353 810  + 12 19,90 / 1l 19,901) TX34
1) cena za szt.

Zmywacz g

do zmywania powierzchni z PCW w niskich temperaturach oraz do polerowania poręczy z miękkiego PCW · (możliwość 
zmian kolorystycznych w przypadku kolorowych poręczy) · do przygotowania napraw i rozbudowy istniejących rurociągów

Długość mm Szerokość mm Nr art. EUR KO

130 75 40 00 352 058 0,45 THA1

Włóknina do czyszczenia Very Fine S
włóknina do czyszczenia bez części metalowych z nylonu · zmniejsza korozję · odporna na działanie rozpuszczalników ·  
do czyszczenia rur

Klej specjalny do PVC PVC-U PLUS g

zawierający rozpuszczalniki klej na bazie ketonu metylowo-etylowego (butanonu) · do klejenia termoplastycznych 
systemów rurociągów ciśnieniowych z twardego PCW-U wg EN 1452 i EN ISO 15493 · przystosowany do 
bezciśnieniowych systemów rurowych (ścieki) wg EN 1329 · spełnia wymagania DIN EN 14814, Kleje do systemów 
przewodów rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesyłania płynów pod ciśnieniem oraz DIN EN 
14680, Kleje do bezciśnieniowych systemów przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych · oznaczenie CE oraz 
DoP (01188) PN16 / PVC-U · certyfikat TZW wg dyrektywy KTW UBA · certyfikat ACS EUROFINS



Zawartość 
g

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

30 system pisaków 40 00 349 504 52,67 / 100g 15,80 TE95

Klej cyjanoakrylowy Contact VA 8312 g

specjalnie do klejenia różnych materiałów gumowych (np. gumy pełnej lub gumy komórkowej) oraz tworzyw sztucznych · nadaje 
się szczególnie do klejenia elastomerów EPDM · mała lepkość, 20-40 mPa s · bardzo szybkie utwardzanie · odporność na 
temperatury w zakresie od -50°C do ok. +80°C (krótkotrwale do +100°C) · świadectwo odnośnie braku zastrzeżeń ISEGA jako klej 
w przemyśle spożywczym
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zawartość 
g

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

20 butelka 40 00 353 316 22,50 / 100g 4,50 PH00

Klej błyskawiczny  Universal g

uniwersalny klej cyjanoakrylowy, nadaje się do bardzo silnego klejenia metalu oraz kombinacji tworzyw sztucznych · 
lepkość: 35 do 70 mPa s (20 °C) · zdolność wypełniania szczelin: 0,07 mm · możliwość dotykania po 5 do 15 sekund · 
odporny na temperatury w zakresie od -50 °C do +80 °C · zatwierdzenie NSF P1, nr rej.: 147479 · zastosowanie  
w przemyśle elektrycznym i elektronicznym, przemyśle maszynowym, obróbce metali, przemyśle motoryzacyjnym, 
przetwórstwie tworzyw sztucznych, budowie modeli, przemyśle meblowym i wielu innych 
 
z nową pokrywą zamykającą: precyzyjne dozowanie · bez zatykania się końcówki dzięki zastosowaniu iglicy z PE · 
nacinanie końcówki nie jest już konieczne

Zawartość 
g

Pojemnik Typ Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

 3 tuba PSK1C 40 00 353 457 113,33 / 100g 3,40 TX34

10 tuba PSK3C 40 00 353 458  59,50 / 100g 5,95 TX34

Klej błyskawiczny płynny g

płynny, wpływa nawet w najdrobniejsze narożniki i szczeliny · praktyczna stojąca tuba umożliwia punktowe dozowanie · 
bez rozpuszczalnika · idealnie przystosowana do: wielu tworzyw sztucznych, porcelany, ceramiki, drewna, kartonu, 
metalu, kamienia · odpowiedni również do: sklejania skóry, gumy · ścisnąć części przez ok. 10-60 s · ok. 50 % 
wytrzymałości po 5 min.

Zawartość g Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

 3 tuba 40 00 353 310 151,67 / 100g 4,55 TC35

 5 butelka 40 00 353 311 132,00 / 100g 6,60 TC35

20 butelka 40 00 353 300 122,75 / 100g 24,55 TC35

Klej błyskawiczny 401 g

klej błyskawiczny do łączenia materiałów w przypadku zastosowań, w których wymagany jest równomierny rozkład 
naprężeń oraz dobra odporność na rozciąganie wzgl. ścinanie · szybkie klejenie przy użyciu różnych materiałów, w tym 
metali, tworzyw sztucznych i elastomerów · również do klejenia porowatych materiałów, jak drewno, papier, skóra i 
tekstylia · do wszystkich szybkich napraw, jak również do drobnych napraw awaryjnych wszelkiego rodzaju ·  
produkt zarejestrowany w programie NSF kat. P1 (nr rej. 123011)
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Produkty techniczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zawartość 
g

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

20 butelka 40 00 353 980 22,50 / 100g 4,50 PH00

50 butelka 40 00 353 981 21,10 / 100g 10,55 PH00

Klej błyskawiczny  blitzschnell g

specjalny klej cyjanoakrylowy · klei błyskawicznie w ciągu zaledwie jednej sekundy tworzywa sztuczne i metale oraz ich 
kombinacje · szczególnie odpowiedni do gładkich powierzchni · lepkość:  3 do 10 mPa s (20°C) · zdolność wypełniania 
szczelin: 0,05 mm · możliwość dotykania po: aluminium: 5-10 sekundach, guma: 2-5 sekundach · odporny na 
temperatury w zakresie od -50°C do +80°C · zastosowanie w przemyśle elektrycznym i elektronicznym, przemyśle 
maszynowym, obróbce metali, przemyśle motoryzacyjnym, przetwórstwie tworzyw sztucznych, budowie modeli, 
przemyśle meblowym i wielu innych 
 
z nową pokrywą zamykającą: precyzyjne dozowanie · bez zatykania się końcówki dzięki zastosowaniu iglicy z PE ·  
dlatego nacinanie końcówki nie jest już konieczne

Zawartość 
g

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

20 butelka 40 00 353 925 22,50 / 100g 4,50 PH00

50 butelka 40 00 353 926 18,40 / 100g 9,20 PH00

Klej błyskawiczny  extrem schnell g

klej cyjanoakrylowy · do ekstremalnie szybkiego klejenia błyskawicznego gumy i tworzyw sztucznych (ewent. 
korygowanie jest niemożliwe) · lepkość: 90 do 120 mPa s (20°C) · zdolność wypełniania szczelin: 0,1 mm · możliwość 
dotykania po 5 do 30 sekundach · odporność temperaturowa od -60 °C do +80 °C · zastosowanie w przemyśle 
elektrycznym i elektronicznym, przemyśle maszynowym, obróbce metali, przemyśle motoryzacyjnym, przetwórstwie 
tworzyw sztucznych, budowie modeli, przemyśle meblowym i wielu innych 
 
z nową pokrywą zamykającą: precyzyjne dozowanie · bez zatykania się końcówki dzięki zastosowaniu iglicy z PE · 
nacinanie końcówki nie jest już konieczne

Zawartość 
g

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

3 tuba 40 00 353 326 121,67 / 100g 3,65 TB91

Klej błyskawiczny blitzschnell PIPETTE Control g

ekstremalnie silny, płynny klej błyskawiczny · technologia Direct-Stop (efekt zasysania) dla nie kapiącego klejenia bez 
wyciekania kleju · drobna strzykawka dozująca dla punktowego dozowania · wpływa w najdrobniejsze narożniki i szczeliny · 
stabilny pojemnik · odporny na mycie w zmywarce i wodoodporny (w przypadku prawidłowego stosowania)

Zawartość 
g

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

3 kontener 40 00 353 323 133,33 / 100g 4,00 TB91

Klej błyskawiczny blitzschnell PRÄZISION g

płynny · do niemal wszystkich materiałów · klej jest super lekki i możliwe jest jego precyzyjne dozowanie dzięki tzw.  
easy tip system · precyzyjna dysza umożliwia punktowe nanoszenie kleju · dzięki samootwierającemu się zamknięciu 
produkt można łatwo, szybko i czysto otworzyć · stabilny i odporny na uderzenia pojemnik · odporny na mycie w 
zmywarce i wodoodporny (w przypadku prawidłowego stosowania)
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zawartość 
g

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

20 butelka 40 00 353 456 22,50 / 100g 4,50 PH00

50 butelka 40 00 353 922 18,40 / 100g 9,20 PH00

 Klej błyskawiczny      g 

 gęsty klej cyjanoakrylowy · duża lepkość · do klejenia silnie porowatych powierzchni i części, które wymagają pewnego 
wypełnienia szczeliny · lepkość: 1200 - 1500 mPa s (20 °C) · zdolność wypełniania szczelin: 0,2 mm · możliwość dotykania 
po: aluminium: 10-30 sekundach, guma: 15-25 sekundach · odporny na temperatury w zakresie od -50°C do +80°C · 
szczególnie nadaje się do drewna i skóry, również do szkła i ceramiki · zastosowanie w przemyśle elektrycznym i 
elektronicznym, przemyśle maszynowym, obróbce metali, przemyśle motoryzacyjnym, przetwórstwie tworzyw 
sztucznych, budowie modeli, przemyśle meblowym i wielu innych

z nową pokrywą zamykającą: precyzyjne dozowanie · bez zatykania się końcówki dzięki zastosowaniu iglicy z PE · 
nacinanie końcówki nie jest już konieczne                 

Zawartość 
g

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

20 tuba 40 00 353 938 47,00 / 100g 9,40 PH00

 Klej błyskawiczny w żelu     g 

 uniwersalny klej błyskawiczny do klejenia metali, materiałów kompozytowych, drewna, korka, pianki, skóry, tektury, 
papieru i ceramiki · lepkość: 50.000 mPa s (20°C) · zdolność wypełniania szczelin: 0,5 mm · możliwość dotykania 
po 20 do 60 sekund · odporność temperaturowa od -60 °C do +80 °C · nadaje się w szczególności do porowatych 
materiałów · dobra zdolność wypełniania szczelin, szczególnie zalecany do stosowania na pionowych powierzchniach lub 
do prac nad głową · zastosowanie w przemyśle elektrycznym i elektronicznym, przemyśle maszynowym, obróbce metali, 
przemyśle motoryzacyjnym, przetwórstwie tworzyw sztucznych, budowie modeli, przemyśle meblowym i wielu innych                 

Zawartość 
g

Pojemnik Typ Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

 3 tuba PSG2C 40 00 353 455 121,67 / 100g 3,65 TX34

10 tuba PSG4C 40 00 353 454  62,50 / 100g 6,25 TX34

 Klej błyskawiczny   Ultra Gel   g 

 w formie żelu · nie kapie · bardzo mocny · wodoodporny · elastyczny i odporny na uderzenia · bardzo łatwy w użytkowaniu · 
nadaje się do zastosowań na zewnątrz budynków · idealny do odpornego na pęknięcie klejenia niemal wszystkich 
elastycznych i porowatych materiałów · do drewna, metalu, skóry, gumy, ceramiki, tworzywa sztucznego (np. ABS, 
styropianu, twardego PCW)                 

Zawartość 
g

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

3 tuba 40 00 353 305 168,33 / 100g 5,05 TC35

 Klej błyskawiczny   454   g 

 klej błyskawiczny do łączenia materiałów w przypadku zastosowań, w których wymagany jest równomierny rozkład 
naprężeń oraz dobra odporność na rozciąganie wzgl. ścinanie · szybkie klejenie przy użyciu różnych materiałów, w tym 
metali, tworzyw sztucznych i elastomerów · żelowa konsystencja umożliwia prace na pionowych powierzchniach bez 
kapania · również do klejenia porowatych, bardzo chłonnych materiałów, jak drewno, papier, skóra i tekstylia · 
perfekcyjny do wszystkich szybkich napraw · rejestracja NSF P1 (nr rej. 123011)                 
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Produkty techniczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zawartość 
g

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

30 system pisaków 40 00 349 505 52,67 / 100g 15,80 TE95

Klej cyjanoakrylowy Contact VA 1500 g

do klejenia gumy i tworzyw sztucznych · specjalny do chłonnych i porowatych materiałów jak np. drewno, korek, 
skóra i ceramika · również w przypadku większych tolerancji oraz podczas obróbki na pionowych powierzchniach · 
duża elastyczność, 1.000-1.500 mPa s powolne utwardzanie · odporność na temperatury w zakresie od -50°C do +80°C 
(krótkotrwale do +100°C)

Klej sekundowy, szybkowiążący elastyczny g

specjalny klej cyjanoakrylowy do klejenia gumy · pozostaje elastyczny, giętki do 180° · lepkość: 90 do 120 mPa s (20°C) · 
zdolność wypełniania szczelin: 0,05 mm · wytrzymałość końcowa po 24 godzinach · odporność temperaturowa  
od -60 °C do +80 °C · szczególnie nadaje się do o-ringów i gumowych części narażonych na ciągłe ruchy · zastosowanie  
w przemyśle elektrycznym i elektronicznym, przemyśle maszynowym, obróbce metali, przemyśle motoryzacyjnym, 
przetwórstwie tworzyw sztucznych, budowie modeli, przemyśle meblowym i wielu innych 
 
z nową pokrywą zamykającą: precyzyjne dozowanie · bez zatykania się końcówki dzięki zastosowaniu iglicy z PE · 
nacinanie końcówki nie jest już konieczne

Zawartość 
g

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

20 butelka 40 00 353 928 22,50 / 100g 4,50 PH00
50 butelka 40 00 353 930 21,10 / 100g 10,55 PH00

Klej sekundowy, szybkowiążący do ekstremalnych obciążeń g

specjalny klej cyjanoakrylowy dla szczególnych obciążeń, 6-krotnie większa odporność na uderzenia i 10-krotnie większa 
odporność na oddzieranie, niż konwencjonalnego kleju CA · bardzo duża wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu 
(240 kg na centymetr kwadratowy przy połączeniu stal/stal) · odporność temperaturowa do + 135 °C (przy tak 
wysokim obciążeniu klej posiada jeszcze wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu połączenia klejonego 60 kg na 
centymetr kwadratowy przy połączeniu stal/stal) · bardzo dobra odporność na wodę · szczególnie nadaje się do stali, 
tworzywa sztucznego, szkła i ceramiki · lepkość: 2 500 do 3 000 mPa s (20°C) · zdolność wypełniania szczelin: 0,15 mm · 
możliwość dotykania po: aluminium: 30-50 sekundach, guma: 20-40 sekundach · odporny na temperatury w zakresie 
od - 50 °C do + 135 °C · zastosowanie w przemyśle elektrycznym i elektronicznym, przemyśle maszynowym, obróbce 
metali, przemyśle motoryzacyjnym, przetwórstwie tworzyw sztucznych, budowie modeli, przemyśle meblowym i wielu 
innych

Zawartość 
g

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

20 butelka 40 00 353 935 50,50 / 100g 10,10 PH00

Klej sekundowy, szybkowiążący odporny na uderzenia g

czarny, odporny na uderzenia klej błyskawiczny, do klejenia metal/metal oraz metal/guma · dobra odporność na obciążenia 
ścinające i uderzenia, nadaje się w szczególności do klejenia metal/tworzywo sztuczne · zastosowanie w przemyśle 
elektrycznym i elektronicznym, przemyśle maszynowym, obróbce metali, przemyśle motoryzacyjnym, przetwórstwie 
tworzyw sztucznych, budowie modeli, przemyśle meblowym i wielu innych · lepkość: 500 do 1000 mPa s (20 °C) · 
zdolność wypełniania szczelin: 0,1 mm · wytrzymałość wstępna: aluminium: 20-40 sekundach, guma: 5-20 sekundach · 
zakres temperatur: -50 °C do +135 °C 
 
z nową pokrywą zamykającą: precyzyjne dozowanie · bez zatykania się końcówki dzięki zastosowaniu iglicy z PE · 
nacinanie końcówki nie jest już konieczne

Zawartość 
g

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

50 butelka 40 00 353 933 20,40 / 100g 10,20 PH00



Zawartość 
g

Pojemnik Typ Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

12 trzpień 1 45 44 444 432  + 18 53,33 / 100g 6,401) TU51
25 butelka 1 45 44 444 433  + 12 37,60 / 100g 9,401) TU51
12 trzpień 2 45 44 444 434  + 18 53,33 / 100g 6,401) TU51
25 butelka 2 45 44 444 435  + 12 37,60 / 100g 9,401) TU51
12 trzpień 3 45 44 444 436  + 18 53,33 / 100g 6,401) TU51
25 butelka 3 45 44 444 437  + 12 37,60 / 100g 9,401) TU51
1) cena za szt.

Klej błyskawiczny MD GLUE XTREME g

nie wymagający oznakowania klej cyjanoakrylowy · bez wykwitów · bezzapachowy · pozostaje elastyczny · duża 
odporność temperaturowa · brak wpływu na podzespoły elektroniczne · bardzo dobra siła klejenia · dobra odporność na 
wilgoć · w praktycznym sztyfcie do dozowania lub butelce do dozowania ze stopą · bez wyciekania · zamknięcie iglicowe · 
bez zatykania się końcówki · łatwe nakładanie kleju · punktowe dozowanie 
lepkość: Xtreme 1: 40-60 mPa s, Xtreme 2: 120-250 mPa s, Xtreme 3: 1.200-1.500 mPa s
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

150 puszka ze sprayem 40 00 353 936  + 6 5,07 / 100ml 7,601) PH00
1) cena za szt.

Aktywator do kleju błyskawicznego g

przyspieszacz utwardzania dla kleju błyskawicznego · wysoce wiskotyczne kleje szybkoklejące mogą zostać za pomocą 
aktywatora całkowicie utwardzone w ciągu kilku sekund

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

10 butelka 45 55 661 165 158,00 / 100ml 15,80 TC95

Grunt CA g

dla klejów cyjanoakrylowych · wiele tworzyw sztucznych bez wcześniejszej obróbki nie da się kleić lub można je kleić 
jedynie warunkowo · obróbka wstępna tych tworzyw sztucznych za pomocą WEICON Contact Primer umożliwia zmianę 
trudno sklejanych tworzyw sztucznych, np. polietylenu (PE) i polipropylenu (PP) z grupy poliolefin · również nowoczesne 
elastomery termoplastyczne (TPE) Teflon® oraz spokrewnione z nimi tworzywa i silikony mogą być klejone po obróbce 
wstępnej za pomocą WEICON Contact Primer · zalety: większy wybór stosowanych tworzyw sztucznych, większa 
wytrzymałość w przypadku trudno sklejanych tworzyw sztucznych, oszczędność kosztów na skutek braku konieczności 
stosowania innych mechanicznych metod obróbki wstępnej (korona, plazma niskociśnieniowa, opalanie itp.) · szybki i 
prosty w użyciu · skuteczność rozpoczyna się ok. 2 minuty po nałożeniu i trwa ok. 24 godziny

Zawartość 
g

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

20 tuba 40 00 353 400  + 10 10,00 / 100g 2,001) TB91
1) cena za szt.

Klej uniwersalny FLEX + CLEAN g

sprawdzony, płynny klej uniwersalny w specjalnej miękkiej i odpornej na zniszczenie tubie z tworzywa sztucznego 
dla czystego, nie kapiącego, poręcznego klejenia · klei szybko i trwale wiele materiałów · połączenie klejowe można 
w krótkim czasie korygować · idealny do napraw w gospodarstwie domowym, majsterkowania, w szkole i w biurze · 
możliwość stosowania na porcelanie, drewnie, metalu, szkle, ceramice, pleksi, filcu, skórze, korku, materiale, tekturze, 
papierze · nie nadaje się do styropianu Styropor®

Klej uniwersalny MAX REPAIR UNIVERSAL g

nie zawierający rozpuszczalnika, silny i uniwersalny klej do niemal wszystkich przypadków naprawy wewnątrz i na 
zewnątrz budynków · dla silnych i trwałych połączeń · odporny na promieniowanie UV, temperaturę (-40 °C do +120 °C) 
i wodę, wypełnia szczeliny, po utwardzeniu możliwość malowania · ze względu na elastyczne właściwości odporny na 
drgania i wstrząsy · czyste, bezpieczne i łatwe stosowanie · stojąca odwrotnie tuba z tworzywa sztucznego: klej zawsze 
znajduje się na dyszy, dzięki czemu jest natychmiast gotowy do użycia · brak kapania ze względu na efekt zasysania kleju

Zawartość 
g

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

45 tuba 40 00 353 408 9,67 / 100g 4,35 TB91
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Produkty techniczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zawartość 
g

Pojemnik Typ Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

 50 butelka P1DC1 40 00 349 541 8,80 / 100g 4,40 TX34
100 butelka P1BC1 40 00 349 540 6,15 / 100g 6,15 TX34

Uniwersalny, supermocny klej 100% g

duża siła klejenia, również w ekstremalnych warunkach · wodoodporny, nie zawierający rozpuszczalnika, nadaje się do 
stosowania wewnątrz i na zewnątrz · do stosowania na tynku, cynku, metalu, betonie, aluminium, styropianie, ceramice, 
twardej piance PU, szkle, kamieniu, skórze, wielu tworzywach sztucznych, PCW, tekstyliach, materiałach, korku, żelazie, 
drewnie, stali · certyfikat TÜV (siła klejenia i produkcja monitorowane; standard MUC-KSP-A 1019)

Klej specjalny do PVC Repair Extreme g

superelastyczny, przeźroczysty klej uniwersalny z ekstremalnej sile do klejenia i naprawy niemal wszystkich materiałów, 
np. ceramiki, metalu, tworzywa sztucznego, kamienia, szkła, skóry, drewna itp. · ekstremalnie odporny żel jest elastyczny, 
wypełniający szczeliny, odporny na uderzenia i wodę przy mocnej sile klejenia · szybkie utwardzanie oraz precyzyjne 
dozowanie umożliwiają czyste i bezpieczne prace również na pionowych powierzchniach · nie zawiera rozpuszczalników · 
do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz budynków

Zawartość 
g

Pojemnik Typ Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

20 tuba PRXG2 40 00 353 488 33,75 / 100g 6,75 TX34

Sztyft klejący g

do prac wykonywanych z papieru, tektury i kartonu · do naklejania zdjęć i etykiet · klei szybko i czysto · 
możliwość chwilowego korygowania · przeźroczyście osuszony · zmywany wodą · bezrozpuszczalnikowy

Zawartość 
g

Pojemnik Typ Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

11 trzpień PK411 40 00 353 470 10,91 / 100g 1,20 TX34
22 trzpień PK611 40 00 353 471  9,09 / 100g 2,00 TX34

Wydajność 
klejenia g/min

Czas nagrze-
wania min

Ø naboju z 
klejem mm

Moc znamio-
nowa W

Napięcie 
sieciowe

Waga 
kg

Nr art. EUR KO

4,5 7-10 11 45 110-240 / 50 V/Hz 0,33 40 00 353 500 22,95 TX34

Pistolet do klejenia na gorąco Supermatic g

mechaniczny posuw do szybkiego i ciągłego klejenia na gorąco · uchwyt posuwu naboju zapewnia odpowiednie 
osadzenie naboju

W komplecie: pistolet do klejenia na gorąco i 2 naboje z klejem

Zawartość 
g

Pojemnik Karton szt. Typ Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

 200 karton 10 PTK6 40 00 353 465  2,75 / 100g 5,50 TX34
1000 karton 50 PTK1 40 00 353 466 16,40 /   1kg 16,40 TX34

Wkłady do pistoletów do klejenia na gorąco Hot Sticks g

klej topliwy · nadaje się do pistoletu do klejenia, nr art. 40 00 353 500 · duża wytrzymałość · przeźroczysty  · miejsca 
klejenia już po 2 minutach mocne i wytrzymałe na obciążenie · temperatura topienia: ok. +200°C · po podgrzaniu można 
ponownie odłączyć miejsca klejenia · nie nadaje się do miękkiego PCW, polietylenu i styropianu Styropor® na styropianie 
Styropor® · Długość: 200 mm · Ø naboju z klejem: 11,3 mm · 100 g = 5 nabojów
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zawartość Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

klej 3g /1 lampa UV przeźroczysty 40 00 353 920 283,33 / 100g 8,50 TU51

Klej do napraw utwardzany promieniami UV MD UV-Star g

kleje utwardzane promieniami UV reagują po napromieniowaniu światłem UV · utwardzanie następuje w czasie kilku 
sekund · przeźroczyste, bardzo wytrzymałe połączenia np. szkła z metalem · nadaje się do klejenia, uszczelniania, 
naprawy, zamykania, modelowania, izolowania i wielu innych · idealny do: budowy modeli, szkła, drewna, porcelany, 
ceramiki, metali, tworzyw sztucznych i wielu innych · odporność temperaturowa: -40 °C + 120 °C

Folia naprawcza Poly-Solar g

utwardzana UV folia GFK · Poly-Solar to unikatowa, łatwa w stosowaniu folia naprawcza, która jest uaktywniana i 
twardnieje przez promieniowanie UV lub światło słoneczne · w przypadku tej folii chodzi o poliester wzmacniany 
włóknem szklanym o znakomitej adhezji i długiej trwałości · bez mieszania, bez odważania, bez źródeł błędów · 
wystarczy dociąć do powierzchni naprawy, nakleić - gotowe · odporna na oleje i rozpuszczalniki · trwale odporna na 
temperatury od -40°C do +200°C · brak kurczenia lub rozciągania podczas rozszerzania i utwardzania · przywiera do 
wszystkich powierzchni oprócz polipropylenu (PP) · zastosowanie w przemyśle do konserwacji i naprawy dachów, 
schodów, zbiorników wodnych, rur, przewodów, szybów kablowych, skrzynek połączeniowych itp. oraz w samochodach 
osobowych, ciężarowych, kamperach, transporcie na zderzakach, chłodnicach, układach wydechowych, przewodach, 
zabudowach, owiewkach, wszelkich częściach z tworzywa sztucznego i na karoseriach

Długość mm Szerokość mm Grubość mm Nr art. EUR KO
150 75 ok. 1,8 40 00 353 339 14,80 PH00

 

Zawartość Nr art. EUR KO
5 g rakieta + UV Beamer 40 00 353 405 17,30 TU51
klej 20g /1 lampa UV i ładowarka 40 00 353 406 46,00 TU51

Klej szybkoklejący Duplex g

o średniej lepkości · innowacyjny klej szybkoschnący najnowszej generacji · charakteryzuje się dwiema różnymi 
możliwościami utwardzania, światłem UV oraz wilgotnością zawartą w powietrzu · przeźroczyste materiały można 
bezbłędnie łączyć, a nadmiar kleju można utwardzać w ciągu 1-2 sekund · stosowany również jako masa zalewowa · 
bez zapachu · bez oznaczenia · odporność na temperaturę od -50 °C do +80 °C

40 00 353 406 40 00 353 405

Dwuskładnikowy klej akrylowy MD-Clearbond g

klej akrylowy o niewielkim zapachu i średniej lepkości · stosunek składników mieszanki 1:1 · dla przeźroczystego klejenia 
szkła, tworzyw sztucznych i metalu · odporny na uderzenia i drgania · czas nakładania: ok. 3 min. · czas utwardzania: 5 
min. · utwardzanie końcowe: po 24 godz. · zdolność wypełniania szczelin: 0,5 mm · odporność temperaturowa: ok. -40 °C 
do +80 °C · obróbka podwójnej strzykawki 50 g możliwa tylko za pomocą pistoletu dozującego 40 00 356 210!

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

25 strzykawka podwójna bezbarwny 45 44 444 438  + 10 48,40 / 100g 12,101) TU51
50 kartusz podwójny bezbarwny 45 44 444 419  + 12 47,00 / 100g 23,501) TU51
1) cena za szt.

Dwuskładnikowy klej błyskawiczny 3090 g

dwuskładnikowy, szybko twardniejący, wypełniający szczeliny klej, który ze względu na swoje znakomite właściwości 
adhezyjne nadaje się do wielu różnych materiałów, m. in. do tworzyw sztucznych, gumy i metalu · jest stosowany do 
łączenia części z różnymi lub niezdefiniowanymi szczelinami klejowymi do 5 mm lub do zastosowań, w których nadmiar 
kleju musi całkowicie stwardnieć · żelowa konsystencja · nadaje się również do klejenia porowatych materiałów, jak 
drewno, papier, skóra i tekstylia

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

10 strzykawka podwójna bezbarwny 45 66 601 049 267,50 / 100g 26,75 TC35
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Produkty techniczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Dwuskładnikowy klej hybrydowy 4070 g

przeźroczysty, mętny, bezbarwny do jasno żółtawego dwuskładnikowy klej hybrydowy o żelowej konsystencji na 
bazie cyjanoakrylanu/akrylanu, który w przypadku mas szpachlowych do 5 mm (0,2) uzyskuje szybkie mocowanie 
w temperaturze pokojowej · dla różnych materiałów, m. in. większości tworzyw sztucznych, elastomerów i metali · 
dla zastosowań, gdzie konieczne jest całkowite utwardzenie nadmiaru kleju, oraz w przypadku których wymagana 
jest odporność na temperaturę i wilgoć

Zawartość
g

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

11 strzykawka podwójna mleczny/żółtawy 40 00 353 332  + 12 265,45 / 100g 29,201) TC35
1) cena za szt.

Dwuskładnikowy hybrydowy klej strukturalny 4080 g

szary dwuskładnikowy hybrydowy klej strukturalny na bazie cyjanoakrylanu/akrylanu, który tworzy odporne na uderzenia 
połączenia i znakomicie przywiera do metali, materiałów kompozytowych oraz tworzyw sztucznych · do szybkiego 
mocowania w temperaturze pokojowej, duża gotowość do pracy w ciągu pierwszej godziny · dobra odporność na 
obciążenia spowodowane oddzieraniem i uderzeniem, jak również duża odporność na ścinanie w dużym zakresie 
temperatur oraz w przypadku dużych szczelin

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

50 kartusz podwójny żółtawy 40 00 353 333  + 10 71,10 / 100g 35,551) TC35
1) cena za szt.

Dwuskładnikowy klej hybrydowy 4090 g

bardzo lepki, szarobiały do jasnożółtego klej o konsystencji żelu · otwiera całkowicie nowe obszary zastosować dla 
klejenia strukturalnego – po raz pierwszy połączono właściwości klejów błyskawicznych z właściwościami klejów 
epoksydowych, uzyskując w ten sposób dodatkowe ważne zalety · w ciągu 90-180 sekund osiąga wytrzymałość 
wstępną i nadaje się do szczelin o wielkości do 5 mm · odporny na drgania i obciążenia spowodowane uderzeniem

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

50 kartusz podwójny żółtawy 40 00 353 331 146,70 / 100g 73,35 TC35

Dwuskładnikowy klej epoksydowy g

skleja metal, drewno, tworzywo sztuczne, kamień i ceramikę · wszechstronne zastosowanie · odporność na warunki 
atmosferyczne · uzyskuje bardzo dużą wytrzymałość, zachowuje trwałość, elastyczność i może gwarantować trwałą 
wytrzymałość · wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu >10 N/mm² · zdolność wypełniania szczelin do 3 mm · 
wytrzymałość wstępna 10 do 12 minut (w zależności od temperatury) · utwardzanie końcowe po 24 godz. · odporność 
temperaturowa -40°C bis +80°C · przemysł elektryczny i elektroniczny, przemysł maszynowy, obróbka metali, przemysł 
motoryzacyjny, przetwórstwo tworzyw sztucznych, budowa modeli, przemysł meblowy i wiele innych · końcówka do 
mieszania zawarta w zestawie! · nie nakładać przy temperaturze zewnętrznej poniżej 5 °C 
 
Do obróbki wkładu50 g wymagany jest pistolet dozujący, nr art. 40 00 356 210

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

25 strzykawka podwójna bezbarwny 40 00 353 950 26,20 / 100g 6,55 PH00
50 kartusz podwójny bezbarwny 40 00 353 945 24,40 / 100g 12,20 PH00

Dwuskładnikowy klej cyjanoakrylowy MD-CA-Star g

do klejenia i naprawy · kontrolowany czas utwardzania tylko zaledwie 3 minuty, niezależnie od wilgotności powietrza · 
minimalne kurczenie objętościowe · dobra możliwość pokonywania spoin do 6 mm · możliwość stosowania na 
większości tworzyw sztucznych, drewna, metalach, aluminium i porowatych powierzchniach · tiksotropowa 
konsystencja do zastosować nad głową i na pionowych powierzchniach · kontrolowany stosunek mieszanki · 
odporność temperaturowa od -20 °C do +80 °C - krótkotrwale do +120 °C · dobra odporność na media · 
możliwość obróbki z dyszą mieszającą i bez · Zestaw zawiera 3 dysze mieszające

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

10 strzykawka podwójna mleczny 40 00 353 975 200,50 / 100g 20,05 TU51
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

25 strzykawka podwójna mleczny 40 00 353 941 40,20 / 100g 10,05 PH00
50 kartusz podwójny mleczny 40 00 353 942 28,70 / 100g 14,35 PH00

Dwuskładnikowy klej o wysokiej wytrzymałości g

trwałe łączenie metalu, kamienia, drewna, ceramiki i twardych tworzyw sztucznych · uzyskuje dużą wytrzymałość w 
przypadku niewielkiego lub braku przygotowania powierzchni · odporność na warunki atmosferyczne · wytrzymałość 
na ścinanie przy rozciąganiu do 27 N/mm² · zdolność wypełniania szczelin 1-10 mm · możliwość dotykania po 60 min. 
(w zależności od temperatury) · utwardzanie końcowe po 12 godz. · odporność temperaturowa do +120°C · możliwość 
stosowania w technice transportu, budowie pojazdów, budowie kontenerów, elektrotechnice i wielu innych gałęziach 
przemysłu · końcówka do mieszania zawarta w zestawie! · nie nakładać przy temperaturze zewnętrznej poniżej +5 °C 
 
do obróbki wkładu50 g wymagany jest pistolet dozujący, nr art. 40 00 356 210

Dwuskładnikowy klej metakrylowy Stabilit Express g

klei kamień, tworzywa sztuczne, ceramikę, drewno, metal itd. · szczególnie szybkie utwardzanie · wyrównuje 
nierówności materiału · wytrzymałość końcowa do 150 kg/cm² 

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Typ Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

30 tuba brązowy PSE13 40 00 353 460  + 6 28,67 / 100g 8,601) TX34
80 tuba brązowy PSE6N 40 00 353 461  + 6 20,75 / 100g 16,601) TX34
1) cena za szt.

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

25 strzykawka podwójna mleczny 40 00 353 463 51,60 / 100g 12,90 TU51
50 kartusz podwójny mleczny 45 44 444 416 34,40 / 100g 17,20 TU51

Dwuskładnikowy klej o wysokiej wytrzymałości MD-Megabond 2000 g

do klejenia metali, ceramiki, kamienia i wielu twardych tworzyw sztucznych · dla licznych napraw na miejscu z wysoka 
jakością i niewielkich nakładach · łatwa obsługa · znakomita odporność na uderzenia, oddzieranie oraz wytrzymałość 
na ścinanie przy rozciąganiu · szybki w montażu · wymaga jedynie niewielkiego przygotowania powierzchni · odporny 
na temperatury od -55°C do +120°C · uniwersalne, ekstremalnie mocne sklejanie np. sztywnych materiałów, jak metal, 
GFK i inne tworzywa sztuczne · certyfikat ISEGA · certyfikacja wg DIN EN ISO 11925-2:2011-02 · certyfikacja wg DIN 
EN 45545-2 (02/16), EN ISO 5658-2 (2006-09) · obróbka podwójnej strzykawki 50 g możliwa tylko za pomocą pistoletu 
dozującego 40 00 356 210!

Dwuskładnikowy klej epoksydowy PLUS ENDFEST 300 g

nie zawierający rozpuszczalnika, dwuskładnikowy klej epoksydowy dla największych obciążeń · czas obróbki wynosi do 
90 minut · czas utwardzania i wytrzymałość końcowa (do 30 N/mm²) zależą od temperatury · w temperaturze pokojowej 
utwardza się po 12 godzinach · połączenie klejowe jest odporne na uderzenia, starzenie oraz na wilgoć · klei metale, 
szkło, porcelanę, ceramikę, drewno, marmur, kamień, beton, materiały duroplastyczne, tworzywa sztuczne wzmacniane 
włóknem szklanym, twarde PCW, gumę, tworzywa sztuczne w postaci twardej pianki, np. Styropor®

Uwaga: Sprzedaż ze względu na klasyfikację żrącą jest dozwolony tylko dla profesjonalnych klientów końcowych. Produkt 
nie został wyposażony w zamknięcie chroniące przed dostępem przez dzieci, w związku z czym sprzedaż prywatnym 
klientom końcowym jest zabroniona!

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

33 tuba żółtawy 40 00 353 416 26,82 / 100g 8,85 TB91
53 kartusz podwójny żółtawy 40 00 353 417 32,83 / 100g 17,40 TB91
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Dwuskładnikowy klej epoksydowy PLUS ENDFEST g

nie zawierający rozpuszczalnika, dwuskładnikowy klej epoksydowy dla największych obciążeń · stosunek składników 
mieszanki spoiwo: utwardzacz = objętość 1:1 · czas obróbki (czas nakładania) ok. 90 minut · w temperaturze pokojowej 
utwardza się po 12 godzinach · klejenie jest odporne na uderzenia i odporne na starzenie i wpływ wilgoci

Wskazówka: Dostępny w wolnej sprzedaży produkt alternatywny dla UHU PLUS ENDFEST 300, nr art.: 40 00 353 416, 
40 00 353 417

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

15 strzykawka podwójna żółtawy 40 00 353 428 49,67 / 100g 7,45 TB91
tuba 40 00 353 407 26,82 / 100g 8,85 TB91

Dwuskładnikowy klej epoksydowy PLUS SCHNELLFEST g

nie zawierający rozpuszczalnika dwuskładnikowy klej epoksydowy do szybkiego, odpornego na obciążenie klejenia · 
umożliwia uzyskanie bardzo wytrzymałych połączeń klejowych na niemal wszystkich mocnych materiałach · czas obróbki 
wynosi do 5 min. · możliwość dotykania po 20 min. · końcowa wytrzymałość wynosi ok. 13 N/mm² · połączenie klejowe 
jest przeźroczyste po utwardzeniu, jest odporne na uderzenia, starzenie oraz na wilgoć · klei metale, szkło, porcelanę, 
ceramikę, drewno, marmur, kamień, beton, materiały duroplastyczne, tworzywa sztuczne wzmacniane włóknem 
szklanym, twarde PCW, gumę, tworzywa sztuczne w postaci twardej pianki, np. Styropor®

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

15,5 strzykawka podwójna bezbarwny 40 00 353 429 48,06 / 100g 7,45 TB91
35 tuba bezbarwny 40 00 353 421 25,29 / 100g 8,85 TB91
57 kartusz podwójny bezbarwny 40 00 353 418 30,53 / 100g 17,40 TB91

Dwuskładnikowy klej epoksydowy PLUS SOFORTFEST g

nie zawierający rozpuszczalnika dwuskładnikowy klej epoksydowy dla szczególnie szybkiego klejenia na małych 
powierzchniach · czas obróbki wynosi do 2 minut · wytrzymałość wstępna jest uzyskiwana po 5 minutach · końcowa 
wytrzymałość wynosi 8 N/mm² · połączenie klejowe jest przeźroczyste po utwardzeniu, jest odporne na uderzenia, 
starzenie oraz na wilgoć · klei metale, szkło, porcelanę, ceramikę, drewno, marmur, kamień, beton, materiały 
duroplastyczne, tworzywa sztuczne wzmacniane włóknem szklanym, twarde PCW, gumę, tworzywa sztuczne w 
postaci twardej pianki, np. Styropor®

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

35 tuba bezbarwny 40 00 353 420 25,29 / 100g 8,85 TB91
57 kartusz podwójny bezbarwny 40 00 353 414 30,53 / 100g 17,40 TB91

Klej dwuskładnikowy PLUS MULTIFEST g

klej metylometakrylanowy do wysokowydajnego klejenia (np. w obszarze motoryzacyjnym, konstrukcjach metalowych, 
modelarstwie) · odporny, niewrażliwy na uderzenia i oddzieranie · ze znakomitą odpornością na benzynę i oleje · 
dwukomorowy wkład z mieszalnikami dla łatwego i czystego stosowania · klei stal szlachetną, chrom, produkty winylowe 
i akrylowe, ABS, PCW, PU, włókno szklane, poliester · m. in. nie nadaje się do PE i PP · czas obróbki ok. 5 minut

Uwaga: Sprzedaż ze względu na klasyfikację żrącą jest dozwolony tylko dla profesjonalnych klientów końcowych.  
Produkt nie został wyposażony w zamknięcie chroniące przed dostępem przez dzieci, w związku z czym sprzedaż 
prywatnym klientom końcowym jest zabroniona!

Zawartość 
g

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

46 kartusz podwójny 40 00 353 419 38,23 / 100g 18,35 TB91
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Dwuskładnikowy epoksydowy metal ciekły g

naprawia nieprawidłowo wykonane otwory, pęknięcia i wyłamane gwinty na metalu, stali, żelazie, żeliwie, drewnie, 
kamieniu, ceramice i wielu twardych tworzywach sztucznych, po 30 min. można wykonywać obróbkę mechaniczną – 
części można szlifować, frezować, wiercić i lakierować · zdolność wypełniania szczelin 0,4 mm · możliwość dotykania po 
15 min · wytrzymałość końcowa po 24 godzinach · odporność temperaturowa do +120°C · możliwość stosowania  
w technice transportu, budowie pojazdów, budowie kontenerów, elektrotechnice i wielu innych gałęziach przemysłu ·  
nie nakładać w temperaturze zewnętrznej poniżej +5 °C

Zawartość 
g

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

25 strzykawka podwójna 40 00 353 335 32,20 / 100g 8,05 PH00

Dwuskładnikowy epoksydowy metal ciekły 3450 g

dwuskładnikowy klej epoksydowy o właściwościach strukturalnych · niezawodne rozwiązanie do klejenia lub naprawy 
metalowych części · dzięki zdolności wypełniania szczelin nadaje się do szorstkich lub źle przylegających powierzchni  
z metalu · klej utwardza się w temperaturze pokojowej, jest łatwy w użyciu i uzyskuje dużą wytrzymałość

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

25 strzykawka podwójna szary 40 00 353 330 74,80 / 100ml 18,70 TC35

Zawartość 
g

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

25 strzykawka podwójna 45 44 444 418  +  8 32,80 / 100g 8,201) TU51
50 kartusz podwójny 45 44 444 439  + 12 30,50 / 100g 15,251) TU51
1) cena za szt.

Dwuskładnikowy epoksydowy metal ciekły MD MET g

naprawia nieprawidłowo wykonane otwory, pęknięcia, dziury i wyłamane gwinty w metalu, drewnie i tworzywie 
sztucznym · wszechstronne zastosowanie · do natychmiastowej naprawy · łatwy w użytkowaniu · duża wytrzymałość 
i odporność temperaturowa od -40 °C do +120 °C · możliwa mechaniczna obróbka po krótkim czasie · części można 
szlifować, frezować, wiercić i lakierować · utwardza się po 24 godzinach · obróbka podwójnej strzykawki 50 g możliwa 
tylko za pomocą pistoletu dozującego 40 00 356 210!

Kit do szybkich napraw g

posiada ekstremalnie wysoką twardość Shore D 87 (beton 60), można obrabiać mechanicznie · części można szlifować, 
frezować, wiercić i lakierować · możliwość dotykania po 20 min. · wytrzymałość końcowa po 24 godzinach · 
odporność na temperatury od -50°C do +180°C (krótkotrwale do +300°C) · zastosowanie w przemyśle elektrycznym 
i elektronicznym, przemyśle maszynowym, obróbce metali, przemyśle motoryzacyjnym, przetwórstwie tworzyw 
sztucznych, budowie modeli, przemyśle meblowym i wielu innych 
 
Wskazówka: odciąż potrzebną ilość, po ok. 2 minutach ugnieść do otrzymania jednorodnego koloru i rozgrzania 
materiału, a następnie poddać obróbce · możliwa mechaniczna obróbka po ok. 20 minutach · nie nakładać w 
temperaturze zewnętrznej poniżej 5 °C

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

56 sztyft szaro-czarna 40 00 353 338 9,29 / 100g 5,20 PH00
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Plastelina epoksydowa Repair Express g

2-składnikowa masa epoksydowa · do wypełniania, naprawy, modelowania i klejenia metali, drewna, płytek i ceramiki, 
kamieni, również kamienia naturalnego oraz tworzyw sztucznych (nie nadaje się do PE, PP i PTFE itp.) · mieszanka 1:1 · 
bezrozpuszczalnikowy · po utwardzeniu możliwa obróbka mechaniczna, szlifowanie, malowanie · odporność na warunki 
atmosferyczne · otwarty czas/ czas obróbki: ok. 3 min. · odporność temperaturowa: -30°C do +120°C, (maks. +70°C  
w przypadku mocno obciążonych miejsc klejenia)

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

48 sztyft białawy 40 00 353 489 15,00 / 100g 7,20 TX34

Zestaw naprawczy MD MIX METALL g

wypełniona metalem · naprawia nieprawidłowo wykonane otwory, pęknięcia i wyłamane gwinty w metalu, drewnie 
i tworzywie sztucznym · wypełnia pęknięcia i otwory · odporność na temperatury od -50°C do +180°C (krótkotrwale 
do +300°C) · do natychmiastowych napraw · łatwy w użytkowaniu · obróbka jak w przypadku masy do zagniatania · 
ekstremalnie wysoka twardość Shore D 87 · można obrabiać mechanicznie · do szybkiej naprawy wyrwanych gwintów, 
pomp, obudów, zbiorników i pojemników, twardego tworzywa sztucznego i kamienia

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

56 sztyft szaro-czarna 45 44 444 420 8,93 / 100g 5,00 TU51

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

115 sztyft biały 40 00 349 506 12,96 / 100g 14,90 TC95

Sztyft do napraw Aqua g

do zastosowań podwodnych · wypełniony ceramiką · idealny do szybkich napraw również na wilgotnych i mokrych 
powierzchniach oraz do zastosowań podwodnych · do naprawy i uszczelniania pęknięć, dziur, wycieków i nieszczelności 
w zbiornikach benzyny i wody, grzejnikach, rozdzielniach elektrycznych, urządzeniach sanitarnych oraz na basenach · 
można stosować do budowy urządzeń sanitarnych i systemów centralnego ogrzewania, w obszarze elektrycznym,  
w obszarze morskim oraz w wielu innych obszarach przemysłu · stosunek składników mieszanki 1:1 · forma pasty 
(możliwość ugniatania) · odporność temperaturowa od -50°C do +120°C (krótkotrwale do +150°C) · żywotność: 15 min. · 
możliwość dotykania po 30 min. · po 1 godz. możliwość obróbki mechanicznej · całkowite utwardzenie po 24 godzinach · 
odporność na ciśnienie wg DIN 53281-83: 75 N/mm²

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

115 sztyft szary 40 00 349 500 17,91 / 100g 20,60 TC95

Sztyft do napraw Edelstahl g

nie korodujący, szybkoutwardzalny, wypełniony stalą szlachetną, dopuszczenie NSF zgodnie z normą ANSI 
61, możliwość stosowania w obszarze wody pitnej · do nie korodujących napraw i prac poprawkowych na stali 
szlachetnej i innych nierdzewnych materiałach, jak również na zbiornikach i pojemnikach, maszynach do napełniania i 
pakowania, rurach, przewodach, pompach i obudowach · ze względu na szybką obciążalność mechaniczną naprawianych 
części (ok. 60 minut) można uniknąć intensywnych pod względem czasu i kosztów okresów przestoju · można stosować 
do udowy zbiorników i aparatów, w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym oraz w wielu innych 
obszarach · stosunek składników mieszanki 1:1 · forma pasty (możliwość ugniatania) · odporność temperaturowa od 
-50°C do +120°C (krótkotrwale do +150°C) · żywotność: 4 min. · możliwość dotykania po 10 min. · po 60 min. możliwość 
obróbki mechanicznej · całkowite utwardzenie po 24 godzinach · odporność na ciśnienie wg DIN 53281-83: 80 N/mm²

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

115 sztyft błękitny 40 00 349 501 12,96 / 100g 14,90 TC95

Sztyft do napraw Kunststoff g

wypełniony tworzywem sztucznym, dopuszczenie NSF zgodnie z normą ANSI 61, możliwość stosowania 
w obszarze wody pitnej · specjalny do trwałych, elastycznych napraw części z tworzywa sztucznego i materiałów 
kompozytowych wzmacnianych włóknem, jak ramy okien i drzwi, osłony i zderzaki · do klejenia metalowych części, takich 
jak rury i kolanka rurowe, złączki i kołnierze, zbiorniki wody, pompy i obudowy · można stosować podczas produkcji okien, 
zbiorników i aparatów, w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym oraz w wielu innych obszarach. 
stosunek składników mieszanki 1:1 · forma pasty (możliwość ugniatania) · odporność temperaturowa od -50°C do 
+120°C (krótkotrwale do +150°C) · żywotność: 20 min. · możliwość dotykania po 40 min. · po 3 godz. możliwość obróbki 
mechanicznej · całkowite utwardzenie po 36 godzinach · odporność na ciśnienie wg DIN 53281-83: 65 N/mm²



Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

115 sztyft ciemnoszary 40 00 349 502 12,96 / 100g 14,90 TC95

Sztyft do napraw Stahl g

szybkoutwardzalny, wypełniony stalą, dopuszczenie NSF zgodnie z normą ANSI 61, możliwość stosowania w 
obszarze wody pitnej · nadaje się w szczególności do szybkich i bardzo wytrzymałych napraw i klejenia metalowych 
części oraz do naprawy i uszczelniania pęknięć, dziur, wycieków i nieszczelności na częściach maszyn, zbiornikach i 
rurach przewodów, zbiornikach, pompach i obudowach, krat balkonowych i poręczy schodów oraz zerwanych gwintów · 
można stosować podczas produkcji maszyn i urządzeń, zbiorników i aparatów, w przemyśle spożywczym, kosmetycznym 
i farmaceutycznym oraz w wielu innych obszarach · stosunek składników mieszanki 1:1 · forma pasty (możliwość 
ugniatania) · odporność temperaturowa od -50°C do +120°C (krótkotrwale do +150°C) · żywotność: 4 min. · możliwość 
dotykania po 10 min. · po 60 min. możliwość obróbki mechanicznej · całkowite utwardzenie po 24 godzinach · odporność 
na ciśnienie wg DIN 53281-83: 80 N/mm²
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

115 sztyft szarozielony 40 00 349 503 17,91 / 100g 20,60 TC95

Sztyft do napraw Titanium g

odporny na ścieranie, wypełniony tytanem, odporny na wysoka temperaturę do +280°C (krótkotrwale do +300°C) · 
nadaje się do trwałych i odpornych na ścieranie napraw i klejenia metalowych części oraz do sklejania metalowych części, 
jak zbiorniki i rury przewodów, części z aluminium, metali lekkich i części formowanych wtryskowo, wałów i łożysk 
ślizgowych, pomp i obudów oraz zerwanych gwintów · można stosować do budowy maszyn i urządzeń, do budowy 
zbiorników i aparatów oraz w wielu innych obszarach przemysłu. stosunek składników mieszanki 1:1 · forma pasty 
(możliwość ugniatania) · odporność na temperatury od -50°C do +280°C (krótkotrwale do +300°C) · żywotność: 30 min. · 
możliwość dotykania po 1 godz. · po 4 godz. możliwość obróbki mechanicznej · całkowite utwardzenie po 48 godzinach · 
odporność na ciśnienie wg DIN 53281-83: 80 N/mm²

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

 250 puszka biały 40 00 363 021  + 6 17,80 / 1kg 4,451) TC57
 500 puszka biały 40 00 363 025  + 6 16,50 / 1kg 8,251) TC57
1000 puszka biały 40 00 363 022  + 6 10,65 / 1kg 10,651) TC57
1) cena za szt.

Dwuskładnikowa szpachlówka drobnoziarnista prestolith® g

bardzo elastyczna dwuskładnikowa poliestrowa szpachlówka drobnoziarnista · do wypełniania mniejszych nierówności 
oraz do cienkiego „dokładnego szpachlowania przygotowanych już powierzchni · uniwersalne zastosowanie w całym 
obszarze motoryzacyjnym, w branży budowy maszyn, podczas prac hobbystycznych na wielu materiałach · odpowiednia 
do podłoży z metali, drewna, betonu lub na podłożach przygotowanych szpachlówką wypełniającą presto · dzięki 
szybkiemu utwardzaniu możliwość szybkiego kontynuowania prac · dzięki wypełniaczom o mikroskopijnej ziarnistości 
można uzyskać bardzo gładką powierzchnię 

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

 250 puszka ochra 40 00 363 010  + 6 17,20 / 1kg 4,301) TC57
1000 puszka ochra 40 00 363 011  + 6  8,65 / 1kg 8,651) TC57
2000 puszka ochra 40 00 363 012  + 4  8,30 / 1kg 16,601) TC57
1) cena za szt.

Dwuskładnikowa szpachlówka wypełniająca prestolith® plastic
dwuskładnikowa poliestrowa szpachlówka wypełniająca i szpachla · do wypełniania dziur i nierówności, 
nadszpachlowywanie powierzchni poddanych obróbce wstępnej w przypadku napraw części nadwozia m.in. powierzchni 
metalowych, konserwacja i renowacja powierzchni z drewna lub betonu, np. stopni schodów, stosowanie kołków i śrub 
itd. · uniwersalne zastosowanie w całym obszarze hobby i zrób to sam · możliwe zastosowanie do metalu, drewna, 
betonu

Miejsca wżerów <o średnicy 12 mm mogą zostać uprzednio wypełnione za pomocą szpachlówki z włóknem szklanym 
prestolith® extra (40 00 363 015/40 00 363 016)  
Miejsca wżerów> średnicy 12 mm muszą zostać uprzednio specjalnie przygotowane za pomocą zestawu naprawczego 
prestolith® (40 00 363 018)

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

 250 puszka szaro-zielony 40 00 363 015  + 6 21,40 / 1kg 5,351) TC57
1000 puszka szaro-zielony 40 00 363 016  + 6 14,00 / 1kg 14,001) TC57
1) cena za szt.

Dwuskładnikowa szpachlówka z włóknami szklanymi prestolith® extra
dwuskładnikowa szpachlówka poliestrowa z nowym środkiem wiążącym NT, z żywicy poliestrowej i części z włóknem 
szklanym · do naprawy większych miejsc uszkodzeń w przemyśle i w obszarze hobby, które wykazują już przerdzewienia 
i są narażone na szczególne naprężenia mechaniczne · Perforacje mogą zostać wypełnione i wzmocnione, większe 
nierówności wypełnione · odpowiednia do naprawy przerdzewień do średnicy o wielkości 12 mm · możliwe zastosowanie 
do metalu, drewna, betonu, wielu tworzyw sztucznych itd.

Miejsca wżerów >o średnicy 12 mm mogą zostać przed zastosowaniem wypełnione za pomocą specjalnej żywicy 
poliestrowej prestolith® (40 00 363 018)
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

25 tuba czerwony 40 00 363 023 5,20 / 100g 1,30 TC57
25 tuba biały 40 00 363 024 5,20 / 100g 1,30 TC57

Utwardzacz
do dwuskładnikowej masy szpachlowej presto · utwardzacze presto są odpowiednie do wszystkich rodzajów szpachlówki 
poliestrowej · chodzi o pastę nadtlenku benzoilu · samoodbarwiający

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

250 puszka żółtawy przezroczysty 40 00 363 018  + 6 33,80 / 1kg 8,451) TC57
1) cena za szt.

Zestaw naprawczy prestolith® special
zestaw naprawczy z żywicą poliestrową, utwardzaczem, jak i matą z włókna szklanego i tkaniną z włókna szklanego ·  
do wypełnienia większych dziur, przerdzewień i miejsc uszkodzeń w metalu, drewnie, betonie itd. · bardzo dobre 
zastosowanie w tworzeniu form i modeli, w ogrodach (staw z włókien) oraz w innych obszarach przemysłowych ·  
mający zastosowanie w nieszczelnych przewodach i rurach, kotłach parowych, statkach

W przypadku, gdy powinno nastąpić lakierowanie powierzchni, zaleca się dalszą obróbkę przy użyciu szpachlówki 
wypełniającej prestolith® plastic (40 00 363 010/40 00 363 011). 

Klej stolarski Classic g

uniwersalny klej PVAC · do klejenia drewna i materiałów drewnopodobnych · klejenie montażowe, klejenie szczelin, 
kołków, otworów i czopów, jak i do sklejania powierzchni tworzyw warstwowych (HPL) i okleiny (pozbawione 
przebarwień) na materiałach drewnopodobnych · przeźroczyście osuszony · odpowiedni do majsterkowania

Zawartość Zawartość 
g

Pojemnik Typ Nr art. cena podstawo-
wa / EUR

EUR KO

120 g 120 butelka PN15 40 00 353 755  3,08 / 100g 3,70 TX34
225 g 225 butelka PN18 40 00 353 756  2,24 / 100g 5,05 TX34
550 g 550 butelka PN10 40 00 353 757 14,64 /   1kg 8,05 TX34
760 g 760 puszka PN12N 40 00 353 758 11,25 /   1kg 8,55 TX34
  5 kg   5 wiadro PN4 40 00 353 759  6,39 /   1kg 31,95 TX34

 10 kg  10 wiadro PN3 40 00 353 760  5,46 /   1kg 54,55 TX34

 30 kg  30 wiadro PN2 40 00 353 761  5,09 /   1kg 152,80 TX34

Klej stolarski Express g

Klej PVAC z szybkim czasem twardnienia · do klejenia drewna i materiałów drewnopodobnych · klejenie montażowe, 
klejenie szczelin, klejenie korpusów, kołków, otworów i czopów · do klejenia okleiny z litego drewna na krawędziach, 
jak i do sklejania powierzchni tworzyw warstwowych (HPL) na materiałach drewnopochodnych · odpowiedni do 
majsterkowania

Zawartość Pojemnik Typ Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

120 g butelka PN15X 40 00 353 765  3,54 / 100g 4,25 TX34
225 g butelka PN18X 40 00 353 766  2,82 / 100g 6,35 TX34
550 g butelka PN10X 40 00 353 767 18,91 /   1kg 10,40 TX34
 10 kg wiadro PN3XN 40 00 353 768  6,44 /   1kg 64,40 TX34

Klej stolarski Wasserfest / Super 3 g

klej Premium PVAC, wodoodporny zgodnie z DIN EN 204 D3 · odporność termiczna zgodnie z normą  
Watt 91 > 7 N/mm² DIN EN 14257 · do klejenia drewna i materiałów drewnopodobnych · klejenie montażowe,  
klejenie szczelin, kołków, otworów i czopów, jak i do sklejania powierzchni tworzyw warstwowych (HPL) na  
materiałach drewnopodobnych · sklejanie okien i drzwi

Zawartość Zawartość 
g

Pojemnik Typ Nr art. cena podstawo-
wa / EUR

EUR KO

120 g 120 butelka PN15S 40 00 353 769  3,83 / 100g 4,60 TX34
225 g 225 butelka PN18S 40 00 353 770  3,27 / 100g 7,35 TX34
420 g 420 butelka PPL12 40 00 353 771 23,81 /   1kg 10,00 TX34
550 g 550 butelka PN10S 40 00 353 772 19,64 /   1kg 10,80 TX34
760 g 760 puszka PN12S 40 00 353 773 15,46 /   1kg 11,75 TX34
  5 kg   5 torba zgrzewana z rękawów PN2SB 40 00 353 774  6,04 /   1kg 30,20 TX34
  5 kg   5 wiadro PN4SN 40 00 353 775  7,81 /   1kg 39,05 TX34

 10 kg  10 wiadro PN3SN 40 00 353 776  6,34 /   1kg 63,35 TX34

 30 kg  30 wiadro PN2S 40 00 353 777  5,83 /   1kg 174,80 TX34
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Utwardzacz D4 für Ponal Wasserfest (Super 3)
dodatek do Ponal Super 3, aby utwardzić klej do wymogów dla klasy wytrzymałości D4 zgodnie z DIN EN 204 ·  
w praktycznej butelce dozującej do 5 kg kleju · 5 kresek określających porcje na zbiorniku po 1 kg Ponal Super 3 ·  
czas trwania kropli: 8 godzin · po upływie czasu trwania kropli klej należy dalej stosować jako klej D3

Zawartość 
g

Pojemnik Typ Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

250 butelka PNI3N 40 00 353 779  + 6 45,00 / 1kg 11,251) TC34
1) cena za szt.

Zbiornik z klejem PLT 2
do torby zgrzewanej z rękawów Ponal-Super 3 5 kg, nr art. 40 00 353 774

Nr art. EUR KO
40 00 353 778 14,35 TC34

Szpachla do kleju PNLS
specjalne uzębienie do kleju Ponal · idealna do powierzchniowego 
nakładania kleju · odpowiednia do białego kleju PVAC · kleje do forniru UF · 
kleje PUR · możliwość stosowania również do Ponal DUO i kleju mocno 
wiążącego Pattex Classic

Nr art. EUR KO
40 00 353 449 1,00 TX34

Klej do powierzchni lakierowanych Ponal
specjalny klej do klejenia powierzchni lakierowanych i pokrywanych tworzywem sztucznym na drzewie lub materiałach 
drewnopochodnych · dobrze utrzymuje się na wszystkich powszechnie stosowanych lakierach, jak lakier DD, lakier Pur, 
lakiery wodne i lakiery nitro · w praktycznej okleinie profilowej

Zawartość 
g

Pojemnik Typ Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 butelka PNL12 40 00 353 780  + 12 23,63 / 1kg 9,451) TC34
1) cena za szt.

Dwuskładnikowa szpachla poliuretanowa Duo
Żywica poliuratanowa jest w równej mierze odpowiednia do szpachlowania i klejenia · do naprawy części budowlanych 
z drewna lub materiałów drewnopodobnych, kiedy należy dokonać wymiany ubytku substancji · po utwardzeniu można 
obrabiać jak drewno · elastyczny twardy · wodoodporny zgodnie z DIN EN 204/ D4, odpowiedni do zastosowania na 
zewnątrz · bardzo dobry do klejenia dwóch powierzchni także niechłonnych, jednej do drugiej, np. metal, powierzchnie 
z tworzyw sztucznych, jak HPL, lakierowane powierzchnie, Styropor®, GFK i wiele innych. · ponal Duo można malować 
typowymi farbami

Uwaga: W przypadku sprzedaży do odbiorców prywatnych należy dołączyć rękawice (np. art. nr 40 00 371 181)  
Produkt jest dostarczany przez producenta bez rękawiczek, ponieważ klasyfikowany jako produkt czysto handlowy.

Zawartość 
g

Pojemnik Typ Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

315 pudełko składane PND6 40 00 353 784 53,02 / 1kg 16,70 TC34

Parkiet i laminat, klej spoinowy g

klej do drewna i gotowego parkietu oraz podłóg laminowanych · bezrozpuszczalnikowy · wodoodporny wg DIN EN 204 D3

Zawartość 
kg

Pojemnik Typ Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

1 butelka PN12P 40 00 353 786  + 12 12,75 / 1kg 12,751) TX34
1) cena za szt.
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Klej montażowy PUR-Leim
przezroczysty klej poliuretanowy 1K do klejenia drewna i materiałów drewnopochodnych oraz innych materiałów 
chłonnych między sobą lub w połączeniu z niechłonnymi materiałami, np. wieloma materiałami lub tworzywami sztucznymi · 
wysoka odporność na działanie wody i odporność terminczna zgodnie z DIN EN 204 / D4 i WATT 91 > 8 N/mm² · do klejenia 
montażowego i sklejania powierzchni

Uwaga: W przypadku sprzedaży do odbiorców prywatnych należy dołączyć rękawice (np. art. nr 40 00 371 181).  
Produkt jest dostarczany przez producenta bez rękawiczek, ponieważ klasyfikowany jako produkt czysto handlowy.

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

420 butelka przeźroczysty 40 00 353 783  + 12 27,38 / 1kg 11,501) TC34
1) cena za szt.

Klej montażowy Construct PUR-Express
klej jednoskładnikowy PUR o konsystencji pasty z bardzo krótkim czasami docisku od 9 minut · wysoka wytrzymałość 
końcowa · wodoodporny zgodnie z DIN EN 204/ D4 · do sklejania ze sobą drewna i materiałów drewnopodobnych, jak i 
wielu innych materiałów, jak metal, wiele tworzyw sztucznych, naturalny kamień lub materiały izolacyjne · powierzchnia 
przeznaczona do sklejania powinna być chłonna · bardzo niski poziom pienienia się · wytrzymały i wypełniający szczeliny 
do 2 mm

Uwaga: W przypadku sprzedaży do odbiorców prywatnych należy dołączyć rękawice (np. art. nr 40 00 371 181).  
Produkt jest dostarczany przez producenta bez rękawiczek, ponieważ klasyfikowany jako produkt czysto handlowy.

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

440 kartusza z gazem perłowo biały 40 00 353 787 31,02 / 1kg 13,65 TC34

Klej konstrukcyjny do drewna HOLZ MAX g

klej do drewna kombi na bazie technologii polimerowej UHU · odporny na wodę słodką i morską (EN 204: D4 · 
silniejszy od drewna · trwale elastyczny · bez izocyjanianu · odporny na UV · zdolność zamykania szczelin · do sklejania 
drewna z drewnem oraz drewna z niemal wszystkimi materiałami budowlanymi wewnątrz i na zewnątrz budynków · 
zaprojektowany i przetestowany przez profesjonalnych rzemieślników

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa /
 EUR

EUR KO

100 tuba beżowy 40 00 353 443  4,95 / 100g 4,95 TB91
380 kartusza z gazem beżowy 40 00 353 444 35,39 /   1kg 13,45 TB91

Zawartość 
g

Pojemnik Typ Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

200 pudełko MS40 40 00 353 898 3,33 / 100g 6,65 TB34

Klej do tapet Spezial g

duża siła klejenia · duża odporność na wilgoć · duża przyczepność początkowa przy dobrych możliwościach korekty 
(przesuwanie) · łatwy w mieszaniu i nanoszeniu 

Zakresy zastosowania: do tapet strukturalnych, tłoczonych, ciężkich tapet papierowych, winylowych, tapet o nierównej 
strukturze 
Sposób obróbki: podłoża muszą być gładkie, suche, czyste i równomiernie chłonne i nośne
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Preparat do usuwania tapet Aktiv g

Koncentrat · wysoka wydajność · duża skuteczność · neutralny zapachowo · bezrozpuszczalnikowy 

Zakresy stosowania: do skutecznego zdejmowania papierowych tapet, tapet o nierównej strukturze oraz farb klejowych 
(również wielokrotnie malowanych okładzin ściennych) – do przykrycia wrażliwych na wodę podłóg, drzwi itp.

Ważna wskazówka: Unikać kontaktu z oczami, w razie konieczności (np. podczas prac nad głową) nosić okulary 
ochronne.

Zawartość 
ml

Pojemnik Typ Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 butelka MAL05 40 00 353 897 7,90 / 1l 3,95 TB34

Zawartość 
g

Pojemnik Typ Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

290 tuba MTR12 40 00 353 892  + 12 16,38 / 1kg 4,751) TB34
1) cena za szt.

Szpachlówka do tapetowania i renowacji g

do obróbki wstępnej podłoża przed tapetowaniem, do napraw, do naprawiania otworów, pęknięć oraz do wygładzania 
nierówności na ścianach i sufitach · możliwość stosowania na starych i nowych tynkach, betonie, murze, płytach 
kartonowo-gipsowych, styropianie Styropor®, gruntowanym drewnie (obszar wewnętrzny) itp. · wszechstronne 
zastosowanie, stabilność kształtu, bez pękania, możliwość szlifowania · możliwość tapetowania po 30 minutach · 
bezrozpuszczalnikowa

Zawartość 
g

Pojemnik Typ Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

60 tuba MNR40 40 00 353 893  + 40 4,50 / 100g 2,701) TB34
1) cena za szt.

Kleje do spoinowania i napraw g

uniwersalny klej do napraw na bazie zawiesiny · do przyklejania tapet w obszarze spoin i połączeń, również na nie 
chłonnych powierzchniach · klejenie naprawcze w przypadku wszystkich rodzajów tapet (również winyl na winyl) · 
klejenie zakładkowych połączeń na narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych, np. ościeżach okiennych ·  
po wyschnięciu przezroczysty

Zabezpieczenie śrub g

niska wytrzymałość, mała lepkość · jednoskładnikowe, anaerobowe płynne tworzywo sztuczne · utwardza się w 
kontakcie z metalami przy wypieraniu powietrza · zastępuje popularne metody mocowania, jak zawleczki, pierścienie 
sprężynowe i podkładki · łatwy demontaż · możliwość dotykania uzyskiwana po ok. 15 do 30 min. · funkcjonalność 
po 1 do 3 godz. · lepkość: 1.000 mPas (25°C) · zdolność wypełniania szczelin:  0,2 mm · maks. gwint: M 24 · klasa 
wytrzymałości DIN 30661: 1 · moment odkręcenia: 4 do 8 Nm · zakres temperatur:  -55°C do +150°C · klei, uszczelnia 
i zabezpiecza połączenia śrubowe, łączone części, łożyska i połączenia rur w sposób prosty, bezpieczny i trwały · 
zastosowanie z budownictwie silników, przemyśle samochodowym i motocyklowym, przemyśle elektrycznym,  
budowie maszyn, górnictwie, przemyśle spożywczym oraz turbinach i elektrowniach jądrowych

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

50 butelka purpurowy 40 00 353 905 28,50 / 100g 14,25 PH00

Zabezpieczenie śrub g

średnia wytrzymałość, średnia lepkość · jednoskładnikowe, anaerobowe płynne tworzywo sztuczne · utwardza się  
w kontakcie z metalami przy wypieraniu powietrza · zastępuje popularne metody mocowania, jak zawleczki, pierścienie 
sprężynowe i podkładki · możliwa mechaniczna obróbka po ok. 10-20 minutach · funkcjonalność po 1-3 godz. ·  
lepkość: 1.000 mPas (25°C) · zdolność wypełniania szczelin: 0,2 mm · maks. gwint: M 24 · klasa wytrzymałości  
DIN 30661: 2 · moment odkręcania: 14 do 18 Nm · zakres temperatury od -55 °C do +150 °C · klei, uszczelnia i 
zabezpiecza połączenia śrubowe, łączone części, łożyska i połączenia rur w sposób prosty, bezpieczny i trwały · 
zastosowanie z budownictwie silników, przemyśle samochodowym i motocyklowym, przemyśle elektrycznym,  
budowie maszyn, górnictwie, przemyśle spożywczym oraz turbinach i elektrowniach jądrowych

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

50 butelka niebieski 40 00 353 610 28,50 / 100g 14,25 PH00



Produkty techniczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zabezpieczenie śrub g

średnia wytrzymałość, duża lepkość · jednoskładnikowe, anaerobowe płynne tworzywo sztuczne, utwardza się w 
kontakcie z metalami przy wypieraniu powietrza · zastępuje popularne metody mocowania, jak zawleczki, pierścienie 
sprężynowe i podkładki · możliwość dotykania uzyskiwana po ok. 10 do 20 min. · funkcjonalność po 1 do 3 godz.· 
lepkość: 2 000 do 7500 mPas (25 °C) · zdolność wypełniania szczelin: 0,25 mm · maks. gwint: M 36 · klasa 
wytrzymałości DIN 30661:2 · moment odkręcania: 17 do 22 Nm · zakres temperatury od -55 °C do +150 °C · klei, 
uszczelnia i zabezpiecza połączenia śrubowe, łączone części, łożyska i połączenia rur w sposób prosty, bezpieczny i trwały · 
zastosowanie z budownictwie silników, przemyśle samochodowym i motocyklowym, przemyśle elektrycznym, budowie 
maszyn, górnictwie, przemyśle spożywczym oraz turbinach i elektrowniach jądrowych · zatwierdzenie DVGW 
 
Pompka dozująca umożliwia łatwe dozowanie: bez kapania lub wyciekania, bez pozostałości, 
punktowe dozowanie

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

50 butelka ciemnoniebieski 40 00 353 908 28,50 / 100g 14,25 PH00

50 dozownik z pompką ciemnoniebieski 40 00 353 916 29,80 / 100g 14,90 PH00

Zabezpieczenie śrub 243 g

średnio wytrzymałe uniwersalne zabezpieczenie do śrub · zabezpiecza śruby, nakrętki, szpilki przed wykręceniem na 
skutek drgań równocześnie je uszczelniając · odpowiedni do wszystkich metali, w tym pasywnych materiałów, jak stal 
szlachetna, aluminium, powierzchnie galwanizowane · posiada udowodnioną tolerancję na niewielkie zanieczyszczenia 
olejami przemysłowymi, np. olejami silnikowymi, olejami chroniącymi przed korozją oraz olejami chłodząco-smarującymi · 
rejestracja NSF P1 (nr rej. 123000)

Zawartość Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

 5 g butelka niebieski 40 00 353 600 160,00 / 100g 8,00 TC35

10 ml butelka niebieski 40 00 353 601 135,00 / 100ml 13,50 TC35

50 ml butelka niebieski 40 00 353 602 104,20 / 100ml 52,10 TC35

Zabezpieczenie śrub g

średnia wytrzymałość · klei, uszczelnia i zabezpiecza połączenia śrubowe, łączone części w sposób prosty, bezpieczny i 
trwały · zastępuje popularne metody mocowania, jak zawleczki, pierścienie sprężynowe i podkładki · zabezpiecza śruby, 
nakrętki, szpilki przed wykręceniem na skutek drgań równocześnie je uszczelniając · zatwierdzenie WRAS · odporność 
na temperaturę od -55 do +150°C · bez oznaczenia · proste i punktowo dokładne dozowanie · bez kapania i wyciekania · 
bardzo lepkie środki uszczelniające, proste i bezproblemowe nanoszenie

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

50 dozownik z pompką niebieski 40 00 352 004 29,80 / 100g 14,90 TU51

Zabezpieczenie śrub WEICONLOCK AN 302-43 g

zabezpieczenie do śrub o średniej wytrzymałości z dopuszczeniem DVGW i KTW dla obszaru wody pitnej · normalne 
demontowane · większa lepkość (2.000-7.000 mPa.s) · dobra możliwość pokonywania spoin: maks. 0,25 mm · 
wielkość gwintu: do M 36 · moment odkręcania: 17-22 Nm (określony na śrubach M 10, jakość 8.8, wysokość 
nakrętki 0,8.d) · możliwość dotykania po 10-20 min (określono w temperaturze pokojowej) · wytrzymałość końcowa 
po 1-3 godz. (określono w temperaturze pokojowej) · odporność na temperaturę od -60°C do +150°C · badanie KTW 
(Technologiezentrum Wasser TZW Karlsruhe, jednostka badania wody)

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

50 system pisaków niebieski 40 00 349 507 52,80 / 100ml 26,40 TE95
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zabezpieczenie śrub g

bardzo mocne, średnia lepkość · jednoskładnikowe, anaerobowe płynne tworzywo sztuczne · utwardza się w kontakcie 
z metalami przy wypieraniu powietrza · zastępuje popularne metody mocowania, jak zawleczki, pierścienie sprężynowe i 
podkładki · szybko uzyskuje twardość umożliwiająca dotykanie ręka · możliwość dotykania ręką po ok. 10-20 minutach · 
funkcjonalność po 1-3 godz. · lepkość: 500 mPas (25°C) · zdolność wypełniania szczelin: 0,15 mm · maks. gwint: M 20 · 
klasa wytrzymałości DIN 30661:3 · moment odkręcenia:  28 do 35 Nm · zakres temperatury od -55 °C do +150 °C ·  
klei, uszczelnia i zabezpiecza połączenia śrubowe, łączone części, łożyska i połączenia rur w sposób prosty, bezpieczny i 
trwały · zastosowanie z budownictwie silników, przemyśle samochodowym i motocyklowym, przemyśle elektrycznym, 
budowie maszyn, górnictwie, przemyśle spożywczym oraz turbinach i elektrowniach jądrowych

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

50 butelka zielony 40 00 353 611 28,50 / 100g 14,25 PH00

Zabezpieczenie śrub g

bardzo mocne, średnia lepkość · jednoskładnikowe, anaerobowe płynne tworzywo sztuczne, utwardza się w kontakcie 
z metalami przy wypieraniu powietrza · zastępuje popularne metody mocowania, jak zawleczki, pierścienie sprężynowe i 
podkładki, wysoki zakres temperatur · możliwość dotykania uzyskiwana po ok. 20 do 40 min. · funkcjonalność po 3 do  
6 godz. · lepkość: 8 000 do 15 000 mPas (25 °C) · zdolność wypełniania szczelin: 0,3 mm · maks. gwint: M20 · klasa 
wytrzymałości DIN 30661:  3 · moment odkręcania: 20 do 35 Nm · zakres temperatury od -55 °C do +230 °C ·  
klei, uszczelnia i zabezpiecza połączenia śrubowe, łączone części, łożyska i połączenia rur w sposób prosty, bezpieczny i 
trwały · stosowanie z budownictwie silników, przemyśle samochodowym i motocyklowym, przemyśle elektrycznym, 
budowie maszyn, górnictwie, przemyśle spożywczym oraz turbinach i elektrowniach jądrowych · zatwierdzenie DVGW 
 
Pompka dozująca umożliwia łatwe dozowanie: bez kapania lub wyciekania, bez pozostałości,  
punktowe dozowanie

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

50 butelka czerwony 40 00 353 912 28,50 / 100g 14,25 PH00

50 dozownik z pompką czerwony 40 00 353 913 29,80 / 100g 14,90 PH00

Zabezpieczenie śrub 270 g

bardzo wytrzymałe zabezpieczenie śrub dla maksymalnej wydajności przy zabezpieczaniu i uszczelnianiu śrub, nakrętek 
i rozpórek, aby zapobiec wykręcaniu się na skutek drgań · do wykonywania trwałych połączeń śrubowych, które nie 
mogą się rozłączyć · odpowiedni do wszystkich metali, w tym pasywnych materiałów, jak stal szlachetna, aluminium, 
powierzchnie galwanizowane · posiada udowodnioną tolerancję na niewielkie zanieczyszczenia olejami przemysłowymi, 
np. olejami silnikowymi, olejami chroniącymi przed korozją oraz olejami chłodząco-smarującymi · części można 
demontować po rozgrzaniu do +300 °C · rejestracja NSF P1 (nr rej. 123006)

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

10 butelka zielony 40 00 353 319 135,00 / 100ml 13,50 TC35

50 butelka zielony 45 66 601 052 104,10 / 100ml 52,05 TC35

Zabezpieczenie śrub 2701 g

zielone zabezpieczenie śrub o małej lepkości na bazie metakrylanu dla bardzo mocnych połączeń, w szczególności do 
chromowanych powierzchni · możliwość dotykania po 10 minutach na stali, 4 minutach na mosiądzu, 25 minutach 
na stali szlachetnej · toleruje niewielkie zanieczyszczenia olejami przemysłowymi · nadaje się do wszystkich połączeń 
gwintowanych z metalu · fluorescencyjne w świetle UV

Zawartość Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

 5 g butelka zielony 40 00 353 615 157,00 / 100g 7,85 TC35

10 ml butelka zielony 40 00 353 616 150,50 / 100ml 15,05 TC35

50 ml butelka zielony 40 00 353 617 115,40 / 100ml 57,70 TC35

Zawartość ml Pojemnik Kolor Nr art. EUR KO

50 system pisaków zielony 40 00 349 509 29,10 TE95

Zabezpieczenie śrub WEICONLOCK AN 302-60 g

bardzo wytrzymałe zabezpieczenie śrub dla materiałów pasywnych, jak np. stal szlachetna lub aluminium bez 
aktywatora · trudny do demontażu · średnia lepkość (700-1.000 mPa.s) · dobra możliwość pokonywania spoin:  
maks. 0,15 mm · wielkość gwintu: do M 20 R ¾“ · moment odkręcania: 30-35 Nm (określony na śrubach M 10,  
jakość 8.8, wysokość nakrętki 0,8.d) · możliwość dotykania po 2-5 min (określono w temperaturze pokojowej) · 
wytrzymałość końcowa po 2-4 godz. (określono w temperaturze pokojowej) · odporny na temperatury od -60°C do +180°C
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zawartość ml Pojemnik Kolor Nr art. EUR KO

50 pisak zielony 40 00 349 510 26,40 TE95

Środek klejąco-uszczelniający do śrub / rozpórek WEICONLOCK AN 302-70 g

bardzo wytrzymałe zabezpieczenie śrub i rozpórek z dopuszczeniem DVGW · trudny do demontażu ·  
średnia lepkość (500 mPa.s) · dobra możliwość pokonywania spoin: maks. 0,15 mm · wielkość gwintu:  
do M 20 R ¾“  · moment odkręcania: 28-35 Nm (określony na śrubach M 10, jakość 8.8, wysokość nakrętki 0,8.d) · 
możliwość dotykania po 10-20 min (określono w temperaturze pokojowej) · wytrzymałość końcowa po 3-6 godz. 
(określono w temperaturze pokojowej) · odporny na temperatury od -60°C do +150°C

Lakier do zabezpieczenia śrub g

zawierający rozpuszczalnik i szybkoschnący lakier do zabezpieczania, znakowania i plombowania dobrze przywierający 
do niemal wszystkich materiałów · dobra odporność na wodę, benzynę, olej napędowy, olej mineralny, olej parafinowy, 
rozcieńczone kwasy i zasady · do zabezpieczania wszelkiego rodzaju połączeń śrubowych, chroni przed manipulacjami 
i nieuprawnionym odkręcaniem śrub i połączeń, dokumentuje zapewnienie jakości, kontrolę produkcji oraz kontrolę 
produktu za pomocą pieczęci lakierowej oraz służy kontroli wzrokowej połączonych, regulowanych części · odkręcane 
zabezpieczenie do ochrony przed ingerencją osób trzecich, jako pokrywa elektrycznie przewodzących części, do ochrony 
przed korozją i wpływem dotyku · odporny na temperatury od +5°C do +120°C

Zawartość g Pojemnik Kolor Nr art. EUR KO

30 system pisaków żółty 40 00 349 543 14,40 TC95

30 system pisaków czerwony 40 00 349 542 14,40 TC95

Kleje do panewek / łożysk g

bardzo mocny, mała lepkość · jednoskładnikowe, anaerobowe płynne tworzywo sztuczne, utwardza się w kontakcie  
z metalami bez dostępu powietrza · lepkość: 125 mPa s (25°C) · zdolność wypełniania szczelin: 0,1 mm · maks. gwint: M12 · 
klasa wytrzymałości: 3 · moment zrywający: 25 do 30 Nm · odporność temperaturowa od -55 °C do +150 °C · nadaje się 
szczególnie do mocowania łożysk na wałach lub obudowach łożysk · szybkie utwardzanie · odporny na różne oleje · 
odporny na benzynę, płyn hamulcowy i inne materiały · bardzo duża wytrzymałość również na zaolejonych łączonych 
częściach · zastosowanie przy budowie silników, w przemyśle samochodowym i motocyklowym, przemyśle 
elektrycznym, budowie maszyn, górnictwie, przemyśle spożywczym oraz turbinach i elektrowniach jądrowych

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

50 butelka zielony 40 00 353 625 28,50 / 100g 14,25 PH00

Kleje do panewek / łożysk g

bardzo mocny, średnia lepkość · jednoskładnikowe, anaerobowe płynne tworzywo sztuczne, utwardza się w kontakcie 
z metalami bez dostępu powietrza · lepkość: 500 mPa s (25°C) · zdolność wypełniania szczelin: 0,15 mm · maks. gwint: 
M20 · Klasa wytrzymałości 3 wg DIN 30661 · moment zrywający: 30 do 35 Nm · odporność temperaturowa od 
 -55 °C do +175 °C · możliwość dotykania po ok. 2 do 5 min. · funkcjonalność po 1 do 3 godz. · nadaje się szczególnie 
do mocowania łożysk na wałach lub obudowach łożysk · szybkie utwardzanie · odporny na różne oleje, odporny na 
benzynę, płyn hamulcowy i inne substancje · bardzo duża wytrzymałość również na zaolejonych łączonych częściach · 
zastosowanie przy budowie silników, w przemyśle samochodowym i motocyklowym, przemyśle elektrycznym, budowie 
maszyn, górnictwie, przemyśle spożywczym oraz turbinach i elektrowniach jądrowych · zastosowanie przy budowie 
silników, w przemyśle samochodowym i motocyklowym, przemyśle elektrycznym, budowie maszyn, górnictwie, 
przemyśle spożywczym oraz turbinach i elektrowniach jądrowych

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

50 butelka zielony 40 00 353 620 28,50 / 100g 14,25 PH00
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Kleje do panewek / łożysk g

bardzo mocny, duża lepkość · jednoskładnikowe, anaerobowe płynne tworzywo sztuczne, utwardza się w  
kontakcie z metalami bez dostępu powietrza · lepkość: 2.500 mPa s (25°C) · zdolność wypełniania szczelin: 0,2 mm ·  
maks. gwint: M36 · klasa wytrzymałości DIN 30661: 3 · moment zrywający: 30 do 40 Nm · odporność temperaturowa  
od -55 °C do +150 °C · możliwość dotykania po ok. 2 do 5 min. · funkcjonalność po 1 do 3 godz. · nadaje się szczególnie 
do mocowania łożysk na wałach lub obudowach łożysk · szybkie utwardzanie · odporny na różne oleje · odporny na 
benzynę, płyn hamulcowy i inne materiały · bardzo duża wytrzymałość również na zaolejonych łączonych częściach · 
zastosowanie przy budowie silników, w przemyśle samochodowym i motocyklowym, przemyśle elektrycznym,  
budowie maszyn, górnictwie, przemyśle spożywczym oraz turbinach i elektrowniach jądrowych

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

50 butelka zielony 40 00 353 915 28,50 / 100g 14,25 PH00

Klej do fug 648 g

do klejenia drewna walcowych łączonych elementów · twardnieje przy wypieraniu powietrza pomiędzy ściśle 
przylegającymi metalowymi powierzchniami i umożliwia przenoszenie większych sił i mocy przy istniejących 
rozwiązaniach geometrycznych i konstrukcyjnych · pozwala uzyskać wytrzymałe utwardzanie · może być stosowany 
również na pasywnych materiałach i uzyskuje dużą odporność na temperaturę i oleje · zatwierdzenie WRAS (BS 6920): 
0808532 · rejestracja NSF P1 (nr rej. 148350)

Zawartość Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

 5 g butelka zielony 40 00 353 630 175,00 / 100g 8,75 TC35

10 ml butelka zielony 40 00 353 631 156,50 / 100ml 15,65 TC35

50 ml butelka zielony 40 00 353 632 114,70 / 100ml 57,35 TC35

Preparat do łączenia szczelin WEICONLOCK AN 306-30 g

bardzo wytrzymały preparat do łączenia szczelin do łożysk, wałów i tulei · zastosowanie m. in. w przypadku materiałów 
pasywnych, jak stal szlachetna lub aluminium bez aktywatora · trudny do demontażu · większa lepkość, 3 000-6 000 mPa.s · 
dobra możliwość pokonywania spoin: maks. 0,2 mm · wielkość gwintu: do M 36 · moment odkręcania: 30-45 Nm 
(określony na śrubach M 10, jakość 8.8, wysokość nakrętki 0,8.d) · możliwość dotykania po 2-5 min (określono w 
temperaturze pokojowej) · wytrzymałość końcowa po 2-4 godz. (określono w temperaturze pokojowej) · odporny na 
temperatury od -60 °C do +180 °C

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

50 pisak zielony 40 00 349 517 58,20 / 100ml 29,10 TE95

Preparat do łączenia szczelin WEICONLOCK AN 306-38 g

bardzo wytrzymały preparat do łączenia szczelin do łożysk, kół zębatych i trzpieni · bardzo szybkie utwardzanie · trudny 
do demontażu · średnia lepkość: 2.500 mPa.s · dobra możliwość pokonywania spoin: maks. 0,2 mm · wielkość gwintu: 
do M 36 · moment odkręcania: 35 – 45 Nm · możliwość dotykania po 5 min (w temperaturze pokojowej) · wytrzymałość 
końcowa po 1-3 godz. (w temperaturze pokojowej) · odporny na temperatury od -60°C do +150°C

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

50 pisak zielony 40 00 349 514 52,80 / 100ml 26,40 TC95

Uszczelka do połączeń rur gwintowanych g

niska wytrzymałość, duża lepkość · zabezpiecza i uszczelnia gwint śruby przed gazem, wodą, węglowodorami, olejem, 
ciekłym gazem i wieloma chemikaliami · z PTFE · zastępuje konopie i uszczelkę z materiałów stałych · części można 
używać bezpośrednio po połączeniu · wysokiej jakości uszczelnienie · dodatkowa ochrona przed korozją · lepkość: 60.000 
do 90.000 mPas (25 °C) · zdolność wypełniania szczelin: 0,3 mm · maks. gwint: M80 · klasa wytrzymałości DIN 30661: 
1 · moment odkręcania: 7 do 10 Nm · odporność temperaturowa od -55 °C do +150 °C · możliwość dotykania po ok. 
20 do 40 min. · funkcjonalność po 1 do 3 godz. · zastosowanie przy budowie silników, w zakładach gazowniczych, 
wodociągowych i energetycznych, w przemyśle samochodowym i motocyklowym, przemyśle elektrycznym, budowie 
maszyn, górnictwie, przemyśle spożywczym oraz turbinach i elektrowniach jądrowych

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

50 tuba biały 40 00 352 000 28,50 / 100g 14,25 PH00
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Uszczelka do połączeń rur gwintowanych g

bardzo mocny, średnia lepkość · zabezpiecza i uszczelnia gwint śruby przed gazem, wodą, węglowodorami, olejem, 
ciekłym gazem i wieloma chemikaliami · zastępuje konopie i uszczelkę z materiałów stałych · części można używać 
bezpośrednio po połączeniu · wysokiej jakości uszczelnienie · dodatkowa ochrona przed korozją i starzeniem, nadaje się 
również do uszczelek hydraulicznych · możliwość dotykania po ok. 10 do 20 min.· funkcjonalność po 1 do 3 godz. · 
lepkość: 500 mPas (25°C) · zdolność wypełniania szczelin: 0,15 mm · maks. gwint: M 20 · klasa wytrzymałości  
DIN 30661:  2 · moment odkręcania: 12 do 16 Nm · zakres temperatur: -55 °C do +150 °C · zastosowanie przy budowie 
silników w zakładach gazowniczych, wodociągowych i energetycznych, przemyśle samochodowym i motocyklowym, 
przemyśle elektrycznym, budowie maszyn, górnictwie, przemyśle spożywczym oraz turbinach i elektrowniach jądrowych

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

50 butelka brązowa 40 00 353 918 28,50 / 100g 14,25 PH00

Uszczelka do połączeń rur gwintowanych g

średnia wytrzymałość, duża lepkość · uszczelnienie gwintu zabezpiecza i uszczelnia gwint śruby przed gazem, wodą, 
węglowodorami, olejem, ciekłym gazem i wieloma chemikaliami · zastępuje konopie i uszczelkę z materiałów stałych · 
części można używać bezpośrednio po połączeniu · wysokiej jakości uszczelnienie · dodatkowa ochrona przed korozją ·  
do połączeń śrubowych do M80 · zdolność wypełniania szczelin 0,5 mm · możliwość dotykania: 15 - 30 minut · 
funkcjonalność: 1 - 3 godz. · zakres temperatury od -55 °C do +150 °C · zastosowanie w przemyśle stoczniowym,  
budowie pomp, budowie urządzeń sanitarnych, budowie traktorów, przemyśle silnikowym i elektrycznym, elektrowniach 
turbinowych i jądrowych, budownictwie maszyn i przekładni, przemyśle artykułów spożywczych, górnictwie, zakładach 
gazowniczych, wodnych i energetycznych i wielu innych · zatwierdzenie DVGW 
 
Pompka dozująca umożliwia łatwe dozowanie: bez kapania lub wyciekania, bez pozostałości,  
punktowe dozowanie

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

50 dozownik z pompką żółty 40 00 353 919 29,80 / 100g 14,90 PH00

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

50 pisak żółty 40 00 349 515 39,40 / 100ml 19,70 TE95

Uszczelka do połączeń rur gwintowanych WEICONLOCK AN 305-77 g

z dopuszczeniem DVGW i BAM · dla tlenu w formie gazowej · mała lepkość (24.000-70.000 mPa.s) ·  
normalne demontowana · dobra możliwość pokonywania spoin: maks. 0,50 mm · wielkość gwintu: do M 80 R 3 · 
moment odkręcania: 18-22 Nm (określony na śrubach M 10, jakość 8.8, wysokość nakrętki 0,8.d) · możliwość  
dotykania po 15-30 min (określono w temperaturze pokojowej) · wytrzymałość końcowa po 1-3 godz.  
(określono w temperaturze pokojowej) · odporność temperaturowa od -60 °C do +150 °C

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

50 pisak brązowa 40 00 349 511 52,80 / 100ml 26,40 TE95

Uszczelnienie hydrauliczne / pneumatyczne WEICONLOCK AN 305-42 g

wszechstronne zastosowanie · z certyfikatem DVGW · średnia wytrzymałość (500 mPa.s) · demontowane w zwykly 
sposób · mostkowanie szczelin: maks. 0,15 mm · wielkość gwintu: do M 20 R ¾“  · moment zrywający: 12-15 Nm 
(określony na śrubach M 10, jakość 8.8, wysokość nakrętki 0,8.d) · możliwość dotykania po 10-20 min (określono w 
temperaturze pokojowej) · wytrzymałość końcowa po 2-4 godz. (określono w temperaturze pokojowej) · odporny na 
temperatury od -60 °C do +150 °C
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Uszczelka powierzchniowa g

ze względu na właściwości tiksotropowe możliwość stosowania na pionowych powierzchniach · uszczelnia już po 
połączeniu części przy niskim ciśnieniu (ok. 5 bar) · lepkość: 50 000 do 250 000 mPas (25 °C) · zdolność wypełniania 
szczelin: 0,5 mm · klasa wytrzymałości DIN 30661: 2 · wytrzymałość na rozciąganie: 7 do 10 Nm · wytrzymałość 
na ścinanie wg DIN 54452 8-13 Nm, obciążenie 7-10 Nm · odporny na temperatury od -55 °C do +150 °C · możliwość 
dotykania po ok. 10 do 20 min. · funkcjonalność po 1 do 3 godz. · uszczelnienie powierzchniowe posiada dużą 
odporność na ciśnienie już po uzyskaniu możliwości dotykania · maksymalna wydajność szczelności ciśnieniowej do 
350 bar jest uzyskiwana przy wypieraniu tlenu po całkowitym utwardzeniu · bardzo dobra możliwość pokonywania 
spoin · możliwość stosowania w przemyśle motoryzacyjnym, przemyśle chemicznym i petrochemicznym, zakładach 
gazowniczych, wodociągowych i energetycznych, w konstrukcji pomp, platformach wiertniczych i wielu innych

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

50 butelka czerwony 40 00 352 003 28,50 / 100g 14,25 PH00

Uszczelka powierzchniowa 518 g

twardnieje przy wypieraniu powietrza pomiędzy ściśle przylegającymi metalowymi powierzchniami · anaerobowa 
uszczelka powierzchniowa do sztywnych skrętnie kołnierzy odlewanych, aluminiowych i stalowych · możliwość 
pokonywania szczelin do 0,25 mm, tworzy elastyczne na chemikalia i odporne uszczelnienie · połączenia można łatwo 
rozłączyć nawet po długim okresie eksploatacji · typowymi zastosowaniami są m. in uszczelnianie ściśle przylegających 
połączeń pomiędzy sztywnymi skrętnie metalowymi powierzchniami uszczelniającymi i kołnierzowymi, obudowami 
przekładni i silników · rejestracja NSF P1 (nr rej. 123758)

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

50 kartusza z gazem czerwony 40 00 353 307 64,30 / 100ml 32,15 TC35

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

50 pisak biały 40 00 349 513 30,20 / 100ml 15,10 TE95

Powierzchniowa uszczelka do rur WEICONLOCK AN 305-72 g

z PTFE · atest DVGW · natychmiastowe działanie uszczelniające również przy niskich ciśnieniach · mała lepkość 
(17.000-50.000 mPa.s) · normalne demontowana · dobra możliwość pokonywania spoin: maks. 0,40 mm · wielkość 
gwintu: do M 80 R 3” · moment odkręcania: 7-10 Nm (określony na śrubach M 10, jakość 8.8, wysokość nakrętki 0,8.d) · 
odporny na temperatury od -60 °C do +150 °C · możliwość dotykania po 20-40 min (określono w temperaturze pokojowej) · 
wytrzymałość końcowa po 5-10 godzinach (określono w temperaturze pokojowej)

Płynna uszczelka M g

technicznie zaawansowana trwale plastyczna masa uszczelniająca na bazie poliestru-uretanu · odporna na wiele 
cieczy, między innymi wszystkie paliwa przemysłowe, oleje, wodę i sole, powietrze, produkty spalania turbin i silników 
tłokowych, wodę, mieszanki woda/glikol oraz mieszanki metanolu, oleju ziemnego i syntetycznych olejów smarujących 
na bazie diestrów, oleju napędowego oraz cieczy na bazie nafty (Avtur und Avcat) oraz czynników chłodniczych na bazie 
fluorowęglowodorów · odporność temperaturowa od -50 °C do +250 °C · można stosować do uszczelniania powierzchni 
uszczelniających oraz części gwintów

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

40 tuba niebieski 40 00 352 014  + 12 14,50 / 100g 5,801) TU37

80 tuba niebieski 40 00 352 015  + 10 10,00 / 100g 8,001) TU37
1) cena za szt.

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa 
/ EUR

EUR KO

 20 tuba czerwony 45 44 444 400  + 10 21,75 / 100g 4,351) TU51

 85 tuba czerwony 40 00 352 016  1  8,94 / 100g 7,60 TU51

200 automatyczny 
kartusz

czerwony 45 44 444 401  1 11,20 / 100g 22,40 TU51

1) cena za szt.

Płynna uszczelka g

duroplastyczne · bardzo dobrze utrzymuje się na powierzchni uszczelniającej (przyleganie) · do kombinacji materiałów: 
metal-metal, -tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne-tworzywo sztuczne · odporność na temperaturę od ok. -50°C do 
+270°C, krótkotrwale do +300 °C · po 10 minutach można w pełni obciążać · m.in. odporny na wiele olei mineralnych i 
liczne oleje syntetyczne, smary, paliwa, dodatki, powietrze, gazy, wodę, jak i mieszaniny woda-substancje zapobiegające 
zamarzaniu · uniwersalne zastosowanie do różnych uszczelnień · łatwy demontaż · brak korozji - nieograniczona zdolność 
magazynowania · zatwierdzenie DVGW - zatwierdzenie NSF (woda pitna) P1 (nr rej. 146099)
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Uszczelnienie uniwersalne free g

trwale elastyczne uszczelnienie uniwersalne · bardzo adhezyjna masa uszczelniająca · znakomita odporność termiczna, 
mechaniczna i chemiczna · nadaje się szczególnie do wymagających i krytycznych szczelnych połączeń · odporna na  
wiele olejów mineralnych i liczne oleje syntetyczne, smary, paliwa, dodatki, powietrze, gazy, wodę, jak i mieszaniny woda-
substancje zapobiegające zamarzaniu · nie zawiera rozpuszczalnika, nie wymagany czas odparowania · nadaje się do 
używania w połączeniu z metalem i tworzywem sztucznym · odporność na temperaturę od -55 °C do +200 °C

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

85 tuba zielony 40 00 352 013 10,18 / 100g 8,65 TU51

Sznurek konopny
na tekturze ok. 80 g · produkt naturalny

Zawartość 
g

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

ok. 80 cewka 40 00 352 060 2,69 / 100g 2,15 THA1

Nić uszczelniająca gwinty 55 g

do zabezpieczania i uszczelniania gwintów rur i elementów połączeniowych z metalu i tworzywa sztucznego ·  
nie wymaga czasu oczekiwania na utwardzenie i osiąga natychmiastowy efekt uszczelniający przy pełnym ciśnieniu ·  
do szybkiego, łatwego i niezawodnego uszczelniania · zatwierdzone dla gazu i wody pitnej · certyfikacja zgodna ze 
standardem NSF/ANSI 61 · zatwierdzenie WRAS (BS 6920) dla wody pitnej: 0808533 · zatwierdzenie DVGW/KTW 
dla gazu i wody pitnej · przetestowane wg EN 751-2 klasa Arp oraz DIN 30660

Zawartość 
m

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

 50 puszka dozownika 40 00 352 021 0,17 / 1m 8,30 TC35

160 puszka dozownika 40 00 352 020 0,09 / 1m 15,00 TC35

Nić uszczelniająca gwinty Twineflon
opatentowana nić do uszczelniania gwintów z 100 % teflonu PTFE ·  do uszczelniania gwintów wykonanych z metalu oraz 
z tworzywa sztucznego · odporna na temperatury od -240°C do +260°C · odporna na grzyby, pleśń, bakterie · DIN-DVGW 
dla gazu zgodnie EN751-3 FRp i GRp i DIN 30660 (NV-5143BP0261) · badanie DVGW do 100 z gazami 1, 2 i 3 rodziny oraz 
gorącą wodą w oparciu o normy EN751-3 FRp i GRp (zbadanie w temperaturze 23°C) · badanie wody do picia zgodnie 
z zaleceniami KTW (Kunststoff-Trinkwasser–Empfehlungen - zalecenia dla materiałów stosowanych do wody pitnej) 
Federalnego Urzędu ds. Zdrowia (niem. Bundesgesundheitsamt) · dopuszczenie WRC dla Wielkiej Brytanii (ref. 0212515) · 
ASTM F423 próba cyklu parowego i zimnej wody zaliczone pomyślnie · zbadany przez BAM dla tlenu, gazowy: do 30 bar/ 
100°C (zastosowanie ze środkiem smarującym) · zbadany przez BAM dla tlenu, gazowy: do 30 bar/ 100°C (zastosowanie 
ze środkiem smarującym) · UL Listed:  materiał uszczelniający 19BN File MH26734, do maks. 1/2”, dla połączeń rurowych 
stosowanych do benzyny, ropy naftowej, propanu, butanu, benzyny ciężkiej, gazu (<300psig) · KIWA GASTEC Qa (NL): 
norm. 31, klasa „20“ · przestrzegać następujących wskazówek producenta: 1/2” 12 (gwint drobnozwojny) do 18 (gwint 
grubozwojny) uzwojeń, 1 1/2” 16 (gwint drobnozwojny) do 24 uzwojeń (uzwojenie z gwintem gruboziarnistym)

Politetrafluoroetylen

Zawartość  
m

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

175 puszka dozownika 60 00 578 030 0,07 / 1m 12,10 TCA1

Taśma uszczelniająca PCFE GRp
do uszczelniania gwintów · z certyfikatem DVGW

Długość 
m

Szerokość mm Grubość mm Gr. taśmy g/m² Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

12 12 0,1 100 43 00 600 031 0,13 / 1m 1,55 TH45



8/151

Produkty techniczne
Je

że
li 

w
 o

pi
si

e 
ni

e 
zo

st
ał

y 
po

da
ne

 in
ne

 in
fo

rm
ac

je
, d

os
ta

w
a 

od
by

w
a 

si
ę 

be
z 

za
w

ar
to

śc
i l

ub
 w

yp
os

aż
en

ia
.

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Długość 
m

Szerokość 
mm

Grubość 
mm

Gr. taśmy 
g/m²

Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

12 12 0,1  60 40 00 352 050 0,13 / 1m 1,50 THA1

12 12 0,1 100 40 00 352 051 0,16 / 1m 1,95 THA1

Nr art. 40 00 352 050 40 00 352 051
Model FRp GRp

Pasuje do gwint drobnozwojny kategoria F - DN 10 gwint grubozwojny kategoria G > DN 10 - DN 50

Kolor rdzenia kolor biały żółta

Kolor osłonki żółta żółta

Taśma uszczelniająca PCFE FRp/GRp
do bezproblemowego uszczelnienia niemal wszystkich rodzajów gwintów i mediów · atest zgodnie z DIN EN 751-3 · 
odporna na niemal wszystkie chemikalia · nie murszeje, nie pęcznieje i nie klei się · szybka i czysta obróbka · niepalna ·  
do produktów spożywczych · z 50 % nawiniętym na zakładkę nawojem na gwint · taśma do gwintów przeznaczona jest 
tylko do jednorazowego użycia

Obszar zastosowania      Nadciśnienie             Temperatura 
gaz do 5 bar od -20 °C do +125 °C 
woda pitna do 16 bar do +95 °C 
gorąca woda do 7 bar do +125 °C 
płynny gaz do 20 bar 

Taśma uszczelniająca PCFE Golden Tape
niezwykle wodoodporna i całkowicie odporna na hydrol · odporność na temperaturę: do +260°C · gęstość: 1 g/cm3 +/- 
0,05 · grubość: 0,100 mm +/- 7 % · do uszczelniania rur mających kontakt z benzyną naftą, olejami, propanem, butanem, 
kerozyną i gazem ziemnym · uszczelnienia mogą być ponownie otwierane i zamykane · co najmniej dwa nakładające się 
na siebie obszary

Długość 
m

Szerokość 
mm

Grubość 
mm

Gr. taśmy 
g/m²

Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

12 12,7 0,1 100 40 00 352 053 0,47 / 1m 5,65 TX96

Osuszacz powietrza Aero 360  g

niezawodnie chroni przed szkodami spowodowanymi przez wilgoć, jak np. grzyb, plamy pleśni, kondensat wodny, 
odklejanie się tapet · idealny do pomieszczeń mieszkalnych, jak kuchnia, salon, łazienka. sypialnia oraz pomieszczenia o 
niedostatecznej cyrkulacji powietrza (piwnica, garaże, poddasza, pomieszczenia hobbystyczne, pralnie i wiele innych) · 
natychmiastowe działanie · przyjazny dla środowiska: bez prądu, bezwonny, brak emisji szkodliwych substancji do 
powietrza w pomieszczeniu · zintegrowana osłona wylewu · otwór wlewowy · zamknięcie zabezpieczające · wizjer stanu 
napełnienia · urządzenie 450 g do pomieszczeń o kubaturze do 50 m³ · 1 tabletka działa do 3 miesięcy · 1 tabletka = 450 g

Zawartość Pojemnik Typ Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

odwilżacz i  
1 tabletka 450 g

paczka PLAS 40 00 353 503  0.00 / 0leer 11,55 TX34

2 tabletki po 450 g paczka PLAN2 40 00 353 504 10,17 / 1kg 9,15 TX34

40 00 353 50440 00 353 503
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Osuszacz powietrza UHU airmax MOBIL g

koniec z nadmierną wilgotnością powietrza: zapobiega powstawaniu pleśni, plam od pleśni i stęchliźnie · pracuje bez 
zużycia energii · 100% ochrony wylotu dzięki zastosowaniu rewolucyjnej technologii żelowej · łatwe i higieniczne 
przechowywanie w specjalnym woreczku: stosowany bez zbiornika · idealny do zastosowania w samochodach, 
przyczepach kempingowych, szufladach, garderobach, kartonach z rzeczami z przeprowadzki, łodziach i ciężko 
dostępnych miejscach · wydajny: 100 g granulatu = 300 g „wilgotności powietrza/żelu”

Zawartość 
g

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

100 woreczek 40 00 353 413 3,35 / 100g 3,35 TB91

Kit woskowy w pałeczkach g

do naprawy uszkodzeń drewna w obszarach wewnętrznych, jak rysy, wgniecenia, pęknięcia i otwory po gwoździach · 
nadaje się do do lazurowanych, bejcowanych i lakierowanego drewna oraz powierzchni z tworzyw sztucznych · odporny 
na działanie światła · szybka i łatwa obróbka · kolory można z sobą mieszać · pałeczki 7,5 cm

Zawartość 
g

Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

15 1073 biały 40 00 330 027 21,67 / 100g 3,25 TR02

15 1024 świerk 40 00 330 007 21,67 / 100g 3,25 TR02

15 1349 czereśnia 40 00 330 011 21,67 / 100g 3,25 TR02

15 1350 buk 40 00 330 009 21,67 / 100g 3,25 TR02

15 2201 dąb jasny 40 00 330 010 21,67 / 100g 3,25 TR02

15 2208 orzech średni 40 00 330 025 21,67 / 100g 3,25 TR02

15 2210 dąb średni 40 00 330 022 21,67 / 100g 3,25 TR02

15 2219 orzech ciemny 40 00 330 026 21,67 / 100g 3,25 TR02

Pasta do drewna g

do naprawy dziur, fug, szram, zagłębień, rys, nacięć i zagłębień w drewnie · rozcieńczalna wodą · można na nim stawać · 
nadaje się do pomalowania

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

150 puszka 01 naturalny 40 00 330 030 2,60 / 100g 3,90 TR02

150 puszka 02 świerk 40 00 330 031 2,60 / 100g 3,90 TR02

150 puszka 03 sosna 40 00 330 032 2,60 / 100g 3,90 TR02

150 puszka 04 buk 40 00 330 033 2,60 / 100g 3,90 TR02

150 puszka 05 dąb 40 00 330 034 2,60 / 100g 3,90 TR02

150 puszka 08 dąb średni 40 00 330 035 2,60 / 100g 3,90 TR02

150 puszka 10 orzech 40 00 330 036 2,60 / 100g 3,90 TR02

150 puszka 12 mahoń ciemny 40 00 330 037 2,60 / 100g 3,90 TR02

150 puszka 13 orzech ciemny 40 00 330 038 2,60 / 100g 3,90 TR02

150 puszka 16 biały 40 00 330 039 2,60 / 100g 3,90 TR02

Bejca w proszku g

kolorowy proszek do samodzielnego sporządzania bejcy z wodą · płynna bejca nadaje się do każdego twardego i 
miękkiego drewna · wszystkie płynne bejce można z sobą mieszać · 1 worek na 250 ml wody

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

 5 woreczek 151 żółty G 40 00 330 061 56,00 / 100g 2,80 TR02

12 woreczek 155 ciemnoczerwony 40 00 330 065 23,33 / 100g 2,80 TR02

12 woreczek 158 ciemnozielony 40 00 330 068 23,33 / 100g 2,80 TR02

12 woreczek 160 niebieski 40 00 330 070 23,33 / 100g 2,80 TR02

 5 woreczek 161 jasnoszary 40 00 330 071 56,00 / 100g 2,80 TR02

 5 woreczek 162 ciemnoszary 40 00 330 072 56,00 / 100g 2,80 TR02

 5 woreczek 164 dąb średni 40 00 330 074 56,00 / 100g 2,80 TR02

12 woreczek 174 czarny 40 00 330 084 23,33 / 100g 2,80 TR02

Zmywacz do lakieru g

do dokładnego usuwania wszystkich powłok malarskich (farb, lakierów, lazur) z drewna, materiałów drewnianych, 
betonu, kamienia, tynku, materiałów GFK lub metalu · nakładać pędzlem bez rozcieńczania · po 1-2 godzinach usunąć 
rozpuszczone powłoki szpachlą

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 butelka 40 00 330 086  + 6 27,30 / 1l 13,651) TR02
1) cena za szt.
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Lakier do drewna L11 g

wysokiej jakości lakier do drewna do wytrzymałego lakierowania we wnętrzach · odpowiedni dla krzeseł, stołów, szaf, 
drzwi lub mebli dla dzieci · zgodny z DIN EN 71, część 3 (odpowiedni do zabawek dla dzieci) · 1 litr wystarcza na ok.  
10 m² pojedynczej warstwy

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa /
 EUR

EUR KO

250 puszka bezbarwny jedwabny mat 40 00 330 089 36,60 / 1l 9,15 TR02
750 puszka bezbarwny jedwabny mat 40 00 330 090 24,60 / 1l 18,45 TR02

Lakier caponowy (pokost met.) SPRAYMAT g

lśniący pokost metalowy na bazie nitrocelulozy · do lakierowania ozdobnych przedmiotów we wnętrzach, jak kubki, misy, 
puchary, monety lub metalowe ramy · chroni przed nalotem, utlenianiem i odbarwieniami

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

300 puszka ze sprayem bezbarwny błyszczący 40 00 330 042  + 6 41,00 / 1l 12,301) TR02
1) cena za szt.

Lakier do łodzi / jachtów g

do drewna i drewnianych materiałów na jachtach, łodziach sportowych i rekreacyjnych wewnątrz i na zewnątrz oraz do 
intensywnie używanych mebli ogrodowych · odporny na wodę morską · odporność na warunki atmosferyczne · odporny 
na ścieranie · o stabilnym połysku i odporny na słabe ługi / kwasy oraz stosowane w gospodarstwie domowym środki 
czyszczące · 1 litr wystarcza na ok. 10 m² pojedynczej warstwy

Zawartość 
l

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

0,75 puszka bezbarwny błyszczący 40 00 330 098  + 6 21,33 / 1l 16,001) TR02
2,5 puszka bezbarwny błyszczący 40 00 330 126  + 3 16,16 / 1l 40,401) TR02
1) cena za szt.

Lakier zabezpieczający parkiet i schody drewniane L10 g

odporne zabezpieczenie parkietu, desek, drewnianych schodów i podłóg oraz surowych, nie poddawanych obróbce płyt 
korkowych · sprawdzony pod kątem emisji produkt budowlany zgodnie z przepisami DIBt · duża odporność na zużycie, 
chemikalia i odporność na światło · 1 litr wystarcza na ok. 10 m²

Zawartość 
l

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

2,5 puszka bezbarwny jedwabny 
połysk

40 00 330 123 19,42 / 1l 48,55 TR02

Olej do blatów roboczych g

pielęgnacja i ochrona użytkowanych codziennie powierzchni, takich jak blaty kuchenne czy blaty stołów · na bazie 
naturalnych olejów i wosków · bardzo wytrzymały · wypierający wodę i brud · odporny na alkohol spożywczy i  
domowe środki czyszczące · 1 litr wystarcza na ok. 15 m²

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

250 puszka bezbarwny 40 00 330 104 33,80 / 1l 8,45 TR02
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Olej do drewna g

do mocno obciążonego drewna litego we wnętrzach lub zabezpieczonych obszarach zewnętrznych, jak np. schody, 
meble, podłogi lub drzwi · przenika głęboko i zapewnia aktywnie oddychającą, przepuszczającą parę, wytrzymałą, 
wypierającą wodę i odporną na chemikalia ochronę · spełnia wymagania DIN EN 71 III „Bezpieczeństwo zabawek“ ·  
1 litr wystarcza na ok. 18 m²

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

250 puszka bezbarwny 40 00 330 102  + 6 37,20 / 1l 9,301) TR02
750 puszka bezbarwny 40 00 330 103  + 6 22,00 / 1l 16,501) TR02
1) cena za szt.

Olej woskowy do drewna g

antybakteryjny · do ochrony surowego lub naoliwionego drewna · nadaje się w szczególności do kuchni (płyty robocze), 
zabawek dziecięcych i mebli ze względu na zintegrowaną ochronę higieniczną · dobra obciążalność mechaniczna ·  
łatwa obróbka · 1 litr wystarcza na ok. 12 m² pojedynczej warstwy

Biocydy należy stosować z zachowaniem ostrożności. Przed użyciem należy zawsze przeczytać etykietę oraz 
informacje o produkcie.

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

750 puszka bezbarwny 40 00 330 100  + 4 21,60 / 1l 16,201) TR02
1) cena za szt.

Olej woskowy do drewna g

idealna ochrona silnie obciążonych drewnianych powierzchni, jak schody, podłogi i meble · odporny na chodzenie,  
wypiera wodę i brud, odporny na chemikalia · spełnia wymagania DIN EN 71 III „Bezpieczeństwo zabawek“ ·  
1 litr wystarcza na ok. 12 m²

Zawartość 
l

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

0,75 puszka bezbarwny 40 00 330 101  + 6 22,00 / 1l 16,501) TR02
2,5 puszka bezbarwny 40 00 330 129  + 3 18,68 / 1l 46,701) TR02
1) cena za szt.

Pokost lniany g

olej naturalny z siemienia lnianego z dodatkiem substancji suchych do zabezpieczania wszelkiego rodzaju drewna,  
np. mebli, belek, szalunków z desek itp. · oprócz tego do wykonywania pigmentowych powłok gruntowych oraz jako 
dodatek do farb artystycznych · podwójnie gotowany · bez żywicy

Zawartość 
l

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

1 puszka kolory miodu 40 00 355 842  + 6 7,90 / 1l 7,901) TU54
1) cena za szt.

Impregnat Carbolak®

naturalnie brązowy środek do ochrony drewna · zapobiega gniciu i rozwojowi grzybów na drewnie zamontowanym  
na zewnątrz, w przypadku którego wymagane są dobre właściwości penetracji oraz wodoodporność (efekt sperlania)  
i odporność na warunki atmosferyczne

Zawartość 
l

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

 5 kanister naturalny brąz 40 00 355 800 6,77 / 1l 33,85 TK11
10 kanister naturalny brąz 40 00 355 801 6,68 / 1l 66,75 TK11



Wosk pszczeli g

płynny, nie zawierający rozpuszczalnika wosk pszczeli na bazie wody do obróbki surowego drewna w obszarach 
wewnętrznych, jak rzeźby, ramy obrazów, wyroby snycerskie, drewniane stropy · podkreśla naturalny charakter  
drewna i wytwarza jedwabiście lśniącą powierzchnię · 1 litr wystarcza na ok. 15 m²

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

750 puszka bezbarwny 40 00 330 107 19,07 / 1l 14,30 TR02
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Wosk do antyków g

do pielęgnacji rzeźb i wyrobów snycerskich · zachowuje naturalny charakter · chroni drewno przed wysuszeniem i 
zapobiega rozrywaniu i pękaniu

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa /
 EUR

EUR KO

200 puszka naturalny 40 00 330 047 3,90 / 100ml 7,80 TR02

Politura do mebli fernol® g

politura do mebli do usuwania plam z wody i alkoholu oraz zmatowień i lekkich rys z lakierowanych i polerowanych mebli · 
nadaje meblom wypielęgnowany wygląd · dodatki czyszczące zwiększają połysk powierzchni · podkreśla rysunek słojów 
drewna i wypiera wodę

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

150 butelka jasny 40 00 330 044  + 6 3,93 / 100ml 5,901) TR02
150 butelka ciemne 40 00 330 045  + 6 3,93 / 100ml 5,901) TR02
1) cena za szt.

Olej tekowy g

idealna pielęgnacja do mebli wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz tarasów z drewna tekowego lub innego twardego 
drewna · podkreśla naturalne słoje drewna równocześnie je pielęgnując · szybkoschnący · odporność na warunki 
atmosferyczne · z ochroną przed UV · odporny na ślinę i pot wg DIN 53160

Zawartość 
l

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

0,75 puszka bezbarwny 40 00 330 105 23,60 / 1l 17,70 TR02
2,5 puszka bezbarwny 40 00 330 127 20,36 / 1l 50,90 TR02

Olej bangkirai- daglezjowy g

do ochrony i odświeżającej pielęgnacji drewnianych pokładów i podłóg tarasowych z daglezji i bangkirai · szybkoschnący  
i odporny na warunki atmosferyczne · odpowiedni także do mebli ogrodowych · odporny na ślinę i pot wg DIN 53160 ·  
1 litr wystarcza na ok. 20 m² pojedynczej warstwy · większe zużycie w przypadku surowego lub ryflowanego drewna

Zawartość 
l

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

2,5 puszka naturalny ton 40 00 330 128 20,36 / 1l 50,90 TR02
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Środek ochronny do drewna Holzwurmtod g

bezbarwny środek ochronny do drewna, rozcieńczalny w wodzie, o łagodnym zapachu · zwalcza insekty drzewne, takie 
jak kołatek (Anobium), spuszczel pospolity (Hylotrupes) i miazgowiec (Lyctus) · nadaje się również do zapobiegawczej 
ochrony przed ponownym pojawieniem się insektów oraz stanowiących zagrożenie dla drewna grzybów i pleśni · 
odpowiedni dla wszystkich rodzajów drewna i materiałów drewnianych na zewnątrz budynków, do ochrony 
zapobiegawczej lub w przypadku już występujących insektów · Nie nadaje się do drewnianych przedmiotów do 
przechowywania pasz lub artykułów spożywczych oraz uli!

Biocydy należy stosować z zachowaniem ostrożności. Przed użyciem należy zawsze przeczytać etykietę oraz 
informacje o produkcie.

Zawartość 
l

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

0,75 puszka bezbarwny 40 00 355 808 10,20 / 1l 7,65 TK11
2,5 puszka bezbarwny 40 00 355 809  7,86 / 1l 19,65 TK11

Spray odstraszający PFEFFER-KO FOG
zawiera 11 % OC, wysoce skoncentrowany, taruralny koncentrat pieprzu Oleoresin Capsicum · nokaut techniczny 
nawet dla najbardziej agresywnych czworonogów · do ochrony podczas spaceru, joggingu i wędrówek · brak ograniczeń 
wiekowych · łatwy w użyciu i bardzo efektywny w działaniu · łatwe mocowanie dzięki zaczepowi do paska · PFEFFER-KO 
oferuje jako FOG (rozpylaną mgłę) dużą pewność trafienia do 4 metrów · proszę koniecznie pamiętać, że PFEFFER-KO 
jest sprayem odstraszającym zwierzęta. Działa on równie dobrze na ludzi, jednakże produkt w Niemczech nie jest do 
tego celu dopuszczony! Spray pieprzowy należy stosować z zachowaniem ostrożności. Przed użyciem należy zawsze 
przeczytać etykietę oraz informacje o produkcie.

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

40 puszka ze sprayem 40 00 354 533 13,00 / 100ml 5,20 TC05

Spray uniwersalny g

bardzo skuteczny wielofunkcyjny delikatny środek smarny o bardzo długiej ochronie antykorozyjnej · doskonały efekt 
pełzania i zwilżania · wypiera wilgoć · usuwa odgłosy piszczenia i skrzypienia · pewna ochrona również w trudno 
dostępnych narożnikach i szczelinach · mieszanka olejów syntetycznych z w szybko parującym rozpuszczalniku ·  
wolne od kwasu · nie ulega zapiekaniu · pozostawia bezbarwną, oleistą powłokę · zastosowanie do metalowych  
części, śrub, zawiasów, zamków drzwi itp. · możliwość stosowania jako środek antykorozyjny, olej penetrujący,  
spray kontaktowy oraz delikatny smar

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

150 puszka ze sprayem 40 00 354 006  + 12  1,93 / 100ml 2,901) PU06
400 puszka ze sprayem 40 00 354 005  + 12 10,38 /   1l 4,151) PU06
1) cena za szt.

Zapasowe głowice natryskowe
z rurką przedłużającą · nie nadaje się do puszek aerozoli z pigmentami farby (spray kolorowy, spray do znakowania,  
miedź w sprayu itp.), produktów zawierających cynk (spray cynkowy, spray cynkowo-aluminiowy itp.) oraz klejów 
 w sprayu, ponieważ głowica natryskiwania bardzo szybko się zatyka/zakleja · zawartość opakowania: 12 głowic 
natryskowych i rurek przedłużających (150 mm)

Materiał Nr art. EUR KO
tworzywo sztuczne 40 00 354 000 2,701) PK30
1) cena za worek



Olej uniwersalny BALLISTOL g

wszechstronny olej pielęgnacyjny o wysokiej zdolności penetracji do narzędzi, urządzeń mechaniki precyzyjnej ·  
do pielęgnacji metalu, drewna, gumy, tworzywa sztucznego, futra i skóry itp. · czyści, pielęgnuje i chroni przed rdzą · 
wspiera aktywność poślizgową ruchomych części · przyjazna dla skóry · dezynfekujący · do produktów spożywczych · 
ulega biodegradacji · pasujący rozpylacz z pompką do artykułów z kanistra, nr art. 40 00 354 507

Zawartość Pojemnik ml Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

 50 ml puszka ze sprayem 40 00 354 500  + 20  6,10 / 100ml 3,051) TC05
 50 ml butelka 40 00 354 501  + 20  5,00 / 100ml 2,501) TC05
200 ml puszka ze sprayem 40 00 354 502  + 20  3,03 / 100ml 6,051) TC05
400 ml puszka ze sprayem 40 00 354 504  + 12 24,88 /   1l 9,951) TC05
500 ml puszka 40 00 354 503  + 12 22,50 /   1l 11,251) TC05
  5 l kanister 40 00 354 530  1 20,58 /   1l 102,901) TC05
 10 l kanister 40 00 354 531  1 18,94 /   1l 189,401) TC05
1) cena za szt.
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Olej pielęgnacyjny do skóry Neo-Ballistol g

regeneruje i uelastycznia nadwyrężoną skórę, idealny do pielęgnacji ran · do pielęgnacji skóry, rąk, stóp i paznokci · 
eliminuje swędzenie i dezynfekuje ·  pobudza krążenie krwi i regenerację skóry · zapobiega odleżynom i tworzeniu się 
pęcherzy · do pielęgnacji naskórka · odpowiedni do wrażliwej skóry, zalecany nawet w przypadku atopowego zapalenia 
skóry · przetestowany klinicznie · przetestowany dermatologicznie z oceną „bardzo dobry · z roślinnych substancji 
czynnych i medycznie czystego oleju wazelinowego · wolne od syntetycznych substancji zapachowych, barwników i 
konserwantów

Pojemnik Zawartość ml Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

butelka 100 40 00 354 534  + 20 5,90 / 100ml 5,901) TC05
1) cena za szt.

Spray wielofunkcyjny BRUNOX® Turbo-Spray® g

środek smarny, inhibitor korozji, wypieracz wilgoci, środek konserwujący,, olej pełzny / odrdzewiacz, spray kontaktowy · 
tworzy przeźroczystą, nie zasychającą warstwę antykorozyjną i smarującą o grubości 1-2 µm · rozpuszcza uporczywe 
osady, zapieczone połączenia, smołę, resztki klejów itp. nie działając agresywnie na lakier / gumę · usuwa wszelkie 
zanieczyszczenia organiczne / mineralne · czyści utlenione styki · także do pielęgnacji stali szlachetnej, miedzi, mosiądzu · 
znakomity produkt do pielęgnacji aluminium i olej chłodząco-smarujący, nie ścierny · perfekcyjne smarowanie do -54 °C · 
bez silikonu, PTFE i grafitu · niewielka lepkość · bez spiekania · długotrwała skuteczność · duża wydajność 100-120 m²/l · 
97 % substancji czynnej, tylko 3 % CO² jako środek porotwórczy · rejestracja NSF H2 (nr rej. 147256 spray)

Zawartość Pojemnik ml Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

100 ml puszka ze sprayem 40 00 347 100  + 24  5,30 / 100ml 5,301) TU09
400 ml puszka ze sprayem 40 00 347 101  + 24 26,38 /   1l 10,551) TU09
  5 l kanister 40 00 347 109  1 14,91 /   1l 74,551) TU09
1) cena za szt.

Spray wielofunkcyjny Super
odrdzewiacz, środek smarujący, Spray kontaktowy, ochrona antykorozyjna, środek czyszczący · bardzo dobre właściwości 
smarowania przy wysokim ciśnieniu (wytrzymałość na obciążenie (VKA): · wysokie wypieranie wilgotności i ochrona 
antykorozyjna · odporny na temperatury od -40 °C do +180 °C · bez substancji stałych · nie zawiera silikonu · brak 
tworzącej się żywicy

Zawartość Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / EUR EUR KO
500 ml puszka ze sprayem 40 00 354 425  + 6 15,70 / 1l 7,851) TC10
  5 l kanister 40 00 354 426 1  7,59 / 1l 37,95 TC10
1) cena za szt.
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Spray wielofunkcyjny Super Duo-Spray
odrdzewiacz, środek smarujący, Spray kontaktowy, ochrona antykorozyjna, środek czyszczący · bardzo dobre właściwości 
smarne · efektywna ochrona przed usterkami na skutek wilgoci i korozji · duże wypieranie wilgoci · dobra zdolność 
penetracji · bez silikonu, bez spiekania · bez substancji stałych · z praktyczną głowicą rozpylacza Duo, idealną do 
dokładnego stosowania · odporny na temperatury od -40 °C do +180 °C

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem 40 00 349 404  + 6 18,80 / 1l 9,401) TC10
1) cena za szt.

Spray uniwersalny H1 g

olej wielofunkcyjny, smar, odrdzewiacz, ochrona antykorozyjna i środek do pielęgnacji metalu · bardzo dobre właściwości 
jako delikatny olej smarujący do ruchomych części, jak przeguby, zawiasy, zamknięcia, dźwignie, napędy, łańcuchy, noże 
tnące itp. · usuwa zanieczyszczenia olejowe i zawierające tłuszcz · pielęgnuje narzędzia i metalowe części · wodoodporna · 
znakomita zdolność penetracji · nie zawiera silikonu · nie zawiera substancji stałych · nie ulega zażywiczeniu · odporność 
temperaturowa do +150°C · zatwierdzenie NSF H1 dla przemysłu przetwórstwa żywności (nr rej. NSF: 151588)

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem 40 00 349 412  + 6 17,30 / 1l 8,651) TC10
1) cena za szt.

Olej wielofunkcyjny Super Plus Premium g

rozpuszcza rdzę i smaruje · czyści i pielęgnuje · wypiera wilgoć i zapobiega prądom pełzającym · pozostawia cienką, 
wypierającą wodę warstwę ochronną · zapobiega korozji · nie zawiera silikonu · nie ulega zażywiczeniu · Spray 
uniwersalny DAS · rozpylić cienką warstwę i poczekać na odparowanie · następnie ostrożnie rozłączyć zardzewiałe 
połączenia · w przypadku silnie skorodowanych połączeń należy w razie konieczności powtórzyć proces

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

300 puszka ze sprayem 40 00 349 441  + 6 19,17 / 1l 5,751) TC10
1) cena za szt.

Olej wielofunkcyjny Caramba 70 g

dla niezliczonych zastosowań w gospodarstwie domowym, w ogrodzie, warsztacie, w zakładzie, do samochodów i 
motocykli · poluzowuje zardzewiałe lub skorodowane śruby, nakrętki, przeguby, zawiasy i ułatwia odkręcenie wszelkiego 
rodzaju zapieczonych części mechanizmów · smaruje i pielęgnuje · sprawia, że ruchome części ponownie lekko działają · 
idealny do narzędzi, zamków, gwintów, zawiasów, przegubów i sprężyn · nowa receptura · sprawdzony przez GTÜ · 
żółtawo-brązowy · zakres temperatur: -30°C do +150°C

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

250 puszka ze sprayem 40 00 349 409  +  6 18,80 / 1l 4,701) TC10
400 puszka ze sprayem 40 00 349 410  +  6 14,00 / 1l 5,601) TC10
500 podwójna puszka ze sprayem 40 00 349 414  + 20 16,80 / 1l 8,401) TC10
1) cena za szt.

40 00 349 41440 00 349 409
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Wielofunkcyjny olej 5-56 PRO g

wysokiej jakości olej wielofunkcyjny do smarowania, rozpuszczania, czyszczenia i ochrony · poluzowuje zardzewiałe śruby 
i smaruje wszelkiego rodzaju mechanikę · jako smarujący środek do czyszczenia metalu, zastosowanie jak wysokiej 
jakości oleju zabezpieczającego przed korozją · ze względu na duże wypieranie wilgoci usuwane są problemy ze stykami 
połączeń wtykowych · nie zawiera silikonu · nie ulega zażywiczeniu · temperatura stosowania od -50°C do +150°C

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem 40 00 349 211  + 12 19,80 / 1l 9,901) TB14
1) cena za szt.

Olej wielofunkcyjny 5-56 + PTFE
wysokiej jakości olej wielofunkcyjny z dodatkiem PTFE · smaruje, rozpuszcza i chroni · dodatek PTFE zapewnia trwałą 
ochronę przed zużyciem, wysoką odporność na obciążenia i niezawodne smarowanie również w ekstremalnych 
warunkach · nie zawiera silikonu, nie ulega zażywiczeniu · temperatura stosowania między -50 °C a +150 °C

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem 40 00 349 209  + 12 19,60 / 1l 9,801) TB14
1) cena za szt.

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem 40 00 349 581  + 12 23,50 / 1l 11,751) TB14
1) cena za szt.

Olej wielofunkcyjny MULTI OIL
olej pełzny i smarujący do uniwersalnych zastosowań · zawiera bezbarwne oleje wazelinowe o dużym stopniu czystości 
o doskonałym efekcie pełzania i zwilżania · wypiera wilgoć · odkręca zapieczone połączenia śrubowe i smaruje przeguby, 
dźwignie, zawiasy, zamknięcia itp. · bezzapachowy · nie zawiera silikonu · odporność temperaturowa do +150°C · do 
zastosowań również w przemyśle spożywczym zgodnie z NSF H1 (nr rej. 017048) · ze specjalną głowicą natryskową 
Permalock dla najwyższego bezpieczeństwa w produkcji artykułów spożywczych

Olej wielofunkcyjny toolbOKS  g

do smarowania ruchomych części pojazdów i maszyn · pielęgnacja i ochrona metalowych powierzchni · duża odporność 
na ciśnienie dzięki PTFE · dobra przyczepność do powierzchni · penetruje wilgoć · chroni trwale przed korozją · nie 
zawiera silikonu · nie ulega zażywiczeniu · części maszyn i pojazdów, takie jak przeguby, dźwignie, prowadnice, łańcuchy, 
cięgna Bowdena, łożyska, wrzeciona, koła zębate itd.

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem 40 00 349 711  + 12 16,25 / 1l 6,501) TX61
1) cena za szt.

Zawartość Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 ml puszka ze sprayem 40 00 349 042  + 12 33,38 / 1l 13,351) TC61
1) cena za szt.

Olej smarowy o dużej efektywności 670 / 671 g

z białymi smarami stałymi · długoterminowe smarowanie elementów maszyn narażonych na duże ciśnienia, pył lub 
wilgoć · dobra ochrona przed korozją · idealny do łańcuchów w zapylonym środowisku, np. w systemach transportowych, 
maszynach do pakowania i automatach do opróżniania · temperatura robocza: -30°C do +60°C
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Spray wielofunkcyjny SX90 Plus g

poluzowuje zardzewiałe, zapieczone części, jak np. nakrętki, śruby lub przełączniki · chroni przed korozją · gwarantuje lekką 
pracę zamków, cylindrów zamków, rolek, sprężyn i metalowych prowadnic · usuwa odgłosy piszczenia i skrzypienia · chroni, 
smaruje i konserwuje wrażliwe części, np. elektronarzędzi lub mechanizmów zegarków · zastosowanie również do 
czyszczenia broni, mechanicznych urządzeń precyzyjnych i maszyn oraz urządzeń gospodarstwa domowego i 
ogrodniczych · czyści, chroni i smaruje trwale łańcuchy rowerowe i motocyklowe oraz zębatki · nadaje się jako spray do 
styków układów zapłonowych · rozpuszcza i usuwa smołę, kleje i etykiety z cenami · Easy-Spray: podwójny system 
rozpylania dla selektywnego i powierzchniowego nanoszenia produktu bez przekładania · możliwość rozpylania nad głową

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

100 puszka ze sprayem Easy 40 00 347 521  + 18  3,95 / 100ml 3,951) TC79
400 puszka ze sprayem Easy 40 00 347 507  +  6 17,25 /   1l 6,901) TC79
1) cena za szt.

Środek wielofunkcyjny g

Pięć produktów w jednym! odrdzewiacz · smar · spray do styków · ochrona antykorozyjna · środek do czyszczenia ·  
nie zawiera silikonu, żywicy i PTFE · penetruje warstwy rdzy, rozpuszcza zapieczoną mechanikę oraz zatarte części 
pojazdów i maszyn · usuwa uporczywe zanieczyszczenia, wypiera wilgoć ze styków elektrycznych i zapobiega prądom 
pełzającym · pozostawia cienką warstwę ochronną zapobiegającą tworzeniu się wilgoci i rdzy na metalowych częściach · 
pasujący rozpylacz z pompką do artykułów z kanistra, nr art. 40 00 354 515 
 
Wielofunkcyjny produkt ze Smart Straw™ 
ze składaną rurką na głowicy rozpylacza · do punktowego natryskiwania rurkę rozłożyć w górę · do zastosowań 
powierzchniowych rurkę złożyć · rurka mocno tkwi w głowicy rozpylacza i jedna ręka zawsze pozostaje wolna

Zawartość Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / EUR EUR KO
100 ml puszka ze sprayem 40 00 354 509  + 24  4,55 / 100ml 4,551) TU94
250 ml puszka ze sprayem 40 00 354 513  + 30 23,80 /   1l 5,951) TU94
300 ml puszka ze sprayem Straw™ 40 00 354 520  + 30 25,67 /   1l 7,701) TU94
400 ml puszka ze sprayem 40 00 354 511  + 24 21,63 /   1l 8,651) TU94
500 ml puszka ze sprayem Straw™ 40 00 354 521  + 24 23,20 /   1l 11,601) TU94
  5 l kanister 40 00 354 512  1 10,74 /   1l 53,70 TU94
 25 l kanister 40 00 354 514  1  8,87 /   1l 221,70 TU94
1) cena za szt.

Smar do zamków g

bez żywicy · nie tłuszczący środek specjalny dla przemysłu, gospodarstwa domowego, hobby i rzemiosła · pielęgnuje i 
chroni cylindry zamków drzwiowych, zapobiega zamarzaniu zamków drzwiowych i samochodowych i ułatwia odkręcenie 
zardzewiałych śrub, sworzni, zaworów i nakrętek felg eliminuje piszczenie i skrzypienie drzwi, okien, szuflad znajduje 
zastosowanie jako środek antykorozyjny przeciwko soli, wodzie, wilgoci oraz jako spray kontaktowy w obszarze 
elektrycznym i elektronicznym · zastosowanie do cylindrów zamków drzwiowych, zamków samochodowych, narzędziach, 
urządzeniach sportowych, maszynach biurowych, zamkach rowerowych i wielu innych

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

50 puszka ze sprayem 40 00 354 001  + 20 8,90 / 100ml 4,451) PU06
1) cena za szt.

Spray do cylindrów zamkowych g

ze specjalną ceramiką do smarowania · pielęgnuje, chroni i wypiera wodę · zapewnia lekką pracę · cząsteczki ceramiczne 
smarują mechanizm · dociera do najwęższych połączeń pasowanych · eliminuje odgłosy piszczenia i skrzypienia · 
wypiera wilgoć i zapobiega zamarzaniu · wydłuża trwałość · chroni przed rdzą i rozpuszcza już występującą rdzę · typowe 
możliwości zastosowań: cylindry zamków, zamki samochodowe, motocyklowe i rowerowe, kłódki, okucia okienne i 
meblowe, kasety na pieniądze i sejfy

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

50 puszka ze sprayem 40 00 354 506  + 6 8,40 / 100ml 4,201) TC05
1) cena za szt.
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Spray do cylindrów zamykających g

do konserwacji i pielęgnacji wszelkiego rodzaju cylindrów zamykających · zwalnia blokady bez spiekania się smaru, 
zapobiega zużyciu, smaruje i chroni przed korozją i zamarzaniem dzięki formule nie zawierającej smaru i silikonu · do 
metalu, miedzi, aluminium, tytanu, nierdzewnej stali szlachetnej, mosiądzu, żeliwa · zakres temperatur stosowania:  
-70°C do +150°C

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

100 puszka ze sprayem 40 00 354 449  + 12 5,60 / 100ml 5,601) TU94
1) cena za szt.

Odrdzewiacz g

środek do usuwania rdzy o dużej efektywności z ochroną przed korozją · ekstremalne zdolności pełzania z dużym 
działaniem kapilarnym · obniża siłę mechaniczną i zapobiega zrywaniu sworzni i śrub · całkowicie nie zawierająca kwasu 
receptura specjalna · nie ulega zapiekaniu · mieszanka olejów syntetycznych z w szybko parującym rozpuszczalniku · po 
rozpyleniu na obrabianą powierzchnię poczekać na odparowanie · w przypadku środka płynnego nanosić pędzlem, szmatą 
lub w procesie zanurzeniowym i poczekać na odparowanie rozpuszczalnika · rozpuszcza nawet całkowicie zardzewiałe 
połączenia · możliwość stosowania jako środek antykorozyjny, olej do pielęgnacji narzędzi i mechaniki precyzyjnej

Zawartość Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 ml 400 puszka ze sprayem 40 00 354 010  + 12 9,50 / 1l 3,801) PU06
  5 l   5 kanister 40 00 354 011  1 5,78 / 1l 28,90 PU06
1) cena za szt.

Odrdzewiacz Cool g

środek do usuwania rdzy o dużej efektywności z efektem zamrażania szokowego do szybkiego rozpuszczania rdzy na 
zardzewiałych metalowych częściach · po spryskaniu wytworzony szok termiczny powoduje obkurczanie metalu, co 
ogromnie zwiększa efekt kapilarny · specjalna substancja czynna znacznie szybciej przedostaje się do korozji · olej w 
sprayu z ekstremalnym efektem pełzania na bazie wysoce rafinowanych olejów smarnych i oleju do maszyn chłodniczych 
· zardzewiałe śruby można rozpuszczać przy użyciu znacznie mniejszej siły · rozpuszcza nawet całkowicie zardzewiałe 
połączenia · odporność temperaturowa do -40°C · po rozpyleniu na obrabianą powierzchnię poczekać na odparowanie 

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem 40 00 354 012  + 12 12,13 / 1l 4,851) PU06
1) cena za szt.

Środek do usuwania rdzy o dużej efektywności Rasant
Odrdzewiacz o dużej efektywności · bardzo dobre właściwości penetrujące, rozpuszcza silnie zardzewiałe części 
metalowe · skuteczny w przypadku usuwania resztek kleju, zanieczyszczeń i tworzącej się żywicy, nie zawiera silikonu

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem 40 00 354 420  + 6 23,70 / 1l 11,851) TC10
1) cena za szt.
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Odrdzewiacz szokowy Rasant g

do szybkiego i łatwego usuwania rdzy · dla starych i zardzewiałych śrub i narzędzi · rozpuszcza szybko ekstremalne 
warstwy rdzy, osady zanieczyszczeń, resztki oleju i zażywiczenia · dzięki szokowi termicznemu powstają mikroskopijne 
pęknięcia w strukturze rdzy, dzięki czemu substancja czynna może szybciej i głębiej wnikać · nie zawiera silikonu

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

250 puszka ze sprayem 40 00 349 051  + 6 31,80 / 1l 7,951) TC10
1) cena za szt.

Intensywny odrdzewiacz MoS
2

Odrdzewiacz, smar i olej pełzny · dobra smarowność przy wysokim ciśnieniu · VKA-Wert 1200N · odporny na temperatury 
od -30 °C do +450 °C · odpowiedni do bardzo wysokiej próżni · idealna smarowność do suchej atmosfery · nie zawiera 
silikonu

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem 40 00 354 415  + 6 7,80 / 1l 3,901) TC10
1) cena za szt.

Aktywny odrdzewiacz zamrażający g

rozpuszcza ekstremalnie szybko zardzewiałe połączenia śrubowe dzięki ekstremalnemu ochładzaniu · zamrażanie 
szokowe do -35°C · podczas szoku termicznego powstają mikroskopijne pęknięcia w strukturze rdzy, dzięki czemu 
substancja czynna może szybciej i głębiej wnikać · usuwa efektywnie osady zanieczyszczeń, pozostałości oleju, 
zażywiczenia itp. · z PTFE, przez co łagodny dla materiału (gwint jest tylko minimalnie obciążony ściernymi cząstkami 
rdzy i nie ulega szkodzeniu) · bez silikonu i kwasu 

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem 40 00 354 437  + 6 23,50 / 1l 11,751) TC10
1) cena za szt.

Odrdzewiacz RUST OFF IND
kapilarnie aktywny olej pełzny z dodatkiem disiarczku molibdenu (MoS2) · kolor: brązowawy · nie zawiera silikonu · 
szybko przenika do najmniejszych szczelin, zwilża powierzchnie i redukuje siły tarcia · można łatwo odkręcać elementy 
połączeniowe takie, jak śruby, sworznie lub nakrętki · ze względu na dodatek MoS2 można uniknąć ponownego 
zapieczenia, ułatwiając przyszły demontaż

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem 40 00 349 529  + 12 12,30 / 1l 6,151) TB14
1) cena za szt.



Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem 40 00 354 014  + 12 13,10 / 1l 6,551) TB14
1) cena za szt.

Odrdzewiacz ROST FLASH g

z efektem szoku niskotemperaturowego · podwójna siła przeciwko rdzy · środek chłodzący zamraża spryskaną 
powierzchnię do -40 °C rozrywając strukturę rdzy i zanieczyszczenia · powstają drobne pęknięcia i mikroprzestrzenie, 
w które olej pełzny jest w stanie szybciej i głębiej przeniknąć · redukowane są siły tarcia, dzięki czemu można bez trudu 
odkręcić zapieczone śruby, sworznie, suwaki itp. · ROST FLASH nie zawiera kwasów ani silikonów, pozostawia delikatną 
warstwę ochronną zapobiegając w ten sposób tworzeniu się rdzy w przyszłości · z 360° systemem spryskiwania
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Odrdzewiacz na bazie MoS
²
 611 g

do nieniszczącego demontażu zapieczonych lub zardzewiałych elementów maszyn · bardzo dobre właściwości pełzające · 
wypiera wilgoć · dobre właściwości smarujące dzięki MoS

²
 · uniwersalny odrdzewiacz do przemysłu, warsztatu i 

konserwacji

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem 40 00 349 025  + 12 13,13 / 1l 5,251) TC61
1) cena za szt.

Środek do usuwania rdzy o dużej efektywności g

mocne i szybkie działanie · przenika i oddziela zapieczone części, posiada ekstremalnie silne właściwości wypierania 
wody dla ochrony przed dalszą korozją · nadaje się metalu, stopów, gumy, tworzyw sztucznych oraz większości lakierów · 
zakres temperatur stosowania: -20°C do +90°C · rejestracja NSF H2 (nr rej. 145375)

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem 40 00 354 441  + 12 30,38 / 1l 12,151) TU94
1) cena za szt.

Odrdzewiacz w płynie g

rozpuszcza zardzewiałe i utlenione złącza śrubowe, bolce, dźwignie, przeguby i zawiasy oraz trudno pracującą mechanikę 
podzespołów, bardzo dobre właściwości pełzające, przenika do najmniejszych trudno dostępnych miejsc · zabezpiecza 
funkcję części mechanicznych i styków elektrycznych · chroni w sposób trwały przed korozją i utlenianiem · czyści i 
pielęgnuje metalowe powierzchnie, części mechaniczne i urządzenia elektryczne · nieszkodliwa fizjologicznie · NSF H1 
zarejestrowany dla przemysłu spożywczego, może być stosowany w przemyśle spożywczym i napojów oraz w przemyśle 
farmaceutycznym i kosmetycznym

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem 40 00 349 549  + 12 17,63 / 1l 7,051) TC95
1) cena za szt.
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Produkty techniczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Konwerter rdzy g

bezpieczna i długotrwała ochrona antykorozyjna, ponieważ warstwa rdzy zostaje zneutralizowana i przetworzona w 
warstwę ochronną · szczególnie skuteczne i bezpieczne stosowanie dzięki znakomitym właściwościom penetracji porów 
rdzy · łatwa obróbka dzięki dobremu rozpylaniu i perfekcyjnemu tworzeniu powłoki · przy odpowiednim stosowanie 
bezpiecznie zatrzymuje powstawanie rdzy · neutralizuje warstwę rdzy · tworzy perfekcyjną powłokę gruntującą dla dalszej 
obróbki · znakomicie nadaje się do utrzymania i do remontu konstrukcji przemysłowych, urządzeń, maszyn, pojazdów

Wskazówka: usunąć luźną rdzę, smar, zanieczyszczenia oraz powłoki lakieru, pod które przedostała się rdza · dobrze 
wyczyścić zardzewiałe miejsca. Przed użyciem silnie wstrząsnąć, a następnie spryskać tworząc kryjącą warstwę. 
(odległość rozpylania ok. 25 cm). puszka rozpyla prawidłowo w temperaturze +10 °C

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem bezbarwny 40 00 354 676  + 12 29,75 / 1l 11,901) PU06
1) cena za szt.

Stabilizator rdzy Tannox®

zatrzymuje rdzewienie · chroni czyste części z żelaza i stali przed rdzą · stanowi dobry środek gruntujący · 
dwukrotnie obrabiane powierzchnie bez ponownego lakierowania są chronione od rdzy do sześciu miesięcy na 
wolnym powietrzu pod dachem · po 20 minutach wysuszony i pozbawiony kleju · po 18 do 24 godzin możliwe 
zamalowywanie · litr wystarcza w przypadku jednorazowej powłoki na ok. 20 m² · Tannox jest bezołowiowy

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

100 butelka szaro-czarna 40 00 355 600  + 24  5,95 / 100ml 5,951) TK11
250 butelka szaro-czarna 40 00 355 601  + 12 31,20 /   1l 7,801) TK11
1) cena za szt.

Podkład antykorozyjny g

wysokiej jakości lakier akrylowy · specjalne długotrwałe gruntowanie · chroni przed korozją bez dodatków metali ciężkich · 
bez środków trujących i kwasów, szybko schnące, silnie wypełniające aktywne pigmenty w połączeniu z wysokiej jakości 
środkami wiążącymi · niezawodna ochrona przed korozją · możliwość późniejszego lakierowania, odporny na wodę 
morską, gładki, nie zawierający porów i wytrzymały na ścieranie lakier · nie tylko goły metal jest zabezpieczony na długi 
czas przed utlenianiem, ale nawet już skorodowane powierzchnie przed dalszą korozją · zastosowanie w przemyśle, 
rzemiośle, konstrukcjach stalowych, konstrukcjach poręczy i kotłów, instalacjach zbiorników, w zakładach produkcji 
samochodów, do gruntowania i naprawy części karoserii, pustych przestrzeni, ram pojazdów, przyczep itp. (nie zastępuje 
drucianej szczotki, jedynie chroni przed nową korozją) · zastosowanie w przemyśle budowlanym na maszynach 
budowlanych · odporność temperaturowa do +80°C

Wskazówka: wyczyścić podłoże z tłuszczu i zanieczyszczeń i przeszlifować, puszkę potrząsać przez ok. 3 minuty, 
przetestować tolerancję w niewidocznym miejscu, rozpylić kilka cienkich warstw· pyłosuchy po ok. 30 minutach · 

suchy po ok. 24 godzinach

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem czerwono-brązowy 40 00 354 675  + 12 15,38 / 1l 6,151) PU06
400 puszka ze sprayem szary 40 00 354 670  + 12 15,38 / 1l 6,151) PU06
1) cena za szt.

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

 375 puszka szary 40 00 355 605  + 6 24,80 / 1l 9,301) TK11
 750 puszka szary 40 00 355 606  + 6 17,00 / 1l 12,751) TK11
2500 puszka szary 40 00 355 607  + 2 13,88 / 1l 34,701) TK11
 375 puszka czerwono-brązowy 40 00 355 608  + 6 24,67 / 1l 9,251) TK11
 750 puszka czerwono-brązowy 40 00 355 609  + 6 17,20 / 1l 12,901) TK11
2500 puszka czerwono-brązowy 40 00 355 610  + 2 13,88 / 1l 34,701) TK11
1) cena za szt.

Podkład antykorozyjny Rostosan® Plus
szybkoschnący podkład dla żelaza, stali i drewna · bardzo dobra przyczepność  · możliwość późniejszego malowania 
po 5 do 6 godzin · w przypadku agresywnych lakierów po 24 godzinach · 1 litr wystarcza na ok. 15 m²



Konwerter rdzy BRUNOX® epoxy®  g

opatentowany środek zatrzymywania rdzy i grunt z żywicami epoksydowymi · przenika ok. 10 x głębiej w pory rdzy, niż 
zwykłe emulsje konwertera rdzy · bardzo dobre rozprowadzanie, nie pozostawiają śladów pędzla · w znacznym stopniu 
kompatybilny z większością systemów krycia dostępnych na rynku · można nakładać również w stanie nierozcieńczonym 
za pomocą pistoletów Airless i pistoletów pneumatycznych · bez metali ciężkich i kwasów mineralnych · środek do 
usuwania silikonu, Środek czyszczący do hamulców itp. nie są już konieczne 
Usuwanie rdzy w 3 krokach: 1. usunąć luźną rdzę, wytrzeć/zdmuchnąć pył/cząstki rdzy za pomocą wilgotnej szmatki/
sprężarki · 2. nanieść 2x BRUNOX® epoxy® lub 3-4x za pomocą urządzenia Airless/pistoletu do lakierowania · sprawdzić 
pod kątem całkowitego wysuszenia (TWARDY PO NACIŚNIĘCIU PAZNOKCIEM), zmywanie nie jest konieczne · 3. 
powłokę oszlifować na sucho (usuwając jedynie połysk) · nanieść masy szpachlowe, wypełniacz jednoskładnikowy lub 
bezpośrednio lakier końcowy

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

 150 puszka ze sprayem kolory bursztynu 40 00 347 102  + 12 10,47 / 100ml 15,701) TU09
 400 puszka ze sprayem kolory bursztynu 40 00 347 103  + 12 61,50 /   1l 24,601) TU09
1000 pojemnik do malowa-

nia pędzlem
kolory bursztynu 40 00 347 105  +  6 51,35 /   1l 51,351) TU09

1) cena za szt.
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Podkład zabezpieczający przed rdzą o dużej efektywności g

specjalny podkład zabezpieczający przed rdzą i wypełniacz gruntujący · do lakierowania naprawczego · trwała ochrona 
metali · szybkoschnący · optymalny wzór rozpylania przez płaską dyszę · znakomita ochrona antykorozyjna (ponad 400 
godz. wg DIN 53167) · dobra izolacja stref krawędzi miejsc szlifowania i szpachlowania · można lakierować dostępnymi 
w handlu lakierami nitro i wodnymi · do 30 min. po nałożeniu można zmywać benzyną testową · nie wrażliwy na mróz

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem czerwono-brązowy 40 00 349 047  + 6 25,30 / 1l 12,651) TC10
1) cena za szt.

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor RAL Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze 
sprayem

czysta biel 9010 40 00 354 374  + 12 22,20 / 1l 11,101) TB14

500 puszka ze 
sprayem

ognista 
czerwień

3000 40 00 354 370  + 12 22,20 / 1l 11,101) TB14

500 puszka ze 
sprayem

głęboka czerń 9005 40 00 354 372  + 12 22,20 / 1l 11,101) TB14

1) cena za szt.

Kolorowy lakier ochronny w sprayu 2 w 1 GALVACOLOR g

podwójna ochrona antykorozyjna przez połączenie cynkowo-fosforanowej powłoki gruntowej i wysokiej jakości farby 
RAL · długi okres ochrony wg DIN ISO 12944, kategoria C3 · szybkie wysychanie · idealny do długotrwałej ochrony 
metalowych powierzchni urządzeń, maszyn, przewodów rurowych, zbiorników, pojazdów, regałów itd.

Aluminium w sprayu g

bardzo wydajny i wytrzymały na ścieranie, łączy optymalne zabezpieczenie antykorozyjne z estetyczną, matowy srebrny 
wygląd, nie przewodzący elektrycznie, znakomicie nadaje się do spawania punktowego pomiędzy blachami jako środek 
antykorozyjny · odporność temperaturowa do +300°C (krótkotrwale) · 99,5 % czysty proszek aluminiowy ze sztuczną 
żywicą · rozproszony w bardzo lotnych rozpuszczalnikach · spryskać odtłuszczone, czyste podłoże i poczekać 20 
minut na wyschnięcie · szczególnie zalecany w obszarach konstrukcji metalowych, techniki spawania · nadaje się jako 
zabezpieczenie antykorozyjne dla wielu obszarów oraz do uzyskania lepszego wyglądu

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem srebrny mat 40 00 354 075  + 12 16,75 / 1l 6,701) PU06
1) cena za szt.
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Produkty techniczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Aluminium w sprayu g

duża odporność na wysoka temperaturę · jasno srebrny, lśniący środek antykorozyjny, po podgrzaniu metalu zapieka 
się w metalowych porach · elektrycznie przewodzący, znakomicie nadaje się jako przewodnik podczas spawania 
punktowego · odporność temperaturowa: do +500°C · aluminiowe pigmenty o czystości 99,5% ze sztuczną żywicą · 
rozproszony w bardzo lotnych rozpuszczalnikach · spryskać odtłuszczone, czyste podłoże i poczekać 20 minut na 
wyschnięcie · idealny do uzyskania wyglądu podobnego do świeżego cynkowania ogniowego · szczególnie zalecany 
w obszarach konstrukcji metalowych, techniki spawania

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem jasno srebrny, 
błyszczący

40 00 354 076  + 12 17,50 / 1l 7,001) PU06

1) cena za szt.

Aluminium w sprayu A-100 g

chroni przed rdzą i korozją · wytrzymały na ścieranie, odporny na wiele rozcieńczonych kwasów i zasad oraz na wpływ 
warunków atmosferycznych i zawiera pigmenty aluminium o czystości ok. 99,5% · oferuje wysokiej jakości ochronę 
antykorozyjną dla wszystkich metalowych powierzchni · zastosowanie w technologii chłodnictwa i wentylacji, w 
instalacjach paleniskowych, na przewodach rurowych i obudowach maszyn, na częściach karoserii z włókna szklanego, 
w budowie modeli, rękodziele, produkcji zabawek i wielu innych obszarach · odporność temperaturowa -50°C do +800°C 
(powyżej +350 °C brak odporności na ścieranie)

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem aluminium-metallic, 
matowy

40 00 349 545  + 12 34,50 / 1l 13,801) TC95

1) cena za szt.

Spray stal nierdzewna g

wysokowydajna powłoka o wyglądzie stali nierdzewnej · odporny na wysoką temperaturę stop stali szlachetnej jako 
nadzwyczaj odporne katodowe zabezpieczenie antykorozyjne · odporność temperaturowa: do ok. +300 °C (krótkotrwale 
do ok. +450 °C) · na bazie żywicy akrylowej i nierdzewnych pigmentów ze stali szlachetnej · bardzo drobno zmielone 
i włączone w żywicy akrylowej w formie łusek · spryskać odtłuszczone, czyste podłoże i poczekać 20 minut na 
wyschnięcie · do naprawy powierzchni po spawaniu · do ochrony wszystkich wolnostojących metalowych konstrukcji · 
szczególnie zalecany w obszarach konstrukcji metalowych, techniki spawania, klimatyzacji i chłodnictwa

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem 40 00 354 072  + 12 18,63 / 1l 7,451) PU06
1) cena za szt.

Spray chroniący przed wilgocią g

mieszanka rozpuszczalnikowa z wysokiej jakości dodatkiem antykorozyjnym · przenika, wypiera i penetruje wilgoć · 
zapobiega korozji kontaktowej i zapewnia tymczasową ochronę antykorozyjną · odporny na temperatury od -40°C do 
+70°C · konserwacja narzędzi · tworzy mikroskopijnie delikatną warstwę ochronną przed korozją podczas obróbki 
metali lub przechowywania w magazynie

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem przeźroczysty 40 00 354 585  + 12 14,00 / 1l 5,601) PU06
1) cena za szt.

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem szary 40 00 354 167  + 12 14,75 / 1l 5,901) PU06
1) cena za szt.

Preparat gruntujący w sprayu g

wysokiej jakości lakier akrylowy · wyśmienita ochrona przed korozją z długotrwałym efektem · szybko schnące, 
silnie wypełniające aktywne pigmenty w połączeniu z wysokiej jakości środkami wiążącymi · w zakładach produkcji 
samochodów do gruntowania i naprawiania części karoserii, pustych przestrzeni, ram pojazdów, przyczep itp. · 
zastosowanie w przypadku maszyn budowlanych w przemyśle i rzemiośle w konstrukcjach stalowych, wykonywaniu 
poręczy, kotłów, instalacji zbiorników itp.

Wskazówka: wyczyścić podłoże ze smaru i brudu i oszlifować · potrząsać puszka około 3 minut, wykonać próbne 
spryskiwanie (przetestować tolerancję w niewidocznych miejscach), odległość rozpylania ok. 25 cm · rozpylić kilka 
cienkich warstw · pyłosuchy po 30 minutach, suchy po ok. 2 godzinach
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem jasnoszary 40 00 349 423  + 6 16,80 / 1l 8,401) TC10
1) cena za szt.

Podkład wysokiej wydajności
jasna farba gruntująca · do ochrony przed korozją i starzeniem · do lakierowania naprawczego i uszlachetniania 
powierzchni · szybkoschnący · znakomita wydajność krycia · dobre przywieranie do metalu, drewna, kamienia, 
ceramiki, betonu, lakierowanego tworzywa sztucznego itd. · wysoki udział części stałych · można lakierować 
dostępnymi w handlu lakierami nitro i wodnymi

Preparat gruntujący w sprayu AEROSOL Art
wysoka jakość nitro-kombi · gruntowanie gładkich i lśniących lakierowanych powierzchni · do zamykania otwartoporowych 
powierzchni każdego rodzaju · służy do optymalizacji połysku lakieru kryjącego · duża siła wypełniania · szybkoschnący · 
zapewnia najlepszą przyczepność lakieru kryjącego do podłoża · dobra możliwość szlifowania i lakierowania · do 
zastosowań wewnątrz i na zewnątrz · suszenie (w temp. 20°C, 50% wzgl. wilg. powietrza): pyłosuchy: po ok. 15 
minutach, możliwość chwytania: po ok. 60 minutach, możliwość szlifowania: po ok. 2-4 godzinach

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem szary 40 00 363 046  + 6 18,75 / 1l 7,501) TU57
1) cena za szt.

Wosk antykorozyjny g

mieszanka syntetycznych wosków specjalnych w powoli odparowujących rozpuszczalnikach · nie tworzy żywicy · 
nie zawiera silikonu · tworzy matową, przeźroczystą, odporną na chwytanie i wypierającą wodę warstwę ochronną · 
rozpuszcza się w temperaturach powyżej 105 °C nie pozostawiając śladów, dlatego idealnie nadaje się jako konserwacja 
form wtryskowych · bez trudu usuwany gorącą parą i środkiem odtłuszczającym nr art. 40 00 354 110 · do konserwacji 
części silnika i maszyn · chroni narzędzie i obrabiane powierzchnie niezawodnie przed wilgocią · konserwacja części z 
tworzywa sztucznego i drewna

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem jasnożółty 40 00 354 600  + 12 15,38 / 1l 6,151) PU06
1) cena za szt.

Smar adhezyjny i ochrona antykorozyjna  BRUNOX® LUB&COR® g

tworzy przeźroczystą, nie wysychającą, silnie przywierającą, obciążalną warstwę smarującą i antykorozyjną o grubości 
5-20 µm dla szyn ślizgowych, prowadnic siłowników hydraulicznych, przegubów, zawiasów, wałów napędowych i Kardana 
wzgl. wszelkich ruchomych części · odporny na każdą pogodę · chroni przed tryskającą wodą, powstawaniem skroplin, 
ekstremalnie dużym poziomem wilgoci, wpływem atmosfery morskiej, agresywnymi wpływami środowiska, spalinami · 
bez wymywania · gwarantowane smarowanie do -41 °C · bez silikonu, PTFE i grafitu · brak spiekania, brak pozostałości · 
5x dłuższa ochrona antykorozyjna: wewnątrz do 3 lat, na zewnątrz pod zadaszeniem do 1 roku, składowanie na zewnątrz 
do 5 miesięcy · 3x dłużej utrzymujący się efekt smarowania · 4-krotny ZWYCIĘZCA TESTU w badaniu mgłą solną ww 
roku 2013 i 2014

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem 40 00 347 107  + 6 30,00 / 1l 12,001) TU09
1) cena za szt.

Wosk antykorozyjny o dużej efektywności g

przeźroczysta ochrona w magazynie i w transporcie lakierowanych i nielakierowanych części · wysoka zdolność penetracji 
· chroni podczas magazynowania i transportu · nie kapiący do +100°C · tworzy elastyczną warstwę, która pozostaje 
elastyczna nawet w niskich temperaturach · szybkoschnący · odporny na działanie słonej wody · wypiera wilgoć · 
zastosowanie na aluminium, miedzi, mosiądzu i cynku · wymagane 2 aplikacje na krzyż celem uzyskania jednorodnej 
grubości powłoki

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem przeźroczysty 40 00 349 435  + 6 31,60 / 1l 15,801) TC10
1) cena za szt.
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Wosk antykorozyjny Corro-Schutz g

jest to przeźroczysta, zbadana przez TÜV powłoka ochronna · konserwuje narzędzia i części precyzyjne z metalu w 
sposób trwały za pomocą suchej, podobnej do wosku powłoki · zastosowanie jako ochrona antykorozyjna gołych, 
nie lakierowanych metalowych części, przy wewnętrznym magazynowaniu obrabianych części jako zabezpieczenie 
antykorozyjne w transporcie morskim oraz do konserwacji pojazdów i części precyzyjnych · odporność temperaturowa
 -20 °C do +80 °C

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem mleczny 40 00 349 546  + 12 22,25 / 1l 8,901) TC95
1) cena za szt.

Areozol miedziany g

odporna na warunki atmosferyczne, szybkoschnąca powłoka w kolorze miedzi dla wielu powierzchni · z zabezpieczeniem 
antykorozyjnym, odporna na ścieranie, zarysowania i szczotkowanie · do naprawy uszkodzonych powierzchni oraz jako 
powłoka ochronna dla przewodów rurowych i konstrukcji metalowych z miedzi · miedziane łuski w żywicy syntetycznej · 
rozproszona w bardzo lotnych rozpuszczalnikach · spryskać odtłuszczone, czyste podłoże i poczekać 20 minut na 
wyschnięcie · pyłosucha w temp. +20 °C po ok. 10 minutach · do stosowania we wszystkich obszarach serwisowania, 
konserwacji i napraw · do prac związanych z kowalstwem artystycznym

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem 40 00 354 069  + 12 18,63 / 1l 7,451) PU06
1) cena za szt.

Spray miedziowy o dużej efektywności
zapewnia skuteczne powłoki ochronne i poślizgowe na częściach narażonych na działanie wysokich temperatur · działa 
w zakresie od -30°C do +1100°C · chroni przed korozją, zapiekaniem i zatarciem · przed hałasem i drganiami · ułatwia montaż 
i demontaż · idealna do zastosowań jako smar montażowy rur, kołnierzy, komór spalania, połączeń śrubowych itd. · 
odporna na wysokie ciśnienie · dobre przywieranie, odporny na ścieranie · odporna na słoną wodę i większość kwasów/zasad

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem 40 00 349 438  + 6 22,10 / 1l 11,051) TC10
1) cena za szt.

Mosiądz w sprayu g

odporny na wysoką temperaturę stop mosiądzu · pewne przywieranie do wielu powierzchni z metalu, wielu 
tworzyw sztucznych, drewna, szkła, kamienia itp. · duża odporność na agresywne media · duża odporność na warunki 
atmosferyczne · odporny na przetarcia i uderzenia · mosiężna powłoka nadaje powierzchni typowy, niemal złoty 
blask · odporność temperaturowa do +200°C · miedziane łuski w sztucznej żywicy · rozproszona w bardzo lotnych 
rozpuszczalnikach · spryskać odtłuszczone i czyste podłoże i poczekać 20 minut na wyschnięcie · pyłosuchy w temp. +20 °C 
po ok. 10 minutach · do poprawy kolorystyki i powlekania wzg. do poprawy wyglądu wysokiej jakości części z efektem 
mosiądzu · do naprawy połączeń lutowanych lub spawanych

Zawartość ml Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem 40 00 354 068  + 12 18,50 / 1l 7,401) PU06
1) cena za szt.

Cynk spray jasny g

szybkoschnący środek antykorozyjny do powlekania i cynkowania na zimno metalu oraz do naprawy uszkodzonych 
cynkowanych powierzchni · możliwość malowania · schnie szybko i pozostawia jasną, srebrno-matową powłokę · 
odporny na ścieranie i bardzo wydajny · odporność temperaturowa: do +250°C · cząsteczki cynku o 98% czystości 
metalu · rozproszona w bardzo lotnych rozpuszczalnikach · spryskać odtłuszczone, czyste podłoże i poczekać 20 
minut na wyschnięcie · szczególnie zalecany w obszarach konstrukcji metalowych, spawania, konserwacji pojazdów 
mechanicznych

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem białe aluminium 40 00 354 066  + 12 16,13 / 1l 6,451) PU06
1) cena za szt.
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Spray cynkowy g

wyśmienita katodowa ochrona przed korozją · korozja pod powłoką niemożliwa · zgodnie z DIN 50976 · możliwość 
stosowania również jako farba do spawania punktowego podczas gruntowania · szybkoschnąca, odporna na ścieranie, 
elektrycznie przewodząca, możliwość lakierowania · odporność temperaturowa: do +450°C · cząsteczki cynku o 
98% czystości metalu · udział w warstwie suchej >90 % pył cynkowy oraz >5 % żywica, rozpuszczalna w szybko 
lotnych rozpuszczalnikach · spryskać odtłuszczone i czyste podłoże i poczekać 20 minut na wyschnięcie · do naprawy 
uszkodzonych powłok cynkowych · do powlekania miejsc wiercenia i spawania · do prac podczas konserwacji pojazdów 
samochodowych

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem szary pył 40 00 354 065  + 12 16,75 / 1l 6,701) PU06
1) cena za szt.

Spray cynkowo-aluminiowy g

odporny na ścieranie i bardzo wydajny, możliwość lakierowania · schnie szybko i pozostawia srebrno-matową powłokę · 
odporność temperaturowa: do ok. +250°C · cząsteczki cynku o 98% czystości metalu, w połączeniu z aluminiowym 
proszkiem · spryskać odtłuszczone, czyste podłoże i poczekać 20 minut na wyschnięcie · idealny do poprawiania 
powierzchni cynkowanych ogniowo · szczególnie zalecany w obszarach konstrukcji metalowych, techniki spawania, 
konserwacji pojazdów mechanicznych

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem kolory aluminium 40 00 354 070  + 12 13,88 / 1l 5,551) PU06
1) cena za szt.

Spray cynkowo-aluminiowy g

trwale chroni wszystkie metalowe powierzchnie przed rdzą i korozją · tworzy szybkoschnącą, silnie przywierającą 
warstwę ochronną i jest odporny na wiele chemikaliów · do naprawy uszkodzonych powłok cynkowych o podobnej 
kolorystyce oraz do powlekania miejsc spawania i wiercenia · do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz  
budynków · kolorystyka odpowiada w przybliżeniu RAL 9006 „świeże cynkowanie ogniowe“ · odporność  
temperaturowa -50 °C do +300 °C 

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem kolory aluminium 40 00 349 544  + 12 30,88 / 1l 12,351) TC95
1) cena za szt.

Spray cynkowy g

długo utrzymująca się galwaniczna ochrona antykorozyjna · z właściwościami wypełniacza dla warsztatu i przemysłu · 
możliwość spawania · możliwość malowania · idealny również do gruntowania · odporność na temperaturę: do +600°C · 
ponad 1140 godz. działania ochronnego podczas próby w mgle solnej wg DIN EN ISO 9227 · szybkoschnący · dobre 
możliwości szlifowania

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem 40 00 349 061  + 6 18,90 / 1l 9,451) TC10
1) cena za szt.
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Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem szary matowy 40 00 354 256  + 12 19,50 / 1l 9,751) TB14
1) cena za szt.

Cynkowy lakier ochronny ZINC g

powłoka pyłu cynkowego do najwyższego galwanicznego zabezpieczenia antykorozyjnego żelaza i stali · zawiera duży 
udział 98,5% najczystszego cynku · tworzy w ten sposób aktywną powlokę antykorozyjną zgodnie z EN ISO 1461:1999 · 
szybkoschnąca, odporna na temperaturę, możliwość spawania, możliwość lakierowania

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem srebrny matowy 40 00 354 090  + 12 17,00 / 1l 8,501) TB14
1) cena za szt.

Lakier ochronny cynkowo-aluminiowy GALVA BRITE g

idealnie nadaje się do naprawy cynkowanych ogniowo powierzchni po spawaniu lub montażu · dekoracyjny lakier 
ochronny do metalu uniwersalnego zastosowania · szybkoschnący, dobrze przywierający, odporny na warunki 
atmosferyczne

Olej konserwująco-czyszczący 641 g

wypiera wilgoć · dobre działanie czyszczące · tymczasowa ochrona przed korozją · zakres temperatur: -30°C do +60°C ·  
do demontażu, smarowania i pielęgnacji elementów maszyn i metalowych powierzchni · dla przemysłu i warsztatu

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem 40 00 349 455  + 12 18,38 / 1l 7,351) TC61
1) cena za szt.

Powłoka o wysokiej trwałości SEAL g

wytrzymała plastyczna powłoka ochronna PCW, którą można łatwo zdjąć · do wszystkich gołych metalowych części ·  
jako środek ochronny maszyn, urządzeń, narzędzi itd. · do izolacji połączeń elektrycznych · odporna na słoną wodę · 
odporna na UV · wystarczy spryskać, na moment odczekać i już gotowe jest perfekcyjne zabezpieczenie

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

200 puszka ze sprayem jasne kolory 40 00 354 526  + 12 2,18 / 100ml 4,351) TC05
1) cena za szt.

Spray cynkowy g

długo utrzymująca się galwaniczna ochrona antykorozyjna · podobna kolorystyka do cynkowania ogniowego · możliwość 
spawania · ponad 144 godz. działania ochronnego podczas próby w mgle solnej wg DIN EN ISO 9227 · do stali, żeliwa, 
cynku, części kutych, ogrodzeń, barier energochłonnych itp. · możliwość malowania po 12 godzinach · odporność na 
temperaturę: do +200°C · szybkoschnący · dobre możliwości szlifowania

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa /
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem 40 00 349 060  + 6 16,30 / 1l 8,151) TC10
1) cena za szt.



Środek ochronny do metalu OKS 2100/2101 g

tymczasowa warstwa antykorozyjna na bazie wosku dla magazynowania i wysyłki części maszyn z gołymi 
powierzchniami metalu · odpowiedni do wszystkich stref klimatycznych · przeźroczysta warstwa odporna na chwytanie · 
łatwe usuwanie, dobra tolerancja ze smarami · NSF H2 nr rej. 142256 (OKS 2100) · temperatura robocza: -40°C do +70°C

Zawartość Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 ml puszka ze sprayem jasne kolory 40 00 349 456  + 12 33,50 / 1l 13,401) TC61
1) cena za szt.
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Ścierki ze środkiem antykorozyjnym M-NT 1455-W g

gotowe do użycia · bardzo ułatwiają i przyspieszają procesy wstępnej obróbki metali · wytwarzają dobry podkład dla 
lakierów i materiałów uszczelniających i zwiększają odporność antykorozyjną dla kolejnych lakierowań · szybkie i łatwe 
nakładanie przez przecieranie · ze względu na znakomite właściwości ochrony antykorozyjnej idealnie nadają się do 
powlekania konwersyjnego na gołych powierzchniach metalowych · bez chromu · bardzo niska zawartość VOC (<1%) · 
na bazie wody

Zawartość Pojemnik Nr art. EUR KO

50 chusteczek puszka 40 00 353 334 124,151) TB35
1) cena za puszkę

Ochrona antykorozyjna na bazie wody 2200 g

bez VOC · tymczasowa antykorozyjna warstwa ochronna dla wszystkich gołych powierzchni metalowych przy wpływie 
otoczenia, jak wilgoć, zasolona atmosfera, wahania temperatury lub atmosfera przemysłowa · przyjazny dla środowiska, 
nie zawierający VOC produkt na bazie wody · łatwy do usuwania ciepła wodą oraz środkami czyszczącymi na bazie wody 
OKS 2650 · do stosowania w magazynach i w transporcie metalowych półwyrobów, części zamiennych, form i maszyn · 
temperatura robocza: -40°C do +70°C

Zawartość 
l

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

5 kanister jasne kolory 40 00 349 151 18,82 / 1l 94,10 TC61

Zawartość Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem szary cyn-
kowy

40 00 349 457  + 12 32,50 / 1l 13,001) TC61

1) cena za szt.

Cynk spray 2511 g

szary cynkowy · katodowa ochrona antykorozyjna na bazie proszku cynkowego o bardzo dużej czystości dla metali 
żelaznych · do naprawy cynkowanych powierzchni · również jako grunt adhezyjny dla systemów powlekania · 
szybkoschnący · do zastosować w konstrukcjach stalowych i technice klimatyzacji · temperatura robocza: do +400°C · 
próba w mgle solnej 500 h przy grubości warstwy 70 μm · grubość warstwy: ok. 20 μm przy jednorazowym spryskaniu

Błyszczący cynk w aerozolu 2521 g

dekoracyjna ochrona antykorozyjna na bazie proszku cynkowego i aluminiowego · możliwość spawania · odporny na 
ścieranie, możliwość lakierowania · szybkoschnący ·  zakres temperatur: bis +240 °C · do pierwszego powlekania metali 
żelaznych oraz do naprawy galwanicznie lub termicznie cynkowanych powierzchni

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem kolory aluminium 40 00 349 458  + 12 32,50 / 1l 13,001) TC61
1) cena za szt.



8/172

Produkty techniczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Spray do ochrony antykorozyjnej spodu pojazdu
powłoka konserwująca zawierająca rozpuszczalnik na bazie gumowo-plastikowej · do trwałego zabezpieczania podwozia 
pojazdów wszelkiego rodzaju przed rdzą, uderzeniami kamieni i brudem · tworzy dobrze przylegającą lepkoplastyczną 
powłokę ochronną, która zapewnia doskonałą ochronę przed uderzeniami kamieni i wpływem klimatu · duża odporność 
na ścieranie · zapobiega hałasom i wibracjom · możliwość malowania · test mgły solnej DIN 50017 do 480 godz.

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem czarny 40 00 354 264  + 12 11,00 / 1l 5,501) PU06
1) cena za szt.

Środek do ochrony antykorozyjnej spodu pojazdu WX 960 g

tiksotropowy, zawierający rozpuszczalnik środek antykorozyjny na bazie wosku, lanoliny i rozpuszczalników przeznaczony 
do spodów pojazdów, komór silnika i chronionych obszarów · jako uzupełnienie nakładanych fabrycznie powłok pojazdów, 
również po naprawach powypadkowych · znany również jako wosk ochronny UBS

Zawartość 
l

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

1 butelka beżowo-brązowawy 40 00 353 337  + 12 13,50 / 1l 13,501) TB35
1) cena za szt.

Podkład izolacyjny w sprayu g

szybkoschnący podkład izolacyjny i blokujący do izolowania zanieczyszczeń podziemnych, jak smoła, plamy wody, dymu, 
sadzy, smaru i nikotyny na chłonnych podłożach takich jak drewno, gips, beton i włóknocement · nie rozpuszcza styropianu 
Styropor® · szybkoschnący · do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych · wykonywanie powłoki: nanosić 2-3 razy

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem biały 40 00 355 604  + 6 31,25 / 1l 12,501) TK11
1) cena za szt.

Spray kolorowy g

lakier kolorowy w sprayu na bazie żywicy akrylowej · bez ołowiu i kadmu, bez aromatu · bardzo wydajny · bardzo szybko 
wysycha · nie rozlewa się, zapewniając szybką i czystą pracę podczas lakierowania wewnątrz i na zewnątrz · odporny na 
warunki atmosferyczne i korozję · zalecana powłoka ostateczna z trwałą intensywnością kolorów dla metalu, drewna, 
muru oraz większości materiałów tworzywowych · dla nowych powłok, odświeżania i napraw

Stopień połysku: wysoki połysk: ok. 90 % przy kącie 60° · matowy połysk: ok. 50 % przy kącie 60° · pyłosuchy po ok. 
20 do 25 min. w zależności od temperatury otoczenia · możliwość chwytania po ok. 2 godz. · suchy po ok. 24 godz. · 
możliwość nakładania kolejnej warstwy tego samego lakieru po 4 godzinach, następnie pozostawić do wyschnięcia  
na 24 godziny 
 
Wskazówka: nie przystosowany do Styropor® oraz tworzyw sztucznych zawierających winyl, możliwość lakierowania 
akrylowym lakierem żywicznym, w przypadku stosowania innych systemów lakierniczych (np. żywicy alkidowej) proszę 
sprawdzać pod kątem możliwości lakierowania

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor RAL Nr art. JS cena podstawowa 
/ EUR

EUR KO

jedwabny matowy
400 puszka ze sprayem lakier bezbarwny  - 40 00 354 206  + 6 16,88 / 1l 6,751) PU06

400 puszka ze sprayem rzepakowy żółty 1021 40 00 354 205  + 6 16,88 / 1l 6,751) PU06

400 puszka ze sprayem ognista czerwień 3000 40 00 354 200  + 6 16,88 / 1l 6,751) PU06

400 puszka ze sprayem niebieski goryczka 5010 40 00 354 201  + 6 16,88 / 1l 6,751) PU06

400 puszka ze sprayem zielony mech 6005 40 00 354 202  + 6 16,88 / 1l 6,751) PU06

400 puszka ze sprayem jasnoszary 7035 40 00 354 215  + 6 16,88 / 1l 6,751) PU06

400 puszka ze sprayem głęboka czerń 9005 40 00 354 203  + 6 16,88 / 1l 6,751) PU06

400 puszka ze sprayem czysta biel 9010 40 00 354 204  + 6 16,88 / 1l 6,751) PU06

Kontynuacja >



Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor RAL Nr art. JS cena podstawowa 
/ EUR

EUR KO

wysoki połysk
400 puszka ze sprayem lakier bezbarwny  - 40 00 354 213  + 6 16,88 / 1l 6,751) PU06

400 puszka ze sprayem rzepakowy żółty 1021 40 00 354 212  + 6 16,88 / 1l 6,751) PU06

400 puszka ze sprayem ognista czerwień 3000 40 00 354 207  + 6 16,88 / 1l 6,751) PU06

400 puszka ze sprayem niebieski goryczka 5010 40 00 354 208  + 6 16,88 / 1l 6,751) PU06

400 puszka ze sprayem zielony mech 6005 40 00 354 209  + 6 16,88 / 1l 6,751) PU06

400 puszka ze sprayem rezeda zielona 6011 40 00 354 214  + 6 16,88 / 1l 6,751) PU06

400 puszka ze sprayem głęboka czerń 9005 40 00 354 210  + 6 16,88 / 1l 6,751) PU06

400 puszka ze sprayem czysta biel 9010 40 00 354 211  + 6 16,88 / 1l 6,751) PU06
1) cena za szt.
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Spray kolorowy HT
żaroodporny lakier wysokotemperaturowy na bazie żywic silikonowych · nadaje się do grzejników, rur grzewczych, 
pieców i układów wydechowych · szybkoschnący · nie rozlewa się, zapewniając szybką i czystą pracę · po wysuszeniu  
w celu osiągnięcia końcowej wytrzymałości należy go wypalić w temperaturze ok. +150°C · nie stosować podkładu ·  
nie stosować na częściach chromowanych, styropianie Styropor®, PCW i tworzywach sztucznych zawierających winyl · 
trwale odporny na wysokie temperatury do +300 °C – kolory biały i czarny do +650 °C

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem lakier bezbarwny 40 00 354 246  + 6 19,88 / 1l 7,951) PU06

400 puszka ze sprayem biały 40 00 354 247  + 6 19,88 / 1l 7,951) PU06

400 puszka ze sprayem antracytowy metaliczny 40 00 354 248  + 6 19,88 / 1l 7,951) PU06

400 puszka ze sprayem czarny 40 00 354 249  + 6 19,88 / 1l 7,951) PU06
1) cena za szt.

Lakier kryjący g

wysokiej jakości, odporny na temperaturę lakier naprawczy na bazie akrylowej · szybkoschnący, o znakomitej sile 
przyczepności · hamuje korozję dzięki inhibitorom antykorozyjnym · odporność temperaturowa do +450°C (krótkotrwale) · 
do naprawy maszyn i armatur · nadzwyczajna odporność celem zabezpieczenia zagrożonych wietrzeniem metalowych 
powierzchni · idealny do lakierowania specjalnego samochodów i motocykli

Wskazówka: wyczyścić podłoże z rdzy, smaru i brudu i oszlifować · potrząsać puszką około 3 minut, wykonać próbne 
spryskiwanie (przetestować tolerancję w niewidocznych miejscach), odległość rozpylania ok. 25 cm · rozpylić kilka 
cienkich warstw · pyłosuchy po 15 - 30 minutach · suchy po ok. 1 - 2 godz. (w zależności od temperatury otoczenia)

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem czarny matowy 40 00 354 164  + 12 15,75 / 1l 6,301) PU06
1) cena za szt.

Kolorowy lakier ochronny w sprayu ACRYL RAL g

profesjonalne lakiery ochronne w sprayu w kolorystyce określonej przez RAL · zapewniają długotrwałą ochronę metali, 
drewna, szkła, tworzyw sztucznych, betonu, kamienia itd. · szybkoschnący · duża odporność na warunki atmosferyczne 
i promieniowanie UV · idealnie nadaje się do nakładania zabezpieczających powłok ochronnych o wysokiej dokładności 
koloru oraz do naprawy powierzchni malowanych zgodnie z paletą RAL na urządzeniach, pojazdach, poręczach, rurach, 
zbiornikach, ogrodzeniach itd. 

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor RAL Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

błyszczący
400 puszka ze sprayem rzepakowy żółty 1021 40 00 349 212  + 6 19,38 / 1l 7,751) TB14

400 puszka ze sprayem ognista czerwień 3000 40 00 349 213  + 6 19,38 / 1l 7,751) TB14

400 puszka ze sprayem niebieski goryczka 5010 40 00 349 214  + 6 19,38 / 1l 7,751) TB14

400 puszka ze sprayem zielony mech 6005 40 00 349 215  + 6 19,38 / 1l 7,751) TB14

400 puszka ze sprayem głęboka czerń 9005 40 00 349 216  + 6 19,38 / 1l 7,751) TB14

400 puszka ze sprayem czysta biel 9010 40 00 349 218  + 6 19,38 / 1l 7,751) TB14

matowy
400 puszka ze sprayem głęboka czerń 9005 40 00 349 217  + 6 19,38 / 1l 7,751) TB14

400 puszka ze sprayem czysta biel 9010 40 00 349 219  + 6 19,38 / 1l 7,751) TB14
1) cena za szt.

Kontynuacja
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Produkty techniczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Lakier kolorowy w sprayu AEROSOL Art
wysoka jakość nitro-kombi · bardzo dobra wydajność krycia · szybkoschnący · do stosowania w pomieszczeniach 
i na zewnątrz budynków · odporny na warunki atmosferyczne, odporny na światło, odporny na promieniowanie UV · 
odporny na zarysowania i uderzenia · nadaje się do drewna, metalu, papieru, szkła, lakierowanych twardych tworzyw 
sztucznych, wielu tekstyliów · również do artystycznego dekorowania tynku, betonu, kamienia naturalnego · odporność 
temperaturowa: do +80 °C

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor RAL Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

błyszczący
400 puszka ze sprayem lakier bezbarwny - 40 00 363 038  + 6 18,75 / 1l 7,501) TU57

400 puszka ze sprayem ognista czerwień 3000 40 00 363 039  + 6 18,75 / 1l 7,501) TU57

400 puszka ze sprayem szary antracyt 7016 40 00 363 041  + 6 18,75 / 1l 7,501) TU57

400 puszka ze sprayem głęboka czerń 9005 40 00 363 043  + 6 18,75 / 1l 7,501) TU57

400 puszka ze sprayem czysta biel 9010 40 00 363 045  + 6 18,75 / 1l 7,501) TU57

matowy
400 puszka ze sprayem lakier bezbarwny - 40 00 363 037  + 6 18,75 / 1l 7,501) TU57

400 puszka ze sprayem szary antracyt 7016 40 00 363 040  + 6 18,75 / 1l 7,501) TU57

400 puszka ze sprayem głęboka czerń 9005 40 00 363 042  + 6 18,75 / 1l 7,501) TU57

400 puszka ze sprayem czysta biel 9010 40 00 363 044  + 6 18,75 / 1l 7,501) TU57
1) cena za szt.

Lakier w sztyfcie
wysokiej jakości lakier akrylowy dla poprawek lakierniczych o dokładnej kolorystyce w kolorystyce RAL · do maszyn, 
części maszyn, narzędzi, wszelkiego rodzaju pojazdów, urządzeń, stalowych mebli i wielu innych · szybkoschnący · 
bardzo dobra wydajność krycia · do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz budynków · odporny na warunki 
atmosferyczne, odporny na światło, odporny na promieniowanie UV · odporny na zarysowania i uderzenia · odporność 
temperaturowa: do +80 °C

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor RAL Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

błyszczący
12 trzpień rzepakowy żółty 1021 40 00 363 026  + 30 46,67 / 100ml 5,601) TU57

12 trzpień ognista czerwień 3000 40 00 363 027  + 30 46,67 / 100ml 5,601) TU57

12 trzpień niebieski goryczka 5010 40 00 363 028  + 30 46,67 / 100ml 5,601) TU57

12 trzpień srebrzystoszary 7001 40 00 363 029  + 30 46,67 / 100ml 5,601) TU57

12 trzpień szary antracyt 7016 40 00 363 030  + 30 46,67 / 100ml 5,601) TU57

12 trzpień szary kamienny 7032 40 00 363 031  + 30 46,67 / 100ml 5,601) TU57

12 trzpień jasnoszary 7035 40 00 363 032  + 30 46,67 / 100ml 5,601) TU57

12 trzpień głęboka czerń 9005 40 00 363 034  + 30 46,67 / 100ml 5,601) TU57

12 trzpień czysta biel 9010 40 00 363 036  + 30 46,67 / 100ml 5,601) TU57

matowy
12 trzpień głęboka czerń 9005 40 00 363 033  + 30 46,67 / 100ml 5,601) TU57

12 trzpień czysta biel 9010 40 00 363 035  + 30 46,67 / 100ml 5,601) TU57
1) cena za szt.

Srebrny lakier do felg CAR´s Alu
wysokiej jakości, szybkoschnący lakier nitro-kombi · nadaje felgom dekoracyjny połysk · trwałe lakierowanie ochronne 
o dużej zawartości pigmentów do felg wykonanych ze stali oraz ze stopów metali lekkich · odporny na warunki 
atmosferyczne, światło, nie żółknie · warunkowo odporny na benzynę · duża twardość powierzchni, wytrzymały na 
ścieranie · suszenie (w temp. 20°C, 50% wzgl. wilgotność powietrza): pyłosuchy: po ok. 10 minutach, możliwość 
chwytania: po ok. 60 minutach, suchy: po ok. 24 godzinach, możliwość lakierowania lakierem bezbarwnym: po 60 
minutach · odporność temperaturowa: do +80°C

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem srebrny 40 00 363 047  + 6 16,00 / 1l 6,401) TU57
1) cena za szt.

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem biały 40 00 354 083  + 6 12,50 / 1l 6,251) PU06

500 puszka ze sprayem jaskrawożółty 40 00 354 084  + 6 12,50 / 1l 6,251) PU06

500 puszka ze sprayem jaskrawopomarańczowy 40 00 354 085  + 6 12,50 / 1l 6,251) PU06

500 puszka ze sprayem czerwony 40 00 354 080  + 6 12,50 / 1l 6,251) PU06

500 puszka ze sprayem jaskrawoczerwony 40 00 354 086  + 6 12,50 / 1l 6,251) PU06

500 puszka ze sprayem jaskraworóżowy 40 00 354 087  + 6 12,50 / 1l 6,251) PU06

500 puszka ze sprayem zielona 40 00 354 082  + 6 12,50 / 1l 6,251) PU06

500 puszka ze sprayem niebieski 40 00 354 081  + 6 12,50 / 1l 6,251) PU06
1) cena za szt.

Spray do znakowania g

wysokiej jakości lakier o intensywnym, trwałym pigmencie barwnym i świetlnym · na bazie alkoholu, neutralny 
zapachowo · odporne na mróz, przyjazne dla środowiska długotrwale oznakowanie (3 - 6 miesięcy) · niemal bezzapachowy · 
duża siła lśnienia i krycia · niewielkie zagrożenie zanieczyszczeniem · bez zawartości metali ciężkich · specjalna głowica 
rozpylająca do natryskiwania w pozycji odwróconej · z zaworem specjalnym 360° do znakowania we wszystkich 
położeniach · przed użyciem silnie wstrząsnąć · odległość rozpylania ok. 10 - 20 cm · suchy po ok. 1 - 5 min. (w zależności 
od temperatury otoczenia) · z nową, praktyczną nakładką rozpylania
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Spray do znakowania g

spray do znakowania z głowicą natryskową 360° · możliwość stosowania we wszystkich pozycjach · fluorescencyjny · 
zastosowanie do znakowania na budowie, dla otworów, sondowania, podczas prac związanych z dokonywaniem 
pomiarów, podczas prac związanych z elektrycznością, gazem i wodą · prowizoryczne znakowanie widoczne do 12 
miesięcy · ekstremalnie dobra adhezja na każdym rodzaju podłoża - również mokrym, znakomita siła lśnienia i krycia · 
drobny i precyzyjny strumień umożliwia wykonywanie napisów i rysunków · możliwość stosowania również w ujemnej 
temperaturze · ekologiczny

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem jaskrawożółty 40 00 354 901  + 12 12,20 / 1l 6,101) TU86

500 puszka ze sprayem jaskrawopomarańczowy 40 00 354 902  + 12 12,20 / 1l 6,101) TU86

500 puszka ze sprayem jaskraworóżowy 40 00 354 900  + 12 12,20 / 1l 6,101) TU86

500 puszka ze sprayem jaskrawoniebieski 40 00 354 903  + 12 12,20 / 1l 6,101) TU86
1) cena za szt.

Spray do wykonywania zaznaczeń na placach budowy Pro Marker g

nie fluorescencyjny · zastosowanie do znakowania na budowie, dla otworów, sondowania, podczas prac związanych 
z dokonywaniem pomiarów, podczas prac związanych z elektrycznością, gazem i wodą · prowizoryczne znakowanie 
widoczne do 12 miesięcy · ekstremalnie dobra adhezja na każdym rodzaju podłoża - również mokrym, znakomita siła 
lśnienia i krycia · drobny i precyzyjny strumień umożliwia wykonywanie napisów i rysunków · możliwość stosowania 
również w ujemnej temperaturze · ekologiczny · wyposażony w opatentowany kaptur ochronny Soppec z praktycznym 
mechanizmem zamykania

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem biały 40 00 354 137  + 12 13,20 / 1l 6,601) TU86
1) cena za szt.

Spray do wykonywania zaznaczeń na placach budowy FLUO TP g

fluorescencyjny · zastosowanie do znakowania na budowie, dla otworów, sondowania, podczas prac związanych z 
dokonywaniem pomiarów, podczas prac związanych z elektrycznością, gazem i wodą · prowizoryczne znakowanie 
widoczne do 12 miesięcy · ekstremalnie dobra adhezja na każdym rodzaju podłoża - również mokrym, znakomita siła 
lśnienia i krycia · drobny i precyzyjny strumień umożliwia wykonywanie napisów i rysunków · możliwość stosowania 
również w ujemnej temperaturze · ekologiczny · wyposażony w opatentowany kaptur ochronny Sopelek z praktycznym 
mechanizmem zamykania

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem jaskrawożółty 40 00 354 132  + 12 13,20 / 1l 6,601) TU86

500 puszka ze sprayem jaskrawopomarańczowy 40 00 354 131  + 12 13,20 / 1l 6,601) TU86

500 puszka ze sprayem jaskrawoczerwony 40 00 354 133  + 12 13,20 / 1l 6,601) TU86

500 puszka ze sprayem jaskraworóżowy 40 00 354 136  + 12 13,20 / 1l 6,601) TU86

500 puszka ze sprayem jaskrawofioletowy 40 00 354 135  + 12 13,20 / 1l 6,601) TU86

500 puszka ze sprayem jaskrawoniebieski 40 00 354 134  + 12 13,20 / 1l 6,601) TU86

500 puszka ze sprayem jaskrawozielony 40 00 354 130  + 12 13,20 / 1l 6,601) TU86
1) cena za szt.

Pręt znakujący g

do znakowania za pomocą puszek ze sprayem Flou TP · z 1 kołem

Nr art. EUR KO

40 00 354 139 66,90 TC86

Wózek do znakowania g

dla puszki 750 ml sprayu do znakowania podłoża 40 00 354 260 + 
40 00 354 261 · szerokość kreski 5-7 cm · z 4 kołami

Szerokość linii mm Nr art. EUR KO

50-70 40 00 354 265 217,10 PK30
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Produkty techniczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Spray do znakowania podłoża g

nie zawierająca aromatów farba do znakowania na bazie wysokiej jakości żywicy akrylowej · bardzo odporny na  
ścieranie · wysoka zawartość pigmentu · temperatura obróbki: co najmniej +5 °C · temperatura podłoża nie powinna 
przekraczać +40 °C · w przypadku wysokich temperatur może być ewent. konieczne 2-krotne znakowanie · czas suszenia: 
ok. 30-60 min. · zawartość puszki wystarcza na ok. 50 m · nadaje się do powierzchni, jak beton, kamień, drewno, podłogi 
przemysłowe, powierzchnie ulic itp. · nie nadaje się do takich podłoży, jak styropian Styropor®, rożne tworzywa sztuczne 
(wcześniej sprawdzić)

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

750 puszka ze sprayem biały 40 00 354 260  + 6 26,40 / 1l 19,801) PU06

750 puszka ze sprayem żółta 40 00 354 261  + 6 26,40 / 1l 19,801) PU06
1) cena za szt.

Marker permanentny MARKERPEN g

wysokiej jakości marker dla przemysłu i rzemiosła · najwyższa wydajność krycia · szybkie wysychanie ·  
dobra przyczepność · uniwersalne zastosowanie do metalu, drewna, betonu, kamienia, szkła, tworzywa sztucznego itd. · 
idealny również w przypadku wilgotnych lub ciemnych powierzchni

Szerokość kreski mm Kolor Kształt spiczasty Wersja Nr art. EUR KO

1-4,5 biały końcówka do opisywania wodoodporny 40 00 354 198 4,40 TB14

1-4,5 żółty końcówka do opisywania wodoodporny 40 00 354 191 4,40 TB14

1-4,5 czerwony końcówka do opisywania wodoodporny 40 00 354 195 4,40 TB14

1-4,5 czarny końcówka do opisywania wodoodporny 40 00 354 196 4,40 TB14

Kreda malarska
na bazie wosku · odporna na warunki pogodowe, do znakowania każdej powierzchni: metal, suche i wilgotne drewno, 
papa, cegła, asfalt, tworzywa sztuczne · wysoka intensywność koloru, bardzo dobra widoczność · Pudełko z 12 kredami

Kolor Nr art. EUR KO

biały 40 00 354 930 5,451) TU86

niebieski 40 00 354 931 5,451) TU86

żółty 40 00 354 932 5,451) TU86

czerwony 40 00 354 933 5,451) TU86
1) cena za pudełko

Uchwyt na kredę
stabilny uchwyt na kredę z klipsem · odpowiedni do wszystkich rodzajów kredy · pudełko z 3 uchwytami na kredę

Długość mm Nr art. EUR KO

120 40 00 354 934 32,701) TC86
1) cena za pudełko

Farba do trasowania g

szybkoschnący środek kontrastowy · warstwa farby nie odbija · odporny na ścieranie · bardzo dobre właściwości 
adhezyjne i łatwe usuwanie · do znakowania miejsc obróbki na metalowych powierzchniach, szkle i ceramice

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem niebieski 40 00 354 079  + 12 20,50 / 1l 8,201) PU06
1) cena za szt.
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zmywacz do farby traserskiej g

specjalny zmywacz na bazie rozpuszczalnika do usuwania farby do trasowania · bardzo szybko odparowuje bez 
pozostawiania pozostałości · przystosowany również do usuwania uporczywych zanieczyszczeń, jak np. smarów,  
resztek naklejek, oleju, wosku, smaru, farby itp. · przed użyciem w niewidocznym miejscu sprawdzić pod kątem 
kompatybilności i odporności

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

300 puszka ze sprayem 40 00 354 122  + 12 19,50 / 1l 5,851) PH00
1) cena za szt.

Penetrant kolorowy g

do kontroli powierzchni, nie zawiera siarki ani chloru · na bazie oleju mineralnego i tensydów · specjalnie do wyszukiwania 
pęknięć włosowych lub pęknięć w obszarach, w których mogą wystąpić nieregularności na powierzchniach materiału,  
jak np. spawy, odlewane części itp. · substancja czynna odpowiada badaniu wzorca wg DIN EN ISO 3452-2

System do wykrywania pęknięć: penetrant kolorowy, wywoływacz mokry i środek do wykrywania nieszczelności, 
zmywacz

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem czerwony 40 00 354 550  + 6 19,90 / 1l 9,951) PU06
1) cena za szt.

Wywoływacz mokry g

na bazie nie zawierających halogenów rozpuszczalników z nieorganicznymi białymi pigmentami · bardzo lotny · wysycha 
w czasie 5 - 20 minut · ewentualne pęknięcia są dobrze widoczne w świetle dziennym poprzez czerwone lub w procesie 
fluorescencyjnym - fluorescencyjne linie lub punkty na białej powierzchni · w połączeniu z penetrantem kolorowym 
wywoływacz mokry tworzy drobnoziarnistą warstwę wywoływacza · substancja czynna odpowiada badaniu wzorca wg 
DIN EN ISO 3452-2

System do wykrywania pęknięć: penetrant kolorowy, wywoływacz mokry i środek do wykrywania nieszczelności, 
zmywacz

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem biały 40 00 354 551  + 6 19,60 / 1l 9,801) PU06
1) cena za szt.

Środek do wykrywania nieszczelności, zmywacz g

produkt na bazie nie zawierającego halogenów rozpuszczalnika · bardzo lotny · wysycha po krótkim czasie bez śladu 
w temperaturze pokojowej · do wstępnego przygotowania powierzchni przed kontrolą pod kątem pęknięć · substancja 
czynna odpowiada badaniu wzorca wg DIN EN ISO 3452

System do wykrywania pęknięć: penetrant kolorowy, wywoływacz mokry i środek do wykrywania nieszczelności, 
zmywacz

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem bezbarwny 40 00 354 552  + 6 18,40 / 1l 9,201) PU06
1) cena za szt.
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Produkty techniczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Spray do testów czujki dymu g

nie zawierający silikonu spray do testów dla bezpiecznej i prostej kontroli prawidłowego działania optycznych lub 
fotoelektrycznych czujek dymu · spray kontrolny symuluje dym, przy czym czujka dymu w przypadku prawidłowego 
działania musi uruchomić alarm w ciągu kilku sekund · metoda badania: Spryskać krótko czujkę dymu z odległości  
ok. 20 cm, jeżeli w ciągu kilku sekund rozlegnie się alarm, czujka dymu działa prawidłowo · Jeżeli nie rozlegnie się  
alarm, przetestować lub wymienić baterie i ponownie powtórzyć kontrolę. Jeżeli mimo tego nie rozlegnie się alarm, 
wymienić czujkę dymu · urządzenia sygnalizacji pożaru (m. in. czujki dymu) należy regularnie prawidłowo kontrolować 
przestrzegając danych producenta i sprawdzać je pod kątem prawidłowego działania, natomiast wyniki należy 
dokumentować · zalecana jest kontrola co ok. pół roku · zawartość puszki wystarcza na ok. 50 - 70 zastosowań

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

150 puszka ze sprayem 40 00 354 007  + 12 4,20 / 100ml 6,301) PU06
1) cena za szt.

Spray do wykrywania przecieków
do konserwacji i kontroli systemów gazowych i ciśnieniowych · zbadany wg DIN-DVI (nr badania G 5170CL0063) · 
rozpylany czystym azotem, dlatego absolutnie niepalny · nawet najmniejsze wycieki są wykrywane przez tworzenie  
się pęcherzyków · wodny roztwór tensorowy rozpylić na badanym miejscu i obserwować · do wyszukiwania miejsc 
wycieków na przewodach z gazowymi mediami, jak np. sprężone powietrze, gaz ziemny, gazy techniczne itd. · 
szczególnie zalecany w produkcji, technice grzewczej, chłodnictwie, zakładach komunikacyjnych

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem bezbarwny 40 00 354 045  + 12 9,00 / 1l 3,601) PU06
1) cena za szt.

Spray do wykrywania przecieków Power g

z punktowym strumieniem do lokalizacji wycieku również w odległych i niedostępnych miejscach · substancja czynna 
zbadana przez DVI · absolutnie niepalny ze względu na azot jako czynnik napędowy · do wyszukiwania miejsc wycieków 
na przewodach z gazowymi mediami, jak np. sprężone powietrze, gaz ziemny, gazy techniczne itd. · szczególnie zalecany 
w produkcji, technice grzewczej, chłodnictwie, zakładach komunikacyjnych

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem bezbarwny 40 00 354 047  + 12 10,13 / 1l 4,051) PU06
1) cena za szt.

Spray do wykrywania przecieków -15 °C
do konserwacji i kontroli systemów gazowych i ciśnieniowych · zbadany wg DIN-DVI (nr badania G-5170CQ0038) · 
rozpylany czystym azotem, dlatego absolutnie niepalny · nawet najmniejsze wycieki są wykrywane przez tworzenie się 
pęcherzyków · wodny roztwór tensorowy z inhibitorami ochrony antykorozyjnej i ochroną przed zamarzaniem · rozpylić  
na badanym miejscu i obserwować · do wyszukiwania miejsc wycieków na przewodach z gazowymi mediami, jak np. 
sprężone powietrze, gaz ziemny, gazy techniczne itd. · szczególnie zalecany w produkcji, technice grzewczej, 
chłodnictwie, zakładach komunikacyjnych · zakres temperatur stosowania: -15°C do +50°C

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem bezbarwny 40 00 354 048  + 12 9,88 / 1l 3,951) PU06
1) cena za szt.
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Aktywny spray do wykrywania przecieków g

wykrywanie nieszczelności w systemach gazu i sprężonego powietrza ·  zastosowanie we wszystkich zakładach instalacji 
gazowych i urządzeniach kontrolnych · wykrywanie najdrobniejszych pęknięć włosowych przewodów z tworzywa 
sztucznego i metalu · odporność temperaturowa -15 °C do +50 °C · hp-neutralny i kompatybilny z wszystkimi uszczelkami 
i materiałami stosowanymi w obszarze instalacji · niepalny · nie wchodzi w reakcję z gazami i środkami chłodzącymi · 
dopuszczenie DVI wg DIN EN 14291

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem bezbarwny 40 00 354 044  + 6 16,38 / 1l 6,551) TC10
1) cena za szt.

Spray do wykrywania przecieków Eco Leak Finder g

ulegający biodegradacji środek do wykrywania wycieków gazu · z rejestracją NEF P1 dla przemysłu spożywczego ·  
wodna ciecz kontrolna tworzy w miejscu wycieku gazu dobrze widoczne pęcherzyki piany i może być stosowana z 
wszystkimi rodzajami gazu · ECO LEKA FIDER jest certyfikowany przez DVI i odpowiada wymaganiom wg DIN EN 14291 · 
w szczególności wydajny dzięki 95% zawartości substancji czynnej · z 360° systemem spryskiwania

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem bezbarwny 40 00 349 521  + 12 14,00 / 1l 7,001) TB14
1) cena za szt.

Spray do wykrywania przecieków 2801 g

wykrywanie nieszczelności na przewodach, armaturach i zbiornikach pod ciśnieniem · tworzące się pęcherzyki wskazują 
na utratę gazu · nieszkodliwa fizjologicznie · nadaje się do stosowania w urządzeniach sprężonego powietrza, tlenu, 
gazowych i maszynach chłodniczych · wersja w sprayu zbadana przez DVI wg DIN EN 14291 · spray przystosowany  
do spryskiwania powyżej wysokości głowy

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem przeźroczysty 40 00 349 035  + 12 15,38 / 1l 6,151) TC61
1) cena za szt.

Detektor PAK g

służy do szybkiego wykrywania policyklicznych węglowodorów aromatycznych (PAK), jak np. smoła w materiałach 
bitumicznych (np. asfalt) · umożliwia szybkie rozróżnianie obciążonego i nie obciążonego materiału · puszka rozpyla we 
wszystkich położeniach · w przypadku pojawienia się natychmiast rozpoznawalnego, żółto-brązowego zabarwienia można 
założyć obciążenie PAK > 150ppm · kolor biały

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem biały 40 00 354 920  + 12 24,30 / 1l 12,151) TC86
1) cena za szt.

TECHNIMA
CENTRAL
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Spray chłodzący g

odpowiedni do termicznego wyszukiwania usterek · obkurczanie metalowych części oraz do zamrażania i chłodzenia 
wszelkiego rodzaju podzespołów · po rozpyleniu tworzy lód · palny · wytwarza do -50°C · szczególnie zalecany w 
obszarach elektrotechniki i chłodnictwa, do konserwacji pojazdów mechanicznych itp.

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem bezbarwny 40 00 354 046  + 12 9,25 / 1l 3,701) PU06
1) cena za szt.

Spray chłodzący g

zawiera specjalny czynnik chłodniczy o dużej wydajności · natychmiastowe chłodzenie powierzchni i części · nie 
przewodzący · zawiera neutralny dla warstwy ozonowej, palny czynnik napędowy, nieagresywny dla materiałów · 
możliwość zamrożenia, nie spryskiwać części ciała

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

300 puszka ze sprayem 40 00 354 525  + 6 19,67 / 1l 5,901) TC05
1) cena za szt.

Spray chroniący przed intensywnym zimnem
do zastosowania przy wyszukiwaniu błędów w elektronice · chłodzenie materiałów do -40°C · odparowuje bez 
pozostawiania śladów · do kontroli czujników temperatury (bimetaliczne) i komponentów silnika, np. gaźnika ·  
do szokowego zamrażania gumy, folii i klejących pozostałości · oddzielna, bardzo długa rurka do rozpylania

Wskazówka: Nie spryskiwać części ciała, istnieje ryzyko zamrożenia! Spray chłodzący jest materiałem palnym.  
Nie stosować w przypadku urządzeń znajdujących się pod napięciem (wcześniej wyjąc zasilacz sieciowy)! Po użyciu i 
przed włączeniem urządzeń elektronicznych należy poddać je wystarczającej wentylacji. Trzymać z dala od źródeł zapłonu.

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem bezbarwny 40 00 349 428  + 6 10,80 / 1l 5,401) TC10
1) cena za szt.

Spray chłodzący 2711 g

szybkie schładzanie mniejszych butelek i części do -45°C · symulacja warunków zimnego rozruchu w silnikach pojazdów 
samochodowych · do wyszukiwania uwarunkowanych termicznie przerw · chroni sąsiednie obszary podczas lutowania i 
spawania · lżejszy montaż w przypadku złączek zaprasowywanych

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem bezbarwny 40 00 349 033  + 12 16,88 / 1l 6,751) TC61
1) cena za szt.
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Spray chłodzący KÄLTE 75 g

wydajny spray chłodzący o dużej wydajności chłodzenia do maks. -52°C · zgodnie z testem bezpieczeństwa według 
dyrektywy 75/324/EWG w sprawie aerozolu nie ma niebezpieczeństwa zapłonu i wybuchu przy prawidłowym 
użytkowaniu · stosowany do termicznego wyszukiwania usterek w elektronice, do obkurczania termicznego, zamrażania 
szokowego oraz do kontroli działania czujników temperatury

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem bezbarwny 40 00 354 850  + 12 51,50 / 1l 20,601) TR14
1) cena za szt.

Woda destylowana g

do pielęgnacji domu, samochodu i kwiatów · zgodnie z VDE 0510 · całkowicie odsolona i bez wapnia · do akumulatorów 
samochodowych, spryskiwaczy szyb, chłodnic samochodowych, żelazka parowego, nawilżaczy oraz do opryskiwaczy i 
spryskiwania roślin

Zawartość 
l

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

 5 kanister 40 00 363 201 0,88 / 1l 4,40 TU54

20 kanister 40 00 363 202 1,04 / 1l 20,80 TU54

Środek antyadhezyjny do betonu B Classic
częściowo syntetyczny, niemieszalny z wodą uniwersalny środek antyadhezyjny · stosowany przede wszystkim do 
popularnych szalunków stosowanych w betoniarniach i w budownictwie naziemnym · odpowiedni do Minergie-Eco 
(szwajcarski certyfikat budownictwa ekologicznego) · brak przebarwień powierzchni betonowej · oszczędne zużycie · nie 
zawiera rozpuszczalnika, wosku i silikonu 

kolor jaśniejszy 4,0 DIN ISO 2049 
gęstość/15°C 860 kg/m³ DIN EN ISO 12185 
lepkość/0°C 45 mm²/s ASTM D 7042 
lepkość/20°C 21 mm²/s ASTM D 7042 
lepkość/40°C 9,2 mm²/s ASTM D 7042  
indeks lepkości 94 ASTM D 2270 
gęstość/15°C 860 kg/m³ DIN 51757 
temperatura krzepnięcia < -10 °C DIN ISO 3016 
temperatura zapłonu > 120 °C DIN EN ISO 2592  
Giscode BTM 20 
WGK 1

Zawartość 
l

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

30 kanister 40 00 355 331 3,17 / 1l 95,00 TE98

Środek antyadhezyjny do form g

środek ślizgowy i antyadhezyjny · wysokiej jakości połączenie substancji czynnych o dużym efekcie ślizgowym, składający 
się z czystych produktów naturalnych · zapobiega przywieraniu do tworzyw sztucznych, form, metali i narzędzi · odporny 
na temperatury od -20 °C do +130 °C · mieszanina olejów antyadhezyjnych specjalnie przystosowana do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych · środek porotwórczy propan/butan, dla najdrobniejszych turbulencji · zastosowanie podczas 
wtryskiwania, wytłaczania i kształtowania próżniowego · szczególnie zalecany do zastosowań w budowie form oraz 
w technice spawalniczej

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem 40 00 354 035  + 12 9,75 / 1l 3,901) PU06
1) cena za szt.
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Środek antyadhezyjny na bazie silikonu 1361 g

bezbarwny · środek antyadhezyjny i poślizgowy stosowany w obróbce tworzyw sztucznych · neutralny chemicznie · 
bezrozpuszczalnikowy · wypiera wodę · pomoc podczas naciągania gumowych profili · smarowanie krawędzi tnących · 
pielęgnacja i impregnacja powierzchni z tworzywa sztucznego i tekstyliów · nr rej. NSF H1 129481 · dla optymalnego 
działania powierzchnie czyścić mechanicznie oraz za pomocą OKS 2610 / OKS 2611 · nanieść lub rozpylić równomiernie 
cienką warstwę produktu unikając nanoszenia nadmiaru materiału · temperatura robocza: -50°C do +200°C

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem 40 00 349 452  + 12 19,88 / 1l 7,951) TC61
1) cena za szt.

Spray antyadhezyjny do spawania g

nie zawierający silikonu środek adhezyjny do spawania · chroni obrabiane elementy, dysze i narzędzia przed  
odpryskami spawalniczymi · obrabiane elementy można następnie, po krótkim czyszczeniu, bezproblemowo  
lakierować, galwanizować, oksydować i anodować · na bazie w 100% biodegradowalnej substancji czynnej, z wysokim 
tworzeniem popiołu, w połączeniu z niewielkim udziałem szybko lotnych rozpuszczalników · idealny do dyszy do 
zgrzewania i akcesoriów instalacji spawania w gazie ochronnym · szczególnie zalecany w technice spawania, obróbce 
metalu i tworzyw sztucznych

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem 40 00 354 040  + 12 8,88 / 1l 3,551) PU06
1) cena za szt.

Preparat w sprayu do usuwania odprysków spawalniczych na bazie wody g

środek antyadhezyjny do spawania nie zawierający silikonu i rozpuszczalników · niepalny · łatwe oddzielanie środka 
antyadhezyjnego umożliwia szybszą dalszą obróbkę · wysoce skoncentrowany, dlatego bardzo oszczędny w użyciu · 
odporny na mróz · obrabiane elementy mogą być następnie, po krótkim oczyszczeniu, łatwo malowane, ocynkowane, 
czernione i anodyzowane · emulgowany specjalny olej oddzielający o wysokiej zawartości popiołu w formie emulsji, 
niezawierający składników łatwopalnych · ulega biodegradacji · zawiera środek zabezpieczających przed korozją · 
optymalny do prac spawalniczych w pomieszczeniach zamkniętych, np. przy budowie zbiorników · działa jak środek 
antyadhezyjny podczas spawania gazem ochronnym i spawania gazowego · chroni dysze spawalnicze

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa /
 EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem 40 00 354 043  + 12 10,00 / 1l 4,001) PU06
1) cena za szt.

Spray zapobiegający przyleganiu odprysków spawalniczych K1
bazująca na azotku boru, nie zawierająca silikonu, sucha, dobrze przywierająca długotrwała powłoka · zapobiega 
przywieraniu odprysków spawalniczych na końcówkach spawalniczych i dyszach gazowych · uzupełniający do zwykłych 
środków do spawania antyadhezyjnych, które chronią jedynie obrabiany przedmiot · nakłady czasowe i koszty na 
konserwację i czyszczenie urządzeń spawalniczych, obrabianych części i przyrządów są minimalizowane · skrócenie 
czasów przestoju · zastosowanie do spawania łukowego, spawania MIG/MAG oraz podczas cięcia laserowego i plazmą · 
chroni powierzchnie narażone na temperatury do ok. +1.000°C

Zawartość
 ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem 40 00 354 008  + 12 42,25 / 1l 16,901) PU06
1) cena za szt.
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Wysokowydajny spray ochronny do spawania g

chroni przed odpryskami spawalniczymi · zapobiega uszkodzeniom obrabianych elementów · niepalny gaz napędowy  
do bezpiecznego spawania w pustej przestrzeni · do spawania elektrycznego i w gazie ochronnym stali, aluminium,  
stali nierdzewnej · sprawdzony wg DIN 8572 · nadaje się do wszystkich stali i aluminium

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem 40 00 349 052  + 6 10,38 / 1l 4,151) TC10
1) cena za szt.

Spray do spawania Easy Weld
niezawodny sprawy ochronny do spawania opartych na wysokowartościowych olejach estrowych · szybkoschnący · 
do uniwersalnego zastosowania, chroni obrabiane przedmioty przed zapieczeniem odprysków spawalniczych i wydłuża 
żywotność dyszy do spawania · neutralny pod względem zapachowym, wolny od silikonu i wody

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem 40 00 354 358  + 12 10,60 / 1l 5,301) TB14
1) cena za szt.

Środek do spawania antyadhezyjny 1511 g

nie zawiera silikonu · odpowiedni do spawania elektrycznego i w gazie ochronnym, w szczególności spawania MIG/MAG 
do powierzchni obrabianych przedmiotów oraz dysz do zgrzewania · zapobiega przywieraniu odprysków spawalniczych i 
zwiększa żywotność palnika · środek rozdzielczy do form do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem 40 00 349 459  + 12 14,63 / 1l 5,851) TC61
1) cena za szt.

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem 40 00 349 548  + 12 14,38 / 1l 5,751) TC95
1) cena za szt.

Spray ochronny spawacza g

służy do czyszczenia i utrzymywania w czystości dysz do zgrzewania · równocześnie chroni spawany element przed 
działaniem odprysków bez wpływu na połączenie spawane · zapobiega przywieraniu odprysków spawalniczych do 
dysz gazowych i powierzchni obrabianego przedmiotu · oferuje kompletną ochronę w procesie spawania i sprawia, że 
dodatkowe czyszczenie obrabianych przedmiotów szpachlą, szczotką lub przecinakiem jest zbędne · dodatkowa obróbka 
obrabianych części, jak: oksydowanie, galwanizacja, anodowanie lub lakierowanie jest możliwa bez szczególnego 
czyszczenia · bez silikonu
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Produkty techniczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Silikon w sprayu g

wysokiej jakości bezbarwny środek separujący i poślizgowy · trwale pielęgnuje i chroni bez natłuszczania · zapobiega 
przywieraniu klejów i lakierów do obrabianych powierzchni · sprawia, że szyny ślizgowe, rolki i łożyska z tworzywa 
sztucznego ponownie nabierają dobrych właściwości poślizgowych · szczególnie nadaje się do zastosowań w 
odlewniach, do budowy okien, w przemyśle samochodowym oraz w przemyśle opakowań

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem 40 00 354 018  + 12 10,00 / 1l 4,001) PU06
1) cena za szt.

Silikon w sprayu g

pozostawia w 100% silikonową warstwę smarującą · di pielęgnacji i smarowania np. zamków, zawiasów, maszyn 
domowych i biurowych, urządzeń sportowych, łodzi i kamperów · chroni gumowe uszczelki · eliminuje odgłosy  
piszczenia i skrzypienia · test przydatności do stosowania w zakładach przetwórstwa spożywczego (raport z testu 
H-173446-Bg z dnia 17.02.2009)

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

300 puszka ze sprayem 40 00 349 053  + 6 21,50 / 1l 6,451) TC10
1) cena za szt.

Spray silikonowy o dużej efektywności
wielofunkcyjne środki smarujące i pielęgnacyjne do metali, tworzywa sztucznego i gumy · odporny na działanie 
temperatur -30 do +200°C °C, bezbarwny i niemal bezzapachowy, brak tworzenia plam, wysoka wodoodporność, 
zapobiega niepożądanemu zamarzaniu · zatwierdzenie NSF kategoria H2 (nr rej. NSF: 142272)

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem 40 00 354 027  + 6 11,70 / 1l 5,851) TC10

500 podwójna puszka ze sprayem 40 00 349 403  + 6 15,10 / 1l 7,551) TC10
1) cena za szt.

40 00 349 40340 00 354 027

Olej syntetyczny w sprayu SILICONE IND
smar syntetyczny do uniwersalnych zastosowań · tworzy cienką, wodoodporną warstwę poślizgowa i smarną, 
która jest również odporna na tworzywo sztuczne, gumę i lakiery · odświeża powierzchnie z tworzywa, 
chroni gumę przed zamarzaniem, idealny środek poślizgowy do kabli · nie ulega zażywiczeniu · stosowanie w 
temperaturze od -40°C do +200°C

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem 40 00 354 359  + 12 28,20 / 1l 14,101) TB14
1) cena za szt.
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Silikon w sprayu toolbOKS g

smarowanie i poprawa właściwości poślizgowych · ochrona części z gumy i tworzywa sztucznego przed pękaniem, 
zanieczyszczeniami i zamarzaniem · pielęgnacja i impregnacja powierzchni · bezbarwny i bezzapachowy · duża tolerancja 
materiałowa · dobre właściwości separujące · wewnętrzne i zewnętrzne komponenty pojazdów takie jak przesuwane 
dachy i miękkie dachy, tapicerka wewnętrzna, szyny siedzeń, zagłówki, zamki itd. · części montażowe, takie jak uszczelki, 
prowadnice szynowe i rolki prowadzące, zawiasy wewnętrzne, montaż drzwi i okien, montaż mebli itd. 

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem 40 00 349 713  + 12 11,75 / 1l 4,701) TX61
1) cena za szt.

Spray silikonowy o dużej efektywności g

bezbarwny · znakomite właściwości smarujące · wypiera wodę i chroni przed wilgocią · zapobiega powstawaniu blokad i 
posiada dużą odporność na ciśnienie · odpowiedni do metalu, tworzywa sztucznego, drewna i gumy · zakres temperatur 
stosowania: -35°C do +200°C · rejestracja NSF H2 (nr rej. 145374)

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem 40 00 354 443  + 12 26,75 / 1l 10,701) TU94
1) cena za szt.

Smar w sprayu g

jasny, silnie przylegający, nie zawierający silikonu smar specjalny z dodatkiem PTFE w szybko parującym 
rozpuszczalnikiem · dodatki służące poprawie właściwości antykorozyjnych oraz ochrony przed starzeniem występują 
jedynie w niewielkiej ilości · szczególnie miękki, nie kapiący smar · odporny na temperatury od -30°C do +130°C · 
zachowanie podczas rozpylania: punktowy strumień do selektywnego nakładania żądanej grubości smaru, smar nie 
ścieka i można go dowolnie nakładać · do smarowania i konserwacji szyn ślizgowych, łożysk, rolek i zawiasów w 
obszarach urządzeń przemysłowych, w przemyśle spożywczym oraz napojów oraz w rolnictwie itp. 

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem żółtawy 40 00 354 050  + 12 12,25 / 1l 4,901) PH00
1) cena za szt.

Smar silikonowy w sprayu g

biały, o ekstremalnych właściwościach smarowych, wypierający wodę i izolujący smar silikonowy · odporność 
temperaturowa: od ok. -30°C do +270°C (krótkotrwale) · przeźroczysty podczas rozpylania · po odparowaniu pozostawia 
białą, matową warstwę smaru · nadaje się szczególnie do do smarowania trzpieni drzwi, szyn ślizgowych, zawiasów 
mebli i drzwi · przystosowany również do smarowania przełączników, okablowania elektrycznego i wrażliwych 
podzespołów do ochrony przed wilgocią i korozją

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem biały 40 00 354 019  + 12 16,13 / 1l 6,451) PH00
1) cena za szt.
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Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem bezbarwny 40 00 349 054  + 6 18,40 / 1l 9,201) TC10
1) cena za szt.

Silikonowy smar natryskowy o dużej efektywności g

smar o dobrej przyczepności do metalu, tworzywa sztucznego i gumy · duży udział silikonu · znakomite właściwości 
poślizgowe i smarne · odporny na utlenianie i korozję · niemal bezzapachowy · wodoodporna · izolator w przypadku 
elektrycznych połączeń wtykowych · odporny na temperatury od -30°C do +200°C · zatwierdzenie NSF kategoria H2  
(nr rej. NSF: 142186)

Biały smar natryskowy o dużej efektywności
smar i ochrona antykorozyjna · do wysokich obciążeń (wytrzymałość na obciążenie (VKA): 1400 N) · bardzo  
dobra penetracja · odporny na temperatury od -30 °C do +150 °C · bardzo odporny na ześlizgiwanie się i na działanie  
wody · optymalne smarowanie trudno dostępnych miejsc · idealna kontrola wzrokowa dzięki białemu kolorowi  
(nie zawiera silikonu)

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem biały 40 00 354 438  + 6 17,20 / 1l 8,601) TC10
1) cena za szt.

Smar natryskowy WHITE LITHIUM GREASE g

uniwersalny smar na bazie mydła litowego z dodatkiem PTFE · smar uniwersalny KP2 K-18 nie zawiera żywicy, silikonu i 
kwasu · odporność temperaturowa do +120°C · przenika do miejsca smarowania i tworzy przylegającą, odporną na wodę 
warstwę smaru, która chroni przed wilgocią i korozją · dodatek PTFE zwiększa obciążalność ciśnieniową · do smarowania 
przegubów, zawiasów lub prowadnic ślizgowych, w szczególności w trudno dostępnych miejscach

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem biały 40 00 354 186  + 12 30,70 / 1l 15,351) TB14
1) cena za szt.

Litowy smar natryskowy o dużej efektywności g

gęsty smar w sprayu · umożliwia długotrwale smarowanie bez kapania i bez rozpływania się · odpowiedni do 
zmniejszania tarcia metalowych części i zachowania ruchomych połączeń · możliwość stosowania również w przypadku 
metalowych połączeń przy wysokim obciążeniu ciśnieniowym · zakres temperatur stosowania: -18°C do +145°C · 
rejestracja NSF H2 (nr rej. 145376)

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem kremowe kolory 40 00 354 444  + 12 30,25 / 1l 12,101) TU94
1) cena za szt.
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Wazelina w sprayu KONTAKT 701 g

smar kontaktowy o dużej czystości na bazie wazeliny · tworzy podobną do smaru, miękka warstwę wazeliny na klamrach 
kablowych, połączeniach śrubowych przewodów, biegunach akumulatorów i miedzianych szynach,  
chroniąc je niezawodnie przed wilgocią i korozją · bez silikonu i kwasu

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

200 puszka ze sprayem kremowo-biały 40 00 354 351  + 12 3,80 / 100ml 7,601) TB14
1) cena za szt.

Zawartość 
kg

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

1 puszka biały 40 00 355 265 11,70 / 1kg 11,70 TU44

Wazelina g

ochrona antykorozyjna · Środki smarujące i pielęgnacyjne · wolne od kwasu · neutralne dla produktów żywieniowych 
zgodnie z DAB10 (Niemiecka Księga Leków)

Środek antyadhezyjny do kabli w sprayu g

specjalny środek poślizgowy na bazie silikonu · ułatwia wciąganie kabli, przewodów i drutów do rur elektroinstalacyjnych · 
zapobieganie pęknięciom, rysom lub zakleszczaniu kabla · przystosowany do wszystkich kabli · nieagresywny dla gumy, 
tworzyw sztucznych, tekstyliów i lakierów · nie wysycha i nie skleja się · odpowiedni jako bufor dla wilgoci · wodoodporna · 
z sondą do natryskiwania · odporność temperaturowa: -50°C do +200°C · temperatura obróbki puszki aerozolu: +15 °C do 
+35 °C

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka przeźroczysta 40 00 363 017  + 6 20,50 / 1l 8,201) TC57
1) cena za szt.

Spray do pasków klinowych g

zapobiega poślizgowi · zapobiega skrzypieniu i przekazuje pełną moc napędu · oszczędza pracę przy regulacji  
w przypadku lekkiego poślizgu pasa spowodowanego zimnem, wilgocią lub normalnym rozszerzeniem, materiał nie 
zawiera AOX · zastosowanie do wszystkich pasów klinowych, okrągłych, zębatych i płaskich na pompach, sprężarkach, 
silnikach, wentylatorach, dmuchawach itp.

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem jasnożółty 40 00 354 590  + 12 14,88 / 1l 5,951) PH00
1) cena za szt.

Spray do pasów transmisyjnych 2901 g

zwiększa siłę pociągową pasa · eliminuje poślizg · chroni pas przed wysychaniem i zużyciem · wydłuża trwałość · 
zapobiega skrzypieniu · uniwersalne zastosowanie do wszystkich pasów klinowych, okrągłych i płaskich

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem żółtawy 40 00 349 045  + 12 39,50 / 1l 15,801) TC61
1) cena za szt.
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Smar do łożysk tocznych i ślizgowych g

ze względu na ekstremalnie wysoką zdolność penetracji optymalne przenikanie do łożysk łańcuchów w pierwszych 
sekundach po spryskaniu · doskonałe właściwości adhezyjne zapobiegają ściekaniu · zmniejsza hałas · odporny na  
wilgoć i agresywne opary · nie przyciąga pyłu ani zanieczyszczeń · odporność temperaturowa od ok. -30°C do +130°C · 
zachowanie podczas rozpylania: punktowy strumień do selektywnego nanoszenia żądanego natężenia smaru ·  
można nanosić warstwami · możliwość stosowania do łożysk tocznych i ślizgowych, do łańcuchów na urządzeniach 
przemysłowych, podnośników, wózków widłowych · do smarowania i konserwacji w przemyśle, górnictwie, energii, 
rafinerii, kolei, samochodów ciężarowych. techniki obrony, maszyn rolniczych itp. 

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem żółtawy 40 00 354 610  + 6 13,00 / 1l 6,501) PH00
1) cena za szt.

Wysokociśnieniowy smar o wysokiej przyczepności
o ekstremalnie dużej przyczepności, penetrujący smar syntetyczny · do smarowania stalowych lin, otwartych kół 
zębatych, łańcuchów rolkowych, listew zębatych oraz torów ślizgowych o dużym obciążeniu mechanicznym i wiele 
więcej · do smarowania i konserwacji w przemyśle, górnictwie, energii, rafinerii, kolei, samochodów ciężarowych. 
techniki obrony, maszyn rolniczych itp. · neutralny dla o-ringów / x-ringów · doskonałe właściwości adhezyjne zapobiegają 
ściekaniu · obciążalność (DIN 51350) ok. 1.500 N · duża kompatybilność z wieloma uszczelkami i tworzywami sztucznymi 
(zaleca się przeprowadzenie prób wstępnych) · nie zawiera silikonu, żywicy i kwasów 

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem żółtawy 40 00 354 611  + 12 17,40 / 1l 8,701) PH00
1) cena za szt.

Smar o wysokiej przyczepności wysokiej wydajności
bardzo przyczepny smar o wspaniałych właściwościach smarowania · do części narażonych na wysokie ciśnienie, 
uderzenia itp. (wytrzymałość na obciążenie (VKA: 1 700 N) · usuwa odgłosy trzeszczenia i piski · wspaniałe właściwości 
rozprzestrzeniania się i wnikania · dobra ochrona przed korozją

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem żółtawo-brązowy 40 00 354 450  + 6 16,60 / 1l 8,301) TC10
1) cena za szt.

Smar penetrujący MULTILUBE PRO g

przenika w miejsca smarowania i tworzy przylegającą i odporną na wodę wysokiej jakości warstwę smaru · neutralny 
zapachowo · bez silikonu i żywicy · bezpieczny dla o-ringów i możliwość zastosowania od -35 °C do +200 °C · uniwersalny 
m. in do łańcuchów, przegubów, drążków, prowadnic ślizgowych lub kół zębatych · łatwa kontrola wzrokowa smaru dzięki 
niebieskawo-przeźroczystemu kolorowi · z 360° systemem spryskiwania

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem niebieski 40 00 349 208  + 12 33,80 / 1l 16,901) TB14
1) cena za szt.
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Spray do kół zębatych g

nie zawierający materiałów bitumicznych smar specjalny na bazie oleju mineralnego z dodatkami adhezyjnymi i 
skutecznym pakietem dodatków · odporny na gorącą i słoną wodę · chroni przed korozją i powoduje zmniejszenie zużycia 
i hałasu · odporny na temperatury od -20°C do +120°C · idealny do smarowania lin, otwartych kół zębatych, przekładni i 
łańcuchów · po odparowaniu smaru pozostaje warstwa smaru, która również w przypadku większego  
nacisku powierzchniowego nie jest wypychana pomiędzy zboczami zębów

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem czarny 40 00 354 595  + 6 13,90 / 1l 6,951) PH00
1) cena za szt.

Spray do łańcuchów / lin stalowych g

ze względu na ekstremalnie wysoką zdolność penetracji optymalne przenikanie do łożysk łańcuchów w pierwszych 
sekundach po spryskaniu · odporny na wilgoć i agresywne opary · mieszanka olejów syntetycznych z dodatkami 
adhezyjnymi w szybko parującym rozpuszczalniku · krótki, otwarty czas umożliwia poprzez wysoki efekt kapilarny 
niezawodne smarowanie wewnętrznych łożysk łańcucha · nie przyciąga pyłu ani zanieczyszczeń · zmniejsza hałas · 
zawiera PTFE · nie zawiera silikonu · doskonałe właściwości adhezyjne zapobiegają ściekaniu · niewielkie płynięcie  
w pierwszej chwili po nanoszeniu jest niezbędne do odpowiedniego nasmarowania wewnętrznych łożysk poprzez efekt 
kapilarny · szczególnie zalecany w obszarach smarowania i konserwacji · znakomicie nadają się do łańcuchów  
w instalacjach przemysłowych, podnośnikach i wózkach widłowych · można również stosować jako smar uniwersalny  
na listwach zębatych i przegubach

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem żółtawy 40 00 354 030  + 12 14,88 / 1l 5,951) PH00
1) cena za szt.

Spray do łańcuchów g

efektywna ochrona przed zużyciem, wydłużeniem i korozją ·  środek smarny i antykorozyjny dla łańcuchów napędowych 
pojazdów dwukołowych · odporna na wyrzucanie warstwa smaru jest odporna na prędkości obwodowe · dodatki 
zmniejszają wydłużenie, tarcie i zużycie · kompatybilny z łańcuchami 0-, X- i Z-ringowymi · ochrona podczas użytkowania 
na drogach i w terenie · białe zabarwienie umożliwia kontrolę wzrokową smarowania

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

300 puszka ze sprayem przeźroczysty 40 00 349 432  + 6 26,50 / 1l 7,951) TC10
1) cena za szt.

Spray do łańcuchów wysokiej jakości
ochrona przed zużyciem, wydłużeniem i korozją · w pełni syntetyczny, bezbarwny smar o optymalnej zdolności 
smarowania przy wysokim ciśnieniu (wytrzymałość na obciążenie (VKA): 1900 N), odporność temperaturowa  
-30 do +200°C °C · wysoka zdolność penetracji · odporny na ześlizgiwanie się i wodę rozpryskową ·  
nadaje się do łańcuchów  
O-, X- i Z-ringowych

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem bezbarwny 40 00 354 036  + 6 18,20 / 1l 9,101) TC10
1) cena za szt.
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Spray do łańcuchów CHAIN LUBE
smar do łańcuchów do stosowania w przemyśle spożywczym · bardzo czysty, bezzapachowy smar o wysokiej 
przyczepności · nie zawiera silikonu · możliwość stosowania do +175°C · idealny do długotrwałego smarowania 
łańcuchów, kół zębatych, drążków lub prowadnic ślizgowych · przez zastosowanie PTFE zwiększone działanie ślizgowe 
i obciążalność ciśnieniowa · kategoria NSF H1 (nr rej. 017046), zarejestrowany dla przemysłu spożywczego, może być 
stosowany nawet wówczas, gdy nie można całkowicie wykluczyć kontaktu z żywnością · ze specjalną głowicą natryskową 
Permalock dla najwyższego bezpieczeństwa w produkcji artykułów spożywczych

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem brązowawy 40 00 349 201  + 12 37,50 / 1l 15,001) TB14
1) cena za szt.

Smar do łańcuchów /o wysokiej przyczepności 451 g

przeźroczysty · ekstremalna zdolność do rozprzestrzeniania · silne przywieranie · odporny na ześlizgiwanie się ·  
bardzo dobre zabezpieczenie przed zużyciem · wodoodporny · do smarowania elastycznych napędów ·  
zakres temperatur: -30 °C bis +200 °C · dla szybko pracujących łańcuchów i innych elementów maszyny,  
narażonych na duże ciśnienia lub wpływ korozji

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem przeźroczysty 40 00 349 450  + 12 41,50 / 1l 16,601) TC61
1) cena za szt.

Spray do łańcuchów 341 g

ekstremalna zdolność do rozprzestrzeniania · silne przyleganie i odporność na ześlizgiwanie się · bardzo dobre 
zabezpieczenie przed zużyciem · neutralny dla o-ringów · bezrozpuszczalnikowy · dla szybko pracujących łańcuchów · 
syntetyczny smar dla elementów maszyn narażonych na duże ciśnienia lub wpływ korozji

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem zielonkawy 40 00 349 120  + 12 31,88 / 1l 12,751) TC61
1) cena za szt.

PCFE w sprayu g

wysokiej jakości, odporny na wysokie temperatury środek separujący i poślizgowy · transparentny, nie brudzący środek 
ślizgowy · wypierający wodę, olej i brud · posmarowane części nie ulegają zapiekaniu · brak możliwości lakierowania · 
odporny na ścieranie · odporny na większość chemikaliów · odporność temperaturowa od ok. -40°C do +260°C ·  
do wypierającej wodę impregnacji chłonnych materiałów · bardzo skuteczny środek antyadhezyjny w przypadku  
obróbki gumy, tworzywa sztucznego i drewna · powłoka antyadhezyjna uszczelek lub wszelkiego rodzaju powierzchni 
uszczelnienia · usuwa odgłosy pisków i skrzypienia nawet w przypadku bardzo obciążonych części

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem białawy 40 00 354 605  + 12 17,00 / 1l 6,801) PH00
1) cena za szt.

Spray PTFE o dużej efektywności
uniwersalny syntetyczny smar i środek zabezpieczający · działa od -30°Cdo +250°C · odporność chemiczna ·  
perfekcyjne właściwości pracy awaryjnej · nie jest elektrycznie przewodzący · nie zawiera silikonu · nadaje się do 
wszystkich atmosfer (również próżni) · wysoka wodoodporność zapobiega oblodzeniu · bardzo dobre właściwości 
smarowania przy wysokim ciśnieniu (wytrzymałość na obciążenie (VKA): 1600 N):

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem bezbarwny 40 00 354 436  + 6 19,10 / 1l 9,551) TC10
1) cena za szt.



Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem jasnobrązowy 40 00 354 607  + 6 19,80 / 1l 9,901) TC10
1) cena za szt.

Uniwersalny smar z PTFE o dużej efektywności
bezwonny i neutralny smar z PTFE · ekstremalnie dobra zdolność do smarowania przy dużym ciśnieniu (wartość 
VKA: 2.400 N), odporność na temperaturę -30 do +250 stopni Celsjusza · odporny na chemikalia i słoną wodę · bardzo 
dobre właściwości podczas smarowania na sucho i w warunkach awaryjnych · wysoka zdolność penetracji · ochrona 
antykorozyjna · nie zawiera silikonu · sprawdzona kategoria H2 NSF, nr reg. 138448 · produkt zatwierdzony do przemysłu 
przetwórstwa spożywczego
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem biały 40 00 349 580  + 12 28,70 / 1l 14,351) TB14
1) cena za szt.

Smar do suchego smarowania DRY LUBE-F
tworzy suchą warstwę poślizgową na bazie PTFE · nie zawiera oleju, smaru i silikonu · dobre właściwości antyadhezyjne · 
odporność temperaturowa do + 250°C · zarejestrowany do stosowana w przemyśle spożywczym zgodnie z NSF H1  
(nr rej. 141273) · uniwersalne zastosowanie jako środek poślizgowy i antyadhezyjny na szynach bieżnych, rolkach 
transportowych, narzędziach do skrawania itd. · ze specjalną głowicą natryskową Permalock dla najwyższego 
bezpieczeństwa w produkcji artykułów spożywczych

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem białawy 45 55 662 040  + 12 46,75 / 1l 18,701) TC61
1) cena za szt.

Smar adhezyjny z PCFE 3751 g

olej smarowy · długie czasy pracy dzięki wysokiej stabilności temperaturowej oraz utleniania · bardzo dobre 
zabezpieczenie przed zużyciem · dobrze przylegający · odporny na parę wodną, zasadowe i kwaśne środki do  
dezynfekcji i czyszczenia · bez smaku i zapachu · temperatura robocza: -35°C do +135°C · nr rej. NSF H1 124801

Wysokowydajny smar PCFE w sprayu g

zawiera smar stały PTFE dla poprawy właściwości ślizgowych i separujących · zmniejsza tarcie i zużycie ·  
wydłuża trwałość narzędzi i urządzeń · odpowiedni do metalu, szkła, winylu, gumy i tworzywa sztucznego ·  
zakres temperatur stosowania: -20°C do +100°C · rejestracja NSF H2 (nr rej. 145377)

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem ciemnożółty 40 00 354 440  + 12 29,75 / 1l 11,901) TU94
1) cena za szt.
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Suchy smar PCFE w sprayu g

zmniejszający tarcie · poprawione właściwości smarowania również w wyższych temperaturach i przy wysokim 
ciśnieniu · nie przyciąga pyłu, zanieczyszczeń, ani oleju · znakomity środek ślizgowy i antyadhezyjny · dla metali,  
tworzywa sztucznego i szkła · zakres temperatur stosowania: -45°C do +260°C · rejestracja NSF H2 (nr rej. 145371)

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem ciemnożółty 40 00 354 447  + 12 28,63 / 1l 11,451) TU94
1) cena za szt.

Lakier ślizgowy PCFE 571 g

smarowanie na sucho powierzchni ślizgowych różnych materiałów przy niewielkim nacisku, małych prędkościach i w 
zapylonym otoczeniu · zapobiega korozji ciernej · suszenie w temperaturze pokojowej · niebrudząca warstwa poślizgowa 
i separująca

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem 40 00 349 020  + 12 37,88 / 1l 15,151) TC61
1) cena za szt.

Pasta Rapid Spray MoS
²
 221 g

smar do trudnych procesów obróbki · skuteczna natychmiast dzięki wysokiemu udziałowi MoS
²
, wcieranie pasty nie 

jest konieczne · zastosowanie jako pasta montażowa w sprayu dla procesów nasadzania za pomocą prasy oraz jako 
smarowanie podczas docierania bardzo obciążonych powierzchni ślizgowych

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem czarny 40 00 349 037  + 12 57,75 / 1l 23,101) TC61
1) cena za szt.

Grafit w sprayu g

tworzy po rozpyleniu rozpuszczalnika ekstremalnie stabilną warstwę · wysoce odporny na wodę, benzynę, olej, wodę 
morską, kwasy i opary oraz na większość ługów · efekt antyadhezyjny · ekstremalnie wysoka odporność na ciśnienie · 
odporność temperaturowa od -180 °C do +1500 °C (krótkotrwale) · zastosowanie w przypadku śrub i ruchomych  
połączeń w agresywnych warunkach i w wysokich temperaturach

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem 40 00 354 615  + 12 14,75 / 1l 5,901) PH00
1) cena za szt.



Uniwersalny olej grafitowy g

olej wielofunkcyjny uniwersalnego zastosowania · do rozpuszczania rdzy i smarowania · do perfekcyjnego, ekstremalnie 
odpornego na ciśnienie i wysoką temperaturę smarowania do +400°C · wypiera wilgoć · metalowe części i połączenia  
są zabezpieczane przed korozją · usuwa odgłosy piszczenia i skrzypienia · nie zawiera silikonu · nie ulega zażywiczeniu

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

300 puszka ze sprayem 40 00 349 421  + 6 18,67 / 1l 5,601) TC10
1) cena za szt.
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Olej grafitowy o dużej efektywności
odrdzewiacz, środek smarowy, ochrona antykorozyjna, środek czyszczący · działa od -30°Cdo +450°C ·  
odporny na ciśnienie i wysokie temperatury · dobre właściwości smarowania przy wysokim ciśnieniu  
(wytrzymałość na obciążenie: 1200 N) · wysoka wydajność smarowania przy wzroście temperatury ·  
idealna wydajność smarowania w wilgotnej atmosferze · elektrycznie przewodzący · nie zawiera silikonu ·  
brak tworzącej się żywicy

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa /
 EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem 40 00 349 422  + 6 19,50 / 1l 9,751) TC10
1) cena za szt.

Smar grafitowy g

drobno zmielony grafit naturalny · bez smaru i bezzapachowy · smaruje suche zamki samochodowe i cylindryczne, 
zawiasy i blokady · usuwa na długo piski i trzaski · zapobiega zamarzaniu zamków · zastosowanie tylko w przypadku nie 
oliwionych zamków · gęsty dzięki nakładce zamykającej zabezpieczającej przed wyciekaniem · możliwość dokładnego 
dozowania

Zawartość 
g

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

50 konewka natryskowa 40 00 355 283 5,50 / 100g 2,75 TK64

Pasta miedziana w sprayu g

odporny na wysoka temperaturę środek antykorozyjny i smarny do stosowania na bardzo obciążonych częściach 
narażonych na wysokie ciśnienie (w przypadku śrub i ruchomych połączeń w agresywnych warunkach i w wysokich 
temperaturach) · odporność temperaturowa od -40 °C do +1100 °C (krótkotrwale) · aktywne przywieranie · odporny 
na wodę morską i słoną · zastosowanie jako środek antyadhezyjny przeciw korozji, zacieraniu i zużyciu · znakomite 
zastosowanie na bębnach linowych, układach wydechowych, zaworach dławiących do ogrzewania, szybikach hamulców 
tarczowych, krzywkach hamulcowych itp. · do mocowania palników gazowych i olejowych

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem 40 00 354 020  + 12 16,50 / 1l 6,601) PH00
1) cena za szt.

Pasta miedziana g

zabezpieczenie antykorozyjne do połączeń śrubowych wewnątrz i na zewnątrz budynków · bardzo skuteczna warstwa 
ochronna i poślizgowa dla najwyższych wymagań mechanicznych i temperatur (-30 °C do +1.100 °C) · zapobiega 
zapiekaniu metalowych części · odporna na przywieranie i ścieranie · optymalna do uszczelniania głowic cylindrów, 
układów wydechowych oraz zapobieganiu korozji w przypadku połączeń śrubowych itp. · pozwala zredukować odgłosy 
piszczenia i ocierania · odporna na wodę, sól, słabe kwasy i zasady

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

100 tuba miedź 40 00 354 332 7,05 / 100g 7,05 TC10
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Pasta miedziana o dużej efektywności
zapewnia skuteczne powłoki ochronne i poślizgowe na częściach narażonych na działanie wysokich temperatur · 
skuteczny w temp. -30°C do + 1100°C · chroni przed korozją, zapiekaniem i zatarciem · przeciwko odgłosom i wibracjom · 
ułatwia montaż i demontaż · idealna do zastosowań jako smar montażowy rur, kołnierzy, komór spalania, połączeń 
śrubowych itd. · odporna na wysokie ciśnienie · dobre przywieranie, odporna na ścieranie · odporna na słoną wodę i 
większość kwasów/zasad

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa /  
EUR

EUR KO

200 puszka na pędzle miedź 40 00 354 333  + 6 8,13 / 100ml 16,251) TC10
1) cena za szt.

Pasta miedziana COPPER PASTE g

wysokiej jakości pasta zapobiegająca zapieczeniom i montażowa na bazie miedzi · nie kapiący, częściowo syntetyczny 
smar zasadowy z miedzianym proszkiem o mikroskopijnych rozmiarach · długotrwałe działanie również w ekstremalnych 
warunkach stosowania od -30°C do +1000°C · stosowana jako pasta zwalniająca zapobiegająca zapiekaniu się połączeń 
śrubowych lub klocków hamulcowych, do smarowania w wysokich temperaturach

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

100 tuba miedziany brąz 40 00 354 353  + 12 8,30 / 100ml 8,301) TB14
1) cena za szt.

Pasta zapobiegająca zapieczeniom (pasta miedziana) 240 / 241 g

do montażu połączeń śrubowych narażonych na wysokie temperatury i wpływ korozji · zapobiega zapieczeniom i korozji · 
optymalny stosunek momentu dokręcania śrub do uzyskiwanego naprężenia · klasyczna pasta Anti-Seize

Zawartość Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

 75 ml tuba 40 00 349 702  + 10  17,20 / 100ml 12,901) TC61

250 g puszka na pędzle 40 00 349 039  + 10 101,20 /   1kg 25,301) TC61

400 ml puszka ze sprayem 40 00 349 000  + 12  68,13 /   1l 27,251) TC61
1) cena za szt.

Zawartość 
kg

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

1 puszka miedziany/szary 40 00 355 300 28,50 / 1kg 28,50 TU44

Pasta Anti-Seize g

środek smarowy wysokiej jakości i środek antykorozyjny o uniwersalnym przeznaczeniu · używany w celu uniknięcia 
zatarcia i sklejenia części · długo utrzymujące się działanie rozdzielające · ułatwia późniejszy demontaż · zakres 
temperatur: - 20 do + 1100 °C

Pasta montażowa VR 500 g

pasta montażowa uniwersalnego stosowania, używana np. jako środek zapobiegający piszczeniu hamulców bębnowych 
i tarczowych · szczególnie do zastosowań silnie obciążonych, np. łożysk osiowych do walców, wysokotemperaturowych 
systemów zaworowych, drzwi pieców hartowania, instalacji przenośników · idealna do centralnych układów smarowania · 
specyfikacja OEM · nierozpuszczalna w wodzie · znana również jako PLASTILUBE

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

75 tuba brązowawy 40 00 353 336  + 12 6,40 / 100ml 4,801) TB35
1) cena za szt.



Pasta montażowa przeciwzatarciowa g

smar antykorozyjny i wysokowydajny smar montażowy dla statycznie i dynamicznie mocno obciążonych połączeń 
śrubowych i części montażowych oraz dla powoli obracających się urządzeń w obszarze wysokotemperaturowym · 
pewna ochrona przed korozją, ścieraniem, zatarciem · dobre przywieranie, odporna na ścieranie · odporna na gorącą, 
zimną i słoną wodę · odporność temperaturowa od -180 °C do +1200 °C · klasa NLGI: 1

Jako pomoc montażowa dla połączeń śrubowych, środek zabezpieczający, separujący i smarujący do bardzo obciążonych 
części, w szczególności również w wysokich temperaturach. Ekstremalnie niski współczynnik tarcia umożliwia 
dodatkowo łatwy demontaż maszyn i urządzeń

Zawartość Pojemnik Kolor Typ Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 ml puszka ze sprayem antracytowy ASA 400 40 00 349 525  + 12 41,50 / 1l 16,601) TC95

500 g puszka na pędzle antracytowy AS 500 P 40 00 349 526  + 12 47,20 / 1kg 23,601) TC95
1) cena za szt.
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zawartość Pojemnik Kolor Typ Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 ml puszka ze sprayem biały ASW 400 40 00 349 527  + 12 54,00 / 1l 21,601) TC95

500 g puszka biały ASW 500 P 40 00 349 528  1 70,80 / 1kg 35,40 TC95
1) cena za szt.

Pasta montażowa przeciwzatarciowa „High-Tech“ g

nie zawierająca metali ochrona antykorozyjna i wysokowydajny spray montażowy dla statycznie i dynamicznie mocno 
obciążonych połączeń śrubowych i części montażowych oraz dla powoli obracających się urządzeń w obszarze 
wysokotemperaturowym · pewna ochrona przed korozją, ścieraniem i zatarciem · nie zawiera metali (poniżej 0,1%) i 
jest neutralny dla materiałów · tworzy również w przypadku wysokostopowych stali oraz metali lekkich i kolorowych 
optymalną ochronę przed reakcjami elektrolitycznymi (spawaniem na zimno) · odporny na przywieranie i ścieranie oraz 
odporny na gorącą, zimną i słoną wodę · odporność temperaturowa od -40 °C do +1400 °C · klasa NLGI: 0-1

Dla wszystkich wysokostopowych stali oraz metali lekkich i kolorowych, gdy pasty zawierające metal mogą wywoływać 
reakcje elektrolityczne lub jeżeli nie należy lub nie wolno stosować produktów zawierających nikiel ze względów 
zdrowotnych lub zawierających metal ciemnych produktów ze względów optycznych.

wygląd rzeczy-
wisty może 
odbiegać od 

ilustracji

Pasta ceramiczna wysokiej wydajności g

pasta montażowa i przeciw zapieczeniom uniwersalnego stosowania · do separacji i montażu połączeń metalowych · 
odporna na temperatury od -20°C do +1400°C · do najwyższych obciążeń (wytrzymałość na obciążenie (VKA): 2400 N) · 
nie przewodząca · zapobiega sklejaniu, zapiekaniu, korozji i zużyciu · odpowiednia do metalowych podzespołów ze stali 
szlachetnej, cynku, aluminium, miedzi itp. · ekstremalnie przywierająca i odporna na ześlizgiwanie się · bez silikonów i 
metali · odporny na gorącą i zimną wodę · nie zawiera grafitu, disiarczku molibdenu i dodatków zawierających siarkę

Wskazówka: Nie używać pasty ceramicznej jako smaru do łożysk! Nie mieszać z innymi smarami!

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

200 puszka na pędzle biały 40 00 349 431  + 6 8,13 / 100ml 16,251) TC10
1) cena za szt.

Pasta ceramiczna MD g

do smarowania i zapobiegania oznakom zatarcia na obciążonych temperaturowo elementach maszyn, jak śruby, tuleje 
ślizgowe, prowadnice, wrzeciona, sprężyny, kliny itp. · ułatwia demontaż · jako środek antyadhezyjny gorących połączeń 
śrubowych, np. śrub do instalacji pary przegrzanej, turbin, rur wydechowych, kół zębatych, zaworów, łańcuchów, 
prowadnic ślizgowych i wałów, np. w zakładach petrochemicznych, elektrowniach, walcowniach itp. · jako środek 
antyadhezyjny w w odlewnictwie metali, odlewnictwie ciśnieniowym, w kuźniach, przy wyciskaniu i wytłaczaniu, gdzie 
uzyskiwane są bardzo wysokie temperatury · produkt może być stosowany jako pasta w zakresie od -20 °C do ok. +150 °C, 
zaś jako smar stałymożliwość zastosowania doponad 1.500 °C · nie zawiera pigmentów metali, grafitu, siarczanu molibdenu, 
dodatków zawierających siarkę

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

260 automatyczny kartusz biały 40 00 340 746 87,31 / 1kg 22,70 TU51
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Pasta ceramiczna w sprayu Anti-Seize g

nie twardniejąca, nie zbrylająca się ani nie topiąca się, nie zawierająca metalu pasta specjalna · zapobiega zużyciu, nawet 
przy dużym tarciu · zapobiega korozji naprężeniowej w przypadku stali nierdzewnych oraz korozji kontaktowej pomiędzy 
różnymi metalami · dobra przewodność cieplna · ekstremalnie odporna na ciśnienie · idealna do montażu mechanicznego 
trzpieni, śrub, gniazd, uszczelek, kołnierzy i wielu innych · ułatwia demontaż poprzez eliminację efektu „zacierania i 
pękania · odporna na wpływy atmosferyczne i wypierająca wilgoć · brak wpływu kwasów, zasad lub soli, nawet w 
korozyjnych atmosferach

Zawartość ml Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa 
/ EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem biały 40 00 354 026  + 12 18,50 / 1l 7,401) TU18
1) cena za szt.

Pasta biała uniwersalna 250 g

do śrub i powierzchni ślizgowych narażonych na duże ciśnienia lub temperatury · optymalny stosunek momentu 
dokręcania do uzyskiwanego naprężenia wstępnego · bardzo dobra ochrona przed korozją · nadaje się również do 
połączeń ze stali szlachetnej · zastosowanie jako uniwersalna pasta wysokotemperaturowa · NSF H2 nr rej. 131379

Zawartość g Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa 
/ EUR

EUR KO

 250 puszka na pędzle biały 40 00 349 001 101,20 / 1kg 25,30 TC61

1000 puszka biały 40 00 349 002  71,80 / 1kg 71,80 TC61

Zawartość 
g

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

80 tryskawka 40 00 355 270 4,44 / 100g 3,55 TK64

Smar uniwersalny g

nie zawiera żywicy i kwasów · smaruje i zapobiega powstawaniu warstwy rdzy · zawieszenie SB

Zawartość Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 g kartusza z gazem jasny 40 00 355 301  + 12 11,63 / 1kg 4,651) PU06

  5 kg wiadro jasny 40 00 355 303  1 10,34 / 1kg 51,70 PU06
1) cena za szt.

Smar uniwersalny
jasny · bez silikonu i żywicy · na bazie mydła litowego, wodoodporny, stabilny mechanicznie, odporny na utlenianie ·  
na bazie mydła litowego, wodoodporny, stabilny mechanicznie, odporny na utlenianie · można stosować go przy niskiej 
i wysokiej prędkości obrotowej, w niskich i wysokich temperaturach, jako smar uniwersalny zarówno do ogólnego 
smarowania maszyn, jak również w bardziej wymagających miejscach · odporny na temperatury od -30 °C do +120 °C · 
punkt kroplenia: >180°C · DIN 51 502: K 2 K-30 · Klasa konsystencji wg DIN 51 818: klasa ALGI: 2 · gwarantuje dobre 
uszczelnienie i odporność w wilgotnym i zapylonym otoczeniu · dobre właściwości tłoczenia · do smarowania łożysk 
ślizgowych i tocznych w maszynach budowlanych, przenośnikach itd. · do smarowania maszyn budowlanych i rolniczych

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 kartusza z gazem czarna 40 00 355 306  + 12 10,75 / 1kg 4,301) PU06
1) cena za szt.

Smar uniwersalny, grafitowany
smar uniwersalny · na bazie mydła litowego, wodoodporny · do smarowania łożysk ślizgowych i tocznych z możliwością 
pracy w warunkach awaryjnych · szczególnie nadaje się do elementów wykonujących ruchy oscylacyjne i narażonych  
na wstrząsy · dobre właściwości tłoczenia · odporność na temperaturę od -30°C do +120°C · punkt kroplenia: >180°C · 
oznaczenie wg DIN 51 502: KP 2K-30 · Klasa konsystencji wg DIN 51 818: klasa ALGI: 2 · do smarowania łożysk 
ślizgowych i tocznych – również o stosunkowo wysokim współczynniku tarcia ślizgowego we wszelkiego rodzaju 
pojazdach, maszynach budowlanych, rolniczych i przemysłowych
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Smar uniwersalny g

na bazie mydła litowego · punkt kroplenia >180 °C · wodoodporny · do smarowania łożysk ślizgowych i tocznych 
poddawanych dużym obciążeniom · użycie w temp. od -30ºC do +120ºC

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 kartusza z gazem jasny 40 00 355 280  + 24 14,63 / 1kg 5,851) TU44
1) cena za szt.

Wysokociśnieniowy smar, grafitowany g

na bazie mydła litowego · odporność na temperaturę od -30°C do +120°C · punkt kroplenia: >180°C  ·  
wodoodporny · wysoki poziom ochrony przed korozją ·  możliwość pracy w warunkach awaryjnych

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 kartusza z gazem czarna 40 00 355 281  + 24 13,50 / 1kg 5,401) TU44
1) cena za szt.

Smar uniwersalny litowy Lube-Shuttle® MULTI basic 2M g

na bazie oleju mineralnego dla uniwersalnych przypadków zastosowania · zawiera środek zapobiegający utlenianiu, 
inhibitory korozji oraz niewielka ilość polimerów do poprawy adhezji · lepkość oleju bazowego: 100 mm2 / s (40°C) · 
odporność temperaturowa od -30°C do +120°C (krótkotrwale do +130°C) · wzg. wg DIN 51502: K2K-30 klasa ALGI: 2 ·  
dobra ochrona przed korozją · dobra odporność na utlenianie · wysoka stabilność mechaniczna · duża odporność na 
ciśnienie · obróbka za pomocą smarownicy ręcznej dźwigniowej Lube-Shuttleworth® nr art. 40 00 356 160

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 kartusza z gazem jasny 40 00 356 161 11,88 / 1kg 4,75 TU52
500 kartusza z gazem jasny 40 00 356 162 15,10 / 1kg 7,55 TU52

Spray montażowy g

smar do uniwersalnych zastosowań przeznaczony do zastosowań w przemyśle, silnym długotrwałym efekcie dzięki 
dobremu przywieraniu i silnemu efektowi smarowania · dobra odporność na kwasy, ługi, benzynę, olej, słoną wodę · 
odporny na temperatury od -20°C do +120°C · możliwość stosowania jako pomoc montażowa oraz do ciągłego 
smarowania przegubów, tulei oraz innych ruchomych części, w przypadku których wymagana jest długotrwała 
funkcjonalność i ruchomość

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem żółtawy 40 00 354 025  + 12 12,25 / 1l 4,901) PH00
1) cena za szt.

Smar o wysokiej trwałości LZR 2 g

nowy smar do łożysk tocznych i ślizgowych wykonany z wysokiej klasy olejów bazowych z zastosowaniem mydła 
litowego jako zagęszczacza · nie utleniający się · wodoodporny · wysoka przyczepność · odporność na obciążenia 
ściskające · zabezpiecza przed korozją · wysoka stabilność mechaniczna · punkt kroplenia >180°C IP396 · zakres 
temperatury roboczej od -30 °C do +120 °C DIN 51825

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 nabój gazowy wkręcany niebieski 40 00 355 298 16,90 / 1kg 8,45 TU44
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Zawartość 
kg

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

1 puszka jasny 40 00 355 285 13,10 / 1kg 13,10 TU44

Smar wysokiej jakości g

jasny · nie zawiera żywicy i kwasów · do ogólnego smarowania maszyn, urządzeń i pojazdów · do stosowania w temp.  
od -30ºC do +120ºC · wodoodporny

Pasta do młota udarowego g

do zastosowań w narzędziach nasadowych i tulejach ulegających zużyciu młotów hydraulicznych lub pneumatycznych · 
smar złożony na bazie mydła litowego i olejów mineralnych z kombinacją smaru stałego z miedzi/grafitu i disiarczku 
molibdenu (MoS2), do bezpiecznego oddzielania i zmniejszania zużycia przy dużych naciskach powierzchniowych i 
temperaturach do +1100 °C · duża odporność na ciśnienie · dobra ochrona przed korozją · dobra odporność na wodę i 
działanie separujące · redukcja zużycia · odporność na utlenianie · klasa NLGI 2, DIN51804

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 kartusza z gazem miedziany/szary 40 00 355 302  + 24 25,38 / 1kg 10,151) TU44
1) cena za szt.

Uniwersalny smar do łożysk / wysokotemperaturowy 422 g

do łożysk tocznych i ślizgowych oraz wrzecion w przypadku ekstremalnych temperatur lub dużych prędkości · 
ekstremalnie odporny na uderzenia i ciśnienie · bardzo dobre zabezpieczenie przed zużyciem · długie interwały 
smarowania · stosowanie poza normalnymi zakresami wydajności · do smarowania łożysk wrzecionowych na 
obrabiarkach · klasa ALGI: 2

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 kartusza z gazem jasny 40 00 349 013 114,50 / 1l 45,80 TC61

Uniwersalny smar silikonowy OKS 1110 g

przeźroczysty · do armatur, uszczelek i części z tworzywa sztucznego · odporny na media · bardzo dobra tolerancja 
z tworzywami sztucznymi · bez wysychania lub wyciekania · bezwonny i bezsmakowy · silne przywieranie · smar 
silikonowy do uniwersalnych zastosowań · nr rej. NSF H1 124381 · KTW TZW: KA 0432/15 · temperatura robocza: od 
-40°C do +200°C · Klasa NLGI: 3 · wartość DN (dm x n): nie dotyczy · lepkość oleju bazowego (40°C): 9.500 mm²/s ·  
test VKA (siła spawania): nie dotyczy

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

 10 tuba przeźroczysty 40 00 349 700  43,50 / 100ml 4,35 TC61
 80 tuba przeźroczysty 40 00 349 701  28,38 / 100ml 22,70 TC61
500 puszka przeźroczysty 40 00 349 043 165,20 /   1kg 82,60 TC61

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 kartusza z gazem biały 40 00 349 041 43,38 / 1l 17,35 TC61

Smar uniwersalny do przemysłu spożywczego 476 g

odporny na zimną i gorącą wodę oraz na środki do dezynfekcji i czyszczenia · nie utleniający się ·  
redukuje zużycie · smar uniwersalny do przemysłu spożywczego wszechstronnego zastosowania ·  
norma higieniczna: NEF H1 nr rej. 137619 · dla łożysk tocznych i ślizgowych oraz innych elementów maszyn ·  
klasa ALGI: 2
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 kartusza z gazem naturalne kolory, jasne 40 00 355 308  + 12 31,38 / 1kg 12,551) PU06
1) cena za szt.

Smar spożywczy
jasny smar ze złożonego mydła aluminiowego na bazie medycznego oleju wazelinowego · nr rej. 143814 z 
dopuszczeniem H1 NSF · DIN 51502 - K 2 K-20 · odporność na temperaturę od -20 °C do +120 °C · punkt kroplenia 
>250°C · odpowiedni do smarowania łożysk walcowych i ślizgowych maszyn w przemyśle spożywczym, używek,  
pasz i opakowań

Olej do konserwacji urządzeń w przemyśle spożywczym H1 g

bezbarwny, bezsmakowy i bezzapachowy · smarowanie i czyszczenie · zabezpieczenie antykorozyjne i olej pełzny ·  
z przeciwutleniaczami specjalnie dla zakładów przetwórstwa żywności · do maszyn tnących, pomp, łożysk  
wewnętrznych, przekładni, walców i rolek, łańcuchów, napędów, taśm transportowych · międzynarodowe  
dopuszczenie NSF-H1 nr rej. 143097

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

200 puszka ze sprayem 40 00 354 508  + 12  3,55 / 100ml 7,101) TC05
400 puszka ze sprayem 40 00 354 522  + 12 28,13 /   1l 11,251) TC05
1) cena za szt.

Spray wielofunkcyjny  BRUNOX® Lubri-Food® g

środek smarny, konserwacja, odrdzewiacz, środek do pielęgnacji stali szlachetnej i aluminium, olej pełzny, spray 
konserwujący i serwisowy · tworzy przeźroczystą, nie zasychającą warstwę antykorozyjną i smarującą o grubości  
1-2 µm, która wypiera wilgoć · zastosowanie w produkcji artykułów spożywczych, w zakładach paczkowania i 
rozlewniach, zakładach kosmetycznych i farmaceutycznych, w służbie zdrowia, hotelarstwie, rolnictwie, przemyśle 
maszynowym · z certyfikatem NSF H1 / USDA 1998 H1 (nr rej. 136783 aerozol)

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem 40 00 347 110  + 6 49,63 / 1l 19,851) TU09
1) cena za szt.

Olej uniwersalny do zastosowania w przemyśle spożywczym 371 g

bezbarwny · wysokowydajny olej · do precyzyjnych mechanicznych elementów maszyn · bez smaku i zapachu · 
rewelacyjny efekt pełzania · wypiera wodę · rozpuszcza brud i rdzę · zmywany z tekstyliów · zastosowanie w  
przemyśle tekstylnym i opakowaniowym · nr rej. NSF H1 124384 · temperatura robocza: -10°C do +180°C ·  
gęstość (20°C): 0,88 g/ml · lepkość (40°C): 14 mm²/s

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem 40 00 349 451  + 12 39,38 / 1l 15,751) TC61
1) cena za szt.
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Produkty techniczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 kartusza z gazem czarno-szary 40 00 355 315  + 12 16,00 / 1kg 6,401) PU06
1) cena za szt.

Smar wysokociśnieniowy MOs2
wysokowydajny smar uniwersalny · na bazie mydła litowego, wodoodporny · do smarowania łożysk ślizgowych i 
tocznych, również o stosunkowo wysokim współczynniku tarcia ślizgowego · dodatek smaru stałego poprawia odporność 
na ciśnienie i umożliwia pracę w warunkach awaryjnych · odporność temperaturowa od -30 °C do +120 °C · punkt 
kroplenia: >180 °C · oznaczenie wg DIN 51 502: KPF 2K-30 · Klasa konsystencji wg DIN 51 818: klasa NLGI: 2 ·  
w pojazdach mechanicznych, maszynach budowlanych, rolniczych i przemysłowych wszelkiego rodzaju w szerokim 
zakresie temperatur użytkowania · zalecany w przypadku łożysk tocznych i ślizgowych wszelkiego rodzaju przy 
utrudnionych warunkach eksploatacyjnych · szczególnie zalecany w obciążeniach udarowych, drganiach i ruchach 
oscylacyjnych

Smar wysokiej jakości MoS
²
 400 g

dla bardzo obciążonych lub narażonych na uderzenia łożysk tocznych i ślizgowych, wrzecion i przegubów · wytwarzanie 
powłoki ślizgowej MoS

²
 dla możliwości pracy w warunkach awaryjnych · redukuje zużycie · odporny na starzenie i 

utlenianie · smar wysokociśnieniowy do uniwersalnego zastosowania · klasa NLGI: 2

Zawartość Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

 400 ml kartusza z gazem czarny 40 00 349 010 25,88 / 1l 10,35 TC61
1000 g puszka czarny 40 00 349 011 20,75 / 1kg 20,75 TC61

Smary wysokiej jakości do łożysk walcowych 402
do elementów maszyny takich jak łożyska toczne i ślizgowe, wrzeciona i prowadnice ślizgowe przy normalnym obciążeniu · 
redukuje zużycie · dobra odporność na ciśnienie i wodę · odporny na starzenie i utlenianie · smar uniwersalny ·  
klasa NLGI: 2

Zawartość Pojemnik Nr art. cena podstawowa / EUR EUR KO
1 kg puszka 45 55 662 016 18,35 / 1kg 18,35 TC61

Zawartość g Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / EUR EUR KO
400 kartusza z gazem 40 00 355 310  + 12 31,25 / 1kg 12,501) PU06
1) cena za szt.

Smar do wysokich temperatur
bezbarwny smar poliuretanowy o homogenicznej strukturze · na bazie wysoko rafinowanego oleju mineralnego i 
polimocznika jako zagęszczacza · wysoka stabilność temperaturowa · odporność temperaturowa od -30 °C do +160 °C · 
punkt kroplenia: >300 °C · oznaczenie wg DIN 51 502: KP 2P-30 · klasa konsystencji wg DIN 51 818: klasa NLGI: 2 · 
nadaje się zwłaszcza do smarowania narażonych na działanie wysokiego ciśnienia i temperatury łożysk tocznych i 
ślizgowych, pieców, suszarek, przenośników, wentylatorów gorącostrumieniowych i specjalnych silników elektrycznych

Olej do wysokich temperatur g

gwarantuje syntetyczne, czyste smarowanie przy minimalnym parowaniu · nie ma tendencji do kapania, odporny na parę · 
odporność temperaturowa od ok. -40 °C do +250 °C · zalecany do smarowania olejowego łańcuchów, przegubów, torów 
ślizgowych, ram napinających i suszących w wysokich i niskich temperaturach

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem 40 00 354 620  + 12 19,38 / 1l 7,751) PU06
1) cena za szt.
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Uniwersalny smar wysokiej jakości 470 g

biały · do silnie obciążonych łożysk tocznych i ślizgowych, wrzecion i prowadnic ślizgowych, gdy nie można zastosować 
ciemnych smarów · dobre właściwości ciśnieniowe · redukuje zużycie · odporny na starzenie i utlenianie · wodoodporny · 
NSF H2 nr rej. 137707 · klasa NLGI: 2

Zawartość Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

 400 ml kartusza z gazem biały 40 00 349 015 33,13 / 1l 13,25 TC61
1000 g puszka biały 40 00 349 016 26,05 / 1kg 26,05 TC61

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

12 trzpień 40 00 310 019 50,83 / 100ml 6,10 TR00

Precyzyjny sztyft do smarowania olejem g

wydajny olej zawierający cząstki PTFE · do oliwienia zawiasów, łożysk kulkowych narzędzi, przerzutek rowerowych itp. · 
bardzo dobre właściwości płynięcia dla punktowego dozowania · zawór bezpieczeństwa zapobiega wyciekowi oleju · 
uchwyt antypoślizgowy zapewnia pewny chwyt

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

100 konewka natryskowa 40 00 355 210 1,85 / 100ml 1,85 TK64

Olejek do majsterkowania g

nie zawiera żywicy i kwasów · smaruje, czyści i zapobiega powstawaniu rdzy

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

100 konewka natryskowa 40 00 355 284 2,75 / 100ml 2,75 TK64

Olej do mechaniki precyzyjnej g

nie zawierający żywicy i kwasu olej do mechaniki precyzyjnej do maszyn do szycia i pisania, łożysk kulkowych, rowerów i 
łyżworolek · gęsty dzięki nakładce zamykającej zabezpieczającej przed wyciekaniem · możliwość dokładnego dozowania

Olej penetrujący w sprayu g

doskonały efekt pełzania i zwilżania · wypiera wilgoć · pozostawia bezbarwną, nie spiekającą się oleistą powłokę · 
możliwość stosowania jako odrdzewiacz oraz do smarowania łożysk wewnętrznych łańcuchów · ochronna pielęgnacja 
wszystkich ruchomych części · mieszanka olejów syntetycznych w szybko parującym rozpuszczalniku, bez kwasu,  
bez spiekania · szczególnie nadaje się do metalowych części, śrub, zawiasów, zamków drzwi itp.

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem 40 00 354 015  + 12 10,13 / 1l 4,051) PU06
1) cena za szt.
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Produkty techniczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Olej smarowy MOs2 g

olej wielofunkcyjny do rozpuszczania rdzy, smarowania i pielęgnacji połączeń śrubowych i przegubowych ·  
odporność na ciśnienie i temperaturę do +300°C · udział substancji stałych zapewnia aktywną poślizgową ochronę

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

300 puszka ze sprayem 40 00 349 050  + 6 15,67 / 1l 4,701) TC10
1) cena za szt.

Wielofunkcyjny olej 601  g

rzadkopłynny olej wielofunkcyjny · bardzo dobra właściwości pełzania · znakomita ochrona antykorozyjna · demontaż 
zardzewiałych części · znakomite właściwości smarujące · wypiera wilgoć · czyszczenie i pielęgnacja metalowych 
powierzchni · chroni styki elektryczne

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem 40 00 349 008  + 12 20,00 / 1l 8,001) TC61
1) cena za szt.

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

200 puszka ze sprayem 40 00 354 852  + 12 3,65 / 100ml 7,301) TB14
1) cena za szt.

Olej w sprayu 88 g

aktywny kapilarnie olej do mechaniki precyzyjnej · rzadki olej do smarowania mechaniki precyzyjnej zawiera szczególne 
dodatki do zwiększenia odporności na ciśnienie oraz odporności na starzenie · smaruje i chroni precyzyjne łożyska, 
przekładnie, sprężyny, klapki i zamki · bez silikonu i kwasu · nie ulega zażywiczeniu · w szczególności wydajny dzięki 95% 
zawartości substancji czynnej  · z 360° systemem spryskiwania

Delikatny olej pielęgnacyjny 701 g

do smarowania i pielęgnacji precyzyjnych elementów maszyny · nie zawiera żywicy i kwasów · dobre rozprzestrzenianie 
się · bardzo dobre właściwości zwilżania · kompatybilny dla tworzywa sztucznego · do zastosowań w instrumentach 
pomiarowych w mechanice precyzyjnej lub optyce

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem 40 00 349 009  + 12 48,00 / 1l 19,201) TC61
1) cena za szt.
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Olej syntetyczny o dużej efektywności
do smarowania i pielęgnacji części metalowych, plastikowych i gumowych w lakierniach · zawiera silikon · smaruje 
również w przypadku znaczniejszych obciążeń mechanicznych (VKA = 1800 N) · możliwość powlekania lakierem (tylko 
drobne kropelki/przypadkowe zabrudzenia, środek antyadhezyjny w przypadku aplikacji powierzchniowej!) · odporny na 
temperatury od -30 °C do +200 °C · mieszalny ze smarami na bazie silikonu i oleju mineralnego · wysoka odporność na 
wodę zapobiega niepożądanemu oblodzeniu · nie zawiera substancji stałych, zawiera silikon, bezbarwny i bezwonny

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem 40 00 354 451  + 6 22,10 / 1l 11,051) TC10
1) cena za szt.

Środek antyadhezyjny do drewna g

znajduje zastosowanie na wszystkich maszynach do obróbki drewna jako warstwa poślizgowa oraz do neutralizacji 
żywicy, ma działanie czyszczące, zapobiega korozji i wypiera wilgoć · odporny na temperatury od -20 °C do +80 °C · 
zapobiega sklejaniu i zanieczyszczeniu wiórów · neutralizuje żywice · nie nanosić bezpośrednio na powierzchnię 
obrabianego przedmiotu, w przypadku lakierowanych części konieczne próby wstępne)

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem 40 00 354 580  + 12 14,00 / 1l 5,601) PH00
1) cena za szt.

Pasta antyadhezyjna do drewna g

z gąbką do nakładania · po naniesieniu na odtłuszczone części maszyn, urządzenia do przesuwania i przestawiania tworzy 
przeźroczystą warstwę poślizgową · dzięki temu powierzchnia robocza wypiera wodę i jest zabezpieczona przed rdzą · 
drewno łatwo się ślizga, bez pozostawiania plam, na stole maszynowym · zakres temperatur stosowania od -10°C do 
+270°C · brak wpływu na stosowanie bejc, olejów i lakierów · bez grafitu i silikonu

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

250 puszka 40 00 354 860 30,00 / 1l 7,50 TC05

Spray antyadhezyjny do drewna g

czyste suche smarowanie zapobiegające przywieraniu lub przyciąganiu brudu · środek poślizgowy do drewna po 
naniesieniu na odtłuszczone części maszyn, urządzenia do przesuwania i przestawiania tworzy niewidoczną, suchą i 
nie pozostawiającą pozostałości warstwę · drewno łatwo się po niej ślizga po stole maszynowym · spray nadaje się 
do łatwego, szybkiego i bezpiecznego stosowania, nawet podczas pracy maszyny · znakomicie przystosowany do 
odświeżania pasty antyadhezyjnej do drewna · zastosowanie pozwala również zapobiec piszczeniu wierteł do drewna

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem 40 00 354 861  + 12 21,00 / 1l 8,401) TC05
1) cena za szt.

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

1000 puszka 40 00 355 295 24,20 / 1l 24,20 TU76

Środek antyadhezyjny suchy Silbergleit g

nie klejący Środek antyadhezyjny suchy bez grafitu lub silikonu · tworzy na stołach maszynowych, urządzeniach do 
przesuwania i przestawiania w obróbce drewna niewidoczną, długo utrzymującą się, wypierającą wodę warstwę · 
chroni przed rdzą i znacznie poprawia właściwości poślizgowe · w przypadku prawidłowego używania brak wpływu na 
lakierowanie lub klejenie
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Produkty techniczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zawartość 
g

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

50 konewka natryskowa 40 00 355 282 4,50 / 100g 2,25 TK64

Talk g

perfekcyjna pielęgnacja gumy · chroni gumę przed szkodami spowodowanymi przez mróz i zapobiega zamarzaniu drzwi 
samochodowych · smaruje szuflady i przesuwane okna · działa bezzapachowo i nie smarująco · gęsty dzięki nakładce 
zamykającej zabezpieczającej przed wyciekaniem · możliwość dokładnego dozowania

Spray ochronny do biegunów baterii g

trwała niebieska i odporna na temperaturę powierzchnia chroni bieguny akumulatorów, zaciski biegunów i połączenia 
wtykowe przed korozją, wpływem warunków atmosferycznych i kwasem akumulatorowym · szczególnie przydatny w 
warsztatach samochodowych, spedycji i parkach maszynowych · zapobiega rezystancjom przejściowym i spadkowi 
napięcia - zwiększa to trwałość akumulatora

Nie spryskiwać lakieru! Pozostałości na lakierze należy natychmiast usunąć, ponieważ w przeciwnym razie mogą 
powstać plamy!

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem niebieski 40 00 354 572  + 12 12,13 / 1l 4,851) PU06
1) cena za szt.

Olej do pił łańcuchowych
wysokowydajny olej łańcuchowy na bazie oleju mineralnego · optymalna przyczepność · chroni skutecznie przed korozją 
· dodatki poprawiające smarowanie zapewniają niezwykle niskie zużycie łańcuchów i prowadnic · do smarowania pił 
spalinowych wszelkich producentów · optymalne pełne smarowanie zimą i latem, również w trudnych warunkach 
eksploatacji, a dzięki wysokim rezerwom wydajnościowym również podczas cięcia twardego drewna

gęstość/20°C 850-900 kg/m³ DIN EN ISO 12185 
lepkość/40°C 100-120 mm²/s DIN 51562 
temperatura zapłonu > 150°C ISO 2592

Zawartość 
l

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

1 butelka 40 00 355 320 4,80 / 1l 4,80 PU06
5 kanister 40 00 355 321 4,38 / 1l 21,90 PU06

Zawartość 
l

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

1 butelka 40 00 355 200 5,95 / 1l 5,95 TU44
5 kanister 40 00 355 201 5,48 / 1l 27,40 TU44

Olej do pił łańcuchowych g

zapobiega kapaniu i odrywaniu się środków smarowych od szybko poruszającego się łańcucha piły · dodanie dobrze 
przyczepnych substancji czynnych zapewnia jednocześnie doskonałą odporność na obciążenia

gęstość/20°C 850-900 kg/m³ DIN EN ISO 12 185 
lepkość/40°C 100-120 mm²/s DIN 51 562 
temperatura zapłonu > 150°C ISO 2592

Zawartość 
l

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

1 butelka 40 00 355 324 7,40 / 1l 7,40 PU06
5 kanister 40 00 355 325 6,78 / 1l 33,90 PU06

Olej do pił łańcuchowych BIO
wysokiej jakości olej do łańcuchów pił na bazie surowców roślinnych, przyjazny dla środowiska, biodegradowalny · 
oznakowany niemieckim certyfikatem ekologicznym Błękitny Anioł · duża odporność na zużycie · optymalna 
przyczepność · chroni skutecznie przed korozją · do smarowania wysokowydajnych pił spalinowych wszystkich marek · 
optymalne pełne smarowanie zimą i latem, również w trudnych warunkach eksploatacji, a dzięki wysokim rezerwom 
wydajnościowym również podczas cięcia twardego drewna 

gęstość/20°C 920 kg/m³ DIN EN ISO 12185 
lepkość/40°C > 52 mm²/s DIN EN ISO 3104 
temperatura zapłonu > 300°C DIN EN ISO 2592
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zawartość 
l

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

1 butelka 40 00 355 205 9,30 / 1l 9,30 TU44

5 kanister 40 00 355 206 8,48 / 1l 42,40 TU44

Olej do pił łańcuchowych BIO 2000 g

olej o wysokiej przyczepności, nie zawiera oleju mineralnego, nie jest wodorozpuszczalny · niezwykle korzystny stosunek 
lepkości do temperatury · wysoka odporność na niskie temperatury jak i doskonała ochrona przed ścieraniem · z ochroną 
przed korozją · wyprodukowany wyłącznie na bazie oleju roślinnego i dlatego przyjazny dla środowiska oraz w pełni 
biodegradowalny

gęstość/20°C 928 kg/m³ DIN EN ISO 12185 
lepkość/40°C 76 mm²/s DIN EN ISO 3104 
temperatura zapłonu 290 °C DIN EN ISO 2592

Olej do silników 2-suwowych g

znajduje zastosowanie jako olej samomieszający do silników dwusuwowych chłodzonych powietrzem i wodą 
(za wyjątkiem silników zaburtowych) · do smarowania silników kosiarek i pił łańcuchowych · na 5 l proporcja 1:50

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

100 butelka 40 00 355 208 4,00 / 100ml 4,00 TU44

Zawartość 
g

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

 60 tuba niebieski 45 05 030 310 13,17 / 100g 7,90 TC04

 70 tuba czerwony 45 05 030 315 11,00 / 100g 7,70 TC04

225 puszka niebieski 45 05 030 320  6,29 / 100g 14,15 TC04

225 puszka czerwony 45 05 030 325  5,96 / 100g 13,40 TC04

Pasta tuszująca g

do kontroli powierzchniowej · jednorodność warstwy farby dostarcza informacji o jakości obróbki

Spray olejowy chłodząco-smarujący do wiercenia / cięcia g

Olej do cięcia o dużej efektywności · niemal bezzapachowy · wydłuża trwałość narzędzia, np. podczas wiercenia, 
frezowania, toczenia i wiercenia gwintów · z zabezpieczeniem narzędzia bez agresywnych dodatków · nadaje się do 
wszystkich metali kolorowych · nie zawiera silikonu · zachowanie podczas rozpylania: zawirowany, regulowany punktowo 
strumień cieczy roboczej do precyzyjnego dozowania środka wspomagającego cięcie w punkcie obróbki · połączenie 
specjalnych substancji czynnych, bez związków zawierających chlor · po rozpyleniu na obrabianą powierzchnię poczekać 
na odparowanie · możliwość stosowania nawet do trudnych procesów obróbki skrawaniem · szczególnie zalecany w 
obszarze obróbki metalu, aluminium, stali i żeliwa · przystosowany również do stali szlachetnej

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem 40 00 354 055  + 12 12,00 / 1l 4,801) PU06
1) cena za szt.

Pianka olejowa chłodząco-smarująca do wiercenia / skrawania g

optymalne zastosowanie w przypadku wszelkiego rodzaju obróbki skrawaniem wszystkich materiałów takich jak stal, 
stal wysokostopowa, aluminium, metale kolorowe, tytan · nie zawiera chloru, siarki, fosforu, silikonu, żywicy · bez 
agresywnych dodatków · gwarantuje długą żywotność narzędzi · doskonały efekt chłodzenia i smarowania · możliwość 
stosowania nawet do trudnych procesów obróbki skrawaniem · szczególnie zalecany w obszarze obróbki metalu, 
aluminium, stali i żeliwa · przystosowany również do stali szlachetnej

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem 40 00 354 056  + 12 29,00 / 1l 11,601) PU06
1) cena za szt.
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Produkty techniczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Wysokowydajny olej w areozolu do skrawania
wysokiej jakości olej do skrawania · do ogólnej i średnio ciężkiej obróbki skrawaniem metali · do najczystszych cięć 
gwintowanych · chroni narzędzia · do chłodzeni i smarowania podczas wiercenia, skrawania, toczenia, frezowania, 
piłowania i formowania · do stali stopowej i niestopowej, żeliwa, związków chromowo-niklowych, miedzi, tytanu, 
manganu, aluminium i ich stopów · nie zawiera oleju mineralnego i chloru

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem 40 00 349 003  + 6 19,50 / 1l 9,751) TC10
1) cena za szt.

Wysokowydajna pianka olejowa do wiercenia i skrawania g

chroni narzędzie i materiał · pianka o stabilnym przyleganiu · mieszalna ze wszystkimi wodorozcieńczalnymi środkami 
chłodzącymi · do chłodzenia i smarowania podczas wiercenia, skrawania i frezowania · do stali stopowej i niestopowej, 
żeliwa, związków chromowo-niklowych, miedzi i ich stopów · nie zawiera oleju mineralnego i siarki · zmywany wodą · 
spryskać suche podłoże i poczekać na odparowanie

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem 40 00 349 004  + 6 28,30 / 1l 14,151) TC10
1) cena za szt.

Pianka olejowa chłodząco-smarująca do wiercenia / cięcia SUPERCUT
wysokiej jakości olej do skrawania do wszystkich rodzajów metali · redukuje siły wymagane do cięcia, skraca czas obróbki 
i wydłuża trwałość narzędzi tnących · mocno przywierająca pianka olejowa, nie ścieka również z pionowych powierzchni · 
wolne od krzemu, chloru i aminy · ze względu na wysokociśnieniowe dodatki nadaje się również do twardych metali

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem 40 00 349 204  + 12 42,00 / 1l 16,801) TB14
1) cena za szt.

Olej do skrawania 391 g

do prac związanych z obróbką na wszystkich metalach · umożliwia uzyskiwanie dużych prędkości skrawania · zmniejsza 
wymaganą siłę · pozwala uzyskać optymalne powierzchnie skrawania i wydłuża trwałość narzędzi · wszechstronne 
zastosowanie w warsztatach i podczas montażu

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa /
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem 40 00 349 006  + 12 37,13 / 1l 14,851) TC61
1) cena za szt.
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Wysokiej jakości olej do skrawania Cut Spray
(wcześniej olej do skrawania w sprayu opta) · bez chloru - bez silikonu · aktywny olej do skrawania w sprayu do aplikacji 
punktowej do wielu zastosowań, np. obróbki skrawaniem i budowy konstrukcji stalowych · do wszystkich metali, 
szczególnie do stali nierdzewnej i kwasoodpornej · do trudno dostępnych miejsc, np. nad wysokością głowy · precyzyjna 
aplikacja podczas montażu i napraw · szczególne zalety: dobra przyczepność, punktowa aplikacja natryskowa, dłuższa 
trwałość narzędzi

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem 40 00 354 060  + 12 57,75 / 1l 23,101) TK28
1) cena za szt.

Olej chłodzący w aerozolu do skrawania Cut Planto Spray
(dawn. opta Uni-Nat Spray) · niemieszalny z wodą · na bazie surowców odnawialnych, nie zawiera chloru · wysokiej 
jakości, ekologiczny olej do skrawania, biodegradowalny · optymalne rozwiązanie do uniwersalnej obróbki metalu, 
np. gwintowania, frezowania itd.

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem 40 00 355 506  + 12 24,63 / 1l 9,851) TK28
1) cena za szt.

Spray olejowy chłodząco-smarujący do wiercenia / cięcia g

ekstremalnie odporny na ciśnienie, poprawia procesy obróbki skrawaniem wszystkich metali, zmniejsza tarcie i 
wytwarzanie ciepła na metalowych częściach · zmniejsza zużycie obrabianych części i narzędzi · wydłuża trwałość 
narzędzi do skrawania i wierteł · do metalu, miedzi, aluminium, tytanu, nierdzewnej stali szlachetnej, mosiądzu, 
żeliwa · zakres temperatur stosowania: temperatura otoczenia < +50 °C

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem Straw™ 40 00 354 442  + 12 26,75 / 1l 10,701) TU94
1) cena za szt.

Wysokiej jakości olej do skrawania g

nie mieszalny z wodą olej do skrawania o dużej wydajności · do obróbki skrawaniem metali nieżelaznych oraz do miękkich 
do twardych stali przy dużych prędkościach skrawania i zwiększonych wymaganiach odnośnie właściwości chłodzenia/
płukania (przeciąganie, wiercenie głębokich otworów, toczenie z dużą prędkością itp.) ·  brak korozji ciernej, nie zawiera 
cynku, chloru i silikonu · duża ochrona przed ścieraniem dzięki wyważonym dodatkom EP · olej bazowy o niewielkim 
parowaniu (w związku z tym jedynie niewielkie tworzenie się mgły olejowej) · bardzo dobre odprowadzanie ciepła oraz 
znakomite właściwości związane z sieciowaniem i płukaniem, tworzenie powierzchni o wysokiej jakości · gęstość w 
temp. 15 °C: 885 kg/m3 · ISO 3675 · lepkość w temp. 40 °C: 30 mm2/s   ISO 3104 · lepkość w temp. 100 °C: 4,8 mm2/s   
ISO 3104 · temperatura zapłonu (COC): 217 °C   ISO 2592 · działanie korozyjne na miedzi 3h/100 °C: 1a (stopień korozji) 
EN ISO 2160

Zawartość 
l

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

5 kanister 40 00 354 625 9,58 / 1l 47,90 PU06
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Produkty techniczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Wysokiej jakości olej do skrawania Cut 2000
(wcześniej opta 2000) · nie zawiera chloru, azotynu, silikonu · do wszelkiego rodzaju obróbki skrawaniem metali: np. 
gwintowania, wiercenia, pogłębiania, rozwiercania, frezowania, toczenia, przeciągania itd. · do dodatkowego smarowania 
ręcznego oraz smarowania obiegowego · do obróbki wszystkich metali żelaznych i nieżelaznych, stali niskowęglowych, 
jak i wysokostopowych stali nierdzewnych i kwasoodpornych

Zawartość Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

250 ml tryskawka 40 00 355 400 26,40 / 1l 6,60 TK28

  5 l kanister 40 00 355 401 13,00 / 1l 65,00 TK28

 10 l kanister 40 00 355 402 12,10 / 1l 121,00 TK28

wysokojakościowy olej do skrawania Cut 3000
nie zawiera chloru · nie zawiera silikonu · nie zawiera PCB · bezrozpuszczalnikowy · nieemulgujący olej do 
skrawania na bazie oleju mineralnego · nowoczesna, niska lepkość i doskonała skuteczność do każdego rodzaju 
obróbki skrawaniem metalu i innych materiałów · nadaje się zwłaszcza do smarowania obiegowego

Wskazówka: wysoka trwałość narzędzi przy optymalnych prędkościach skrawania i posuwach · doskonała jakość 
powierzchni, dokładność wymiarowa, ochrona narzędzi · znacznie wyższa skuteczność w stosunku do typowych · 

olejów przeznaczonych do obróbki metali nieżelaznych i stali nierdzewnej

Zawartość 
l

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

 5 kanister 40 00 355 520 13,56 / 1l 67,80 TK28

10 kanister 40 00 355 521 13,12 / 1l 131,15 TK28

Olej do gwintowania Cut Akafil
nie zawiera chloru · nie zawiera silikonu · nie zawiera PCB · bezrozpuszczalnikowy · uniwersalny olej o wysokiej 
lepkości, nieemulgujący, na bazie olejów mineralnych i skutecznych substancji czynnych w bardzo wysokiej koncentracji · 
szczególnie nadaje się do obróbki materiałów trudnych do obróbki, zwłaszcza do gwintowania i rozwiercania · do 
stosowania wszędzie tam, gdzie wykonywane są najtrudniejsze operacje obróbki i gdzie wymagana jest najwyższa 
wydajność · specjalnie do ręcznego doprowadzania smaru

Zawartość Pojemnik Nr art. cena podstawowa 
/ EUR

EUR KO

210 ml butelka 40 00 355 515  5,00 / 100ml 10,50 TK28

 10 l kanister 40 00 355 516 24,59 /   1l 245,90 TK28

Olej chłodzący do skrawania Cut S DVGW
(wcześniej otap KL 30 S) · syntetyczny, nie zawiera olejów mineralnych, nie zawiera silikonu · z atestem DVGW, 
nr atestu DVGW: DW-0201AT2532 · do instalowania systemów zaopatrzenia w wodę pitną oraz w budowie maszyn dla 
przemysłu spożywczego · gotowy do użycia środek do nacinania gwintów o maksymalnym działaniu smarnym, tylko do 
stosowania w postaci nierozcieńczonej · znaczna poprawa wydajności skrawania, gwarancja dłuższej żywotności maszyn 
i narzędzi · preferowanym obszarem zastosowania są gwinciarki (maszyny do wykonywania gwintów)

Zawartość Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 ml puszka ze sprayem 40 00 355 409  + 12 30,25 / 1l 12,101) TK28

  5 l kanister 40 00 355 411  1 14,03 / 1l 70,15 TK28

 10 l kanister 40 00 355 412  1 11,97 / 1l 119,70 TK28
1) cena za szt.
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Olej specjalny do skrawania Minimal 1000
(wcześniej opta WI 3050) · nie zawiera chloru, azotynu, silikonu · preparat do smarowania minimalnego stosowany w 
wysokociśnieniowych systemach natryskowych do obróbki skrawaniem aluminium i stali · do narzędzi z wewnętrznym 
doprowadzaniem chłodziwa · nadaje się do np. skrawania, frezowania, wiercenia, skrawania i formowania gwintów, 
wykrawania, ścinania i skrawania na wycinarce młoteczkowej · Brak wymagań ze strony Urzędu Ochrony Wód lub  
ze strony stowarzyszenia zawodowego ubezpieczania od wypadków

Zawartość 
l

Pojemnik Nr art. cena podstawowa 
/ EUR

EUR KO

5 kanister 40 00 355 512 26,04 / 1l 130,20 TK28

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa /
EUR

EUR KO

600 puszka ze sprayem 40 00 355 399  + 12 20,05 / 1l 12,031) WJ00
1) cena za szt.

Preparat do gwintowania g

chłodzi gwint i rury podczas stosowania · przyspiesza obróbkę skrawaniem metalu · poprawia jakość gwintu ·  
zmniejsza siłę obrotu wywieraną podczas nacinania gwintu · bez chloru i innych halogenów, PCB i metali ciężkich

Wysokowydajny smar do skrawania Akawax
nie zawiera chloru · nie zawiera silikonu · nie zawiera PCB · bezrozpuszczalnikowy · wysokiej jakości smar do 
skrawania na bazie oleju mineralnego, różnych wosków z wysoce aktywnymi dodatkami w praktycznej kasecie z tektury · 
nieodzowny, gdy nie jest możliwe automatyczne smarowanie, szczególnie przy wierceniu podwieszonym, gwintowaniu,  
a także przy cięciu piłą · przeznaczony głównie do ręcznej obróbki metalu

Zawartość 
g

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

 80 trzpień 40 00 355 525  6,88 / 100g 5,50 TK28

350 trzpień 40 00 355 526 34,14 /   1kg 11,95 TK28

Wysokiej jakości płyn chłodząco-smarujący
wysokiej jakości emulgująca ciecz chłodząco-smarująca · ze skutecznymi dodatkami EP (Extreme Pressure), powoduje 
wyraźne przedłużenie trwałości narzędzi i umożliwia obróbkę z wysokimi prędkościami skrawania · długotrwała stabilność · 
wyśmienita ochrona przed korozją · testowana dermatologicznie · stosowana w różnych metodach skrawania · 
gęstość/15 °C: 915 kg/m³ (DIN EN ISO 12185) · lepkość/40 °C: 38 mm²/s (DIN EN ISO 3104) · wartość pH (4-5 %): 9,2 
(DIN 51 369) · test korozyjny: 0 [1:20] (DIN 51 360/T 2) · zawartość oleju mineralnego: 62,5 % · zalecana temperatura 
magazynowania: +5°C do maks. +40°C

Stężenie użytkowe:                            
wiercenie/frezowanie itp.: 1:20                         
rozwiercanie dokładne/piłowanie itp.: 1/10                        
gwintowanie: 1:5 bis 1:10 
Klasa zagrożenia wody  
koncentrat: 1 
emulsja (<60 %): 1

Zawartość 
l

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

5 kanister 40 00 354 630 10,81 / 1l 54,05 PU06
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Produkty techniczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Ciecz chłodząco-smarująca o dużej efektywności Cool 500
(wcześniej opta HE 500) · nie zawiera chloru · nie zawiera azotynów · nie zawiera silikonu · wysokiej jakości ciecz 
chłodząco-smarująca o dużej efektywności na bazie oleju mineralnego · wysoka stabilność dzięki doskonałej ochronie 
antykorozyjnej · niskopieniący · specjalne dodatki do smarowania zapewniają doskonałe właściwości smarowania i 
chłodzenia podczas obróbki metali · nadaje się do wszystkich pozostałych materiałów metalicznych, zwłaszcza do stali, 
stali wysokostopowych i stali nierdzewnej · można używać w pilarkach tarczowych, taśmowych i kabłąkowych oraz we 
wszystkich tokarkach, frezarkach, wiertarkach i gwinciarkach · Spełnia wymogi TRGS 611. 
 
Stężenie użytkowe: 
ogólna obróbka skrawaniem:   5% 
ciężka obróbka skrawaniem: 10%

Zawartość 
l

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

 5 kanister 40 00 355 500 12,88 / 1l 64,40 TK28

10 kanister 40 00 355 501 12,20 / 1l 122,00 TK28

Ciecz chłodząco-smarująca o dużej efektywności Cool 600 HS
(wcześniej opta 783) · nie zawiera chloru, azotynu, silikonu, diaminy · wodorozcieńczalny płyn chłodząco-smarujący 
na bazie półsyntetycznej · uniwersalne zastosowanie do niemal wszystkich materiałów i wykonań · dzięki wysokiej 
jakości dodatkom EP gwarantuje dobre chłodzenie, dużą zdolność zwilżania i ponadprzeciętne właściwości smarujące 
· stosowany w systemach centralnych oraz niezależnych maszynach · wysoka stabilność bakteryjna · stabilna trwała 
emulsja i niezawodne zabezpieczenie antykorozyjne do maszyn i detali · Spełnia wymogi TRGS 611. 
 
Stężenie użytkowe: 
ogólna obróbka skrawaniem: 5 - 6 % 
szlifowanie:  2-3 %

Zawartość 
l

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

10 kanister 40 00 355 505 12,72 / 1l 127,20 TK28

Płyn chłodząco-smarujący Premium Cool 700 S
(wcześniej opta KM 701) · nie zawiera chloru, azotynu, silikonu, fenolu · wodorozcieńczalny płyn chłodząco-smarujący 
nie zawierający oleju mineralnego · po zmieszaniu daje przejrzysty roztwór · dzięki wysokiej jakości dodatkom EP 
gwarantuje dobre chłodzenie, dużą zdolność zwilżania i doskonałe właściwości smarujące · stosowany podczas obróbki 
wiórowej, np. szlifowania oraz w obrabiarkach z zasilaniem centralnym lub niezależnym przy obróbce żeliwa, stali, stali 
wysokostopowych i metali nieżelaznych · Spełnia wymogi TRGS 611. 
 
Stężenie użytkowe: 
szlifowanie:    2-3 % 
normalna obróbka:    5 % 
ciężka obróbka:   10 %

Zawartość 
l

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

 5 kanister 40 00 355 510 12,80 / 1l 64,00 TK28

10 kanister 40 00 355 511 11,91 / 1l 119,10 TK28

Pałeczka pomiarowa
do kontroli chłodziwa

Wersja Zakres pomiarowy Zawartość szt. Pojemnik Nr art. EUR KO

zawiera azotany 10-500 mg/l 100 puszka 40 00 355 531 49,201) TX28

zawiera azotyny  1- 80 mg/l 100 puszka 40 00 355 532 49,201) TX28

wartość pH  7,5-9,5 100 puszka 40 00 355 533 23,901) TX28

obciążenie bakteriami 10²-107  20 karton 40 00 355 534 98,402) TX28
1) cena za puszkę, 2) cena za karton
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Olej hydrauliczny HLP 46
ISO VG 46 · olej hydrauliczny HLP zgodny z DIN 51524-2 lub olej hydrauliczny HM zgodny z najnowszą normą  
ISO 6743/4 na bazie rafinatów specjalnych o wysokiej odporności na starzenie · spełnia minimalne wymagania określone 
w normie, w wielu kwestiach znacznie je przewyższając · olej uniwersalny, przeznaczony zwłaszcza do układów 
hydraulicznych, w których występują duże obciążenia termiczne, istnieje zagrożenie korozji wskutek dostania się wody 
lub których silniki hydrauliczne i pompy ze względu na swoją konstrukcję lub warunki eksploatacyjne wymagają oleju  
z dodatkami zmniejszającymi ścieranie przy tarciu półpłynnym

Zawartość 
l

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

10 kanister 40 00 355 530 7,92 / 1l 79,20 TK28

Środek czyszczący do hamulców g

do czyszczenia układów hamulcowych, elementów sprzęgła itd. · usuwa bez pozostałości olej, smar, wosk i inne osady ·  
krótki czas działania · idealne zastosowanie do montażu oraz obróbki końcowej obrabianych części, w szczególności 
również przed lakierowaniem · możliwość stosowania w przemyśle motoryzacyjnym, do usuwania pyłu hamulcowego  
lub płynu hamulcowego · nadaje się również do szkła lub ceramiki · nie zawiera rozpuszczalników na bazie chloru ·  
puszka sprayu 500 ml: zawiera aceton/5 l kanister: bez acetonu

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem 40 00 354 105  + 12 5,40 / 1l 2,701) PE03

  5 kanister 40 00 354 106  1 4,29 / 1l 21,45 PE03
1) cena za szt.

Środek do czyszczenia hamulców / części g

do czyszczenia i odtłuszczania części przemysłowych, hamulców oraz tarcz hamulcowych · olej, smar, zanieczyszczenia, 
a nawet zasuszone, zapieczone oleje i pył hamulcowy są skutecznie usuwane · odparowuje bez pozostałości · przyjemny 
zapach oraz dobra zgodność z materiałami, również lakierami i tworzywami sztucznymi · bardzo silny strumień rozpylania

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem 40 00 354 496  + 12 8,40 / 1l 4,201) TC05
1) cena za szt.

Środek czyszczący do hamulców g

do szybkiego i gruntownego czyszczenia · czyści hamulce, sprzęgła, gaźniki, pompy benzynowe oraz inne części silnika 
i pojazdu · czyści i odtłuszcza hamulce bębnowe i tarczowe, klocki hamulcowe, cylinderki hamulcowe, sprężyny i 
inne części silnika · wysoka skuteczność dzięki specjalnemu rozpuszczalnikowi · usuwa nawet najbardziej uporczywe 
zanieczyszczenia · działanie czyszczące dzięki specjalnemu wykonaniu głowicy rozpylającej

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem 40 00 349 405  + 6 8,88 / 1l 3,551) TC10
1) cena za szt.
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Intensywny środek do czyszczenia hamulców g

czyszczenie hamulców i innych części pojazdu · szybko schnący i odparowujący bez pozostawiania śladów, o bardzo 
dobrej skuteczności czyszczenia · nie zawierający acetonu - neutralny dla gumy, tworzywa sztucznego i powierzchni 
lakierowanych · nie zawierający silikonu i odtłuszczony

Zawartość 
l

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

 0,5 puszka ze sprayem 40 00 354 401  + 15 5,90 / 1l 2,951) TC10

 5 kanister 40 00 349 406  1 5,04 / 1l 25,201) TC10

25 kanister 40 00 349 407  1 3,82 / 1l 95,601) TC10

60 beczka 40 00 349 408  1 3,73 / 1l 223,901) TC10
1) cena za szt.

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem 40 00 354 109  + 24 7,80 / 1l 3,901) TB14
1) cena za szt.

Środek czyszczący do hamulców BRAKLEEN PRO g

z formułą 5-składnikową - Najefektywniejszy sposób na szybkie i nie pozostawiające śladów czyszczenie 
hamulców, przekładni, części silnika itd.: czyści do 40 tarcz hamulcowych dzięki 5-składnikowej formule* · pięć 
komponentów substancji czynnych zapewnia optymalne czyszczenie z oleju, smaru, zanieczyszczeń drogowych i płynu 
hamulcowego · wysoka wydajność dzięki wyważonemu systemowi dozowania · przyjemny podczas pracy dzięki jedynej 
w swoim rodzaju nucie zapachowej · optymalne zastosowanie dzięki przyjaznej w obsłudze głowicy rozpylającej i 
systemowirozpylania 360° · schnie szybko i bez pozostałości 
 
* podstawa obliczeń: Czas rozpylania na jedną tarczę hamulcową dla przedniej i tylnej strony wynosi 6 sekund.  
Dzięki wysokiej efektywności czyszczenia BRAKLEEN z reguły wystarcza tylko jedno spryskanie.

Środek czyszczący do hamulców SOL-X g

czynnik napędowy: CO2, duża zawartość substancji czynnych i duża skuteczność płukania · baza: spirytus mineralny,  
bez acetonu! · głowica rozpylająca z rurką, punktowy strumień rozpylania

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem 40 00 354 666  + 12 6,70 / 1l 3,351) TU18
1) cena za szt.

Środek czyszczący do hamulców toolbOKS g

usuwanie uporczywych zanieczyszczeń i pozostałości olejów, smarów, żywic, klejów, smoły, sadzy, płynów hydraulicznych 
i hamulcowych oraz pozostałości po ścieraniu sprzęgła i hamulców · czyści i usuwa szybko i bez pozostałości · duża 
skuteczność i wydajność · dla części pojazdów takich jak hamulce, gaźniki, sprzęgła, układy wtryskowe oraz inne części 
silników i przekładni, części maszyn, jak łożyska walcowe, sprężyny, prowadnice oraz narzędzia i urządzenia

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem 40 00 349 710  + 12 6,50 / 1l 2,601) TX61
1) cena za szt.

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

puszka ze sprayem 40 00 347 518  + 6 12,63 / 1l 5,051) TC79
1) cena za szt.

Środek do czyszczenia hamulców / części Professional g

wydajny specjalny środek do czyszczenia · do wszystkich prac związanych z konserwacją i naprawą na hamulcach, 
sprzęgłach i częściach silnika · usuwa szybko i całkowicie bez pozostałości pył hamulcowy oraz wszystkie zawierające 
olej, smar i silikon zanieczyszczenia i osady · nie zawierający acetonu i aromatu · możliwość rozpylania w pozycji 
odwróconej · z Easy-Spray: podwójny system rozpylania dla selektywnego i powierzchniowego nanoszenia produktu bez 
przekładania
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Środek czyszczący do hamulców g

silny środek czyszczący, usuwa efektywnie smar, olej, brud i osady z hamulców, sprzęgieł, przekładni i innych 
podzespołów · działa natychmiast i wysycha bez pozostałości · możliwość stosowania na większości powierzchni, jak np. 
farba, guma, tworzywo sztuczne i aluminium (należy najpierw sprawdzić kompatybilność materiału) · zakres temperatur 
stosowania: temperatura pokojowa

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem 40 00 354 448  + 6 9,90 / 1l 4,951) TU94
1) cena za szt.

Uniwersalny środek czyszczący QUICKLEEN g

uniwersalny środek czyszczący, szybko działający środek czyszczący i środek odtłuszczający o 5-krotnej sile · dobre 
do bardzo dobrych właściwości rozpuszczania brudu i czyszczenia przy różnych rodzajach brudu · szybkie i nie 
pozostawiające pozostałości odparowanie · duża kompatybilność materiału z wszystkimi metalami i wieloma lakierami i 
tworzywami sztucznymi 
 
QUICKLEEN - pięć komponentów substancji czynnych do szybkiego czyszczenia szerokiego spektrum 
zanieczyszczeń 
usuwa sadzę, pozostałości olejów i smarów, sole i brud z dróg, pozostałości klejów, pozostałości smołowe, emulsje 
oleju chłodzącego, smary chłodzące lub powłoki woskowe · szybko wnika w najmniejsze pęknięcia, wysycha w ciągu 
kilku minut bez pozostawiania śladów · przyjemny zapach, a przez to przyjemny w obróbce · do czyszczenia części 
elementów maszyn · do odtłuszczania przed klejeniem lub lakierowaniem · testowany i stosowany w utrzymaniu ruchu 
kolejowego, chemii przemysłowej, przemyśle stalowym, budowie maszyn i urządzeń oraz w przemyśle motoryzacyjnym · 
w szczególności wydajny dzięki 95% zawartości substancji czynnej  · z systemem zraszania 360°

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem bezbarwny 40 00 354 118  + 12 9,40 / 1l 4,701) TB14
1) cena za szt.

Przemysłowe środki czyszczące QUICKLEEN PLUS g

środek czyszczący do celów przemysłowych silnie rozpuszczający brud · dzięki wysokiej temperaturze zapłonu 
wynoszącej 29 °C podczas stosowania występuje mniejsze ryzyko zapłonu, przez co środek odpowiada również 
większym wymaganiom odnośnie bezpieczeństwa pracy (AII) · odparowuje bez pozostawiania śladów w ciągu 
kilku minut · idealnie nadaje się czyszczenia i odtłuszczania części pojazdów i maszyn oraz metalowych powierzchni 
wszelkiego rodzaju

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem bezbarwny 40 00 349 203  + 12 11,80 / 1l 5,901) TB14
1) cena za szt.

Uniwersalny środek czyszczący 2610/2611 g

dla części maszyn i powierzchni z zaolejonymi lub zatłuszczonymi zanieczyszczeniami · odparowuje szybko i bez 
pozostałości · duża siła czyszczenia · brak wychładzania · środek do czyszczenia miejsc zanieczyszczonych smarem i 
klejem

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem bezbarwny 40 00 349 029  + 12 22,80 / 1l 11,401) TC61
1) cena za szt.
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Uniwersalny środek czyszczący g

szybko działający środek czyszczący na bazie rozpuszczalnika · usuwa smar, olej, zanieczyszczenia i brud bez 
pozostawiania śladów · nadaje się do metali, okapów wyciągowych i okładzin podłogowych (należy wcześniej sprawdzić 
tolerancję materiału) · działa natychmiast po kontakcie · łatwo zmywalny · nie pozostawia śladów · zakres temperatur 
stosowania: temperatura pokojowa · rejestracja NSF K1 (nr rej. 145373)

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem bezbarwny 40 00 354 446  + 12 22,60 / 1l 11,301) TU94
1) cena za szt.

Zmywacz, środek czyszczący do zastosowań przemysłowych g

usuwa uporczywe zabrudzenia i osady na powierzchniach zanieczyszczonych olejami, smarami, tłuszczami, 
pyłem węglowym, plamami smoły, asfaltem i pozostałościami kleju · łatwo rozpuszcza resztki kleju i pozostałości 
uszczelnieńuszczelek · do usuwania graffiti, tuszu długopisów i flamastrów · do czyszczenia powierzchni i profili · na 
wszystkich metalach i tworzywach sztucznych · niezwykle skuteczny podczas czyszczenia okien i drzwi z tworzywa 
sztucznego · wszechstronne zastosowanie i łagodny dla materiału · przed użyciem przetestować w niewidocznym 
miejscu

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem bezbarwny 40 00 354 115  + 12 7,60 / 1l 3,801) PH00
1) cena za szt.

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem bezbarwny 40 00 354 405  + 6 8,30 / 1l 4,151) TC10
1) cena za szt.

Środek czyszczący dla przemysłu o dużej efektywności g

rozpuszcza i usuwa szybko i dokładnie zabrudzenia, oleje, smary i inne resztki żywicy · szybkoschnący, odparowuje bez 
pozostałości · nie ulega korozji · nie zawiera silikonu · zawiera aceton · do czyszczenia i odtłuszczania części maszyn, 
powierzchni, stalowych lin, kół zębatych itp. 

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem bezbarwny 40 00 354 110  + 12 7,80 / 1l 3,901) PH00
1) cena za szt.

Środek odtłuszczający g

ekstremalnie szybko odparowujący środek odtłuszczający o natychmiastowym działaniu · nie pozostawia pozostałości, 
dlatego idealnie nadaje się jako zamiennik węglowodorów halogenowych · do usuwania silikonowych środków 
antyadhezyjnych, olejów antyadhezyjnych i mgiełki lakierniczej, oznaczeń itp. · do zastosowań w obszarach produkcji, 
pomocy warsztatowych, napraw, konserwacji pojazdów mechanicznych oraz maszyn rolniczych i budowlanych · przed 
użyciem przetestować w niewidocznym miejscu
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Środek do czyszczenia powierzchni SF 7063 g

środek uniwersalny do czyszczenia i odtłuszczania wszelkiego rodzaju powierzchni i części maszyn przed przed 
wykonaniem naprawy lub prac montażowych przy użyciu klejów LOCTITE · na bazie rozpuszczalnika · odparowuje bez 
pozostałości · usuwa najważniejsze smary, oleje, substancje smarujące

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem bezbarwny 45 66 601 061  + 12 34,13 / 1l 13,651) TC35
1) cena za szt.

Szybkodziałający środek czyszczący 2661 g

dla części maszyn i powierzchni z zaolejonymi lub zatłuszczonymi zanieczyszczeniami · odparowuje szybko i bez 
pozostałości · duża siła czyszczenia · idealny do przygotowania do klejenia i czyszczenia miejsc smarowania · środek 
czyszczący do hamulców

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

600 puszka ze sprayem bezbarwny 40 00 349 032  + 12 8,92 / 1l 5,351) TC61
1) cena za szt.

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem bezbarwny 40 00 349 150  + 12 27,13 / 1l 10,851) TC61
1) cena za szt.

Intensywny środek czyszczący, przemysł spożywczy 2671 g

bezbarwny · do usuwania starych i żywicznych pozostałości oleju i smaru lub rozpuszczania pozostałości silikonu i kleju 
· odparowuje szybko i bez pozostałości · wysoka skuteczność czyszczenia · dobra tolerancja w przypadku popularnych 
tworzyw sztucznych · może być stosowany w przemyśle spożywczym, paszowym i farmaceutycznym · NSF K1 / K3 
nr rej. 149998 · Wskazówka: obfite zwilżanie czyszczonych powierzchni · równoczesne ścieranie, np. papierowymi 
lub celulozowymi chusteczkami wspomaga czyszczenie · w przypadku uporczywych zanieczyszczeń należy w 
razie konieczności powtórzyć proces · następnie w temperaturze pokojowej całkowicie wysuszyć · nadmiar środka 
czyszczącego wytrzeć chłonnym materiałem i odparować na zewnątrz 
Uwaga: Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach lub na zewnątrz. Ograniczenia podczas stosowania 
na elastomerach i tworzywach sztucznych, jak np. materiały z EPDM, neoprenu, poliuretanu, silikonu, fuoroelastomerów. 
Zaleca się przed użyciem środka czyszczącego sprawdzenie odporności. 
Uwaga: przestrzegać wytycznych NSF podczas stosowania w branży spożywczej

Środek do czyszczenia w sprayu S g

środek czyszczący i odtłuszczający do wszystkich metali, szkła, ceramiki i wielu tworzyw sztucznych · odparowuje 
całkowicie bez pozostawiania śladów · dzięki specjalnemu zaworowi możliwe prace nad wysokością głowy · można 
stosować na wszystkich metalach, szkle, ceramice i większości tworzyw sztucznych · do czyszczenia i odtłuszczania 
przed gruntowaniem i lakierowaniem, do czyszczenia części maszyn lub przed użyciem innych produktów WEICON, gdzie 
tłuste podłoże mogłoby osłabić efekt 

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem bezbarwny 40 00 349 547  + 12 15,10 / 1l 7,551) TC95
1) cena za szt.
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Alkohol do czyszczenia KONTAKT IPA g

izopropanol o dużej czystości · rozpuszcza tłuste zanieczyszczenia oraz wodoodporny atrament · do czyszczenia 
głowic wideo i dźwiękowych, czyszczenia części napędów, gumowych rolek lub małych przekładni · czyszczenie szkieł 
optycznych, luster i metalowych powierzchni o dużym połysku · z 360° systemem spryskiwania

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

200 puszka ze sprayem 40 00 354 185  + 12 3,75 / 100ml 7,501) TB14
1) cena za szt.

Wysokowydajny rozpuszczalnik specjalny
całkowite usunięcie uporczywych zanieczyszczeń · nakładanie na chrom, szkło i wszystkie gładkie powierzchnie · 
optymalne usuwanie naklejek, żywicy drzewnej, mgły lakierniczej i wielu innych substancji z twardych, niechłonnych 
podłoży · spryskać całą powierzchnię papierowej etykiety oraz etykiety z tworzywa sztucznego od krawędzi i pozostawić 
na dwie minuty · spryskać na krótko resztki kleju, mgiełkę lakierniczą lub graffiti i po kilku sekundach wytrzeć wilgotną 
ściereczką · w razie potrzeby powtórzyć procedurę · w przypadku podłoży lakierowanych i z tworzywa sztucznego 
sprawdzić najpierw ustępliwość w niezauważalnym miejscu

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem bezbarwny 40 00 354 117  + 6 32,30 / 1l 16,151) TC10
1) cena za szt.

Zmywacz do kleju / materiałów uszczelniających g

usuwa resztki zapieczonych uszczelek z materiałów stałych, utwardzone masy uszczelniające, utwardzone kleje · 
możliwość stosowania w przypadku przedmiotów wykonanych z metalu, drewna, szkła, ceramiki, polietylenu i 
polipropylenu · do szybkiego i łatwego usuwania pozostałości oleju, smarów, olejów, żywic, smoły, pozostałości  
smarów i środków ślizgowych, farb i lakierów · nie nadaje się do lakierowanych powierzchni - możliwość 
uszkodzenia tworzyw sztucznych Przed użyciem należy koniecznie przetestować powierzchnię w  
niewidocznym miejscu sprawdzić pod kątem możliwości użycia!

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem 40 00 354 120  + 12 14,25 / 1l 5,701) PH00
1) cena za szt.

Zmywacz do klejów i uszczelniaczy Remover-208 g

uniwersalny środek czyszczący do czyszczenia nieutwardzonych uszczelniaczy i klejów Sikaflex® z narzędzi i 
zanieczyszczonych, nie porowatych materiałów · wstępne czyszczenie mocno zanieczyszczonych, nie porowatych 
materiałów · czyszczenie lakierowanych powierzchni przed klejeniem

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem bezbarwny, przeźroczysty 40 00 349 602  + 12 50,00 / 1l 20,001) TK78
1) cena za szt.
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zmywacz do kleju g

uniwersalny zmywacz do kleju · nadaje się do usuwania resztek kleju i naklejek, usuwa nawet klej błyskawiczny (w 
zależności od podłoża), klej uniwersalny, klej mocnowiążący, może być stosowany nawet do usuwania olejów i smarów · 
nie nadaje się do klejów dwuskładnikowych · nadaje się do wielu powierzchni (najpierw przetestować, nie nadaje się do 
stosowania na jedwabiu, skórze, zamszu, styropianie lub gumie) · może być również stosowany pionowo i nakładany 
precyzyjnie dzięki formule żelu

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

200 puszka ze sprayem 40 00 353 487  + 6 3,35 / 100ml 6,701) TB91
1) cena za szt.

Środek do usuwania naklejek g

produkt specjalny do delikatnego i całkowitego usuwania naklejek, etykiet, taśm klejących, resztek kleju oraz smaru, 
oleju, smoły, sadzy i atramentu z podłoży odpornych na rozpuszczalnik, jak np. szkło, kamień, ceramika, drewno,  
PCW itd. · środek do usuwania naklejek ma formę pasty, dlatego dobrze przywiera do pionowych powierzchni

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

150 butelka 40 00 355 850 2,40 / 100ml 3,60 TU54

Środek do usuwania naklejek g

do łatwego rozpuszczania i usuwania naklejek i świeżej mgły farby · idealny do użytku w samochodzie i w gospodarstwie 
domowym · bez trudu rozpuszcza naklejki, etykiety z cenami, folie do opisywania, winiety itp. · usuwa mgłę farby, plamy 
farby, pozostałości po paście do butów, sadzę, olej, nikotynę itp. · nie spryskiwać poliwęglanu / przeźroczystego szkła / 
sztucznego szkła / poliakrylu lub PCW

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

300 puszka ze sprayem 40 00 349 400  + 6 29,50 / 1l 8,851) TC10
1) cena za szt.

Środek do usuwania etykiet SOLVENT 50 g

bardzo skuteczny środek do usuwania etykiet na bazie naturalnych terpenów pomarańczowych · o zapachu pomarańczy · 
przenika przez papier etykiety i rozpuszcza klej · bez czasochłonnego zdrapywania etykiet · całkowite usuwanie za jednym 
razem, dlatego delikatne dla podłoża · usuwa również wszelkiego rodzaju pozostałości kleju, np. plamy smoły lub resztki 
kleju z winiet · w szczególności wydajny dzięki 95% zawartości substancji czynnej  · z 360° systemem spryskiwania

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

200 puszka ze sprayem 40 00 354 177  + 12 3,58 / 100ml 7,151) TB14
1) cena za szt.
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

200 puszka ze sprayem 40 00 354 016  + 12 4,40 / 100ml 8,801) TB14
1) cena za szt.

Środek do usuwania etykiet SOLVENT 50 SUPER g

ze szczotką do nanoszenia, rejestracja NSF K3 (nr rej. 139732) do zastosowań w przemyśle spożywczym · 
najwyższa siła rozpuszczania · usuwa szybko i delikatnie etykiety papierowe i kleiste zanieczyszczenia · po krótkim czasie 
działania etykiety można bez trudu zdjąć za jednym razem, bez pozostałości · oszczędny w zużyciu dzięki nakładanej 
szczotki do nanoszenia lub rurki do natryskiwania

Środek do usuwania graffiti g

receptura z zastosowaniem wielu naturalnych substancji czynnych gwarantuje usuwanie również uporczywej chemii · 
łagodny preparat do usuwania powłok malarskich z rozpuszczalnikami i emulgatorami · spryskać i odczekać na reakcję, 
a następnie zmyć szczotką i wodą · usuwa bez trudu malunki ze ścian, marker permanentny, klej, pozostałości żywicy 
i oleju · możliwość stosowania również w zakładach przemysłowych i drukarniach, do czyszczenia wałków farbowych i 
obciągów gumowych · na wszystkich zmywalnych powierzchniach, jak np. tworzywo sztuczne, aluminium, szkło, płytki, 
kamień, beton, marmur, terrazzo, powłoki Resopal itp. 

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem 40 00 354 126  + 12 15,63 / 1l 6,251) PH00
1) cena za szt.

Środek czyszczący do stali szlachetnej g

chroni i konserwuje wszystkie metalowe powierzchnie i nadaje lśniący połysk bez zacieków · bezbarwny · powierzchnia 
jest perfekcyjnie zabezpieczana przed ponownym zanieczyszczeniem i plamami · aktywne powierzchniowo substancje 
w rozpuszczalnikach · wszechstronne zastosowanie, również w obszarze spożywczym · szczególnie zalecany do 
powierzchni ze stali szlachetnej powierzchni roboczej, szaf i regałów, okładzin ściennych itp. · czyści i redukuje ponowne 
powstawanie odcisków palców

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem 40 00 354 124  + 6 13,30 / 1l 6,651) PH00
1) cena za szt.

Środek czyszczący do stali szlachetnej g

środek do czyszczenia i pielęgnacji do stali szlachetnej i innych metalowych powierzchni · czyści i pielęgnuje wszystkie 
metalowe powierzchnie wewnątrz i na zewnątrz budynków, np. lodówki, pokrywy odciągu pyłu, wózki grillowe itp. · 
usuwa zanieczyszczenia, smary, oleje, żywice i odciski palców · chroni przez długi czas przed nalotami i ponownym 
zanieczyszczeniem · powierzchnie odzyskują swój pierwotny blask · działa antystatycznie · chroni przed odciskami palców

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

250 puszka ze sprayem 40 00 349 014  + 6 23,00 / 1l 5,751) TC10
1) cena za szt.
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Intensywny środek do czyszczenia stali szlachetnej g

czyszczenie i ochrona wszystkich metalowych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz budynków · usuwa zanieczyszczenia, 
wapno, nalot rdzy, smary, oleje i żywice · skuteczny na stali szlachetnej, aluminium, miedzi i mosiądzu · optymalna 
ochrona przed nalotem · antystatyczne działanie · spełnia wymagania kategorii A7 NSF (nr rej. 139339) · produkt 
zatwierdzony do przemysłu przetwórstwa spożywczego

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem 40 00 354 410  + 6 16,40 / 1l 8,201) TC10
1) cena za szt.

Środek czyszczący do stali szlachetnej INOX KLEEN g

dopuszczenie do stosowana w przemyśle spożywczym NSF C1/A7 (nr rej. 138083) · specjalna, wodna pianka do 
czyszczenia i pielęgnacji do stali szlachetnej, aluminium i chromu · po czyszczeniu pozostawia równomiernie lśniącą 
powierzchnię · bardzo cienka, wypierająca wodę warstwa ochronna tworzy długotrwały połysk

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa /
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem 40 00 354 350  + 12 16,60 / 1l 8,301) TB14
1) cena za szt.

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem 40 00 354 356  + 12 26,30 / 1l 13,151) TB14
1) cena za szt.

Antykorozyjny olej ochronny i środek do pielęgnacji 3-36 g

do metalowych powierzchni · dla błyszczących powierzchni z aluminium, stali szlachetnej i chromu · pozostawia niemal 
niewyczuwalną warstwę ochronną i smarującą · środek ochronny do uchwytów · usuwa oleiste, tłuste zanieczyszczenia 
i sadzę · temperatura zapłonu 78°C · nie zawiera silikonu · na liście stowarzyszenia przemysłu aluminiowego jako nie 
ścierny środek czyszczący · dopuszczenie do stosowana w przemyśle spożywczym wg NSF H2 (nr rej. 139736) · w 
szczególności wydajny dzięki 95% zawartości substancji czynnej · z 360° systemem spryskiwania

Powietrze sprężone w sprayu g

wytwarza ciśnienie ok. 4 bar · uniwersalne · bez kondensatów · gaz specjalny do produkcji gazu sprężonego ·  
do przedmuchiwania i odpylania podzespołów elektronicznych, urządzeń optycznych itp., prac bez napięcia

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem 40 00 354 660  + 12 10,25 / 1l 4,101) PU06
1) cena za szt.
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Spray do czyszczenia, sprężony gaz STAUBFREI g

bezdotykowo usuwa kurz, najdrobniejsze kłaczki i drobne cząstki z trudno dostępnych miejsc · pozwala to ochronić 
wrażliwe przedmioty, jak filmy, optykę i metale polerowane na wysoki połysk · większa wydajność dzięki zastosowaniu 
szkła specjalnego (objętość rozpryskiwanego gazu ok. 80 litrów – porównanie sprężonego powietrza ok. 5 litrów)

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

300 puszka ze sprayem 40 00 354 524  + 6 19,67 / 1l 5,901) TC05
1) cena za szt.

Silnie sprężone powietrze w sprayu g

usuwa najdrobniejsze cząstki zanieczyszczeń z wrażliwych powierzchni · czysty i suchy sprężony gaz · do czyszczenia 
podzespołów/urządzeń elektronicznych · z zaworem 360° również do zastosowania w pozycji odwróconej · wzmocniona 
intensywność przedmuchiwania · stabilne ciśnienie gazu aż do całkowitego opróżnienia · palne · bezbarwne · 
bezzapachowe · niezawierające rozpuszczalników

Wskazówka: Nie stosować w przypadku urządzeń znajdujących się pod napięciem (należy najpierw odłączyć wtyczkę 
sieciową). Przed włączeniem należy odpowiednio przewietrzyć urządzenia elektroniczne. Trzymać z dala od źródeł zapłonu.

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

270 puszka ze sprayem 40 00 349 413  + 6 20,00 / 1l 5,401) TC10
1) cena za szt.

Sprężone powietrze w sprayu DRUCKLUFT 67 g

bezpieczne, nie zanieczyszczone olejem powietrze sprężone w sprayu do zdmuchiwania pyłu i zanieczyszczeń · zgodnie 
z testem bezpieczeństwa według dyrektywy 75/324/EWG w sprawie aerozolu nie ma niebezpieczeństwa zapłonu i 
wybuchu przy prawidłowym użytkowaniu · czysty, suchy gaz pod ciśnieniem, bardzo wydajny · idealnie przystosowany do 
usuwania pyłu i zanieczyszczeń w mechanice precyzyjnej, elektronice i elektrotechnice

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem 40 00 354 175  + 12 51,50 / 1l 20,601) TR14
1) cena za szt.

Sprężone powietrze w sprayu 2731 g

usuwanie luźnych cząstek zanieczyszczeń z niedostępnych miejsc · sucha, nie zawierająca oleju mieszanka sprężonego 
gazu · odparowuje szybko i bez pozostałości · do prac konserwacyjnych w elektronice, mechanice precyzyjnej, na 
urządzeniach optycznych i wszelkiego rodzaju maszynach biurowych

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem 40 00 349 034  + 12 17,75 / 1l 7,101) TC61
1) cena za szt.
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Spray do styków g

usuwa niezawodnie osady i chroni przed ponownym utlenieniem dzięki dodatkom antykorozyjnym · mieszanka 
rozpuszczalnika z wysokiej jakości przyspieszaczem kontaktowym i dodatkiem antykorozyjnym (nie stosować artykułu 
pod napięciem) · elektryczne styki przełączające są natryskiwane tym produktem, nie płukane · zapobiega prądom 
pełzającym · produkt odparowuje, a zabezpieczenie antykorozyjne zapewnia trwały kontakt elektryczny · specjalny spray 
kontaktowy dla styków elektrycznych na przełącznikach, przekaźnikach, lampach itp. · szczególnie zalecany w obszarach 
urządzeń i elektrotechniki, AGD, w przemyśle itp.

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem 40 00 354 655  + 12 9,50 / 1l 3,801) PH00
1) cena za szt.

Spray kontaktowy o dużej efektywności g

wysoka i trwała skuteczność czyszczenia · optymalna zdolność penetracji · wypiera wilgoć · trwale czyszczący ·  
usuwanie usterek spowodowanych wilgocią · odporny na temperatury od -50°C do +180°C · nie zawiera AOX

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem 40 00 354 435  + 6 21,60 / 1l 10,801) TC10
1) cena za szt.

Środek do czyszczenia styków KONTAKT 60 PLUS g

ochrona plus · rozpuszczający tlenki środek do czyszczenia styków w kombinacji z wysokiej jakości środkiem 
poślizgowym i olejem ochronnym · zapewnia długotrwałą, bezawaryjną pracę urządzeń elektrycznych · rozpuszcza brud 
i nawet najbardziej uporczywe warstwy tlenków i usuwa rezystancję styków · zmniejsza siły wymagane do wkładania 
i chroni przed wilgocią i korozją · idealny do wtyczek, przełączników, regulatorów itd. w szczególności narażonych na 
działanie warunków atmosferycznych · środek jest zarejestrowany wg NSF K2 do zastosowań w przemyśle spożywczym 
(nr rej. 140308) · z 360° systemem spryskiwania

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

200 puszka ze sprayem 40 00 354 013  + 12 4,98 / 100ml 9,951) TB14
1) cena za szt.

Spray do styków g

szybko działający · usuwa olej, zanieczyszczenia, topniki i pozostałości oksydacji z wrażliwych urządzeń elektrycznych 
lub elektronicznych · przenika również do trudno dostępnych miejsc i szybko wysycha, bez pozostawiania śladów · 
odpowiedni do urządzeń elektrycznych, styków, tworzywa sztucznego i gumy · zakres temperatur stosowania: 
temperatura pokojowa · rejestracja NSF K2 (nr rej. 145372)

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem 40 00 354 445  + 12 24,00 / 1l 9,601) TU94
1) cena za szt.
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Środek do czyszczenia urządzeń elektronicznych o dużej efektywności
szybkie i sprawne czyszczenie dla urządzeń elektrycznych i elementów elektronicznych · paruje bez pozostawiania 
pozostałości · roztwór żywicy · zapewnia optymalną styczność · zapobiega prądowi pełzającemu · usuwa opory stykowe 
i napięciowe · skuteczny na pokryte żywicą smary stykowe · do włączników, wtyczek, przekaźników, płytek obwodu 
drukowanego itd.

Wskazówka: W przypadku wszystkich prac należy najpierw odłączyć zasilanie! Środek do czyszczenia urządzeń 
elektronicznych rozpuszcza żywicę! Nie spryskiwać na izolację uzwojenia!

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem 40 00 349 416  + 6 20,00 / 1l 10,001) TC10
1) cena za szt.

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

200 puszka ze sprayem 40 00 354 181  + 12  3,15 / 100ml 6,301) TB14
400 puszka ze sprayem 40 00 354 182  + 12 23,75 /   1l 9,501) TB14
1) cena za szt.

Preparat do czyszczenia urządzeń elektronicznych KONTAKT WL g

Preparat natryskowy do całej elektroniki · uniwersalny środek na bazie rozpuszczalnika do czyszczenia i odtłuszczania 
elektrycznych urządzeń, silników i precyzyjnych przekładni · czyści płytki drukowane i styki · do kąpieli natryskowej na 
szafach sterowniczych, pulpitach sterowniczych i obudowach · usuwa wiele różnych zanieczyszczeń, takich jak olej, 
smar, nikotyna, smoła oraz pozostałości lemoniady · duża tolerancja z popularnymi materiałami stosowanymi w branży 
elektrycznej i elektronicznej · szybkie i nie pozostawiające pozostałości odparowanie · w szczególności wydajny dzięki 
95% zawartości substancji czynnej  · z 360° systemem spryskiwania

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

200 puszka ze sprayem 40 00 354 183  + 12  4,18 / 100ml 8,351) TB14
400 puszka ze sprayem 40 00 354 184  + 12 29,25 /   1l 11,701) TB14
1) cena za szt.

Preparat do czyszczenia płytek drukowanych KONTAKT LR g

środek czyszczący i środek do usuwania topnika do płytek drukowanych · specjalna receptura umożliwia  
uzyskanie czystych płytek drukowanych, a przez to dużych rezystancji powierzchniowych, niewielką wrażliwość na  
prądy pełzające oraz dobre przywieranie powłok · do czyszczenia płytek drukowanych i innych podzespołów po  
pracach związanych z lutowaniem i naprawą · usuwanie tłustych i zażywiczonych zanieczyszczeń oraz do  
przygotowania powierzchni do powlekania ochronnego lub połączeń klejowych · duża siła czyszczenia, szybkie i  
całkowite wysuszenie powierzchni · bezpieczna i szybka obsługa dzięki nakładanej szczotce · w szczególności  
wydajny dzięki 95% zawartości substancji czynnej  · z 360° systemem spryskiwania

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem 40 00 349 200  + 12 21,10 / 1l 10,551) TB14
1) cena za szt.

Środek do płukania płytek drukowanych KONTAKT LS g

efektywne płukanie płytek drukowanych dla instalacji i urządzeń elektrycznych · odpowiedni do płukania szaf 
sterowniczych, urządzeń, instalacji transformatorowych i silników · dobrze tolerowany przez podzespoły elektroniczne · 
szybko odparowuje bez pozostawiania pozostałości · duża wydajność i siła rozpuszczania · specjalna pistoletowa głowica 
natryskowa · w szczególności wydajny dzięki 95% zawartości substancji czynnej  · z 360° systemem spryskiwania



Lakier ochronny do płytek drukowanych PLASTIK 70 g

uniwersalny lakier ochronny i izolacyjny na bazie żywicy akrylowej · bezbarwno-przeźroczysty lakier szybkoschnący · 
bardzo izolacyjny · stosowanie w zakresie temperatur od -40 °C do +60 °C (krótkotrwale do 100 °C) · służy do długotrwałej 
ochrony płytek drukowanych przed wilgocią · do dodatkowej izolacji cewek · służy jako uniwersalny lakier przeźroczysty 
do wszelkiego rodzaju powierzchni

Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

200 puszka ze sprayem bezbarwny 40 00 354 851  + 12 4,28 / 100ml 8,551) TB14
1) cena za szt.
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Pianka do czyszczenia g

do niemal wszystkich zadań związanych z czyszczeniem w przemyśle i rzemiośle · wysoce aktywna pianka natychmiast 
rozpuszcza zanieczyszczenia · czyści łagodnie, można stosować bez obaw na niemal wszystkich powierzchniach · 
zachowanie podczas rozpylania: rozpylanie z zawirowaniem z niewielkim punktowym ukierunkowaniem do tworzenia 
piany na powierzchniach · do powierzchni ceramicznych, szklanych i z tworzywa sztucznego oraz wszelkiego rodzaju 
lakierowanych powierzchni

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem 40 00 354 700  + 6 11,00 / 1l 5,501) PH00
1) cena za szt.

Aktywna pianka do czyszczenia g

bardzo skuteczna pianka do czyszczenia do wnętrza · idealna do przygotowania · do tworzywa sztucznego, wykładziny 
i gładkiej skóry · świeży zapach · zastosowanie na wszystkich zmywanych powierzchniach · usuwa nawet najbardziej 
uporczywe zanieczyszczenia · łagodna dla materiału i przyjazna dla środowiska

Wskazówka: Tekstylia, skórę i tworzywa sztuczne należy przetestować przed użyciem w niewidocznym miejscu pod 
kątem odbarwień! Nie stosować na szkle pleksi i poliwęglanach! Pianka do czyszczenia nie nadaje się szorstkiej skóry.

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem 40 00 349 048  + 6 14,50 / 1l 7,251) TC10
1) cena za szt.

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem 40 00 349 031  + 12 20,63 / 1l 8,251) TC61
1) cena za szt.

Uniwersalna pianka do czyszczenia 2631 g

usuwa uporczywe zanieczyszczenia organiczne oraz osady z nikotyny, tłuszczu i silikonu · czyści w sposób łagodny 
i bez pozostawiania śladów metale, tworzywa sztuczne, szkło i gumę w obszarze gastronomicznym, biurowym i 
motoryzacyjnym · szczególnie odpowiedni do pionowych powierzchni

Wskazówka: puszkę przed użyciem silnie wstrząsnąć · spryskać równomiernie z odległości ok. 20-30 cm ·  
po krótkim czasie działania, w stanie wilgotnym zetrzeć czystą, nie strzępiącą się szmatką lub celulozą
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Uniwersalny środek czyszczący Citro g

usuwa nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia ze wszystkich wodoodpornych powierzchni, z dobrym  
działaniem rozpuszczania tłuszczu i przyjemnym, świeżym zapachem · nadaje się do wszystkich zmywalnych  
powierzchni · w przypadku tłustych zanieczyszczeń do codziennego czyszczenia podłogi · szczególnie zalecany  
do zastosowań w obszarze przemysłu, dużych kuchni i gastronomii

Dozowanie: ok. 50-100 ml zmieszać w wiadrze z 8 litrami wody, w przypadku uporczywych zanieczyszczeń/plam  
nanieść gąbką i poczekać na reakcję, po czyszczeniu spłukać czystą wodą

 

Zawartość 
l

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

 1 butelka 40 00 355 700 3,50 / 1l 3,50 PH00
 5 kanister 40 00 355 701 2,88 / 1l 14,40 PH00
10 kanister 40 00 355 702 2,34 / 1l 23,40 PH00

Uniwersalny środek czyszczący Andy
świeżość cytrusów · idealny do dużych powierzchni, ponieważ nie jest wymagane wycieranie do sucha · do wszystkich 
wodoodpornych powierzchni takich, jak podłogi i płytki · w przypadku ścieralnych powierzchni ze szkła po prostu dodać 
do wody zgodnie z zaleceniami dotyczącymi dozowania i po czyszczeniu ściągnąć za pomocą wycieraczki

Zawartość 
l

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

10 kanister 90 00 473 511 3,16 / 1l 31,60 TC16

Alkohol do czyszczenia Blitz Citro G 481
neutralny uniwersalny środek czyszczący z alkoholem · dla wszystkich wodoodpornych powierzchni, szczególnie z 
tworzywa sztucznego · szybkoschnący · nie pozostawia zacieków · o zapachu cytrusów · stosowany również w postaci 
koncentratu · dozowanie: 20-50 ml / 10 l wody

Zawartość 
l

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

 1 butelka 90 00 473 313 4,75 / 1l 4,75 TX31
10 kanister 90 00 473 314 3,83 / 1l 38,25 TX31

Środek ochronno-czyszczący Vario Clean trendy T 560
czyści szybko i bardzo skutecznie. · higieniczny, świeży zapach. · do codziennego czyszczenia wodoodpornych, 
delikatnych materiałów, powierzchni i wykładzin podłogowych, takich jak drzwi z laminatu resopal, ramy okienne, 
grzejniki, powierzchnie z tworzywa sztucznego i szkła, podłogi kamienne i ceramiczne · dozowanie: 50 ml / 10 l wody

Zawartość 
l

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

10 kanister 90 00 473 311 4,41 / 1l 44,10 TX31

Zawartość 
l

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

10 kanister 90 00 473 301 3,96 / 1l 39,60 TX31

Środek do pielęgnacji posadzek podłogowych Unibuz G 235
dzięki rozpuszczalnym w wodzie polimerom do utrzymywania w czystości wodoodpornych wykładzin podłogowych ·  
do PWC, linoleum, kauczuku, granitu, marmuru, sztucznych kamieni · dozowanie: 50-150 ml / 10 l wody

Pianka czyszcząca uniwersalna Professional g

dobrze przywierająca pianka do czyszczenia · do różnych powierzchni, takich jak szkło, lakier, guma i powierzchnie 
z tworzywa sztucznego · usuwa zanieczyszczenia, olej, smary, silikony, nikotynę i pozostałości insektów · zapewnia 
czystość bez smug

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem 40 00 347 519  + 6 10,50 / 1l 4,201) TC79
1) cena za szt.



Płyn do czyszczenia szkła g

czyści wszystkie szklane powierzchnie z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, nawet zaoliwione, tłuste resztki sa 
kompletnie usuwane · nadaje się do wszystkich zmywalnych powierzchni · odpowiedni również do powierzchni z 
tworzywa sztucznego

Dozowanie środka z kanistra: nanieść w postaci nierozcieńczonej na czyszczone powierzchnie, przetrzeć niestrzępiącą 
się ściereczką, w przypadku większych powierzchni rozcieńczyć wodą w stosunku 1:50, w przypadku normalnych 
zabrudzeń

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 butelka ze spryskiwaczem 40 00 355 720 7,50 / 1l 3,75 PH00
  5 kanister 40 00 355 722 2,67 / 1l 13,35 PH00
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zawartość 
l

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

10 kanister 90 00 473 316 3,79 / 1l 37,85 TX31

Płyn do czyszczenia szkła Profiglass G 522
gotowy do użytku, z efektem utrudniającym ponowne osadzanie się brudu · szybko schnie i nie pozostawia smug. · 
duża skuteczność czyszczenia, zwłaszcza z pozostałości tłustych zanieczyszczeń. · do regularnego czyszczenia gładkich 
powierzchni szklanych, luster, okien, ram, tworzyw sztucznych i szyb samochodowych. · dozowanie: zastosować pur

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 butelka ze spryskiwaczem 40 00 349 420 12,40 / 1l 6,20 TC10

Płyn do czyszczenia szkła g

szybkie i gruntowne czyszczenie z długotrwałą ochroną · do wszystkich szklanych powierzchni · usuwanie pozostałości 
insektów, pyłu drogowego, pyłu hamulcowego oraz pyłów przemysłowych · usuwa nikotynę na wewnętrznej stronie 
przedniej szyby samochodu · widoczność bez smug i oślepiania · możliwość stosowania również na płytkach, stali 
szlachetnej i powierzchniach z tworzywa sztucznego

Środek czyszczący do powierzchni / okien Professional g

usuwa w ciągu sekundy brud, tłuszcz i odciski palców, pozostawiając wolną od smug czystość ·  
gotowy do użycia roztwór do okien i powierzchni we wnętrzach budynków, jak np. lustra i stoły

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

750 butelka ze spryskiwaczem 90 00 473 226 6,27 / 1l 4,70 TC16

Pianka do czyszczenia szkła g

po rozpyleniu tworzy się stabilna pianka, która przywiera również do pionowych powierzchni · rozpuszcza uporczywe 
zanieczyszczenia i całkowicie odparowuje bez pozostałości dzięki recepturze zawierającej alkohol · zachowanie podczas 
rozpylania: rozpylanie z zawirowaniem z niewielkim punktowym ukierunkowaniem do tworzenia piany na powierzchniach 
· szybkie, gruntowne i nie pozostawiające śladów czyszczenie szkła i powierzchni ceramicznych, płytek, luster itp. ·  
bez trudu usuwa również resztki insektów z szyb samochodowych

Wskazówka: wysokowydajny środek czyszczący składający się z tensydów, alkoholu i wody · spryskać czyszczoną 
powierzchnię i wyczyścić suchą, nie strzępiącą się szmatką

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa /
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem 40 00 354 705  + 6 10,00 / 1l 5,001) PH00
1) cena za szt.
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Pianka do mycia szyb Intensiv g

czyszczenie szkła i wszystkich gładkich powierzchni wewnątrz i na zewnątrz · natychmiast i bez wysiłku bez zacieków · 
przeciw insektom, smugom i osadom · szybka skuteczność · usuwa uporczywe zanieczyszczenia i organiczne resztki ·  
nie stosowań na pleksi!

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa /
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem 40 00 354 433  + 6 9,70 / 1l 4,851) TC10
1) cena za szt.

Środek do czyszczenia ekranów SCREEN TFT g

Screen TFT jest łagodnym, specjalnym środkiem do czyszczenia w piance przeznaczonym do ekranów TFT i wyświetlaczy 
LCD · odporna piana aktywna nie zawiera agresywnych rozpuszczalników, jak alkohol, benzyna ekstrakcyjna czy amoniak · 
antystatyczne działanie zapobiega późniejszemu przyciąganiu pyłu i zanieczyszczeń · idealnie nadaje się do łagodnego 
czyszczenia ekranów odbiorników TV, komputerów, laptopów, tabletów PC, telefonów komórkowych, PDA, kamer lub 
systemów nawigacji

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

200 puszka ze sprayem 40 00 354 178  + 12 3,45 / 100ml 6,901) TB14
1) cena za szt.

Zawartość 
l

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

1 butelka 40 00 355 705 3,45 / 1l 3,45 PH00
5 kanister 40 00 355 706 3,09 / 1l 15,45 PH00

Środek czyszczący do pomieszczeń sanitarnych g

kwaśny środek czyszczący do pomieszczeń sanitarnych do szybkiego i gruntownego czyszczenia wszystkich  
odpornych na kwas powierzchni · pozostawia, świeży, długo utrzymujący się zapach · usuwa resztki wapnia i wody  
z armatur, płytek, ścianek kabin prysznicowych oraz kamień tworzony przez mocz i wodę z powierzchni ceramicznych ·  
w przypadku stosowania koncentratu bardzo aktywne substancje czynne pozostawiają nieskazitelne powierzchnie · 
odpowiedni do systemów natryskiwania, armatek pianowych i myjek wysokociśnieniowych

Dozowanie: ok. 60 ml na 8 litrów wody · w przypadku silnych zanieczyszczeń nanosić w stanie nierozcieńczonym i 
odczekać do zareagowania, a następnie spłukać wodą

Środek czyszczący do pomieszczeń sanitarnych Bucasan T 464
na bazie kwasu amidosulfonowego · do intensywnego czyszczenia wszystkich powierzchni i przedmiotów odpornych 
na działanie kwasu w wilgotnym obszarze · usuwa ostrożnie i bez pozostawiania smug, pozostałości mydła, kamień 
moczowy itd. · możliwe zastosowanie wraz ze środkami ochrony antykorozyjnej także na chromie i stali szlachetnej · 
dozowanie: 20-50 ml / 10 l wody

Zawartość 
l

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

 1 butelka 90 00 473 345 5,75 / 1l 5,75 TX31
10 kanister 90 00 473 344 4,60 / 1l 46,00 TX31

Higieniczny środek czyszczący Professional Classic
higieniczny środek czyszczący z aktywnym chlorem · oddziałuje bakteriobójczo (w tym E. coli i Listra) i grzybobójczo · 
usuwa bez trudu brud, bakterie, zabarwienia i zapachy · obszary zastosowania: posadzki, powierzchnie, WC, w 
odpływach, itd. 

Zawartość 
l

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

5 kanister 90 00 473 515 2,85 / 1l 14,25 TC16



Higieniczny środek czyszczący Professional Citrus Fresh g

skutecznie zwalcza bakterie w pomieszczeniach sanitarnych · żelowa formuła zapewnia długotrwałe przywieranie 
produktu w toaletach, zwalczając w ten sposób nawet bakterie po spłukaniu · zawiera wybielacz i zapobiega 
powstawaniu osadów wapnia 
Wskazówki odnośnie stosowania:  
Toalety: stosować w stanie nierozcieńczonym, zastosować bezpośrednio do miski toaletowej i pozostawić na noc,  
aby zlikwidować bakterie i usunąć zanieczyszczenia. 
Kuchnia/pomieszczenie sanitarne: zastosować do rury odpływowej, do dezynfekcji oraz aby usunąć nieprzyjemne zapachy · 
rozcieńczony roztwór do czyszczenia podłóg i powierzchni roboczych · czyszczone przedmioty namoczyć na  
noc rozcieńczonym roztworem, a następnie dokładnie spłukać

Zawartość 
l

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

5 kanister 90 00 473 224 3,16 / 1l 15,80 TC16
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Środek do czyszczenia rur Profi g

ekstremalnie silny środek do czyszczenia rur dla profesjonalistów · usuwa nawet najbardziej uporczywe zatory · szybko i 
skutecznie · przypadkowo zwilżone części, jak aluminium, chrom i ocynkowane materiały należy dokładnie spłukać wodą · 
powierzchnie akrylowe chronić przed zwilżeniem (również rozchlapanymi kroplami)

Zawartość 
l

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

1 butelka 40 00 352 059  + 6 14,80 / 1l 14,801) TUA1
1) cena za szt.

Środek do usuwania tłuszczu Power Professional g

usuwa bez trudu tłuszcz i brud · nie perfumowany i łagodny dla aluminium · nadaje się do większości powierzchni 
kuchennych i urządzeń, patelni, garnków, pieców, okapów kuchennych, sit, ścian, drzwi i odpływów

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

750 butelka ze spryskiwaczem 90 00 473 227 9,40 / 1l 7,05 TC16

Środek do czyszczenia toalet Ocean Fresh g

środek do czyszczenia toalet do codziennego stosowania · innowacyjna dysza dozująca umożliwia żelowi WC usuwanie 
uporczywych zanieczyszczeń i osadów wapnia nawet w trudno dostępnych miejscach · przedostaje się również pod 
krawędź · tworzy dodatkowo tarczę ochronną zapobiegającą ponownemu osadzaniu się wapnia

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

750 butelka 90 00 473 223 7,60 / 1l 5,70 TC16

Środek do mycia łazienek Professional
usuwa bez trudu mydło i brud · zawiera wysoki udział kwasu i rozpuszcza bardzo dobrze osady z kamienia · przy 
zachowaniu regularnego stosowania można przeciwdziałać tworzeniu się kamienia, pozostawia świeży zapach

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

750 butelka ze spryskiwaczem 90 00 473 525 8,73 / 1l 6,55 TC16
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Środki czyszczące dezynfekcyjne 2 in1 Professional g

gotowy do użycia, perfumowany produkt typu kombi do czyszczenia i bezpiecznej dezynfekcji w obszarach obróbki 
artykułów spożywczych · rozpuszcza uporczywe zanieczyszczenia smarem i zasuszone resztki potraw i jest skuteczny na 
szerokie spektrum mikroorganizmów · do wodoodpornych powierzchni, które wchodzą w kontakt z żywnością, jak deski 
do krojenia, pojemniki do przechowywania, naczynia do gotowania na parze, zmywarki, maszynki do mięsa, krajalnice 
oraz inne punkty skażenia krzyżowego, jak klamki drzwi · skuteczność: EN1276 (eliminacja bakterii) · dozowanie i czas 
reakcji: w stanie nierozcieńczonym, 5 minut

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

750 butelka ze spryskiwaczem 90 00 473 225 8,60 / 1l 6,45 TC16

Środek dezynfekcyjny do rąk w sprayu Quicksan D4.3 g

gotowy do użycia środek dezynfekcyjny do rąk w sprayu na bazie alkoholu · bazuje na optymalnej kombinacji alkoholi ·  
do szybkiej i efektywnej dezynfekcji przedmiotów, urządzeń, obszarów chwytania i powierzchni · w szczególności do 
powierzchni mających kontakt z artykułami spożywczymi · posiada doskonałą skuteczność przeciw szerokiemu spektrum 
zarazków i patogenów specjalnych (np. norowirusy, MRSA) · po użyciu całkowicie odparowuje i nie trzeba spłukiwać ·  
nie nadaje się do tworzyw sztucznych pleksiglasowych i akrylowych

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

750 butelka ze spryskiwaczem 90 00 473 134  + 6 18,53 / 1l 13,901) TC16
1) cena za szt.

Płyn do ręcznego zmywania Professional g

przyjazny dla skóry płyn do zmywania o cytrusowym zapachu · do ręcznego mycia naczyń, sztućców i szklanek · usuwa 
szybko i niezawodnie resztki pożywienia, zanieczyszczenia oraz zasuszony brud z garnków, patelni, urządzeń kuchennych, 
szkła i wszystkich zmywalnych naczyń

Zawartość 
l

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

1 butelka 90 00 473 117  + 6 2,75 / 1l 2,751) TR16
1) cena za szt.

Tabletki do zmywarek naczyń Professional g

wielofunkcyjne tabletki do zmywarek naczyń · środek czyszczący, płuczący i sól zmiękczająca – wszystko w jednej 
tabletce do łatwego, manualnego dozowania · całkowite usuwanie z bardzo dużą siłą czyszczącą zasuszonego brudu, 
skrobi i tłuszczu oraz plam z kawy i herbaty pozwalające uzyskać lśniące naczynia i błyszczące szklanki · tabletki dla 
bezpieczeństwa użytkowania zostały pokryte rozpuszczalną w wodzie folią, której nie trzeba zdejmować

Zawartość Pojemnik Nr art. EUR KO
200 szt. paczka 90 00 473 119 41,151) TR16
1) cena za opakowanie‘

Odwapniacz SURE Descaler g

skoncentrowany, kwaśny środek czyszczący do usuwania osadów wapiennych · nadaje się do regularnego  
usuwania osadów wapiennych, np. ze zbiorników termicznych (Bain Maries), urządzeń gorącej wody, parowników oraz 
pojemników na kawę i herbatę · bez substancji zapachowych i kolorystycznych · zawiera roślinne substancje czynne  
ze źródeł odnawialnych, w 100%odnawialnych biologicznie zgodnie z testem OECD 301B · brak klasyfikacji zagrażającej 
środowisku i oznakowania, brak zagrożenia dla użytkownika · znakomite przywieranie do pionowych powierzchni ·  
bardzo skuteczny przeciw zaschnięciom i zanieczyszczeniom mineralnym

Zawartość 
l

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

1 butelka 90 00 473 228 8,65 / 1l 8,65 TC16
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Środek do czyszczenia kominków / piecyków / grilla KAMOFIX g

silny środek czyszczący · spienia się - bez kapania · działa natychmiast - bez czekania · czyści dokładnie bez szorowania · 
ulega biodegradacji · łagodny dla środowiska w praktycznym ręcznym rozpylaczu · z 1 gąbką · do kominków, pieców, 
garnków, blach do pieczenia, grilli, szyb, powierzchni i rusztów, idealny również do odpornych tworzyw sztucznych do 
usuwania smug deszczowych

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

600 butelka ze spryskiwaczem 40 00 354 505 21,50 / 1l 12,90 TC05

Środek do czyszczenia kominków i grillów Professional g

gotowy do użycia środek do czyszczenia grillów do codziennych zastosowań · umożliwia szybkie usuwanie silnych 
osadów tłuszczu oraz uporczywych, zapieczonych resztek · do silnie zanieczyszczonych tłuszczem powierzchni 
kuchennych, pieców, grillów, konwektomatów · nie nadaje się do aluminium, dekorowanych powierzchni, nieodpornych 
na zasady materiałów oraz urządzeń samoczyszczących · nadaje się również znakomicie do branży spożywczej · nie 
perfumowany

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

750 butelka ze spryskiwaczem 90 00 473 111  + 6 11,33 / 1l 8,501) TC16
1) cena za szt.

Środek do usuwania zielonego nalotu g

gotowy do użycia środek do usuwania zielonego nalotu · działa samodzielnie przeciwko zielonym nalotom na fasadach, 
dachach, drewnianych ogrodzeniach, tarasach, płytach chodnikowych itp. · długotrwały efekt · do wszystkich podłoży, 
sprawdzić tolerancję w niewidocznym miejscu · nie zawiera chloru i kwasów · Produkt biocydowy. Biocydy stosować  
z zachowaniem ostrożności. Przed użyciem należy zawsze przeczytać etykietę oraz/lub informacje o produkcie.

Zawartość 
l

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

1 butelka 40 00 355 693  + 6 6,85 / 1l 6,851) TK11
5 kanister 40 00 355 694 1 6,30 / 1l 31,50 TK11
1) cena za szt.

Preparat do niszczenia pleśni AIR MAX g

zawierający chlor · usuwa pleść i algi na ścianach, podłogach i fugach uszczelniających wewnątrz i na zewnątrz 
budynków · dzięki połączeniu pianki i sprayu nadaje się zarówno do usuwania uporczywych plam w trudno dostępnych 
miejscach, jak również do obróbki dużych powierzchni

Produkt stosować z zachowaniem ostrożności. Przed użyciem należy zawsze przeczytać etykietę oraz informacje 
o produkcie.

Zawartość 
ml

Wersja Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 zawierający chlor butelka ze spryskiwaczem 40 00 353 468 10,10 / 1l 5,05 TB91
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Preparat do niszczenia pleśni AIR MAX g

nie zawiera chloru · skutecznie zwalcza wzrost pleśni w całym domu · aktywna formuła dezynfekuje i usuwa pleśń 
i bakterie · formuła żelowa przenika głęboko do podłoża, zapewniając długotrwały efekt · formuła nie zawierająca 
chloru nadaje się szczególnie do zastosowań w salonach i sypialniach · możliwość stosowania również na materiałach 
tekstylnych i tapetach

Produkt stosować z zachowaniem ostrożności. Przed użyciem należy zawsze przeczytać etykietę oraz informacje 
o produkcie.

Zawartość 
ml

Wersja Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 nie zawiera chloru butelka ze spryskiwaczem 40 00 353 469 10,10 / 1l 5,05 TB91

Koncentrat czyszczący ECO COMPLEX BLUE g

zasadowy koncentrat czyszczący do wszystkich powierzchni · idealne nadaje się do czyszczenia powierzchniowego 
urządzeń, maszyn, podłóg, powierzchni roboczych, taśm transportowych, płytek itp. · bardzo wydajny, w zależności 
od stopnia zanieczyszczenia może być rozcieńczany z wodą w stosunku do 1:100 · łatwo ulega biodegradacji i jest 
zarejestrowany zgodnie z NSF A1 do uniwersalnego zastosowania w przemyśle spożywczym (nr rej. 111199)

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

750 butelka ze spryskiwaczem 40 00 349 202 18,27 / 1l 13,70 TB14

Zawartość 
l

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

 0,75 butelka ze spryskiwaczem 90 00 473 178 7,33 / 1l 5,50 TC16
10 kanister 90 00 473 180 3,98 / 1l 39,80 TC16

Intensywny środek czyszczący JA Top 38
o szerokim zakresie zastosowań · wysokowydajne środki czyszczące · silnie skoncentrowany na bazie butylu ·  
z ochroną metalu · do profesjonalnego i przemysłowego użytku · niepalny · niezbędny środek czyszczący w dużych 
kuchniach, rzeźniach i innych zakładach produkujących żywność · Środek czyszczący do filtrów tłuszczowych ·  
dozowanie: 1000 ml / 10 l wody · nie szkodzi aluminium

Przemysłowy środek czyszczący g

specjalny środek czyszczący do tworzyw sztucznych, stali szlachetnej, metali odpornych na alkalia w pojazdach 
użytkowych, maszynach itp. · czyści plandeki samochodów ciężarowych, meble z tworzywa sztucznego, przyczepy 
kempingowe, namioty, meble ogrodowe · przenika do materiałów zwietrzałych, o otwartych porach i rozpuszcza stare 
zabrudzenia · nadaje się do czyszczenia maszynowego silnie obciążonych podłóg z PCW oraz do obróbki za pomocą 
myjek wysokociśnieniowych · < 5 % tensydy niejonowe, NTA · inne substancje: barwniki 
 
Stosowanie / dozowanie: Rozcieńczyć 4 - 20 % (320 - 1600 ml/8 litrów zimnej wody) w zależności od stopnia 
zabrudzenia. Na anodowanych powierzchniach stosować w bardzo rozcieńczonej formie, wcześniej przeprowadzić  
próbę na materiale. Prawidłowe dozowanie nie ma wpływu na działanie separatorów oleju.

Zawartość 
l

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

 5 kanister kolor czerwony 40 00 355 711 4,50 / 1l 22,50 PH00
10 kanister czerwony 40 00 355 712 4,21 / 1l 42,10 PH00



Zawartość Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 ml puszka ze sprayem bezbarwny/żółtawy 40 00 349 205  + 12 15,60 / 1l 7,801) TB14
  5 l kanister bezbarwny/żółtawy 40 00 349 206  1 13,56 / 1l 67,80 TB14
1) cena za szt.

Przemysłowe środki czyszczące CITRO CLEANER
silny przemysłowy środek czyszczący na bazie naturalnego terpenu pomarańczowego · usuwa wszelkie zabrudzenia,  
a w szczególności uporczywe pozostałości, takie jak żywica, smoła, ścier gumy, resztki kleju i farby · przyjemny zapach 
pomarańczy · wysycha bez pozostawiania pozostałości · w szczególności wydajny dzięki 95% zawartości substancji 
czynnej · puszka sprayu 500 ml z systemem rozpylania 360°
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Przemysłowy środek czyszczący TASKI Attack Plus E9e
bardzo skuteczny środek czyszczący na bazie rozpuszczalnika · wysoce alkaliczny · wielostronne zastosowanie · 
odpowiedni w szczególności do zastosowania w sektorze przemysłowym oraz do usuwania silnych zanieczyszczeń,  
jak np. oleje mineralne i syntetyczne, ślady opon, smoła, oleje i smary organiczne · idealny do zastosowania w  
maszynach odkurzająco-szorujących · odpowiedni także do maszyn jednotarczowych i systemów do mycia na mokro

Zawartość 
l

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

5 kanister bezbarwny/żółtawy 90 00 473 181 14,58 / 1l 72,90 TC16

Przemysłowy środek czyszczący Indumaster® Intensive IR 44
alkaliczny środek czyszczący z intensywną siłą rozpuszczania tłuszczu · formuła zorientowana na urządzenia  
automatyczne · także dla urządzeń wysokociśnieniowych (HD) · oszczędne zużycie · szczególnie nadaje się do  
czyszczenia warsztatów, garaży, zakładów montażowych, kuchni stołówek i innych zakładów przetwórstwa  
spożywczego · dozowanie: 500-1000 ml / 10 l wody

Zawartość 
l

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

10 kanister żółty 90 00 473 306 5,94 / 1l 59,35 TX31

Środek do czyszczenia hal i płytek g

specjalny produkt o wysokiej kwasowości do usuwania wapna i innych uporczywych osadów · do czyszczenia 
odpornych na działanie kwasów powierzchni, ścianek działowych, szczotek czyszczących i części myjni samochodowych 
oraz wszystkich płytek ceramicznych · usuwa niezawodnie wapno, gips, cement i inne uporczywe osady, jak np. oleje  
lub woski 
 
Zalety 
· bez płynnych kwasów 
· bardzo duża siła czyszczenia 
· nie zawiera fosforanów

Zawartość 
l

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

25 kanister żółtawy 40 00 347 515 6,98 / 1l 174,60 TC79

Środek do czyszczenia maszyn Indumaster® Protect IR 30
lekko zasadowy środek czyszczący do celów przemysłowych · rozpuszcza zanieczyszczenia olejowe i zawierające  
tłuszcz · odpowiedni do automatów i urządzeń HD · do podstawowego i tymczasowego czyszczenia wszystkich 
powierzchni zmywalnych, odporny na działanie alkaliów · w przypadku silnych zanieczyszczeń olejem i tłuszczem 

Wskazówka/dozowanie: 
czyszczenie ręczne: 100-200 ml / 10 l wody 
intensywne czyszczenie: 500-1000 ml / 10 l wody 
Automat: 200-500 ml / 10 l woda 
urządzenie wysokiego ciśnienia: 1:5 do 1:10 z wodą

Zawartość 
l

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

10 kanister niebieski 90 00 473 322 4,09 / 1l 40,85 TX31
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Zawartość 
ml

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem bezbarwny 40 00 349 523  + 12 16,80 / 1l 8,401) TB14
1) cena za szt.

Środek do usuwania silnych zabrudzeń Foodkleen
Środek do usuwania silnych zabrudzeń w technologii żywności · dzięki silnemu i głębokiemu działaniu efektowi 
czyszczenia może szybko i niezawodnie usunąć obok oleju i smaru także pozostałości po żywicy i kleju · paruje w sposób 
kontrolowany i bez pozostawiania pozostałości · wysoka temperatura zapłonu 40 °C (AII) zmniejsza ryzyko zapłonu 
podczas aplikacji · środek czyszczący jest zarejestrowany zgodnie z NSF C1/A8 do stosowania w przemyśle spożywczym 
(nr rej. 111200) · w szczególności wydajny dzięki 95% zawartości substancji czynnej · z 360° systemem spryskiwania

Środek do usuwania silnych zabrudzeń Perfekt G 440
alkaliczny środek do usuwania silnych zabrudzeń · rozpuszcza zanieczyszczenia olejowe i zawierające tłuszcz · optymalne 
wykorzystanie w urządzeniach automatycznych · do podstawowego i tymczasowego czyszczenia wszystkich powierzchni 
zmywalnych, odporny na działanie alkaliów · sprawdzony i przetestowany pod kątem zastosowania do usuwania skutków 
pożarów · w przypadku bardzo dużego zanieczyszczenia w przemyśle · dozowanie: 100-1000 ml / 10 l wody

Zawartość 
l

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

10 kanister żółty-zielony 90 00 473 305 4,93 / 1l 49,25 TX31

Aktywny środek czyszczący HP 500 g

nie zawierający rozpuszczalnika koncentrat aktywnego środka czyszczącego · zawiera aktywnie czyszczące, chroniące 
powierzchnię substancje czynne · 1 100% ulega biodegradacji · usuwa nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia, 
takie jak olej, smar, smoła oraz osady pyłu hamulcowego · rozcieńczany wodą w stosunku 1:20 (50 ml na litr wody) (ciepła 
woda poprawia wydajność rozpuszczania) · w przypadku silnie zanieczyszczonych powierzchni nanosić skoncentrowany 
środek za pomocą gąbki · następnie dokładnie wytrzeć powierzchnie lub spłukać bieżącą wodą · ewentualnie powtórzyć 
proces · w przypadku myjek wysokociśnieniowych i parowych: dozować ok. 0,5-3 % na lancy

Zawartość 
l

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

1 butelka bezbarwny/żółtawy 40 00 355 602  + 6 6,60 / 1l 6,601) TK11
1) cena za szt.

Specjalny środek do czyszczenia narzędzi i oczyszczania z lakieru Lösol® 2010 g

rozpuszczalny w wodzie (maksymalnie 1:1 z wodą), przyjazny dla środowiska specjalny środek czyszczący o dużej mocy 
rozpuszczania · łagodny zapach · wszechstronne zastosowanie, do usuwania jednoskładnikowych lakierów i pozostałości 
lakierów, smarów, olejów, resztek klejów z maszyn, narzędzi, pędzli itp. · nie zawiera chlorowanych i aromatycznych 
węglowodorów · uwaga: rozpuszcza lakiery, farby i różne powłoki, sprawdzić działanie na określoną powierzchnię przed 
ostateczną aplikacją, przeprowadzając test w mało widocznym miejscu

Zawartość 
l

Pojemnik Kolor Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

1 butelka żółtawy 40 00 355 603  + 12 11,00 / 1l 11,001) TK11
1) cena za szt.



Środek do usuwania silnych zabrudzeń SX MultiStar g

uniwersalny środek czyszczący o dużej mocy - uniwersalny wśród środków czyszczących SONAX · usuwa nawet 
najbardziej uporczywe zanieczyszczenia olejami, tłuszczami i białkami (np. owady) ze wszystkich twardych powierzchni · 
oszczędny koncentrat wysoko skoncentrowany · nadaje się w szczególności do gruntownego czyszczenia samochodów 
ciężarowych, maszyn rolniczych i budowlanych oraz pociągów · odpowiedni również do branży spożywczej 
 
Zalety 
· szybko i łatwo separujący 
· do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków 
· bez NTA (kwas nitrylotrioctowy, trójoctan nitrylu)

Zawartość 
l

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

10 kanister błękitny 40 00 347 516 6,02 / 1l 60,15 TC79

8/233

Produkty techniczne
Je

że
li 

w
 o

pi
si

e 
ni

e 
zo

st
ał

y 
po

da
ne

 in
ne

 in
fo

rm
ac

je
, d

os
ta

w
a 

od
by

w
a 

si
ę 

be
z 

za
w

ar
to

śc
i l

ub
 w

yp
os

aż
en

ia
.

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Intensywny środek do czyszczenia Bus, LKW & Plane g

silnie zasadowy koncentrat czyszczący do gruntownego usuwania najbardziej uporczywych zanieczyszczeń · 
wysokowydajny koncentrat czyszczący do szczególnie dokładnego usuwania zanieczyszczeń organicznych takich jak 
olej, tłuszcz i białko (np. owady, żywica) · idealne zastosowanie do czyszczenia samochodów ciężarowych i plandek oraz 
zbiorników i fasad · znakomicie nadaje się do czyszczenia maszyn rolniczych, leśnych i budowlanych 
 
Zalety 
· szybko i łatwo separujący 
· bardzo duża siła czyszczenia 
· bez NTA (kwas nitrylotrioctowy, trójoctan nitrylu)

Zawartość 
l

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

25 kanister bezbarwny 40 00 347 517 5,61 / 1l 140,30 TC79

Środek do usuwania wapna / betonu g

płynny, silnie kwaśny, bardzo wydajny koncentrat czyszczący · rozpuszcza bez trudu nawet najsilniejsze osady wapna oraz 
wszelkiego rodzaju węglany · silnie kwaśny środek czyszczący na bazie mieszanki kwasów mineralnych, wartość pH: 1,4 · 
specjalnie do usuwania osadów wapna i cementu · idealny do usuwania powłok cementowych lub przeciw nalotowi rdzy · 
silne zanieczyszczenia wszelkiego rodzaju z odpornych na kwasy powierzchni i urządzeń sanitarnych 
 
dozowanie: skoncentrowany do 1:10 w przypadku silnych osadów, w przypadku codziennego użytkowania rozcieńczać  
w stosunku 1:50 z wodą, poczekać na reakcję, a następnie gruntownie spłukać dużą ilością wody · przed użyciem na 
materiałach krytycznych proszę sprawdzić pod kątem przydatności

Zawartość 
l

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

5 kanister 40 00 354 680 9,60 / 1l 48,00 PH00

Rozpuszczalnik żywicy g

do czyszczenia narzędzi i maszyn do obróbki drewna · efektywny środek czyszczący do zapieczonych pozostałości żywicy, 
do brzeszczotów, strugów, dłut płaskich oraz innych zanieczyszczonych żywicą narzędzi · ekstremalnie wydajny i łatwy w 
użyciu · spienia się – brak kapania · spryskać – wytrzeć – gotowe · po wyczyszczeniu zalecana jest konserwacja olejem 
uniwersalnym Ballistol

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

600 butelka ze spryskiwaczem 40 00 354 523  + 6 21,50 / 1l 12,901) TC05
1) cena za szt.
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Środek do czyszczenia na zimno
ze sprawdzonym wpływem na ścieki (bez HKW i aromatów) · łagodny zapach · znakomite właściwości rozpuszczania 
zwierzęcych, roślinnych i mineralnych olejów i smarów · rozpuszcza smołę, woski, żywice naturalne i sztuczne · 
możliwość obróbki w procedurze zmywania, zanurzania, natryskiwania i zalewania · do czyszczenia i odtłuszczania 
elementów, narzędzi, łańcuchów, maszyn, silników i przekładni · rozpuszcza utwardzone powłoki lakiernicze, nie 
agresywny dla większości tworzyw sztucznych i gumy · zalecany do czyszczenia lakierowanych lub gruntowanych 
części · nie zawiera acetonu · gęstość: 0,783 · temperatura zapłonu: 63 °C · współczynnik parowania: 150 (eter = 1) · 
konsystencja: płynna

Środki do czyszczenia na zimno mogą być stosowane tylko w połączeniu z separatorami cieczy lekkich 
(separatory oleju), bardzo gorące części przed czyszczeniem należy ochłodzić do temperatury ok. 50 - 60°C! 
 
Większe pojemniki dostępne na życzenie.

Zawartość 
l

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

6 kanister 40 00 355 965 6,05 / 1l 36,30 PU06

Środek do czyszczenia na zimno g

bezzapachowy środek do czyszczenia na zimno · można stosować do wszystkich prac związanych z odtłuszczaniem i 
czyszczeniem · stosowanie jest zalecane w szczególności tam, gdzie ze względów bezpieczeństwa nie powinno się 
stosować fizjologicznie szkodliwych rozpuszczalników lub rozpuszczalników o niskiej temperaturze zapłonu

Zawartość 
l

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

1 puszka 40 00 355 828  + 12 6,45 / 1l 6,451) TK11
5 kanister 40 00 355 829  1 5,33 / 1l 26,65 TK11
1) cena za szt.

Intensywny środek do czyszczenia na zimno g

czyszczenie silników i metalowych części · łagodny dla ścieków i środowiska · odporny na brud · rozpuszcza olej, żywicę 
i zaschnięty brud · szybkie oddzielanie · optymalna kompatybilność z guma i materiałami uszczelniającymi · efektywne 
zastosowanie w przenośnych i stacjonarnych systemach czyszczących

Wskazówka: Nie rozpylać środka czyszczącego na zimno na gorące części! Można stosować tylko w połączeniu 
z separatorem cieczy lekkich (separator benzyny). Aby nie doprowadzić do skażenia ścieków, środek nie może się 
przedostać równocześnie z emulgującymi, zawierającymi tensydy ściekami do separatora cieczy lekkich.

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem 40 00 349 430  + 6 15,00 / 1l 7,501) TC10
1) cena za szt.

Środek do czyszczenia silnika / na zimno g

usuwa szybko i niezawodnie wszystkie zanieczyszczenia olejem i smarem z silników, części maszyn, agregatów i narzędzi · 
charakteryzuje się znakomita penetracją, docierając również do trudno dostępnych miejsc

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 butelka ze spryskiwaczem 40 00 347 509 16,80 / 1l 8,40 TC79



Zawartość 
l

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

5 kanister 40 00 355 731 4,73 / 1l 23,65 PH00

Szampon samochodowy g

szczególnie dobry efekt czyszczenia i pielęgnacji, również w przypadku silnie zanieczyszczonych lakierów · dodatek 
hydrofobowych substancji czynnych uzyskiwany jest efekt sperlania · usuwa tłuste, oleiste plamy dzięki aktywnej pianie 
czyszczącej · substancje pielęgnacyjne chronią lakier przed ponownym zanieczyszczeniem · do ręcznego  
mycia samochodu · nadzwyczaj ekonomiczny w użyciu · łagodny dla skóry · dozowanie: 1:20
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Szampon samochodowy g

szybkie i gruntowne czyszczenie z funkcją ochronną · z efektem połysku i sperlania · podczas spłukiwania rozrywa 
warstwę wody · woda odpływa szybciej, a lakier szybciej wysycha · ułatwia to suszenie za pomocą skórzanej ścierki · 
chroni materiał

Zawartość 
l

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

1 butelka 40 00 349 401 6,20 / 1l 6,20 TC10

Rozpuszczalnik do brudu / środek czyszczący do warsztatu g

alkaliczny koncentrat czyszczący do usuwania zanieczyszczeń olejem i smarem · usuwa silne osady zanieczyszczeń, 
takie jak oleje, smary, pył hamulcowy, insekty itd. szybko i gruntownie z alkalicznych i wodoodpornych podłoży · usuwa 
wszystkie zanieczyszczenia z pojazdów mechanicznych · nadaje się do myjek wysokociśnieniowych, na gorącą wodę 
oraz parowych, kąpieli zanurzeniowych oraz czyszczenia manualnego · nadaje się również do zastosowań w przemyśle 
spożywczym oraz do czyszczenia kamperów 
 
Zalety:  
· szybko i łatwo separujący 
· zastosowanie w odkurzaczach piorących 
· słabo pieniący, bez NTA (kwas nitrylotrioctowy, trójoctan nitrylu) 
· z certyfikatem NSF (A1)

Zawartość 
l

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

25 kanister żółty 40 00 347 510 5,55 / 1l 138,70 TC79

Płyn do mycia szyb, letni g

zapewnia widoczność bez zacieków w deszczu, w nocy i przy światłach świecących z przeciwka · gruntownie czyści 
szyby z pozostałości silikonu i smaru oraz z innych zanieczyszczeń · gotowy do użycia: natychmiast gotowy, do 
napełniania bez rozcieńczania do układu spryskiwacza szyb i reflektorów · pozostawia przyjemny zapach jabłek we 
wnętrzu pojazdu · do szyb z poliwęglanu i dysz płaskich

Zawartość 
l

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

5 kanister 40 00 363 218 0,80 / 1l 4,00 TU54
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Płyn do mycia szyb g

szczególnie skuteczny - pozwala szybko uzyskać wyraźną widoczność · koncentrat czyszczący 1:100 · jako dodatek do 
zbiornika z wodą układu spryskiwacza szyb w dodatnich temperaturach · kilka ruchów wycieraczek zapewnia dobrą 
widoczność · usuwa brud, resztki owadów, oleje, smary, silikony i żywice drzew z przedniej i tylnej szyby · zapewnia 
elastyczność gumy wycieraczek · odpowiedni do dysz płaskich oraz do innych aerodynamicznych wycieraczek z płaską belką

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

250 butelka 40 00 349 057 21,20 / 1l 5,30 TC10

Płyn do mycia szyb, letni g

koncentrat rozcieńczany w proporcji 1:100 · dodatek do układów spryskiwaczy szyb i reflektorów o świeżym zapachu · 
zapewnia widoczność bez zacieków w deszczu, w nocy i przy światłach świecących z przeciwka · gruntownie czyści 
szyby z pozostałości silikonu i smaru oraz z innych zanieczyszczeń · przeznaczony dla szyb z poliwęglanu

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

250 butelka 40 00 363 215  + 12 8,80 / 1l 2,201) TU54
1) cena za szt.

Płyn do mycia szyb g

szczególnie skuteczny - pozwala szybko uzyskać wyraźną widoczność · idealny dodatek do zbiornika z wodą układu 
spryskiwacza szyb i reflektorów w dodatnich temperaturach · bardzo dobra wydajność czyszczenia po kilku cyklach pracy 
wycieraczek · wyraźna widoczność bez rozpraszania światła · rozpuszcza resztki owadów, pył drogowy i ptasie odchody · 
bez pozostawiania śladów i zacieków · możliwość stosowania z twardą wodą, nieagresywny dla poliwęglanów · 
ekologiczny · o przyjemnym zapachu cytrusów

Zawartość 
l

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

1 butelka 40 00 349 056 3,80 / 1l 3,80 TC10

Płyn do mycia szyb Green Lemon g

koncentrat · usuwa insekty, olej, sadzę, silikon oraz niebezpieczne warstwy smaru i powodujące oślepianie · 
nieagresywny dla lakieru, gumy i tworzywa sztucznego · przystosowany do dyszy płaskich · o świeżym zapachu  
limonki · zawartość butelki pozwala sporządzić 12 litrów płynu do czyszczenia

Zawartość 
l

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

3 butelka okrągła 40 00 347 501 2,53 / 1l 7,60 TC79

Płyn do mycia szyb AntiFrost & KlarSicht g

gotowy do użycia do -15°C · gotowa mieszanka płynu do mycia szyb z ochroną przed zamarzaniem do -20 °C do układów 
spryskiwaczy szyb · szybkie usuwanie smug dzięki znacznie poprawionej wydajności czyszczenia · mniej cykli pracy 
wycieraczek – mniejsze zużycie · absolutnie nieagresywny dla tworzywa sztucznego, gumy i lakieru · nadaje się również 
do reflektorów ksenonowych i szkieł reflektorów z tworzywa sztucznego · przystosowany do dyszy płaskich · zapobiega 
zamarzaniu i zatykaniu dyszy · z gliceryną i o zapachu cytrusów

Zawartość 
l

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

5 kanister 40 00 347 520 2,20 / 1l 11,00 TC79
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Płyn do mycia szyb AntiFrost & KlarSicht g

koncentrat · wydajność do 15 litrów środka zapobiegającemu zamarzaniu · o zapachu cytrusów · usuwa typowe 
zanieczyszczenia zimowe i zapewnia wyraźną widoczność · zapobiega zamarzaniu układu spryskiwacza szyb i dyszy · 
przystosowany do dyszy płaskich · nieagresywny dla lakieru, gumy i tworzywa sztucznego · nie powoduje pęknięć 
naprężeniowych ani ślepych miejsc na szkłach reflektorów · znakomicie nadaje się do reflektorów ksenonowych i szkieł 
reflektorów z tworzywa sztucznego o wyglądzie przeźroczystego szkła · z gliceryną · zapewnia elastyczność gumy · 
mieszalny z wodą wodociągową o wszystkich stopniach twardości dzięki formule antywapiennej

Artykuł sezonowy (cena podawana na życzenie)

Zawartość 
l

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

5 kanister 40 00 363 251 3,20 / 1l 16,00 TC79

Zawartość 
l

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

 5 kanister 40 00 363 211 1,15 / 1l 5,75 TC54

25 kanister 40 00 363 212 1,23 / 1l 30,70 TC54

Płyn do mycia szyb z ochroną przeciwmrozową g

odporność temperaturowa do ok. -30 °C · gotowy do użycia dodatek zapobiegający zamarzaniu i z efektem czyszczącym 
do układów spryskiwaczy szyb i reflektorów o przyjemnym cytrynowym zapachu · zapewnia wolną od smug i bezpieczną 
widoczność w zimie · do szyb z poliwęglanu i dysz płaskich

Artykuł sezonowy (cena podawana na życzenie)

Środek przeciwoblodzeniowy do szyb g

uwalnia przednie szyby, lusterka zewnętrzne i reflektory do ok. -30 °C ze szronu i lodu · redukuje ponowne oblodzenie · 
przeznaczony dla szyb z poliwęglanu · badanie DEKRA przez DEKRA Umwelt (zlecenie badania 55021565)

Artykuł sezonowy (cena podawana na życzenie)

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 butelka ze spryskiwaczem 40 00 363 216 12 3,60 / 1l 1,801) TC54
1) cena za szt.

Skrobak do oblodzonych szyb NANO
precyzyjne krawędzie skrobiące z tworzywa sztucznego do usuwania lodu i śniegu z szyb samochodowych ·  
możliwe umieszczenie na listwie na wieszaki · prosta wersja

Artykuł sezonowy (cena podawana na życzenie)

Krawędź skrobiąca mm Kolor Nr art. EUR KO

95 kolory zróżnicowane 40 00 363 237 1,35 TX23

Skrobak do oblodzonych szyb
z ergonomicznym, antypoślizgowym miękkim uchwytem · skrobaczka do lodu z precyzyjną powierzchnią skrobania · 
Made in Canada

Artykuł sezonowy (cena podawana na życzenie)

Krawędź skrobiąca mm Długość cm Nr art. EUR KO

100 25 40 00 363 235 4,00 TX23

Skrobak ze zmiotką
uchwyt profilowany · skrobaczka do lodu z precyzyjną powierzchnią skrobania · miotła do śniegu do usuwania śniegu z 
szyb i powierzchni lakierowanych · Made in Canada

Artykuł sezonowy (cena podawana na życzenie)

Krawędź skrobiąca mm Długość cm Nr art. EUR KO

90 40 40 00 363 236 5,30 TX23
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Poduszka
do zastosowania na mokro lub na sucho · możliwe zastosowanie do szkła, lustra itd. · pochłaniający środek z tworzywa 
piankowego z obiciem ze sztucznej skóry

Artykuł sezonowy (cena podawana na życzenie)

Rozmiar cm Nr art. EUR KO

12 x 8 x 4 40 00 363 233 1,95 TX23

Tester płynu chłodniczego
do badania punktu zamarzania płynu chłodzącego · umożliwia dokładne pomiary w przypadku wszystkich dostępnych  
na rynku preparat zabezpieczający płynu chłodzącego · więcej bezpieczeństwa przy najprostszej obsłudze

Artykuł sezonowy (cena podawana na życzenie)

Nr art. EUR KO

40 00 363 232 2,80 TX23

Odmrażacz do zamków
szybko i prosto otwiera zamarznięte zamki: wtrysnąć do zamku i pozwolić przez chwilę na działanie · skuteczny do -50 °C

Artykuł sezonowy (cena podawana na życzenie)

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

2 x 50 tryskawka 40 00 363 240 3,65 / 100ml 3,651) TX23
1) cena za blister

Ściereczki pielęgnujące do uszczelek drzwi g

chronią uszczelki przed pękaniem i zamarzaniem · czyszczą, pielęgnują i utrzymują elastyczną gumę · przy zimnej 
pogodzie zapobiegają sklejaniu się · pasują do schowka na rękawiczki oraz do pojemnika na napoje

Artykuł sezonowy (cena podawana na życzenie)

Zawartość Pojemnik Nr art. EUR KO

20 ściereczek puszka 40 00 363 241 4,15 TX23

Sztyft silikonowy g

pielęgnuje i chroni gumowe powierzchnie · zawiera wysokiej jakości olej silikonowy do ochrony i do pielęgnacji gumy · 
olej minimalizuje zamarzanie w zimie oraz pękanie w lecie · gąbczasta głowica nasączająca umożliwia łatwe i dokładne 
dozowanie oleju · idealnie nadaje się do gumowych listew na drzwiach i oknach lub wszelkiego rodzaju gumowych 
uszczelek · bezbarwny

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

50 puszka ze sprayem 40 00 354 352  + 24 14,30 / 100ml 7,151) TB14
1) cena za szt.



Trójkąt ostrzegawczy XS Mini EURO
w futerale z tworzywa sztucznego · wysokiej jakości, wytrzymała konstrukcja na stopie · znakomite wartości odblaskowe 
reflektorów · wyjątkowo lekki, zajmuje mało miejsca · znak kontrolny: ECE R 27 · wielkość: 43 x 39 cm (szer. x wys.)

Nr art. EUR KO

40 00 363 005 5,70 TX23
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Roztwór mocznika AdBlue® g

gotowy do użycia · worek z elementem pomocniczym w napełnianiu · dla pojazdów z silnikiem wysokoprężnym 
z układem oczyszczania spalin SCR · nalać do oddzielnego zbiornika AdBlue i nie mieszać z olejem napędowym · 
bardzo czysty roztwór mocznika dla układu oczyszczania spalin SCR / AUS 32 wg ISO 22241 · zalecana temperatura 
magazynowania od -10°C do +35°C · AdBlue® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Zrzeszenia Niemieckiego Związku 
Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA)

Zawartość 
l

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

5 woreczek 40 00 363 238 1,96 / 1l 9,80 TB23

Płyn do usuwania owadów g

do usuwania uporczywych resztek owadów i ptasich odchodów z lakierowanych, chromowanych, szklanych i wykonanych 
z tworzywa sztucznego powierzchni · chroni równocześnie lakier i nadaje mu połysk · chroni materiał

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. cena podstawowa /
 EUR

EUR KO

500 butelka ze spryskiwaczem 40 00 349 427 13,20 / 1l 6,60 TC10

Środek do usuwania owadów g

specjalny środek czyszczący do usuwania resztek owadów z lakierowanych, chromowanych, szklanych i wykonanych z 
tworzywa sztucznego powierzchni · nowa formuła jeszcze szybciej przenika przez grube i stałe pozostałości zmiękczając 
je, dzięki czemu często wystarcza zwykłe przetarcie, aby wyczyścić powierzchnię · sprawdzony pod kątem tolerancji 
lakierów i tworzyw sztucznych · idealny do zastosowań przed myciem pojazdu

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 butelka ze spryskiwaczem 40 00 347 508 16,80 / 1l 8,40 TC79

Aktywny środek do czyszczenia felg g

pH-neutralny · nadaje się do felg z aluminium, stali i chromu oraz felg z lakierowaną powierzchnią · usuwa najbardziej 
ekstremalne zanieczyszczenia, jak pył hamulcowy, osady soli do posypywania dróg itp. · aktywne czyszczenie również 
w trudno dostępnych miejscach · wolne od kwasu · nieszkodliwy dla tarcz hamulcowych, lakieru, gumy i tworzyw 
sztucznych

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem 40 00 349 417  + 6 25,30 / 1l 12,651) TC10
1) cena za szt.
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Produkty techniczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Środek do czyszczenia felg Brilliant g

duża siła rozpuszczania zanieczyszczeń dla gruntownego czyszczenia felg · wolne od kwasu · nieagresywny dla lakieru, 
tarcz hamulcowych, gumy i tworzyw sztucznych · pozostawić na 8-10 minut, a następnie spłukać · proces czyszczenia 
jest sygnalizowany przez zmianę koloru z niebieskiego na czerwony · czyści felgi ze stali, aluminium, chromu oraz 
lakierowane bez konieczności szczotkowania lub zmywania · nie stosować na rozgrzanych felgach lub w bezpośrednim 
słońcu

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem 40 00 349 418  + 6 29,88 / 1l 11,951) TC10
1) cena za szt.

Środek do czyszczenia felg PLUS XTREME g

bardzo skuteczny, nie zawierający kwasu specjalny środek do czyszczenia · do wszystkich felg stalowych i z metali 
lekkich, również chromowanych i polerowanych felg · usuwa bez trudu nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia,  
jak zapieczony pył hamulcowy, pozostałości oleju i gumy oraz inne zanieczyszczenia drogowe

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

750 butelka ze spryskiwaczem 40 00 347 500 22,40 / 1l 16,80 TC79

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 butelka 40 00 347 522  + 6 21,10 / 1l 10,551) TC79
1) cena za szt.

Środek do czyszczenia lakieru g

środek ścierny do czyszczenia lakierów, które stały się matowe, silnie zwietrzałe lub porysowane przez korzystanie  
z myjni · szlifuje porowate i uszkodzone powierzchnie lakieru i wygładza rysy

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

250 puszka ze sprayem 40 00 349 439  + 6 35,40 / 1l 8,851) TC10
1) cena za szt.

Środek pielęgnacyjny do lakieru do motocykli g

czyści, poleruje i chroni lakier i inne gładkie powierzchnie motocykla · w łatwy sposób rozpuszcza zanieczyszczenia i 
poleruje drobne rysy · odpowiedni także do chromu i gładkich powierzchni z tworzywa sztucznego na motocyklu ·   
wysoki połysk, efekt perłowy i ochrona pozostają zachowane nawet po wielu myciach



Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

250 butelka 40 00 347 524  + 6 45,00 / 1l 11,251) TC79
1) cena za szt.

Politura do lakieru XTREME Polish+Wax 2 Hybrid NPT g

łagodna politura o średnim działaniu polerskim usuwająca delikatne zarysowania i matowy nalot · optymalne dopasowanie 
ekstremalnie drobnych cząstek polerujących, uzupełnionych o nową technologię Hybrid NetProtection · nadaje szarym 
powłokom lakierniczym nowy blask i głębię koloru oraz trwale je chroni
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 butelka 40 00 347 523  + 6 21,10 / 1l 10,551) TC79
1) cena za szt.

Politura do samochodów g

politura do lekko zarysowanych i matowych kolorowych i metalizowanych lakierów · poleruje i konserwuje w  
jednym cyklu roboczym · chroni dzięki wysokiej jakości naturalnemu woskowi Carnauba

Ściereczka z mikrofibry g

wysokiej jakości flauszowa ściereczka z mikrofibry do zewnętrznych części pojazdu · po pielęgnacji pojazdu zbiera 
resztki wosku i politury i gwarantuje wysoki połysk bez zacieków i zarysowań · nie strzępiąca się i zmywalna, dlatego 
ekstremalnie trwała · wielkość ok. 40 x 40 cm

Kolor Nr art. EUR KO

czerwony 40 00 347 525 4,20 TC79

Spray do czyszczenia deski rozdzielczej g

czyści i pielęgnuje wszystkie powierzchnie z tworzywa sztucznego i znacznie odświeża kolor · zapobiega utracie 
elastyczności i redukuje ponowne zanieczyszczenie · chroni przed wyładowaniami statycznymi · kolor: mleczny / 
transparentny · pozostawia przyjemny, świeży, długo utrzymujący się zapach we wnętrzu pojazdu · możliwość  
stosowania na wszystkich powierzchniach z tworzywa sztucznego w samochodach osobowych i ciężarowych  
(wewnątrz i na zewnątrz)

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

300 puszka ze sprayem 40 00 354 710  + 12 13,67 / 1l 4,101) PH00
1) cena za szt.

Spray do czyszczenia deski rozdzielczej fresh g

nadaje matowy blask powierzchniom z tworzywa sztucznego w samochodzie · czyści i pielęgnuje części z 
tworzywa sztucznego, takie jak deski rozdzielcze, półki, tapicerki drzwi, tylna część tapicerowanych siedzeń i osłon 
przeciwsłonecznych · działa antystatycznie · nie zawiera silikonu · guma nie traci elastyczności i pozostaje miękka

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem 40 00 349 411  + 6 13,25 / 1l 5,301) TC10
1) cena za szt.
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Intensywny środek do czyszczenia deski rozdzielczej g

łagodne czyszczenie i pielęgnacja deski rozdzielczej i wszystkich innych części z tworzywa sztucznego we wnętrzu 
pojazdu · przeznaczony do zakładów lakierniczych · antystatyczne działanie · matowe powierzchnie pozostają matowe · 
usuwa szary nalot · zawiera wysokiej jakości składniki wosku roślinnego,, tworzące pielęgnacyjną warstwę ochronną

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem 40 00 354 430  + 6 12,90 / 1l 6,451) TC10
1) cena za szt.

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

250 puszka ze sprayem 40 00 349 437  + 6 31,80 / 1l 7,951) TC10
1) cena za szt.

Środek czyszczący do tworzyw sztucznych g

czyści dogłębnie i bez pozostawiania śladów wszystkie powierzchnie z tworzywa sztucznego · do wszystkich powierzchni 
z tworzywa sztucznego w samochodzie · możliwość zastosowania wewnątrz i na zewnątrz · np. do deski rozdzielczej, 
tapicerki drzwi, kołpaków kół, zderzaków · usuwa nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia, takie jak nikotyna lub smar

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

250 puszka ze sprayem 40 00 349 436  + 6 28,20 / 1l 7,051) TC10
1) cena za szt.

Środek pielęgnacyjny do tworzyw sztucznych g

pielęgnuje i chroni pozostawiając zamykającą warstwę czyste powierzchnie z tworzywa · odświeża kolor · pielęgnuje 
części z tworzywa sztucznego również w domu i w ogrodzie · eliminuje nieznaczne oznaki starzenia się a tworzywo 
sztuczne odzyskuje pierwotną barwę

Środek do czyszczenia tapicerki g

idealny środek do czyszczenia tapicerki do użytku w samochodzie i w gospodarstwie domowym · czyści dogłębnie i 
gruntownie wszystkie tkaniny tekstylne w pojeździe i w gospodarstwie domowym · np. tapicerka, dywany, podsufitki i 
Alcantara · usuwa nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia, stare plamy, nikotynę, tłuszcz oraz pozostałości żywności

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

300 puszka ze sprayem 40 00 349 443  + 6 17,67 / 1l 5,301) TC10
1) cena za szt.



Środek do czyszczenia tapicerki g

usuwa bez trudu plamy i zapewnia przyjemny, świeży zapach · idealny środek do czyszczenia tapicerki do użytku w 
samochodzie i w gospodarstwie domowym · czyści dogłębnie i gruntownie wszystkie tkaniny tekstylne w pojeździe i w 
gospodarstwie domowym, takie jak tapicerki, dywany, podsufitki i Alcantara · aktywne substancje czyszczące usuwają 
uporczywe zanieczyszczenia, stare plamy, nikotynę, tłuszcz oraz pozostałości żywności

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

300 puszka ze sprayem 40 00 349 444  + 6 15,67 / 1l 4,701) TC10
1) cena za szt.
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 butelka ze spryskiwaczem 40 00 347 502 15,20 / 1l 7,60 TC79

Środek do czyszczenia wnętrza pojazdu g

dla całego wnętrza pojazdu · dokładnie i delikatnie usuwa nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia z tapicerki 
wewnętrznej, deski rozdzielczej, tapicerowanych siedzeń oraz z podsufitki · nadaje wnętrzu samochodu przyjemny zapach

Samostart spray - ułatwiający rozruch g

umożliwia natychmiastowy rozruch samochodów z silnikiem benzynowym i wysokoprężnym · chroni silnik i akumulator i 
zapobiega oblodzeniu gaźnika · zapobiega rozcieńczaniu oleju · łatwy zimny rozruch dla wszystkich silników benzynowych 
i wysokoprężnych · mieszanka bardzo lotnej cieczy zapłonowej z dodatkami smarującymi i antykorozyjnymi · rozpylić 
niewielka ilość samostartu do wlotu powietrza lub na filtr powietrza, na chwilę poczekać i uruchomić silnik nieznacznie 
wciskając pedał przyspieszenia · używanie ssania lub podgrzewanie świec żarowych w silnikach wysokoprężnych nie 
jest konieczne, w razie konieczności kilka razy powtórzyć proces · szczególnie ważne w przypadku silników, które nie 
są często używane · sprawdzona pomoc w rozruchu dla samochodów osobowych, ciężarowych, maszyn budowlanych i 
rolniczych, silników łodzi i kosiarek

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

400 puszka ze sprayem 40 00 354 570  + 12 12,75 / 1l 5,101) PU06
1) cena za szt.

Środek do usuwania oleju
płyn do dekontaminacji oleju z dogłębnym działaniem, przenika do zanieczyszczonego podłoża i wypłukuje głęboko 
przeniknięte węglowodory z powrotem na powierzchnię · do czyszczenia starych i nowych zanieczyszczeń olejem ·  
na i w porowatych powierzchniach i innych utwardzonych podłożach

Wskazówka: zanieczyszczone olejem miejsca spryskać środkiem do usuwania oleju · następnie zebrać za pomocą 
dostępnego w handlu środka wiążącego olej · w przypadku silnych zanieczyszczeń należy w razie konieczności  
powtórzyć proces

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa /
EUR

EUR KO

500 puszka ze sprayem 40 00 354 650  + 6 13,00 / 1l 6,501) PH00
1) cena za szt.

Środek do usuwania plam z oleju g

skuteczna pomoc na stare i świeże plamy z oleju · usuwa plamy oleju na wszystkich chłonnych i nie chłonnych  
podłożach · na kamieniu naturalnym i betonie, glinie i pumeksie, klinkierze i ceramice, dywanach i tekstylnych 
wykładzinach podłogowych · nadaje się do usuwania oleju do smarowania, silnikowego i przekładniowego, oleju 
grzewczego i oleju napędowego

Wskazówka: nie stosować na bitumach, asfaltach i łupku

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

1000 butelka 40 00 349 442  + 6 13,25 / 1l 13,251) TC10
1) cena za szt.
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Środek do usuwania plam z oleju g

szybko i gruntownie usuwa plamy oleju, smaru i podobne zanieczyszczenia z chłonnych i nie chłonnych podłoży,  
jak kamień naturalny i beton, kostka brukowa, jastrych, ceramika, klinkier i wiele innych

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

150 butelka 40 00 355 853  + 6 2,40 / 100ml 3,601) TU54
1) cena za szt.

Aceton
do czyszczenia wstępnego i odtłuszczania wszelkiego rodzaju części · nadaje się w szczególności do klejenia szkła 
akrylowego i wielu tworzyw sztucznych · gęstość: 0,790 · konsystencja: płynny · do odtłuszczania i czyszczenia 
wstępnego · do rozcieńczania lakierów nitro-kombi oraz różnych klejów

Zawartość 
l

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

1 puszka 40 00 355 960  + 12 5,25 / 1l 5,251) PU06

6 kanister 40 00 355 961  1 5,38 / 1l 32,30 PU06
1) cena za szt.

Aceton g

do czyszczenia i odtłuszczania wszelkiego rodzaju części · przystosowany do rozcieńczania lakierów  
nitro-kombi oraz różnych klejów · nadaje się do klejenia szkła akrylowego i wielu tworzyw sztucznych

Zawartość 
l

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

 1 puszka 40 00 355 835  + 6 6,40 / 1l 6,401) TU54

 6 kanister 40 00 355 838 1 5,81 / 1l 34,85 TU54

12 kanister 40 00 355 836 1 4,76 / 1l 57,10 TU54

30 kanister 40 00 355 837 1 4,34 / 1l 130,10 TU54
1) cena za szt.

Denaturat
jako rozpuszczalnik i środek czyszczący dla przemysłu i rzemiosła · alkohol agrarny (94% obj. alkohol etylowy, skażony) ·  
do czyszczenia i odtłuszczania szkła, tworzywa sztucznego, chromu, płytek itp. · do rozcieńczania lakierów spirytusowych · 
jako środek zapobiegający zamarzaniu układu spryskiwania szyb (stosunek składników mieszanki: 1:2 z wodą do -15 °C) · 
do czyszczenia i rozmrażania szyb · gęstość: 0,800 · współczynnik parowania: 8 · konsystencja: płynny

Zawartość 
l

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

1 butelka 40 00 355 970  + 12 4,25 / 1l 4,251) PU06
1) cena za szt.

Zawartość 
l

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

 1 butelka 40 00 355 840  + 12 4,85 / 1l 4,851) TU54

20 kanister 40 00 355 843  1 3,25 / 1l 65,001) TU54
1) cena za szt.

Denaturat g

94 % obj. alkohol biologiczny  · do czyszczenia, rozcieńczania, ochrony przed zamarzaniem
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Benzyna ekstrakcyjna
znakomita zdolność rozpuszczania · możliwość obróbki w procedurze zmywania, zanurzania, natryskiwania i zalewania · 
zalecana w szczególności tam, gdzie ze względów bezpieczeństwa nie powinno się stosować fizjologicznie szkodliwych 
rozpuszczalników, względem metali benzyna ekstrakcyjna jest neutralna · gęstość: 0,700 · konsystencja: płynna · do 
wszystkich prac związanych z odtłuszczaniem i czyszczeniem, w szczególności lakierowanych i gruntowanych części · 
nadaje się do stosowania jako benzyna do lutowania i do zapalniczek · Olej mineralny z preferencyjną stawką 
podatkową, nie może być stosowany jako paliwo lub olej opałowy lub do wytwarzania takich substancji!

Zawartość 
l

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

1 puszka 40 00 355 945  + 12 5,10 / 1l 5,101) PU06
1) cena za szt.

Benzyna do czyszczenia g

szybko lotny środek czyszczący, usuwa olej, smołę, szminkę, krew, margarynę, gumę do żucia, klej, lakier, farbę, tusz z 
długopisu, farbę z pieczątek, atrament, wosk, czekoladę i podobne zanieczyszczenia ze wszystkich materiałów odpornych 
na lekka benzynę

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

150 butelka 40 00 355 852  + 6 1,87 / 100ml 2,801) TU54
1) cena za szt.

Zawartość 
l

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

 1 butelka 40 00 355 820  + 6 5,35 / 1l 5,351) TU54

30 kanister 40 00 355 823 1 3,94 / 1l 118,25 TU54
1) cena za szt.

Benzyna ekstrakcyjna g

usuwa brud, tłuszcz itp. · skażona · również do czyszczenia urządzeń roboczych

Środek do usuwania silikonu g

wolno lotny środek czyszczący do uzyskiwania podłoży bez pozostałości · znakomicie nadaje się do usuwania 
zawierających silikon resztek politury z części, które później będą lakierowane lub świeżych, nie utwardzonych  
mas silikonowych i środków antyadhezyjnych przed kolejnym lakierowaniem

Zawartość 
l

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

1 puszka 40 00 355 824  + 12 5,95 / 1l 5,951) TK11

6 kanister 40 00 355 826  1 5,40 / 1l 32,40 TK11
1) cena za szt.

Nafta
bardzo wolno odparowujący środek czyszczący, rozpuszcza tłuszcze i oleje na wszystkich metalach, tworzywach 
sztucznych i szkle · rozpuszcza smary i oleje · można stosować również do rozpuszczania rdzy i usuwania konserwacji w 
obszarach obróbki metali · z reguły nieagresywna dla tworzyw sztucznych i lakierowanych powierzchni, można również 
stosować w procedurze spłukiwania, zanurzeniowej, natryskowej i zalewowej · gęstość: 0,82 · konsystencja: płynna

Olej mineralny z preferencyjną stawką podatkową, nie może być stosowany jako paliwo lub olej opałowy lub do 
wytwarzania takich substancji!

Zawartość 
l

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

1 puszka 40 00 355 950  + 12 5,55 / 1l 5,551) PU06

6 kanister 40 00 355 951  1 5,75 / 1l 34,50 PU06
1) cena za szt.
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Zawartość 
l

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

1 butelka 40 00 355 825  + 6 5,55 / 1l 5,551) TU54
1) cena za szt.

Nafta g

wysokiej jakości destylat ropy naftowej do czyszczenia narzędzi oraz do celów rozpuszczania

Uniwersalny rozcieńczalnik nitro
nadaje się do rozcieńczania lakierów nitro, kombinacji z nitro, chlorokauczuku. schnących na powietrzu oraz wypalanych 
lakierów z żywicy sztucznej, lakierów dwuskładnikowych oraz schnących na powietrzu i w piecu lakierów capo nowych · 
rozcieńczalnik posiada bardzo dobrą wydajność rozcieńczania, dzięki czemu jest oszczędny pod względem zużycia · do 
wysokiej jakości prac lakierniczych · do czyszczenia urządzeń lakierniczych · do usuwania zanieczyszczeń, tłustych plam 
oraz plam farby z drewnianych i kamiennych podłóg, szkła, porcelany, tapicerki, wykładzin dywanowych itp. · gęstość: 
0,85 · współczynnik parowania: 8 (eter = 1) · konsystencja: płynna

Zawartość 
l

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

1 puszka 40 00 355 955  + 12 4,70 / 1l 4,701) PU06

6 kanister 40 00 355 956  1 4,42 / 1l 26,50 PU06
1) cena za szt.

Uniwersalny rozcieńczalnik nitro g

przystosowany do rozcieńczania lakierów w kombinacji nitro z chlorokauczukiem oraz na bazie żywicy sztucznej ·  
lakiery dwuskładnikowe na bazie Epiko te oraz schnące na powietrzu i suszone piecowa lakiery capo nowe · do 
czyszczenia pistoletów do natryskiwania, zbiorników do lakierowania itd. · do usuwania zanieczyszczeń, tłustych  
plam oraz plam farby z drewnianych i kamiennych podłóg

Zawartość 
l

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

 1 puszka 40 00 355 830  + 6 4,90 / 1l 4,901) TU54

 6 kanister 40 00 355 831 1 4,52 / 1l 27,10 TU54

12 kanister 40 00 355 832 1 4,51 / 1l 54,10 TU54

30 kanister 40 00 355 833 1 3,95 / 1l 118,55 TU54
1) cena za szt.

Zawartość 
ml

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

500 puszka 40 00 355 815  + 6 7,20 / 1l 3,601) TU54
1) cena za szt.

Rozpuszczalnik do żywic g

wysokiej jakości rozpuszczalnik do rozcieńczania lakierów na bazie żywicy sztucznej i olejów · nie zawiera metanolu

Terpentyna
środek czyszczący do urządzeń roboczych, jak pędzle, wałki, szczotki itp. · nadaje się do usuwania plam farby i 
zanieczyszczeń · ze względu na długi czas parowania zapewniony jest bardzo dobre nakładanie lakieru, bez oksydacyjnego 
wysychania schnących lakierów · gęstość: 0,77 · współczynnik parowania: 46 (eter = 1) · konsystencja: płynna · 
możliwość stosowania jako środki czyszczące do urządzeń roboczych · usuwa plamy farb i zanieczyszczeń · jako 
rozcieńczalnik do oleju, sztucznej żywicy, lakierów bezbarwnych, drewnianych lazur, farb wstępnego malowania itp.

Wskazówka: Ze względu na wyrównany przebieg wrzenia, w przypadku suszonych piecowo lakierów nie pojawiają 
się ślady wygotowania ze względu na zatrzymywane rozpuszczalniki, rozpuszczalniki odparowują bez śladu, w 
związku z czym wpływ na lakierowanie po wysuszeniu jest wykluczony  W przypadku wrażliwych podłoży zaleca się 
przeprowadzenie wcześniejszej próby. 
Olej mineralny z preferencyjną stawką podatkową, nie może być stosowany jako paliwo lub olej opałowy lub do 
wytwarzania takich substancji!

Zawartość 
l

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

1 puszka 40 00 355 940  + 12 5,20 / 1l 5,201) PU06

6 kanister 40 00 355 941  1 4,96 / 1l 29,75 PU06
1) cena za szt.

Zawartość 
l

Pojemnik Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

1 butelka 40 00 355 810  + 6 5,10 / 1l 5,101) TU54
1) cena za szt.

Terpentyna g

rozpuszczalnik i rozcieńczalnik · rozcieńcza wszystkie lakiery na bazie oleju i sztucznej żywicy · również do czyszczenia 
pędzli, podłóg z parkietu i linoleum 
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Rozpylacz
przeźroczysty · z regulowaną dyszą z tworzywa 
sztucznego · do lekkich chemikaliów, 
rozpuszczalników i środków czyszczących

Pojemność 
l

Nr art. EUR KO

1 40 00 355 692 3,90 PU08

Rozpylacz
rozpylacz ręczny z uszczelnieniem FPM i dyszą 
z tworzywa sztucznego · rozpylacz ręczny: 
wydajność 1,5 ml na skok, regulowana dysza, 
wysokość 26,5 cm, szerokość 11 cm · do nisko 
stężonych chemikaliów, rozpuszczalników i 
środków czyszczących oraz oleju używanego 
podczas deskowania

Pojemność 
l

Nr art. EUR KO

1 40 00 355 690 5,85 PU08

Rozpylacz g

bez zawartości · nanosi wszystkie oleje i ciecze 
bez stosowania gazu napędowego w sposób 
równomierny i przyjazny dla środowiska · 
regulowana dysza regulacyjna umożliwia 
ustawienie od mgły do strumienia · głowica 
rozpylająca pasuje na wszystkie puszki 500 ml 
BALLISTOL (np. nr art. 40 00 354 503) · idealny 
do artykułów z kanistrów

Pojemność 
l

Nr art. EUR KO

0,65 40 00 354 507 5,75 TC05

Rozpylacz g

pusty rozpylacz z tworzywa sztucznego z 
wysokiej jakości, kompatybilnymi uszczelkami dla 
BRUNOX® Turbo-Spray® do przelewania artykułów 
z kanistrów (nr art. 40 00 347 109)

Pojemność 
l

Nr art. EUR KO

0,5 40 00 347 106 6,80 TU09

Rozpylacz
tworzywo sztuczne, z dyszą z tworzywa 
sztucznego · nadaje się do stosowania z 
chemikaliami · środki myjące,ek rozpuszczalniki 
i środki czyszczące · nie nadaje się do acetonu, 
glikolu, amoniaku, środków do czyszczenia 
hamulców i kwasów, np. kwasu mrówkowego i 
octowego

Pojemność 
l

Nr art. EUR KO

0,75 40 00 356 050 10,40 TK64

Rozpylacz przemysłowy podwójnie działający
głowica rozpylacza z dwusuwem · swobodna 
możliwość pozycjonowania · kolor: czarny · 
sprężyna ze stali nierdzewnej · do użycia z 
płynnymi mediami, np. smarami, środkami do 
czyszczenia hamulców i środkami czyszczącymi, 
stosowanymi w branży przemysłowej i 
samochodowej, a także z rozpylaczami 
odpornymi na działanie tych mediów · ew. 
wykonać test zdatności do użycia · po użyciu 
dokładnie spłukać czystą wodą · objętość 
rozpylonego płynu na suw podwójny: 1,4 ml · 
uszczelka: Viton

Pojemność 
l

Nr art. EUR KO

0,75 40 00 356 051 16,30 TK64

Rozpylacz 360°
specjalny, bardzo odporny, kompatybilny z 
rozpuszczalnikami system ssąco-rozpylający 
360° · z polietylenu (PE) · regulowana dysza 
z tworzywa sztucznego: swobodny wybór 
siły przepływu od rozpylanej mgły aż po 
strumień cieczy · ergonomiczny uchwyt do 
oprysku: ułatwia pracę · rozpyla we wszystkich 
położeniach · do płynów wodnych

Pojemność 
l

Nr art. EUR KO

0,5 40 00 356 425 15,40 TC21

Rozpylacz z pompką g

tworzywo sztuczne · nie cieknący · zamykana 
głowica natryskowa · regulowany strumień 
rozpylania, płaski lub punktowy ·  ze skalą ml

Pojemność 
l

Nr art. EUR KO

0,6 40 00 354 515 8,85 TU94

Opryskiwacz ciśnieniowy
z uszczelkami FPM i dyszą z tworzywa 
sztucznego · mechanizm pompki z PP · pojemnik 
z tworzywa sztucznego z podziałką, łatwa 
w obsłudze pompa z tworzywa sztucznego, 
zawór bezpieczeństwa, dysza z tworzywa 
sztucznego regulowana · zastosowanie w 
branży usług porządkowych - czyszczenie 
pojazdów, czyszczenie budynków, dezynfekcja, 
przemysłowa ochrona antykorozyjna, 
smarowanie i impregnacja itp. · : 1,5 l

Pojemność 
l

Nr art. EUR KO

1,5 40 00 355 695 21,55 PU08
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Rozpylacz ciśnieniowy Extra
z uszczelkami FPM · mechanizm pompki z PA · 
pojemnik z tworzywa sztucznego z podziałką · 
dysza z tworzywa sztucznego regulowana · 
tworzywo sztuczne PA z rurą powlekaną 
tworzywem sztucznym do ochrony zaworu 
zwrotnego · zastosowanie w przemyśle 
motoryzacyjnym, do środków zawierających 
naftę, np. środków do czyszczenia hamulców

Pojemność 
l

Nr art. EUR KO

1,5 40 00 355 696 24,35 PU08

Opryskiwacz ciśnieniowy g

opryskiwacz ciśnieniowy do intensywnego mycia 
hamulców · bez zawartości

Pojemność 
l

Nr art. EUR KO

1 40 00 349 445 27,35 TC10

Rozpylacz ciśnieniowy
odpowiedni dla wody · nie nadaje się do acetonu, glikolu, 
amoniaku, środków do czyszczenia hamulców i kwasów, np. 
kwasu mrówkowego i octowego, a także substancji chemicznych · 
ręczne wytwarzanie ciśnienia · głowica rozpylacza z regulowaną i 
zamykaną dyszą mosiężną

Pojemność l Nr art. EUR KO
1 42 02 406 050 19,10 TK64

Rozpylacz ciśnieniowy
z uszczelkami FPM · mechanizm pompki 
z PE · z przyciskiem zabezpieczającym · 
ciśnienie zostaje utrzymane po pracy dzięki 
uszczelce zabezpieczającej (3 bar) · z zaworem 
ciśnieniowym bezpieczeństwa · regulowana 
dysza z tworzywa sztucznego · sprężyny stali 
szlachetnej

Pojemność 
l

Nr art. EUR KO

2 40 00 355 698 16,95 PU08

Rozpylacz ciśnieniowy POMPAxx
obszary zastosowania: czyszczenie i dezynfekcja, 
czyszczenie maszyn i pojazdów · do rozpylania 
oleju do smarowania deskowania · nie nadaje 
się do acetonu, glikolu, amoniaku i kwasów, 
np. kwasu mrówkowego i octowego · ręczne 
wytwarzanie ciśnienia · głowica rozpylacza 
z regulowaną i zamykaną dyszą z tworzywa 
sztucznego

Pojemność 
l

Nr art. EUR KO

2 42 02 406 051 29,95 TK64

Rozpylacz ciśnieniowy SPRAYFIxx
tworzywo sztuczne · z dyszą strumienia 
płaskiego · zbiornik HDPE z podziałką 
w ml · Uszczelka Viton® FKM · ręczne 
wytwarzanie ciśnienia z połączonym zaworem 
nadciśnieniowym i odpowietrzającym · odporna 
na UV · z barwnymi kodami na zbiorniku

Pojemność 
l

Nr art. EUR KO

z dyszą płaskostrumieniową i Viton® FKM

0,8 40 00 356 150 27,95 TK64
0,8 40 00 356 151 27,95 TK64

Zestaw dysz SPRAYFIxx acid basic
do opryskiwacza pompowego art. nr 
40 00 356 150 · nadaje się do kwaśnych 
mediów · dysza regulacyjna i obrotowa ze stali 
szlachetnej (80 681) · uszczelka Viton® FKM · 
przegub kulowy z nakrętką złączkową · z rurą 
przedłużającą z nakrętką złączkową · obracana 
pod kątem maks. 60° · odporna na zużycie · 
odporna na UV

Zawartość Nr art. EUR KO
3 sztuki 40 00 356 152 12,95 TK64

Zestaw dysz SPRAYFIxx alkali
do opryskiwacza pompowego art. nr 
40 00 356 151 · nadaje się do mediów 
zasadowych · dysza regulacyjna i obrotowa 
ze stali szlachetnej (80 681) · uszczelka Viton® 
FKM · przegub kulowy z nakrętką złączkową ·  
z rurą przedłużającą z nakrętką złączkową · 
obracana pod kątem maks. 60° · dysza pianowa · 
nasadka dyszy · odporna na zużycie · odporna na UV

Zawartość Nr art. EUR KO
4 częśc. 40 00 356 153 12,95 TK64



Opryskiwacz ciśnieniowy do piany
z uszczelkami FPM · mechanizm pompki z 
PE · z trzema różnymi dyszami z tworzywa 
sztucznego · praktyczna pompka ciśnieniowa 
z uszczelką do rozpylania piany · z zaworem 
ciśnieniowym bezpieczeństwa · z dźwignią 
zabezpieczającą · regulowana dysza z tworzywa 
sztucznego · sprężyny ze stali szlachetnej

Pojemność 
l

Nr art. EUR KO

2 40 00 355 699 21,80 PU08

8/249

Produkty techniczne
Je

że
li 

w
 o

pi
si

e 
ni

e 
zo

st
ał

y 
po

da
ne

 in
ne

 in
fo

rm
ac

je
, d

os
ta

w
a 

od
by

w
a 

si
ę 

be
z 

za
w

ar
to

śc
i l

ub
 w

yp
os

aż
en

ia
.

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Mikrorozpylacz do środka 

czyszczącego do hamulców
z aluminium · nadaje się w 
szczególności do rozpylania 
i aplikacji wszelkich preparatów 
do czyszczenia hamulców · alternatywne 
rozwiązanie do aerozolu: aplikacja odbywa się 
bez gazu pędnego i sprężonego powietrza · 
bardzo odporne urządzenie dzięki mechanizmowi 
precyzyjnej pompy i kulce ze stali szlachetnej 
umieszczonej w zaworze · ciśnienie 25 barów · 
zmienna głowica rozpylacza ze zmiennym kątem 
rozpylania umożliwia różnorodną aplikację aż po 
strumień punktowy

Pojemność 
l

Nr art. EUR KO

0,5 40 00 356 450 42,45 TC21

Tryskawka
PE · przeźroczysty · możliwość stosowania  
w przemyśle spożywczym (zgodność z LFGB) ·  
rura wysuwana · odporna na paliwo, olej i kwas

Pojemność 
l

Nr art. EUR KO

0,5 40 00 356 912 4,50 TUA4

Tryskawka
z tworzywa sztucznego odpornego na kwasy 
(ND-PE) · z odgiętą, możliwą do wyciągnięcia 
rurą spryskiwacza - aby optymalnie rozpryskiwać 
substancje płynne · proste, oszczędne 
napełnianie

Pojemność 
ml

Nr art. EUR KO

250 40 00 356 406 3,80 TC21

Tryskawka
z tworzywa sztucznego odpornego na 
kwasy (ND-PE) · z delikatnym zamknięciem 
antykroplowym do prostego, delikatnego 
dozowanie bejc, lakierów, rozcieńczalników  
i innych środków powierzchniowych

Pojemność 
ml

Nr art. EUR KO

125 40 00 356 407 2,40 TC21
250 40 00 356 408 2,50 TC21

Olejarka
HD-PE · wyjmowana mosiężna rura do 
natryskiwania z zamknięciem obrotowym · ze 
skalą pomiarową · odporny na paliwo, olej i kwas

Pojemność 
ml

Nr art. EUR KO

200 40 00 356 909 3,80 TUA4

Olejarka uniwersalna
olej wyciskany z miękkiej PE z zamykaniem 
dyszy · z blokowanymi mosiężnymi rurkami i na 
stale przymocowaną mosiężną dyszą

Pojemność 
ml

Nr art. EUR KO

125 40 00 356 460 4,45 TC21
250 40 00 356 461 4,45 TC21
500 40 00 356 462 4,80 TC21

Olejarka z pędzelkiem
butelka z miękkiego PE z uszczelką O-Ring · 
mosiężna rurka zanurzeniowa i pędzel do oleju  
i lekkimi smarami · idealny do schładzania wierteł, 
smarowania łańcuchów różnego rodzaju także 
łańcuchów motocyklowych i taśm transportujących

Pojemność 
ml

Nr art. EUR KO

250 40 00 356 426 9,20 TC21

Olejarka ciśnieniowa
z PE · przeźroczysta · tuleja wylotowa z PCW  
z kapturem ochronnym · odporna na olej i kwas

Pojemność 
ml

Nr art. EUR KO

125 40 00 356 803 1,30 TX74
250 40 00 356 804 1,60 TX74
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Olejarka
z PE · przeźroczysta · z wyjmowaną mosiężną 
rurą · z obracaną i zamykaną mosiężną klapą 
zamykającą · odporna na olej i kwas

Pojemność 
ml

Nr art. EUR KO

125 40 00 356 800 2,90 TX74
250 40 00 356 801 3,20 TX74
500 40 00 356 802 3,90 TX74

Olejarka
z PE  · przeźroczysta · bez pompy · do 
warsztatów i do celów zawiązanych z hobby ·  
z wyjmowaną mosiężną rurą do natryskiwania · 
szczelna dzięki zamknięciu obrotowemu na górze 
rury · wersja odporna na olej, kwas i paliwo

Pojemność 
ml

Nr art. EUR KO

125 40 00 356 000 4,60 TK64
250 40 00 356 001 4,75 TK64
500 40 00 356 002 5,30 TK64

Olejarka
z PE · z mechanizmem pompowania z tworzywa 
sztucznego · sztywna metalowa rura do 
natryskiwania · odporna na olej i kwas

Pojemność 
ml

Nr art. EUR KO

200 40 00 356 805 8,50 TX74
300 40 00 356 806 8,90 TX74
500 40 00 356 807 9,60 TX74

Olejarka
z HDPE  · bez szwu · 
elastyczna i nietłukąca 
się · widoczna 
zawartość · pompa z 
mosiądzu pojedynczego 
działania · mechanizm pompy z 2 zaworami 
kulowymi, umożliwia dozowanie pojedynczych 
kropli · rozkładalna · art nr 40 00 356 007  
z podwójną pompą

Pojemność 
ml

Nr art. EUR KO

200 40 00 356 005 15,00 TK64
300 40 00 356 006 15,90 TK64
500 40 00 356 007 23,10 TK64

Olejarka MERKUR
(ze zbiornikiem z PE) · 
z podwójną pompą i 
tłokiem obrotowym · 
wysokiej jakości zbiornik z PE posiada pompę 
główną i pompę głowicy · całkowita utylizacja 
pojemnika przez napędzane znaczną siłą, 
obrotowy tłok ssący · pełne działanie oliwiarki 
przy użyciu do góry nogami

Pojemność 
ml

Nr art. EUR KO

200 40 00 356 403 23,50 TC21
300 40 00 356 404 25,45 TC21
500 40 00 356 405 29,80 TC21

Olejarka specjalna
oliwi w każdym położeniu · wysoka wydajność 
podawania · z rurą wlewową · ręcznie wykonana, 
z białej blachy · pompa z tworzywa sztucznego 
pojedynczego działania · mechanizm pompy  
z 2 zaworami kulowymi, umożliwia dozowanie 
pojedynczych kropli

Pojemność 
ml

Nr art. EUR KO

250 40 00 356 010 15,70 TK64

Olejarka przemysłowa
z cynkowego odlewu przemysłowego  · odporna 
na uderzenia · wytrzymała · pompa z mosiądzu 
pojedynczego działania · mechanizm pompy  
z 2 zaworami kulowymi, umożliwia dozowanie 
pojedynczych kropli 

Pojemność 
ml

Nr art. EUR KO

500 40 00 356 011 27,70 TK64

Olejarka przemysłowa
z cynkowego odlewu przemysłowego  · odporna 
na uderzenia · wytrzymała · pompa z mosiądzu 
podwójnego działania · mechanizm pompy  
z 2 zaworami kulowymi, umożliwia dozowanie 
pojedynczych kropli 

Pojemność 
ml

Nr art. EUR KO

200 40 00 356 015 27,60 TK64
300 40 00 356 016 27,85 TK64
500 40 00 356 017 30,65 TK64

Olejarka
z metalu · ze stabilnym i zamkniętym uchwytem · 
dla bezpiecznej obsługi · mechanizm 
pompowania z mosiądzu · sztywna i elastyczna 
metalowa rura do natryskiwania 

Pojemność 
ml

Nr art. EUR KO

200 40 00 356 808 8,60 TX74
300 40 00 356 809 9,20 TX74
500 40 00 356 810 9,90 TX74
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Olejarka MERKUR
(z aluminiowym zbiornikiem) · z podwójną 
pompą i tłokiem obrotowym · cała konstrukcja 
metalowa posiada główną i pompę głowicy · 
całkowita utylizacja pojemnika przez napędzane 
znaczną siłą, obrotowy tłok ssący · pełne 
działanie oliwiarki przy użyciu do góry nogami

Pojemność 
ml

Nr art. EUR KO

200 40 00 356 400 30,85 TC21
300 40 00 356 401 32,80 TC21
500 40 00 356 402 38,90 TC21

Dzbanek pomiarowy
HD-PE · elastyczna rura odpływowa · pokrywa 
zamykająca dla bańki i węża · dwie podziałki skali · 
odporna na paliwo, olej i kwas

Pojemność 
l

Nr art. EUR KO

1 40 00 356 900 8,00 TUA4
2 40 00 356 901 10,75 TUA4
3 40 00 356 902 12,60 TUA4
5 40 00 356 903 18,25 TUA4

Dozownik
z HIPER  · wersja odporna na olej, kwas i  
paliwo · wylot w kształcie lejka · odporny na 
pęknięcia i wytrzymały · zakres temperatur:  
-10 °C + 110 °C · niemiecka, angielska i 
amerykańska skala z podziałką

Pojemność 
l

Nr art. EUR KO

z pokrywą ochronną/osłoną na wylocie

0,5 40 00 356 080 8,65 TK64
1 40 00 356 081 9,80 TK64
2 40 00 356 082 11,30 TK64
3 40 00 356 083 14,65 TK64
5 40 00 356 084 20,00 TK64
z pokrywą ochronną/osłoną na wylocie/

elastycznym wylotem

1 40 00 356 091 11,70 TK64
2 40 00 356 092 13,25 TK64
3 40 00 356 093 16,55 TK64
5 40 00 356 094 20,85 TK64

Dozownik
PP · przeźroczysty · z 2 podziałkami 
skali (niebieska + neutralna) · odporność 
temperaturowa -10°C do +120°C · z otwartym 
uchwytem z możliwością układania w stos · 
stała, wytłoczona skala · dodatkowa skala · duży 
wylew · odporna na pęknięcie, stabilna wersja · 
odporny na paliwo, olej i kwas

Pojemność 
l

Nr art. EUR KO

0,5 40 00 356 905 3,55 TUA4
1 40 00 356 906 4,90 TUA4
2 40 00 356 907 9,25 TUA4
3 40 00 356 908 10,35 TUA4

Dozownik
ze stabilnego, odpornego na działanie 
rozpuszczalników tworzywa sztucznego (PP) o 
stabilnej jakości · do zastosowania w produkcji · 
ze skalą grawerowaną na niebiesko skalą do 
celów wyraźniejszego odmierzania zawartości · 
proste usunięcie pozostałości farb i bejcy: należy 
po prostu ścisnąć miarkę, a pozostałości 
odpadną

Pojemność 
l

Nr art. EUR KO

0,5 40 00 356 415 3,55 TC21
1 40 00 356 416 5,40 TC21
2 40 00 356 417 9,90 TC21
3 40 00 356 418 11,40 TC21

Zestaw dozowników
3 sztuki · zestaw dozowników z tworzywa 
sztucznego do substancji płynnych typ J-PP · 
zapakowany w zamkniętej torbie plastikowej

Pojemność 
l

Nr art. EUR KO

0,5 / 1 / 2 40 00 356 166 14,851) TU52
1 / 2 / 5 40 00 356 167 19,951) TU52
1) cena za zestaw

Zestaw lejków
zawartość zestawu: 2 litry masy do napełniania, 
lejek 200 mm, wąż elastyczny 250 mm 
(pasuje do obu artykułów) · odpowiedni dla: 
oleju napędowego, oleju opałowego, oleju 
hydraulicznego, olejów syntetycznych i 
mineralnych, alkoholu, wody, lekkich destylatów 

Nr art. EUR KO
40 00 356 419 15,451) TC21

1) cena za zestaw

Dzbanek pomiarowy
PE · pomarańczowy · odporność temperaturowa 
-10°C do +120°C · stała, wytłoczona skala ·  
z zamkniętym, stabilnym uchwytem · odporna  
na pęknięcie, stabilna wersja · odporny na 
paliwo, olej i kwas

Pojemność 
l

Nr art. EUR KO

0,5 40 00 356 925 4,65 TUA4
1 40 00 356 926 5,80 TUA4
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Dozownik
z blachy białej · wykonanie ręczne · z lejkiem 
wylotowym · rura wylotowa z tworzywa 
sztucznego odpornego na pęknięcia, sztywna

Pojemność 
l

Nr art. EUR KO

0,5 40 00 356 105 9,65 TK64
1 40 00 356 106 11,25 TK64
2 40 00 356 107 14,60 TK64

Dozownik
z ocynkowanej blachy stalowej · odporny  
na wgniecenia dzięki stabilnej grubości ścianki · 
zwiększona stabilność ·  lejkowaty, stabilny pod 
względem kształtu i odporny na wysokie 
temperatury metalowy wylot · wytłoczenie „Tylko 
do oleju mineralnego“

Pojemność 
l

Nr art. EUR KO

1 40 00 356 811 11,20 TX74
2 40 00 356 812 16,80 TX74

Pojemnik do uzupełniania płynów
z blachy białej  · wykonanie ręczne · okrągły kształt z pokrywą  
z zawiasami i nieodczepianym zamknięciem rury · Pałąk nośny · 
podwójne zagniatane dno i spawany szew · zgodnie z DIN 6425

Pojemność l Nr art. EUR KO
 5 40 00 356 020 45,05 TK64
10 40 00 356 021 46,80 TK64

Pojemnik do uzupełniania płynów
ze stabilnej całkowicie cynkowanej, 
grubościennej blachy stalowej (zapobiega 
powstawaniu nalotów rdzy, chroni przed 
wgnieceniami) · nadaje się do mediów 
samosmarujących i nie samosmarujących, 
oleju grzewczego i napędowego, czynników 
chłodzących, substancji zapobiegających 
zamarzaniu, lekkich, nieagresywnych 
chemikaliów oraz mediów na bazie wody · rura 
wylotowa zamykana metalową nasadką · stabilny 
pod względem kształtu i odporny na temperaturę 
metalowy wylot

Pojemność 
l

Nr art. EUR KO

 5 40 00 356 813 39,10 TX74
10 40 00 356 814 48,80 TX74

Lejek
HD-PE · pomarańczowy · możliwość 
stosowania w przemyśle spożywczym 
(zgodność z LFGB) · wysoka krawędź 
zapewnia dużą pojemność i ochronę 
przed rozpryskiwaniem · z mostkami 
odpowietrzającymi dla szybkiego przepływu ·  
ze stabilnym uchwytem i zawieszeniem · 
odporna na pęknięcie, stabilna wersja ·  
odporny na paliwo, olej i kwas

Ø 
mm

Nr art. EUR KO

 50 40 00 356 918 0,65 TUA4
 70 40 00 356 919 0,70 TUA4
 90 40 00 356 920 0,95 TUA4
115 40 00 356 921 1,15 TUA4
150 40 00 356 922 2,00 TUA4

Lejek
HDPE · pomarańczowy · z polietylenu (HDPE) 
o wysokiej gęstości · wersja odporna na 
olej, kwas i paliwo · prosty wylot z żebrami 
odpowietrzającymi · z nakładką dla uchwytu i 
zintegrowanym uchem do zawieszania

Ø 
mm

Nr art. EUR KO

 50 40 00 356 430 1,05 TK64
 75 40 00 356 431 1,10 TK64
100 40 00 356 432 1,20 TK64
120 40 00 356 433 1,50 TK64
150 40 00 356 434 2,30 TK64

Lejek
HD-PE · pomarańczowy · możliwość 
stosowania w przemyśle spożywczym 
(zgodność z LFGB) · wyjmowane drobne sito 
z metalu · wysoka krawędź zapewnia dużą 
pojemność i ochronę przed rozpryskiwaniem · 
z mostkami odpowietrzającymi dla szybkiego 
przepływu · ze stabilnym uchwytem i 
zawieszeniem · odporna na pęknięcie, stabilna 
wersja · odporny na paliwo, olej i kwas

Ø 
mm

Nr art. EUR KO

195 40 00 356 915 4,55 TUA4
235 40 00 356 916 6,45 TUA4

Lejek do cieczy
PE · pomarańczowy · wysokiej jakości stabilny 
lejek z sitkiem · wersja odporna na olej, kwas i 
paliwo · do laboratorium i branży przemysłowej 
(zatwierdzony do zastosowania w przemyśle 
spożywczym)

Ø 
mm

Nr art. EUR KO

150 40 00 356 410 5,35 TC21
200 40 00 356 411 6,65 TC21
250 40 00 356 412 7,85 TC21



Zestaw lejków
HD-PE · pomarańczowy · 6-częściowy · 
możliwość stosowania w przemyśle 
spożywczym (zgodność z LFGB) · wysoka 
krawędź zapewnia dużą pojemność i 
ochronę przed rozpryskiwaniem · z mostkami 
odpowietrzającymi dla szybkiego przepływu ·  
ze stabilnym uchwytem i zawieszeniem · 
odporna na pęknięcie, stabilna wersja · odporny 
na paliwo, olej i kwas

Ø 
mm

Nr art. EUR KO

50,  70, 
90, 115, 
150,160

40 00 356 910 7,751) TUA4

1) cena za zestaw
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Zestaw lejków
HDPE · pomarańczowy · 6-częściowy · z 
nakładką do uchwytu w celu komfortowej 
obsługi · wersja odporna na olej, kwas i paliwo · 
wszechstronne możliwości zastosowania · lejek 
(śred. 160 mm) z wyjmowanym mosiężnym 
sitkiem 

Ø 
mm

Nr art. EUR KO

  50,   75, 
100, 120, 
150, 160

43 00 600 317 12,501) TK64

1) cena za zestaw

Zestaw lejków
PE · biały · 4-częściowy · wysokiej jakości 
stabilny lejek do laboratorium i branży 
przemysłowej · odporny na olej, kwas i paliwo 

Ø 
mm

Nr art. EUR KO

  50,   75, 
100, 120

40 00 356 421 4,051) TC21

1) cena za zestaw

Lejek
HD-PE · pomarańczowy · z uchwytem · 
możliwość stosowania w przemyśle 
spożywczym (zgodność z LFGB) · 
wyjmowane sito o drobnych oczkach · 
wysoka krawędź zapewnia dużą pojemność i 
ochronę przed rozpryskiwaniem · z mostkami 
odpowietrzającymi dla szybkiego przepływu · 
odporna na pęknięcie, stabilna wersja · odporny 
na paliwo, olej i kwas

Ø 
mm

Nr art. EUR KO

160 40 00 356 914 4,10 TUA4

Lejek
HDPE · pomarańczowy · z tworzywa sztucznego 
odpornego na pękanie · wersja odporna na 
olej, kwas i paliwo · wymienne sitko · wysoka 
krawędź przelewowa

Ø 
mm

Nr art. EUR KO

160 40 00 356 110 6,65 TK64

Lejek
HD-PE · pomarańczowy · z uchwytem ·  
z odkręcaną, sztywną rurą kątową · możliwość 
stosowania w przemyśle spożywczym 
(zgodność z LFGB) · wyjmowane drobne sito 
z metalu · wysoka krawędź zapewnia dużą 
pojemność i ochronę przed rozpryskiwaniem · 
z mostkami odpowietrzającymi dla szybkiego 
przepływu · odporna na pęknięcie, stabilna 
wersja · odporny na paliwo, olej i kwas · 
specjalny do niedostępnych miejsc

Ø 
mm

Nr art. EUR KO

160 40 00 356 911 6,05 TUA4

Lejek
HDPE · pomarańczowy · z tworzywa sztucznego · 
z rurką kątową i mosiężnym sitkiem ·  wersja 
odporna na olej, kwas i paliwo

Ø 
mm

Nr art. EUR KO

160 40 00 356 120 14,55 TK64

Lejek
HD-PE · pomarańczowy · z uchwytem · 
możliwość stosowania w przemyśle 
spożywczym (zgodność z LFGB) · z elastyczną, 
odkręcaną rurą odpływową · wyjmowane drobne 
sito z metalu · wysoka krawędź zapewnia dużą 
pojemność i ochronę przed rozpryskiwaniem · 
z mostkami odpowietrzającymi dla szybkiego 
przepływu · ze stabilnym uchwytem i 
zawieszeniem · odporna na pęknięcie, stabilna 
wersja · odporny na paliwo, olej i kwas · pasuje 
również do małych otworów napełniania

Ø 
mm

Nr art. EUR KO

160 40 00 356 913 5,45 TUA4
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Lejek
metal · z blachy białej · wysoka krawędź 
nasadki · wymienne sitko · poręczny uchwyt · 
odpowietrznik · pasujący przewód do tego  
lejka zob. art. nr 40 00 356 130

Ø mm Nr art. EUR KO
160 40 00 356 125 14,05 TK64
200 40 00 356 126 16,25 TK64

Rura odpływowa
elastyczna · do lejka nr art. 40 00 356 125 i 
40 00 356 126 · przykręcony w razie potrzeby

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

300 40 00 356 130 7,85 TK64

Kanister na wodę z kranem
do wody · z polietylenu · demontowany, łatwy 
w czyszczeniu · z zaworem spustowym · można 
ustawiać w stosie

Zawartość l Nr art. EUR KO
10 40 00 356 140 12,80 TK64
15 40 00 356 141 17,00 TK64
20 40 00 356 142 19,25 TK64

Kolor: biały

Rura odpływowa
z przezroczystego PE · Śred. wylotu 20 mm, 
ze złączem śrubowym i pokrywą · odpowiedni 
do wszystkich możliwych do ustawienia w 
stosie kanistrów na wodę z elastycznym 
wylotem (nr art.40 00 356 140, 40 00 356 141, 
40 00 356 142)

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

245 40 00 356 143 5,30 TK64

Lejek
HDPE · pomarańczowy · z tworzywa sztucznego · 
wersja odporna na olej, kwas i paliwo · odporne 
na pęknięcie, nierdzewne · wysoka krawędź 
przelewowa · wymienne sitko · z elastyczną rurą 
odpływową (odłączaną) · nadaje się również do 
pojazdów z katalizatorem

Ø mm Nr art. EUR KO
160 40 00 356 115 7,45 TK64

Lejek uniwersalny
Pomocny w napełnianiu · z wyciąganym 
elastycznym wężem · odporny na benzynę, 
olej napędowy, olej, skoncentrowany środek 
czyszczący, środek przeciw zamarzaniu i 
chłodziwo · można go zamocować do większości 
dostępnych w handlu kanistrów i butelek · 
idealny do użytku w samochodzie, domu i w 
ogrodzie · dostępny w ekspozytorze na ladę

Ø 
mm

Nr art. EUR KO

25 - 60 40 00 363 214 3,85 TX23
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Kanister na paliwo
do paliw płynnych, zezwolenie UN  · z elastycznym wylotem · wytrzymały i 
odporny na uderzenia · kołpak zamykający zabezpieczony przed 
wypadnięciem taśmą mocującą · rura odpływowa z wbudowanym 
odpowietrzeniem  · rura odpływowa jest przechowywana w kanistrze ·  
unika się zanieczyszczenia na skutek transportu, utrudniona jest też utrata 
rury odpływowej · wysoka odporność dzięki dużej powierzchni podstawy · 
dzięki dużemu ręcznemu uchwytowi łatwy do noszenia · wpuszczany 
uchwyt w dolnej części kanistra dla bezpiecznego użytkowania · optymalna 
konstrukcja i stabilność wymiarowa dzięki usztywnieniom obwodowym 
zbiornika · materiał: HDPE  · długość rury odpływowej 175 mm · rura 
odpływowa śred. 20 mm

Zawartość l Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO
 5 331 x 185 x 237 40 00 356 135 12,90 TX64
10 329 x 195 x 319 40 00 356 136 16,60 TX64
20 385 x 229 x 410 40 00 356 137 26,75 TX64

Kolor: czerwony

Kanister na paliwo
z polietylenu HD o dużej grubości · BAM, certyfikat UN · z elastycznym 
wylotem · rura odpływowa z wbudowanym odpowietrzeniem · spełniający 
wymagania kanistrów wojskowych

Zawartość l Nr art. EUR KO
20 40 00 356 145 30,90 TK64

kolor: czarny

Olejarka ręczna dźwigniowa
z rurką praski z wytrzymałego tworzywa sztucznego dla 500 ccm olejów 
i smarów · przyłącze gwintowane M 10 x 1 · z 340/GLN, z olejowo-
hydraulicznym złączem chwytowym · wydajność ok. 1,9 ccm/skok

Pojemność 
cm³

Ciśnienie tłoczenia 
maks. bar

Nr art. EUR KO

500 400 40 00 356 300 31,35 TX92

Smarownica wyciskowa ze stali
zestaw do króćców H, K i D · z ocynkowaną obudową ze stali · z nasadką 
uniwersalną i spiczastą · przyłącze: do smarowniczek stożkowych i 
kulkowych (DIN 71412+DIN 3402) i do smarowniczek lejkowych (DIN 3405) · 
ciśnienie: 60-80 barów · odpowiednia dla smarów

Pojemność 
ml

Ciśnienie tłoczenia 
maks. bar

Nr art. EUR KO

150 80 40 00 356 301 17,10 TK64
300 80 40 00 356 148 19,30 TK64

Pistolet wyciskowy Lube-Shuttle® Lube-Shot 400
uniwersalny pistolet wyciskowy do kartuszy 400 g Lube-Shuttle® · nadaje się 
do smarowania wszystkich otwartych punktów smarowych, np. otwartych 
łożysk walcowych · z zestawem dysz

Nr art. EUR KO
40 00 356 165 20,80 TU52

Smarownica ręczna dźwigniowa
do kartuszy 400g, wersja zgodnie z DIN 1284 · urządzenie do  
napełniania smarem lub smarów luzem · oddzielny zawór napowietrzający  
i odpowietrzający zgodnie z DIN 1283 · możliwość tłoczenia smarów  
o klasie do NLG/2 · w komplecie wężem opancerzonym 
wysokociśnieniowym 11 x 300 i końcówką 4-szczękową

Nr art. EUR KO
40 00 356 302 18,20 PK30

Smarownica ręczna dźwigniowa Pneumaxx
do kartuszy ze smarem 400 g lub urządzenia do napełniania smarem wg 
DIN 1284 · w komplecie z wężem opancerzonym 11 x 300 mm, długą 
dyszą dozującą, wygiętą 150 mm i dwiema 4-szczękowymi końcówkami 
precyzyjnymi

Pojemność cm³ Ciśnienie tłoczenia 
maks. bar

Nr art. EUR KO

500 4 40 00 356 303 59,80 TK64

Smarownica dźwigniowa Business-Class
do kartuszy 400 g lub 500 g smaru luzem · zgodnie z DIN 1283 · z 
bezstopniowym mocowaniem tłoczyska przez Permanent-Spring-Load, 
zawór wlewowy/odpowietrzający, ergonomiczny uchwyt · opakowanie 
kartonowe · z wysokociśnieniowym wężem z tworzywa sztucznego 
300 mm PH-30C (wielowarstwowy, ciśnienie rozrywające 1000 barów, 
średn. 9 mm) i 4-szczękową końcówką hydrauliczną

Ciśnienie tłoczenia maks. bar Nr art. EUR KO
800 40 00 356 163 26,75 TU52



8/256

Produkty techniczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Smarownica dwuręczna ZHFP
do naboju wkręcanego 500 g · narzędzie do optymalnego zastosowania  
w rolnictwie, budownictwie lądowym naziemnym i podziemnym, przy 
budowie dróg do prac związanych ze smarowaniem do NLGI 2 · 
ergonomicznie uformowane dźwignie ręczne z antypoślizgowymi 
uchwytami z PE · tłok pompy (śred. 10 mm) ściśle dopasowany do  
cylindra gwarantuje pracę bez wycieków i duży przepływ przy ciśnieniu 
utrzymującym się na stałym poziomie · czarna galwanizowana ·  
uchwyt do węża opancerzonego z głowicą
Akcesoria: Z wężem opancerzonym wysokociśnieniowym 11 x 300 mm 
DIN 1283 oraz precyzyjną 4-szczękową końcówką hydrauliczną DIN 1283

Ciśnienie tłoczenia 
maks. bar

Ciśnienie 
rozrywające bar

Nr art. EUR KO

400 system: 850, 
głowica praski: 1200

40 00 356 315 57,45 TK64

Smarownica dwuręczna easyFILL 400
czarny · z uchwytem na węże · możliwość napełniania kartuszami ze 
smarem 400 g DIN 1284 · bez mechanizmu sprężynowego · wystarczy 
wsunąć kartusz, włożyć tłok smaru - gotowe · na skutek próżni w głowicy 
smarownicy tłok porusza się samoczynnie jak nasmarowany w górę · 
przyłącze gwintowane M 10 x 1 · akcesoria: 10 x tłok smaru, 1 x końcówka 
precyzyjna, wąż zbrojony M 10 x 1 (11x300 mm)· wydajność tłoczenia przy 
400 bar: 2,15 cm³

Pojemność 
cm³

Ciśnienie 
tłoczenia 
maks. bar

Ciśnienie 
rozrywające 
bar

Nr art. EUR KO

400 400 system: 900,  
głowica  
praski: 1200

40 00 356 307 36,25 TK64

Smarownica ręczna dźwigniowa
profesjonalne wykonanie · możliwość napełniania z kartusza smaru 400 g 
DIN 1284, urządzenia do napełniania smarem lub luźnym smarem za 
pomocą szpatułki · do aplikacji smarów NLGI 3 · zmienne tłoczenie smaru 
od 0,1-1,6 cm³ na suw · możliwość regulowania drążka przesuwnego  
w każdej pozycji · szybkie odpowietrzanie przez zawór odpowietrzający · 
ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt, bardzo dobre przenoszenie siły  
i obsługa · akcesoria: 11 x 300 mm wąż zbrojony z uszczelką, M 10 x 1 a, 
końcówka, 4 BA, M 10 x 1

Pojemność 
cm³

Ciśnienie 
tłoczenia 
maks. bar

Ciśnienie 
rozrywające 
bar

Nr art. EUR KO

500 600 system: 900,  
głowica 
praski: 1200

40 00 356 304 49,65 TK64

Smarownica ręczna dźwigniowa Lube-Shuttle®

do kartuszy wkręcanych 400/500 g Lube-Shuttle® · z ocynkowanym 
zbiornikiem smaru · ergonomiczny uchwyt · opakowanie: ekologiczny karton 
ekspozycyjny · aprobata wydana przez TÜV SÜD Monachium nr 
Z1A100719345006-GS · łatwe, szybkie i niezwykle czyste ładowanie i 
wyjmowanie kartuszy ze smarem, bez otwierania smarownicy · stała 
kontrola poziomu napełnienia i rodzaju smaru z zewnątrz · optymalne 
opróżnianie pozostałości w kartuszach · całkowicie przyjazna dla środowiska · 
odpowietrzanie nie jest konieczne! · z wysokociśnieniowym wężem z 
tworzywa sztucznego 300 mm PH-30C, M10x1 (wielowarstwowy, ciśnienie 
rozrywające 1000 barów, śred. 9 mm) i 4-szczękową końcówką hydrauliczną

Ciśnienie tłoczenia maks. bar Nr art. EUR KO
800 40 00 356 160 40,00 TU52
800 40 00 356 159 51,10 TU52

Smarownica
do kartuszy wkręcanych 400 g Lube-Shuttle® nr art. 40 00 356 161 ·  
ze zbiornikiem smaru z ocynkowanej stali · ergonomicznie ukształtowany 
mechanizm dźwigniowy · pojedyncze opakowanie kartonowe · otwieranie 
kartusza bez narzędzia · łatwe, szybkie i niezwykle czyste ładowanie i 
wyjmowanie kartuszy ze smarem, bez otwierania smarownicy · stała 
kontrola poziomu napełnienia i rodzaju smaru z zewnątrz · optymalne 
opróżnianie pozostałości w kartuszach · odpowietrzanie nie jest konieczne · 
z wysokociśnieniowym wężem z tworzywa sztucznego 300 mm PH-30C 
(wielowarstwowy, ciśnienie rozrywające 1000 barów, średn. 9 mm) z 
4-szczękową końcówką hydrauliczną, gwint łączący M 10 x 1

Ciśnienie tłoczenia maks. bar Nr art. EUR KO
300 40 00 356 169 51,60 TU52

Smarownica TG-LS500
smarownica jednoręczna do kartuszy wkręcanych 500 g · ergonomicznie 
uformowany pręt stalowy z 2 przyłączami (pionowy i poziomy) · z adapterem 
do kartuszy TG-LS500 · z cynkowaną stalową głowicą · siła nacisku: ok. 300 
barów · z wysokociśnieniowym wężem z tworzywa sztucznego 300 mm 
PH-30C (wielowarstwowy, ciśnienie rozrywające 1000 barów, śred.-9 mm) i 
4-szczękową końcówką hydrauliczną, gwint łączący M 10 x 1

Ciśnienie tłoczenia maks. bar Nr art. EUR KO
300 40 00 356 164 71,35 TU52



Smarownica
komplet z rurą dyszy dozującą (prosta 150 mm) i 4-szczękowymi 
końcówkami precyzyjnymi · napełnianie smaru luzem lub za pomocą 
dozownika 

Pojemność cm³ Ciśnienie tłoczenia 
maks. bar

Nr art. EUR KO

125 550 40 00 356 305 30,25 TK64
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Smarownica obsługiwana jedną ręką easyFILL ONE 400 M
czarny · możliwość napełniania kartuszami ze smarem 400 g DIN 1284 · 
bez mechanizmu sprężynowego · wystarczy wsunąć kartusz, włożyć tłok 
smaru - gotowe · na skutek próżni w głowicy smarownicy tłok porusza się 
samoczynnie jak nasmarowany w górę · przyłącze gwintowane M 10 x 1 · 
Akcesoria: 10 x tłok smaru, 1 x końcówka precyzyjna, wąż zbrojony  
M 10 x 1 (11x300 mm) · wydajność tłoczenia przy 200 bar: 1,1 cm³,  
przy 300 bar: 0,7 cm³

Pojemność 
cm³

Ciśnienie 
tłoczenia 
maks. bar

Ciśnienie 
rozrywające 
bar

Nr art. EUR KO

400 300 system: 900,  
głowica 
praski: 1200

40 00 356 308 50,75 TK64

Smarownica ręczna
niebieski z przyłączem M 10 x 1 · z króćcem wlewowym · końcówka 
hydrauliczna i wąż zbrojony · z podawania smaru z dużą objętością na 
wysokie ciśnienie · możliwość przestawienia za pomocą uchwytu ·  
do kartuszy 400 g · DIN 1284 · urządzenie do napełniania smarem lub 
smarów luzem

Pojemność 
cm³

Ciśnienie tłoczenia 
maks. bar

Nr art. EUR KO

500 200 40 00 356 306 55,90 TK64

Smarownica pneumatyczna DLplus
z ZBH · złącze M10 x 1 · możliwości napełniania: kartusz ze smarem 400 g 
DIN 1284, smar luzem lub urządzenie do napełniania smarem · przyłącze 
sprężonego powietrza: złącza szybkiego montażu Rectus typ 26 · króciec 
wlewowy M10 x 1 · akcesoria: 11 x 300 mm wąż zbrojony, M 10 x 1, 
końcówka precyzyjna 4 BA, M10 x 1

Pojemność 
cm³

Ciśnienie rozrywające 
bar

Nr art. EUR KO

500 system 900/  
głowica praski: 1200

42 02 406 055 61,90 TR64

Wąż zbrojony
przyłącze węża bezpieczeństwa M10 x 1 · DIN 1283 · ciśnienie rozrywające 
900 bar · z nasadką hydrauliczną

Ø zewn. 
mm

Rodzaj 
przyłącza

Długość 
m

Nr art. EUR KO

do smarownicy z nasadką hydrauliczną

11 M10 x 1 0,3 40 00 356 309 12,65 TK64
z nasadką hydrauliczną

11 M10 x 1 0,5 40 00 356 310 16,40 TK64

Długa dysza dozująca
wygięta

Wersja Przyłącze Długość 
mm

Nr art. EUR KO

ze złączem 
hydraulicznym  

M10 x 1 150 40 00 356 311 5,65 TK64

z końcówką 
drążoną i 
uniwersalną  

M10 x 1 150 40 00 356 312 3,15 TK64

z końcówką 
stożkową 

M10 x 1 150 40 00 356 313 2,90 TK64

40 00 356 313

40 00 356 312

40 00 356 311

Hydrauliczna końcówka czteroszczękowa
zastosowanie do gumowych węży zbrojonych i rur dozujących ·  
z 4 szczękami, tłoczona

Przyłącze Nr art. EUR KO
M10 x 1 40 00 356 314 3,60 TK64
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Przegub obrotowy
dla elastycznego połączenia między wężem i przyłączem · przyłącze można 
obracać w każde żądane położenie, bez konieczności trzymania smarownicy 
w niekorzystnej pozycji

Przyłącze Nr art. EUR KO
M10 x 1 40 00 356 781 4,30 TX92

Sprzęgło przesuwane
stal · dla smarowniczki z płaską głowicą · boczne przyłącze

Przyłącze mm Nr art. EUR KO
M10 x 1, boczn. M1 Ø 16 40 00 356 782 15,35 TX92

Przyłącze szybkowymienne
z rurą przedłużającą i końcówką stożkową · do smarowniczki wg DIN 3405

Przyłącze Długość mm Nr art. EUR KO
M 10 x 1 92 40 00 356 783 13,05 TX92

Przyłącze szybkowymienne
ze specjalną końcówką · do wałów Kardana i najmniejszych smarowniczek 
wszelkiego rodzaju

Przyłącze Długość mm Nr art. EUR KO
M 10 x 1 95 40 00 356 784 14,00 TX92

Przyłącze szybkowymienne
aluminium · z rurą przedłużającą i sprzęgłem przesuwanym ·  
do płaskiej smarowniczki M1 (Ø 16) wg DIN 3404

Przyłącze Długość mm Nr art. EUR KO
M 10 x 1 105 40 00 356 785 17,20 TX92

Smarowniczka stożkowa H1 DIN71412
stal, ocynkowana i pasywowana · zgodnie z DIN 71412 · kształt A (180°), 
standardowy

Gwint Wersja RK 
mm

Nr art. JS EUR KO

M6 x 1 6-kątna  7 40 00 356 700 100 14,801) TX92
M8 x 1 6-kątna  9 40 00 356 701 100 18,151) TX92
M10 x 1 6-kątna 11 40 00 356 702 100 21,401) TX92
9,73 mm  
(R 1/8 cal.,  
1/8 cal. BSP)

6-kątna 11 40 00 356 703 100 21,401) TX92

13,16 mm  
(R 1/4 cal.,  
1/4 cal. BSP)

6-kątna 14 40 00 356 704 100 46,201) TX92

1) cena za JS

Smarowniczka stożkowa H1 DIN71412
stal V2A · zgodnie z DIN 71412 · kształt A (180°) standard

Gwint Wersja RK 
mm

Nr art. JS EUR KO

M6 x 1 6-kątna  7 40 00 356 786 25 143,401) TX92
M8 x 1 6-kątna  9 40 00 356 787 25 179,801) TX92
M10 x 1 6-kątna 11 40 00 356 788 25 219,601) TX92
9,73 mm (R 1/8 
cala, 1/8 cala BSP)

6-kątna 11 40 00 356 789 25 219,401) TX92

1) cena za 100 szt.

Smarowniczka stożkowa H2 DIN71412
stal, ocynkowana i pasywowana · zgodnie z DIN 71412 · kształt B (45°), 
standardowy

Gwint Wersja RK mm Nr art. JS EUR KO
M6 x 1 mm 6-kątna  9 40 00 356 705 100 43,051) TX92
M8 x 1 mm 6-kątna  9 40 00 356 706 100 43,051) TX92
M10 x 1 mm 6-kątna 11 40 00 356 707 100 44,201) TX92
1) cena za JS

6-kątna4-kątna

Bezpieczny gębowy uchwyt safeLOCK
bezpieczny gębowy uchwyt hydrauliczny · z hartowanymi 4 szczękami  
ze stali narzędziowej · wysokiej jakości uszczelka hydrauliczna, ze 
zintegrowanym liniowym przegubem obrotowym i zaworem zwrotnym · 
możliwe rozłączanie do ciśnienia powyżej 600 bar · brak wytryskiwania 
podczas rozłączania · średnica zewnętrzna wg DIN

Przyłącze Nr art. EUR KO
M10 x 1 40 00 356 168 39,10 TU52
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Smarowniczka stożkowa H3 DIN71412
stal, ocynkowana i pasywowana · zgodnie z 
DIN 71412 · kształt C (90°), standardowy

Gwint Wersja RK 
mm

Nr art. JS EUR KO

M6 x 1 mm 6-kątna  9 40 00 356 760 100 43,051) TX92
M8 x 1 mm 6-kątna  9 40 00 356 761 100 43,051) TX92
M10 x 1 mm 6-kątna 11 40 00 356 762 100 44,201) TX92
3 mm  
(R 1/8 cal.,  
1/8 cal. BSP)

6-kątna 11 40 00 356 763 100 44,201) TX92

6 mm  
(R 1/4 cal.,  
1/4 cal. BSP)

6-kątna 14 40 00 356 764 100 69,651) TX92

1) cena za JS

Smarowniczka lejkowata D1 DIN3405
stal, ocynkowana i pasywowana · zgodnie z 
DIN 3405, odpowiednia w szczególności do 
montażu na płasko i obudowanego · kształt 
A (180°), standardowy

Gwint Wersja RK 
mm

Nr art. JS EUR KO

M6 x 1 mm 6-kątna  7 40 00 356 765 100 39,151) TX92
M8 x 1 mm 6-kątna  9 40 00 356 766 100 40,151) TX92
M10 x 1 mm 6-kątna 11 40 00 356 767 100 42,351) TX92
3 mm  
(rozm. 1/8 cal.)

6-kątna 11 40 00 356 768 100 42,351) TX92

1) cena za JS

Smarowniczka z płaską głowicą Standard 

DIN3404
stal, ocynkowana i pasywowana · zgodnie 
z DIN 3404 · kształt A: ustawienie głowicy 
prosto (180°) · z gwintem cylindrycznym

Gwint Ø głowicy 
mm

RK 
mm

Nr art. JS EUR KO

M8 x 1 mm 16 17 40 00 356 770 100 55,501) TX92
M10 x 1 mm 16 17 40 00 356 771 100 55,501) TX92
3 mm  
(rozm. 1/8 cal., 
1/8 cal. BSPP)

16 17 40 00 356 772 100 55,501) TX92

1) cena za JS

Zestaw smarowniczek
stal, ocynkowana i pasywowana · M6, M8, M10, 3 mm (R1/8 cal.) ·  
w pudełku
W komplecie: 15 szt. H1 M6 x 1, 15 szt. H1 M8 x 1, 10 szt. M10 x 1,  
10 szt. H1 R1/8, 5 szt. H2 M6 x 1, 5 szt. H2 M8 x 1, 5 szt. H2 M10 x 1,  
5 szt. H3 M6 x 1, 5 szt. H3 M8 x 1, 5 szt. H3 M10 x 1

Zawartość Nr art. EUR KO
80-częściowy 40 00 356 776 48,001) TX92
1) cena za zestaw

Zestaw smarowniczek
stal, ocynkowana i pasywowana · M6, M8, M10, 3 mm (R 1/8 cal.), 6 mm 
(1/4 cal.) · w pudełku
W komplecie: 40 szt. H1 M6 x 1, 30 szt. H1 M8 x 1, 20 szt. H1 M10 x 1,  
15 szt. H1 R 1/8 cal., 10 szt. H1 R 1/4 cal., 5 szt. H2 M6 x 1, 5 szt. H2  
M8 x 1, 5 szt. H2 M10 x 1, 5 szt. H2 R 1/8 cal., 5 szt. H3 M6 x 1,  
5 szt. H3 M8 x 1, 5 szt. H3 M10 x 1, 5 szt. H3 R 1/8 cal., 5 szt. M1 M10 x 1, 
5 szt. M1 rozm. 1/8 cal., 5 szt. M1 rozm. 1/4 cal.

Zawartość Nr art. EUR KO
170-częściowy 40 00 356 775 93,751) TX92
1) cena za zestaw

Zestaw smarowniczek
stal narzędziowa (A3), ocynkowana · proste, pod kątem 45° i 90°  
1/4 cal. x 28 mm proste = 20 szt. / 1/4 cal. x 28 mm 45° = 5 szt. /  
1/4 cal. x 28 mm 90 ° = 5 szt. / 1/8 cal. x 27 mm proste = 10 szt. /  
1/8 cal. x 27 mm 45° = 5 szt. / 1/8 cal. x 27 mm 90° = 5 szt. /  
M6 cal. x 1,0 mm proste = 10 szt. / M8 cal. x 1,0 mm proste =  
5 szt. / M10 cal. x 1,0 mm proste = 5 szt.
W skrzynce asortymentowej

Zawartość Nr art. EUR KO
70-częściowe 40 00 367 028 12,401) TU08
1) cena za zestaw

Zestaw smarowniczek
stal narzędziowa (A3), ocynkowana · rozmiary: M6 x 1,00 proste =  
60 szt. / M6 x 1,00 45° = 5 szt. / M6 x 1,00 90° = 5 szt. / M8 x 1,25  
proste = 10 szt. / M8 x 1,25 45° = 5 szt. / M8 x 1,25 90° = 5 szt. /  
M10 x 1,50 proste = 10 szt. / M10 x 1,50 45° = 5 szt. / M10 x 1,50 90° = 5 szt.
W skrzynce asortymentowej

Zawartość Nr art. EUR KO
110-częściowe 40 00 367 014 15,601) TU08
1) cena za zestaw



8/260

Produkty techniczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Urządzenie do napełniania smarem
do napełniania smarownic ręcznych dźwigniowych, smarownic 
jednoręcznych i smarownic pneumatycznych · urządzenia wyposażone 
są w króciec wlewu M10 x 1 w celu przezbrojenia smarownic innych 
producentów · otwierana w górę pokrywa umożliwia w każdym momencie 
bezproblemową kontrolę poziomu napełnienia · zamontowane ukośnie 
złącze wlewowe umożliwia napełnianie smarownic z prosto i ukośnie 
zamontowanymi króćcami wlewowymi · zawór zamykający w złączu 
wlewowym zapobiega niepożądanemu wyciekowi smaru · wygodne 
wyjmowanie tłoka następczego dzięki dużemu uchwytowi

Pasuje do Ø mm Nr art. EUR KO
wiadro ok. 20 kg 270 - 310 45 05 060 313 150,30 TK64
wiadro ok. 25 kg 310 - 335 45 05 060 314 186,40 TK64
wiadro ok. 50 kg 335 - 385 45 05 060 315 197,95 TK64

Strzykawka ssąca/ciśnieniowa
stal ocynkowana · z pokrywą z cynku · przezroczysty wąż elastyczny 
(długość 350 mm) · do olejów do SAE 90, nafty, oleju opałowego,  
oleju napędowego

Pojemność ml Nr art. EUR KO
 500 40 00 356 147 27,90 TK64
1000 41 63 000 600 37,00 TK64

Strzykawka ssąca/ciśnieniowa
do olejów mineralnych, syntetycznych i biologicznych, oleju napędowego, 
oleju opałowego, środków przeciw zamarzaniu (szyby i silnik), gliceryny, 
mocznika maks. 10%, wody zwykłej i słonej · mankiet zapewnia bezpieczne 
zasysanie cieczy · ergonomiczny uchwyt w kształcie litery T · wąż próżniowy 
PCW (długość 600 mm) · transparentna rura PCW ze skalą napełnienia · 
kolor: czarny

Pojemność ml Nr art. EUR KO
500 40 00 356 149 66,10 TK64

Pompa ręczna DW
podwójnego działania · 
zasysapochłania i napełnia przy każdym 
skoku ·  
z 2 wysokiej jakości wężami, długość 
600 mm (zasysanie 10 x 16 mm z 
tkaniną, wylot 16 x 21 mm jasny) · do 
zastosowania do przelewania oleju 
opałowego, olejów mineralnych, 
syntetycznych i biologicznych, chłodziw, 
środków zapobiegających zamarzaniu, 
ropy naftowej itp. · nadaje się do 
lepkości od od 500 mm²/s

Wydajność/skok ml Nr art. EUR KO
260 40 00 356 420 60,85 TC21
720 40 00 356 423 80,95 TC21

Pompa do beczek
z efektem dźwigni · gwint: G 2” ·  
z rurą ssącą z tworzywa sztucznego, 
wąż PCW oraz kolanko z wylotem 
węża z tworzywa sztucznego · do 
olejów do SAE 50, samosmarujących, 
nieagresywnych mediów · 
zastosowanie do oleju silnikowego, 
oleju maszynowego, oleju chłodzącego, 
każdego do SAE 50, oleju opałowego, 
oleju napędowego, ropy naftowej, 
nierozcieńczonego środka przeciw 
zamarzaniu

Wydajność pompy 
l/min

Głębokość zanurzenia 
cm

Nr art. EUR KO

12 do 120 40 00 356 600 44,45 TK64
12 do 150 40 00 356 601 46,65 TK64

Pompa do beczek
z ocynkowaną stalową rurą ssącą · do 
stojących beczek 60/200/220 l · 2 gwinty: 
M64 x 4 mm i rozm. 2 cal. (R2 cal.) · wąż z 
PWC 1 m · kolanko wylotowe ze stali · 
sprężyna zabezpieczająca przed zagięciem · 
do olejów do SAE 50, samosmarujących, 
nieagresywnych mediów, środek 
zapobiegający zamarzaniu nierozcieńczony, 
olej opałowy, ropa naftowa, nafta · nie 
przeznaczona do kwasów, ługów, środków 
czyszczących lub rozpuszczalników ani do 
wody

Wydajność pompy 
l/min

Głębokość zanurzenia 
cm

Nr art. EUR KO

35 do 84 40 00 356 602 121,05 TK64

Ręczna pompa tłokowa
do wody, oleju opałowego, oleju 
napędowego i hydraulicznego do  
250 mm²/s · z gwintem (G2) do beczki, 
wąż wylotowy 1,5 m z otworem 
wylotowym ze sprężynowym 
zabezpieczeniem przed wyboczeniem

Wydajność/skok 
l/min

Głębokość zanurzenia 
cm

Nr art. EUR KO

38 do 85 40 00 356 422 48,90 TC21
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Pompa dźwigniowa z napędem ręcznym do beczek
korpus i uszczelka z polipropylenu (PP) · teleskopowa rura ssąca 400-
900 mm · nadaje się do oleju opałowego, benzyny, emulsji, wody, oleju 
napędowego, benzyny, nafty, oleju hydraulicznego, oleju silnikowego w 
zależności od lepkości

Nr art. EUR KO
40 00 356 451 37,20 TC21

Pompa elektryczna PREMAxx
na olej napędowy i opałowy · ochrona dźwigni zawsze skuteczna zgodnie 
z przepisami ustawy o gospodarce wodnej (niem. WHG) · gwint na 
beczkę G2a i M64x4a · wąż ssący 1,6 m z filtrem · wąż zdawczy 4 m ze 
standardowym zaworem czerpalnym (tworzywo sztuczne)

Wydajność tłoczenia  
l/min

Napięcie 
V

Nr art. EUR KO

52 230 42 02 406 010 233,00 TR64

Zestaw uszczelek miedzianych
miedź · do śrub spustowych oleju · pasuje do wszystkich popularnych 
pojazdów · na 10 sztuk o następujących rozmiarach średnica wew. x średnica 
zewn. x grubość: 5 x 9 x 1,0 mm / 6 x 10 x 1,0 mm / 6 x 12 x 1,0 mm /  
8 x 12 x 1,0 mm / 8 x 14 x 1,0 mm / 8 x 14 x 1,5 mm / 9 x 14 x 1,0 mm /  
10 x 14 x 1,0 mm / 10 x 14 x 1,5 mm / 10 x 16 x 1,0 mm / 12 x 16 x 1,0 mm /  
12 x 16 x 1,5 mm / 12 x 18 x 1,5 mm / 13 x 18 x 1,0 mm / 14 x 18 x 1,5 mm /  
14 x 20 x 1,5 mm / 14 x 20 x 2,0 mm / 16 x 20 x 1,5 mm / 16 x 22 x 1,5 mm /  
18 x 22 x 1,5 mm / 18 x 24 x 1,5 mm / 20 x 24,5 x 1,5 mm / 20 x 24,5 x 0,8 mm /  
19 x 26 x 2,0 mm / 22 x 27 x 1,0 mm / 22 x 29 x 1,5 mm / 24 x 29 x 1,5 mm / 
24 x 32 x 2,0 mm / 26 x 34 x 2,0 mm / 28 x 36 x 2,0 mm
W skrzynce asortymentowej

Zawartość Nr art. EUR KO
300-częśc. 40 00 367 011 58,401) TU08
1) cena za zestaw

Zestaw uszczelek miedzianych
miedź · do śrub spustowych oleju · na 10 sztuk o następujących rozmiarach 
średnica wew. x średnica zewn. x grubość: 5 x 10 x 1 mm / 6 x 10 x 1 mm /  
7 x 10 x 1 mm / 8 x 12 x 1 mm / 10 x 16 x 1 mm / 10,5 x 17 x 1,5 mm /  
11 x 17 x 1,5 mm / 12 x 10 x 1,5 mm / 12,5 x 20 x 1,5 mm / 14 x 18 x 1 mm /  
14 x 20 x 1,5 mm / 15 x 20 x 2 mm / 16 x 22 x 2 mm / 16,5 x 24 x 2 mm / 
17,5 x 24 x 2 mm
W skrzynce asortymentowej

Zawartość Nr art. EUR KO
150-częśc. 40 00 367 001 26,001) TU08
1) cena za zestaw

Zestaw pierścieni uszczelniających
różne pierścienie uszczelniające z gumy i włókna · materiał: czarne 
pierścienie uszczelniające guma pełna, czerwone pierścienie uszczelniające: 
wzmocnione włókna papierowe · do zastosowań sanitarnych 
 
zawiera następujące wielkości pierścieni uszczelniających: 1/2 cal. x 16 mm 
= 10 szt. / 3/8 cal. x 8 mm = 5 szt. / 1/2 cal. x 17 mm = 10 szt. /  
3/4 cal. - 15 x 24 mm = 10 szt. / 3/4 cal. - 11 x 24 x 2 mm = 10 szt. /  
1/2 cal. - 9 x 19 mm = 5 szt. / 1/2 cal. x 10 mm = 5 szt. / 3/8 cal. x 10 mm = 5 szt. /  
3/4 cal. = 10 szt. / 3/8 cal. x 8 mm = 10 szt. / 21 cal. x 17 mm = 10 szt. /  
3/8 cal. = 10 szt. / 1-1/2 cal. 27 x 38 mm = 3 szt. / 3/4 cal. 16 x 24 mm = 10 szt. /  
1 cal. = 5 szt. / 1-1/4 cal. 30 x 39 mm = 3 szt. / 1/2 cal. 12 x 18 mm = 10 szt.
W skrzynce asortymentowej

Zawartość Nr art. EUR KO
141-częśc. 40 00 367 026 8,551) TU08
1) cena za zestaw

Zestaw zapasowych pierścieni Seegera, akcesoria
stal manganowa #65, obrobiona · w różnych rozmiarach, sortowane · 
średnica zewnętrzna: 3 mm = 20 szt. / 4 mm = 10 szt. / 5 mm = 15 szt. /  
6 mm = 25 szt. / 8 mm = 15 szt. / 9 mm = 20 szt. / 11 mm = 15 szt. /  
12 mm = 15 szt. / 13 mm = 25 szt. / 14 mm = 15 szt. / 15 mm = 20 szt. /  
19 mm = 25 szt. / 20 mm = 15 szt. / 22 mm = 20 szt. / 25 mm = 15 szt. /  
26 mm = 15 szt. / 28 mm = 10 szt. / 32 mm = 5 szt.
W skrzynce asortymentowej

Zawartość Nr art. EUR KO
300-częśc. 40 00 367 012 7,751) TU08
1) cena za zestaw
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Zestaw pierścieni osadczych Seegera
stal manganowa #65, obrobiona · w różnych rozmiarach, sortowane ·  
3 mm = 20 szt. / 4 mm = 10 szt. / 5 mm = 15 szt. / 6 mm = 25 szt. /  
8 mm = 15 szt. / 9 mm = 20 szt. / 11 mm = 15 szt. / 12 mm = 15 szt. /  
13 mm = 25 szt. / 14 mm = 15 szt. / 15 mm = 20 szt. / 19 mm = 25 szt. /  
20 mm = 15 szt. / 22 mm = 20 szt. / 25 mm = 15 szt. / 26 mm = 15 szt. /  
28 mm = 10 szt. / 32 mm = 5 szt.
W skrzynce asortymentowej

Zawartość Nr art. EUR KO
300-częśc. 40 00 367 004 7,851) TU08
1) cena za zestaw

Zestaw pierścieni zabezpieczających E
ze stali sprężynowej · w kolorze czarnym, fosforanowana ·  
rozmiary: 1,5 mm = 30 szt. / 3 mm = 30 szt. / 5 mm = 40 szt./ 6 mm = 50 szt. /  
10 mm = 50 szt. / 12 mm = 40 szt. / 15 mm = 20 szt. / 19 mm = 20 szt. /  
22 mm = 20 szt.
W skrzynce asortymentowej

Zawartość Nr art. EUR KO
300-częśc. 40 00 367 019 9,051) TU08
1) cena za zestaw

Zestaw o-ringów
odporne na działanie kwasów, benzyny, oleju i wysokich temperatur 
· wykonane z NBR, nie nadają się do wody pitnej · różne rozmiary 
posortowane według średnicy wewnętrznej: 
- 20 szt. Ø 1/8 cal.            - 20 szt. Ø 3/16 cal. 
- 18 szt. Ø 1/4 cal.            - 23 szt. Ø 5/16 cal. 
- 23 szt. Ø 3/8 cal.            - 23 szt. Ø 1/2 cal. 
- 14 szt. Ø 3/8 cal.            - 13 szt. Ø 7/16 cal. 
- 14 szt. Ø 1/2 cal.            - 13 szt. Ø 9/16 cal. 
- 14 szt. Ø 5/8 cal.            - 14 szt. Ø 11/16 cal. 
- 13 szt. Ø 3/4 cal.            - 14 szt. Ø 13/16 cal. 
- 13 szt. Ø 7/8 cal.            - 10 szt. Ø 3/4 cal. 
- 10 szt. Ø 13/16 cal.        - 10 szt. Ø 7/8 cal. 
- 10 szt. Ø 5/16 cal.          - 10 szt. Ø 1 cal. 
- 10 szt. Ø 1-1/16 cal.       - 10 szt. Ø 1-1/8 cal. 
- 10 szt. Ø 1-3/16 cal.       - 10 szt. Ø 1-1/4 cal. 
- 10 szt. Ø 1-5/16 cal.       - 10 szt. Ø 1-3/8 cal. 
- 10 szt. Ø 1-7/16 cal.       - 10 szt. Ø 1-1/2 cal. 
- 10 szt. Ø 1-5/8 cal.         - 10 szt. Ø 1-3/4 cal. 
- 10 szt. Ø 1-7/8 cal.         - 10 szt. Ø 2 cal.

Zawartość Nr art. EUR KO
419-częśc. 40 00 367 027 16,401) TU08
1) cena za zestaw

Zestaw o-ringów
wykonane z NBR · posortowane według różnych rozmiarów · odporne 
na działanie kwasów, benzyny, oleju i wysokich temperatur · średnica 
wewnętrzna:  
- 20 szt. Ø 3 mm, grubość 1,5 mm       - 20 szt. Ø 4,5 mm, grubość 2 mm       
- 18 szt. Ø 5 mm, grubość 2 mm          - 23 szt. Ø 7 mm, grubość 1,5 mm       
- 23 szt. Ø 10 mm, grubość 1,5 mm     - 23 szt. Ø 13 mm, grubość 1,5 mm     
- 14 szt. Ø 10 mm, grubość 2,5 mm     - 13 szt. Ø 11 mm, grubość 2,5 mm     
- 14 szt. Ø 13 mm, grubość 2,5 mm     - 13 szt. Ø 14 mm, grubość 2,5 mm    
- 14 szt. Ø 16 mm, grubość 2,5 mm     - 14 szt. Ø 18 mm, grubość 2,5 mm     
- 13 szt. Ø 19 mm, grubość 2,5 mm     - 14 szt. Ø 21 mm, grubość 2,5 mm    
- 13 szt. Ø 22 mm, grubość 2,5 mm     - 10 szt. Ø 18 mm, grubość 3,5 mm     
- 10 szt. Ø 20 mm, grubość 3,5 mm     - 10 szt. Ø 22 mm, grubość 3,5 mm    
- 10 szt. śred. 23,5 mm, gr. 3,5 mm      - 10 szt. śred. 25 mm, gr. 3,5 mm     
- 10 szt. śred. 26,5 mm, gr. 3,5 mm      - 10 szt. śred. 28 mm, gr. 3,5 mm    
- 10 szt. Ø 30 mm, grubość 3,5 mm     - 10 szt. Ø 31 mm, grubość 3,5 mm     
- 10 szt. Ø 33 mm, grubość 3,5 mm     - 10 szt. Ø 34,5 mm, grubość 3,5 mm  
- 10 szt. Ø 36 mm, grubość 3,5 mm     - 10 szt. Ø 38 mm, grubość 3,5 mm     
- 10 szt. Ø 41 mm, grubość 3,5 mm     - 10 szt. Ø 44 mm, grubość 3,5 mm     
- 10 szt. Ø 47 mm, grubość 3,5 mm     - 10 szt. Ø 50 mm, grubość 3,5 mm
 

Zawartość Nr art. EUR KO
419-częśc. 40 00 367 003 16,201) TU08
1) cena za zestaw

Zestaw o-ringów
kauczuk akrylowy (NBR) · posortowane według różnych rozmiarów · 
odporne na działanie kwasów, benzyny, oleju i wysokich temperatur ·  
20 x 3,5 mm = 3 szt. / 18 x 3,5 mm = 3 szt. / 19 x 2,5 mm = 3 szt. /  
18 x 2,5 mm = 3 szt. / 16 x 2,5 mm = 3 szt. / 14 x 2.5 mm = 3 szt. /  
13 x 2.5 mm = 3 szt. / 11 x 2.5 mm = 3 szt. / 10 x 2.5 mm = 3 szt. /  
5 x 2.0 mm = 7 szt. / 13 x 1.5 mm = 8 szt. / 10 x 1.5 mm = 8 szt.

Zawartość Nr art. EUR KO
50-częśc. 40 00 367 009 1,801) TU08
1) cena za zestaw
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Drobnorowkowa mata gumowa
do zastosowania w obszarach, gdzie należy unikać poślizgnięcia, np. podłogi, środki komunikacji publicznej, wejścia 
do budynków i pomieszczeń, klatki schodowe, samochody transportowe, wózki narzędziowe i szuflady, powierzchnie 
magazynowe i handlowe

jakość: NR/SBR 
twardość: 65 +/-5° Shore A 
kolor: czarny 
powierzchnia: rowkowanie wzdłuż długości 
spód: fakturowany 
 
JS w m2

Szerokość 
m

Długość 
m

Grubość 
mm

Powierzchnia 
m²

Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

bez wkładki
1,00 10 3 10 90 00 452 398 10  9,50 / 1m² 9,501) TK56

1,20 10 m 3 12 90 00 452 399 12  9,50 / 1m² 9,501) TK56

z wkładką
1,00 10 m 3 10 90 00 452 400 10 15,15 / 1m² 15,151) TK56

1,20 10 m 3 12 90 00 452 401 12 15,15 / 1m² 15,151) TK56
1) cena za m²

Szerokorowkowa mata gumowa
zastosowanie, np. podłogi, środki komunikacji publicznej, wejścia do budynków i pomieszczeń, nierówne powierzchnie, 
klatki schodowe, powierzchnie magazynowe i handlowe, rampy załadowcze lub jako wykładziny w przyczepach 
kempingowych, pojazdach transportowych, wózkach narzędziowych i szufladach

jakość: NR/SBR 
twardość: 65 +/-5° Shore A 
kolor: czarna 
powierzchnia: rowkowanie wzdłuż długości 
spód: fakturowany 
 
JS w m2

Szerokość 
m

Długość 
m

Grubość 
mm

Powierzchnia 
m²

Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

1,20 10 3 12 90 00 452 421 12 17,15 / 1m² 17,151) TK56
1) cena za m²

Mata gumowa o fakturze bąbelkowej ElaQprem
nadają się optymalnie do wyłożenia przy wejściach do budynków lub pomieszczeń, pomieszczeń sprzedaży,  
klatek schodowych, stanowisk na targach, itd.

jakość: NR/SBR 
twardość: 80 +/-5° Shore A 
kolor: czarna 
powierzchnia górna: Wypustka 25 mm 
spód: fakturowany 
 
JS w m2

Szerokość 
m

Długość 
m

Grubość 
mm

Powierzchnia 
m²

Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

1,20 10 3 12 40 00 349 115 12 22,20 / 1m² 22,201) TK56
1) cena za m²

Mata o fakturze niekierunkowej
nadają się optymalnie do wyłożenia przy wejściach do budynków lub pomieszczeń, pomieszczeń sprzedaży,  
klatek schodowych, stanowisk na targach, itd.

jakość: NR/SBR 
twardość: 65 +/-5° Shore A 
kolor: czarny 
powierzchnia górna: Blacha ryflowana 
spód: akturowany 
 
JS w m2

Szerokość 
m

Długość 
m

Grubość 
mm

Powierzchnia 
m²

Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

1,40 10 3 14 40 00 349 116 14 19,65 / 1m² 19,651) TK56
1) cena za m²
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Mata izolacyjna z gumy ElaQprem
do wyposażenia przełączalni z transformatorami i wysokim napięciem · określone środki bezpieczeństwa,  
np. zastosowanie atestowanych mat izolacyjnych · obok ochrony osób, maty te gwarantują także ochronę przed 
naładowaniem elektrostatycznym · atest mat izolacyjnych w urzędzie Elektrisches Prüfamt w Monachium w  
kierunku wytrzymałości elektrycznej zgodnie z IEC EN 60243-1 · odpowiednie do zastosowanie do 50.000 wolt · 
pozbawiony REACH-, ROHS-, PAK · na zamówienie również w jakości Premium

jakość: NR/SBR 
twardość: 75 +/-5° Shore A 
kolor: szary 
powierzchnia górna: rowkowanie wzdłuż długości 
spód: fakturowany 
 
JS w m2

Szerokość 
m

Długość 
m

Grubość 
mm

Powierzchnia 
m²

Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

1,00 10 4,5 10 90 00 452 470 10 47,55 / 1m² 47,551) TK56

1,20 10 4,5 12 90 00 452 471 12 47,55 / 1m² 47,551) TK56
1) cena za m²

Płyta gumowa
do celów technicznych i przemysłowych · zastosowanie jako uszczelki, zasłony, zgarniacze, wykładziny i wiele innych 

jakość: NR/SBR 
twardość: 65 +/-5° Shore A 
kolor: czarna 
powierzchnia górna: gładka 
spód: gładki 
 
JS w m2

Szerokość 
m

Długość 
m

Grubość 
mm

Powierzchnia 
m²

Nr art. JS cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

bez wkładki
1,20 10 2 12 40 00 349 100 12 18,25 / 1m² 18,251) TK56

1,20 10 3 12 40 00 349 101 12 25,05 / 1m² 25,051) TK56

1,20 10 4 12 40 00 349 102 12 35,35 / 1m² 35,351) TK56

1,20 10 5 12 40 00 349 103 12 45,00 / 1m² 45,001) TK56

z 1 wkładką tekstylną
1,20 10 2 12 40 00 349 107 12 22,50 / 1m² 22,501) TK56

1,20 10 3 12 40 00 349 108 12 31,75 / 1m² 31,751) TK56

1,20 10 4 12 40 00 349 109 12 42,50 / 1m² 42,501) TK56

1,20 10 5 12 40 00 349 110 12 53,50 / 1m² 53,501) TK56
1) cena za m²

Mata gumowa ryflowana
czarna 

Szerokość 
m

Długość 
m

Grubość 
mm

Powierzchnia 
m²

Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

0,50 0,50 3 0,25 90 00 452 305 25,60 / 1m² 6,401) TU56
1,00 0,50 3 0,25 90 00 452 306 22,80 / 1m² 11,401) TU56
1) cena za szt.

Szerokość 
m

Długość 
m

Grubość 
mm

Powierzchnia 
m²

Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

1,2 2,5 8 3 40 00 349 188 32,80 / 1m² 98,401) TBA2
1) cena za rolkę

Bezpieczna mata do podłogi BLACK-CAT Permagrip -BCG-
trwała, bardzo wytrzymała, trwała mata wykładziny podłogowej do wewnątrz i na zewnątrz · lekka, miękka i amortyzująca, 
tylko 2,5 kg/m² · wytrzymała wierzchnia strona, antypoślizgowy spód · przełamana powierzchnia dla optymalnego 
wyłapywania brudu · możliwość przejeżdżania np. wózkiem dla osób niepełnosprawnych, wózkiem z kółkami i taczkami 
do worków o ciężarze 120 kg · zastosowanie przy wejściach do budynków, halach wejściowych, dużych budowach, 
stoiskach targowych i sprzedaży, warsztatach, konstrukcjach rusztowań, mostach itp.

Ochrona krawędzi
PCW · z metalową wkładką · w kształcie U · wszystkie profile są zgodne z RoHS

JS w m

Zakres zacisku mm Szerokość mm Wysokość mm Długość m Nr art. JS EUR KO
czarny
1-2  6,5  9,5 10 45 77 770 129 10 2,201) PU16
1-4 10,0 14,5 10 45 77 770 130 10 3,201) PU16
biało-szary
1-2  6,5  9,5 10 45 77 770 131 10 4,051) PU16
1-4 10,0 14,5 10 45 77 770 132 10 6,901) PU16
1) cena za m



Osłona beczki Heavy Weight
z otworem czopowych · pasuje do beczek 210 l · górna część beczki jest utrzymywana w czystości przed kapiącymi 
cieczami · zapobiega wyciekaniu cieczy i tworzeniu się kałuż · do zbierania niemal wszystkich popularnych olejów, 
środków chłodzących i smarnych, rozpuszczalników i cieczy na bazie wodnej, jak na przykład kwasy i ługi

Średnica 
cm

Zawartość Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

56 25 osłon 40 00 369 650 13,11 / 1m² 80,751) TX67
1) cena za karton
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Ścierki, czyściwo do zbierania oleju
wodoodporne (hydrofobowe) i absorbujące olej (oleofilne) czyściwo do zbierania oleju, z mikrofibry (polipropylen) · 
wysoka wytrzymałość na zerwanie · bardzo chłonna · ścierka zbiera do 20-krotności masy własnej substancji płynnej, 
do 1,55 litra · bez toksycznych zanieczyszczeń · do szybkiego i prostego usuwania wycieku substancji płynnych opartych 
na węglowodorach, jak np. oleje, paliwa, benzol, alkohole itd. - jednak za wyjątkiem wody · do zastosowania prawie we 
wszystkich obszarach pracy, gdzie są przetwarzane, składowane lub transportowane substancje płynne · do stosowania 
wewnątrz i na zewnątrz

Wskazówka: Nie usuwać spoiw razem z pozostałymi odpadami lecz poddawać je utylizacji zgodnie z przepisami, 
dotyczącymi zużytych materiałów eksploatacyjnych.

Dł. x szer. 
cm

Zawartość Wiąże maks. do 
l/VE

Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

40 x 50 10 x 10 chust 155 40 00 369 660 4,65 / 1m² 92,951) PC18
40 x 50 10 x 20 arkuszy 310 40 00 369 661 2,32 / 1m² 92,951) PC18
1) cena za karton

Włóknina absorbująca olej Oil-Only
wiąże oleje, paliwa i inne ciecze wodorozpuszczalne · do zastosowania także na powierzchniach wody zanieczyszczonych 
olejem, nie nadaje się do wód płynących · nie strzępi się · perforowana osiowo 
DEKRA Stuttgart atest nr 79180-2/08 w zakresie tolerancji, właściwości absorpcyjnych i zatrzymywania substancji 
bezwodnych.

Dł. x szer. 
cm

Zawartość Wiąże maks. do  
l/VE

Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

40 x 50 100 chust 97 90 00 467 905 5,95 / 1m² 118,901) TX67
1) cena za karton

Biały 

Włóknina absorbująca olej
przeznaczona do olejów, paliw · do trwałego i silnego obciążenia · perforowana podłużnie i poprzecznie ·  
dwustronnie wzmacniana · 100% nie strzępiąca się z obu stron · odporna na ścieranie i gładka

Dł. x szer. Liczba arkuszy/rolkę Wiąże maks. do  
l

Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

40 m x 80 cm 160 128 40 00 369 775 3,34 / 1m² 106,901) TB75
1) cena za rolkę

Niebieski

Włóknina absorbująca olej Oil-Only
wiąże oleje, paliwa i inne ciecze wodorozpuszczalne · do zastosowania także na powierzchni wody zanieczyszczonej 
olejem · nie strzępi się  · dziurkowane poprzecznie co 43 cm 
DEKRA Stuttgart atest nr 79180-2/08 w zakresie tolerancji, właściwości absorpcyjnych i zatrzymywania substancji 
bezwodnych.

Dł. x szer. Liczba arkuszy/
rolkę 

Wiąże maks. do 
l/VE

Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

43 m x 38 cm 100 79 90 00 467 908 7,15 / 1m² 116,751) TX67
1) cena za rolkę

Biały 

Włóknina absorbująca olej Oil-Only
pochłania tylko olej i paliwo – nie pochłania wody, absorbuje brud i zanieczyszczenia i powoduje, że są prawie 
niewidoczne · 1 x dziurkowane wzdłuż, poprzecznie co 43 cm 
DEKRA Stuttgart atest nr 79180-2/08 w zakresie tolerancji, właściwości absorpcyjnych i zatrzymywania substancji 
bezwodnych.

Dł. x szer. Liczba arkuszy/
rolkę 

Wiąże maks. do  
l/VE

Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

43 m x 38 cm 200 95 90 00 467 926 8,09 / 1m² 132,251) TX67
1) cena za rolkę

Brązowa
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Włóknina absorbująca olej T 151GA
pływająca i wodoszczelna · do wiązania olejów i cieczy organicznych · cechuje się dużą chłonnością, przyciągając olej i 
jednocześnie odpychając wodę · doskonale nadaje się do wiązania olejów i paliw w zbiornikach wody stojącej i płynącej · 
niskie koszty, ponieważ absorbuje tylko olej, a nie wodę

worek po 20 arkuszy

Dł. x szer. cm Wiąże maks. do l/VE Nr art. cena podstawowa / EUR EUR KO
39 x 53 150 90 00 467 961 3,92 / 1m² 16,201) TR00
1) cena za worek

Dł. x szer. Nr art. cena podstawowa / EUR EUR KO
15,2 m x 12 cm 90 00 467 962 33,63 / 1m² 61,351) TR00
1) cena za karton

Włóknina absorbująca olej TF 2001
do zastosowań przy wszystkich wypadkach i wyciekach na lądzie i w wodzie · pochłania ciecze i oleje organiczne · 
wodoodporna

Uniwersalne ścierki chłonne
składające się ze złożonej nie zostawiającej włókien 3-warstwowej włókniny absorbującej · wysoka wytrzymałość  
na rozciąganie · bardzo chłonna · ścierka zbiera do 20-krotności masy własnej substancji płynnej, do 1 litra · bez 
toksycznych zanieczyszczeń · do szybkiego i prostego usuwania wycieku substancji płynnych, jak np. oleje, emulsje i 
kwasy · mogą być także absorbowane agresywne, organiczne i nieorganiczne, jak i chemikalia rozpuszczalne w wodzie · 
do zastosowania prawie we wszystkich obszarach pracy, gdzie są przetwarzane, składowane lub transportowane 
substancje płynne · do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Wskazówka: Nie usuwać spoiw razem z pozostałymi odpadami lecz poddawać je utylizacji zgodnie z przepisami, 
dotyczącymi zużytych materiałów eksploatacyjnych.

Dł. x szer. 
cm

Zawartość Wiąże maks. do 
l/VE

Nr art. cena podstawowa /  
EUR

EUR KO

40 x 50 4 x 25 arkuszy 97 40 00 369 663 4,88 / 1m² 97,501) PC18
1) cena za karton

Uniwersalna mata ochronna do podłóg Heavy Weight
pochłania oleje, płyn chłodzący środki smarujące i rozpuszczalniki oraz inne substancje płynne oparte na wodzie · 
3-warstwowa · odporna na ścieranie wierzchnia warstwa · silnie pochłaniająca warstwa środkowa · powłoka  
barierowa z efektem antypoślizogwym

Dł. x szer. 
cm

Zawartość Wiąże maks. do 
l/VE

Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

40 x  50 50 arkuszy 42,9 40 00 369 614 12,66 / 1m² 126,601) TX67
80 x 120 10 arkuszy 41,18 40 00 369 652 12,15 / 1m² 121,501) TX67
1) cena za karton

Uniwersalna włóknina chłonna
pochłania prawie wszystkie (żądanie listy zgodności) roztwory wodne, chemikalia i oleje · do zastosowania tam,  
gdzie wykonywane są substancje płynne, przetwarzane i transportowane · nie strzępi się  · perforowana osiowo 
DEKRA Stuttgart atest nr 79180-2/08 w zakresie tolerancji, właściwości absorpcyjnych i zatrzymywania substancji 
bezwodnych.

Dł. x szer. 
cm

Zawartość Wiąże maks. do 
l/VE

Nr art. cena podstawowa /  
EUR

EUR KO

40 x 50 100 chust  97 90 00 467 907 6,39 / 1m² 127,801) TX67
40 x 50 200 arkuszy 105 40 00 369 651 3,28 / 1m² 131,301) TX67
1) cena za karton

Szary 



Dł. x szer. Zawartość Wiąże maks. do 
l/VE

Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

52 cm x 40 cm 100 arkuszy 142 90 00 467 931  5,64 / 1m² 117,251) TR00
15,2 m x 12 cm   1 karton 119 90 00 467 963 30,48 / 1m² 55,60 TR00
46 m x 96 cm   1 rolka 288 90 00 467 932  5,46 / 1m² 241,25 TR00
1) cena za karton/100 szt.

Przemysłowa włóknina ścierna
do wiązania mniej agresywnych cieczy, jak oleje, smary, rozpuszczalniki i roztwory wodne · dzięki dużej skuteczności i 
wydajności przemysłowe włókniny wiążące nadają się przede wszystkim do stosowania profilaktycznego, aby zapobiegać 
zanieczyszczeniom i szkodom · do pochłaniania na trudno dostępnych częściach maszyn · niewielki ciężar - ułatwia 
transport i redukuje ilość odpadów, duża ekonomiczność 
zastosowanie 
do wycieków z maszyn przemysłowych, sączenie i przelewanie się płynów konserwacyjnych - miejsca postojowe wózków 
widłowych, sprężarek lub podnośników - powierzchnie, gdzie problemem są plamy olejowe
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Uniwersalna włóknina chłonna
do trwałego i silnego obciążenia · perforowana podłużnie i poprzecznie · dwustronnie wzmacniana ·  
100% nie strzępiąca się z obu stron · odporna na ścieranie i gładka

Dł. x szer. Liczba arkuszy/rolkę Wiąże maks. do 
l

Nr art. cena podstawowa 
/ EUR

EUR KO

40 m x 80 cm 160 128 40 00 369 776 3,43 / 1m² 109,751) TB75
1) cena za rolkę

Szary

Uniwersalny środek wiążący Hexadyn® SMF
wzmacniana, nie strzępiąca się, antypoślizgowa mata · idealne zastosowanie jako podkładka robocza · możliwość 
chodzenia i jeżdżenia · trójwarstwowa struktura tej maty charakteryzuje się w szczególności odpornością na ścieranie i 
zerwanie · nieprzepuszczająca, antypoślizgowa folia od spodu · idealny do ochrony podłóg, stanowisk roboczych oraz  
do prac konserwacyjnych

Dł. x szer. Wiąże maks. do l Nr art. cena podstawowa 
/ EUR

EUR KO

30 m x 80 cm 94 40 00 369 778 6,27 / 1m² 150,501) TB75
1) cena za rolkę

Szary

Zestaw awaryjny do oleju
niebieski · pojemność 50 l · w przeźroczystej torbie z PCW z zamkiem błyskawicznym i uchwytem · idealny do zwalczania 
niewielkich wycieków oraz do transportu w samochodach ciężarowych i wózkach widłowych · do szybkiego i prostego 
usuwania wycieku substancji płynnych, jak np. oleje, paliwa, benzol, alkohole itd. - jednak za wyjątkiem wody! · do 
stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Zawartość: 35 arkuszy do zbierania zanieczyszczeń 40x50 cm, 10 ścierek, 3 rękawy pochłaniające olej Ø 7 cm x 120 cm, 
2 worki do odkurzaczy, 1 para rękawic

Wskazówka: Nie usuwać spoiw razem z pozostałymi odpadami lecz poddawać je utylizacji zgodnie z przepisami, 
dotyczącymi zużytych materiałów eksploatacyjnych.

Zawartość Wiąże maks. do l Nr art. EUR KO
50 części z rękawicami 50 40 00 369 667 87,401) PC18
1) cena za zestaw
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Zestaw awaryjny Universal
szary · pojemność 50 l · w przeźroczystej torbie z PCW, dużej, z zamkiem błyskawicznym i uchwytem · idealna do 
zwalczania wycieków oraz do transportu w samochodach ciężarowych i wózkach widłowych · do szybkiego  
i prostego usuwania wycieku substancji płynnych, jak np. oleje, emulsje i kwasy, również agresywnych, organicznych  
i nieorganicznych oraz rozpuszczalnych w wodzie chemikaliów · do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Zawartość: 35 arkuszy do zbierania zanieczyszczeń 40x50 cm, 10 ścierek, 3 rękawy pochłaniające olej Ø 7 cm x 120 cm, 
2 worki do odkurzaczy, 1 para rękawic

Wskazówka: Nie usuwać spoiw razem z pozostałymi odpadami lecz poddawać je utylizacji zgodnie z przepisami, 
dotyczącymi zużytych materiałów eksploatacyjnych.

Zawartość Wiąże maks. do l Nr art. EUR KO
50 części z rękawicami 50 40 00 369 668 89,801) PC18
1) cena za zestaw

Skrzynka awaryjna SK 26
skrzynka awaryjna zawiera starannie dobrany i gotowy do użycia zestaw włóknin sorbentowych do chemikaliów · 
praktyczna skrzynka stanowi szybką i skuteczną pomoc w przypadku uwolnienia niemal wszystkich cieczy 
niebezpiecznych · do wiązania niemal wszystkich szkodliwych cieczy, szybka i skuteczna bariera oraz absorpcja

W komplecie: 
1 polietylenowy pojemnik o poj. 55 l z polietylenu z pokrywą/1 pierścień zamykający/1 uchwyt ścienny/10 arkuszy  
P 110/5 miniwęży P 200/5 poduszek P 300/2 zamykane worki

Wiąże maks. do Nr art. EUR KO
26 l/skrzynka 90 00 467 950 270,95 TR00

Rękaw pochłaniający olej
wodoodporne (hydrofobowe) i absorbujące olej (oleofilne) rękawy pochłaniające olej, materiał wypełniający z 
polipropylenu · wysoka wytrzymałość na zerwanie · bardzo chłonna · rękaw pochłaniający olej absorbuje do 4 litrów 
substancji płynnych · bez toksycznych zanieczyszczeń 
 
Zastosowanie: wyciekające, substancje płynne oparte na węglowodorach takie, jak oleje, paliwa, benzeny, alkohole 
itd. (nie woda) mogą być prosto i szybko zatrzymane, a ich rozprzestrzenianie się powstrzymane · jednocześnie 
substancja płynna jest absorbowana przez rękaw pochłaniający · w przypadku dużych ilości można dodatkowo rozsypać 
i przeprowadzić absorpcję zanieczyszczenia za pomocą sorbentu olejowego (granulat) nr art. 40 00 369 670 · do 
zastosowania prawie we wszystkich obszarach pracy, gdzie są przetwarzane, składowane lub transportowane substancje 
płynne · do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 
 
Wskazówka: Nie usuwać spoiw razem z pozostałymi odpadami lecz poddawać je utylizacji zgodnie z przepisami, 
dotyczącymi zużytych materiałów eksploatacyjnych.

Długość 
cm

Średnica 
cm

Zawartość szt. Wiąże maks. do 
l/VE

Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

120 8 10 40 40 00 369 665 5,08 / 1m 60,901) PU09
1) cena za karton

Uniwersalny rękaw chłonny
szary · materiał wypełniający z polipropylenu · wysoka wytrzymałość na rozciąganie · bardzo chłonna · rękaw 
pochłaniający olej absorbuje do 4 litrów substancji płynnych · bez toksycznych zanieczyszczeń 
 
Zastosowanie: do wycieku nie agresywnych substancji płynnych takich, jak oleje, płyn chłodzący rozpuszczalnik, 
woda, kwasy i ługi mogą być prosto i szybko zatrzymane, a ich rozprzestrzenianie się powstrzymane · jednocześnie 
substancja płynna jest absorbowana przez rękaw pochłaniający · w przypadku dużych ilości można dodatkowo rozsypać 
i przeprowadzić absorpcję zanieczyszczenia za pomocą uniwersalnego sorbentu (granulat) nr art. 40 00 369 670 · do 
zastosowania prawie we wszystkich obszarach pracy, gdzie są przetwarzane, składowane lub transportowane substancje 
płynne · do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 
 
Wskazówka: Nie usuwać spoiw razem z pozostałymi odpadami lecz poddawać je utylizacji zgodnie z przepisami, 
dotyczącymi zużytych materiałów eksploatacyjnych.

Długość 
cm

Średnica 
cm

Zawartość szt. Wiąże maks. do 
l/VE

Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

120 8 10 40 40 00 369 666 4,90 / 1m 58,801) PU09
1) cena za karton

Uniwersalny rękaw chłonny Green Stuff®

do szybkiego uszczelnienia przecieku, aby zapobiec rozlewaniu się cieczy · wąż znajduje się także w przypadku 
nierównych powierzchni stabilnie na podłodze i powinien dawać się dobrze ułożyć w rogach 
TÜV Pfalz, Kaiserslautern, atest nr US/98/4/0539/05

8 szt./karton

Długość 
m

Średnica 
cm

Zawartość szt. Wiąże maks. do Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

3 7,5 8 82 l /VE 90 00 467 916 8,10 / 1m 194,301) TX67
1) cena za karton



Mata uszczelniająca do kanałów
z poliuretanu · dolna strona silnie klejąca · górna strona jest pokryta warstwą poliestrowo-silikonową w celu  
zwiększenia ochrony i odporności mechanicznej · z 2 uchwytami po obu stronach dla wyraźnie łatwiejszej obsługi ·  
można wyczyścić i ponownie użyć · grubość 0,8 cm · z torbą do przenoszenia

Dł. x szer. c
m

Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

60 x 60 40 00 369 780 287,92 / 1m² 103,65 TB75

8/269

Produkty techniczne
Je

że
li 

w
 o

pi
si

e 
ni

e 
zo

st
ał

y 
po

da
ne

 in
ne

 in
fo

rm
ac

je
, d

os
ta

w
a 

od
by

w
a 

si
ę 

be
z 

za
w

ar
to

śc
i l

ub
 w

yp
os

aż
en

ia
.

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Bariera odgradzająca
bariera z poliuretanu, bardzo silnie samoprzylepna, o dobrej odporności mechanicznej · można łączyć oba końce ·  
z torbą do przenoszenia

Dł. x szer. x wys. cm Nr art. EUR KO
300 x 10 x 7 40 00 369 781 292,65 TB75

Granulat chłonny
delikatny uniwersalny sorbent, na bazie krzemianu glinowo-wapniowego · silnie chłonny, wiążący zapachy, naturalny 
produkt, nadający się do składowania bez ograniczeń · kolor: biały · absorpcja na worek: do 16 l oleju 
 
Zastosowanie: do szybkiego i prostego usuwania wycieku substancji płynnych, jak np. oleje, smary, środki smarowe, 
farby i lakiery, rozpuszczalników itd. · mogą być także absorbowane agresywne, organiczne i nieorganiczne, jak i 
chemikalia rozpuszczalne w wodzie · nieodpowiedni do silnych kwasów i utleniaczy · niewodoodporny, niepływający ·  
do zastosowania prawie we wszystkich obszarach pracy, gdzie są przetwarzane, składowane lub transportowane 
substancje płynne · do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Wskazówka: Nie usuwać spoiw razem z pozostałymi odpadami lecz poddawać je utylizacji zgodnie z przepisami, 
dotyczącymi zużytych materiałów eksploatacyjnych.

Zawartość Pojemnik Uziarnienie 
mm

Gęstość nasypowa 
g/l

Wydajność 
ssania maks. l

Nr art. cena podsta-
wowa / EUR

EUR KO

40 l / ok. 20 kg worek 0,125 - 1 ok. 485 16 (na worek) 40 00 369 670 0,34 / 1l 13,60 PC18

Środek wiążący olej Multisorb
środek wiążący olej z mineralnej, wapniowany tlenek glinowy · przyjazny dla środowiska produkt naturalny ·  
zbadany środek wiążący olej typ IIIR · do absorpcji olejów, środków smarnych i paliw, organicznych  
rozpuszczalników, zawiesin wodnych, związków alkalicznych · brak kwasów

Zastosowanie: idealny na gładkich, drobnoporowatych podłogach, powierzchniach, podłogach przemysłowych  
i powierzchniach komunikacyjnych

Zawartość Uziarnienie 
mm

Gęstość nasypowa 
g/l

Wydajność ssania 
maks. l

Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

20 kg / 30 l 0,6-3,4 ok. 700 26 (na worek) 40 00 369 770 0,42 / 1l 16,80 TX75

Środek wiążący olej Superior Special
środek wiążący olej z mineralnej, wapniowany tlenek glinowy · przyjazny dla środowiska produkt naturalny · zbadany 
środek wiążący olej typ IIIR · bardzo duża wydajność zasysania · idealny do absorpcji olejów, środków smarnych i  
paliw oraz chemikaliów

Zastosowanie: na porowatych powierzchniach komunikacyjnych (asfalt) oraz na gładkich podłogach przemysłowych

Zawartość Uziarnienie Gęstość nasypowa 
g/l

Wydajność ssania 
maks. l

Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

20 kg / 40 l 0,6-1,2 ok. 450 37 (na worek) 40 00 369 771 0,54 / 1l 21,45 TX75
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Granulat chłonny Elephant Sorb Spezial/Standard
ziarnisty, wiążący produkt naturalny o zdolności wiązania ze skały wulkanicznej do wiązania olejów, emulsji, lakierów, 
ługów i kwasów · szczególnie odporny na poślizg nawet na powierzchni pokrytej olejem · neutralny chemicznie,  
nietrujący · wersja specjalna: 1 kg wiąże do 1,15 l oleju / 1 kg wiąże do 1 l oleju 
sprawdzony przez DEKRA Stuttgart jako środek wiążący chemikalia, środek wiążący olej typ III R, sprawdzone 
zastosowanie dla oleju napędowego biodiesel raport z badań nr 55178112-4/12 (standard),  raport z badań  
nr 55178112-3/12 (specjalny)

Zawartość Pojemnik Uziarnienie 
mm

Gęstość nasypowa 
g/l

Wydajność 
ssania maks.

Nr art. cena podsta-
wowa / EUR

EUR KO

specjalne
20 l / ok. 7 kg worek 0,3 - 1,5 ok. 310 1,15 l/1 kg 90 00 467 911 0,56 / 1l 11,25 TB67
40 l / ok. 14 kg worek 0,3 - 1,5 ok. 310 1,15 l/1 kg 90 00 467 910 0,50 / 1l 19,80 TB67
standard
40 l / ok. 12 kg worek 0,3 - 4,0 ok. 298 1 l/1 kg 90 00 467 925 0,42 / 1l 16,75 TB67

Środek wiążący olej CorkSorb
typ l,ll,lll R · do zastosowań w przemyśle, na powierzchniach komunikacyjnych i powierzchniach wodnych · do absorpcji 
olejów, paliwa i innych cieczy opartych na węglowodorach bez absorpcji wody · 1 kg CorkSorb tworzy do 4,8 l oleju · 
długotrwale i w sposób przyjazny dla środowiska, ponieważ do 100 % z korka, naturalnie odnawialnego surowca ·  
DEKRA Stuttgart atest nr 55255538

Zawartość 
l

Pojemnik Gęstość nasypowa 
g/l

Wydajność ssania 
maks. l

Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

75 worek ok. 102 36,72 (na worek) 40 00 369 600 0,45 / 1l 33,40 TB67

Granulat chłonny Green Stuff®

wysoko skoncentrowany granulat sorbentu oleju i chemikaliów · w szczególności nadaje się do pochłaniania farb, 
lakierów, żywic i innych wycieków w formie pasty · 1 kg wiąże do 8,4 kg oleju · niewielka waga · za 100% absorpcję 
wilgoci dbają aktywnie chłonne struktury komórkowe · TÜV Pfalz, Kaiserslautern, atest nr US/98/4/0539/05

Zawartość 
l

Pojemnik Wersja Wydajność ssania 
maks.

Nr art. cena podsta-
wowa / EUR

EUR KO

 10 worek z uchwytem, z zamknięciem 8,4 kg/1 kg 90 00 467 923 1,25 / 1l 12,45 TX67
 50 worek z uchwytem 8,4 kg/1 kg 90 00 467 921 0,65 / 1l 32,55 TB67
100 worek  8,4 kg/1 kg 90 00 467 922 0,53 / 1l 52,55 TB67

Wiadro awaryjne g

kanciaste · szybka pomoc w przypadku niewielkich wypadków olejowych, zanieczyszczeń i wycieków · wszechstronny 
talent do zbierania oleju i chemikaliów

W zestawie: 10 l materiału wiążącego, 2 x folia do przykrywania kanału, 1 x miotełka ręczna, 1 x łopatka z tworzywa 
sztucznego, 1 para rękawic, 1 x worek do odkurzacza

Wskazówka: Nie usuwać spoiw razem z pozostałymi odpadami lecz poddawać je utylizacji zgodnie z przepisami, 
dotyczącymi zużytych materiałów eksploatacyjnych.

Zawartość Pojemnik Wiąże maks. do Nr art. EUR KO
7-częściowe wiadro 3 l/wiadro 40 00 369 630 17,50 TX22

Wióry czyszczące na bazie oleju
zawierają wysokiej jakości oleje niezawierające kwasów, które nie tworzą żywicy i nie smarują podłogi · koncentrat 
wiórowy wiążący pył, zapewniający intensywne czyszczenie · do wszystkich podłóg odpornych na działanie 
rozpuszczalników, jak drewno, kamień, beton itd. · zużycie: ok. 50-100 g na m2, w zależności od stopnia zabrudzenia

Zawartość 
kg

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

25 karton zielona 90 00 473 350 1,09 / 1kg 27,15 TE22

Wióry czyszczące
zawierają rozpuszczalnik i wysokiej jakości woski · koncentrat wiórowy wiążący pył, zapewniający intensywne 
czyszczenie · do wszystkich podłóg odpornych na działanie rozpuszczalników, jak drewno, kamień, beton itd. · dzięki 
ponownemu polerowaniu powstanie połysk · zużycie: ok. 50-100 g na m2, w zależności od stopnia zabrudzenia

Zawartość 
kg

Pojemnik Kolor Nr art. cena podstawowa /  
EUR

EUR KO

25 karton niebieski 90 00 473 351 1,09 / 1kg 27,15 TE22
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Długość 
m

Zawartość 
szt.

Dopuszczalna siła naciągu (LC) 
otaśmowania daN

Szerokość 
mm

Nr art. EUR KO

z zamkiem zaciskowym 

1 5  250 25 40 00 365 112 12,501) PK32

3 2  250 25 40 00 365 080 5,301) PK32

4 1  250 25 40 00 365 081 3,65 PK32

5 1  250 25 40 00 365 082 3,85 PK32

6 1  250 25 40 00 365 083 4,25 PK32

z grzechotką 

4 1  800 25 40 00 365 084 4,30 PK32

6 1  800 25 40 00 365 085 5,35 PK32

4 1 1500 25 40 00 365 086 6,00 PK32

6 1 1500 25 40 00 365 087 8,15 PK32
1) cena za zestaw

Pas transportowy DIN EN 12195-2
poliester · jednoczęściowy · zakres temperatur: -40°C do +100°C

40 00 365 08640 00 365 084

40 00 365 112

Pas transportowy DIN 12195-2
poliester · dwuczęściowy · zakres temperatur -40°C do +100°C

Długość 
m

Dopuszczalna siła naciągu (LC) 
otaśmowania daN

Dopuszczalna siła naciągu (LC) 
bezpośrednio daN

Szerokość 
mm

Nr art. EUR KO

z grzechotką + okuciem Airline 

4 1500 750 25 40 00 365 130 13,40 PK32

Pas transportowy DIN 12195-2
poliester · dwuczęściowy · zakres temperatur -40°C do +100°C · prętowa szyna napinająca

Długość 
m

Dopuszczalna siła naciągu (LC) 
otaśmowania daN

Dopuszczalna siła naciągu (LC) 
bezpośrednio daN

Szerokość 
mm

Nr art. EUR KO

z grzechotką + hakiem płaskim z zabezpieczeniem 

4 1500 750 25 40 00 365 131 12,50 PK32

Długość m Dopuszczalna siła naciągu (LC) otaśmowania daN Szerokość mm Nr art. EUR KO

z grzechotką 

6 2000 35 40 00 365 088 9,55 PK32

8 2000 35 40 00 365 089 11,85 PK32

Pas transportowy DIN EN 12195-2
poliester · jednoczęściowy · zakres temperatur: -40°C do +100°C
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Pas transportowy DIN 12195-2
poliester · dwuczęściowy · zakres temperatur -40°C do +100°C

Długość 
m

Dopuszczalna siła naciągu 
(LC) otaśmowania daN

Dopuszczalna 
siła naciągu (LC) 
bezpośrednio daN

Siła naciągu 
STF daN

Szerokość 
mm

Nr art. EUR KO

z grzechotką + hakiem z ostrą końcówką z zabezpieczeniem 

 8 5000 2500 300 50 40 00 365 133 26,65 PK32

10 5000 2500 300 50 40 00 365 134 28,15 PK32

Długość 
m

Dopuszczalna siła naciągu 
(LC) otaśmowania daN

Dopuszczalna siła naciągu 
(LC) bezpośrednio daN

Siła naciągu 
STF daN

Szerokość 
mm

Nr art. EUR KO

z grzechotką z długą dźwignią + hakiem z ostrą końcówką 

 8 5000 2500 500 50 40 00 365 094 22,65 PK32

10 5000 2500 500 50 40 00 365 095 23,95 PK32

Pas transportowy DIN EN 12195-2
poliester · dwuczęściowy · zakres temperatur: -40°C do +100°C · z ochroną etykiety (etykieta zabezpieczona w pętli)

Długość 
m

Dopuszczalna siła naciągu 
(LC) otaśmowania daN

Dopuszczalna 
siła naciągu (LC) 
bezpośrednio daN

Siła naciągu 
STF daN

Szerokość 
mm

Nr art. EUR KO

z grzechotką + hakiem z ostrą końcówką 

6 4000 2000 320 50 40 00 365 096 17,45 PK32

8 4000 2000 320 50 40 00 365 097 19,15 PK32

6 5000 2500 300 50 40 00 365 098 15,55 PK32

8 5000 2500 300 50 40 00 365 099 17,00 PK32

Pas transportowy DIN EN 12195-2 
poliester ·  dwuczęściowy · zakres temperatur: -40°C do +100°C

Długość 
m

Dopuszczalna siła naciągu 
(LC) otaśmowania daN

Dopuszczalna siła naciągu 
(LC) bezpośrednio daN

Siła naciągu 
STF daN

Szerokość 
mm

Nr art. EUR KO

z grzechotką + hakiem z ostrą końcówką 

6 2000 1000 240 35 40 00 365 090 10,45 PK32

8 2000 1000 240 35 40 00 365 091 11,40 PK32

Pas transportowy DIN EN 12195-2
poliester · dwuczęściowy · zakres temperatur: -40°C do +100°C

Długość m Dopuszczalna siła naciągu (LC) otaśmowania daN Szerokość mm Nr art. EUR KO

z grzechotką 

5 4000 50 40 00 365 092 14,50 PK32

8 5000 50 40 00 365 093 13,40 PK32

Pas transportowy DIN EN 12195-2
poliester · jednoczęściowy · zakres temperatur: -40°C do +100°C



Długość 
m

Zawartość szt. Dopuszczalna siła naciągu (LC) 
otaśmowania daN

Szerokość 
mm

Nr art. EUR KO

z zamkiem zaciskowym

2 1  250 25 40 00 365 035 2,80 TK17

3 2  250 25 40 00 365 000 6,601) TK17

4 1  250 25 40 00 365 040 4,75 TK17

5 1  250 25 40 00 365 041 5,05 TK17

6 1  250 25 40 00 365 042 5,45 TK17

z grzechotką

4 1  700 25 40 00 365 001 5,65 TK17

6 1  700 25 40 00 365 002 6,80 TK17

4 1 1000 25 40 00 365 006 8,85 TK17

5 1 1000 25 40 00 365 008 7,35 TK17

6 1 1000 25 40 00 365 007 10,15 TK17
1) cena za zestaw

Pas transportowy DIN EN 12195-2
poliester · jednoczęściowy

z grzechotkąz zamkiem zaciskowym

Długość 
m

Dopuszczalna siła naciągu (LC) 
otaśmowania daN

Szerokość 
mm

Nr art. EUR KO

z grzechotką 

6 2000 35 40 00 365 004 14,35 TK17

8 2000 35 40 00 365 005 15,60 TK17

Pas transportowy DIN 12195-2
poliester · jednoczęściowy · zielony · przetestowany bezpośrednio przez DGUV w Hamburgu

Długość 
m

Dopuszczalna 
siła naciągu (LC) 
otaśmowania daN

Dopuszczalna 
siła naciągu (LC) 
bezpośrednio daN

Szerokość 
mm

Nr art. EUR KO

z grzechotką + hakiem z ostrą końcówką 

4 1000 500 25 40 00 365 038 10,10 TK17

6 1000 500 25 40 00 365 039 10,70 TK17

Pas transportowy DIN EN 12195-2
poliester · dwuczęściowy

Długość 
m

Dopuszczalna 
siła naciągu (LC) 
otaśmowania daN

Dopuszczalna 
siła naciągu (LC) 
bezpośrednio daN

Siła naciągu STF 
daN

Szerokość 
mm

Nr art. EUR KO

z grzechotką + hakiem z ostrą końcówką 

6 2000 1000 220 35 40 00 365 045 13,10 TK17

8 2000 1000 220 35 40 00 365 046 14,40 TK17

Pas transportowy DIN EN 12195-2
poliester · dwuczęściowy
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Długość 
m

Dopuszczalna siła naciągu (LC) 
otaśmowania daN

Szerokość 
mm

Nr art. EUR KO

z grzechotką 

5 3000 50 40 00 365 003 18,40 TK17

8 5000 50 40 00 365 050 17,00 TK17

Pas transportowy DIN EN 12195-2
poliester · jednoczęściowy · przetestowany bezpośrednio przez DGUV w Hamburgu
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Długość 
m

Dopuszczalna 
siła naciągu (LC) 
otaśmowania daN

Dopuszczalna 
siła naciągu (LC) 
bezpośrednio daN

Siła naciągu 
STF daN

Szerokość 
mm

Nr art. EUR KO

przekładniowa grzechotka pociągowa + hak z ostrą końcówką 

6 5000 2500 500 50 40 00 365 470 33,90 TK17

przekładniowa grzechotka pociągowa + hak profilowy 

8 5000 2500 500 50 40 00 365 471 36,15 TK17

Pas transportowy DIN EN 12195-2
poliester · dwuczęściowy · grzechotka pociągowa o kompaktowej konstrukcji

Długość 
m

Dopuszczalna 
siła naciągu (LC) 
otaśmowania daN

Dopuszczalna 
siła naciągu (LC) 
bezpośrednio daN

Siła naciągu 
STF daN

Szerokość 
mm

Nr art. EUR KO

z grzechotką + hakiem ramowym 

 6 4000 2000 320 50 40 00 365 010 21,20 TK17

 8 4000 2000 320 50 40 00 365 011 23,30 TK17

10 4000 2000 320 50 40 00 365 012 26,10 TK17

Pas transportowy DIN EN 12195-2
poliester · dwuczęściowy · przetestowany bezpośrednio przez DGUV w Hamburgu

Długość 
m

Dopuszczalna 
siła naciągu (LC) 
otaśmowania daN

Dopuszczalna 
siła naciągu (LC) 
bezpośrednio daN

Siła naciągu 
STF daN

Szerokość 
mm

Nr art. EUR KO

z grzechotką + hakiem z ostrą końcówką 

 6 4000 2000 320 50 40 00 365 015 21,90 TK17

 8 4000 2000 320 50 40 00 365 016 24,00 TK17

10 4000 2000 320 50 40 00 365 017 26,10 TK17

 6 5000 2500 300 50 40 00 365 055 19,55 TK17

 8 5000 2500 300 50 40 00 365 056 21,25 TK17

10 5000 2500 300 50 40 00 365 057 21,70 TK17

Pas transportowy DIN EN 12195-2
poliester · dwuczęściowy · przetestowany bezpośrednio przez DGUV w Hamburgu

40 00 365 05540 00 365 015

Długość 
m

Dopuszczalna 
siła naciągu (LC) 
otaśmowania daN

Dopuszczalna 
siła naciągu (LC) 
bezpośrednio daN

Siła naciągu 
STF daN

Szerokość 
mm

Nr art. EUR KO

z grzechotką + karabińczykiem 

 6 4000 2000 320 50 40 00 365 020 27,50 TK17

 8 4000 2000 320 50 40 00 365 021 29,60 TK17

10 4000 2000 320 50 40 00 365 022 32,05 TK17

Pas transportowy DIN EN 12195-2
poliester · dwuczęściowy · przetestowany bezpośrednio przez DGUV w Hamburgu

Długość 
m

Dopuszczalna 
siła naciągu (LC) 
otaśmowania daN

Dopuszczalna 
siła naciągu (LC) 
bezpośrednio daN

Siła naciągu 
STF daN

Szerokość 
mm

Nr art. EUR KO

z grzechotką z długą dźwignią + hakiem z ostrą końcówką 

 8 5000 2500 600 50 40 00 365 065 28,40 TK17

10 5000 2500 600 50 40 00 365 066 30,00 TK17

Pas transportowy DIN EN 12195-2
poliester · dwuczęściowy



Długość 
m

Dopuszczalna 
siła naciągu (LC) 
otaśmowania daN

Dopuszczalna 
siła naciągu (LC) 
bezpośrednio daN

Siła naciągu STF 
daN

Szerokość 
mm

Nr art. EUR KO

grzechotka szybkiego napinania + hak z ostrą końcówką 

6 5000 2500 300 50 40 00 365 450 25,15 TK17

8 5000 2500 300 50 40 00 365 451 27,00 TK17

Pas transportowy DoRapid
grzechotka z szybkozłączką z bocznym urządzeniem podającym z taśmą przenośnikową · do taśmy 50 mm · pozwala 
wyeliminować napięcie skręconej taśmy przenośnikowej · odpowiedni w szczególności w przypadku załadowywania 
i rozładowywania, np. w transporcie dystrybucyjnym · taśma przenośnikowa jest wkładana przez boczny otwór 
bezpośrednio na wałek nawojowy, dzięki czemu odpada czasochłonne nawijanie taśmy przenośnikowej (do 40% szybsze 
napinanie, jak i uproszczona obsługa)

Łańcuch mocująco-napinający PowerLash L-150
zgodnie z DIN EN 12195-3 · 2-częściowy · klasa jakości 8 · VDI 2700 · z obu stron z hakiem widełkowym · z blokadą 
zapadkową · długość użytkowa 3,5 m

Grubość łańcucha mm Siła rozciągająca daN Siła naciągu STF daN Nr art. EUR KO

 8-8 4000 1000 40 00 365 448 134,40 TK17

10-8 6300 1575 40 00 365 449 166,60 TK17

Siatka do zabezpieczenia ładunku DIN EN 12195-2 DoKEP 350 P
wykonywana bezszwowo siatka do zabezpieczenia ładunku dla samochodów osobowych i dostawczych · o wielkości 
oczka 175x75 mm odpowiednia dla różnych ładunków, zabezpiecza ładunki o ciężarze do 500 kg · z 4 uchwytami 
szybkiego montażu

Wersja Długość m Szerokość m Kolor Nr art. EUR KO

z 4 uchwytami szyb-
kiego montażu

1,025 1,025 pomarańczowy 40 00 365 460 61,50 TK17

Siatka do zabezpieczenia ładunku
węzełkowanie PET · grubość 2,5 mm · wielkość oczek romboidalnych: 45 mm · obszycie krawędzi 8 mm ·  
inne rozmiary na zamówienie

Wersja Dł. x szer. m Kolor Nr art. EUR KO

Siatka okrywająca na sam.os.

z 4 x 2 m pasami mocującymi z klamrą 
zaciskową

1,60 x 1,30 czarny 91 13 447 165 28,10 TC82

Siatka okrywająca na przyczepę

- 2,20 x 1,50 zielona 91 13 447 166 20,95 TC82

- 2,70 x 1,50 zielona 91 13 447 167 24,65 TC82

Siatka okrywająca na ciężarówki z otwartą skrzynią

- 3,50 x 2,50 zielona 91 13 447 168 31,90 TC82
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Zestaw do zabezpieczenia ładunku
7 cz. · zestaw w praktycznym zaciąganym worku (ok. 300 x 400 mm) 
 
Zawartość: 
4 x pas transportowy, 1-częśc., długość 4 m, szerokość 25 mm, LC U 250 daN, z zamkiem zaciskowym 
2 x pas transportowy, 2-częściowy, długość 6 m, szerokość 35 mm, LC U 2000 daN, z hakiem z ostrą końcówką 
1 x siatka przykrywająca 114 x 61 cm

Zawartość Nr art. EUR KO

7-częściowy 40 00 365 140 67,851) PK32
1) cena za zestaw

Zestaw do zabezpieczenia ładunku Allround
26-częściowy · w praktycznej torbie sportowej · w komplecie:  
2 x pas transportowy z zaciskiem , LC= 250 daN, szer.: 25 mm, dł.: 4,0 m 
2 x pas transportowy, mini grzechotka, 1-częśc., LC 700 daN, STF266 daN, szer.: 25 mm, dł.: 4,0 m 
2 x pas transportowy, 1-częśc., LC 2000 daN, szer.:35 mm, dł: 6,0 m 
2 x pas transportowy, mini grzechotka, 2-częściowy, LC 250 daN, hak profilowany, szer.: 25 mm, dł.: 4,0 m 
2 x  pas transportowy, z grzechotką, 2-częściowy, LC 1000 daN, hak profilowany STF = 220 daN, LC = 1000 daN,  

szer.: 35 mm, dł.: 6,0 m
4 x  pas transportowy, 2-częściowy, z hakiem profilowanym i grzechotką, STF = 300 daN, LC 2500 daN,  

szer.: 50 mm, dł.: 8,0 m
4 x narożniki ochronne z polietylenu, do taśmy 50 mm, wymiary 90 x 90 x 140 mm, ze szczelinami 
8 x maty antypoślizgowe DoMatt 180 x 120 x 8 mm

Zawartość Nr art. EUR KO

26-częśc. 40 00 365 067 163,901) TK17
1) cena za zestaw

Zestaw do zabezpieczenia ładunku Handwerker
9-częściowy · w praktycznej torbie sportowej · w komplecie:  
2 x pas transportowy, 2-częściowy, z grzechotką, hak profilowany, LC = 2000 daN, STF 320 daN, szer.: 50 mm, dł.: 8,0 m 
2 x pas transportowy, 2-częściowy, z grzechotką, hakiem profilowanym, LC = 1000 daN, STF 220 daN, szer.: 35 mm, dł.: 6,0 m 
4 x pas transportowy, 1-częśc., z mini grzechotką, czerwony LC = 700 daN, szer.: 25 mm, dł.: 4,0 m  
1 x siatka na kontener, PPM 3 mm, 45 mm wielkość oczka 3,5 x 5,0 m, zielona, bezwęzłowa

Zawartość Nr art. EUR KO

9-częśc. 40 00 365 068 172,001) TK17
1) cena za zestaw

Zestaw do zabezpieczenia ładunku g

siatka do zabezpieczania ładunku na samochodach ciężarowych i kombi z licznymi akcesoriami w wysokiej jakości 
plecaku SpanSet do zabezpieczania ciężarów ładunku do 200 kg 
 
Skład zestawu: 
1.  dziana siatka 1.600 X 1.300 mm z polipropylenu (PP) wg VDI 2700 arkusz 3.3 · 45 mm wielkość oczka ·  

6 mm grubość materiału · obszycie krawędzi 8 mm · czarny
2.  cztery jednoczęściowe pasy z zamkiem zaciskowym wg DIN EN 12915-2 · zamek zaciskowy z odlewu aluminiowego · 

25 mm poliester (PES) taśma pasa czarna · długość 2,0 m · LC 250 daN w wiązaniu taśmą
3. wysokiej jakości mata antypoślizgowa  · 1.000 X 750 X 4 mm · indywidualnie dopasowanie 
4. plecak do przechowywania · 400 wys. X 300 szer. X 180 głęb. mm  
5. instrukcja obsługi

Zawartość Nr art. EUR KO

7-częściowy 91 13 447 169 105,101) TC82
1) cena za zestaw

Długość cm Szerokość cm Nr art. EUR KO

98 64 40 00 363 243 8,80 TX23

Siatka do bagażników samochodowych
praktyczna i wielofunkcyjna · optymalne mocowanie za pomocą karabińczyków · uniwersalne dopasowanie dzięki 
zintegrowanej gumowej taśmie · do bezpiecznego mocowania przedmiotów na powierzchni załadunkowej ·  
wymiary oczek: 4 x 3,5 cm · materiał: PP

Zestaw do mocowania bagażu
3-częściowy · wysokiej jakości zestaw do mocowania bagażu z praktycznym karabińczykiem z anodowanego aluminium, 
pewne mocowanie · nie odczepi się żaden hak · z przeźroczystym pudełkiem do przechowywania

Zawartość Długość cm Nr art. EUR KO

3 sztuki 60, 80, 100 40 00 356 445 6,601) TX23
1) cena za zestaw



Zestaw do mocowania bagażu
z wielowarstwowej wiązki linek z gumy naturalnej · Ø 6 mm · ekstremalnie wytrzymały · stabilny pod względem kształtu 
hak zabezpieczający ze stali z płaszczem z tworzywa sztucznego

Wyposażenie: 4 x 45 cm / 4 x 60 cm / 2 x 80 cm

Zawartość Nr art. EUR KO

10-częściowy 40 00 356 446 11,501) TX23
1) cena za zestaw

Mata antypoślizgowa
z granulatu · zwiększenie współczynnika tarcia µ, pomiędzy ładunkiem i powierzchnią załadunku ·  
zwiększenie bezpieczeństwa

Zawartość Długość 
cm

Szerokość 
cm

Grubość 
mm

Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

10 docięć 20 10 8 40 00 365 138 2,90 / 1m² 5,801) PK32
1) cena za zestaw

Mata antypoślizgowa
poprawia współczynnik tarcia · zwiększa bezpieczeństwo · poprawia stabilność i zmniejsza ilość niezbędnych elementów 
mocujących wzgl. dopuszczalną siłę pociągową przy mocowaniu ukośnym · materiał z granulatu · 0,6 µ

Zawartość Długość 
cm

Szerokość 
cm

Grubość 
mm

Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

 1 rolka 500 25 8 40 00 365 071 16,64 / 1m² 20,801) TK17

10 docięć  12 18 8 40 00 365 070  3,61 / 1m² 7,802) TK17
1) cena za rolkę, 2) cena za zestaw

Bezpieczna mata antypoślizgowa BLACK-CAT Original -BC-
elastyczna kratowa mata antypoślizgowa · wszechstronne, wielorazowe zastosowanie · wkładka z tkaniny bardzo odporna 
na rozerwanie · zastosowanie z zakresie temperatur od -40 °C do +80 °C (krótkotrwale do +120 °C) · z certyfikatem 
kontroli dla zabezpieczenia ładunku · przetestowane siły rozrywania i współczynniki tarcia μ 0,98 przy 1000 kg/m² · 
certyfikacja FLOG oraz Fraunhofer IML (bezpośrednie promienie słońca w ARM może dojść do zmniejszenia 
współczynników tarcia) · pranie do 60°C · możliwość docinania, brak wpływu na artykuły spożywcze · sprawdzona 
ochrona przed przesuwaniem się, zarysowaniem lub przemieszczaniem · do prac bez zestawu uchwytów do mocowania · 
nie zawiera żadnych substancji trujących lub metali ciężkich wg normy EU

Zawartość Długość 
cm

Szerokość 
cm

Grubość 
mm

Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

1 pad (8-kątny)   15  15 3,3 40 00 349 170 42,86 / 1m² 0,60 TBA2

1 mata   20  24 3,3 40 00 349 171 52,08 / 1m² 2,50 TBA2

1 mata   45  60 3,3 40 00 349 172 21,85 / 1m² 5,90 TBA2

1 mata   80 120 3,3 40 00 349 173 17,08 / 1m² 16,40 TBA2

1 mata   45 180 3,3 40 00 349 174 18,27 / 1m² 14,80 TBA2

1 mata   60 240 3,3 40 00 349 175 17,22 / 1m² 24,80 TBA2

1 rolka 1000  30 3,3 40 00 349 176 19,00 / 1m² 57,001) TBA2

1 rolka 1000  60 3,3 40 00 349 177 19,00 / 1m² 114,001) TBA2
1) cena za rolkę

Bezpieczna mata antypoślizgowa BLACK-CAT Panther -BCP-
wytrzymała mata antypoślizgowa o zamkniętej powierzchni · ekstremalnie trwała, możliwość wielokrotnego stosowania, 
idealna do zabezpieczenia ładunku zgodnie z § 22 StVO oraz VDI 2700 (ark. 14+15) · z bardzo odporną na rozerwanie 
wkładką z tkaniny · zastosowanie z zakresie temperatur od -40 °C do +80 °C (krótkotrwale do +120 °C) · nie pochłania 
wilgoci, elastyczna i zwijana · uniwersalna do zabezpieczenia ładunku w transporterach, samochodach ciężarowych, 
pociągach, transporcie powietrznym i morskim, jako antypoślizgowa wykładzina podłogowa i wykładzina na stanowisku 
pracy · łatwe czyszczenie · sprawdzona przez FLog, Fraunhofer IML oraz DEKRA · odpowiednia do transportów 
ciężkich do 82,5 t/m² · nie zawiera żadnych substancji trujących lub metali ciężkich wg normy EU

Zawartość Długość 
cm

Szerokość 
cm

Grubość 
mm

Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

1 pad (8-kątny)  15  15 4,5 40 00 349 178 85,71 / 1m² 1,20 TBA2

1 mata  20  24 4,5 40 00 349 179 62,50 / 1m² 3,00 TBA2

1 mata  60  80 4,5 40 00 349 180 41,15 / 1m² 19,75 TBA2

1 mata  80 120 4,5 40 00 349 181 41,15 / 1m² 39,50 TBA2

1 rolka 400  20 4,5 40 00 349 182 41,00 / 1m² 32,801) TBA2

1 rolka 400  80 4,5 40 00 349 183 41,00 / 1m² 131,201) TBA2

1 rolka 400 120 4,5 40 00 349 184 41,00 / 1m² 196,801) TBA2
1) cena za rolkę
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Mata do bagażników samochodowych
powlekana dwustronnie · antypoślizgowa mata specjalna do bagażnika itp. · możliwa do przycięcia

Długość 
cm

Szerokość 
cm

Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

60 100 40 00 363 234 11,58 / 1m² 6,95 TX23

Długość 
cm

Szerokość 
cm

Nr art. cena podstawowa / 
EUR

EUR KO

88 76 40 00 363 239 18,61 / 1m² 12,45 TX23

Koc ochronny do bagażników samochodowych
składany · chroni bagażnik przed zanieczyszczeniami · mocowanie za pomocą zapięcia na rzep do dywanika bagażnika · 
łatwa do schowania po złożeniu · podwyższona krawędź · hydrofobowy materiał · zmywalna

Kątownik ochronny
do ochrony wszystkich towarów transportowych podczas zabezpieczania ładunku · do pasów o szerokości 50 mm · 
poliuretan · czerwony

Dł. ramienia mm Szerokość mm Zawartość Wersja Nr art. EUR KO

95 x 95 135 10 szt./zestaw z nacięciem 40 00 365 139 8,651) PK32
1) cena za zestaw

Dł. ramienia mm Szerokość mm Zawartość Wersja Nr art. EUR KO

90 x 90 140 4 szt./zestaw bez nacięcia 40 00 365 075 5,401) TK17

90 x 90 140 4 szt./zestaw z nacięciem 40 00 365 076 5,401) TK17
1) cena za zestaw

Kątownik ochronny
idealna ochrona krawędzi do wszystkich delikatnych i tłukących się materiałów na czas transportu ·  
do pasów o szerokości 50 mm · materiał polietylen · czarny

40 00 365 07640 00 365 075

Ochraniacz krawędzi BLACK-CAT Panther
ze ślizgiem pasowym · dopasowuje się do każdej krawędzi załadunkowej · można łatwo opuszczać na pasie · większe 
bezpieczeństwo dzięki efektowi antypoślizgowemu po stronie załadunku · mniejsze zużycie · brak pochłaniania wilgoci · 
duża wytrzymałość na rozrywanie dzięki wkładce tekstylnej · przetestowane współczynniki tarcia µ 1,49 przy 500 kg/m² 
do µ 0,94 przy 10 t/m² · sprawdzona i certyfikowana przez FLOG i Instytut Przepływu Materiałów i Logistyki im. 
Fraunhofera oraz DEKRA

Zawartość Długość cm Szerokość cm Grubość mm Nr art. EUR KO

2 szt./zestaw 15 15 4,5 40 00 349 185 3,451) TBA2
1) cena za zestaw

Ochraniacz krawędzi do dużych obciążeń BLACK-CAT Tiger
lekki, elastyczny, a jednocześnie wyjątkowo odporny na rozdarcie i trwały dzięki wkładce z tkaniny · dopasowuje się 
do każdej krawędzi załadunkowej · do ochrony pasa i krawędzi załadunkowej przy ciężkich transportach, np. pojazdów 
gąsienicowych · współczynniki tarcia i siły rozrywające przetestowane przez DEKRA oraz Instytut Przepływu 
Materiałów i Logistyki im. Fraunhofera – do zabezpieczenia ciężkich ładunków zgodnie z najnowszymi przepisami VDI

Zawartość Długość cm Szerokość cm Grubość mm Nr art. EUR KO

2 szt./zestaw 12 24 3 40 00 349 186 6,601) TBA2

2 szt./zestaw 12 24 6 40 00 349 187 9,801) TBA2
1) cena za zestaw



Pętla taśmowa jednorazowa DIN EN 60005
(współczynnik bezpieczeństwa 1:5) są stosowane do transportu towarów od producenta do użytkownika końcowego ·  
nie wolno mocować różnych ciężarów · na końcu łańcuchy transportowego muszą zostać zniszczone i poddane utylizacji

Udźwig pojed. kg Kolor Dł. użytkowa m Zakres m Szer. taśmy mm Nr art. JS EUR KO

750 czarny 0,3 0,6 48 40 00 365 700 10 1,351) TK17

750 czarny 0,4 0,8 48 40 00 365 701 10 1,151) TK17

750 czarny 0,5 1,0 48 40 00 365 702 10 1,301) TK17

750 czarny 2,5 5,0 48 40 00 365 703 10 3,601) TK17

750 czarny 3,0 6,0 48 40 00 365 704 10 4,201) TK17
1) cena za szt.

Zawiesie wężowe DIN EN 1492-2 
poliester · zakres temperatur: -40°C do +100°C

Udźwig pojed. kg Udźwig formy U kg Kolor Dł. użytkowa m Zakres m Nr art. EUR KO

1000 2000 fioletowy 1 2 40 00 365 100 5,60 PK32

1000 2000 fioletowy 1,5 3 40 00 365 101 6,90 PK32

1000 2000 fioletowy 2 4 40 00 365 102 9,65 PK32

1000 2000 fioletowy 3 6 40 00 365 103 12,75 PK32

2000 4000 zielony 1 2 40 00 365 104 7,45 PK32

2000 4000 k. zielony 1,5 3 40 00 365 105 9,85 PK32

2000 4000 zielony 2 4 40 00 365 106 11,80 PK32

2000 4000 k. zielony 3 6 40 00 365 107 15,00 PK32

3000 6000 żółty 2 4 40 00 365 108 13,90 PK32

3000 6000 żółty 3 6 40 00 365 109 19,60 PK32

40 00 365 108

40 00 365 104

40 00 365 100

Udźwig pojed. 
kg

Udźwig formy 
U kg

Kolor Dł. użytkowa 
m

Zakres 
m

Szer. taśmy 
mm

Nr art. EUR KO

1000 2000 fioletowy 1 2 ok. 30 40 00 365 200 7,15 TK17

1000 2000 fioletowy 1,5 3 ok. 30 40 00 365 201 8,85 TK17

1000 2000 fioletowy 2 4 ok. 30 40 00 365 202 12,10 TK17

1000 2000 fioletowy 3 6 ok. 30 40 00 365 203 16,15 TK17

2000 4000 kolor zielony 1 2 ok. 30 40 00 365 210 9,35 TK17

2000 4000 kolor zielony 1,5 3 ok. 30 40 00 365 211 12,50 TK17

2000 4000 kolor zielony 2 4 ok. 30 40 00 365 212 14,90 TK17

2000 4000 kolor zielony 2,5 5 ok. 30 40 00 365 213 17,35 TK17

2000 4000 kolor zielony 3 6 ok. 30 40 00 365 214 20,35 TK17

2000 4000 kolor zielony 4 8 ok. 30 40 00 365 215 27,15 TK17

3000 6000 żółty 1 2 ok. 37 40 00 365 219 10,60 TK17

3000 6000 żółty 1,5 3 ok. 37 40 00 365 220 15,25 TK17

3000 6000 żółty 2 4 ok. 37 40 00 365 221 19,50 TK17

3000 6000 żółty 2,5 5 ok. 37 40 00 365 222 23,45 TK17

3000 6000 żółty 3 6 ok. 37 40 00 365 223 27,50 TK17

3000 6000 żółty 4 8 ok. 37 40 00 365 224 38,20 TK17

4000 8000 szary 3 6 ok. 43 40 00 365 230 34,30 TK17

4000 8000 szary 4 8 ok. 43 40 00 365 231 43,05 TK17

Zawiesie wężowe DIN EN 1492-2
z włókien poliestrowych · współczynnik bezpieczeństwa 7:1 · bezpieczna możliwość kontrolowania za pomocą kodowania 
barwnego nośności · podwójny płaszcz · przetestowany bezpośrednio przez DEKRA EXAM GmbH w Bochum
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Udźwig pojed. 
kg

Udźwig formy 
U kg

Kolor Dł. użytkowa 
m

Zakres 
m

Szer. taśmy 
mm

Nr art. EUR KO

1500 3000 pomarańczowy 1,5 3 ok. 50 40 00 365 204 4,30 TK17

1500 3000 pomarańczowy 2,0 4 ok. 50 40 00 365 205 5,35 TK17

1500 3000 pomarańczowy 2,5 5 ok. 50 40 00 365 206 6,30 TK17

Pętla taśmowa DIN EN 1492-1 PES
znakomicie nadają się do zastosowań związanych z zawieszaniem lub wiązaniem · alternatywa dla tekstylnych zawiesi 
pasowych



Produkty techniczne

Udźwig pojed. kg Udźwig formy U kg Kolor Długość m Szer. taśmy mm Nr art. EUR KO

1000 2000 fioletowy 1 30 40 00 365 115 6,70 PK32

1000 2000 fioletowy 2 30 40 00 365 116 11,35 PK32

1000 2000 fioletowy 3 30 40 00 365 117 11,85 PK32

2000 4000 zielona 2 60 40 00 365 118 16,60 PK32

2000 4000 zielona 3 60 40 00 365 119 21,70 PK32

2000 4000 zielona 4 60 40 00 365 120 26,95 PK32

2000 4000 zielona 6 60 40 00 365 121 38,90 PK32

3000 6000 żółty 3 90 40 00 365 122 35,45 PK32

3000 6000 żółty 4 90 40 00 365 123 34,65 PK32

3000 6000 żółta 6 90 40 00 365 124 44,90 PK32

Zawiesie pasowe DIN EN 1492-1
poliester · dwuwarstwowe · kształt B · współczynnik bezpieczeństwa 7 · wzmacniana pętla · kodowanie barwne nośności

40 00 365 12240 00 365 11840 00 365 115

8/280

Udźwig pojed. kg Udźwig formy U kg Kolor Długość m Szer. taśmy mm Długość pętli mm Nr art. EUR KO

1000 2000 fioletowy 2  30 200 40 00 365 400 16,05 TK17

1000 2000 fioletowy 3  30 200 40 00 365 401 16,65 TK17

1000 2000 fioletowy 4  30 200 40 00 365 402 20,70 TK17

2000 4000 zielona 2  60 300 40 00 365 420 23,50 TK17

2000 4000 zielona 3  60 300 40 00 365 421 30,70 TK17

2000 4000 zielona 4  60 300 40 00 365 422 38,10 TK17

2000 4000 zielona 5  60 300 40 00 365 423 45,35 TK17

2000 4000 zielona 6  60 300 40 00 365 424 55,00 TK17

3000 6000 żółty 3  90 350 40 00 365 430 51,20 TK17

3000 6000 żółty 4  90 350 40 00 365 431 49,90 TK17

3000 6000 żółty 5  90 350 40 00 365 432 57,40 TK17

3000 6000 żółty 6  90 350 40 00 365 433 64,60 TK17

4000 8000 szary 3 120 425 40 00 365 440 65,90 TK17

4000 8000 szary 4 120 425 40 00 365 441 81,00 TK17

4000 8000 szary 5 120 425 40 00 365 442 95,65 TK17

4000 8000 szary 6 120 425 40 00 365 443 108,30 TK17

Zawiesie pasowe DIN EN 1492-1
dwuwarstwowa taśma poliestrowa zszywana · odporna na odkształcenia i zaimpregnowana · współczynnik 
bezpieczeństwa 7:1 · kodowanie barwne nośności · z 2 wzmocnionymi szlufkami · lepsza obsługa dzięki dłuższym i 
zwężonym pętlom ·  przetestowany bezpośrednio przez DEKRA EXAM GmbH w Bochum

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.



Produkty techniczne

Obrotowy uchwyt cylindryczny GN 798
charakterystyczny dla projektu uchwytów cylindrycznych GN 798 jest wysunięty kształt, składający się z dwóch 
cylindrów, zapewniający znakomity chwyt ręką · tworzywo sztuczne KT Thermoplast (poliamid PA) · odporność 
temperaturowa do 90°C · czarny, matowy

Inne wersje na zamówienie

d1 mm D2 mm d3 mm d4 mm l1 mm L2 mm L3 mm l4 mm Nr art. JS EUR KO

16 M 6 10 13 41,5 12 2,5 15 46 01 000 040 10 2,151) TR62

18 M 8 10 14,5 56 13 2,5 19 46 01 000 041 10 2,551) TR62

22 M 8 14 18,5 56 14 2,5 21 46 01 000 042 10 3,051) TR62

24 M 10 14 18,5 74 16 2,5 27 46 01 000 043 10 3,501) TR62

25 M 10 16 20 84 16 2,5 30 46 01 000 044 10 4,001) TR62
1) cena za JS

Uchwyt pałąkowy GN 565
wytwarzany z ciągnionego profilu aluminiowego · charakteryzuje się stabilnością i ergonomicznym kształtem ·  
ze względu na proces produkcji (gięcie) długości specjalne można dostarczać już w przypadku stosunkowo  
niewielkich ilości

Inne wersje na zamówienie

A mm b mm D mm h mm L mm r mm T min. mm Nr art. EUR KO

13 20 M 6 49 100 ± 0,25 13 10 46 01 000 148 5,00 TR62

13 20 M 6 49 120 ± 0,25 13 10 46 01 000 151 5,50 TR62

13 20 M 6 51 200 ± 0,25 13 10 46 01 000 155 7,35 TR62

17 26 M 8 55 117 ± 0,25 17 12 46 01 000 158 7,05 TR62

17 26 M 8 57 160 ± 0,25 17 12 46 01 000 162 7,85 TR62

17 26 M 8 57 300 ± 0,25 17 12 46 01 000 165 11,85 TR62

Powlekany tworzywem sztucznym - czarny, RAL 9005, mat strukturalny
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Gałka kulista DIN 319
tworzywo sztuczne KU Duroplast (PF) · z usuniętymi zadziorami i polerowana · czarny (kolor standardowy) tuleja (kształt C)

Inne wersje na zamówienie

d1 mm D2 mm d4 mm h mm T1. min mm T2 min. Nr art. JS EUR KO

20 M 5 12 18  7,5  7,5 46 01 000 027 25 0,351) TR62

25 M 6 15 22,5  9  9 46 01 000 030 25 0,451) TR62

32 M 8 18 29 12 12 46 01 000 034 25 0,601) TR62

40 M 10 22 37 15 15 46 01 000 036 25 1,001) TR62

50 M 12 28 46 18 18 46 01 000 039 25 1,701) TR62
1) cena za JS

Gniazdo sześciokątne
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Produkty techniczne

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Uchwyt pałąkowy GN 528
tworzywo sztuczne PA Thermoplast (poliamid) · wzmacniane 
włóknem szklanym · odporność temperaturowa do 150°C ·  
czarny, RAL 9005SW

Inne wersje na zamówienie

b mm d1 mm D2 mm h1 mm h2 mm l1 mm L2 mm L3 mm S mm t mm Nr art. JS EUR KO

21 6,5 10,5 38 6  94 -1 109  74 6 7 46 01 000 168 5 2,051) TR62

26 8,5 13,5 41 6,5 117 ±1 137  93 7 8,5 46 01 000 170 5 2,351) TR62

28 8,5 13,5 50 8,5 179 ±1 196 151 7,5 8,5 46 01 000 175 5 4,101) TR62
1) cena za JS

Tworzywo sztuczne PA, czarny, RAL 9005

Korba ręczna GN 471
korpus korby: aluminium · powlekany tworzywem sztucznym · 
czarny, mat strukturalny · goła strona piasty obrabiana

Inne wersje na zamówienie

d1 mm D2 mm d3 mm h1 mm h2 mm h3 mm L mm S mm Ø mm Nr art. EUR KO

o profilu kwadratu

 - 27 30 28 17 15 100 V 12 23 46 01 000 193 14,30 TR62

 - 32 35 34 22 18 125 V 14 26 46 01 000 195 15,95 TR62

 - 35 39 38 26 18 160 V 17 26 46 01 000 197 17,15 TR62

otwór

B 12 27 30 28 17 15 100  - 23 46 01 000 192 11,90 TR62

B 14 32 35 34 22 18 125  - 26 46 01 000 194 14,35 TR62

B 17 35 39 38 26 18 160  - 26 46 01 000 196 15,70 TR62

Koło ręczne GN 950
koła ręczne DIN 950 w wersji z żeliwa są wyposażone w rękojeści 
z obłym chwytem ze stali · odlew GG · piasta obrabiana · obręcz 
koła toczona i polerowana · bieg obrotowy i odchyłka od płaszczyzny 
wieńca koła < 0,4

Inne wersje na zamówienie

b mm d1 mm d2 mm d3 mm d4 mm l1 mm L2 mm Ø mm Ilość szprych Nr art. EUR KO

15 100 10 26 M 6 17 33 16 3 46 01 000 242 20,85 TR62

17 140 14 30 M 8 19 39 20 3 46 01 000 246 26,85 TR62

18 160 16 33 M 10 20 40 25 3 46 01 000 250 29,10 TR62

22 200 20 38 M 10 24 45 25 3 46 01 000 254 38,10 TR62

28 315 28 53 M 12 33 56 32 5 46 01 000 260 76,85 TR62

Bez rowka piasty, z obrotowym uchwytem

Ręczne koła ramieniowe GN 522
elegancka konstrukcja z uwzględnieniem wymagań ergonomicznych 
została urzeczywistniona w przypadku kół ręcznych ramieniowych 
GN 522 · tworzywo sztuczne Thermoplast (polipropylen PP) · 
wzmocnione, odporne na uderzenia · odporność temperaturowa  
do 80°C · czarny, matowy · tuleja piasty: stal, oksydowana ·  
tulejka gwintowana: mosiądz

Inne wersje na zamówienie

b mm d1 mm d2 mm d3 mm d4 mm D5 mm l1 mm L2 mm Ø mm Nr art. EUR KO

R = z obrotowym uchwytem

18  80  8 18 17 23 17 35 16 46 01 000 293 9,15 TR62

20 100 10 18 17 25 17 37 18 46 01 000 282 9,95 TR62

22 125 12 22 21 31 22 44 22 46 01 000 284 11,70 TR62

28 200 20 30 31 50 34 61 24 46 01 000 289 21,55 TR62

Otwór
dla śruby z łbem walcowym DIN 912

Tuleja gwintowana

Naturalne 
kolory
anodowana
płytka 
aluminiowa



46 01 000 549

46 01 000 543

46 01 000 54946 01 000 543

Uchwyt gwiazdowy DIN 6336
zgodny z RoHS

Inne wersje na zamówienie

d1 mm D2 mm d3 mm d4 mm h1 mm h2 mm h3 min. mm t1 mm t2 mm Nr art. JS EUR KO

tworzywo sztuczne z tulejką gwintowaną czarny

25 M 5 12  - 16  8  -  -  - 46 01 000 854 25 0,501) TR62

32 M 6 14  - 20 10 10  - 10 46 01 000 856 25 0,501) TR62

40 M 8 18  - 25 13 13  - 13 46 01 000 858 25 0,701) TR62

50 M 10 22  - 32 17 17  - 17 46 01 000 859 25 0,951) TR62

63 M 12 26  - 40 21 21  - 21 46 01 000 862 10 1,501) TR62

80 M 16 35  - 50 25 25  -  - 46 01 000 864 10 3,501) TR62
1) cena za JS

Uchwyt gwiazdowy GN 6336.4
jeżeli mocowanie ma być wykonane na powierzchni przylegania uchwytu gwiazdowego, 
preferowane są formy TE i SG · wersja i wymiary uchwytów gwiazdowych: DIN 6336 KT -  
tworzywo sztuczne (KT)

Inne wersje na zamówienie

d1 mm D2 mm L mm Nr art. JS EUR KO

32 M 6 25 46 01 000 873 25 0,451) TR62

40 M 8 30 46 01 000 881 25 0,651) TR62

50 M 10 40 46 01 000 891 25 1,001) TR62

63 M 12 50 46 01 000 899 10 1,951) TR62
1) cena za JS

śruba uchwytu gwiazdowego
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Regulowana dźwignia zaciskowa GN 300
zaleca się stosowanie wówczas, gdy przy ograniczonym zakresie zaciskania pożądane jest określone położenie zaciskania · 
poprzez podniesienie (pociągnięcie) uchwytu zwalniane jest uzębienie karbowane i ścisk dociskowy krawędziowy można 
wychylić do korzystnej pozycji mocowania · po „zwolnieniu uchwyt samoczynnie się zaczepia · korpus uchwytu · 
cynkowy odlew ciśnieniowy · tuleja gwintowana i śruba mocująca · stal, oksydowana

Inne wersje na zamówienie

d1 mm d3 mm d4 mm h1 mm h2 mm h3 mm H4 mm l1 mm L2 mm T min. mm Nr art. EUR KO

gwint zewnętrzny

M 6 10 13 24,5  4 31 3,5  45 16  - 46 01 000 543 3,95 TR62

M 6 10 13 24,5  4 31 3,5  45 32  - 46 01 000 546 4,05 TR62

M 8 13,5 17,5 31  6,5 45 4  63 16  - 46 01 000 567 4,85 TR62

M 8 13,5 17,5 31  6,5 45 4  63 50  - 46 01 000 572 5,25 TR62

M 10 16 21 36  8 54 4  78 32  - 46 01 000 578 6,05 TR62

M 10 16 21 36  8 54 4  78 63  - 46 01 000 581 6,70 TR62

M 12 23 30 50,5 12 75 5 108 32  - 46 01 000 485 9,25 TR62

M 12 23 30 50,5 12 75 5 108 63  - 46 01 000 488 10,15 TR62

M 12 19 24 43 11 64 4  92 40  - 46 01 000 611 7,30 TR62

M 12 19 24 43 11 64 4  92 80  - 46 01 000 614 8,30 TR62

gwint wewnętrzny

M 6 10 13 24,5  4 31 3,5  45  -  9 46 01 000 549 3,70 TR62

M 8 13,5 17,5 31  6,5 45 4  63  - 11 46 01 000 574 4,50 TR62

M 10 16 21 36  8 54 4  78  - 14 46 01 000 583 5,40 TR62

M 12 19 24 43 11 64 4  92  - 17 46 01 000 615 6,50 TR62

M 16 23 30 50,5 12 75 5 108  - 22 46 01 000 499 8,10 TR62

Połączenie wielokarbowe

Materiał termoplastyczny KT

Kształt K

Kształt 
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

A 
mm

b 
mm

D1 
mm

D2 
mm

d3 
mm

d4 
mm

D5 
mm

l1 
mm

L2 
mm

L3 
mm

Siła ścinająca dwuprze-
krojowa maks. kN

Nr art. EUR KO

2,3 0,5  6 - 0,05  7,5  5,9 15 30 16 + 0,4  7 21  14 46 01 001 069 7,05 TR62

2,3 0,5  6 - 0,05  7,5  5,9 15 30 40 + 0,4  7 21  14 46 01 001 074 7,75 TR62

2,8 1  8 - 0,05 10,4  7,9 15 30 20 + 0,4  8,4 21  28 46 01 001 078 6,45 TR62

2,8 1  8 - 0,05 10,4  7,9 15 30 45 + 0,4  8,4 21  28 46 01 001 083 6,70 TR62

3,3 1 10 - 0,05 12,8  9,9 18 34 40 + 0,4  9,8 26  38 46 01 001 038 7,80 TR62

3,3 1 10 - 0,05 12,8  9,9 18 34 60 + 0,4  9,8 26  38 46 01 001 041 7,95 TR62

3,8 1 12 - 0,05 14,8 11,9 18 34 40 + 0,4 11,3 26  61 46 01 001 045 8,05 TR62

3,8 1 12 - 0,05 14,8 11,9 18 34 60 + 0,4 11,3 26  61 46 01 001 048 8,30 TR62

4,3 1,2 16 - 0,05 19,9 15,9 22 40 40 + 0,4 14,2 32 113 46 01 001 053 10,75 TR62

4,3 1,2 16 - 0,05 19,9 15,9 22 40 80 + 0,4 14,2 32 113 46 01 001 058 11,65 TR62

4,3 1,2 20 - 0,05 23,9 19,8 25 40 50 + 0,4 14,8 33 187 46 01 001 063 14,60 TR62

4,3 1,2 20 - 0,05 23,9 19,8 25 40 80 + 0,4 14,8 33 187 46 01 001 066 15,50 TR62

Zawleczka GN 114.2
zawleczki ze stali szlachetnej z zabezpieczeniem osiowym są 
stosowane do szybkiego mocowania, łączenia i zabezpieczania 
różnych elementów budowlanych · typowymi zastosowaniami 
są sworznie łożyskowe, które muszą być często montowane 
i ponownie demontowane · podane w tabeli wartości dla 
obciążalności podczas obciążenia ścinającego są teoretycznie 
określonymi wartościami orientacyjnymi · sworznie: stal 
ocynkowana, pasywowana na niebiesko · zapadka: blacha ze stali 
szlachetnej nierdzewnej, 1.4301 · przycisk uchwytu: tworzywo 
sztuczne czarno-szare, odporność temperaturowa do 80 °C · 
przycisk / suwak: tworzywo sztuczne czerwone · odporność 
temperaturowa do 80°C · sprężyna dociskowa: stal szlachetna 
nierdzewna, 1.4310

Inne wersje na zamówienie

D1 
mm

D2 
mm

d3 
mm

d4 
mm

D5 
mm

k 
mm

l1 
mm

L2 
mm

L3 
mm

l4 
mm

l5 
mm

L6 
mm

Nacisk sprężyny 
początek N

Nacisk sprężyny 
koniec N

RK 
mm

Nr art. EUR KO

stal, bez blokady zapadkowej, z przeciwnakrętką

 4 M 8 x 1 16 M 3  7 14  4 35 16  5  4,5 2,5  4,5 12 10 46 01 001 408 5,25 TR62

 5 M 10 x 1 19 M 4  8 16  5 40 18  6  5,5 3  5 15 12 46 01 001 416 5,60 TR62

 6 M 12 x 1,5 23 M 5  9 20  6 48 22  6  7 3,5  6,5 19 14 46 01 001 424 6,00 TR62

 8 M 16 x 1,5 28 M 6 10 24 12 58 26  8  8,5 4  8,5 26 17 46 01 001 432 7,70 TR62

10 M 16 x 1,5 28 M 6 10 24 12 58 26  8  8,5 4  9,5 38 17 46 01 001 396 7,90 TR62

12 M 20 x 1,5 28 M 8 12 28,5 15 71,5 33 10  8,5 4 11,5 40 22 46 01 001 400 11,20 TR62

16 M 24 x 2 28 M 8 15 28,5 20 78,5 38 12 11,5 5 13 54 27 46 01 001 404 16,05 TR62

Trzpień ustalający GN 817
Trzpienie ustalające są stosowane wówczas, gdy kołek ustalający nie 
może wystawać. W tym celu przycisk po wciągnięciu trzpienia jest 
obracany o 90° · przycisk jest utrzymywany w tej pozycji za pomocą 
karbu zapadkowego · przycisk termoplastyczne tworzywo sztuczne 
(poliamid PA) · czarny, matowy · nie demontowany

Inne wersje na zamówienie

Odbojniki GN 352
stosowane jako ograniczniki końcowe np. do wózków 
transportowych · pochłaniają większość energii kinetycznej 
powstającej podczas uderzenia · działają przy tym amortyzująco, 
pozwalają uniknąć silnych wstrząsów powodujących uszkodzenia 
i minimalizują odbicia · ponadto tłumią również hałas · te odbojniki 
znajdują również zastosowanie jako nóżki ·  wykonanie: kauczuk 
naturalny (NR): wulkanizowany na płytach osłonowych, odporny 
na temperaturę do 80 °C · blachy wierzchnie, tulejki gwintowane, 
śruby, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko · twardość gumy 
Shore A ±5, średnia 55

Inne wersje na zamówienie

D1 mm D2 mm h mm L mm S mm t mm Nr art. EUR KO

ze śrubą

 10 M 4 10 10 1,2  4 46 01 001 781 0,40 TR62

 15 M 4 15 10 1,4  4 46 01 001 783 0,45 TR62

 20 M 6 20 18 2  6 46 01 001 785 0,50 TR62

 25 M 6 20 18 2  6 46 01 001 789 0,65 TR62

 30 M 8 30 20 2  8 46 01 001 793 1,05 TR62

 40 M 8 30 23 2  8 46 01 001 795 1,40 TR62

 50 M 10 40 28 2 10 46 01 001 797 2,30 TR62

 60 M 10 40 28 2 10 46 01 001 800 3,60 TR62

100 M 16 60 41 3 16 46 01 001 805 12,20 TR62

Otwór na pierścień do kluczy 
(łańcuszek kulkowy)

Zapadka

Zapadka wsunięta

Zasuwa

Przycisk

Łańcuszek 
kulkowy

Przykład zastosowania

Kształt (zatrzask
wsunięty)

RK

Przeciwnakrętka
ISO 8675

Kształt 
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Poz. Rozmiar 
mm

Siła przy- 
trzymująca  
FH N

b1 
mm

b2 
mm

b3 
mm

b4 
mm

D 
mm

h1 
mm

h2 
mm

h3 
mm

H4 
mm

L1 
min. 
mm

l2 
min. 
mm

L3 
mm

l4 
min. 
mm

l5 
min. 
mm

m1 
mm

m2 
mm

m3 
mm

r 
mm

Skok 
w1 
mm

W2 droga 
przestawi-
ania mm

1 400 4000 46,5 45 38 27 6,3 22 12 28,5 32,5 144 120,5 32 80,5 118 20 12 11,5 107,5 6,5 118

2 400 4000 46,5 45 38 27 6,3 22 12 28,5 32,5 144 120,5 32 80,5 118 20 12 11,5 107,5 6,5 118

3 400 4000 46,5 45 38 27 6,3 22 12 28,5 32,5 147 123,5 32 83,5 121 20 12 11,5 107,5 6,5 121

4 400 4000 46,5 45 38 27 6,3 22 12 28,5 32,5 147 123,5 32 83,5 121 20 12 11,5 107,5 6,5 121

Poz. Powierzchnia Kształt Nr art. EUR KO

1 stal szlachetna, bez zabezpieczenia A 46 01 001 902 45,90 TR62

2 stal, bez zabezpieczenia A 46 01 001 903 13,40 TR62

3 stal szlachetna, z zabezpieczeniem S 46 01 001 904 53,35 TR62

4 stal, z zabezpieczeniem S 46 01 001 905 16,05 TR62

Zapięcie napinające GN 821
stosowane m. in do bezpiecznego mocowania klap, pokryw 
zbiorników itp. · ze względu na przekroczenie martwego punktu 
mocowanie odporne na drgania · poprzez drogę skoku w1 haka 
mocującego można ściągnąć łączone części podczas mocowania 
do 6 mm · zakres regulacji w2 jest uzyskiwany za pomocą trzpienia 
M6 haka mocującego · podana w tabeli siła przytrzymująca jest 
wartością orientacyjną dla możliwego statycznego obciążenia 
zamknięcia mocującego · przeciwhak nie należy do zakresu dostawy

Inne wersje na zamówienie

Poz. Rozmiar 
mm

Siła przy-
trzymująca 
FH N

A 
mm

b1 
mm

b2 
mm

b3 
mm

b4 
mm

B5 
mm

D1 
mm

D2 
mm

h1 
mm

h2 
mm

l1 
mm

l2 
min. 
mm

m1 
mm

m2 
mm

m3 
mm

M4 
mm

m5 
mm

r 
mm

S 
mm

Skok 
w1 
mm

W2 droga 
przestawi-
ania mm

1 160 1600 12 26 28 21 20 14 M 4 4,3 26 18 98 11 19 5 16 5 10 37 2 25 11

3 320 3200 16 40 44 32 28 22 M 6 6,5 30 25 152 19 32 10,5 19 7 14 57 3 48 13

5 700 7000 24 60 54 38 38 26 M 8 8,5 42 36 220 23 38 9,5 41,5 9,5 19 74 3,5 58 26

Poz. Powierzchnia Nr art. EUR KO

1 stal 46 01 001 910 14,10 TR62

3 stal 46 01 001 912 20,65 TR62

5 stal 46 01 001 914 32,55 TR62

Docisk zaczepowy GN 851
pałąk pociągowy można wyregulować w zakresie drogi regulacji ·  
w położeniu mocującym pałąk pociągowy i ramię napinające znajdują 
się równolegle do płaszczyzny mocowania docisku zaczepowego

Inne wersje na zamówienie

Zawias GN 237
cynkowy odlew ciśnieniowy ZD, powlekany tworzywem sztucznym, czarny, RAL 9005, mat strukturalny SW ·  
aluminium AL, anodowane, naturalne kolory · stal szlachetna: nierdzewna, 1.4308 NI, mat piaskowana GS ·  
trzpień: stal szlachetna nierdzewna, 1.4305 (A2) w ZD, stal szlachetna nierdzewna, 1.4571 (A4) w AL

Inne wersje na zamówienie

Liczba otworów Ø otowru mm Grubość mm Wysokość mm Szerokość otwarta mm Nr art. EUR KO

z otworami na śruby wpuszczane

2 x 2 4,3 2 30 30 46 01 002 080 3,50 TR62

2 x 2 5,3 2 40 40 46 01 002 081 3,40 TR62

2 x 2 6,4 2 50 50 46 01 002 082 4,00 TR62

2 x 2 8,3 2 60 60 46 01 002 083 5,35 TR62

Hak mocujący

Hak przeciwny

Skok

Droga przestawiania

Wymiar minimalny

Wymiar minimalny

Kształt A
bez bezpiecznika

Kształt S
z pałąkiem zabezpieczającym

Dociskacz

Oś obrotu pałąka do 

pociągania
Nakrętka sześciokątna
z wkładką poliamidową 
DIN 985 (≈ISO 10511)

Skok

Droga przestawiania
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Noga przegubowa z tworzywa sztucz. GN 344
z nakrętką, z nasadką gumową · podane w tabeli wartości 
obciążalności statycznej są wartościami orientacyjnymi, po 
przekroczeniu których może dojść do trwałych odkształceń lub 
do uszkodzenia talerza z tworzywa sztucznego · wykonanie: noga 
termoplastyczne tworzywo sztuczne (poliamid PA), wzmacniane 
włóknem szklanym, czarne, matowe, odporność temperaturowa 
do 100°C  · trzpień regulacji stal ocynkowana, pasywowana na 
niebiesko · klasa wytrzymałości 5.8 · nakrętka sześciokątna  
ISO 4032: stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko ·  
nasadka gumowa (NBR): 70 Shore A, czarna

Inne wersje na zamówienie

D1 mm D2 mm l1 mm L2 mm L3 mm Obciążenie statyczne kN RK mm Nr art. EUR KO

 60 M 10  98 33 24 14 14 46 01 002 585 6,50 TR62

 80 M 12  98 33 24 16 14 46 01 002 612 7,30 TR62

100 M 16 138 43 24 25 24 46 01 002 554 11,95 TR62

125 M 20 158 67 46 28 24 46 01 002 576 18,15 TR62

Wziernik oleju GN 743
z reflektorem · bardzo stabilnie zwymiarowana, odporna na 
zarysowania szyba ze szkła naturalnego jest uszczelniona na 
krawędzi za pomocą o-ringu · pierścień uszczelniający został 
osadzony w promieniowych i umieszczonym po stronie płaskim 
wcięciu · można stosować również w przypadku zbiorników 
znajdujących się pod ciśnieniem · wskazówka montażowa: w 
przypadku grubości ścianki poniżej 4 mm stosować nakrętkę 
mocującą GN 543.1 · wersja: obudowa aluminium delikatnie 
toczone · odbłyśnik materiał termoplastyczny (polisulfon) · szybka 
wziernikowa szkło typu float, odporność temperaturowa do 100°C · 
uszczelki: guma NBR (Perbunan®)

Inne wersje na zamówienie

D1 mm D2 mm d3 mm l1 mm L2 mm S mm Nr art. EUR KO

 7 G 1/4 20  7,5 6,5 18 46 01 002 671 5,50 TR62

 7 M 14 x 1,5 20  7,5 6,5 18 46 01 002 672 5,50 TR62

11 M 16 x 1,5 22  8 7,5 20 46 01 002 659 3,80 TR62

14 G 1/2 26  8,5 7,5 23 46 01 002 660 3,95 TR62

14 M 20 x 1,5 26  8,5 7,5 23 46 01 002 661 3,95 TR62

18 G 3/4 32  9 8 30 46 01 002 662 4,95 TR62

18 M 26 x 1,5 32  9 8 30 46 01 002 663 4,95 TR62

18 M 27 x 1,5 32  9 8 30 46 01 002 664 4,95 TR62

24 G 1 40 11 8,5 36 46 01 002 665 6,15 TR62

24 M 33 x 1,5 40 11 8,5 36 46 01 002 666 6,15 TR62

32 G 11/2 60 13 9 55 46 01 002 667 11,05 TR62

32 G 11/4 50 12 9 46 46 01 002 668 6,90 TR62

32 M 40 x 1,5 50 12 9 46 46 01 002 669 6,90 TR62

32 M 42 x 1,5 50 12 9 46 46 01 002 670 6,90 TR62

Magnes mocujący GN 50.3
ekranowany system magnetyczny · materiały magnetyczne: twardy 
ferryt HF, odporność temperaturowa do 200°C · NdFeBND neodym, 
żelazo, bor, odporność temperaturowa do 80 °C · zgodny z RoHS

Inne wersje na zamówienie

Znamionowa siła przyczepności N/cm² d1 mm D2 mm h mm L mm Nr art. EUR KO

ferryt HF odporność temperaturowa do 200°C

 40 25 ± 0,1 M 4  7 - 3  8 46 01 002 846 2,30 TR62

 80 32 ± 0,1 M 4  7 - 3  8 46 01 002 847 2,55 TR62

350 63 - 3 M 6 14 - 5 15 46 01 002 849 9,30 TR62

neodym, żelazo, bor ND odporność temperaturowa do 80° C

 60 13 ± 0,1 M 5  4,5 ± 0,1  8 46 01 002 851 2,25 TR62

140 20 ± 0,1 M 6  6 ± 0,1 10 46 01 002 853 4,30 TR62

350 32 ± 0,1 M 6  7 ± 0,1 10 46 01 002 855 8,95 TR62

Nakładka gumowa (wersja antypoślizgowa)

RK

Reflektor

Uszczelka

Pierścień 
uszczel-

niający

Powierzchnia przylegania

Magnes

Stalowa obudowa Pierścień tworzywowy

Widok na powierzchnię przylegania


