ČISTIČE – ODMAŠŤOVAČE
VEVASOL ALKALICKÝ VÍCEÚČELOVÝ DÍLENSKÝ ČISTIČ - 25 l

CENA: 2250,-

PRŮMYSLOVÝ A DÍLENSKÝ ČISTIČ S EXTRÉMNĚ VYSOKOU ČISTÍCÍ SÍLOU
Objednací kód: 223b-2500
Čistič je využitelný pro manuální i do vysokotlakých přístrojů pro čistění motorů, strojů, strojních součástí,
nářadí, motorových vozidel, podlah všech druhů krom koberců atd. Čistí a odmašťuje veškeré kovy, plasty,
gumu, sklo, keramiku i dřevo. Velmi dobře odstraňuje tuky, olej, pryskyřici, saze, vosk, nikotin, dehet, asfalt,
zbytky hmyzu. Je biologicky odbouratelný a ředitelný. Speciální složení zajišťuje dočasnou korozní ochranu.

ČISTIČ - ODMAŠŤOVAČ VE SPREJI 97% - 500ml

CENA: 98,-

ODMAŠTOVACÍ PROSTŘEDEK S VYSOKÝM ÚČINKEM. ÚČINNÁ LÁTKA 97%
Objednací kód: OPN 60700-500
Prostředek má účinné, rychlé a přitom velmi jednoduché použití. Je velmi účinné při odstraňování různých
znečištění od olejů na kovech, textiliích, skle i keramice a mnoha umělých hmotách. Odstraňuje také mazlavou
a tuhou špínu i saze. Na čištěném povrchu oproti rozpouštědlům nezanechává žádné zbytky. Používá se
jednoduchým nanesením a následným setřením. Při velkém znečištění nechejte přípravek určitou dobu
působit, následovně ještě jednou aplikujte čistič.
PRŮMYSLOVÝ ČISTIČ - 400ml

CENA: 129,-

SPECIÁLNÍ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK PRO PRŮMYSL I DOMÁCTNOST
Objednací kód: OPN60481-400
Rozpouští ulpínající nečistoty jako jsou například tuky, oleje, zbytky silikonu, vosku atd. Neobsahuje aceton,
silikony ani AOX.
Odstraňuje zbytky starých lepidel, pásek a štítků, barvu ze značkovačů a kuličkových per.
ČISTIČ BRZD - 97% ÚČINNOST - 500ml

CENA: 69,-

S OBSAHEM AKTIVNÍ SLOŽKY 97%
Objednací kód: OPN60707-500
Sprej odmašťuje a čistí kotouče, bubny, čelisti, brzdové a spojkové obložení benzínové a olejové pumpy,
karburátory, pružiny atd.
UNIVERZÁLNÍ PĚNOVÝ ČISTIČ - 400ml

CENA:108,-

Pěnový sprej s citrusovou vůní odstraňuje mastnotu, olej, nikotin, dehet, skvrny. Využití v kanceláři, průmyslu i
v automobilu. Čistí sklo, chrom, plasty, dokonale odstraňuje nečistoty, čistí šetrně skvrny na kobercích a
polštářích, rozpouští znečištěný film na armaturách, dlaždicích a lakovaných plochách.
PRŮMYSLOVÝ CITRUSOVÝ ČISTIČ – 400ml

CENA: 128,-

PŘÍRODNÍ ČISTIČ S NEUTRÁLNÍM PH
Objednací kód: OPN60490-400
Speciální čistící prostředek s účinnou látkou na přírodní citrusové bázi a neutrálním PH. Nevyvolává korozi, čistí
hliník, nerezové plochy, lakované povrchy i plasty náchylné k poškození. Neutrální vůči životnímu prostředí,
biologicky odstranitelný, bez fosfátů a formaldehydů.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

UNI PĚNA
Objednací kód: OPN60800-400
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SPECIÁLNÍ ČIRÝ KONTAKT SPREJ – 400ml

CENA: 126,-

ČIRÝ KONTAKT SPREJ
Objednací kód: OPN60456-400
Sprej je vyvinutý na údržbu elektronických zařízení nejen v automobilovém průmyslu. Ochrana a čištění
elektrických kontaktů alternátorů, rozdělovačů, svíček, reflektorů...

ELEKTRO ČISTIČ - 400ml

CENA: 165,-

ELEKTRO ČISTIČ
Objednací kód: OPN60471-400
Slouží k čištění a odmašťování elektronických a elektrických komponentů a zařízení. Vhodný pro autoservisy, i
na údržbu elektrických a elektronických zařízení.

ODSTRAŇOVAČ LEPIDEL A TMELŮ VE SPREJI – 400ml

CENA: 149,-

ODSTRAŇOVAČ TĚSNĚNÍ A LEPIDEL
Objednací kód: OPN60751-400

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Rychle a bez námahy odstraňuje zbytky těsnění a zatvrdnutých lepidel, laky a barvy. Odstraňuje těsnění
kovových přírub, vhodný i na hliníkové a měkké povrchy.
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MAZIVA - LUBRIKANTY
SUPER MULTI SPREJ - 400ml

CENA: 95,-

5 FUNKCÍ V JEDNOM SPREJI
Objednací kód: OPN60400-400
Super Multi Sprej má vysokou vzlínavost (kapilární efekt) a pronikací schopnost. Dokáže proniknout i do
nejmenších pórů, uvolňuje rez. Sprej neobsahuje silikony ani grafit.

SUPER MULTI SPREJ s PTFE - 400ml

CENA: 105,-

5 FUNKCÍ V JEDNOM SPREJI, navíc obsah PTFE (teflon)
Objednací kód: OPN60406-400
Super Multi Sprej má vylepšenou vzlínavost (kapilární efekt) a pronikací schopnost. Dokáže proniknout i do
nejmenších pórů, uvolňuje rez. Sprej neobsahuje silikony ani grafit. Pro lepší mazací schopnosti obsahuje PTFE.

SUCHÉ MAZIVO S PTFE - 400ml

CENA: 173,-

SUCHÉ MAZIVO S PTFE
Objednací kód: OPN61450-400
Vytváří průhlednou nešpinivou, klouzavou vrstvu, pohlcuje vlhkost, neobsahuje silikon, odpuzuje vodu, je
odolný vůči teplotám od –180°C do +250°C.

DLOUHODOBĚ PŮSOBÍCÍ ČIRÝ TUKOVÝ SPREJ S PTFE - 500ml

CENA: 164,-

DLOUHODOBĚ PŮSOBÍCÍ ČIRÝ TUKOVÝ SPREJ S PTFE
Objednací kód: OPN61315-500
Speciální mazivo na bázi syntetických olejů s alifatickými ropnými destyláty. Obsahuje PTFE (teflon). Toto
mazivo je určeno především pro použití v extrémních podmínkách. Je vysoce odolné vodě a kyselinám.
Ochraňuje proti rzi. Teplotně odolné –45 °C do +250 °C. Toto mazivo se dá bezpečně používat s pryží a umělými
hmotami. Odolává vysokotlakému čištění.
BÍLÁ VAZELÍNA S PTFE - 400ml

CENA: 149,-

BÍLÁ VAZELÍNA S PTFE
Objednací kód: OPN61425-400

SILIKONOVÝ SPREJ - NSF - 400ml

CENA: 195,-

POTRAVINÁŘSKÉ REGISTROVANÉ MAZIVO S NORMOU NSF - H1
Objednací kód: OPN60316-400
Registrované mazivo NSF typu H1 obsahující přípravky, které jsou všechny registrovány NSF. Využitelné ve
všech provozech zpracovávajících potraviny. Sprej uvolňuje zaseknuté šrouby, matice, potrubní armatury a
spoje. Po aplikace zanechává ochranný film, který brání korozi a oxidaci.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Bílý tuk s příměsí PTFE (teflonu) na bázi kalcia. Vytéká ve formě řídkého oleje a mění se v tuk.
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SILIKONOVÝ SPREJ typ S - 400ml

CENA: 129,-

SUCHÝ SILIKON - MAZACÍ A SEPARAČNÍ PROSTŘEDEK
Objednací kód: OPN60300-400
Mazivo má dlouhodobé působení díky bázi 100% čirého chemicky neutrálního silikonového oleje. Neobsahuje
freon. Maže, chrání, nelepí, odpuzuje vodu a nedělá skvrny.

SILIKONOVÝ TUK VE SPREJI - 400ml

CENA: 189,-

EXTRÉMNÍ MAZÁNÍ
Objednací kód: OPN60355-400
Speciálně vhodný pro mazání plastických hmot. Udržuje plastové a gumové součástky elastické. Odstraňuje
rušivé zvuky vydávané třením sousedících plastových součástek. Impregnuje a izoluje. Použití: Čisté použití.
Dělící, kluzný, ochranný prostředek pro plasty, gumu, kov, a dřevo.
MĚDĚNÁ PASTA - 400ml

CENA: 128,-

MAZACÍ MONTÁŽNÍ SPREJ
Objednací kód: OPN61510-400
Montážní měděná pasta s vysokým podílem pevných maziv, odolává teplotám -20°C do 1100°C. Zabraňuje
oděru, korozi a předčasnému opotřebování.

SPREJ NA ŘETĚZY A LANA - 400ml

CENA: 149,-

EXTRÉMNÍ MAZÁNÍ
Objednací kód: OPN66325-400
Sprej na mazání vysoce namáhané řetězy a ozubená kola. Vhodný též na O-kroužky, trvalé mazání ložisek,
ozubených a šroubových pohonů, mazání kluzných a kulových ložisek, mazání všech druhů kloubů a spojek,
řetězových a lanových drah

PROTIZÁDĚROVÁ PASTA VE SPREJI- 400ml

CENA: 222,-

ANTI SEIZE
Objednací kód: OPN661501-400

ŘEZNÝ OLEJ VE SPREJI - 400ml

CENA: 129,-

SPECIÁLNÍ MAZIVO NA ŘEZÁNÍ TVRDÝCH KOVŮ
Objednací kód: OPN60605-400
Řezná kapalina pro každý druh zpracování kovu jako je například frézování závitů, řezání závitů, vrtání, řezání,
frézování atd. Prostředek má univerzální využití jak obrábění velmi tvrdé nerezavějící oceli (inox), tak i pro
měkčí materiály jako hliník, mosaz či měď. Sprej nekape, neroztéká se, a to ani při nanášení na šikmé plochy.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Antizáděrová pasta s nízkým koeficientem tření je produkt je určen na použití do 1100°C. Výrazně snižuje
náklady na údržbu, urychluje montáž i demontáž. Sprej chrání proti zadření, tepelnému zapečení, vzniku rzi a
koroze. Přípravek má též odolnost vůči kyselinám. Fitinky, které jsou do červena rozpálené, následně
ochlazené, jsou lehce rozebíratelné, pokud byl sprej použit při montáži.
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BÍLÁ KERAMICKÁ PASTA VE SPREJI - 400ml

CENA: 195,-

BÍLÁ MAZACÍ KERAMICKÁ PASTA.
Objednací kód: OPN61520-400

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Sprej je bílý, vysoce výkonný mazací prostředek a protikorozní ochrana vůči zadření, otěru, opotřebení a
zoxidování. Chrání, maže i při vysokých teplotách až do +1200°C. Neobsahuje kovy. Je ideální pro motory,
čerpadla, pohony atd..
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POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Opravný sprej - Nerezová ocel - 400ml

CENA: 198,-

OPRAVNÝ SPREJ
Objednací kód: OPN63200-400
Sprej na opravu poškrábaných ocelových dílů a zároveň spolehlivá ochrana proti korozi i v extrémních
podmínkách. Odolává teplotě až 300°C
Opravný sprej - Světlý zinek 99% - 400ml

CENA: 198,-

OPRAVNÝ SPREJ
Objednací kód: OPN63100-400
Sprej na opravu poškrábaných ocelových dílů a zároveň spolehlivá ochrana proti korozi i v extrémních
podmínkách. Odolává teplotě až 500°C

DLOUHODOBÁ ANTIKOROZNÍ OCHRANA - ČIRÁ - 400ml

CENA: 139,-

ČIRÝ KONZERVAČNÍ SPREJ PROTI KOROZI
Objednací kód: OPN63440-400
Nástřikem vytvoříte dlouhodobě působící ochranný voskový film, který je odolný vůči vodě i soli. Vytlačuje
vlhkost, chrání proti korozi. Aplikace může být i na svislé plochy.

ZÁKLADOVÁ BARVA - ČERVENOHNĚDÝ PRIMER - 400ml

CENA: 165,-

ZÁKLADOVÁ BARVA VE SPREJI
Objednací kód: OPN66410-400
Rychleschnoucí univerzální základový nástřik na jakýkoliv kovový, dřevěný, nebo proutěný povrch, dále
plastové povrchy, zdivo, omítky a papír.
ZÁKLADOVÁ BARVA - ŠEDÝ PRIMER - 400ml

CENA: 165,-

ZÁKLADOVÁ BARVA VE SPREJI
Objednací kód: OPN66420-400

OPRAVNÝ SPREJ - ODOLNÝ HLINÍK (99,5%) - 400ml

CENA: 189,-

HLINÍKOVÝ SPREJ S OBSAHEM HLINÍKU 99,5%. Odolný až do 600°C.
Objednací kód: OPN63020-400
Jedná se o rychleschnoucí a vysoce odolný sprej na opravu poškrábaných hliníkových díků a zároveň o
spolehlivou ochranu proti korozi i v extrémních podmínkách. Odolává teplotám až do 600°C.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Rychleschnoucí univerzální základový nástřik na jakýkoliv kovový, dřevěný, nebo proutěný povrch, dále
plastové povrchy, zdivo, omítky a papír.
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OPRAVNÝ SPREJ - LESKLÝ HLINÍK (99,5%) - 400ml

CENA: 189,-

HLINÍKOVÝ SPREJ S OBSAHEM HLINÍKU 99,5%. Odolný až do 800°C.
Objednací kód: OPN63010-400

Ceny jsou uvedeny bez DPH

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

7

ZNAČKOVACÍ SPREJE (MARKERY)
SVĚTLE MODRÁ ZNAČKOVACÍ BARVA VE SPREJI - Marker Spray - 600ml

CENA: 189,-

PRO RUČNÍ ZNAČENÍ - OBSAHUJE SPECIÁLNÍ VENTIL.
Objednací kód: OPN63640-400
Nátěrová hmota ve spreji pro značení na zdivu, podlahách, asfaltu, betonu a dřevě. Výrobek vykazuje vysokou
odolnost vůči opotřebení a atmosférickým vlivům. Dodává se ve standartních barevných odstínech a ve
fluorescentním provedení.(viz.fluorescenční spreje). Výrobek lze použít ve všech polohách, protože je vybaven
speciálním ventilem.

SVĚTLE ŽLUTÁ ZNAČKOVACÍ BARVA VE SPREJI - Marker Spray - 600ml

CENA: 189,-

PRO RUČNÍ ZNAČENÍ - OBSAHUJE SPECIÁLNÍ VENTIL.
Objednací kód: OPN63635-600
Nátěrová hmota ve spreji pro značení na zdivu, podlahách, asfaltu, betonu a dřevě. Výrobek vykazuje vysokou
odolnost vůči opotřebení a atmosférickým vlivům. Dodává se ve standartních barevných odstínech a ve
fluorescentním provedení.(viz.fluorescenční spreje). Výrobek lze použít ve všech polohách, protože je vybaven
speciálním ventilem.

SVĚTLE ZELENÁ ZNAČKOVACÍ BARVA VE SPREJI - Marker Spray - 600ml

CENA: 189,-

PRO RUČNÍ ZNAČENÍ - OBSAHUJE SPECIÁLNÍ VENTIL.
Objednací kód: OPN63652-600
Nátěrová hmota ve spreji pro značení na zdivu, podlahách, asfaltu, betonu a dřevě. Výrobek vykazuje vysokou
odolnost vůči opotřebení a atmosférickým vlivům. Dodává se ve standartních barevných odstínech a ve
fluorescentním provedení.(viz.fluorescenční spreje). Výrobek lze použít ve všech polohách, protože je vybaven
speciálním ventilem.

SVĚTLE ČERVENÁ ZNAČKOVACÍ BARVA VE SPREJI - Marker Spray - 600ml

CENA: 189,-

PRO RUČNÍ ZNAČENÍ - OBSAHUJE SPECIÁLNÍ VENTIL.
Objednací kód: OPN63667-600

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Nátěrová hmota ve spreji pro značení na zdivu, podlahách, asfaltu, betonu a dřevě. Výrobek vykazuje vysokou
odolnost vůči opotřebení a atmosférickým vlivům. Dodává se ve standartních barevných odstínech a ve
fluorescentním provedení.(viz.fluorescenční spreje). Výrobek lze použít ve všech polohách, protože je vybaven
speciálním ventilem.
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POMOCNÉ TECHNICKÉ SPREJE
ROZPOUŠTĚDLO RZI VE SPREJI – 400ml

CENA: 95,-

MAZACÍ - KAPILÁRNÍ OLEJ, UVOLŇOVAČ REZAVÝCH SPOJŮ
Objednací kód: OPN60439-400
Kapilární olej s vysokou penetrační schopností pro rozpouštění rzi a ochraně proti korozi, uvolňuje zarezlé díly
(šrouby, matice atd.) Vniká do rzi a eliminuje ji.

SVÁŘECÍ SPREJ UF1000 – 400ml

CENA: 92,-

OCHRANA PROTI ZBYTKŮM SVAŘOVÁNÍ
Objednací kód: OPN60030-400
Prostředek slouží ochraně proti zbytkům kovů při svařování.
Neobsahuje silikony, vosky a rozpouštědla a je bez zápachu.

SPREJ NA ŘEMENY - 400ml

CENA: 189,-

ZVÝŠENÍ PŘILNAVOSTI ŘEMENŮ
Objednací kód: OPN61270-400
Sprej slouží na ošetření všech druhů klínových, kulatých a plochých řemenů. Zamezuje prokluzu na řemenicích,
zlepšuje přilnavost a tím zvyšuje přenosovou sílu.

CHLADÍCÍ SPREJ - 400ml

CENA: 136,-

OCHLAZUJE AŽ NA CCA -45°C
Objednací kód: OPN61011-400
Sprej má okamžitý chladící efekt. Zmenšuje kovové části a usnadňuje montáž a demontáž ložisek, pouzder atd.
Ideální pro nalezení tepelných poruch, testování funkčnosti ledniček, mrazniček. Odstranění žvýkaček.

LEPIDLO VE SPREJI - 500ml

CENA: 166,-

Lepidlo je vhodné pro trvalé spojení materiálů, jako jsou například gumy navzájem, nebo k lepení kovu ke
dřevu, textiliím a podobně. Lepidlo lze využívat k univerzálnímu spojování náročných materiálů, jako jsou pěny
či textilie, je tak ideální pro čalouníky výrobce sedadel, automotive a mnoho dalších aplikací. Odolává vlhku a
teplotám do 80°C.

VÍCEÚČELOVÝ IMPREGNAČNÍ SPREJ - 400ml

CENA: 95,-

IMPREGNACE BOT, STANŮ, KŮŽE, TEXTILIÍ,..
Objednací kód: OPN61734-400
Ochrana textilií a kůže před vlhkostí a usazováním nečistot. Na povrchu se utvoří neviditelná ochranná vrstva,
která je odolná vodě, ale přesto je prodyšná. Vhodné zejména pro materiály z kůže, textilie (i pro membrány
GORE-TEX, TRIPLETEX, DIE-tex, apod.) pro sportovní oblečení, boty, stany, plachty, deštníky,..

Ceny jsou uvedeny bez DPH

EXTRA PEVNÉ LEPIDLO VE SPREJI
Objednací kód: OPN648580-500
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ČISTIČ PU PĚNY A PISTOLE VE SPREJI - 500ml

CENA: 138,-

ČISTIČ NEZASCHLÉ PU PĚNY se systémem pro připevnění na pistoli.
Objednací kód: OPN60730-500
Sprej je určen na čištění aplikačních pistolí, čištění ventilu plechovky a odstraňování nevytvrzené pěny z okolí
pracovní činnosti. Sprej lze nasadit na pistoli i k běžným trubičkovým pěnám díky systému pro připevnění a
rozprašovací trysce.

SPECIÁLNÍ OCHRANA PLOCH PROTI STAVĚNÍ HNÍZD JIŘIČEK

CENA: 167,-

SPREJ NA OCHRANU FASÁDY A ZDIVA
Objednací kód: OPN60301-400
Dlouhodobě chrání ošetřená místa (fasády a zdiva) vůči stavbám jiřiččích a vlaštovčích hnízd. Na rovných
ošetřených místech je nanesena tenká průhledná vrstva, která zaručí, že hnízdo se neudrží (nepřilepí) na
povrch.

TEKUTÁ OCHRANA RUKOU - PĚNA - 250ml

CENA: 205,-

TEKUTÉ RUKAVICE VE SPREJI
Objednací kód: OPN60950-400

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Speciální ochrana rukou před prací. Ochraňuje pokožku proti vodou mísitelným kapalinám, kyselinám,
zásadám, lepidlům, lakům, inkoustu, dehtu, olejům, čistícím a dezinfekčním prostředkům, vápnu, cementu atd..
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VTEŘINOVÁ LEPIDLA
PARFIX 3203 - 20ml

CENA: 216,-

VYSOKOTEPLOTNÍ - FLEXIBILNÍ
Objednací kód: 3203-20
Viskozita: 300-400 Cps
Vysokoteplotní flexibilní vteřinové lepidlo s nižším zápachem a velmi omezenou tvorbou bílého výkvětu. Má
vyšší teplotní odolnost do +120°C

PARFIX 3210 - 20ml

CENA: 216,-

GUMA - ŽELEZO - PLASTY
Objednací kód: 3210-20
Viskozita: 2500-3000 Cps
Černé vteřinové vysokoteplotní lepidlo na lepení gumy železa plastů. Lepidlo má velmi dobrou odolnost proti
vysoké vlhkosti a páře. Je též odolné vůči nárazům i vibracím. Má vyšší teplotní odolnost do +120°C

PARFIX 3400 - 20ml

CENA: 151,-

HIGH-TECH (Vysoce výkonné)
Objednací kód: 3400-20
Viskozita: 5 Cps
Vysoce výkonné sekundové lepidlo univerzálního použití, vhodné nejen pro výrobu, údržbu, ale najde využití i v
kancelářích, pro letecké modeláře a domáctnostech.

PARFIX 3401 - 20ml

CENA: 151,-

MULTIFUNKČNÍ (univerzální)
Objednací kód: 3401-20
Viskozita: 80-120 Cps
Vteřinové lepidlo univerzálního použití, které najde uplatnění jak v průmyslu, tak i kancelářích a domácnostech.

PARFIX 3404 - 20ml

CENA: 151,-

PARFIX 3406 - 20ml

CENA: 151,-

MULTIFUNKČNÍ (Multifunkční/EPDM)
Objednací kód: 3406-20
Viskozita: 20 Cps
Vteřinové lepidlo s velmi nízkou viskozitou určeno pro špatně přístupná lepená místa a tam, kde je vyžadováno
rychlé vytvrzení. Lepitelné materiály například ocel, guma, mnoho druhů plastů, hliník, dřevo, kartony atd.,
fixační čas spoje: 2 - 18 sec.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

MULTIFUNKČNÍ (guma - plasty)
Objednací kód: 3404-20
Viskozita: 80-120
Vteřinové lepidlo, které je specialistou na lepení plastů a gumy. Střední viskozita zaručuje pevnost lepených O
kroužků z různých pryží. Lepitelné materiály například gumové těsnění, gumové bloky, plasty, atd,
Fixační čas spoje: 10 - 80 sec.
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PARFIX 3411 - 20ml

CENA: 216,-

VYSOKOTEPLOTNÍ - FLEXIBILNÍ (železo, guma, plasty)
Objednací kód: 3411-20
Viskozita: 5000-6000 Cps
Flexibilní vteřinové lepidlo s vysokou odolností proti nárazům a vibracím. Má vyšší teplotní odolnost do +100°C
a sílu odolat páře a vlhkosti až 3000h.

PARFIX 3422 - 20ml

CENA: 151,-

NA PORÉZNÉ A SAVÉ POVRCHY(MDF, dřevo i plasty)
Objednací kód: 3422-20
Viskozita: 2500 Cps
Tento kyanoakrylát je navržen speciálně pro aplikace, kde je požadováno optimální zarovnání a umístění.
(Orientační doba vytvrzení: 20 sekund). PARFIX 3422 má vysokou viskozitu a je proto nejvhodnější pro porézní
a savé materiály.

PARFIX 3454 - 20ml

CENA: 201,-

MULTIFUNKČNÍ (gelové)
Objednací kód: 3454-20
Viskozita: gel
Gelové vteřinové lepidlo se užívá k lepení nerovných, savých a porézních povrchů. Výhodou vysoké viskozity je
nestékavost na vertikálních plochách.

PARFIX 3460 - 20ml

CENA: 441,-

BEZZÁPACHOVÉ S MINIMÁLNÍM VÝKVĚTEM
Objednací kód: 3460-20
Viskozita: 45 Cps
Vteřinové lepidlo s nízkou viskozitou, nízkým zápachem a minimálním výkvětem je určeno především do
provozů kde není dostatečné odvětrávání. Aplikace: kosmetické lepení, šperkařství, optika, medicinální
přístroje, apod. Sekundové lepidlo vhodné také na šperky.

PARFIX 3496 - 20ml

CENA: 151,-

PARFIX 4105 - 20ml

CENA: 151,-

VYSOKOPEVNOSTNÍ
Objednací kód: 4105-20
Viskozita: 1-5 Cps
Kyanoakrylátové vteřinové lepidlo s nízkou viskozitou a vysokou koncovou pevností spoje.
Lepitelné materiály například Ocel, PETG, plasty, hliník, ABS, PVC, sklo, nerez, polykarbonát, NRB

Ceny jsou uvedeny bez DPH

SPECIÁL NA KOV (železo, guma)
Objednací kód: 3496-20
Viskozita: 150 Cps
Sekundové lepidlo se střední viskozitou vyvinuté k lepení kov-kov, kov-plast, kov-guma. Lepitelné materiály
například Ocel, Hliník, ABS, PVC, Polyamid, Polykarbonát, guma, fixační čas spoje: 2 – 20 sec.
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DOPLŇKY K VTEŘINOVÝM LEPIDLŮM
PARFIX 01155 200ml - Aktivátor vteřinového lepidla

CENA: 192,-

AKTIVÁTOR - AKCELERÁTOR 200ml
Objednací kód: 01155-200
Aktivátor vteřinových lepidel ve spreji slouží k aktivaci savých a porézních materiálů.

PARFIX 03770 50ml - PA/PP PRIMER

CENA: 392,-

PRIMER
Objednací kód: 03770-00
CA Primer vteřinových lepidel slouží k lepení obtížně lepitelných plastů (silikony, teflony, PP, ABS... )

PARFIX 00001 - Aplikátory na lahvičky

CENA: 234,-

PRO PŘESNĚJŠÍ APLIKACI
Objednací kód: 0001-50
Sada 50 ks aplikátorů na lahvičky 20ml pro přesnější nanášení lepidla přímo na místo kde je třeba.

PARFIX DEBONDER 01122 50ml- ODLEPOVAČ KYANOAKRYLÁTŮ

CENA: 265,-

ODLEPOVAČ VTEŘINOVÝCH LEPIDEL 50ml
Objednací kód: 01122-50
DEBONDER slouží jako rozlepovač pro všechny vteřinová lepidla, čistič a rozpouštědlo zaschlého lepidla. Slouží
k bezpečnému odstranění lepidla bez poškození slepené plochy. Naneste na zaschlé lepidlo, nechte chvíli
působit, následně spoj můžete setřít či odloupnout.

PARFIX 01003 - KYANOAKRYLÁTOVÉ PLNIVO

CENA: 195,-

PLNIVO
Objednací kód: 01003-00

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Plnící hmota (křemičitý prášek) k vyplňování a slepování děr, trhlin a spár.
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ANAEROBNÍ LEPIDLA

SONLOK 3242 - 50ml

CENA: 333,-

ZAJIŠTĚNÍ ŠROUBŮ - střední pevnost
Objednací kód: 3242-50
Viskozita: 1200 Cps
Anaerobní lepidlo na zajištění závitů se střední pevností umožňující snadnější rozebíratelnost. Viskozita 1200
Cps. Použití například: dočasné ocelové konstrukce, jištění závitů tam, kde není spoj namáhán vibracemi.

SONLOK 3243 - 50ml

CENA: 333,-

ZAJIŠTĚNÍ ŠROUBŮ - střední pevnost s vysokou hustotou
Objednací kód: 3243-50
Viskozita: 2250 Cps
Anaerobní lepidlo na zajištění závitů se střední pevností umožňující snadnější rozebíratelnost.
Použití například: dočasné ocelové konstrukce, jištění závitů tam, kde není spoj namáhán vibracemi.

SONLOK 3270 - 50ml

CENA: 333,-

ZAJIŠTĚNÍ ŠROUBŮ - vysoká pevnost
Objednací kód: 3270-50
Viskozita: 490 Cps
Anaerobní lepidlo určené k zajištění - lepení závitů s vysokou pevností a vibrační odolností. Použití ve
strojírenství, automobilovém průmyslu, stavby ocelových konstrukcí a všeobecném opravárenství.

SONLOK 3270 - 250ml

CENA: 1511,-

ZAJIŠTĚNÍ ŠROUBŮ - vysoká pevnost
Objednací kód: 3270-250
Viskozita: 490 Cps
Anaerobní lepidlo určené k zajištění závitů s vysokou pevností a vibrační odolností. Použití ve strojírenství,
automobilovém průmyslu, stavby ocelových konstrukcí a všeobecném opravárenství.

CENA: 365,-

ZAJIŠTĚNÍ ŠROUBŮ - vysoká pevnost s odolností do 230 st. C
Objednací kód: 3272-50
Viskozita: 9500 Cps
Anaerobní lepidlo určené k zajištění - lepení závitů s vysokou pevností a vysokou odolností vůči teplu. Odolnost
do 230°C. Použití ve strojírenství, automobilovém průmyslu, stavby ocelových konstrukcí a všeobecném
opravárenství.

SONLOK 3542 - 50ml

CENA: 333,-

TĚSNĚNÍ TRUBKOVÝCH ZÁVITŮ
Objednací kód: 3542-50
Viskozita: 525-1850 Cps
Anaerobní lepidlo určené pro těsnění trubkových závitů se střední pevnosti. Užití v instalatérství a plynařství.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

SONLOK 3272 - 50ml
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SONLOK 3648 - 50ml

CENA: 333,-

LOŽISKOVÉ A POUZDROVÉ JIŠTĚNÍ
Objednací kód: 3648-50
Viskozita: 500 Cps
Anaerobní lepidlo určené pro jištění ložisek a pouzder s vysokou pevností. Využitelnost do 200°C. Užití ve
strojírenstí a opravárenství.

COPPER SEAL 5000 - 50ml

CENA: 516,-

LEPENÍ MĚDĚNÉHO POTRUBÍ
Objednací kód: 5000-50
Viskozita: 500-800 Cps
Copper Seal je anaerobní lepidlo speciálně určené na lepení měděného potrubí zaměřené pro plynárenství,
vodohospodářství a topenářství.

INOX SEAL M 3440 - 50ml

CENA: 640,-

JIŠTĚNÍ A TĚSNĚNÍ NEREZOVÝCH ZÁVITŮ (nerez/plasty)
Objednací kód: 3440-50
Viskozita: 1000-2600 Cps
Speciální anaerobní lepidlo se střední pevností, určené na těsnění trubkových závitů, ale i rovněž na zajištění
závitů a to vše u materiálů z nerezové oceli.

INOX SEAL H 3760 - 50ml

CENA: 640,-

JIŠTĚNÍ A TĚSNĚNÍ NEREZOVÝCH ZÁVITŮ (nerez/kov)
Objednací kód: 3760-50
Viskozita: 1250-2250 Cps
Speciální anaerobní lepidlo o vysoké pevnosti, určené na těsnění trubkových závitů, ale i rovněž na zajištění
závitů a to vše u materiálů z nerezové oceli.

SONLOK 3574 - 50ml

CENA: 339,-

SONLOK 3577 - 50ml

CENA: 333,-

TĚSNĚNÍ TRUBKOVÝCH ZÁVITŮ
Objednací kód: 3577-50
Viskozita: 24.000 – 80.000 Cps
Anaerobní těsnění trubkových závitů se střední pevností a vysokou viskozitou - žlutá barva. Využití v
instalatérství a plynařství.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

PLOŠNÉ TĚSNĚNÍ
Objednací kód: 3574-50
Viskozita: 30.000-100.000 Cps
Anaerobní gelové lepidlo s vysokou viskozitou na přírubové plošné těsnění se střední tuhostí. Hlavy válců,
příruby armatur, aj.
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DVOUSLOŽKOVÁ LEPIDLA
Strukturální METAKRYLÁTOVÉ lepidlo PARTITE 7300 - 50ml

CENA: 395,-

Konstrukční lepidlo dvousložkové metylakrylátové, do 120°C, nature.
Objednací kód: 7300-50
Zpracovatelnost: 5 minut
Ideální pro lepení různých typů materiálů jako jsou: Kovy, barevné kovy, ocel, galvanická ocel, PVC,
Polykarbonáty, Akryláty , Lamináty, PBT, PPO, ABS, FRT, Polyuretany, Epoxidy, Dřevo, RIM, Nylon, FRP,
Polyester, atd.

Strukturální METAKRYLÁTOVÉ lepidlo PARTITE 7300 - 25ml

CENA: 289,-

Konstrukční lepidlo dvousložkové metylakrylátové, do 120°C, NATURE.
Objednací kód: 7300-25
Zpracovatelnost: 5 minut
Ideální pro lepení různých typů materiálů jako jsou: Kovy, barevné kovy, ocel, galvanická ocel, PVC,
Polykarbonáty, Akryláty , Lamináty, PBT, PPO, ABS, FRT, Polyuretany, Epoxidy, Dřevo, RIM, Nylon, FRP,
Polyester, atd.

Strukturální POLYURETANOVÉ lepidlo PARBOND 6101-B - 50ml 'super rychlé'

CENA: 395,-

Konstrukční 2-k lepidlo dvousložkové polyuretanové, do 120°C - černé
Objednací kód: 6101B-50
Zpracovatelnost: 1 minuta
Černé 2-K pružné lepidlo vhodné na lepení termoplastů, temosetů, oceli, hliníku, betonu, dřeva, skla atd.
Lepidlo je ideálí na rychlou opravu trhlin, škrábanců a děr na téměř všech plastech. Pružný lepený spoj lze
přetírat.

Strukturální EPOXIDOVÉ lepidlo PARBOND 5150 - 25ml

CENA: 247,-

Konstrukční 2-k lepidlo dvousložkové epoxidové, do 120°C - čiré
Objednací kód: 5150-25
Zpracovatelnost: 5 minut
Čiré 2-K lepidlo s viskozitou 15000-20000 cps. Excelentní přilnavost k hliníku, mědi, oceli, dřevu, sklu, plastům,
galvanizované oceli, keramice atd. Nejvyšší pevnost spoje již po 2-3 hodinách.

CENA: 276,-

Konstrukční 2-k lepidlo dvousložkové epoxidové, do 150°C - SILVER
Objednací kód: 5156-25
Zpracovatelnost: 5 minut
SILVER 2-K lepidlo s viskozitou 15000-20000 cps. Excelentní přilnavost k hliníku, mědi, oceli, dřevu, sklu,
plastům, galvanizované oceli, keramice atd. Nejvyšší pevnost spoje již po 2-3 hodinách.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Strukturální EPOXIDOVÉ lepidlo PARBOND 5156 - 25ml
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PARBOND 0500 - aplikační pistole

CENA: 890,-

APLIKAČNÍ PISTOLE pro 2k strukturální lepidla
Objednací kód: 0500
Směšovací plastová pistole pro kartuše 50ml

PARBOND 0501 - aplikační pistole

CENA: 1170,-

APLIKAČNÍ PISTOLE pro 2k strukturální lepidla
Objednací kód: 0501

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Směšovací kovová pistole pro kartuše 50ml
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UV LEPIDLA

UV lepidlo PARLITE 4760 - 50ml

CENA: 702,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH

PRO PRŮMYSLOVÝ SEKTOR
Objednací kód: 4760-50
Viskozita: 40.000 – 60.000 Cps
Univerzální produkt využitelný na různé průmyslové výrobky, elektroniku, optiku a výrobky v medicíně.
Aplikace: Elektronika, automobilové díly, lékařské přístroje, ozdobné díly, nábytek, optika přesných přístrojů,
bižuterie, aj... Ideální též na instalaci alarmů, čidel (např. čidla rozbití skla) z kovu i plastu (PVC) na skleněné
desky...
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LEPIDLA V ROLI, LEPÍCÍ BODY
XTC OBOUSTRANNÁ LEPÍCÍ PÁSKA - 30 metrů

CENA: 682,-

OBOUSTRANNÉ LEPIDLO - TRANSPARENTNÍ
Objednací kód: XTC 012
Flexibilní lepidlo v roli - šíře 12 mm

XTC OBOUSTRANNÁ LEPÍCÍ PÁSKA - 30 metrů

CENA: 930,-

OBOUSTRANNÉ LEPIDLO - TRANSPARENTNÍ
Objednací kód: XTC 019
Flexibilní lepidlo v roli - šíře 19 mm

GLUEPOINTS – LEPÍCÍ BODY Gluepoints (role 1500 ks) průměr 10mm

CENA: 398,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH

OBOUSTRANNÉ LEPÍCÍ BODY - TRANSPARENTNÍ
Objednací kód: GLUE10
Samolepicí kolečka, průměr 10mm, transparentní, oboustranně lepicí. Využití na lepení reklamních předmětů
na krabice, či finální výrobky, CD, obálek, atd. Na roli 1.500ks.

1
9

LEŠTÍCÍ PASTY PEEK
VYSOCE LEŠTÍCÍ PASTY PEEK - Vyvinuto pro profesionály.
VYUŽITÍ 4-v-1! - Čistí, leští, obnovuje a chrání povrchy (mosaz, měď, nerezová ocel, stříbro, zlato, chrom, laminát,
keramika, sklo, akryl, lakované povrchy a mnoho dalších)
NEJLEPŠÍ POMĚR: CENA - VÝKON - nejjednodušší a nejekonomičtější využití výrobku (Žádné skvrny, zbytky,
zápach, nebo nepořádek)
VYUŽITELNÉ PRO BEZPOČET POVRCHŮ - nejuniverzálnější produkt k dispozici (Použití na stříbro, vodovodní
kohoutky, lustry, pulty, umyvadla, zrcadla, porcelán, a mnoho dalšího)
DLOUHO TRVAJÍCÍ ÚČINEK - odstraňuje oxidaci, tepelné zabarvení, korozi. (anti-oxidant ochranná bariéra)

PEEK 200

CENA: 205,Vysoce leštící pasta 100ml
Objednací kód: PEEK200
Čistí, leští, obnovuje a chrání povrchy (mosaz, měď, nerezová ocel, stříbro, zlato, chrom, laminát, keramika,
sklo, akryl, lakované povrchy a mnoho dalších)

PEEK 300

CENA: 990,Vysoce leštící pasta 1 Kg
Objednací kód: PEEK300

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Čistí, leští, obnovuje a chrání povrchy (mosaz, měď, nerezová ocel, stříbro, zlato, chrom, laminát, keramika,
sklo, akryl, lakované povrchy a mnoho dalších)
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