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Multi Cleaner

POWER Patch

yapıştırma ve sızdırmazlık yüzeylerini temizlemek ve yağdan arındırmak için

çatlakları ve delikleri hızlı, kalıcı olarak onarmak ve yapıştırmak ve yapıştırma ve onarım yerlerini
ilave olarak sağlamlaştırmak için

Yapıştırıcılar

POWER Patch‘i
sertleştirmek için
UV lamba
Ürün No. 85001

Kullanım alanları:
Tüm metaller, cam, seramik ve çoğu plastik yüzey için
temizleyici ve yağ giderici olarak.
Boyama, yapıştırma ve astar kat uygulama için ön işlemler
için ideal olarak kullanılabilir.

UV ışınları (güneş ışığı veya UV lamba) ile sertleşen, polyester bazlı
UV onarım matı.
• kolay kullanım, hızlı sertleşme
• darbelere ve titreşimlere karşı dayanıklı, yüksek dayanımlı bağlantı
• iç ve dış mekanlarda üniversal olarak kullanılabilir
• onarım yerlerinin yüzeyine uyum sağlar
• işleme ve sertleşme esnasında büzüşme veya genleşme olmaz
• su, tuzlu su, yağ, yakıt ve çok sayıda kimyasala karşı dayanıklı
Boyutlar

Ürün No.
85150

75 x 150 mm SB kartı

85300

225 x 300 mm

Uygulama önerisi:

• üniversal olarak kullanılabilir
• hiç artık bırakmaz ve aşındırmaz
• silikon artıklarını giderir
• boya yapmadan önce uygulamak için de uygundur
Kap boyutları

Ürün No.

200 ml sprey
1000 ml kutu
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Ürünlerimizle mükemmel yapıştırma ve bağlantı
sonuçları elde etmek için kullanımdan önce malzeme
yüzeylerini Multi Cleaner ile temizlemenizi öneririz.
• Kuruma süresine uyunuz

Uygulama önerisi:
• y apıştırma ve onarım yerlerini sağlamlaştırmak için çok uygundur
• cam elyaf matların yerini alır
• zımparalanabilir, delinebilir ve üzeri boyanabilir

Baz

Polyester

82200

Renk

gri

82100

Sertleştirme sistemi

doğal güneş ışığı veya UV lamba

Sertleşme

yakl. 5 – 10 dakika

Kalınlık

1,7 – 1,9 mm

Baz

Alifatik hidrokarbon

Kopma esnemesi

> %3

Renk

şeffaf

İşleme sıcaklığı

+5°C ila + 60°C

Havalandırma süresi

1 dakika

Sıcaklığa karşı dayanıklılık

-40°C ila +200°C

Depolanabilirlik

12 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın

Depolanabilirlik

12 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın

Satış Standı
12 x SB kartı 75 x 150 mm
Ürün No. 85012

Kullanım alanları:
Çok sayıda malzeme üzerinde mükemmel yapışma özelliği, örn. plastik,
cam elyaf takviyeli plastik, demir, çelik, döküm, alüminyum, alaşımlar
ve ahşap.
Binek araç, kamyon, karavan: Tampon, radyatör, yakıt deposu, yağ
karteri, egzoz, boru hatları, tüm plastik parçalar, karoseri parçaları,
cam elyaf takviyeli plastik parçalar ve çok daha fazlası.
Endüstri: Çatıların, merdivenlerin, su havuzlarının, boruların, hatların,
kablo kanallarının, kontrol kutularının ve çok daha fazlasının bakımı
ve onarımı.
Ev, hobi, model yapımı: Jetski, kano, tekne, sörf tahtası, pencere,
çitler, çatılar, kapılar, cam elyaf takviyeli plastik kaplamalar ve çok
daha fazlası.
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POWER Hızlı Yapıştırıcı

Yapıştırıcılar

kalıcı bağlantılar için saniyeler içerisinde sertleşen
tek bileşenli bir yapıştırıcıdır

POWER Yapıştırıcı

Döner kapak

Fırçalı şişe

Jel

b i l ir

akmaz

DÖNER KAPAK

• damlamaz ve akmaz
• emici ve gözenekli yüzeyler için
de uygundur
• baş üstü uygulamalar ve dikey
yüzeyler için
• birleştirme işleminin ardından
düzeltme yapmak mümkündür

• birkaç saniye içerisinde, çok hızlı yapışma ve sertleşme
• kolay kullanım
• temiz yapışma
• çok yüksek dayanıklılık
• hemen başka işlemler uygulanabilir
Kap boyutları

damlamaz

tıla
pa

döner kapa
ks

t
sinde ekrar k
a
aye

Ürün No.

Kap boyutu

Ürün No.

Kap boyutları

Ürün No.

Kap boyutları

Ürün No.

3 g şişe

93303

20 g şişe

93220

4 g şişe

93304

20 g tube

93620

3 g şişe SB kartı

93403

4 g şişe SB kartı

93404

20 g SB kartı tube

93720

10 g şişe

93310

10 g şişe SB kartı

93410

20 g şişe

93320

50 g şişe

93350

500 g şişe

933500

Kullanım alanları:
Örneğin metal, plastik, kauçuk, keçe, PVC, deri, ahşap, seramik ve çok daha fazlası gibi malzemeleri birbiriyle ve kendi aralarında yapıştırır.

Uygulama önerisi:
Yüzeyleri PETEC Multi Cleaner (Ürün No. 82100 veya 82200) ile iyice temizleyin ve yağdan arındırın. POWER hızlı yapıştırıcıyı bir
tarafa ince bir tabaka halinde uygulayın. Yapıştırılacak olan parçaları tam olarak birleştirin ve bastırın.

Satış Standı
20 x 20 g şişe
Ürün No. 93233
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Satış Standı
32 x 4 g şişe
Ürün No. 93504

POWER Hızlı Yapıştırıcı

POWER Yapıştırıcı Jel

Baz

Etil-siyanoakrilat

Etil-2-siyanoakrilat

Viskozite

40 mPa·s

Jel/tiksotrop

Renk

şeffaf

şeffaf

Sertleştirme sistemi

Hava nemi

Hava nemi

İşlevsel dayanıklılık

3 – 10 saniye

5 – 40 saniye

Boşluk geçişi

0,05 mm

0,5 mm

İşleme sıcaklığı

+5°C ila +30°C

+5°C ila +30°C

Sıcaklığa karşı dayanıklılık

-30°C ila +80°C

-30°C ila +80°C

Depolanabilirlik

12 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın

12 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın
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SpeedBond yapıştırma sistemi

Yapıştırıcılar

kırık parçaları yapısal olarak yapıştırmak ve onarmak için

h

Dolgu maddesi

Aktivatör spreyi

· gü ç l ü
ı
l
·
ız
Yapıştırma

ç ok

Doldurma

Yapıştırıcının sertleşmesini
önemli ölçüde hızlandırır.

yön l ü

SpeedBond

SpeedBond seti – Yüksek perfor- Yüksek performanslı yapıştırıcı ve dolgu maddesi manslı yapıştırıcı

Onarma

Kullanım alanları:
Plastik, metal, kauçuk, seramik, porselen, ahşap ve
çok daha fazlasını yapıştırma ve onarma.

Malzemeleri birkaç saniye içerisinde birbiriyle ve kendi
aralarında yapıştırır.
• hızlı, güçlü, çok yönlü
• yapıştırma
• doldurma
• onarma

Uygulama önerisi:
En küçük plastik parçalar bile yapıştırılabilir ve
sağlamlaştırılabilir, örn. tutucular ve klipsler.
SpeedBond dolgu maddesi ile birlikte çatlaklar,
birleşme yerleri, delikler ve boşluklar doldurulabilir.
Speedbond aktivatör spreyi, yüksek performanslı
yapıştırıcının sertleşme sürecini hızlandırır.

Satış Standı
6 x SpeedBond seti SB kartı
5 x SpeedBond aktivatör spreyi
Ürün No. 93565
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SB kartı

Örneğin plastik ve plastik
karışımları, metal, kauçuk,
seramik, porselen, ahşap ve
çok daha fazla çeşitli malzemeyi çok hızlı bir şekilde
yapıştırmak için.

SpeedBond dolgu maddesi
ile birlikte çatlaklar, birleşme
yerleri, delikler ve boşluklar
doldurulabilir. SpeedBond
dolgu maddesi bunun yanı
sıra yapıştırma yüzeyini
sağlamlaştırır ve büyütür.

Özel olarak SpeedBond yüksek
performanslı yapıştırıcıya
uyarlanmış olan ve yapıştırıcının sertleşme süresini önemli
ölçüde kısaltan sertleşme
hızlandırıcısı.

Ürün No.

Kap boyutu

Ürün No.

Kap boyutu

Ürün No.

Kap boyutu

Ürün No.

93550

20 g şişe

93520

30 g şişe

93530

150 ml sprey

93515

SpeedBond yüksek performanslı yapıştırıcı

SpeedBond dolgu maddesi

SpeedBond aktivatör spreyi

Baz

Etil-siyanoakrilat

–

Hidrojen karışımı

Viskozite

40 mPa·s

–

–

Renk

şeffaf

Sertleştirme sistemi

Hava nemi

gri
–

şeffaf
–

İşlevsel dayanıklılık

3 – 10 sn. (SpeedBond aktivatör spreyi ile kısaltılabilir)

–

Boşluk geçişi

0,05 mm (SpeedBond Filler dolgu maddesini kullanarak önemli ölçüde iyileştirilebilir)

–

İşleme sıcaklığı

+5°C ila +30°C

+5°C ila +30°C

+5°C ila +30°C

Sıcaklığa karşı dayanıklılık

-30°C ila +80°C

–

–

Depolanabilirlik

12 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın

sınırsız

12 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın
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Kontak yapıştırıcıları

Yapıştırıcılar

Lastik profil yapıştırıcısı

Kontak yapıştırıcısı
Universal

• çok yönlü kullanılabilir, emici malzemeler
için de uygundur
• temiz ve kolay kullanım
• hızlı ve anında yapıştırma gücü
• su ve tuzlu suya karşı dayanıklı

• emici olan ve olmayan malzemeler için
uygundur
• güçlü yapışma
• su, tuzlu su, yağ, yakıt, inceltilmiş asit ve
bazlara karşı dayanıklı

• üniversal olarak kullanılabilir
• fırça ile hassas ve temiz bir şekilde uygulanabilir
• su, tuzlu su, yağ, yakıt, inceltilmiş asit ve bazlara
karşı dayanıklı

Kap boyutu

Ürün No.

Kap boyutları

Ürün No.

Kap boyutu

Ürün No.

400 ml sprey

94340

70 ml tüp SB kartı

93870

350 ml fırçalı kutu

93935

350 ml fırçalı kutu

93835

Kullanım alanları:

Deri, köpüklü plastik, kauçuk, tekstil, keçe, ahşap,
mantar, karton, kağıt, izolasyon şiltesi, plastik, metal
ve çok daha fazla malzemeyi geniş yüzeyli bir şekilde
yapıştırmak için.

İç ve dış mekanlarda küçük ve geniş yüzeyli yapıştırma
işlemleri için, örn. lastik profiller, tam kauçuk, köpük
kauçuk ve doğal kauçuk, deri, keten, keçe, sert PVC ve
bütil kauçuk, ayrıca ahşap, elyaf takviyeli çimento plakalar ve metaller (çelik, sac, alüminyum) ve çok daha
fazlası ile birlikte. Otomobil alanında (kapı lastikleri,
contalar, kaplamalar, izolasyon şilteleri ve folyoları ve
çok daha fazlası), karavan, tekne, endüstri, el işleri, ev.

2K yapıştırıcılar

profesyonel plastik onarımları için komple çözüm

Püskürtmeli yapıştırıcı

Kullanım alanları:

Plastik ONARIM KITI

Kullanım alanları:
İç ve dış mekanlarda küçük ve geniş yüzeyli kombine
yapıştırma işlemleri için, örn. ahşap, kauçuk, mantar,
keçe, sert PVC, yumuşak köpüklü plastikler, bütil kauçuk,
metal, seramik, deri, keten ve çok daha fazlası.

Uygulama önerisi:
• Yapıştırıcıyı eşit bir şekilde yapıştırılacak olan yüzeylere uygulayın • Havalandırma süresine uyun
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Püskürtmeli yapıştırıcı

Lastik profil yapıştırıcısı

Kontak yapıştırıcısı Universal

Baz

Polikloropren/hidrojen karışımı

Polikloropren

Polikloropren

Viskozite

–

yakl. 3.000 mPa·s

yakl. 3.000 mPa·s

Renk

şeffaf

sarımsı-şeffaf

sarımsı-şeffaf

Sertleştirme sistemi

Hava nemi

Hava nemi

Hava nemi

Havalandırma süresi (+ 22°C'de)

3 dakika

10 – 15 dakika

10 – 15 dakika

İlk dayanıklılık (+ 22°C'de)

2 dakika

10 dakika

10 dakika

Sertleşme/ son dayanıklılık (+ 22°C'de)

12 saat

48 saat

48 saat

Sıcaklığa karşı dayanıklılık

-30°C ila +80°C

-30°C ila +120°C

-30°C ila +120°C

Depolanabilirlik

12 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın

24 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın

24 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın

Plastik ONARIM KİTİ
50 ml PlastBond, 50 ml POWER BiBond 3 dakika, 200 ml Multi Cleaner, 150 ml plastik primer,
Cutter, zımparalama süngeri, 12,5 x 100 cm yapısal kumaş, 10 x statik karıştırma borusu, uygulama tabancası
Ürün No. 98309
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PlastBond, POWER BiBond, Plastik Yapıştırıcı
ESUAR

LAR

A KS

Profesyonel yapıştırmalar için 2 bileşenli yapıştırıcılar

2K yapıştırıcılar
PlastBond

POWER BiBond
3 dakika

Sayfa
49, 50, 53

POWER BiBond
10 dakika

Plastik yapıştırıcı
high performance

line

Satış Standı
12 x 24 ml çift kartuş, karıştırma borusu dahil, SB kartı
Ürün No. 98333

Kullanım alanları:
Tampon, spoyler, radyatör ızgarası, kaplama klipsi, tutucu/far tutucuları ve kırık
plastik parçaların ve kaplamaların ve çok daha fazlasının onarımı için. Metal, ahşap,
taş, beton ve cam delikleri, çatlakları ve birleşme yerlerini yapıştırmak ve doldurmak
için de uygundur.

Karoseri ve araç yapımı alanının (örn. tampon, radyatör, aydınlatma, tutamak,
konsol parçaları, spoyler, telefon/hoparlör sabitleme ve çok daha fazlası) yanı sıra
plastik, ahşap işleme, elektroteknik, sabitleme teknikler, metal, fuar, model ve
makine yapımı alanında ve çok daha fazla alanda üniversal olarak kullanılabilir.

Çok yüksek yapışma kuvvetine sahip, 2 bileşenli üniversal yüksek
performanslı yapıştırıcı.
• metal, plastik, ahşap, kauçuk ve çok sayıda başka malzemeler üzerinde,
hem birbirleri ile hem de kendi aralarında mükemmel yapışma özelliği
• iç ve dış mekanlarda üniversal olarak kullanılabilir
• yüksek yapışma kuvveti ve hızlı sertleşme
• yüksek çekme, kesme ve soyulma dayanıklılığı
• zımparalanabilir ve çok sayıda boyama sistemi ile üzeri boyanabilir
• su, yağ, yakıt ve çok sayıda kimyasala karşı dayanıklı

Kap boyutları

Ürün No.

Kap boyutları

24 ml çift enjektör
SB kartı

98325

2 4 ml çift enjektör
SB kartı

98625

50 ml çift kartuş

98350

50 ml çift kartuş

98550

Kap boyutu

Ürün No.

400 ml çift kartuş

985400

50 ml çift kartuş

98150
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Kullanım alanları:
Ürün No.

Kap boyutları

Ürün No.

50 ml çift kartuş

98551

400 ml çift kartuş

985401

Tüm plastikler ve plastik karışımları (ayrıca PE, PP, PU, PC, PA, EPDM, POM, ABS),
teflon (PTFE), PVC, pleksiglas ve GFK için,
metal, ahşap ve kauçuk ile birlikte de
kullanılabilir.

POWER BiBond 3 dakika

POWER BiBond 10 dakika

Plastik yapıştırıcı high performance

Baz

Poliüretan

Metil metakrilat

Metil metakrilat

Metil metakrilat

Karışım oranı

1:1 (hacim)

1:1 (hacim)

1:1 (hacim)

10:1 (hacim)

Renk

siyah

beyaz/sarı

beyaz/sarı

beyaz

Sertleştirme sistemi

2 bileşen (reçine ve sertleştirici)

2 bileşen (reçine ve sertleştirici)

Kap süresi/işleme süresi
Sertleşme/son dayanıklılık

• Yapıştırma yerini zımparalayın ve temizleyin • en uygun yapıştırıcı karışımı PETEC karıştırma borusunu (Ürün No. 98510) kullanmanızı öneririz
• Parçaları işleme süresi içerisinde yapıştırın

Zor yapışan yüzeylerde çok iyi
yapışma özelliğine sahip 2 bileşenli
yüksek performanslı yapıştırıcı.
• çok yüksek son dayanıklılık ile
yüksek yapışma kuvveti
• zımparalanabilir ve üzeri
boyanabilir
• su, tuzlu su, yağ, yakıt ve çok sayıda
kimyasala karşı dayanıklı

PlastBond

İlk dayanıklılık

Uygulama önerisi:

Sayfa
53

Plastikleri onarmak ve yapıştırmak
için hızlı bir şekilde sertleşen,
2 bileşenli yapıştırıcı.
• mükemmel yapışma, hafif esnek ve
kırılmaya karşı dayanıklı
• karıştırma borusu sayesinde kolay
kullanım
• damlamaz, kolayca şekil verilebilir
• zımparalanabilir ve çok sayıda
boyama sistemi ile üzeri boyanabilir
• su, yağ, yakıt ve çok sayıda
kimyasala karşı dayanıklı

Satış Standı
12 x 24 ml çift kartuş, karıştırma borusu dahil, SB kartı
Ürün No. 98533

Kullanım alanları:

ESUAR

LAR

A KS

PROFI

2 bileşen (reçine ve sertleştirici)

2 bileşen (reçine ve sertleştirici)

1 dakika

3 dakika

10 dakika

3 dakika

3 dakika

6 dakika

20 dakika

90 dakika

20 dakika

12 saat

12 saat

24 saat

Çekme kesme dayanıklılığı (malzemeye bağlı) 16 N/mm

22 N/mm

23 N/mm

22 N/mm2

İşleme sıcaklığı

+5°C ila +30°C

+5°C ila +30°C

+5°C ila +30°C

+5°C ila +40°C

Sıcaklığa karşı dayanıklılık

-40°C ila +140°C

-40°C ila +120°C

-40°C ila +120°C

-25°C ila +50°C

Depolanabilirlik

24 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın 9 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın

9 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın

12 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın

2

2

2
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POXY, sıvı metal, POWER çelik

2K yapıştırıcılar

Satış Standı
12 x 24 ml çift kartuş, karıştırma borusu dahil, SB kartı
Ürün No. 98033

Kullanım alanları:
Metal, taş, ahşap, cam, seramik ve çok sayıda plastik
üzerinde üstün yapışma özelliği.

Satış Standı
12 x 25 ml çift enjektör SB kartı
Ürün No. 97333

Kullanım alanları:
Demir, çelik, döküm, alüminyum, alaşım, seramik,
beton, ahşap ve çok sayıda plastik malzemenin onarımı
için. Çatlak, delik, hatalı delik, boşlukları doldurmak,
macun çekmek ve yapıştırmak ve borularda, depolarda,
vida dişlerinde, karoseri ve makine parçalarında onarım
işlemleri için.

ESUAR

LAR

A KS

Profesyonel yapıştırma işlemleri ve onarımlar için2 bileşenli yapıştırıcı

POXY

Sıvı metal

POWER Çelik

Yüksek yapıştırma kuvvetine sahip,
şeffaf 2 bileşenli üniversal yapıştırıcı.
• iç ve dış mekanlarda üniversal olarak
kullanılabilir
• UV ışınlarına karşı dayanıklı
• yüksek çekme ve darbe dayanıklılığı
• artık esneklik kalır
• su, tuzlu su ve çok sayıda kimyasala karşı iyi
dayanıklılık

Doldurma, macun çekme ve yapıştırma işlemleri
için 2 bileşenli epoksi reçine metal.
• tüm metaller (örn. demir, çelik, döküm,
alüminyum, alaşım ve çok daha fazlası),
seramik, beton, ahşap ve çok sayıda plastik
üzerinde üstün yapışma özelliği
• yüksek sağlamlık ve başka malzemelere de
üstün yapışma özelliği
• hızlı sertleşme
• talaşlı işlenebilir, zımparalanabilir ve çok sayıda
boyama sistemi ile üzeri boyanabilir
• su, yağ, yakıt ve çok sayıda kimyasala karşı
dayanıklı

Onarmak, yapıştırmak ve doldurmak için hızlı bir
şekilde sertleşen 2 bileşenli, şekillendirilebilir
madde
• iç ve dış mekanlarda üniversal olarak
kullanılabilir
• üstün yapışma özelliği sayesinde kolay kullanım
• çok yüksek dayanıklılık
• nemli alt yüzeyler üzerinde ve su altında
da hızlı sertleşme
• paslanmaz
• ek işlem uygulanabilir, örn. zımparalama,
delme, diş açma, testere ile kesme ve boyama
• su, tuzlu su, yağ, yakıt ve çok sayıda kimyasala
karşı dayanıklı

Kap boyutları

Ürün No.

Kap boyutları

Ürün No.

Kap boyutları

Ürün No.

24 ml çift enjektör SB kartı

98425

25 ml çift enjektör SB kartı

97425

50 g paket

97350

50 ml çift kartuş

98050

50 ml çift kartuş

97355

50 g SB kartı

97450

Sayfa
49, 53

Satış Standı
20 x 50 g paket
Ürün No. 97344

Kullanım alanları:
Çatlak, delik, hatalı delik, boşlukları doldurmak, macun
çekmek ve yapıştırmak ve metal (demir, çelik, döküm,
alüminyum, alaşım ve çok daha fazlası), seramik, beton,
ahşap ve plastik parçalarında onarım ve rekonstrüksiyon
için. Birçok alanda hızlı, kalıcı onarımlar için, örn.: Yağ
karteri, yakıt deposu, egzoz, radyatör, borular, vida dişi,
hazne, çatı oluğu, karoseri parçaları ve sac parçalar.

POXY

Sıvı metal

POWER Çelik

Baz

Epoksi reçine

Epoksi reçine

Epoksi reçine

Karışım oranı

1:1 (hacim)

1:1 (hacim)

1:1 (hacim)

Sertleştirme sistemi

2 bileşen (reçine ve sertleştirici)

2 bileşen (reçine ve sertleştirici)

2 bileşen (reçine ve sertleştirici)

Renk

şeffaf

gri

gri

Kap süresi/işleme süresi

4 – 5 dakika

İlk dayanıklılık
Sertleşme/son dayanıklılık

4 dakika

4 dakika

10 dakika

10 dakika

10 dakika

30 dakika

30 dakika

30 dakika

Çekme kesme dayanıklılığı (malzemeye bağlı) 9,7 N/mm

25 N/mm

–

İşleme sıcaklığı

+5°C ila +30°C

+5°C ila +30°C

+5°C ila +30°C

Sıcaklığa karşı dayanıklılık

-40°C ila +120°C

-40°C ila +120°C

-50°C ila +260°C

Depolanabilirlik

24 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın

12 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın

18 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın

2

Uygulama önerisi:
Şeffaf yapıştırma işlemleri için ideal.

14

Uygulama önerisi:
Yapıştırma yerini zımparalayın ve temizleyin. Parçaları işleme süresi içerisinde yapıştırın.

2
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Yapışkan bantlar

Yapışkan bantlar

birçok uygulama için yüksek kaliteli çok yönlü bantlar
POWER Tape

POWER Tape yapışkan bant

Yoğun dokunmuş, özel kaplamalı, yüksek kaliteli yapışkan bant.
• çok yüksek yapışma kuvveti
• iç ve dış mekan uygulamaları için
• çok dayanıklı
• artık kalmadan temizlenebilir
• dokuma yönünde ayrılabilir
• neme karşı dayanıklı

Montaj bandı

Montaj bandı

Montaj pedleri

Kendinden kaynaklı onarım bandı.
POWER bant kolayca kullanılabilir ve
uygulanabilir.
• kendinden kaynaklı, yapışmaz
• su, ısı ve UV ışınlarına karşı
mükemmel dayanıklılık
• darbelere ve kopmaya karşı
dayanıklı
• kirli cisimler üzerinde de
kullanılabilir

İyi yapışma kuvvetine sahip, çift taraflı
köpüklü plastik yapışkan bant, örn,
otomobil, el işleri, endüstri, fuar ve
platform yapımı ve çok daha fazlası için.
• iç ve dış mekanda kullanım
• titreşimleri önler
• boşlukları doldurur
• UV ışınlarına karşı dayanıklı
• yüksek yapışma kuvveti
• üstün kesme dayanıklılığı
• vida ve perçinlerin yerine
kullanılabilir

Şeffaf ve çok dayanıklı yapışkan
bağlantılar için çift taraflı, yüksek
performanslı yapışkan bant.
• çok yüksek yapışma kuvveti
• ısıya karşı iyi dayanıklılık
• iç ve dış mekanda kullanım
• başlangıçta yüksek yapışma kuvveti
• vida ve perçinlerin yerine
kullanılabilir
• UV ışınlarına karşı dayanıklı
• neme karşı dayanıklı

Hızlı ve kolay montaj için çift taraflı
yapıştırma pedleri.
• hava koşullarına ve neme karşı
dayanıklı
• güçlü yapışma

Boyut

Ürün No.

Boyut

Ürün No.

Boyut

Ürün No.

Boyut

Ürün No.

5 m x 19 mm SB kartı

94905

2 m x 12 mm SB kartı

87122

2 m x 19 mm SB kartı

87192

3’lü set SB kartı

87003

Uni kumaş bant

• iç ve dış mekan uygulamaları için
• yüksek yapışma kuvveti
• neme karşı dayanıklı

Renkler

Ürün No.

Renkler

Ürün No.

Renkler

Ürün No.

siyah, 5 m x 50 mm SB kartı

86105

siyah, 50 m x 50 mm

86150

siyah, 50 m x 48 mm

87350

gümüş, 5 m x 50 mm SB kartı

86205

gümüş, 50 m x 50 mm

86250

gümüş, 50 m x 48 mm

87450

Kullanım alanları:
Sabitleme, güçlendirme, sızdırmaz hale getirme, izole etme, paketleme ve birleştirme, açıklıkları kapatma ve hatları, boruları, hortumları onarma ve çok daha fazlası.
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POWER bant

POWER Tape

POWER Tape yapışkan bant

Uni kumaş bant

Baz

LPDE kaplamalı pamuk-polyester kumaş

LPDE kaplamalı pamuk-polyester kumaş

PE kaplamalı, sentetik kumaş, sentetik kauçuk

Renkler

siyah ve gümüş

siyah ve gümüş

Esneme

% 12

% 12

Çekme kuvveti (malzemeye bağlı)

75 N/cm

75 N/cm

İşleme sıcaklığı

+5°C ila +35°C

Sıcaklığa karşı dayanıklılık
Depolanabilirlik

Kullanım alanları:
Motorlu taşıt alanında onarımlar
(radyatör ve motor hortumları, ateşleme
kabloları, contalar ve tutucular). Su
hortumlarını ve su borularını sızdırmaz
hale getirmek için. Elektrikli bileşenleri
izole ve emprenye etmek için.

Metal, cam, taş, fayans, ahşap ve çeşitli
plastikler gibi çok sayıda malzeme üzerinde
iyi yapışma özelliği. Süs çıtalarını, amblemleri, tertibatları ve çok daha fazlasını
sabitlemek ve tutucuları, aynaları, resimleri,
levhaları, montaj parçalarını, kancaları ve
çok daha fazlasını monte etmek için.

Metal, cam ve çok sayıda plastik
üzerinde iyi yapışma özelliği. Süs
çıtalarını, profilleri, takviye elemanlarını,
amblemleri, dikiz aynalarını, levhaları ve
işaretlemeleri sabitlemek için.

Aynaları, resimleri, levhaları, tutucuları,
montaj parçalarını, kancaları ve çok daha
fazlasını monte etmek ve sabitlemek için.

POWER bant

Montaj bandı siyah

Montaj bandı şeffaf

Montaj pedleri

Baz

Poliizobütilen ve kauçuk

çapraz bağlı polietilen köpük

Akrilik

Akrilik

siyah ve gümüş

Renk

siyah

siyah

şeffaf

siyah

% 25

Esneme

% 600

% 200

% 200

35 N/cm

Çekme kuvveti (malzemeye bağlı)

–

40 N/cm

70 N/cm

40 N/cm2

+5°C ila +35°C

+5°C ila +35°C

İşleme sıcaklığı

+5°C ila +35°C

+5°C ila +35°C

+5°C ila +35°C

+5°C ila +35°C

-15°C ila +85°C

-15°C ila +85°C

-15°C ila +60°C

Sıcaklığa karşı dayanıklılık

-40°C ila +90°C

-20°C ila +120°C

-30°C ila +120°C

-20°C ila +120°C

24 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın

24 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın

24 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın

Depolanabilirlik

24 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın 24 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın 24 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın 24 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın

2

2

2

2

–
2

17

Montaj yapıştırıcısı

ESUAR

beyaz

LAR

iç ve dış mekanda emici olan ve olmayan yapıştırma yüzeylerinde kullanım için
uygun, tek bileşenli, esnek yapıştırıcı ve sızdırmazlık maddesi

A KS

YAPIŞTIRMA VE SIZDIRMAZ HALE GETİRME ecoline
gri

siyah

Sayfa
51, 52, 54

• geniş yapışma alanı ve üstün sızdırmaz hale getirme özellikleri
• iç ve dış mekanlarda üniversal olarak kullanılabilir
• başlangıçta çok yüksek yapışma ve yüksek son dayanıklılık
• darbe ve titreşimleri önler
• esnek ve dinamik olarak yüksek dayanıklı
Kap boyutu
Satış Standı
80 ml tüp
6 x şeffaf, 12 x siyah
Ürün No. 94033

290 ml kartuş
Satış Standı
290 ml kartuş
6 x beyaz, gri, şeffaf, 12 x siyah
Ürün No. 94505

130

ŞLANGIÇTA YAPIŞMA

kg/m²

esnek ve dinamik,
yüksek dayanıklı
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başlangıçta çok yüksek
yapışma ve yüksek son
dayanıklılık
2200
ÇEKME DAYANIKLILIĞI

kg/m²

geniş yapışma alanı,
üstün sızdırmaz hale
getirme özellikleri

şeffaf

eskimeye, hava koşullarına,
UV ışınlarına ve suya karşı
dayanıklı

Ürün No.

94529

Kap boyutu

290 ml kartuş

• hava koşullarına, eskimeye, UV ışınlarına, suya ve tuzlu suya karşı dayanıklı
• izosiyanat, çözücü madde, PVC ve silikon içermez
• üzerine dispersiyon boya uygulanabilir
• su altında da sertleşir
Ürün No.

94629

Baz

MS polimer

Renkler

beyaz, gri, siyah, şeffaf

Sertleştirme sistemi

Hava nemi

Tüketim (tırtılda 6 mm)

25 ml/metre

İşleme süresi

10 – 15 dakika

Başlangıçta yapışma

130 kg/m2

Çekme dayanıklılığı

2.200 kg/m2

Sertleşme (+22°C'de)

24 saatte 3 mm

Shore A sertliği

60°

İşleme sıcaklığı

+5°C ila +40°C

Sıcaklığa karşı dayanıklılık

-40°C ila +100°C

Depolanabilirlik

24 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın

Kap boyutları

Ürün No.

Kap boyutları

Ürün No.

80 ml tüp

94270

80 ml tüp

94170

290 ml kartuş

94729

290 ml kartuş

94929

Kullanım alanları:
İnşaat, işçilik, ev, hobi, endüstri ve otomobil alanları için uygundur. Metal,
cam, taş, beton, sıva, fayans, doğal taş, ahşap, boyalı yüzeyleri, ayna, strafor
ve çok sayıda plastik malzemeyi yapıştırır; süpürgelik, alçıpan ve sunta plaka,
kanca, perde çubukları, karoseri ve sac parçaları, duvar kaplamaları, izolasyon
plakaları, yalıtım/kuru inşaat plakalarını ve çok daha fazlasını monte etmek
için uygundur.

Uygulama önerisi:
• strafor için de uygundur • işleme sürelerine uyunuz

19

Cam yapıştırma – primersiz

Çoklu aktif primerli set sistemi

Cam yapıştırıcısı economic
Kartuş

TÜV

17
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EN

lü

EN

IS
O/

ol
ntr
IEC
‘ye göre ko

17
0 25

Teknik
Bilirkişi raporu
ol
ntr
IEC
‘ye göre ko

• sürüşe hızlı hazır olma durumu
• tüm araç tipleri için uygundur
• TÜV Crash-Test kontrollü

lü

TÜV

DIN

utomot iv
DA
e
SÜ

bH
Gm

bH
Gm

DIN

Teknik
Bilirkişi raporu

• UV ışınlarına karşı dayanıklı
• izosiyanat içermez
• düşük iletkenlik

Sayfa
51, 54

primersiz

utomot iv
DA
e
SÜ

IS
O/

ön, arka ve yan camları monte etmek için

Cam yapıştırıcısı seti

Cam yapıştırıcısı economic
Hortum çantası

primersiz

ESUAR

LAR

A KS

ön, arka ve yan camları primersiz bir şekilde monte etmek için

Cam yapıştırma

• yüksek modüllü
• hızlı sertleşme

Kap boyutu

Ürün No.

Kap boyutu

Ürün No.

290 ml kartuş

84290

400 ml hortum çantası

84400

Cam yapıştırıcısı economic
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Baz

1K değiştirilmiş silan polimer

Renk

siyah

Sertleştirme sistemi

Hava nemi

İşleme süresi

15 dakika

Sürüşe hazır olma durumu (+22°C'de)

2 saat

Sertleşme (+22°C'de)

yakl. 3 mm/24 saat

İşleme sıcaklığı

+5°C ila +35°C

Depolanabilirlik

24 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın

Uygulama önerisi:
• camı iyice temizleyin
• primer gerekli değildir
• Yapıştırıcıyı her zaman cama dik bir şekilde uygulayın

Cam yapıştırıcısı seti „Kartuş“
1x cam yapıştırıcısı kartuşu 310 ml
1x çoklu aktif primer kombi çubuk 10 ml
1x temizleme seti

Cam yapıştırıcısı seti „Hortum çantası“
1x cam yapıştırıcısı hortum çantası 400 ml
1x çoklu aktif primer kombi çubuk 10 ml
1x temizleme seti

Kap boyutu

Ürün No.

Kap boyutu

Ürün No.

310 ml kartuşlu set

83333

400 ml hortum çantalı set

83433
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Cam yapıştırma
Cam yapıştırıcısı
Hortum çantası

Çoklu aktif primer
kombi çubuk

Siyah primer

A KS

Sayfa
51, 54

• seramik kaplaması olan ve
olmayan tüm camlarda yapıştırma
işlemleri için, UV ışınlarına karşı
üstün koruma sağlar
• RIM kaplamaları aktifleştirmek
için, örn. PU ve PVC
• vidalanabilir aplikatör sayesinde
kolayca uygulanabilir

Yapıştırma ve sızdırmazlık
maddelerini uygulamadan önce
yapıştırma yüzeylerini temizlemek
ve yağdan arındırmak için.

Cam yapıştırma
Aktivatör

Ayna yapıştırıcısı

ESUAR

Sayfa
50

LAR

ESUAR

Ön, arka ve yan camları monte etmek için hızlı yapışma özellikli ve kısa
hareket süreli, tek bileşenli, yüksek modüllü, hava neminde sertleşen
poliüretan yapıştırma ve sızdırmazlık maddesi.
• PETEC çoklu aktif primer kombi çubuk veya siyah primer ile birlikte üstün
yapışma özelliği
• PETEC çoklu aktif primer kombi çubuk veya siyah primer ile birlikte
UV ışınlarına karşı yüksek dayanıklılık
• artık malzeme üzerinde iyi yapışma özelliği
• düşük elektriksel iletkenlik sayesinde entegre edilmiş cam antenleri için
uygundur
• yüksek modüllü

Aktivatör veya siyah primer
uygulamadan önce yapıştırma
yüzeylerini temizlemek için ve
yapıştırıcı tırtıl mevcut olduğunda
yapıştırıcı olarak.

Cam yapıştırma işlemlerinde ön
işleme için yapıştırıcı ve UV ışınlarına
karşı koruma.

PU veya PVC ön kaplamalı camların
astar kat uygulamaları için.

Dikiz aynasını ön cama yapıştırmak
için özel yapıştırma seti. Yapıştırma
seti anten, bariyer vs. camlara
sabitlemek için de kullanılabilir.
• kolay kullanım
• karıştırmaya gerek yoktur
• 2 yapıştırma işlemi için dokulu
kumaşlı

Kap boyutu

Ürün No.

Kap boyutu

Ürün No.

Kap boyutu

Ürün No.

İçindekiler

30 ml

82130

30 ml

82330

30 ml

82230

Yapıştırma seti SB kartı:
1 g yapıştırıcı,
93800
2 x dokulu kumaş

Uygulama önerisi:

Uygulama önerisi:

Ön camı temizlemek için
çok uygundur.

Primerin ve aktivatörün yerini alır.
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Özel temizleyici

Temizleme seti

LAR

A KS

Cam yapıştırıcısı
Kartuş

Aksesuarlar

Kap boyutu

Ürün No.

Kap boyutu

Ürün No.

Kap boyutu

Ürün No.

İçindekiler

Ürün No.

310 ml kartuş

83310

400 ml hortum çantası

83400

10 ml kombi çubuk

82410

Temizleme seti
1 x ıslak bez,
1 x kuru bez

82111

Cam yapıştırıcısı

Çoklu aktif primer kombi çubuk

Temizleme seti

Baz

1 bileşenli poliüretan

Karışım

Etanol/karışım

Renk

siyah

siyah

şeffaf

Sertleştirme sistemi

Hava nemi

–

–

Havalandırma süresi

–

10 dakika

5 dakika

İşleme süresi

20 dakika

–

–

Sürüşe hazır olma durumu (+22°C'de)

2 saat

–

Sertleşme (+22°C'de)

yakl. 3,5 mm/24 saat

–

İşleme sıcaklığı

+5°C ila +35°C

Depolanabilirlik

12 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın

Yedek dokulu kumaş

Uygulama önerisi:

Ürün No.

93801

Uygulama önerisi:

Temizleyiciyi, aktivatörü ve primeri her zaman eşit bir şekilde aynı yönde uygulayın. Havalandırma veya kuruma
süresine uyunuz.

Ayna yapıştırıcısı sadece dokulu kumaş
ile birlikte işe yarar.

Özel temizleyici

Siyah primer

Aktivatör

Ayna yapıştırıcısı

Baz

Etanol

Karışım

Etil asetat

Poliüretan akrilik reçine / hidroksi
propil metakrilat

–

Renk

şeffaf

siyah

şeffaf

kehribar

–

Havalandırma süresi

5 dakika

10 dakika

10 dakika

–

+5°C ila +35°C

+5°C ila +35°C

İşleme sıcaklığı

+5°C ila +35°C

+5°C ila +35°C

+5°C ila +35°C

+5°C ila +35°C

12 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın

24 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın

Depolanabilirlik

12 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın 12 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın 12 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın 24 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın
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Karoseri

ESUAR

beyaz

LAR

hava neminde sertleşen ve ardından üzeri boyanabilen, poliüretan bazlı,
hızlı sertleşen, esnek, tek bileşenli yapıştırma ve sızdırmazlık macunu

A KS

K&D karoseri yapıştırma ve sızdırmazlık maddesi
gri

Sayfa
51, 54

• geniş yapışma alanı
• güçlü yapışma
• farklı büyüklükte sızdırmazlık boşluklarını köprüler
• kalıcı sızdırmazlık etkisi
• sürekli esnek ve titreşimlere karşı dayanıklı
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siyah

• üzeri boyanabilir
• silikonsuz
• aşındırıcı değildir
• hava koşullarına ve UV ışınlarına karşı dayanıklı
• inceltilmiş asitlere ve bazlara karşı dayanıklı

Kap boyutu

Ürün No.

Kap boyutu

Ürün No.

Kap boyutu

Ürün No.

310 ml kartuş

94530

310 ml kartuş

94630

310 ml kartuş

94730

Baz

Poliüretan

Renkler

beyaz, siyah, gri

Sertleştirme sistemi

Hava nemi

Tüketim (tırtılda 6 mm)

25 ml/metre

İşleme süresi

10 – 15 dakika

Sertleşme (+22°C'de)

yakl. 4 mm/24 saat

Shore A sertliği

40°

İşleme sıcaklığı

+5°C ila +40°C

Sıcaklığa karşı dayanıklılık

-40°C ila +90°C

Depolanabilirlik

12 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın

Kullanım alanları:
Karoseri ve konteyner yapımında üniversal uygulamalar: Metal (işlenmemiş çelik
sac, astar kat uygulanmış ve boyalı, alüminyum, paslanmaz çelik), çok sayıda
plastik, ahşap ve cam yapıştırmak için uygundur, örn. metal konstrüksiyonların,
çok yük uygulanan birleşme yerlerinin sızdırmazlık işleri ve titreşimli parçaların
yapıştırma işlemleri.

Uygulama önerisi:
• ısı, sertleşme sürecini hızlandırır
• ancak tamamen sertleştikten sonra üzeri boyanabilir
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2K karoseri yapıştırıcısı, Karo kalay

Karoseri

line

Tavan, yan panel, duvar, çamurluk ve
çok daha fazlasını profesyonel ve yüksek
dayanıklı 2K yapıştırma için.
• metalleri (sac, çelik, galvanize çelik, alüminyum, magnezyum, alaşımlar) ve plastik
ile elyaflı kompozit malzemeleri (AFK, CFK,
GFK) birbiriyle ve kendi aralarında yapıştırır
• yapısal yapıştırma, sızdırmaz hale getirme
ve onarma
• çarpmaya karşı mükemmel koruma için
darbelere karşı dayanıklı hale getirilmiştir
• aracın sağlamlığını arttırır
• temas sonucu korozyonu önler
• nokta kaynağı yapılabilir

A KS

Yüksek kaliteli tek bileşenli
yapıştırma ve sızdırmazlık
maddesi.
• geniş yapışma alanı
• başlangıçta yüksek yapışma
• yüksek son dayanıklılık
• ü stün sızdırmazlık özellikleri
• s ilikon, çözücü madde,
izosiyanat içermez
• e snek ve dinamik olarak
yüksek dayanıklı
• üzeri boyanabilir
• titreşimleri önler
• e skimeye, hava koşullarına,
UV ışınlarına ve suya karşı
dayanıklı

ESUAR

Sayfa
52, 53

Karo çinko, çinko kaplama uygulamasının
yerini alan iki bileşenli bir karoseri eşitleme
maddesidir.
• tüm malzemeler üzerinde mükemmel
yapışma özelliği, örn. sac, çelik, galvanize
çelik, alüminyum, magnezyum, alaşımlar
ve çok sayıda elyaflı kompozit.
• mükemmel şekillendirilebilir,
zımparalanabilir ve üzerine boyanabilir
• temas sonucu korozyonu önler

Kap boyutu

Ürün No.

Kap boyutu

Ürün No.

195 ml kartuş

98195

265 ml kartuş

96175

Kullanım alanları:

Kullanım alanları:

Metal (sac, çelik, galvanize çelik, alüminyum, magnezyum, alaşım), plastik ve elyaflı
kompozit (örn. AFK, CFK, GFK) malzemelerden imal edilmiş olan taşıyıcı karoseri ve
montaj parçalarında yapıştırma işlemleri için.

Hasarlı yerleri ve onarım yapılan yerleri eşitlemek ve doldurmak için. Marşpiye,
tekerlek gövdesi, çamurluk, motor kapağı, kapı, tavan, arka ve yan parçalarda vs.
çizik, çıkıntı, kaynak dikişi ve onarım saclarında.

Uygulama önerisi:

Uygulama önerisi:
• Isı, sertleşme sürecini önemli ölçüde hızlandırır (kızılötesi ışın yayıcı, ısı kabini)
• yenilikçi kartuş sistemi sayesinde kolay işleme
İşleme için dönüşüm oranı 25:1 olan uygulama tabancamızın kullanılmasını
öneririz (Ürün No. 81600, Sayfa 52).

2K karoseri yapıştırıcısı
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line

LAR

A KS

PROFI

Sayfa
51, 52, 54

Çok fonksiyonlu dikiş contası
gri
siyah

• KARO çinko maddesini biraz fazlalık ile şekillendirin
• sertleştikten sonra karoseri rendesi ile işlenebilir
• ısı, sertleşme sürecini hızlandırır
• yenilikçi kartuş sistemi sayesinde kolay işleme
İşleme için dönüşüm oranı 25:1 olan uygulama tabancamızın kullanılmasını öneririz (Ürün No. 81600, Sayfa 52).

ESUAR

LAR

PROFI

Karo çinko karoseri eşitleme maddesi

ESUAR

LAR

Karo yapıştırıcı 2K karoseri yapıştırıcısı

Kuvvetli yapıştırıcı

A KS

karoseri parçalarında ve sac parçalarda yapıştırma işlemleri ve onarımlar için

Sayfa
52, 54

Kaynak dikişlerini kapatmak ve orijinal yapıyı yeniden oluşturmak için tek bileşenli püskürtülebilir ve
sürülebilir dikiş contası
• kalıcı bağlantılar
• çoğu alt yüzey üzerine astar kat olmadan yapışır
• çözücü içermez (kuruduktan sonra malzeme
büzüşmez)
• hemen üzeri boyanabilir (ıslak üzerine ıslak)
• sertleştikten sonra kalıcı olarak esnektir:
• – Boyada çatlak oluşumlarını en aza indirir
• – taş çarpmalarına karşı üstün koruma
• – mekanik hasarlara karşı dayanıklı

Kap boyutu

Ürün No.

Kap boyutları

Ürün No.

290 ml kartuş

94229

310 ml kartuş, gri

94131

310 ml kartuş, siyah

94231

Kullanım alanları:

Kullanım alanları:

Karoseri, otomobil ve konteyner yapımında, kamyon
üst yapılarında, taşıma araçlarında ve özel araçlarda,
hazne ve aparat yapımında, gemi ve tekne yapımında
yapıştırma ve sızdırmazlık işlemleri için. Motorlu taşıt
alanında uygulamalar: örn. davlumbaz, spoyler,
çamurluk, araç alt tabanı, bagaj tabanı, ön ve arka
spoylerde dikişler, kıvrım yeri kapatma. Metal, cam,
taş, beton, sıva, alçı, fayans, doğal taş, ahşap, boyalı
yüzey, ayna, PVC ve çok daha fazla plastik malzemenin
montaj yapıştırma işlemleri için de uygundur.

Kalıcı olarak esnek, yüksek yapışma özellikli dikiş sızdırmazlığı ve kaza sonrası onarımından sonra orijinal yapıyı
yeniden oluşturmak için, örn. motor bölmesi alanında, bagaj, taban grupları, davlumbaz ve üst üste binen bağlantı
dikişlerinde.

Uygulama önerisi:
Orijinal yapılara teleskopik basınçlı hava tabancası (Ürün No. 94333) ile püskürtme yapılabilir.

Kuvvetli yapıştırıcı

Çok fonksiyonlu dikiş contası

Baz

MS polimer

MS polimer

Renk

siyah

siyah, gri

Sertleştirme sistemi

Hava nemi

Hava nemi

Karo çinko

Tüketim (tırtılda 6 mm)

25 ml/metre

–

10 – 15 dakika

yakl. 15 dakika

Renk

siyah

gri

İşleme süresi

Kap süresi/işleme süresi

60 dakika

60 dakika

Sertleşme (+22°C'de)

3 mm/24 saat

3 mm/24 saat

> % 250

> % 250

Sertleşme/son dayanıklılık

24 saat
(ısıl işlem ile önemli ölçüde hızlanır)

8 ila 12 saat
(ısıl işlem ile önemli ölçüde hızlanır)

Kopma esnemesi
Shore A sertliği

60°

40°

İşleme sıcaklığı

+5°C ila +35°C

+5°C ila +25°C

İşleme sıcaklığı

+5°C ila +40°C

+5°C ila +40°C

Sıcaklığa karşı dayanıklılık

+230°C'ye kadar

-40°C ila +90°C

Sıcaklığa karşı dayanıklılık

-40°C ila +100°C

-40°C ila +100°C

Depolanabilirlik

12 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın

12 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın

Depolanabilirlik

24 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın

12 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın
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Gövde altı koruması ürün yelpazesi

Gövde altı koruması

A KS

ESUAR

Sayfa
52

LAR

gövde altı, yan marşpiye ve boşluk alanlar gibi korozyon
tehlikesi olan alanlarda en uygun koruma

Taş çarpmasına karşı koruma ve gövde altı koruması Çoklu UBS parafin
siyah
gri

Boşluk koruması ve
muhafaza

• onarım ve karoseri parçalarını pasa ve taş darbelerine karşı korur
• tüm yüzeyler üzerinde iyi yapışma özelliği
• gürlemeyi önleyici etkisi olan esnek, yapısal ve kapalı bir koruyucu tabaka
oluşturur
• üzeri boyanabilir
• kırılgan veya çatlak hale gelmez ve yüksek ısılarda da yapışır
• su, tuzlu su, fren hidroliği ve çok sayıda kimyasala karşı dayanıklı

• karoseri parçalarını ve metal
parçaları korur ve bakımlarını
yapar
• hızlı kuruyan, kalıcı olarak plastik
koruyucu tabaka
• çok iyi penetrasyon özelliği, nemi
önler
• koruyucu muhafaza veya ek muhafaza olarak oldukça uygundur
• ısıya karşı yüksek dayanıklılık ve
soğuğa karşı iyi esneklik
• su, tuzlu su, fren hidroliği ve çok
sayıda kimyasala karşı dayanıklı

• karoseri boşlukları için uzun süreli
korozyon koruması
• hızlı kuruyan, kalıcı olarak plastik
koruyucu tabaka
• nemi önler ve ortadan kaldırır
• çok iyi penetrasyon özelliği,
ulaşılması zor olan karoseri
boşluklarına da ulaşır
• ısıya karşı yüksek dayanıklılık ve
soğuğa karşı iyi esneklik
• su, tuzlu su, fren hidroliği ve çok
sayıda kimyasala karşı dayanıklı

Kap boyutları

Kap boyutları

Gövde altı koruması bitüm

• pas ve taş darbelerine karşı uzun süreli koruma
• metal yüzeyler üzerinde iyi yapışma özelliği
• gürlemeyi önleyici etkisi olan kalıcı, esnek ve kapalı bir
koruyucu tabaka oluşturur
• su, tuzlu su, fren hidroliği ve ok sayıda kimyasala karşı
dayanıklı
• üzeri boyanamaz
Kap boyutları

Ürün No.
73150

500 ml sprey
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üzeri boyanabilir

1000 ml emme kutusu

73110

1000 ml fırçalı kutu

73100

Baz

Bitüm

Renk

siyah

Sertleştirme sistemi

Hava nemi

Püskürtme mesafesi

25 cm

Kuruma süresi

yakl. 3 saat

Sertleşme

yakl. 24 saat (sıcaklığa ve katman kalınlığına bağlı)

İşleme sıcaklığı

+10°C ila +30°C

Depolanabilirlik

24 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın

Uygulama önerisi:
• işleme sıcaklığına dikkat ediniz
• kutuyu kullanımdan önce iyice çalkalayın veya
karıştırın
• egzoz, lastikler veya frenler üzerine püskürtmeyin

Kap boyutları
500 ml sprey
1000 ml emme kutusu

Ürün No.
73250
73210

Kap boyutları
500 ml sprey
1000 ml emme kutusu

Ürün No.
73350
73310

500 ml sprey
1000 ml emme kutusu

Ürün No.
73450
73410

500 ml sprey
1000 ml emme kutusu

Ürün No.
73550
73510

Taş çarpmasına karşı koruma ve gövde altı koruması Çoklu UBS parafin

Boşluk koruması ve muhafaza

Baz

sentetik kauçuk

Yağ ve parafin

Parafin

Renk

siyah, gri

şeffaf

translucent

Sertleştirme sistemi

Hava nemi

–

–

Püskürtme mesafesi

25 cm

25 cm

25 cm

Kuruma süresi

yakl. 3 saat

–

–

Sertleşme

yakl. 16 saat (sıcaklığa ve katman kalınlığına
bağlı)

–

–

İşleme sıcaklığı

+10°C ila +30°C

+10°C ila +30°C

+10°C ila +30°C

Depolanabilirlik

24 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın

24 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın

24 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın
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Vida emniyeti
orta
dayanıklı

ESUA R

Sayfa
48

LAR

vidaları, somunları, yatakları, cıvataları ve çok daha fazlasını emniyete
almak ve sızdırmaz hale getirmek için

AKS

Vida dişlerini emniyete alma ve sızdırmaz hale getirme
yüksek
dayanıklı

süper
dayanıklı

vidalar, somunlar, cıvatalar ve çok daha fazlası gibi vida dişi bağlantılarını emniyete almak
ve sızdırmaz hale getirmek için

yatakları, kovanları, milleri ve silindirik
parçaları sabitlemek ve vida dişi bağlantılarını
emniyete almak ve sızdırmaz hale getirmek için

• h ızlı anaerob sertleşme
• ince, orta ve kaba vida dişlerini güvenilir bir şekilde kilitler – paslanmaz çelik ve galvanize parçalar için de uygundur
• k orozyon, titreşim, su, tuzlu su, yağ, yakıt, soğutma sıvısı ve çok sayıda kimyasala karşı dayanıklı
Kap boyutları
5 g şişe SB kartı

Ürün No.
91005

Kap boyutları

Ürün No.
92005

5 g şişe SB kartı

Kap boyutları
5 g şişe SB kartı

Ürün No.
93005

10 g şişe

91010

10 g şişe

92010

10 g şişe

93010

50 g şişe

91050

50 g şişe

92050

50 g şişe

93050

250 g şişe

910250

250 g şişe

920250

250 g şişe

930250

Uygulama önerisi:
Düşük işleme sıcaklıklarında (+5°’nin altında), büyük boşluklarda ve paslanmaz çelik ve metal olmayan parçalarda hızlı sertleşme için anaerob yapıştırma ve sızdırmazlık
maddeleri için olan PETEC aktivatörün (Ürün No. 90920) kullanılmasını öneririz.
Anaerob sertleşme: Sadece iki metal yüzey arasında, oksijen mevcut olmadığında sertleşir.

Satış Standı
50 g şişe,her birinde 6x orta dayanıklı, yüksek dayanıklı, süper dayanıklı
Ürün No. 95050

30

Satış Standı
10 g şişe,her birinde 6x orta dayanıklı, yüksek dayanıklı, süper dayanıklı
Ürün No. 95010

Renk

mavi

kırmızı

yeşil

Viskozite

2.000 – 7.500 mPa·s

500 mPa·s

500 mPa·s

Sertleştirme sistemi

anaerob

anaerob

anaerob

İlk dayanıklılık

10 – 20 dakika

10 – 20 dakika

2 – 5 dakika

İşlevsel dayanıklılık

1 – 3 saat

1 – 3 saat

1 – 3 saat

Kesme dayanıklılığı

9 – 13 N/mm2

15 – 20 N/mm2

20 – 30 N/mm2

maks. boşluk doldurma kapasitesi

0,25 mm

0,15 mm

0,15 mm

Başlangıç torku

17 – 22 N/m

28 – 35 N/m

30 – 35 N/m

Vida dişi boyutu maks.

M36

M20

M20

İşleme sıcaklığı

+5°C ila +35°C

+5°C ila +35°C

+5°C ila +35°C

Sıcaklığa karşı dayanıklılık

-55°C ila +150°C

-55°C ila +150°C

-55°C ila +175°C

Depolanabilirlik

24 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın

24 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın

24 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın
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Lagerfix, hidrolik ve pnömatik conta
A KS

Sayfa
48

ESUAR

Sayfa
48

LAR

ESUAR

sarı
Eskiyen/çıkan yatakları, kovanları, milleri
ve vida dişlerini sabitlemek, emniyete
almak ve yenilemek için.
• hızlı anaerob sertleşme
• paslanmaz çelik ve galvanize parçalar için
de uygundur
• parçaların paslanarak yapışmasını önler
• titreşime, yüklenmeye, ısıya, korozyona,
yakıt, yağ ve çok sayıda kimyasala karşı
dayanıklıdır

kırmızı

Pnömatik ve hidrolik bağlantılar için gaz,
su, hidrokarbon, yağ ve diğer kimyasallara
karşı sızdırmazlık ve emniyet.
• P.T.F.E. bantların ve kenevirin yerini alır
• ısı, korozyon, titreşim, gaz, su, tuzlu su,
yağ, yakıt, soğutma sıvısı ve çok sayıda
kimyasala karşı dayanıklı

Kap boyutu

Ürün No.

Kap boyutu

Ürün No.

50 g pres kutu

93150

50 ml şişe

90550

Kullanım alanları:

Kullanım alanları:

Eskiyen/çıkan metal parçalar arasındaki büyük boşlukları doldurur ve köprüler
(yatak, kovan, mil, mahfaza, saplama, yiv).

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde döner vida dişi bağlantıları için.

Uygulama önerisi:
Düşük işleme sıcaklıklarında (+5°’nin altında), büyük boşluklarda ve paslanmaz çelik ve metal olmayan parçalarda hızlı sertleşme için anaerob yapıştırma ve sızdırmazlık
maddeleri için olan PETEC aktivatörün (Ürün No. 90920) kullanılmasını öneririz.
Anaerob sertleşme: Sadece iki metal yüzey arasında, oksijen mevcut olmadığında sertleşir.
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Vida dişlerini emniyete alma ve sızdırmaz hale getirme

işaretlemek ve mühürlemek için

Hidrolik ve pnömatik conta

LAR

A KS

Lagerfix

Vida emniyeti boyası

• iyi yapışma
• çok hızlı kuruma süresi
• su, yakıt, yağ ve çok sayıda kimyasala karşı dayanıklı
Kap boyutu

Ürün No.

Kap boyutu

Ürün No.

20 ml fırçalı şişe

90120

20 ml fırçalı şişe

90220

Kullanım alanları:
Makine, fren, şasi/tekerlek süspansiyonu, direksiyon sistemi ve çok daha fazlasında
güvenlik açısından önemli olan vida ve somunları işaretlemek için.

Uygulama önerisi:

Lagerfix

Hidrolik ve pnömatik conta

Renk

gümüş

kahverengi

Viskozite

150.000 – 900.000 mPa·s

600 mPa·s

Sertleştirme sistemi

anaerob

anaerob

İlk dayanıklılık

15 – 30 dakika

10 – 20 dakika

İşlevsel dayanıklılık

3 – 6 saat

1 – 3 saat

Viskozite

sıvı

Devam etme torku

10 – 20 N/m

18 – 24 N/m

Renk

sarı, kırmızı

Başlangıç torku

35 – 45 N/m

12 – 16 N/m

Sertleştirme sistemi

Hava nemi

Boşluk geçişi

0,3 mm

0,15 mm / ¾ “/ M20

Kuruma süresi

5 – 20 dakika (katman kalınlığına göre)

İşleme sıcaklığı

+5°C ila +35°C

+5°C ila +35°C

İşleme sıcaklığı

+5°C ila +35°C

Sıcaklığa karşı dayanıklılık

-55°C ila +150°C

-55°C ila + 150°C

Sıcaklığa karşı dayanıklılık

-20°C ila +80°C

Depolanabilirlik

24 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın

24 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın

Depolanabilirlik

12 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın

Vida emniyet boyası, entegre edilmiş fırça sayesinde kolayca uygulanabilir.

Çevrimiçi profesyonel ürün
danışmanı
Ürün seçiminde hızlı yardım ve
danışmanlık. Çevrimiçi danışmanımız
sizin için doğru PETEC ürününü bulur.

www.petec.de
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Vida dişi contası, vida dişi sızdırmazlık ipi

Vida dişlerini emniyete alma ve sızdırmaz hale getirme
ESUAR

Sayfa
48

LAR

A KS

vida dişi bağlantılarını sızdırmaz hale getirmek için

Vida dişi contası

Vida dişi sızdırmazlık ipi

Satış Standı
18 x 175 m bobin
Ürün No. 85176

Metal vida dişlerini gaz, su, hidrokarbon, yağ, sıvı
gaz ve çok sayıda kimyasala karşı izole etmek ve
emniyete almak için.
• kenevir, teflon ve katı madde contalarının
yerini alır
• titreşime karşı dayanıklı
• yakıt ve yağlara karşı dayanıklı
• kolayca sökülebilir
• çözücü madde içermez
• DVGW kontrollü
Kap boyutları

Satış Standı
16 x 15 g şişe
Ürün No. 97222

Satış Standı
9 x 100 g şişe
Ürün No. 97233

Kullanım alanları:
Kurulum ve sıhhi tesisat alanı, boru hattı yapımı, endüstri, otomobil, su endüstrisi, gaz, kimya ve yağ endüstrisi.

Uygulama önerisi:
Düşük işleme sıcaklıklarında (+5°’nin altında), büyük boşluklarda ve paslanmaz çelik ve metal olmayan parçalarda hızlı sertleşme için anaerob yapıştırma ve sızdırmazlık
maddeleri için olan PETEC aktivatörün (Ürün No. 90920) kullanılmasını öneririz.
Anaerob sertleşme: Sadece iki metal yüzey arasında, oksijen mevcut olmadığında sertleşir.
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Ürün No.

Metal ve plastik vida dişlerini sızdırmaz hale getirmek
için benzersiz vida dişi sızdırmazlık ipi.
• vida dişleri bağlandığında, tam olarak gerekli olan
kalınlıkta bir P.T.F.E. tabakası oluşturur ve her türlü
boru çapına uyum sağlar
• farklı büyüklükte sızdırmazlık boşluklarını köprüler
• sınırsız dayanıklılık
• tutuşmaz veya yanmaz
• her zaman yumuşak ve uyarlanabilir halde kalır
• her bir bobinde emniyetli 360° bıçak ve entegre
edilmiş yağlama maddesi
• ısı, korozyon, titreşim, gaz, su, tuzlu su, yağ, yakıt,
soğutma sıvısı ve çok sayıda kimyasala karşı dayanıklı

Kullanım alanları:
Hem metal hem de plastik olmak üzere tüm vida
dişi türlerinde kullanılabilir. Ev, endüstri, otomobil, ısıtma, sıhhi tesisat ve kurulum alanında.

Uygulama önerisi:
• s olar sistemlerin vida dişi bağlantıları
için de uygundur

15 g şişe SB kartı

97216

15 g şişe

97215

Uzunluk

Ürün No.

100 g şişe

97210

175 m bobin

85175

Vida dişi contası

Vida dişi sızdırmazlık ipi

Baz

anaerob yapıştırıcı

Politeirafloroetilen

Viskozite

20.000 – 60.000 mPa·s

–

Renk

mavi

beyaz

Sertleştirme sistemi

anaerob

–

Maks. basınç

18 bar'a kadar

20 bar'a kadar (akışkana bağlı)

İlk dayanıklılık

30 – 60 dakika

–

İşlevsel dayanıklılık

1 – 3 saat

hemen

Başlangıç torku

8 – 12 N/m

–

Boşluk geçişi

0,60 mm/4“

her sarımdan sonra

İşleme sıcaklığı

+5°C ila +35°C

–

Sıcaklığa karşı dayanıklılık

-55°C ila +180°C

-200°C ila +240°C

Depolanabilirlik

24 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın

unlimited
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Yüksek sıcaklık silikon conta, kalıcı olarak esnek

Motoru/mekaniği sızdırmaz hale getirme

Geleneksel katı madde contalarına alternatif!
Isı yüklenmelerinin olduğu alanlarda uygulamalar için tek bileşenli,
kalıcı olarak esnek silikon

gri

siyah

HT kırmızı

beyaz

PETEC profesyonel contalara genel bakış
Motorlu taşıt üreticilerinin
kullanım alanlarının ve renk
seçeneklerini PDF olarak indirme

• kalıcı sızdırmazlık sağlar
• kalıcı olarak esnek, sağlam şekil
• büyük sızdırmazlık boşluklarını köprüler
• ara boşlukları, pürüzlülük derinliklerini ve düzensizlikleri doldurur
• sıkıştırma kuvvetinde kayıp olmaz
Kap boyutları
70 ml tüp
200 ml otomatik kutu
yüksek sıcaklık yüklenmesi
olan alanlarda kullanım için

Ürün No.
97680
97620

Kap boyutları
70 ml tüp
200 ml otomatik kutu

Ürün No.
97780
97720

• conta oturmaz
• UV ışınlarına karşı dayanıklı, iklime karşı dayanıklı
• su, tuzlu su, yağ, gres, temizleme maddesi, hidrokarbon ve çok daha fazla
malzemeye karşı dayanıklı
Kap boyutları
70 ml tüp
200 ml otomatik kutu

Ürün No.
97880
97820

Kap boyutları
70 ml tüp
200 ml otomatik kutu

Ürün No.
97980
97920

Kullanım alanları:
Metal parçaları (alüminyum, döküm, çelik vs.), plastikleri, cam, seramik ve ahşabı sızdırmaz hale getirir, örn. yağ karterleri, valf kapakları, su ve yağ pompaları, alın dişlisi kapakları,
diferansiyel contalar, akümülatör kutuları, farlar, arka lambalar, koruyucu mahfazalar, termostat mahfazaları, şanzıman yağı karterleri, şanzıman mahfazaları, kontrol mahfazası
kapakları, tahrik aksı kapakları ve çok daha fazlası.

Uygulama önerisi:
• bir conta, çok sayıda uygulama • her biçim uygulanabilir • yakl. 60 dakika sonra hızlı işletime alma

Satış Standı
200 ml otomatik kutu, her birinde 12 x Matic gri,
Matic siyah, Matic HT kırmızı, Matic beyaz
Ürün No. 97748
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Silikon conta MATIC, SIKO siyah, gri

Silikon conta MATIC HT, SIKO HT kırmızı

Silikon conta MATIC, SIKO beyaz

Baz

polisiloksan, asetat bağlayıcı

polisiloksan, asetat bağlayıcı

polisiloksan, asetat bağlayıcı

Renk

siyah, gri

kırmızı

beyaz

Sertleştirme sistemi

Hava nemi

Hava nemi

Hava nemi

İşleme süresi/üst tabaka oluşumu

5 – 10 dakika

5 – 10 dakika

5 – 10 dakika

İşletime alma

yakl. 60 dakika

yakl. 60 dakika

yakl. 60 dakika

Sertleşme (+22°C'de)

yakl. 1 mm/5 saat

yakl. 1 mm/5 saat

yakl. 1 mm/5 saat

İşleme sıcaklığı

+5°C ila +35°C

+5°C ila +35°C

+5°C ila +35°C

Sıcaklığa karşı dayanıklılık

-50°C ila +260°C

–60°C ila +260°C, kısa süreliğine +300°C'ye kadar -50°C ila +180°C

Depolanabilirlik

12 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın

12 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın

12 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın
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Yüzey contası, Uniplast conta
Yüzey ve flanş bağlantıları için contalar

Motoru/mekaniği sızdırmaz hale getirme
Yüzey contası sertleşir
düşük dayanıklı
A KS

orta dayanıklı

Motorlu taşıt üreticilerinin
kullanım alanlarının ve renk
seçeneklerini PDF olarak indirme

Satış Standı
10 x 80 ml tüp
Ürün No. 97511

ESUAR

Sayfa
48

LAR

PETEC profesyonel contalara genel bakış

Uniplast conta
kalıcı olarak plastik

Yüzeyleri ve flanş bağlantılarını sızdırmaz hale getirmek için sertleşen conta
• pürüzlülük derinliklerini eşitler
• conta oturmaz ve sıkıştırma kuvvetinde kayıp olmaz
• korozyon, titreşim, yüklenme, ısı, su, tuzlu su, yağ, yakıt, soğutma sıvısı ve çok sayıda kimyasala
karşı dayanıklı

Kalıcı plastik üniversal conta
• plastik kalır – sertleşmez
• kolayca işlenebilir – akmaz
• çözücü madde içermez – hemen ek işlem
uygulanabilir
• Tüm katı madde contaları için ilave, örn. mantar,
kağıt, kauçuk, metal/bakır
• katı madde contaları optimize eder ve
sızdırmazlık özelliklerini uzun süreli iyileştirir
• Korozyon, ısı, su, tuzlu su, yağ, yakıt, soğutma
sıvısı, antifriz ve çok sayıda kimyasal

Kap boyutları

Ürün No.

Kap boyutları

Ürün No.

Kap boyutu

Ürün No.

50 ml tüp

97050

50 ml tüp

97150

80 ml tüp

97510

75 ml pres kutu

97075

75 ml pres kutu

97175

Kullanım alanları:

Kullanım alanları:

Otomobil, motor, şanzıman, makine yapımı (pompalar, şanzıman mahfazaları, diferansiyeller ve motor flanşları)

Uygulama önerisi:

Uygulama önerisi:

Düşük işleme sıcaklıklarında (+5°’nin altında), büyük boşluklarda ve paslanmaz çelik ve metal olmayan parçalarda
hızlı sertleşme için anaerob yapıştırma ve sızdırmazlık maddeleri için olan PETEC aktivatörün (Ürün No. 90920)
kullanılmasını öneririz.
Anaerob sertleşme: Sadece iki metal yüzey arasında, oksijen mevcut olmadığında sertleşir (kauçuk, mantar veya
kağıt contalar kullanılmamalıdır).

Satış Standı
9 x 50 ml tüp düşük dayanıklı
Ürün No. 97033
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Satış Standı
9 x 50 ml tüp orta dayanıklı
Ürün No. 97133

Katı madde contaları ile birlikte mahfaza, pompa, yüzey
ve flanş bağlantıları

Sadece katı madde contası ile birlikte kullanılmalıdır.

Düşük dayanıklı yüzey contası

Orta dayanıklı yüzey contası

Uniplast conta

Renk

yeşil

turuncu

mavi

Viskozite

17 – 50 Pa·s

30 – 100 Pa·s

> 1.200.000 Pa·s

Sertleştirme sistemi

anaerob

anaerob

plastik

İlk dayanıklılık

20 – 40 dakika

15 – 30 dakika

–

İşlevsel dayanıklılık

3 – 6 saat

3 – 6 saat

hemen

Çekme kesme dayanıklılığı

4 – 6 N/mm2

5 – 10 N/mm2

–

Boşluk geçişi

0,30 mm

0,50 mm

–

İşleme sıcaklığı

+5°C ila +35°C

+5°C ila +35°C

+10°C ila +35°C

Sıcaklığa karşı dayanıklılık

– 55°C ila +150°C

– 55°C ila +150°C

– 50°C ila +250°C

Depolanabilirlik

24 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın

24 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın

24 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın
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Sızıntı durdurucusu, soğutucu sızdırmazlık maddesi
sızdıran yerler olduğunda hızlı ve kalıcı çözüm

Motoru/mekaniği sızdırmaz hale getirme
Sızıntı durdurucusu

Soğutucu sızdırmazlık maddesi
250 ml
soğutucu sızdırma
zlık
maddesi
aşağıdakiler için
yeterlidir:

150 ml sızıntı
durdurucusukat
kı maddesi
aşağıdakiler için
yeterlidir:

l

5 yağ

Eskiyen contalar nedeniyle sızıntıları gidermek için tüm motor ve makine
yağları için özel katkı maddesi.
• hasarlı contayı emprenye eder
• tekrar esnek hale getirir
• şişmelerini sağlar
• böylece conta aşınmalarını da uzun süreliğine dengeler

Kaçak, çatlak ve sızdıran yerler durumunda su soğutma devir sistemini
sızdırmaz hale getirir. Hortum bağlantılarında, soğutma sisteminde metal ve
plastik parçalarda sızdıran yerler ve kılcal çatlaklar için de uygundur.
Soğutucu sızdırmazlık maddesi, çevreye zarar vermez ve biyolojik olarak
çözünebilir.
• soğutucu kaçaklarını güvenli ve kalıcı olarak sızdırmaz hale getirir
• pas ve kireç birikmelerine karşı koruma sağlar
• termostatı ve su pompasını yağlar
• soğutma sisteminin tamamının bakımını yapar

Kap boyutu

Ürün No.

Kap boyutu

Ürün No.

150 ml şişe

80150

250 ml şişe

80250

Kullanım alanları:

Kullanım alanları:

Motorlar, manüel ve otomatik şanzımanlar, aks tahrikleri, servo direksiyonlar ve hidrolik sistemler için uygundur. Sızıntı durdurucusu, mevcut sızıntıların yanı sıra önlem
olarak yağa eklenebilir.

Uygulama önerisi:
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Satış Standı
12 x 250 ml şişe
Ürün No. 80212

Binek araçlarında, kamyonlarda, teknelerde, traktörlerde vs. bulunan benzinli ve dizel
motorların tüm su soğutma devresi sistemleri için.

Uygulama önerisi:

• t üm yağ sistemlerinde kullanılabilir
• t oplam yağ miktarının %3’ünü ekleyin (5 litre yağ miktarı, 150 ml sızıntı
durdurucusuna karşılık gelir)

Satış Standı
12 x 150 ml şişe
Ürün No. 80112

15

litre
soğutma sıvısı

Soğutucu sızdırmazlık maddesi, metaller, plastikler ve kauçuklar hasar görmeyecek
şekilde bir yapıya sahiptir.
Soğutma sisteminde en küçük kanallarda bile tıkanmalara neden olmaz.

Sızıntı durdurucusu

Soğutucu sızdırmazlık maddesi

Renk

sarımsı, orta viskoziteye sahip yağ

yeşil

Tüketim

Toplam yağ miktarının %3'ü

250 ml, 15 litre soğutma sıvısı için yeterlidir

Depolanabilirlik

24 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın

12 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın
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Teknik Spreyler
temizleme, çözme, koruma ve yağlama
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Teknik bakım
Çok fonksiyonlu sprey

360°
püskürtme
kafası

Fren temizleyicisi

360°
püskürtme
kafası

Silikon sprey

360°
püskürtme
kafası

Parçaları temizlemek, çözmek, yağlamak,
korumak ve bakımını yapmak için üniversal ürün.
• üniversal olarak kullanılabilir, çok iyi
penetrasyon özellikleri
• paslanmış kısımları çözer ve korozyona karşı
kalıcı koruma sağlar
• gıcırdama seslerini ortadan kaldırır ve nemi
önler

Tamburlu ve diskli frenleri, fren aksesuarlarını ve
kavrama parçalarını hızlı bir şekilde temizlemek
ve yağdan arındırmak için. Çok fazla yağlanmış
ve kirlenmiş olan motor ve makine parçalarını
temizlemek için de uygundur.
• çok iyi temizleme etkisi, yağları iyice giderir ve
hızlı bir şekilde kurur
• hızlı etki eder
• çok fonksiyonlu

Metal, plastik ve kauçuk parçaların bakımı için, iyi
kayma etkisi ve uzun süreli koruma sağlar. İşlenen
yüzeyler parlaklık kazanır ve gözenekli bir hale
gelmez.
• bakım yapar, korur ve kalıcı olarak emprenye eder
• hortum bağlantılarında montaj yardımı veya
kablo döşemesi için uygundur
• suya ve hava koşullarına karşı dayanıklı
• üniversal koruyucu, ayırıcı, yağlayıcı ve bakım
maddesi
• leke bırakmaz, görünmez, kokusuz

Kap boyutu

Ürün No.

Kap boyutu

Ürün No.

Kap boyutu

Ürün No.

500 ml sprey

71250

500 ml sprey

70060

500 ml sprey

70850

43

Teknik Spreyler
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Pas Sökücü MoS2

Pas şok

Örneğin vida, somun ve cıvata gibi
sıkı oturan bağlantıları hızlı bir
şekilde çözmek için. MoS2 kullanımı
ile pas sökücü, aşırı sıcaklıklarda
ve basınç yüklenmelerinde de
kullanılabilir.
• iyi yağlama özellikleri
• gıcırdama seslerini ortadan kaldırır
• pası hızlı bir şekilde çözer
• iyi penetrasyon özellikleri
• korozyona karşı koruma sağlar

Kap boyutu
500 ml sprey

Teknik bakım
Pas dönüştürücü

Zincir spreyi

Yağ spreyi

Seramik macun spreyi Bakır macun spreyi

Çinko alüminyum spreyi

Soğuk şok etkisi ile – örneğin
egzoz, manifold, rot kolu, lambda
sondası vs. üzerinde çok sıkı oturan
bağlantıları (vida, somun, cıvata)
hızlı bir şekilde çözmek için.
• soğuk şoku ile pası çok hızlı bir
şekilde çözer (–42°C)
• iyi yağlama özellikleri
• gıcırdama seslerini ortadan
kaldırır
• silikonsuz ve yağsız

Mevcut pasa nüfuz eder, pas
oluşumunu durdurur, yüzeyi uzun
süreli mühürler ve ardından üzeri
boyanabilir.
• Astar ve primer
• yüksek penetrasyon özelliği
• çok iyi yapışma özelliği, primere
gerek kalmaz
• pası çözer
• paslanmanın devam etmesini önler
• uzun süreli mühürler

Tüm hızlı çalışan tahrik zinciri
türlerinin uzun süreli yağlaması
için. PETEC zincir spreyi motosiklet,
bisiklet ve forklift zincirleri vs. için
idealdir.
• üstün penetrasyon ve boşluklara
nüfuz etme kapasitesi
• su ve tuzlu suya karşı uzun süreli
dayanıklı
• tüm zincir türleri için
• çok iyi yapışma
• uzun süreli yağlama

Motor ve makine parçalarında çok
fazla yük uygulanan kaydırma,
rulman ve mafsal yatakları, miller
ve kılavuzlar ve bunun yanı sıra
menteşeler, kapı tutma bantları,
kapatma silindirleri ve çok daha
fazlası için uzun süreli yağlama.
• hareketli parçaları ve kaydırma
yüzeylerini yağlar
• uzun süreli yağlama
• korozyon koruması
• çok iyi yapışma

Çok fazla yük uygulanan her türlü
kaydırma yüzeylerinin ve bunun yanı
sıra yüksek sıcaklıklara ve aşındırıcı
etkilere maruz kalan süngü, soket
ve vida bağlantılarının uzun süreli
yağlaması için, örn. fren sistemleri,
boru, flanş ve armatür rakorları.
• metalsiz, fren sistemlerindeki
sensörler etkilenmez
• uzun çalışma süresinin ardından da
kolay sökme imkanı sunar
• su, tuzlu su ve çok sayıda asit ve
baza karşı uzun süreli dayanıklılık
• metalsiz yağlama
• korozyon koruması

Yüksek sıcaklıklara ve aşındırıcı
etkilere maruz kalan vida
bağlantılarının (boru, flanş ve
armatür rakorları) uzun süreli
yağlaması için, örn. manifold, egzoz
borusu ve yanma odası rakorları.
• uzun çalışma süresinin ardından da
kolay sökme imkanı sunar
• su ve tuzlu suya karşı dayanıklı
• Uzun süreli ayırma, koruma ve
montaj macunu

Aşındırıcı etkilere maruz kalan tüm
metaller için uzun süreli korozyon
koruması, örn. egzoz sistemleri ve
jantlar. Sistem, makine ve karoseri
parçalarının astar kat uygulaması için
de uygundur.
• hızlı kuruyan, pürüzsüz, gözeneksiz
tabaka
• elektriği iletir
• metaller üzerinde iyi yapışma
özelliği
• boyanabilir ve nokta kaynağı
uygulanabilir
• uzun süreli korozyon koruması

Ürün No.

Kap boyutu

Ürün No.

Kap boyutu

Ürün No.

Kap boyutu

Ürün No.

Kap boyutu

Ürün No.

Kap boyutu

Ürün No.

Kap boyutu

Ürün No.

Kap boyutu

Ürün No.

70050

500 ml sprey

70040

500 ml sprey

70150

500 ml sprey

70550

500 ml sprey

70250

500 ml sprey

70650

500 ml sprey

70350

500 ml sprey

71050

360°
püskürtme
kafası
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Teknik Spreyler
Silikon çıkartıcı 360°

püskürtme
kafası

Teknik bakım

Motor çalıştır- 360°
ma yardımı püskürtme
kafası

Kontak spreyi
electronic

360°
püskürtme
kafası

Kaçak tespit spreyi

Köpük klima sistemi
temizleyicisi

Klima fresh & clean
otomatik sprey

Yüksek sıcaklık çoklu montaj macunu

Satış Standı
6 x 200 ml kutu
Ürün No. 94422
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Metal, döküm, hafif metal,
seramik, cam, kauçuk ve plastik
parçalarda kirleri (silikon, yağ
ve gres artıkları) hızlı bir şekilde
temizlemek için.
• çok iyi temizleme etkisi ve hızlı
kuruma özelliği
• üniversal olarak kullanılabilir
• aşındırmaz
• silikonlu artıkları hızlı bir şekilde
ve iyice temizler

Tüm motor türleri için (benzinli, dizel,
iki zamanlı ve dört zamanlı motorlar)
güvenilir soğuk çalıştırma maddesi,
örn. binek aracı, kamyon, motosiklet,
tekne, çim biçme makinesi, inşaat ve
tarım makineleri.
• çalıştırma zorluğu yaşandığında
• tüm motor türleri için
• motoru ve akümülatörü korur

Tüm elektronik yapı parçalarını ve
kontakları temizlemek, bakımını
yapmak ve uzun süreli korozyon
koruması için (örn. kablo, soket ve
kıskaç bağlantıları, sigorta kutuları,
sigortalar, röleler, ateşleme dağıtma
kapakları, bujiler, jeneratörler, marş
motorları, akümülatör kutupları
ve çok daha fazlası). Kontak spreyi
electronic, kaçak akımları ve gerilim
kayıplarını önler.
• elektronik yapı parçalarını temizler
• oksidasyonu çözer
• nemi önler

Sızdıran yerleri hızlı ve rahat bir
şekilde tespit etmek için, örn. basınç
altında olan boru hatları, rakorlar,
flanş bağlantıları, kaynak dikişleri ve
lastikler.
• sızdıran yerleri tespit etmek için
• kolay ve güvenilir

Tüm klima ve ısıtma sistemini
temizler ve dezenfekte eder.
Mikroplar ve bakteriler ortadan
kaldırılır ve aracın iç mekanı kalıcı
olarak ferahlatılır.
• yoğun köpük temizliği
• kolay kullanım
• uzun süreli dezenfekte eder

Tüm klima sistemini ve aracın iç
mekanını temizler ve dezenfekte
eder. Hoş olmayan kokular (örn.
hayvan,ter, duman, küf ve çürük
kokusu) giderilir, mikroplar/bakteriler
önlenir ve geriye hoş bir koku kalır.
• antibakteriyel
• hızlı ve kolay kullanım
• temizler ve dezenfekte eder

Seramik bazlı, yağlama, ayırma ve korozyon koruma maddesi olarak fırçayla
uygulanabilir.
• basınca karşı yüksek dayanıklı
• çok yüksek korozyon koruması
• sıçrayan sulara ve tuzlu suya karşı dayanıklı
• inceltilmiş asitlere ve bazlara karşı dayanıklı
• fren ve gıcırdama sesleri önlenir
• metalsiz, fren sistemlerindeki sensörler etkilenmez.

Kap boyutu

Ürün No.

Kap boyutu

Ürün No.

Kap boyutu

Ürün No.

Kap boyutu

Ürün No.

Kap boyutu

Ürün No.

Kap boyutu

Ürün No.

Kap boyutu

Ürün No.

500 ml sprey

70950

500 ml sprey

70450

500 ml sprey

71150

400 ml sprey

70750

500 ml sprey

71350

150 ml sprey

71450

200 ml kutu

94420
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Anaerob ürünler için aktivatör

Plastik primer

anaerob yapıştırma ve sızdırmazlık maddelerinin sertleşme süresini önemli ölçüde hızlandırır

yapıştırıcıların plastikler üzerine yapışma özelliğini iyileştirmek için

Aksesuarlar

+5°C
and lower

aşağıdakiler için
uygundur:

aşağıdakiler için
uygundur:

Yapıştırıcıların plastikler üzerine yapışma özelliğini iyileştirir.
Özellikle termoplastiklerde veya esnek plastiklerde yapışma kuvveti iyileştirilir.
• kolayca uygulanabilir
• kısa havalandırma süresi
• renksiz
• özellikle yapıştırması zor olan plastiklerde daha iyi yapışma özelliği

Anaerob yapıştırma ve sızdırmazlık maddeleri için aktivatör ile ön işlem sayesinde sertleşme süresi önemli ölçüde kısaltılır.
Anaerob yapıştırma ve sızdırmazlık maddeleri için aktivatörün aşağıdakilerde kullanılması önerilir:
• pasif yüzeyler, örn. çelik, galvanize çelik, paslanmaz çelik veya plastikler
• büyük boşluk genişlikleri
• düşük ortam sıcaklığı (+5°C’den itibaren ve altında)
Kap boyutu

Ürün No.

Kap boyutu

Ürün No.

200 ml sprey

90920

150 ml sprey

98315

Uygulama önerisi:
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Renk

şeffaf

Kuruma süresi

2 dakika

Depolanabilirlik

12 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın

Metal olmayan yüzeylerde ve V2A’da aktivatör, vida emniyetlerinin
sertleşmesini sağlar.
Anaerob sertleşme: Sadece iki metal yüzey arasında, oksijen
mevcut olmadığında sertleşir.
• Kuruma süresine uyunuz

Uygulama önerisi:
Renk

şeffaf

Havalandırma süresi

5 – 10 dakika

İşleme sıcaklığı

+5 ila +30°C

Depolanabilirlik

24 ay, serin ve kuru bir yerde saklayın

• Kuruma süresine uyunuz
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Aksesuarlar

Çoklu akülü uygulama tabancası

Aksesuarlar

aşağıdakiler için uygundur: 400 ml torba + 290 ml ve 310 ml kartuşlar, çanta içinde ilave akü
ve şarj cihazı dahildir
Kartuş
işlemek için
metal kafa

Torba ürünlerini
işlemek için
plastik kafa

Çanta içinde çoklu akülü uygulama
tabancası
2x akü paketi, 1x akü şarj cihazı
dahildir, her birinde 1x plastik/metal
kafa
Ürün No. 81000

Yün silici

Disk tel

Zımparalama
süngeri

Yapısal kumaş

Akü paketi

4.8 V DC, Ni-Cd, 1.3 Ah

Azami basınç

300 kg

Azami hız

372 mm/dak– kademesiz ayarlanabilir

Ağırlık

2,1 kg

Şarj süresi

yakl. 1 saat, otomatik kapatmalı

Ambalaj

Plastik çanta

Yedek akü

Yedek şarj cihazı

Yedek uygulama
kafaları

Yedek başlıklı somun

• kartuşlar için

Aktivatör ve siyah primer
uygulamak için.

Diski ayırmak için.
Ürün No.

Yün silici
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82222

Yapıştırma yüzeylerini
zımparalamak için.
Ürün No.

SB kartı

82322

Zımparalama süngeri

• torba için

Onarım ve yapıştırma yerlerini
sağlamlaştırmak için.
Ürün No.

Boyut

Ürün No.

98310

12.5 x 100 cm

98320

Ürün No.
Yedek akü

81001

Ürün No.
Yedek şarj cihazı

81002

Ürün No.
Metal

81003

Plastik mavi

81004

Ürün No.
Başlıklı somun

81005
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Basınçlı havalı ve manüel uygulama tabancaları

Uygulama tabancası, statik karıştırma boruları

ürünlerimizi profesyonel ve hassas bir şekilde uygulamak için

böylece her zaman doğru karışım oranını elde edebilirsiniz

Teleskopik basınçlı
hava tabancası
“Multipress”

UBS tabancası

Manüel uygulama
tabancası

Manüel uygulama
tabancası

Aşağıdakiler için statik
karıştırma boruları

Aşağıdakiler için statik
karıştırma borusu

Aşağıdakiler için statik
karıştırma borusu

Aşağıdakiler için statik
karıştırma boruları

• 24 ml double syringes
• 50 ml double cartridges

• 50 ml çift kartuş,10:1 karışım
oranlı
• PETEC plastik yapıştırıcı için
uygundur (Ürün No. 98150)

• 400 ml çift kartuş

• Profiline kartuşlar

Boyutlar

Boyut

Boyut

Ürün No.

Karıştırma borusu 24/50 ml 98510
Karıştırma borusu
24 ml/50 ml
3'lü paket SB kartı

Ürün No.

Karıştırma borusu 50 ml/10:1 98506

1000 ml emme kutularını profesyonel bir şekilde püskürtmek için
basınçlı hava ile çalıştırılan UBS
tabancası
• düşük ağırlık ve çok kullanışlı
• eşit bir şekilde uygulama
• yapılar püskürtülebilir ve uygulanabilir

Ürün No.
Teleskopik basınçlı hava 94333
tabancası “Multipress”

• 400 ml çift kartuşlar için

UBS tabancası

98507

Manüel uygulama
tabancası

Uygulama önerisi:
PETEC ürünlerini eşit bir şekilde uygulamak için profesyonel PETEC basınçlı havalı ve manüel uygulama tabancaları.
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98505

Ürün No.
Manüel uygulama
tabancası

81600

Karıştırma borusu Karo çinko 98508

98509

• 10:1 karışım oranlı çift kartuşlar için
• PETEC plastik yapıştırıcı uygulamak için (Ürün No. 98150)
• 2K uygulama tabancası için dönüştürme seti (Ürün No. 98502)
Ürün No.

2K uygulama tabancası

Ürün No.

Dönüştürme
seti 10:1

Tüm kartuşlar (290 ml, 310 ml),
hortum torbaları (400 ml, 600 ml)
ve PETEC Profiline kartuşları “Karo
çinko” ve “2K karoseri yapıştırıcısı”
için 25:1 dönüşüm oranına sahip
profesyonel uygulama tabancası.

Ürün No.

Karıştırma borusu 400 ml 98504

Boyutlar

Karıştırma borusu
2K karoseri yapıştırıcısı

• 1:1 karışım oranlı 50 ml
çift kartuşlar için

Ürün No.

Ürün No.

98603

2K uygulama tabancası
Püskürtme havası ve malzeme beslemesi için profesyonel, basınçlı hava
ile çalıştırılan, ayrı ayar valfli kartuş
tabancası
• örn. kaza sonucu oluşan hasarlar durumunda orijinal yapıyı oluşturmak için
• kartuşlardan püskürtülebilen sızdırmazlık maddeleri için

Aksesuarlar

98502

Ürün No.
Dönüştürme seti 10:1

98522

Uygulama önerisi:
Statik karıştırma borusu, PETEC 2K uygulama tabancası ile birlikte doğrudan yapıştırma yerine en uygun karışım oranını sağlar.
Sadece kusursuz karışım oranı ile profesyonel ve yüksek kaliteli yapıştırma sonuçları elde edebiliriz.
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Yedek memeler, fırçalar ve uçlar

Çevrimiçi profesyonel ürün danışmanı

her bir kartuş ve hortum torbası için uygun meme/yedek meme

Ürün seçiminde hızlı yardım ve danışmanlık.
Çevrimiçi danışmanımız sizin için doğru PETEC ürününü bulur.

Yedek meme
Kartuşlar için cam
yapıştırıcısı

Yedek meme
Kartuşlar için cam
yapıştırıcısı

Yedek meme
Hortum çantaları için
cam yapıştırıcısı

Aksesuarlar

Yedek meme
Hortum çantaları için
cam yapıştırıcısı

kesilebilir

kesilebilir

www.petec.de
Ürün No.
V yivli

84500

Meme seti
çok fonksiyonlu
dikiş contası

Ürün No.
özel olarak kesilebilir
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V yivli

84502

Yedek fırça
K&D karoseri
Yüksek sıcaklık
yapıştırma ve
çoklu montaj macunu sızdırmazlık
maddesi için
yedek uç

Ürün No.
2 parçalı

84501

Ürün No.

94322

Ürün No.
Fırça

94421

Ürün No.
özel olarak kesilebilir

Yedek uç
Yapıştırma ve
sızdırmaz hale
getirme

Ürün No.
Şeffaf uç

84503

94801

Ürün No.
Şeffaf uç

94802

Teknik yardım hattı:
+49 95 55-80 99 40
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Sistem çözümleri

Aksesuarlar

bireysel donanımlar

Raflarımızla size POS’ta
mükemmel ürün sunumunu
sağlıyoruz.

Satış rafı
Ölçüler yakl.: Genişlik 2 x 1 m, Yükseklik 2,25 m, Derinlik 0,55 m

56

Satış rafı
Ölçüler yakl.: Genişlik 0,6 m, Yükseklik 2 m, Derinlik 0,4 m
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Hızlı indeks
2K karoseri yapıştırıcısı “Profiline”..........................................................................26
2K yapıştırıcılar.................................................................................................11 – 15
400 ml çift kartuşlar için manüel çıkarma tabancası..........................................52
400 ml çift kartuşlar için statik karıştırma borusu...............................................53
600 ml’ye kadar manüel uygulama tabancası.....................................................52
Aksesuarlar........................................................................................................48 – 57
Aktivatör.....................................................................................................................23
Anaerob ürünler için aktivatör................................................................................48
Ayna sabitleyici..........................................................................................................23
Ayna yapıştırıcısı için yedek dokulu kumaş...........................................................23
Bakır macun spreyi...................................................................................................45
Boşluk koruması ve muhafaza................................................................................29
Cam yapıştırıcısı.................................................................................................. 21, 22
Cam yapıştırıcısı economic – primersiz.................................................................20
Cam yapıştırıcısı için yedek memeler.....................................................................54
Cam yapıştırıcısı seti.................................................................................................21
Cam yapıştırma.................................................................................................20 – 23
Çinko alüminyum spreyi..........................................................................................45
Çok fonksiyonlu dikiş contası..................................................................................27
Çok fonksiyonlu sprey...............................................................................................43
Çoklu aktif primer kombi çubuk...................................................................... 21, 22
Çoklu akülü çıkarma tabancası...............................................................................51
Çoklu akülü çıkarma tabancası için yedek akü.....................................................51
Çoklu akülü çıkarma tabancası için yedek başlıklı somun.................................51
Çoklu akülü çıkarma tabancası için yedek çıkarma kafası..................................51
Çoklu akülü çıkarma tabancası için yedek şarj cihazı..........................................51
Çoklu UBS parafin......................................................................................................29
Disk tel........................................................................................................................50
Fren temizleyicisi.......................................................................................................43
Genel bilgiler....................................................................................................... 33, 55
Gövde altı koruması........................................................................................... 28, 29
Gövde altı koruması bitüm......................................................................................28
Hidrolik ve pnömatik conta.....................................................................................32
İçindekiler.................................................................................................................2, 3
K&D karoseri yapıştırma ve sızdırmazlık macunu......................................... 24, 25
K&D karoseri yapıştırma ve sızdırmazlık macunu için yedek uç........................54
Kaçak tespit spreyi....................................................................................................46
Karo Kalay “Profiline”................................................................................................26
Karoseri..............................................................................................................24 – 27
Klima fresh & clean...................................................................................................47
Kontak spreyi electronic ..........................................................................................46
Kontak Yapıştırıcısı Universal...................................................................................10
Köpük klima sistemi temizleyicisi..........................................................................47
Kuvvetli yapıştırıcı.....................................................................................................27
Lagerfix.......................................................................................................................32
Lastik Profil Yapıştırıcısı............................................................................................10
Meme seti çok fonksiyonlu dikiş contası...............................................................54
Montaj Bandı.............................................................................................................17
Montaj Pedleri...........................................................................................................17
Montaj Yapıştırıcısı............................................................................................. 18, 19
Motor çalıştırma yardımı.........................................................................................46
Motoru/mekaniği sızdırmaz hale getirme...................................................36 – 41
Multi Cleaner............................................................................................................... 4
Özel temizleyici..........................................................................................................23
Pas dönüştürücü........................................................................................................44
Pas Şok Soğuk Şok.....................................................................................................44
Pas sökücü MoS2........................................................................................................44
PlastBond............................................................................................................ 12, 13
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Plastik ONARIM KİTİ..................................................................................................11
Plastik primer............................................................................................................49
POWER Bant...............................................................................................................17
POWER BiBond................................................................................................... 12, 13
POWER Çelik........................................................................................................ 14, 15
POWER Kleber çok hızlı fırça şişesinde................................................................6, 7
POWER Patch............................................................................................................... 5
POWER Tape...............................................................................................................16
POWER Tape Yapışkan Bant.....................................................................................16
POWER Yapıştırıcı çok hızlı.....................................................................................6, 7
POWER Yapıştırıcı çok hızlı döner kapaklı...........................................................6, 7
POWER Yapıştırıcı Jel................................................................................................... 7
POXY..................................................................................................................... 14, 15
Profesyonel Ürün Danışmanı............................................................................ 33, 55
Profiline kartuşları için statik karıştırma boruları................................................53
Püskürtmeli Yapıştırıcı..............................................................................................10
Seramik macun spreyi..............................................................................................45
Silikon çıkartıcı..........................................................................................................46
Silikon conta........................................................................................................ 36, 37
Silikon sprey...............................................................................................................43
Sistem çözümleri................................................................................................ 56, 57
Siyah primer...............................................................................................................23
Sıvı metal............................................................................................................. 14, 15
Sızıntı durdurucusu............................................................................................ 40, 41
Soğutucu sızdırmazlık maddesi....................................................................... 40, 41
SpeedBond aktivatör spreyi...................................................................................... 9
SpeedBond Yapıştırma Sistemi.............................................................................8, 9
Statik karıştırma boruları 1:1..................................................................................53
Statik karıştırma borusu 10:1..................................................................................53
Taş çarpmasına karşı koruma ve gövde altı koruması.........................................29
Teknik bakım.....................................................................................................42 – 47
Teleskopik basınçlı hava tabancası “Multipress”..................................................52
Temizleme seti.................................................................................................... 21, 22
UBS tabancası............................................................................................................52
Uni Kumaş Bant.........................................................................................................16
Uniplast conta..................................................................................................... 38, 39
UV lamba...................................................................................................................... 5
Uygulama tabancası.................................................................................................53
Uygulama tabancası dönüştürme seti 10:1..........................................................53
Vida dişi contası.................................................................................................. 34, 35
Vida dişi sızdırmazlık ipi...........................................................................................35
Vida dişlerini emniyete alma ve sızdırmaz hale getirme...........................30 – 35
Vida emniyeti...................................................................................................... 30, 31
Vida emniyeti boyası................................................................................................33
Yağ spreyi...................................................................................................................45
Yapısal kumaş............................................................................................................50
Yapışkan bantlar................................................................................................. 16, 17
Yapıştırıcılar.........................................................................................................4 – 10
Yapıştırma ve sızdırmaz hale getirme ecoline............................................... 18, 19
Yapıştırma ve sızdırmaz hale getirme için yedek uç ecoline..............................54
Yüksek performanslı plastik yapıştırıcı “Profiline”...............................................13
Yüksek sıcaklık çoklu montaj macunu...................................................................47
Yüksek sıcaklık çoklu montaj macunu için yedek fırça........................................54
Yün silici......................................................................................................................50
Yüzey contası....................................................................................................... 38, 39
Zincir spreyi................................................................................................................44
Zımparalama süngeri...............................................................................................50

59

Bağlantı kuruyoruz!

PETEC Uzman satış yeri:

Sayı Eylül 2014
Ürün No. 20210
Değişiklik ve baskı hatası yapma hakkı saklıdır.

Wüstenbuch 26 · 96132 Schlüsselfeld · Telefon: +49 95 55-80 99 40 · Faks: +49 95 55-80 99 425 · www.petec.de · eMail: info@petec.de

