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ПРОФЕСИОНАЛНИ 
ТЕХНИЧЕСКИ АЕРОЗОЛИ
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Код Опаковка Бройки в кашон

AMTR.D500 500 ml аерозол 12

AMTR.D1000 1000 ml туба 1

Силно почистващ спрей за метали

Силно почистващ спрей за метали AMTR е специално 
разработен за почистване на тежко замърсени метали. 
Съдържа ацетон. Използва се само за метали и метални 
детайли. Отличен, дълбоко проникващ и изключително 
бързо почистващ спрей. Осигурява чиста повърхност 
след употреба. Перфектен почистващ препарат за 
ремонт, поддръжка и монтаж.

Код Опаковка Бройки в кашон

ABRE.D600 600 ml 12

Обезмаслител за спирачки

Обезмаслител за спирачки е създаден чрез специална 
химическа формула, която не съдържа корозивни 
съставки (ацетон). Обезмаслителят за спирачки 
почиства дори най-упоритите замърсявания и веднага 
се изпарява без остатък. Позволява почистване на 
гумени и пластмасови детайли без да ги уврежда. 
Предлага се в опаковка от 600 мл. Не съдържа ацетон.
Универсално почистващо средство за целия автомобил. 

Код Опаковка Бройки в кашон

AROS.D400 400 ml 12

Спрей за ръжда с охлаждащ ефект

Спрей за ръжда с охлаждащ ефект – Rost Schock  
има двойно действие. Състава му причинява за 
кратко ”студен шок” върху корозиралия (заклинения) 
детайл. Това създава малки ниши между детайлите и 
в тях проникват разтварящи химикали. Впоследствие 
продуктът разтваря ръждивите кристали и премахва 
връзката между слоевете на ръждата.

Код Опаковка Бройки в кашон

AROL.D400 400 ml 12

Ръждоразтворител с MoS2 (Молибден)  

Ръждоразтворител с MoS2 (Молибден) е в състояние 
да проникне дори и в най-малките отвори на ръждата 
поради силните си капилярни способности. Разтваря 
ръжда и позволява обработката й. Базиран на 
минерални масла, изопарафин и Молибден (MoS2).
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Код Опаковка Бройки в кашон

AKTR.D400 400 ml 12

Контактен спрей

Контактен спрей e аерозол с висока ефективност 
при почистване на контакти и ел. системи. Почиства 
и обезмаслява стари наслоявания и нагари по 
ел. системи, които могат да доведат до смущения, 
електрически загуби и аварии. Спреят съдържа 
минерални масла и осигурява консервиращ ефект, 
който предпазва от оксидация и влага след употреба. 

ВНИМАНИЕ: Не прилагайте при работещи инсталации 
и електрически вериги под напрежение!

Код Опаковка Бройки в кашон

ADEF.D400 400 ml  12

Спрей за премахване на лепила

Спрей за премахване на уплътнения и силикони е на 
основата на органични разтворители. Изключително 
силен в отстраняването на боя, стари силикони, стари 
лепила и гумени уплътнения.

Спрей за откриване на пробиви

Спрей за откриване на пробиви е изключително полезен 
за намиране на течове по системи под налягане, тръбни 
връзки, тръби и заварки.

Сертификат – DIN-DVGW-reg.no. : NG-5170AO0758

Код Опаковка Бройки в кашон

ALUS.D300 300 ml 12

Код Опаковка Бройки в кашон

AKSB.D400 400 ml 12

Силно охлаждащ спрей до – 45°С  

Силно охлаждащият спрей се използва за бързо и 
ефективно охлаждане на детайли до – 45°С. Това 
позволява лесно и бързо монтиране на метални детайли 
– лагери и др.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
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Код Опаковка Бройки в кашон

ASUS.D400 400 ml 12

Пяна за почистване

Пяна за почистване е активна пяна за лесно и бързо 
почистване на силно замърсени материали като 
текстил, пластмаса, кожа и други. С уникалната си 
формула от почистващи агенти освежава цветовете и 
има приятен аромат.

Код Опаковка Бройки в кашон

AETL.D400 400 ml 12

Спрей за премахване на етикети  

Спрей за прехване на етикети е универсален, 
високоефективен агент за почистване на етикети. 
Премахва бързо лепилните етикети и остатъците от 
лепило. Също така лесно и бързо почиства и премахва 
мазнини, масло, катран, смола и други.

Код Опаковка Бройки в кашон

ADLB.D400 400 ml 12

Спрей въздух под налягане  

Спрей въздух под налягане е предназначен за 
почистване на прах и замърсявания на труднодостъпни 
места. Въздухът под налягане е най-доброто решение за 
почистване на въздушни филтри, климатични системи, 
електроника, телевизори и други чувствителни детайли.

Код Опаковка Бройки в кашон

AACC.CAR.D150 150 ml 12

Спрей за почистване на aвтоклиматици

Спрей за почистване на автоклиматици 150 мл. бързо 
и лесно осигурява дълготрайна хигиена на въздуха 
и премахва досадните миризми в автомобила.
Климатичните и вентилационните системи  се почистват, 
оставяйки след себе си свеж аромат на цветна поляна 
в интериора.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
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Код Опаковка Бройки в кашон

ASWS.D400 400 ml 12

Спрей против гризачи  

Спрей против гризачи е предназначен за защита на 
електрически системи по транспортни средства и сгради 
от всякакви полски гризачи – мишки, плъхове и др. 
Концентрираната миризма отблъсква гризачите без да 
ги наранява. Вашето спасение от полски мишки и други 
гризачи.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Код Опаковка Бройки в кашон

AACC.D400 400 ml 12

Спрей за почистване на климатици

Спрей за почистване на климатици бързо и лесно 
осигурява дълготрайна хигиена на въздуха и премахва  
досадните миризми. Климатичните и вентилационните 
системи  се почистват, оставяйки след себе си свеж, 
неутрален аромат.

Код Опаковка Бройки в кашон

AHFS.D400 400 ml 12

Teчна високо капилярна грес

Течна високо капилярна грес е смазка със силно 
прилепващ ефект. Добра капилярна способност. 
Защитава от корозия. Безцветна. Използва се на места 
с много малко разстояние, където е необходимо греста 
да проникне сама.

Код Опаковка Бройки в кашон

AFES.D400 400 ml 12

Течна грес спрей - бяла

Течна грес бяла е грес на спрей устойчива до 
+250°С. Гарантира дългосрочна работа на машини и 
съединения.  Удобен спрей за чиста и бърза работа.

СМАЗВАНЕ И ГРЕСИРАНЕ
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СМАЗВАНЕ И ГРЕСИРАНЕ

Код Опаковка Бройки в кашон

AMFS.D400 400 ml 12

Мултифункционален спрей (WD 40)

Мултифункционален спрей е масло за смазване и 
поддръжка на метални части. Той е без силикон и с 
нисък вискозитет. Почиства, смазва и консервира. 
Аналог на WD 40.

Код Опаковка Бройки в кашон

AKTS.D400 400 ml 12

Спрей за вериги с MoS2 (молибден)

Спрей за смазване на вериги с MoS2 (Молибден) е силно 
прилепяща смазка с дълготрайно действие и устойчива на 
високи натоварвания, соли и вода. Синтетичен, прозрачен 
лубрикант с MoS2 (Молибден). Идеален за дългатрайно 
вътрешно и външно смазване на всички видове вериги, 
верижни трансмисии и проводници, зъбни колела и др. 
Има консервиращ ефект.

Устойчив на: корозия, вода, сол, слаба киселина и основи.

Код Опаковка Бройки в кашон

AKUS.D400 400 ml 12

Медна смазка спрей 

Медна смазка спрей се използва за трайно смазване 
и монтаж на винтови съединения и връзки, които са 
изложени на високи температури (+1000°С) и корозивно 
влияние по време на работа. Антизаклинваща смазка.

Код Опаковка Бройки в кашон

AANS.D400 400 ml 12

Противозаклинваща смазка – спрей

Противозаклинващият спрей осигурява висока 
защита от корозия и заклинване на детайлите дори 
при много високи температури до +1100°С. Аерозолът 
смазва детайлите и не губи свойствата си от високите 
температури. Има силни антикорозивни качества. 
Устойчив на солена вода. Отлично се представя при 
детайли, подложени на високи нива на стрес – корозия, 
заклинване и абразиви.
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СМАЗВАНЕ И ГРЕСИРАНЕ

Код Опаковка Бройки в кашон

ASIS.D400 400 ml  12

Силиконов спрей  

Силиконов спрей е прозрачен лубрикант, който служи 
за защита, антизалепване, освобождаване и поддръжка 
на пластмаси, дърво, каучук и метал. Намалява триенето 
и износването на детайлите.

Код Опаковка Бройки в кашон

APTF.D400 400 ml  12

Тефлонов спрей APTF 

Тефлонов спрей e на базата на силиконово масло и 
PTFE (тефлон), безцветно, смазващо и освобождаващо 
средство за метали, гуми, пластмаси и други материали. 
Устойчив до + 260°С. Спрея има много нисък коефициент 
на триене (0,02 – 0,09).

Код Опаковка Бройки в кашон

AKRS.D400 400 ml 12

Спрей за защита на ремъци

Спрей за ремъци се използва за удължаване на 
експлоатационният период на всички кръгли, плоски, 
задвижващи и клинови ремъци, изработени от гума, 
плат или кожа.  Това удължава трайността им при 
редовно третиране.

Код Опаковка Бройки в кашон

ABUS.D400 400 ml 12

Mасло за рязане и пробиване

Масло за рязане и пробиване е специално 
високоефективно охлаждащо масло без агресивни 
добавки. Подходящо е при защита на всякакви 
инструменти  – ъглошлаф, бормашина и други. Използва 
се за съхраняване  и удължаване на експлоатационния 
период на металните инстументи.
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ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА ПОВЪРХНОСТИ

Код Опаковка Бройки в кашон

ARSW.D400 400 ml 12

Консервиращ спрей за метали
Консервиращ спрей за метали се използва за 
консервиране (запечатване) на метали. Напълно 
синтетично средство за защита от корозия на базата 
на восък. След изсушаване продуктът се трансформира 
в стабилно залепващ, здрав, пластмасов, безцветен и 
водоустойчив слой. Създава тънък безцветен филм, който 
предпазва детайлите от корозия.

Код Опаковка Бройки в кашон

AADB.D400 (черна) 400 ml 12

AADW.D400 (бяла) 400 ml 12

Течна Гума  - Уплътнител за течове и фуги
Течна Гума – Уплътнител за течове и фуги е безбитумен 
уплътнител на основата на каучукова смола, с който 
можете бързо и лесно да разрешите проблема с течове, 
фуги, пукнатини и др.

Код Опаковка Бройки в кашон

ASWS.D400 400 ml 12

Спрей за заварки 

Спрей за заваряване се използва за електрозаваряване 
и заваряване с инертен газ. Използва се за поддръжка на 
дюзи, за заваряване и защита на материалите от пръски 
при извършване на заварките, без да засяга заваръчния 
шев.

Код Опаковка Бройки в кашон

AIMS.D400 400 ml 12

Спрей – Импрегниращ за текстил   

Импрегниращ спрей е водоустойчив аерозол. Използва 
се за импрегниране на материали, като не позволява 
проникването на вода в тях. Препоръчва се за текстили, 
гуми и други.
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СПРЕЙ ЛЕПИЛА

Код Опаковка Бройки в кашон

ASPK.D400 400 ml 12

Тапицерско лепило – спрей 
Тапицерско лепило – спрей е създадено за лепене на 
текстил, дунапрен,  изкуствена кожа и други порести 
материали. Има слаба миризма, прозрачно контактно 
лепило с високо първоначално прилепяне и се използва 
за дълготрайно залепяне.

Tапицерско контактно лепило 

Контактно тапицерско лепило е специално предназначено за лепене на текстил. Може да се 
нанася с четка или с пистолет. Универсалното приложение на продукта се дължи на добрата 
адхезия към материалите.

Лепилото остава еластично и след втвърдяване. Не съдържа Фенол. Изключително лесно 
за нанасяне.

Температурен диапазон +40°С до +110°С. Средна разходна норма – 250-350 гр/м2 при нанасяне 
на двата материала. Оптимална температура на работа 20-24°С. След нанасяне се притиска 
за около 30 секунди.

Код Опаковка Бройки в кашон

KON.D800 800 g 12

СПРЕЙ БОИ

Код Опаковка Бройки в кашон

AZIN.D400 400 ml 12

Спрей – Боя цинк 

Цинков спрей е бързосъхнещ, предпазващ от корозия 
аерозол, с 99% наличие на цинк. Дълготраен ефект 
върху метални повърхности. Защитава металните 
повърхности от външни климатични фактори.

Съдържание: над 99%  цинк.

Температурна устойчивост:  до + 500°С.

Код Опаковка Бройки в кашон

AZIH.D400 400 ml 12

Спрей – Боя цинк – светъл   

Цинков спрей (светъл) е бързосъхнещ, предпазващ 
от корозия, с много дълготраен ефект върху метални 
повърхности. Използва се за защита от корозия на 
пробиви, заварки или разрязани части, както и за 
първично покритие на инсталации и машинни части, които 
са изложени на различни атмосферни условия.
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СПРЕЙ БОИ

Код Опаковка Бройки в кашон

AESL.D400 400 ml 12

Спрей – Боя за поддръжка на INOX  
Спрей за подръжка на INOX е температурно устойчива боя 
под формата на спрей, която предпазва от корозия и е 
устойчива на триене. Основно е за поддръжка на иноксови 
детайли и компоненти – парапети и др.

ИНЖЕНЕРНИ ЛЕПИЛА

Серия Ref. N Цвят Опаковка

02К43 243 син 10 ml / 50 ml / 250 ml

02К43

Осигурява и уплътнява широк спектър от резби.
Лепилото осигурява против саморазвиване на съединенията от видими и 

невидими вибрации. Анаеробно лепило.
Патентована капачка, за по-точно нанасяне на лепилото.

Сертифициран продукт от Немската техническа асоциация за Газ и Вода 
(DWGV)

Осигурители за резби и болтове

Анаеробни еднокомпонентни лепила, които се използват за осигуряване на резби и болтове срещу видими и невидими 
вибрации. Отстраняват въздуха между металните съединения и не позволяват саморазвиване. Допълнително предпазват 
детайлите от корозия.

Код Опаковка Бройки в кашон

AALS.D400 400 ml 12

Спрей Алуминий  

Боя – спрей алуминий  е температурно устойчива боя с 
цвят алуминий.  Нанесеният слой предпазва от корозия 
и триене. Ремонт и поддръжка на алуминиеви детайли 
и компоненти.

02К70

ВНИМАНИЕ! Не може да се развива с ръчни инструменти след достигане 
на окончателна якост. Може да се развива само след нагряване над 150°С. 

Анаеробно лепило. Осигурява и уплътнява широк спектър от резби. 
Лепилото осигурява против саморазвиване на съединенията от видими и 

невидими вибрации.
Патентована капачка, за по-точно нанасяне на лепилото.

Серия Ref. N Цвят Опаковка

02К70 270 зелен 10 ml / 50 ml / 250 ml
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Серия Ref. N Цвят Опаковка 

02К71 271 червен 50 ml / 250 ml

02К71

Лепилото е устойчиво на високи температури до +200°С. 
Може да се демонтира само след нагряване над 250°С.

Осигурява и уплътнява широк спектър от резби. Анаеробно лепило.
Лепилото осигурява против саморазвиване на съединенията от видими 
и невидими вибрации. Патентована капачка, за по-точно нанасяне на 

лепилото.

02К22

Анаеробно лепило.
Осигурява и уплътнява широк спектър от резби. Лепилото осигурява 
против саморазвиване на съединенията от видими и невидими 

вибрации. 
Лесно за демонтаж.

    Патентована капачка, за по-точно нанасяне на лепилото.

Серия Ref. N Цвят Опаковка

02К22 222 виолетов 50 ml / 250 ml

Серия Ref. N Цвят Опаковка

06К48 648 зелен 10 ml / 50 ml / 250 ml

06К48

Лепилото има висока якост и устойчивост на висока температура. Не 
позволява демонтаж с ръчни инстументи. 

Препоръчва се при луфт не по-голям от  0,25 мм.  
Уплътнява и лепи всички детайли по лагерите. 

Продуктът има много добра устойчивост на масла.
Патентована капачка, за по-точно нанасяне на лепилото.

Серия Ref. N Цвят Опаковка

06К03 603 зелен 50 ml / 250 ml

06К03

Висока якост.
Препоръчва се при малък луфт – 0,15 мм.

Лепилото се използва основно при нови детайли.
Уплътнява и лепи всички детайли, като не позволява разглобяване.

Продукта има много добра устойчивост на масла.
Изключително тънко и здраво лепило.

Серия Ref. N Цвят Опаковка

06К38 638 зелен 50 ml / 250 ml

06К38

Висока якост.
Препоръчва се при луфт – 0,30 мм.

Лепилото не позволява демонтаж с ръчни инструменти.Уплътнява и 
лепи лагери, като не позволява разглобяване.

Продуктът има много добра устойчивост на масла. 
Бързо втвърдяване.

Серия Ref. N Цвят Опаковка

06К60 660 метален сив 50 ml

06К60

Препоръчва се при луфт – 0,50 мм.
Лепилото има висока устойчивост на много висока температура (над 
+175°С). Лепилото не позволява демонтаж с ръчни инструменти. Уплътнява 
и лепи всички детайли по лагерите, като не позволява разглобяване. След 
втвърдяване може да се пробива и шкури. Продуктът има много добра 

устойчижвост на масла.

ИНЖЕНЕРНИ ЛЕПИЛА

Лепила за лагери, ферити и магнити

Анаеробни еднокомпонентни лепила за осигуряване и фиксиране на лагери, ферити и магнити. Използват се за лепене на 
метални гладки повърхности. Предпазват детайлите от корозия.
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Уплътнители и течни гарнитури 

Анаеробни еднокомпонентни лепила предназначени за уплътняване на метални резби, при работа с газ, масла, въздух и 
вода. Това са самооформящи се течни гарнитури. Формират здрав, еластичен, поемащ вибрациите и изолиращ слой. Те са 
устойчиви на всички известни химикали и флуиди.

ИНЖЕНЕРНИ ЛЕПИЛА

Серия Ref. N Цвят Опаковка

05К77 577 жълт 50 ml / 250 ml

05К77

Средна якост. 
Лепилото и специална течна гарнитура с течен тефлон.

Течен тефлон
    Лепи и уплътнява тръби, тръбни съединения и други детайли под 

налягане.
    Продуктът има сертикат DVGW – за питейна вода и газ.

Серия Ref. N Цвят Опаковка

05К10 510 червен 50 ml / 250 ml

05К10

Висока якост и температурна устойчивост.
Лепилото е тънка гарнитура, която позволява плътно лепене на метални 

детайли.
Течната гарнитура е изключително устойчива на масла, горива, вода, 

природен газ, пропан бутан и технически химикали.

Серия Ref. N Цвят Опаковка

05К18 518 червен 50 ml / 250 ml

05К18

Средна якост.
Лепилото е тънка гарнитура, която позволява плътно лепене на 

метални детайли.
Течната гарнитура е изключително устойчива на масла, горива, вода, 

природен газ, пропан бутан и технически химикали.

Серия Ref. N Цвят Опаковка

ANAK - безцветен Аерозол 200 ml

Активатор за анаеробно лепило

Активатор за всички анаеробни лепила - осигурители на резби, лепила за 
лагери и течни гарнитури.

Серия Ref. N Цвят Опаковка

SGAK - безцветен Аерозол 200 ml

Активатор за секундно лепило

Активатор за секундно лепило.
Аерозол.

Активаторът се използва
само за секундни лепила, защото намалява времето за втвърдяване.

АКТИВАТОРИ ЗА АНАЕРОБНИ И СЕКУНДНИ ЛЕПИЛА
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СЕКУНДНИ ЛЕПИЛА

Секундни универсални лепила

Секундните лепила се характери зират с изключително бързо втвърдяване – до 20 сек. Те се из пол зват основно за 
лепене на еластомери, различни пластмасови, керамични, порцеланови, кожени, стъклени, дървени, композитни, метал ни 
и други материали. При труднолепими  пластмаси  като PP, PE и Teflon се препоръчва използването на праймер.

Серия Ref. N Цвят Опаковка

SG140 401 безцветен 50 g / 250 g

Секундно (моментно) лепило

Нисък вискозитет – 140 cpi.
Бързо втвърдяване – 10 секунди

Универсално лепило
Лепене на трудно лепими материали като PP, PE или Teflon, използвайки 

Праймер за трудно лепими материали.

Серия Ref. N Цвят Опаковка

SGB 500 482 черен 50 g / 250 g

Секундно (моментно) лепило с каучук

Секундно (моментно) лепило е лепило, което съдържа каучук. 
Високата еластичност на лепилото го прави

 отличен избор при лепене на гума 
и гумени детайли.

Устойчивост на влага.
Бързо втвърдяване.

Серия Ref. N Цвят Опаковка

SGHT 20 - безцветен 50 g / 250 g

Секундно (моментно) лепило

Секундно (моментно) лепило е изключително течно, което позволява 
лепене на почти всички познати материали.

Лепилото е усточиво на висока температура до +125С.
Нисък вискозитет.

Бързо втвърдяване.
Универсално лепило.

Серия Ref. N Цвят Опаковка

SG2000 416 безцветен 50 g / 250 g

Секундно (моментно) лепило

Гъсто секундно (моментно) лепило, което не се стича и позволява 
лепене на вертикални повъхности.

Нисък вискозитет – 2000 cpi.
Бързо втвърдяване – 30 секунди.

Универсално лепило.
Лепене на трудно лепими материали като PP, PE или Teflon, 

използвайки Праймер за трудно лепими материали.
При използване на Активатор за секундно лепило, времето за 

втвърдяване се намалява до 15 секунди.

Серия Ref. N Цвят Опаковка

SG100 482 черен 50 g

Секундно (моментно) лепило

Секундно (моментно) лепило е изключително течно, което 
позволява навлизането му във всякакви пукнатини. Отличната 
адхезия към повечето материали го прави предпочитано лепило 
за много приложения. Лепене на почти всички познати материали. 

Удължен срок на годност – до 24 месеца.
Нисък вискозитет – 100 cpi.

Бързо втвърдяване – 5 секунди
Универсално лепило. Лепене на трудно лепими материали като PP, 
PE или Teflon, използвайки Праймер за трудно лепими материали.

Серия Ref. N Цвят Опаковка

SG1200 410 безцветен 50 g / 250 g

Секундно (моментно) лепило

Нисък вискозитет – 1200 cpi.
Бързо втвърдяване – 15 секунди

Универсално лепило
Лепене на трудно лепими материали като PP, PE или Teflon, използвайки 

Праймер за трудно лепими материали.
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ПРАЙМЕРИ И ФИЛЪРИ

Високотемпературните силикони от тази серия представляват еднокомпонентни силикони, устойчиви на  висока 
темпeратура и различни химикали (масла и горива). Използват се за уплътняване на двигатели и други детайли, където има 
постоянни високи температури до +315°С. Всички силикони от тази група са неутрални – безацетатни.

Серия Ref. N Цвят Опаковка

SGP - безцветен 15 g

Праймер за секундо (моментно) лепило

Може да се използва с всички секундни (моментни) лепила без значение 
на вискозитета им.
Нисък вискозитет.

Бързо съхнене.
Без следи от нанасяне.

Комплекта съдържа четка за нанасяне.

Серия Ref. N Цвят Опаковка

SGF.F30 - бял 30 g

Пълнител за секундно лепило

Филър за секундно лепило, който се използва за запълване на по-
големи хлабини при лепене със секундно лепило. При използването 

му се увеличава времето за втвърдяване на лепилото.
Филърът съдържа финни частици керамичен прах. 

Цвят – бял.
Може да се използва с всички видове секундно лепило – нисък, 

среден и висок вискозитет.

Серия Ref. N Цвят Опаковка

SIOS.К 5910 черен
80 ml - спринцовка

200 ml - под налягане
310 - картуш

Силикон високотемпературен

Силкон високотемпературен черен е НЕУТРАЛЕН, устойчив на високи 
темперстури до +315°С. Устойчив на масла и горива. Картуш 310 мл. 

икономична опакова.

Серия Ref. N Цвят Опаковка

SIOS.К 5399 черен
80 ml - спринцовка

200 ml - под налягане
310 - картуш

Силикон високотемпературен

Силкон високотемпературен червен е НЕУТРАЛЕН, устойчив на високи 
темперстури до +315°С. Устойчив на масла и горива. Кен под налягане 200 

мл. за удобна работа.

ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИ RTV СИЛИКОНИ



 MADE IN GERMANY | 15www.lepila.bg

Основа Плътност Образуване на 
ципа

MS Polymer около 1,06 g/ml
около 10 min 

(23°C, 50% 
влажност)

Втвърдяване: Твърдост по Шор: Разтегливост:

2-3mm/24h
около 40 

(DIN 53 505)
300% 

(DIN 53 504)

Сила на опън: Температура при 
полагане:

Температурна 
устойчивост:

3N/mm2 
(DIN 53 504)

+ 5°C to +30°C
– 40°C to +90°C (за 
кратки интервали 

до 120°C)

Серия Ref. N Цвят Опаковка
PZIB - безцветна ролка 1,5 метра

Монтажна лента – двойнолепяща и безцветна

Двойнолепящата монтажна лента е самозалепваща 
прозрачна лента с отлична адхезия и здравина, изработена 

от акрилатна пяна. Продуктът е устойчив на атмосферни 
влияния и UV лъчение. Той е универсално приложим в 

области на промишлеността, занаятите и хобито. 

Може да се премахне напълно, ако желаете. Водоустойчива.

Серия Ref. N Цвят Опаковка
PIB - черен ролка 5 метра

Самовулканизараща се лента

Самовулктанизираща се лента /Бишоп/, базирана на 
полиизобутилен, с много добри химически, физически и 
електрически качества и силна устойчивост. Лентата се 
самовулканизира, активира се чрез удължаване и 

впоследствие се разтопява до херметична и водоустойчива 
маса. Изолира и предпазва определения материал от 

корозия и влага.

ЛЕНТИ

MS ПОЛИМЕРИ

MS полимер прозрачен - MSPT.K600

MS Polimer е еднокомпонентно, еластично, влагоотблъскващо, мс полимерно лепило и уплътнител. Този продукт е 
предназначен за лепене на разнородни материали и за запечатване на заваръчни шевове и припокривания. Притежава 
среден вискозитет и висока еластичност. Основни технически данни:
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Лепилата от тази група представляват двукомпонентни епоксидни лепила. Характеризират се с изключителна здравина и 
температурна устой чивост. Съотношението на двата компонента е 1:1. Предназначени са за лепене и запълване на метални 
детайли. След втвърдяване може да се обработват – шлайфане, пробиване и боядисване.

Серия Ref. N Цвят Опаковка

EPOT - безцветен 25 ml / спринцовка

Течен метал - прозрачeн

Течен метал e eпоксидно двукомпонентно напълно прозрачно 
лепило, предназначено за области с високи оптически 
изисквания. Оставя напълно безцветно при дебелина до 3 
см. Лепилото е предназначено основно за лепене на метали, 

керамика и камък.
Устойчиво до +120°С.

Серия Ref. N Цвят Опаковка

ESTA - алуминиев 56 g

Магическа стомана (епокси стик)

Магическа стомана (епоксиден алуминиев стик) е двукомпонентно 
епоксидно лепило. Този продукт е единственото лепило, с 
което може да се изграждат липсващи парчета, да се запълват 
неравности по метали и да се обработва след пълното втвърдяване.

Цвят – алуминий.
Опаковка – 56 гр.

    Характеризира се с изключителна здравина и твърдост.
    След втвърдяване може спокойно да се обработва – шлайфа, 

пробива и реже.
    Предназначено е основно за лепене и запълване на метали.

Серия Ref. N Цвят Опаковка

ESTS - стомана 56 g

Магическа стомана (епокси стик)

Магическа стомана (епоксиден стоманен стик) е двукомпонентно 
епоксидно лепило. Този продукт е единственото лепило, с което 
може да се изграждат липсващи парчета, да запълва неравности 

по метали и да се обработва след пълното втвърдяване.
Цвят – стомана.

Опаковка – 56 гр.
Характеризира се с изключителна здравина и твърдост.

След втвърдяване може спокойно да се обработва – шлайфа, 
пробива и реже.

Предназначено е основно за лепене и запълване на метали.

ЕПОКСИДНИ ЛЕПИЛА

Серия Ref. N Цвят Опаковка

EPOM - червен 25 ml / спринцовка

Течен метал

Течен метал EPOM 25 е епоксидно двукомпонентно лепило 
за метали. Продуктът е предназначен за лепене на метали. 
Съдържанието на лепилото включва метални частици. Той е 
с отворено време около 5 мин. Пълно втвърдяване до 6 часа.
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ПАСТИ

Код Опаковка

HWPUF 0,5 kg/ 5,0 kg/ 25 kg

Каша за ръце

Каша за ръце е ароматизирано и почистващо средство, 
което се използва за почистване на силно замърсени 
ръце. Използвани са нежни за кожата съставки и меки 
абразиви, което позволява честото нанасяне на пастата 
за миене на ръцете без неблагоприятен ефект върху 
кожата.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Леко, приятно свежо ухаещо и почистващо средство 
за ръце;

• Без опасност;
• Без микропластика: растителни абразиви от маслинови 
семена;

• рН неутрален и без разтворители;
• Премахва масло, мазнини, битум, мастило и други 
упорити петна.

Противозаклинващи пасти

Продуктите от тази серия се характеризират с висока темпера тур на устойчивост до над + 1400°С. Предпазват металите 
от корозия и заклинване дори при високи нива на налягане и температура.

Медна паста до + 1100°С

Медна паста 500 гр. e противозаклинваща медна паста 
устойчива на високи механични натоварвания. Устойчива 
на висока температура до +1100°С. Водоустойчива.

Код Опаковка Бройки в кашон

PKU.D 50 / 500 g 12

Керамична паста до + 1400°С

Керамична паста 500 гр. e противозаклинваща керамична 
паста устойчива на високи механични натоварвания. 
Устойчива на висока температура до +1400°С. 
Водоустойчива.

Код Опаковка Бройки в кашон

PKE.D 500 g 12
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СТРУКТУРНИ ЛЕПИЛА
MMA ЛЕПИЛА

ММА лепилата WELDYX са двукомпонентни лепила. Още се наричат и структурни, защото образуват нова структура между 
детайлите. Изключителна здравина и много добра еластичност. Подходящи за лепене на различни по вид и характеристики 
материали.

Лепило MMA за алуминий 5мин. 

Weldyx Master 5 е двукомпонентно MMA (структурно) 
лепило, базирано на метаметил акрилатна основа. 
Структурното лепило има добра еластичност ( около 100%) 
и здравина ( 18N/mm2). След достигане на окончателна 
якост, лепилото е устойчиво на нагряване, вода, влага, 
бензин, дизел и моторно масло.

Код Опаковка Бройки в кашон

WXM 5.K50 50 ml 10

Лепило MMA за алуминий - 5мин.

Weldyx Master 5 е двукомпонентно MMA (структурно) 
лепило, базирано на метаметил акрилатна основа. 
Структурното лепило има добра еластичност ( около 100%) 
и здравина ( 18N/mm2). След достигане на окончателна 
якост, лепилото е устойчиво на нагряване, вода, влага, 
бензин, дизел и моторно масло.

Код Опаковка Бройки в кашон

WXM5.K10 10 ml 10

Предимства на ММА лепилата:
1. Лепене на различни материали без използването на праймери; 
2. Висока динамична якост на слепване – от 15 N/mm до 25 N/mm;
3. Различно време за втвърдяване – от 5 мин. до 120 мин.;

4. Устойчивост на UV, горива, масла и други химикали;
5. Различно разстояние между детайлите – от 0,5 мм до 2,00 мм;
6. Удобни опаковки.
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MMA ЛЕПИЛА

Лепило MMA за алуминий - 15мин, Бяло.

Weldyx Master 15 е двукомпонентно MMA (структурно) 
лепило, базирано на метаметил акрилатна основа. 
Структурното лепило има добра еластичност ( около 100%) 
и здравина ( 18N/mm2). След достигане на окончателна 
якост, лепилото е устойчиво на нагряване, вода, влага, 
бензин, дизел и моторно масло.

Код Опаковка Бройки в кашон

WXM15.K50W 50 ml 10

Лепило MMA за PP,PE и Teflon

Weldyx Polyplast е двукомпонентно ММА (структурно) 
лепило за лепене на труднолепими, нискоенергийни 
пластмаси и повърхности като: полипропилен (РР), 
полиетилен (РЕ), Teflon® и EPDM.

Код Опаковка Бройки в кашон

WXPYP 37 ml 10

Прозрачно лепило за пластмаси – 2 мин.

WELDYX MULTI POWER 1 - Безцветно е. Бързо втвърдяващо 
се двукомпонентно акрилно лепило със съотношение 
на смесване 1:1, което позволява получаването на 
висококачествени структурни връзки. Той осигурява 
твърди и високоякостни връзки за широка гама материали  
от групата на пластмасите. 

WELDYX MULTI POWER 1 - Безцветно е.  Идеален за 
залепване на прозрачни пластмаси. Благодарение на 
уникалния си състав, той отговаря на високи изисквания 
за монтажни и промишлени приложения. Може да 
се използва и за лепене на камък, дърво, композити, 
термопласти, дуропласти и метали.

Код Опаковка Бройки в кашон

WXT.K50 50 ml 10

Двукомпонентно лепило за пластмаси – 5 мин. 

Weldyx  MP3 е двукомпонентно ММА ( структурно) лепило, 
базирано на метариална основа. Предназначено за 
високоякостно структурно залепване до 30N/mm2. 
Лепилото е подходящо за залепване на автопластмаса.

Код Опаковка Бройки в кашон

MP3.К50 50 ml 10
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