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na čištění a odmaštění lepených a těsnících ploch

Multi Cleaner

 Oblasti použití:
Jako čistič a odmašťovač pro všechny kovy, sklo, keramiku a 
většinu plastových povrchů.  
Ideální pro předúpravu pro lakování, slepování a nanášení 
základního nátěru. 

• univerzálně použitelný
• absolutně beze zbytků a nekorozivní
• odstraní zbytky silikonu
• také pro předúpravu při lakování

 Tipy pro praxi:
Pro docílení perfektních slepení s našimi produkty, 
doporučujeme povrchy materiálů před použitím očistit 
prostředkem Multi Cleaner.
•  Dodržte dobu sušeníVelikosti balení Č. artiklu

  sprej 200 ml 82200

dóza 1000 ml 82100

Báze Alifatické uhlovodíky

Barva transparentní

Doba odvětrání 1 minuta

Skladovatelnost 12 měsíců, skladovat v chladu a suchu
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Lepidla

pro rychlou, trvanlivou opravu a slepení trhlin a děr,  
jakož i pro přídavnou stabilizaci lepených a opravovaných míst

POWER Patch

UV lampa na  
vytvrzování prostředku 

POWER Patch
Č. artiklu 85001

Opravářská UV rohož na bázi polyesteru, která se vytvrdí prostřednictvím UV záření 
 (sluneční světlo nebo UV lampa).
• jednoduché použití, rychlé vytvrzení v celém průřezu 
• odolná vůči rázům a vibracím, vysoce pevné spojení
• univerzálně použitelná ve vnitřních & vnějších oblastech
•  přizpůsobí se povrchu opravovaných míst 
•  žádné smršťování nebo roztahování během zpracování a vytvrzování v celém průřezu
• odolná vůči vodě, slané vodě, oleji, palivu a mnohým chemikáliím

Prodejní displej
12 x karta SB 75 x 150 mm
Č. artiklu 85012

 Oblasti použití:
Výborná přilnavost na mnohé materiály, jako např. plast, plast zesílený 
skelnými vlákny, železo, ocel, litina, hliník, slitiny a dřevo.
Osobní vozy, nákladní vozy, karavany: Nárazník, chladič, palivová 
nádrž, olejová vana, výfuk, potrubí, veškeré plastové díly, díly karoserií, 
díly z plastu zesíleného skelnými vlákny a mnohé jiné. 
Průmysl: Údržba a opravy střech, schodišť, vodních nádrží, trubic, 
vedení, kabelových šachet, spínacích skříní a mnohého jiného. 
Dům, hobby, stavba modelů: Jet Ski, kanoe, čluny, surfová prkna, 
ploty, střechy, dveře, obložení z plastu zesíleného skelnými vlákny a 
mnohé jiné.

 Tipy pro praxi:
•  výborně se hodí pro stabilizaci lepených a opravovaných míst
• nahradí rohože z plastu zesíleného skelnými vlákny
• dá se brousit, vrtat a přelakovat

Velikosti Č. artiklu

  75 x 150 mm karta SB 85150

225 x 300 mm 85300

Báze Polyester

Barva šedá

Systém vytvrzení přirozené sluneční světlo nebo UV lampa

Vytvrzení cca 5 – 10 minut

Tloušťka 1,7 – 1,9 mm

Mezní protažení > 3%

Teplota zpracování +5°C až + 60°C

Tepelná odolnost –40°C až +200°C

Skladovatelnost 12 měsíců, skladovat v chladu a suchu

k videu  
o použití
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Prodejní displej
lahvička 32 x 4 g 
Č. artiklu 93504

Prodejní displej
lahvička 20 x 20 g 
Č. artiklu 93233

je bleskově rychle vytvrzující jednosložkové lepidlo pro trvalá spojení

POWER lepidlo bleskově rychlé
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Lepidla

POWER lepidlo bleskově rychlé POWER lepící gel

Báze Ethyl-kynakrylát Ethyl-2 kynakrylát

Viskozita 40 mPa·s Gel/thixotrop

Barva transparentní transparentní

Systém vytvrzení Vlhkost vzduchu Vlhkost vzduchu

Funkční pevnost 3 – 10 sekund 5 – 40 sekund

Přemostění mezery 0,05 mm 0,5 mm

Teplota zpracování +5°C až +30°C +5°C až +30°C

Tepelná odolnost –30°C až +80°C –30°C až +80°C

Skladovatelnost 12 měsíců, skladovat v chladu a suchu 12 měsíců, skladovat v chladu a suchu

Velikosti balení Č. artiklu

lahvička     3 g 93303

lahvička     3 g karta SB 93403

lahvička   10 g 93310

lahvička   10 g karta SB 93410

lahvička   20 g 93320

lahvička   50 g 93350

lahvička 500 g 933500

Velikosti balení Č. artiklu

lahvička 4 g 93304

lahvička 4 g karta SB 93404

Velikost balení Č. artiklu

lahvička 20 g 93220

Velikosti balení Č. artiklu

tuba 20 g 93620

tuba 20 g karta SB 93720

•  nekape a neteče
•  vhodné i pro savé a porézní povrchy
•  pro použití nad hlavou a na svislých 

plochách
•  Korektury po spojení jsou možné

POWER lepidlo Šroubový uzávěr Lahvička se štětcem Gel

• super rychlá přilnavost a vytvrzení během několika málo sekund
• jednoduché použití
• velmi vysoká pevnost

• čisté slepení
• okamžité další zpracování možné

 Tipy pro praxi:
Důkladně prostředkem PETEC Multi Cleaner očistit a odmastit povrchy (č. artiklu 82100 nebo 82200). Bleskově jednostranně, 
tence nanést POWER lepidlo. Přesně spojit díly, které se mají slepit a přitlačit je k sobě.

 Oblasti použití:
Slepí spolu a mezi sebou materiály, jako je např. kov, plast, guma, plst, PVC, kůže, dřevo, keramika a mnohé jiné.

ŠROUBOVÝ UZÁVĚR

     
     

    
    

 op
ět

 uz
avíratelné          skrz šroubový uzávěr

nekape

neteče
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SpeedBond

pro konstrukční slepení a opravu zlomených dílů

Prodejní displej
6 x SpeedBond-set karta SB
5 x SpeedBond aktivátorový sprej 
Č. artiklu 93565

Lepící systém SpeedBond

 Oblasti použití:
Slepování a oprava plastu, kovu, gumy, keramiky, 
porcelánu, dřeva a mnohého jiného.

 Tipy pro praxi:
Dokonce nejmenší plastové díly lze slepovat a 
stabilizovat, jako např. držáky a sponky.  
Ve spojení s prostředkem SpeedBond Filler lze 
přemostit spáry, díry a štěrbiny. 
Speedbond aktivátorový sprej urychluje vytvrzení 
vysoce výkonného lepidla.

       

    
   

   
   

   
  r

ychlé · silné ·  mnohostranné

Lepení

Plnění

Opravování

k videu  
o použití
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Lepidla

       

    
   

   
   

   
  r

ychlé · silné ·  mnohostranné

Slepení rozličných materiálů spolu a mezi sebou během 
několika málo sekund.
• rychlé, silné, mnohostranné
• lepení
• plnění
• opravování

Ve spojení s prostředkem 
SpeedBond Filler lze 
 přemostit spáry, díry a 
 štěrbiny.  
Stejně tak stabilizuje a zvětšu-
je SpeedBond Filler lepenou 
plochu.

Urychlovač vytvrzení, který 
je speciálně sladěný s vysoce 
 výkonným lepidlem Speed-
Bond a zřetelně zkracuje 
vytvrzení lepidla.

Filler Aktivátor sprejSpeedBond-set
Vysoce výkonné lepidlo & filler

Pro superrychlé slepení 
 rozličných materiálů, jako 
např. plasty a plastové 
směsi, kov, guma, keramika, 
porcelán, dřevo a mnohé jiné.

Vysoce výkonné 
lepidlo

SpeedBond vysoce výkonné lepidlo SpeedBond Filler SpeedBond aktivátorový sprej

Báze Ethyl-kynakrylát – Vodíková směs

Viskozita 40 mPa·s – –

Barva transparentní šedá transparentní

Systém vytvrzení Vlhkost vzduchu – –

Funkční pevnost  3 – 10 sekund (může být zkrácena pomocí SpeedBond aktivátorový sprej) –

Přemostění mezery 0,05 mm (může být podstatně zlepšené pomocí nasazení prostředku SpeedBond Filler) –

Teplota zpracování +5°C až +30°C +5°C až +30°C +5°C až +30°C

Tepelná odolnost –30°C až +80°C – –

Skladovatelnost 12 měsíců, skladovat v chladu a suchu neomezená 12 měsíců, skladovat v chladu a suchu

Č. artiklu

karta SB 93550

Velikost balení Č. artiklu

lahvička 30 g 93530

Velikost balení Č. artiklu

sprej 150 ml 93515

Velikost balení Č. artiklu

lahvička 20 g 93520

Zřetelně urychluje 
vytvrzení lepidla
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Kontaktní lepidla Lepidla

•  mnohostranně použitelné, také pro polystyrén  
a savé materiály

• čisté a jednoduché při použití
• rychlé, s vysokou okamžitou sílou slepení
• odolné vůči vodě a slané vodě

•  vhodné pro savé a nesavé materiály
• silná přilnavost
•  odolné vůči vodě, slané vodě, oleji,  

palivu a zředěným kyselinám a louhům

• univerzálně použitelné
• exaktně a čistě štětcem roztíratelné
•  odolné vůči vodě, slané vodě, oleji,  

palivu, zředěným kyselinám a louhům

Rozprašovací lepidlo Lepidlo na 
profilovou gumu

Kontaktní lepidlo  
univerzální

Velikosti balení Č. artiklu

  tuba 70 ml karta SB 93870

dóza 350 ml se štětcem 93835

Velikost balení Č. artiklu

dóza 350 ml se štětcem 93935

Velikost balení Č. artiklu

sprej 400 ml 94340

Rozprašovací lepidlo Lepidlo na profilovou gumu Kontaktní lepidlo univerzální

Báze Směs polychloroprén/vodík Polychloroprén Polychloroprén

Viskozita – cca 3.000 mPa·s cca 3.000 mPa·s

Barva transparentní nažloutlle transparentní nažloutlle transparentní

Systém vytvrzení Vlhkost vzduchu Vlhkost vzduchu Vlhkost vzduchu

Doba odvětrání (při + 22°C) 3 minuty cca 10 – 15 minut cca 10 – 15 minut

Pevnost vůči dotyku rukou (při + 22°C) 2 minuty  10 minut  10 minut

Vytvrzení/konečná pevnost (při + 22°C) 12 hodin  48 hodin  48 hodin

Tepelná odolnost –30°C až +80°C –30°C až +120°C –30°C až +120°C

Skladovatelnost 12 měsíců, skladovat v chladu a suchu 24 měsíců, skladovat v chladu a suchu 24 měsíců, skladovat v chladu a suchu

 Oblasti použití:
Pro velkoplošná slepení polystyrénu, kůže, pěnové 
hmoty, pryže, textilií, plsti, dřeva, korku, kartonu, 
papíru, izolačních rohožek, plastů, kovů a mnohého 
jiného. 

 Oblasti použití:
Pro malo- a velkoplošná slepení v interiéru a exteriéru např. 
gumových profilů, plné, pěnové a přírodní pryže, jakož i 
kůže, lněného plátna, plsti, tvrzeného PVC a butylkauču-
ku, také ve spojení se dřevem, cementovými vláknitými 
deskami a kovy (ocel, plech, hliník) a mnohá jiná slepení. 
V automobilové oblasti (pryžová těsnění dveří, těsnění, 
obložení, izolační rohože a fólie a mnohé jiné), u karavanů, 
člunů, v průmyslu, v řemeslech a v domácnosti.

 Oblasti použití:
Pro malo- a velkoplošná kombinovaná slepení dřeva, 
 pryže, korku, plsti, tvrzeného PVC, měkkých pěnových 
hmot, butylkaučuku, kovů, keramiky, kůže, lněného 
plátna a mnohého jiného interiéru a exteriéru. 

 Tipy pro praxi:
• Nanášet lepidlo stejnoměrně na obě slepované plochy   • Dbát na dobu odvětrání
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Dvousložková lepidlaSada na opravu plastů
kompletní řešení pro profesionální opravy plastů

Sada na opravu plastů
PlastBond 50 ml , POWER BiBond 50 ml 3 minuty, Multi Cleaner 200 ml, Plastový primer 150 ml, nůž, 
brusná houba, strukturovaná tkanina 12,5 x 100 cm , 10 x statická směšovací trubice, vytlačovací pistole
Č. artiklu 98309

Oprava nárazníku:

k videu  
o použití
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Prodejní displej
Dvojitá stříkačka 12 x 24 ml včetně směšovací trubice, karta SB
Č. artiklu 98333

Dvousložková lepidla pro profesionální slepování

Prodejní displej
Dvojitá stříkačka 12 x 24 ml včetně směšovací trubice, karta SB
Č. artiklu 98533

PlastBond, POWER BiBond, KunststoffBond

PŘ
ÍSLUŠENSTVÍ

na straně 
49, 50, 53

 Oblasti použití:
Pro opravu (lepení, plnění, tmelení) nárazníku, spojleru, mřížky chladiče,  
spony obložení, držáků/držáků světlometů, jakož i zlomených plastových dílů  
a obložení a mnohého jiného. Také pro lepení a vyplnění kovových, dřevěných, 
 kamenných, betonových a skleněných děr, trhlin a spár.

 Oblasti použití:
Univerzálně použitelný při stavbě karoserií a vozidel (např. nárazníky, chladiče, osvětlení, ru-
kojeti, díly konzol, spojlery, upevnění telefonu/reproduktorů a mnohé jiné), jakož i v technice 
umělých hmot, při zpracování dřeva, v elektrotechnice, v upevňovací technice, při kovových 
konstrukcích, u veletržních staveb, při stavbě modelů, ve strojírenství a při mnohém jiném.

 Tipy pro praxi:
• Přibrousit a očistit slepované místo   • pro optimální lepidlovou směs doporučujeme směšovací trubici PETEC (č. artiklu 98510)   • Slepit díly během doby zpracovatelnosti
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PROFI line

Dvousložková lepidla

Rychle vytvrzující dvousložkové 
lepidlo na opravu a slepování plastů.
•  výborná přilnavost, lehce flexibilní  

a nerozbitelné
•  jednoduché použití skrz směšovací 

trubici
• nekape, je lehce tvarovatelné
•  brusitelné a přelakovatelné 

 mnohými lakovacími systémy
•  odolné vůči vodě, slané vodě, oleji, 

palivu a mnohým chemikáliím

Dvousložkové univerzální, vysoce výkonné lepidlo s extrémně silnou  
pevností slepení.
•  výborná přilnavost ke kovu, plastu, dřevu, pryži a mnohým dalším 

 materiálům spolu a mezi sebou
• univerzálně použitelné v interiéru a exteriéru
• silná pevnost slepení a rychlé vytvrzení
•  vysoká pevnost v tahu, střihu a odlupování
•  brusitelné a přelakovatelné mnohými lakovacími systémy
•  odolné vůči vodě, slané vodě, oleji, palivu a mnohým chemikáliím

Dvousložkové speciální, vysoce 
výkonné lepidlo s velmi dobrou 
přilnavostí na těžce slepovatelných 
površích.
•  silná pevnost slepení s velmi 

 vysokou konečnou pevností
•  brusitelné a přelakovatelné
•  odolné vůči vodě, slané vodě, oleji, 

palivu a mnohým chemikáliím

PlastBond POWER BiBond
3 minuty

KunststoffBond 
high performance

POWER BiBond
10 minut

PŘ
ÍSLUŠENSTVÍ

na straně 
53

 Oblasti použití:
Pro všechny plasty a směsi plastů (také 
PE, PP, PU, PC, PA, EPDM, POM, ABS),  
teflon (PTFE), PVC, plexisklo a plast 
zesílený skelnými vlákny, také ve spojení  
s kovy, dřevem a pryží.

Velikosti balení Č. artiklu

Dvojitá stříkačka 24 ml 
karta SB 98325

Dvojitá kartuše    50 ml 98350 Velikost balení Č. artiklu

Dvojitá kartuše 50 ml 98150

Velikosti balení Č. artiklu

Dvojitá kartuše   50 ml 98551

Dvojitá kartuše 400 ml 985401

Velikosti balení Č. artiklu

Dvojitá stříkačka 24 ml 
karta SB 98625

Dvojitá kartuše   50 ml 98550

Dvojitá kartuše 400 ml 985400

PlastBond POWER BiBond 3 minuty POWER BiBond 10 minut KunststoffBond high performance

Báze Polyuretan Metylmetakrylát Metylmetakrylát Metylmetakrylát

Poměr směšování 1:1 (objem) 1:1 (objem) 1:1 (objem) 10:1 (objem)

Barva černá bílá/žlutá bílá/žlutá bílá

Systém vytvrzení Dvě složky (pryskyřice a vytvrzovací prostředek) Dvě složky (pryskyřice a vytvrzovací prostředek) Dvě složky (pryskyřice a vytvrzovací prostředek) Dvě složky (pryskyřice a vytvrzovací prostředek)

Doba zpracovatelnosti / doba zpracování   1 minuta 3 minuty 10 minut   3 minuty

Pevnost vůči dotyku rukou   3 minuty 6 minut 20 minut 90 minut

Vytvrzení/konečná pevnost 20 minut 12 hodin 12 hodin 24 hodin

Pevnost ve smyku tahem (závislá na materiálu) 16 N/mm2 22 N/mm2 23 N/mm2 22 N/mm2

Teplota zpracování +5°C až +30°C +5°C až +30°C +5°C až +30°C +5°C až +40°C

Tepelná odolnost –40°C až +140°C –40°C až +120°C –40°C až +120°C –25°C až +50°C

Skladovatelnost 24 měsíců, skladovat v chladu a suchu 9 měsíců, skladovat v chladu a suchu 9 měsíců, skladovat v chladu a suchu 12 měsíců, skladovat v chladu a suchu
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POXY, tekutý kov, Hnětací kov POWER
Dvousložkové lepidlo pro profesionální slepení a opravy

Prodejní displej
Dvojitá stříkačka 12 x 24 ml  
včetně směšovací trubice karta SB 
Č. artiklu 98033

Prodejní displej
Dvojitá stříkačka 25 ml karta SB 
Č. artiklu 97333

Prodejní displej
Balení 20 x 50 g 
Č. artiklu 97344

 Oblasti použití:
Výborná přilnavost na kov, kámen, dřevo, sklo, keramiku 
a mnohé plasty.

 Tipy pro praxi:
Ideální pro transparentní slepení.

 Oblasti použití:
Pro opravu železa, oceli, litiny, hliníku, slitin, keramiky, 
betonu, dřeva a mnohých plastů. Pro vyplňování,  
tmelení a slepování trhlin, děr, vadných vrtů, dutin, 
jakož i pro opravu trubek, nádrží, závitů, dílů karoserie 
a strojů.

 Oblasti použití:
Pro slepování, vyplňování a těsnění trhlin, děr, vadných 
vrtů, dutin, jakož i pro opravu a rekonstrukci dílů z kovů 
(železa, ocele, litiny, hliníku, slitin a mnohých jiných), 
keramiky, betonu, dřeva a plastů. Pro rychlé a trvalé 
opravy v mnohých oblastech, např.: olejová vana, nádrž, 
výfuk, chladič, roury, závity, nádoby, okapní žlab, díly 
karoserie a plechové díly.

 Tipy pro praxi:
Přibrousit a očistit slepované místo. Díly slepit během doby zpracování.

PŘ
ÍSLUŠENSTVÍ

na straně 
49, 53
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Dvousložková lepidla

Transparentní dvousložkové univerzální lepidlo  
se silnou pevností slepení.
•  univerzálně použitelné v interiéru i exteriéru
• odolné vůčí UV záření
•  vysoká pevnost v tahu a rázová pevnost
• zůstává zbytkově elastické
•  dobrá odolnost vůči vodě, slané vodě a mnohým 

chemikáliím

Dvousložková směs epoxidové živice a kovu pro 
vyplňování, tmelení a slepení. 
•  výborná přilnavost ke všem kovům, jako např. 

(železo, ocel, litina, hliník, slitiny a mnohé jiné), 
jakož i ke keramice, k betonu, ke dřevu a k  
mnohým plastům

•  vysoká pevnost a výborná přilnavost také k 
jiným materiálům

•  rychlé vytvrzení
•  lze obrábět, brousit a přelakovat  

mnohými lakovacími systémy
•  odolné vůči vodě, oleji, palivu a mnohým  

chemikáliím

Rychle vytvrzovaná dvousložková modelovací 
hmota pro opravování, slepování a vyplnění.
•  univerzálně použitelná v interiéru i exteriéru
•  jednoduché použití skrz výbornou přilnavost
•  extrémně vysoká pevnost
•  rychlé vytvrzení i na vlhkém podkladu, jakož  

i pod vodou
• nerezavějící
•  lze dodatečně opracovat, např. brousit, vrtat, 

řezat závit, řezat pilou a lakovat
•  odolné vůči vodě, slané vodě, oleji, palivu  

a mnohým chemikáliím

POXY Tekutý kov Hnětací kov POWER

Velikosti balení Č. artiklu

Dvojitá stříkačka 25 ml karta SB 97425

Dvojitá kartuše    50 ml 97355

Velikosti balení Č. artiklu

Balení 50 g 97350

50 g karta SB 97450

Velikosti balení Č. artiklu

Dvojitá stříkačka 24 ml karta SB 98425

Dvojitá kartuše    50 ml 98050

POXY Tekutý kov Hnětací kov POWER

Báze Epoxidová pryskyřice Epoxidová pryskyřice Epoxidová pryskyřice

Poměr směšování 1:1 (objem) 1:1 (objem) 1:1 (objem)

Systém vytvrzení Dvě složky (pryskyřice a vytvrzovací prostředek) Dvě složky (pryskyřice a vytvrzovací prostředek) Dvě složky (pryskyřice a vytvrzovací prostředek)

Barva transparentní šedá šedá

Doba zpracovatelnosti / doba zpracování cca 4 – 5 minut   4 minuty   4 minuty

Pevnost vůči dotyku rukou 10 minut 10 minut 10 minut

Vytvrzení/konečná pevnost 30 minut 30 minut 30 minut

Pevnost ve smyku tahem (závislá na materiálu) 9,7 N/mm2 25 N/mm2 –

Teplota zpracování +5°C až +30°C +5°C až +30°C +5°C až +30°C

Tepelná odolnost –40°C až +120°C –40°C až +120°C –50°C až +260°C

Skladovatelnost 24 měsíců, skladovat v chladu a suchu 12 měsíců, skladovat v chladu a suchu 18 měsíců, skladovat v chladu a suchu
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TAPE Lepící pásky
POWER Tape Panzerband Tkaninová páska 

 Uni
Ochranná páska 
pro kabely  
Protection-Tape

Izolační páska  
VDE

Vysoce hodnotná lepicí páska, silně 
tkaná a speciálně potažená.
• velmi vysoká pevnost slepení
• extrémně zatížitelná
• dá se párat ve směru tkaní
• pro použití v interiéru i exteriéru
• odstranitelná beze zbytků
• odolná vůči vlhkosti

•  pro použití v interiéru  
i exteriéru

• vysoká pevnost slepení
• odolná vůči vlhkosti

•  vysoká pevnost slepení
• odklání rázy
•  zabrání tvorbě hluku
•  pro použití v interiéru  

i exteriéru

• testovaná skrz VDE
• vysoká pevnost slepení
•  odolná vůči povětrnostním 

vlivům a stárnutí
•  Výborné vlastnosti co do 

tažnosti a po odstranění 
pnutí

•  pro použití v interiéru  
i exteriéru

Upevnění, zesílení utěsnění, izolování, zabalení a svazkování, uzavření otvorů, oprava vedení, trubek, 
hadic a mnohého jiného.

Pro ochranu a svazkování  
kabelů a kabelových svazků.

Pro izolování elektrických 
 vedení, kabelů, zástrček  
a konektorových spojení.

 Oblasti použití:

POWER Tape Panzerband Tkaninová páska Uni Páska na ochranu kabelů Izolační páska VDE

Báze
Bavlněná-polyesterová tkanina 
potažená s LDPE

Tkanina potažená s PE, syntetická 
tkanina, syntetický kaučuk

syntetický kaučuk PVC

Barvy černá a stříbrná černá a stříbrná černá černá

Protažení 12 % 25 % – –

Tažná síla (závislá na materiálu) 75 N/mm2 35 N/mm2 88 N/25 mm 70 N/25 mm

Mezní napnutí – – – 7 kV

Teplota zpracování +5°C až +35°C +5°C až +35°C –5°C až +40°C +5°C až +35°C

Tepelná odolnost –15°C až +85°C –15°C až +60°C –40°C až +105°C –15°C až +90°C

Skladovatelnost 24 měsíců, skladovat v chladu a suchu 24 měsíců, skladovat v chladu a suchu 36 měsíců, skladovat v chladu a suchu 36 měsíců, skladovat v chladu a suchu

Barvy/velikosti Č. artiklu

černá,  
5 m x 50 mm 
karta SB

86105

75 x 50 mm  
karta SB 86205

Barvy/velikosti Č. artiklu

černá,  
50 m x 50 mm 86150

stříbrná,  
50 m x 50 mm 86250

Barvy/velikosti Č. artiklu

černá 
50 m x 48 mm 87350

stříbrná,  
50 m x 48 mm 87450

Velikost Č. artiklu

10 m x 19 mm x 
0,3 mm 
karta SB

87500

Velikost Č. artiklu

10 m x 15 mm x 
0,15 mm 
Role

87000
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Lepící pásky

Samosvařující opravářská páska  
je snadno manipulovatelná  
a aplikovatelná.
•  samočinně se svařuje, je nelepivá
•  výborná odolnost vůči vodě, 

teplotě a UV záření
•  odklání rázy a je odolná proti 

natržení
•  použitelná dokonce na 

 zašpiněných předmětech

Oboustranná lepicí páska s pěnovou 
hmotou, s dobrou pevností slepení pro 
auto, řemesla, průmysl, veletržní stavby, 
stavby jevišť a pro mnohé jiné použití.
• Použití v interiéru i exteriéru
• tlumí vibrace
• přemosťuje spáry
• odolné vůčí UV záření
• vysoká pevnost slepení
• výborná pevnost ve střihu
• může nahradit šrouby a nýty

Oboustranná, vysoce výkonná lepící 
páska pro transparentní a velmi  
pevná lepená spojení.
• velmi vysoká pevnost slepení
• dobrá odolnost vůči teplotám
• Použití v interiéru i exteriéru
• vysoká počáteční pevnost slepení
• může nahradit šrouby a nýty
• odolná vůči UV záření
• odolná vůči vlhkosti

Oboustranné lepící podložky pro 
 rychlou a jednoduchou montáž.
•  odolné vůči povětrnostním vlivům 

a vlhkosti
• silná přilnavost

Opravářská páska 
samosvařující

Montážní páska Montážní páska Montážní podložky

Opravy v oblasti automobilů (chladič  
a hadice motoru, kabely zapalování, 
těsnění a držáky). 
Pro utěsnění vodních hadic a trubek.  
Pro izolaci a impregnování elektrických 
komponent. 

Dobrá přilnavost na mnohé materiály, 
jako kovy, sklo, kámen, dlaždice, dřevo a 
rozličné plasty. Pro upevnění ozdobných 
lišt, emblémů, přípravků a mnohého 
jiného. Montáž držáků, zrcadel, obrazů, 
vývěsných štítů, dodatkových dílů, háků 
a mnohého jiného.

Dobrá přilnavost na kovy, sklo a na 
mnohé plasty. Pro upevnění okrasných 
lišt,  profilů, zesilovacích dílů, emblémů, 
zpětných zrcátek, štítů a označení.

Montáž a upevnění zrcadel, obrazů,  
štítů, držáků, dodatkových dílů, háků  
a  mnohého jiného.

 Oblasti použití:

Opravářská páska Montážní páska černá Montážní páska transparentní Montážní podložky

Báze Polyisobutylén a kaučuk zesíťovaná polyetylénová pěna Akryl Akryl

Barva černá černá transparentní černá

Protažení 600 % 200 % 200 % –

Tažná síla (závislá na materiálu) – 40 N/mm2 70 N/mm2 40 N/mm2

Teplota zpracování +5°C až +35°C +5°C až +35°C +5°C až +35°C +5°C až +35°C

Tepelná odolnost –40°C až +90°C –20°C až +120°C –30°C až +120°C –20°C až +120°C

Skladovatelnost 24 měsíců, skladovat v chladu a suchu 24 měsíců, skladovat v chladu a suchu 24 měsíců, skladovat v chladu a suchu 24 měsíců, skladovat v chladu a suchu

Velikosti Č. artiklu

2 m x 12 mm karta SB 87122

10 m x 19 mm karta SB 87200

Velikost Č. artiklu

2 m x 19 mm karta SB 87192

Velikost Č. artiklu

Sada tří kusů karta SB 87003

Velikost Č. artiklu

5 m x 19 mm x 0,5 mm 
karta SB 94905
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130
 kg/m²

2200 
kg/m²

Prodejní displej
kartuše 290 ml
6 x bílá, šedá, transparentní, 12 x černá
Č. artiklu 94505

Prodejní displej
tuba 80 ml
6 x transparentní, 12 x černá
Č. artiklu 94033

jednosložková, elastická lepicí a těsnicí látka, použitelná u savých a nesavých  
lepených ploch v interiéru i exteriéru

LEPENÍ & UTĚSNĚNÍ ecoline

PŘ
ÍSLUŠENSTVÍ

na straně 
51, 52, 54

elastick á a dynamick á, 
v ysoce zatížitelná

široké spektrum  
přilnavosti,  znamenité 

těsnící  vlastnosti

odolná vůči  stárnutí,  
povětrnostním vlivům, 

UV záření a vodě

extrémně v ysok á poč á-
teční přilnavost a silná 
konečná pevnost

POČÁTEČNÍ PŘILNAVOST

PEVNOST V TAHU
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Montážní lepidlo

• široké spektrum přilnavosti, jakož i výborné těsnící vlastnosti
• univerzálně použitelná v interiéru i exteriéru
•   extrémně vysoká počáteční přilnavost a silná konečná pevnost
• tlumí rázy a vibrace
• elastická a dynamicky vysoce zatížitelná

bílá šedá černá transparentní

• odolná vůči povětrnostním vlivům, stárnutí, UV záření, vodě a slané vodě
•  prostá isokyanátu, rozpouštědel, PVC a silikonu
• přetíratelná disperzními barvami
• vytvrdí se i pod vodou

Velikosti balení Č. artiklu

tuba         80 ml 94270

kartuše 290 ml 94729

Velikost balení Č. artiklu

kartuše 290 ml 94629

Velikosti balení Č. artiklu

tuba         80 ml 94170

kartuše 290 ml 94929

Velikost balení Č. artiklu

kartuše 290 ml 94529

Báze MS polymer

Barvy bílá, šedá, černá, transparentní

Systém vytvrzení Vlhkost vzduchu

Spotřeba (při housence 6 mm) 25 ml/metr

Doba zpracování 10 – 15 minut

Počáteční přilnavost 130 kg/m2

Pevnost v tahu 2 200 kg/m2

vytvrzení (při +22°C) 3 mm za 24 hodin

Tvrdost Shore A 60°

Teplota zpracování +5°C až +40°C

Tepelná odolnost –40°C až +100°C

Skladovatelnost 24 měsíců, skladovat v chladu a suchu

 Oblasti použití:
Znamenitě vhodná pro stavby, řemeslníky, domácnosti, hobby, průmysl a 
automobily. Lepí kovy, sklo, kámen, beton, omítku, dlaždice, přírodní kámen, 
dřevo, lakované povrchy, zrcadla, polystyren a mnohé plasty, pro montáž 
krycích lišt a lišt soklu, sádrokartonů a dřevotřískových desek, háků, závěso-
vých tyčí, dílů karoserie a plechových dílů, obložení stěn, izolačních panelů, 
tlumicích desek / desek pro suchou výstavbu a mnohé jiné.

 Tipy pro praxi:
• vhodná i pro polystyren   • dodržet dobu pro zpracování
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Lepení skla – bez primeru
pro montáž předních, zadních a bočních skel bez primeru

Lepidlo na sklo economic
Sáček se špičkou

Lepidlo na sklo economic
Kartuše

PŘ
ÍSLUŠENSTVÍ

bez primeru bez primeru

•  odolné vůčí UV záření
• prosté izokyanátu
• nízká vodivost

• rychlá pohotovost k jízdě
• vhodné pro všechny typy vozidel
•  TÜV Crash-Test provedený

• vysoce modulové
• rychlé vytvrzení v celém průřezu

kon t ro lované  pod le  D IN EN ISO/ IE
C 1

70
25

TÜ
V S

ÜD Automotive GmbH
Technické
dobrozdání

kon t ro lované  pod le  D IN EN ISO/ IE
C 1

70
25

TÜ
V S

ÜD Automotive GmbH

Technické
dobrozdání

Lepidlo na sklo economic

Báze 1K modifikované polymery silanu

Barva černá

Systém vytvrzení Vlhkost vzduchu

Doba zpracování 15 minut

Pohotovost k jízdě (při +22°C) 2 hodiny

vytvrzení (při +22°C) cca 3 mm/24 hodin

Teplota zpracování +5°C až +35°C

Skladovatelnost 24 měsíců, skladovat v chladu a suchu

Velikost balení Č. artiklu

Sáček se špičkou 400 ml 84400

Velikost balení Č. artiklu

kartuše 290 ml 84290

 Tipy pro praxi:
• Sklo důkladně očistit
• žádný primer není potřebný
•  Nanášení lepidla vždy kolmo ke sklu

na straně 
51, 54
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Systém souprav sad multiaktivním primerem

Sady lepidel na sklo

Sada lepidla na sklo „sáček s hadicí“
1x lepidlo na sklo sáček s hadicí 400 ml
1 x multiaktivní primer kombistick 10 ml
1x souprava na čištění
1x přistřihovatelná náhradní špička

Sada lepidla na sklo „kartuše“
1x lepidlo na sklo kartuše 310 ml
1 x multiaktivní primer kombistick 10 ml
1x souprava na čištění
1x přistřihovatelná náhradní špička

pro montáž předních, zadních a bočních skel

Crashtest 

provedený

k videu  
o použití

Velikost balení Č. artiklu

Sada s kartuší 300 ml 83333

Velikost balení Č. artiklu

Sada se sáčkem a špičkou 400 ml 83433
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Lepení skel
Multiaktivní primer  
kombistick

Lepidlo na sklo
Sáček se špičkou

Lepidlo na sklo
Kartuše

•  pro vytváření přilnavosti u všech 
skel s nebo bez potažení kera-
mickým sítotiskem, s vynikající 
ochranou proti UV záření

•  pro aktivování potažení RIM, jako 
např. PU a PVC

•  jednoduché nanášení skrz  
našroubovatelný aplikátor

Souprava  
na čištění

Na čištění a odmaštění lepených 
ploch před použitím lepících  
a těsnících hmot.

Jednosložková, vysoce modulová, ve vlhkém vzduchu vytvrditelná  
polyuretanová lepící a těsnící hmota pro montáž předních, zadních a bočních 
skel s rychlým přilnutím a krátkou dobou do odjezdu.
•  znamenitá přilnavost ve spojení s PETEC multiaktivním primerem 

kombistickem nebo s černým primerem
•  vysoká odolnost vůči UV záření ve spojení s PETEC multiaktivním primerem 

kombistickem nebo s černým primerem
• dobrá přilnavost na zbytkový materiál
•  vhodná pro integrované antény na skle skrz nízkou elektrickou vodivost
•  vysoce modulové

PŘ
ÍSLUŠENSTVÍ

Crashtest 

provedený

na straně 
51, 54

 Tipy pro praxi:
Nahradí primer a aktivátor.

 Tipy pro praxi:
Optimálně vhodné pro čištění  
předního skla.

Velikost balení Č. artiklu

Kombistick 10 ml 82410

Velikost balení Č. artiklu

Sáček se špičkou 400 ml 83400

Velikost balení Č. artiklu

kartuše 310 ml 83310

Obsah Č. artiklu

Souprava pro čištění 
1 x vlhký hadřík
1 x suchý hadřík

82111

Lepidlo na sklo Multiaktivní primer kombistick Souprava na čištění

Báze jednosložkový polyuretan Směs Etanol/směs

Barva černá černá transparentní

Systém vytvrzení Vlhkost vzduchu – –

Doba odvětrání – 10 minut 5 minut

Doba zpracování 20 minut – –

Pohotovost k jízdě (při +22°C) 2 hodiny – –

Vytvrzení (při +22°C) cca 3,5 mm/24 hodin – –

Teplota zpracování +5°C až +35°C +5°C až +35°C +5°C až +35°C

Skladovatelnost 12 měsíců, skladovat v chladu a suchu 12 měsíců, skladovat v chladu a suchu 24 měsíců, skladovat v chladu a suchu
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Lepení skel

Aktivátor

Pro základování skel, které jsou  
předběžně potažené s PU nebo PVC.

Speciální čistič

Na čištění lepených ploch před 
 nanášením aktivátoru nebo 
 černého primeru jako prostředku 
pro vytváření přilnavosti, při 
 existenci zbytkové lepící housenky.

Lepidlo na zrcátka

Speciální lepící souprava pro nalepení 
zpětného zrcátka na přední sklo. 
Lepicí soupravu lze také použít pro 
připevnění antén, blokací atd. na 
skla.
• jednoduché použití
• žádné namíchávání není potřebné
•  se síťovou tkaninou pro 2 slepení

Černý primer

Prostředek na vytváření přilna-
vosti a ochrana proti UV záření pro 
předúpravu při lepení skel.

Příslušenství

 Tipy pro praxi:
Nanášet čistič, aktivátor a primer vždy stejnoměrně do jednoho směru. Dodržet dobu odvětrání resp. dobu sušení.

 Tipy pro praxi:
Lepidlo na zrcátka funguje jen ve 
 spojení se síťovou tkaninou.

PŘ
ÍSLUŠENSTVÍ

na straně 
50

Obsah Č. artiklu

Lepící sada karta SB:  
1 g lepidlo, 
2 x síťová tkanina

93800

Náhradní síťová tkanina 93801

Velikost balení Č. artiklu

30 ml 82330

Velikost balení Č. artiklu

30 ml 82230

Velikost balení Č. artiklu

30 ml 82130

Speciální čistič Černý primer Aktivátor Lepidlo na zrcátka

Báze Etanol Směs Etylacetát
Polyuretanová živice / 
Hydroxypropylmetakrylát

Barva transparentní černá transparentní jantar

Doba odvětrání 5 minut 10 minut 10 minut –

Teplota zpracování +5°C až +35°C +5°C až +35°C +5°C až +35°C +5°C až +35°C

Skladovatelnost 12 měsíců, skladovat v chladu a suchu 12 měsíců, skladovat v chladu a suchu 12 měsíců, skladovat v chladu a suchu 24 měsíců, skladovat v chladu a suchu
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bílá šedá černá

• široké spektrum přilnavosti
• silná přilnavost
• přemosťuje rozličně velké těsnící drážky
• trvalé těsnící působení
• trvale elastická a odolná proti vibracím 

• přelakovatelná
• prostá silikonu 
• nekorozivní
• odolná vůči povětrnostním vlivům a UV záření
• Odolná vůči zředěným kyselinám a louhům

rychle vytvrzovaná, elastická jednosložková lepící a těsnící hmota na polyuretanové  
bázi, která se vytvrdí skrze vlhkost vzduchu a je následně přelakovatelná

Lepicí a těsnicí hmota pro karoserii K&D

PŘ
ÍSLUŠENSTVÍ

na straně 
51, 52, 54

 Oblasti použití:
Univerzální použití při stavbě karoserií a kontejnerů: Slepí kov (ocelový plech 
surový, základovaný a lakovaný, hliník, ušlechtilá ocel) a mnohé plasty, jakož i 
dřevo a sklo, např. při těsnících pracích kovových konstrukcí, silně namáhaných 
spár, slepení vibrujících dílů.

 Tipy pro praxi:
• Teplota urychluje proces vytvrzení
• až po úplném vytvrzení přelakovatelné

Velikost balení Č. artiklu

kartuše 310 ml 94630

Velikost balení Č. artiklu

kartuše 310 ml 94730

Velikost balení Č. artiklu

kartuše 310 ml 94530

Báze Polyuretan

Barvy bílá, černá, šedá

Systém vytvrzení Vlhkost vzduchu

Spotřeba (při housence 6 mm) 25 ml/metr

Doba zpracování cca 10 – 15 minut

Vytvrzení (při +22°C) cca 4 mm/24 hodin

Tvrdost Shore A 40°

Teplota zpracování +5°C až +40°C

Tepelná odolnost –40°C až +90°C

Skladovatelnost 12 měsíců, skladovat v chladu a suchu
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PROFI line PROFI line

Karoserie

Karo-Glue dvousložkové lepidlo pro karoserie

Pro profesionální a vysoce pevné 
 dvousložkové slepení střechy, boční stěny, 
dveří, blatníku a mnohého jiného.
•  slepuje kovy (plech, ocel, pozinkovanou 

ocel, hliník, hořčík, slitiny) , jakož plas-
tové materiály a materiály z vláknových 
kompozitů (AFK, CFK, GFK) navzájem  
a mezi sebou

•  strukturované slepení, utěsnění a 
 opravování

•  modifikované pro rázovou tuhost s 
 excelentní crashovou odolností

• Zvýšení tuhosti vozidla
• zabraňuje výskytu stykové koroze
• lze bodově svařovat

Karo-cín je dvousložková vyrovnávací 
hmota pro karoserie, která nahrazuje 
pocínování. 
•  velmi dobrá přilnavost ke všem kovům, 

jako je např. plech, ocel, pozinkovaná 
ocel, hliník, hořčík, slitiny, jakož i k 
mnohým materiálům z vláknových 
kompozitů

•  výborně modelovatelná, brousitelná  
a přelakovatelná

• zabraňuje výskytu stykové koroze

pro slepování a opravy dílů karoserie a plechových dílů

Dvousložkové lepidlo na karoserie, Karo-cín

Karo-cín vyrovnávací hmota pro karoserie

PŘ
ÍSLUŠENSTVÍ

na straně 
52, 53

 Tipy pro praxi:
•  Teplota znatelně urychluje proces vytvrzení (infračervený zářič, tepelná kabina)
• jednoduché zpracování skrz inovativní systém kartuší
Pro zpracování doporučujeme naši vytlačovací pistoli s převodem 25:1  
(č. artiklu 81600, strana 52).

 Tipy pro praxi:
• modelovat KARO-cín s malým přebytkem
• po vytvrzení opracovatelná hoblíkem pro karoserii
• Teplota urychluje proces vytvrzení
• jednoduché zpracování skrz inovativní systém kartuší
Pro zpracování doporučujeme naši vytlačovací pistoli s převodem 25:1  
(č. artiklu 81600, strana 52).

 Oblasti použití:
Pro slepování na nosných dílech karoserie a dodatkových dílech z kovu (plech, ocel, 
pozinkovaná ocel, hliník, hořčík, slitiny), jakož i z plastových materiálů a materiálů  
z vláknových kompozitů, jako např. AFK, CFK, GFK.

 Oblasti použití:
Pro vyrovnání a vyplnění poškozených a opravovaných míst. U škrábanců, 
 vybouleních, svarových švů a opravářských plechů pro práh, podběh, blatník, 
kapotu, dveře, střechu, jakož i pro zadní, boční a mnohé jiné díly.

Dvousložkové lepidlo pro karoserie Karo-cín

Barva černá šedá

Doba zpracovatelnosti / doba zpracování 60 minut 60 minut

Vytvrzení/konečná pevnost
24 hodiny
(znatelné urychlení skrz tepelné zpracování)

8 až 12 hodin 
(znatelné urychlení skrz tepelné zpracování)

Teplota zpracování +5°C až +35°C +5°C až +25°C

Tepelná odolnost do +230°C –40°C až +90°C

Skladovatelnost 12 měsíců, skladovat v chladu a suchu 12 měsíců, skladovat v chladu a suchu

Velikost balení Č. artiklu

kartuše 195 ml 98195

Velikost balení Č. artiklu

kartuše 265 ml 96175

Crashtest provedený



26

Silové lepidlo Multifunkční utěsnění svarů

Vysoce hodnotná jednoslož-
ková lepicí a těsnící látka
• široké spektrum přilnavosti
• vysoká počáteční přilnavost
• silná konečná pevnost
•  znamenité  

těsnící vlastnosti 
•  prostá silikonu,  

rozpouštědel 
•  elastická a dynamicky 

vysoce zatížitelná
• přelakovatelná
• tlumí vibrace
•  odolná vůči stárnutí, 

 povětrnostním vlivům,  
UV záření a vodě

Jednosložkové nastříkatelné a roztíratelné utěsnění 
svarů pro utěsnění svarů a opětovné vytvoření 
originální struktury.
• trvalá spojení
•  přilne na většinu podkladů bez základování
•  prosté rozpouštědel (po proschnutí žádné 

 smršťování materiálu)
•  okamžitě přelakovatelné (mokré na mokré)
•  po vytvrzení trvale elastické:
• –  Minimalizace tvorby trhlin v laku
• –  znamenitá ochrana proti odlétajícímu kamení 
• –  odolné vůči mechanickému poškození

černá

Silové lepidlo, multifunkční utěsnění svarů

 Oblasti použití:
Pro trvale elastická, silně přilnavá utěsnění svarů a pro opětovné vytvoření originální struktury po opravě po nehodě, 
např. v oblasti motorového prostoru, v zavazadlovém prostoru, v podlažních skupinách, v podbězích kol a na všech 
spojovacích svarech.

 Oblasti použití:
Pro slepení a utěsnění při stavbě karoserií, vozidel 
a  kontejnerů, při nástavbách pro nákladní vozy, 
 transportéry a speciální vozidla, a pro stavbu nádrží, 
přístrojů, lodí a člunů. Použití v oblasti automobilů: 
např. podběh, spojler, blatník, spodek vozidla, dno 
zavazadlového prostoru, přední a zadní zástěrka, 
zapečetění záhybu. Také pro montážní slepování kovů, 
skla,  kamene, betonu, omítky, sádry, dlaždic, přírodního 
kamene, dřeva, lakovaných povrchů, zrcadel, PVC a 
mnohých plastů.

 Tipy pro praxi:
Originální struktury se mohou nastříkat teleskopickou pistolí na stlačený vzduch Multipress (č. artiklu 94333).

PŘ
ÍSLUŠENSTVÍ

na straně 
52, 54

PŘ
ÍSLUŠENSTVÍ

na straně 
51, 52, 54

Velikosti balení Č. artiklu

kartuše 310 ml, šedá 94131

kartuše 310 ml, černá 94231

Velikost balení Č. artiklu

kartuše 290 ml 94229

Silové lepidlo Multifunkční utěsnění svarů

Báze MS polymer MS polymer

Barva černá černá, šedá

Systém vytvrzení Vlhkost vzduchu Vlhkost vzduchu

Spotřeba (při housence 6 mm) 25 ml/metr –

Doba zpracování cca 10 – 15 minut cca 15 minut

Vytvrzení (při +22°C) 3 mm/24 hodin 3 mm/24 hodin

Mezní protažení > 250 % > 250 %

Tvrdost Shore A 60° 40°

Teplota zpracování +5°C až +40°C +5°C až +40°C

Tepelná odolnost –40°C až +100°C –40°C až +100°C

Skladovatelnost 24 měsíců, skladovat v chladu a suchu 12 měsíců, skladovat v chladu a suchu

šedá
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Karo-těsnění, těsnící hmota pro karoserie

Karo-těsnění, těsnící hmota pro skla & karoserie
Těsnicí hmota pro skla & karoserii stíratelná

Rychle se vytvrzující, trvale elastická, roztíratelná a tmelení schopná těsnící 
hmota pro karoserie na bázi kaučuku, pro univerzální použití při stavbě 
 karoserií a kontejnerů.
• prostá silikonu, nekorozivní
• odolná proti vibracím
• přemosťuje rozličně velké těsnící drážky
• nevytváří žádná vlákna – nekape
• stabilní
•  pro opětovné vytvoření originální struktury
• odolná vůči zředěným kyselinám a louhům
• přelakovatelná

Trvale lepivá těsnící hmota pro skla & 
karoserie na bázi butylkaučuku, pro trvalé 
utěsnění předních, zadních a bočních skel, 
karoserie a dodatkových dílů.
• trvale lepivá, nevytvrdí se
• stíratelná sama se sebou
• trvalé utěsnění všech materiálů
•  spolehlivě zabrání vniku vlhkosti, špíny 

a průvanu
•  odolné vůči vodě, slané vodě, jakož  

i zředěným kyselinám a louhům

PŘ
ÍSLUŠENSTVÍ

na straně 
52, 53

 Tipy pro praxi:
Až po úplném vytvrzení v celém průřezu, je těsnící hmota pro karoserii 
 přelakovatelná s laky na bázi vody.

 Tipy pro praxi:
Přebytečný materiál lze po vyschnutí se stejným materiálem setřít.

 Oblasti použití:
Trvale utěsňuje svary, záhyby, spáry a překrytí na karoserii, jako jsou styčné hrany, 
svarové švy, podlažní skupiny, zavazadlový prostor, prostor pro cestující, podběhy kol, 
boční díly, jakož i přední a zadní zástěrky. Velmi dobrá přilnavost ke kovům (ocelový 
plech surový, základovaný a lakovaný, hliník, ušlechtilá ocel) a k mnohým plastům 
(např. ABS, GFK, PUR-RIM, polykarbonát, PUR měkký, PUR tvrdý, tvrdý PVC a mnohé 
jiné), jakož i ke dřevu a k izolačním deskám s plstí.

 Oblasti použití:
Pro trvalé utěsnění spár, dutých prostorů, překrytí, spojů, přehybů skla a karoserie 
(např. blatník, světlomet, zadní světlo, posuvná střecha, přední, zadní a boční skla a 
mnohé jiné).

Karo-těsnění Těsnící hmota pro skla & karoserii

Báze Syntetický kaučuk Butylový kaučuk

Barva šedá černá

Doba zpracovatelnosti / doba zpracování 5 minut 60 minut

Vytvrzení/konečná pevnost cca 4 mm/24 hodin (v závislosti na teplotě a tloušťce vrstvy)
cca 24 hodin (v závislosti na teplotě a tloušťce vrstvy; 
zůstává trvale lepivá)

Tepelná odolnost –30°C až +80°C –30°C až +80°C

Skladovatelnost 12 měsíců, skladovat v chladu a suchu 12 měsíců, skladovat v chladu a suchu

Velikost balení Č. artiklu

dóza 1000 ml 94130

Velikost balení Č. artiklu

kartuše 310 ml 83300

roztíratelná
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Program na konzervaci podvozku vozidla

•  dlouhodobá ochrana proti  
rzi a odlétajícímu kamení

•  velmi dobrá přilnavost ke 
 kovovým povrchům

•  vytváří trvalý, houževnatě  
pružný a uzavřený ochranný 
film s antidunivým účinkem

•  odolná vůči vodě, slané vodě, 
brzdové kapalině  
a mnohým chemikáliím

• nepřelakovatelná

optimální ochrana v oblastech ohrožených korozí, 
jako je podvozek vozidla, boční prahy a duté prostory

Konzervace spodku  
vozidla bitumen

Prodejní displej
Sprej 500 ml po 3 ks: prostředek pro konzervaci podvozku 
vozidla bitumen černý, ochrana proti odlétajícímu  
kamení & prostředek pro konzervaci podvozku vozidla 
šedý, Multi UBS Wax 
Č. artiklu 73433

PŘ
ÍSLUŠENSTVÍ

na straně 
52

Báze Bitumen

Barva černá

Systém vytvrzení Vlhkost vzduchu

Odstup pro rozprašování 25 cm

Doba sušení cca 3 hodiny

Vytvrzení cca 24 hodin (v závislosti na teplotě a tloušťce vrstvy)

Teplota zpracování +10°C až +30°C

Skladovatelnost 24 měsíců, skladovat v chladu a suchu

Velikosti balení Č. artiklu

sprej            500 ml 73150

sací dóza 1000 ml 73110

dóza          1000 ml se štětcem 73100

 Tipy pro praxi:
•  Dbát na teplotu pro zpracování; dózu před  

použitím dobře protřepat nebo obsahem zamíchat
• nenastříkat na výfuk, pneumatiky nebo brzdy
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Konzervace spodku vozidla

Ochrana dutin &  
konzervace

•  dlouhodobá ochrana proti korozi 
pro duté prostory karoserie

•  rychle schnoucí, trvale plastický 
ochranný film

•  podlézá a vytěsňuje vlhkost
•  velmi dobrá vzlínavost, i těžce 

 přístupné duté prostory karoserie  
se dosáhnou

•  vysoká tepelná odolnost a dobrá 
flexibilita v chladu

•  odolná vůči vodě, slané vodě, 
 brzdové kapalině a mnohým 
 chemikáliím

Multi UBS Wax

•  chrání a ošetřuje díly karoserií  
a kovů

•  rychle schnoucí, trvale plastický 
ochranný film

•  velmi dobrá vzlínavost, vytěsňuje 
vlhkost

•  znamenitě vhodná jako ochranná 
a dodatečná konzervace

•  vysoká tepelná odolnost a dobrá 
flexibilita v chladu

•  odolná vůči vodě, slané vodě, 
brzdové kapalině 
a mnohým chemikáliím

Ochrana proti odlétajícímu kamení &  
konzervace podvozku vozidla

• chrání opravářské díly a díly karoserie před rzí a odlétajícím kamením 
• dobrá přilnavost ke všem povrchům
•  vytváří elastický, strukturní a uzavřený ochranný film s antidunivým 

 účinkem
• přelakovatelná
• nestane se drobivou nebo popraskanou a lpí i při vysokých teplotách
•  odolná vůči vodě, slané vodě, oleji, palivu  

a mnohým chemikáliím

šedáčerná

přelakovatelná

Ochrana proti odlétajícímu kamení & 
konzervace podvozku vozidla

Multi UBS Wax Ochrana dutin & konzervace

Báze syntetický kaučuk Olej a parafínový vosk Parafínový vosk

Barva černá, šedá transparentní průsvitné

Systém vytvrzení Vlhkost vzduchu – –

Odstup pro rozprašování 25 cm 25 cm 25 cm

Doba sušení cca 3 hodiny – –

Vytvrzení
cca 16 hodin  
(v závislosti na teplotě a tloušťce vrstvy)

– –

Teplota zpracování +10°C až +30°C +10°C až +30°C +10°C až +30°C

Skladovatelnost 24 měsíců, skladovat v chladu a suchu 24 měsíců, skladovat v chladu a suchu 24 měsíců, skladovat v chladu a suchu

Velikosti balení Č. artiklu

sprej            500 ml 73550

sací dóza 1000 ml 73510

Velikosti balení Č. artiklu

sprej            500 ml 73450

sací dóza 1000 ml 73410

Velikosti balení Č. artiklu

sprej            500 ml 73250

sací dóza 1000 ml 73210

Velikosti balení Č. artiklu

sprej            500 ml 73350

sací dóza 1000 ml 73310
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Prodejní displej
lahvička 10 g po 6 ks: středně pevné, vysoce pevné, super pevné 
Č. artiklu 95010

Prodejní displej
lahvička 50 g po 6 ks: středně pevné, vysoce pevné, super pevné 
Č. artiklu 95050

Pro zajištění a utěsnění šroubů, matic, ložisek, kolíků a mnohého jiného.

Zajištění šroubů

PŘ
ÍSLUŠENSTVÍ

na straně 
49
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Zajištění & utěsnění závitu

•  rychlé anaerobní vytvrzení
•  spolehlivě zajišťuje jemné, střední a hrubé závity – také vhodné pro ušlechtilou ocel a pozinkované díly
•  odolné proti korozi, vibraci,vůči vodě, slané vodě, oleji, palivu, chladící kapalině a mnohým dalším chemikáliím

středně pevné vysoce pevné super 
pevné

pro zajištění a utěsnění závitových spojení jako šroubů, matic, kolíků a mnohého jiného. pro upevnění ložisek, pouzder, hřídelí  
a cylindrických dílů, jakož i pro zajištění  
a utěsnění závitových spojení

 Tipy pro praxi:
Pro rychlejší vytvrzení při nízkých teplotách (pod +5° C), při velkých mezerách, jakož i při ušlechtilé oceli a nekovových dílech, doporučujeme PETEC aktivátor pro anaerobní 
lepicí a těsnící látky (č. artiklu 90920).
Anaerobní vytvrzení: Vytvrdí mezi dvěma kovovými plochami za vyloučení kyslíku.

Barva modrá červená zelená

Viskozita 2.000 – 7.500 mPa·s 500 mPa·s 500 mPa·s

Systém vytvrzení anaerobní anaerobní anaerobní

Pevnost vůči dotyku rukou cca 10 – 20 minut cca 10 – 20 minut cca 2 – 5 minut

Funkční pevnost 1 – 3 hodiny 1 – 3 hodiny 1 – 3 hodiny

Pevnost ve střihu 9 – 13 N/mm2 15 – 20 N/mm2 20 – 30 N/mm2

M. schopnost vyplnění mezer 0,25 mm 0,15 mm 0,15 mm

Moment odlomení se 17 – 22 N/m 28 – 35 N/m 30 – 35 N/m

Velikost závitu do M36 M20 M20

Teplota zpracování +5°C až +35°C +5°C až +35°C +5°C až +35°C

Tepelná odolnost –55°C až +150°C –55°C až +150°C –55°C až +175°C

Skladovatelnost 24 měsíců, skladovat v chladu a suchu 24 měsíců, skladovat v chladu a suchu 24 měsíců, skladovat v chladu a suchu

Velikosti balení Č. artiklu

lahvička     5 g karta SB 93005

lahvička   10 g 93010

lahvička   50 g 93050

lahvička 250 g 930250

Velikosti balení Č. artiklu

lahvička     5 g karta SB 92005

lahvička   10 g 92010

lahvička   50 g 92050

lahvička 250 g 920250

Velikosti balení Č. artiklu

lahvička     5 g karta SB 91005

lahvička   10 g 91010

lahvička   50 g 91050

lahvička 250 g 910250
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Zajištění 
ložisek

Zajištění ložisek, hydraulické a pneumatické těsnění
hydraulické a pneumatické těsnění

PŘ
ÍSLUŠENSTVÍ

na straně 
49

PŘ
ÍSLUŠENSTVÍ

na straně 
49

Pro upevnění, zajištění a obnovení 
opotřebených/ 
vytlučených ložisek, pouzder, hřídelí  
a závitů. 
• rychlé anaerobní vytvrzení
•  také vhodné pro ušlechtilou ocel  

a pozinkované díly 
• zabrání zarezavění stavebních dílů
•  odolné vůči vibracím, zátěži, horku, 

korozi, palivu, oleji a mnohým dalším 
chemikáliím

Těsnění a zajištění pneumatických  
a hydraulických spojení proti plynu, vodě, 
hydrokarbonu, oleji a jiným chemikáliím. 
• nahrazuje PTFE pásky a konopí
•  odolné proti horku, korozi, vibraci, plynu, 

vodě, slané vodě, oleji, palivu, chladící 
kapalině a mnohým dalším chemikáliím

 Oblasti použití:
Plní a přemosťuje velké mezery mezi opotřebovanými/vytlučenými díly z kovu (ložiska, 
pouzdra, hřídele, kryty, podpůrné čepy, žlábky).

 Tipy pro praxi:
Pro rychlejší vytvrzení při nízkých zpracovávacích teplotách (pod +5° C), při velkých mezerách, jakož i u ušlechtilé oceli a nekovových dílů doporučujeme PETEC aktivátor pro 
anaerobní lepící a těsnící látky (č. artiklu 90920).
Anaerobní vytvrzení: Vytvrdí mezi dvěma kovovými plochami za vyloučení kyslíku.

 Oblasti použití:
Pro závitová otáčivá spojení na hydraulických a pneumatických zařízeních.

Zajištění ložisek hydraulické a pneumatické těsnění

Barva stříbrná hnědá

Viskozita 150.000 – 900.000 mPa·s 600 mPa·s

Systém vytvrzení anaerobní anaerobní

Pevnost vůči dotyku rukou cca 15 – 30 minut cca 10 – 20 minut

Funkční pevnost 3 – 6 hodin 1 – 3 hodiny

Kroutící moment pro otáčení dál 10 – 20 N/m 18 – 24 N/m

Moment odlomení se 35 – 45 N/m 12 – 16 N/m

Přemostění mezery 0,3 mm 0,15 mm / ¾ “/ M20

Teplota zpracování +5°C až +35°C +5°C až +35°C

Tepelná odolnost –55°C až +150°C –55°C až + 150°C

Skladovatelnost 24 měsíců, skladovat v chladu a suchu 24 měsíců, skladovat v chladu a suchu

Velikost balení Č. artiklu

vytlačovací box 50 g 93150

Velikost balení Č. artiklu

lahvička 50 ml 90550
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Zajištění & utěsnění závituZajištění ložisek, hydraulické a pneumatické těsnění
pro označení a zaplombování

• dobré přilnutí
• velmi krátká doba schnutí
• odolné vůči vodě, slané vodě, brzdové kapalině a mnohým dalším chemikáliím

Lak na zajištění šroubů

Rychlá pomoc a poradenství při 
výběru produktu.
Náš online-poradce pro Vás nalezne 
ten správný PETEC produkt.

www.petec.de

žlutá červená

Online Profi poradce  
k produktům Tipy pro praxi:

Lak na zajištění šroubů lze snadno nanášet integrovaným štětcem.

 Oblasti použití:
Pro označení bezpečnostně relevantních šroubů a matic na strojích, brzdách,  
podvozcích/zavěšeních kol, systémech řízení a na mnohých jiných zařízeních. 

Viskozita tekutý

Barva žlutá, červená

Systém vytvrzení Vlhkost vzduchu

Doba sušení 5 – 20 minut (závisle na tloušťce vrstvy)

Teplota zpracování +5°C až +35°C

Tepelná odolnost –20°C až +80°C

Skladovatelnost 12 měsíců, skladovat v chladu a suchu

Velikost balení Č. artiklu

lahvička se štětcem 20 ml 90120

Velikost balení Č. artiklu

lahvička se štětcem 20 ml 90220
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pro utěsnění závitových spojení

Prodejní displej
lahvička 16 x 15 g 
Č. artiklu 97222

Prodejní displej
lahvička 9 x 100 g 
Č. artiklu 97233

 Oblasti použití:
Instalační a sanitární oblast, stavba potrubí, průmysl, automobil, vodní hospodářství, plynový, chemický a olejový průmysl.

Těsnění pro závity, těsnící nit pro závity

 Tipy pro praxi:
Pro rychlejší vytvrzení při nízkých zpracovávacích teplotách (pod +5° C), při velkých mezerách, jakož i u ušlechtilé oceli a nekovových dílů, doporučujeme PETEC aktivátor  
pro anaerobní lepící a těsnící látky (č. artiklu 90920).
Anaerobní vytvrzení: Vytvrdí mezi dvěma kovovými plochami za vyloučení kyslíku.

PŘ
ÍSLUŠENSTVÍ

na straně 
49
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Zajištění & utěsnění závitu

Těsnění pro závity

Pro utěsnění a zajištění kovových šroubových 
spojení proti plynu, vodě, uhlovodíkům, oleji, 
kapalnému plynu a mnohým chemikáliím.
•  nahradí konopí, teflon, jakož i těsnění  

z pevných látek
• odolné proti vibracím
• odolné vůči palivu a oleji
• snadno odmontovatelné
•  bez rozpouštědel

 Oblasti použití:
Použitelná pro všechny druhy závitů, 
jak kovové tak i plastové. V domácnosti, 
průmyslové, automobilové, topenářské, 
sanitární a instalační oblasti.

Jedinečná těsnící nit pro závity, na utěsnění kovových  
a plastových závitů.
•  při spojení závitů vytváří PTFE film exaktně v požadované 

tloušťce a přizpůsobí se každému průměru roury
• přemosťuje rozličně velké těsnící drážky
• neomezená trvanlivost
• nezápalná nebo nehořlavá
• zůstává vždy měkká a schopná se přizpůsobit
•  každá cívka s chráněným nožem 360° a s integrovaným 

kluzným prostředkem
•  odolná proti horku, korozi, vibraci, plynu, vodě, slané 

vodě, oleji, palivu, chladicí kapalině a mnohým dalším 
chemikáliím

Těsnící nit pro závity

 Tipy pro praxi:
•  vhodná i pro závitová spojení solárních 

zařízení

Prodejní displej
cívka 18 x 175 m 
Č. artiklu 85176

Těsnění pro závity Těsnící nit pro závity

Báze anaerobní lepidlo Polytetrafluoretylen (PTFE)

Viskozita 20.000 – 60.000 mPa·s –

Barva modrá bílá

Systém vytvrzení anaerobní –

Max. tlak do 18 bar do 20 bar (závisle na médiu)

Pevnost vůči dotyku rukou 30 – 60 minut –

Funkční pevnost 1 – 3 hodiny okamžitě

Moment odlomení se 8 – 12 N/m –

Přemostění mezery 0,60 mm/4“ závisle na vinutí

Teplota zpracování +5°C až +35°C –

Tepelná odolnost –55°C až +180°C –200°C až +240°C

Skladovatelnost 24 měsíců, skladovat v chladu a suchu neomezená

Velikosti balení Č. artiklu

lahvička   15 g karta SB 97216

lahvička   15 g 97215

lahvička 100 g 97210

Délka Č. artiklu

cívka 175 m 85175
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Alternativa k běžným těsněním z pevných látek! 
Jednosložkový, trvale elastický silikon pro použití  
v teplotně zatížených oblastech 

Prodejní displej
Dóza automatik 200 ml po 12 ks: Matic šedá, 
Matic černá, Matic HT červená, Matic bílá
Č. artiklu 97748

Vysokoteplotní silikonové těsnění, trvale elastické

pro použití v oblastech 
 zatížených vysokými 
 teplotami

PETEC přehled 
profesionál-
ních těsnění
Oblasti použití a výběr barev 
výrobců motorových vozidel 
ke stažení ve formátu PDF
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Utěsnění motoru/mechaniky

• utěsňuje natrvalo 
• trvale elastické a tvarově stálé
• přemosťuje velké těsnící drážky 
• vyplňuje meziprostory, drsné hloubky a nerovnoměrnosti 

šedá černá HT červená bílá

• žádná ztráta svěrací síly 
• žádné sednutí těsnění 
•  odolné vůči UV záření, odolává podmínkám podnebí; odolné vůči vodě, slané vodě, oleji, 

tuku, čistícím prostředkům, uhlovodíkům a mnohým jiným prostředkům

 Oblasti použití:
Utěsňuje kovové díly (hliník, litinu, ocel atd.), plasty, sklo, keramiku a dřevo, např. olejové vany, víka ventilů, vodní a olejová čerpadla, víka čelních kol, utěsnění diferenciálu, kryty 
 akumulátorů, světlomety, couvací světla, ochranná pouzdra, pouzdra termostatů, olejové vany převodovky, skříně převodovek, víka řídicích skříněk, kryty hnacích náprav a mnohé jiné.

 Tipy pro praxi:
• jedno těsnění, mnohá použití  • každý tvar lze vytvořit   • rychlé uvedení do provozu po cca 60 minutách

Velikosti balení Č. artiklu

tuba                         70 ml 97880

dóza automatik 200 ml 97820

Velikosti balení Č. artiklu

tuba                         70 ml 97780

dóza automatik 200 ml 97720

Velikosti balení Č. artiklu

tuba                         70 ml 97980

dóza automatik 200 ml 97920

Velikosti balení Č. artiklu

tuba                         70 ml 97680

dóza automatik 200 ml 97620

Silikonové těsnění MATIC, SIKO černé, šedé Silikonové těsnění MATIC HT, SIKO HT červené Silikonové těsnění MATIC, SIKO bílé

Báze Polysiloxan, acetátem zesíťovaný Polysiloxan, acetátem zesíťovaný Polysiloxan, acetátem zesíťovaný

Barva černá, šedá červená bílá

Systém vytvrzení Vlhkost vzduchu Vlhkost vzduchu Vlhkost vzduchu

Doba zpracování/tvorba blány 5 – 10 minut 5 – 10 minut 5 – 10 minut

Uvedení do provozu cca 60 minut cca 60 minut cca 60 minut

Vytvrzení (při +22°C) cca 1 mm/5 hodin cca 1 mm/5 hodin cca 1 mm/5 hodin

Teplota zpracování +5°C až +35°C +5°C až +35°C +5°C až +35°C

Tepelná odolnost –50°C až +260°C –60°C až +260°C, krátkodobě až +300°C –50°C až +180°C

Skladovatelnost 12 měsíců, skladovat v chladu a suchu 12 měsíců, skladovat v chladu a suchu 12 měsíců, skladovat v chladu a suchu
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Těsnění pro plošná a přírubová spojení

Prodejní displej
tuba 10 x 80 ml
Č. artiklu 97511

Prodejní displej
tuba 9 x 50 ml málo pevné
Č. artiklu 97033

Prodejní displej
tuba 9 x 50 ml středně pevné
Č. artiklu 97133

Těsnění ploch, těsnění Uniplast

PETEC přehled 
profesionál-
ních těsnění
Oblasti použití a výběr barev 
výrobců motorových vozidel 
ke stažení ve formátu PDF
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Utěsnění motoru/mechaniky

Těsnění ploch vytvrzující

Vytvrzující se těsnění pro utěsnění ploch a přírubových spojení.
• vyrovnává drsné hloubky
•  žádné sednutí těsnění a žádná ztráta svěrací síly
•  odolné proti korozi, vibraci, zátěži, horku, vodě, slané vodě, oleji, palivu, chladicí kapalině a mnohým 

dalším chemikáliím

Univerzální těsnění trvale plastické
• zůstává plastické – nevytvrdí se
•  lehce zpracovatelné – neteče
•  bez rozpouštědel – okamžité další zpracování
•  Přísada ke všem těsněním z tuhých látek, jako 

např. korek, papír, pryž, kov/měď
•  optimalizuje těsnění z tuhých látek a dlouhodobě 

zlepšuje těsnící vlastnosti
•  odolné proti korozi, horku, vodě, slané vodě, 

oleji, palivu, chladící kapalině, nemrznoucí směsi 
a mnohým dalším chemikáliím

Těsnění Uniplast
málo pevné středně pevné trvale plastické

PŘ
ÍSLUŠENSTVÍ

na straně 
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 Oblasti použití:
Spojování pouzder, čerpadel, ploch a přírub ve spojení s 
těsněními z tuhých látek

 Tipy pro praxi:
Pro rychlejší vytvrzení při nízkých zpracovávacích teplotách (pod +5° C), při velkých mezerách, jakož i u ušlechtilé 
ocele a nekovových dílů, doporučujeme PETEC aktivátor pro anaerobní lepící a těsnící látky (č. artiklu 90920).
Anaerobní vytvrzení: Vytvrzuje jen mezi dvěma kovovými plochami (nepoužít žádná pryžová, korková nebo 
 papírová těsnění) za vyloučení kyslíku.

 Oblasti použití:
Stavba automobilů, motorů, převodovek, strojů (čerpadla, skříně převodovek, diferenciály a příruby motorů)

 Tipy pro praxi:
Použít jen ve spojení s těsněním z tuhých látek.

Velikosti balení Č. artiklu

tuba                     50 ml 97150

vytlačovací box 75 ml 97175

Velikost balení Č. artiklu

tuba 80 ml 97510

Velikosti balení Č. artiklu

tuba                     50 ml 97050

vytlačovací box 75 ml 97075

Plošné těsnění málo pevné Plošné těsnění středně pevné Těsnění Uniplast

Barva zelená oranžová modrá

Viskozita 17 – 50 Pa·s 30 – 100 Pa·s > 1.200.000 Pa·s

Systém vytvrzení anaerobní anaerobní plastický

Pevnost vůči dotyku rukou 20 – 40 minut 15 – 30 minut –

Funkční pevnost 3 – 6 hodin 3 – 6 hodin okamžitě

Pevnost ve střihu tahem 4 – 6 N/mm2 5 – 10 N/mm2 –

Přemostění mezery 0,30 mm 0,50 mm –

Teplota zpracování +5°C až +35°C +5°C až +35°C +10°C až +35°C

Tepelná odolnost – 55°C až +150°C – 55°C až +150°C – 50°C až +250°C

Skladovatelnost 24 měsíců, skladovat v chladu a suchu 24 měsíců, skladovat v chladu a suchu 24 měsíců, skladovat v chladu a suchu
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Stop úniku, Těsnící prostředek pro chladiče
rychlé a trvalé řešení u netěsných míst

Prodejní displej
lahvička 12 x 150ml
Č. artiklu 80112

Prodejní displej
lahvička 12 x 250 ml
Č. artiklu 80212
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Utěsnění motoru/mechaniky

Stop úniku Těsnící prostředek  
pro chladiče

150 ml  aditiva Stop úniku vystačí pro: 

5l  oleje

250 ml  Těsnící prostředek  pro chladiče  
vystačí pro:

15 litrů chladicí kapaliny

Utěsní netěsnosti, trhliny jakož i místa prosakování ve vodním chladícím 
 oběhovém systému. Vhodné i pro netěsná místa a vlasové praskliny u hadico-
vých spojení, kovových a plastových dílů chladícího systému. Těsnící prostředek 
pro chladiče je vůči životnímu prostředí neutrální a je biologicky rozložitelný.
• bezpečně a trvale utěsní netěsnosti chladičů
• chrání proti rzi a usazeninám vápna
• maže termostat & vodní čerpadlo
• ošetřuje celý chladící systém

Speciální aditivum pro všechny motorové a strojní oleje pro odstranění 
 netěsností na základě zestárlých těsnění.
• impregnuje defektní těsnění
• udělá ho opět elastickým
•  nechá ho nabobtnat
•  tímto také na dlouhou dobu vyrovná opotřebení těsnění

 Oblasti použití:
Je vhodný pro motory, převodové skříně a automatické převodovky, pohony náprav, 
servořízení a hydraulické systémy. Stop úniku lze k oleji přidávat jak u stávajících netěs-
ností, tak i preventivně.

 Oblasti použití:
Pro všechny vodní chladící oběhové systémy benzinových a dieselových motorů u 
osobních vozů, nákladních vozů, člunů, traktorů a mnohých jiných.

 Tipy pro praxi:
•  použitelný pro všechny olejové systémy
•  přidat 3% z celkového množství oleje (množství 5 litrů oleje odpovídá 150 ml pro-

středku Stop úniku)

 Tipy pro praxi:
Těsnící prostředek pro chladiče je provedený tak, že nenapadá ani kovy, ani plasty,  
ani pryž. Nezpůsobuje žádná ucpání ani v nejmenších kanálech chladícího systému.

Velikost balení Č. artiklu

lahvička 250 ml 80250

Velikost balení Č. artiklu

lahvička 150 ml 80150

Stop úniku Těsnící prostředek pro chladiče

Barva nažloutlý, středně viskózní olej zelená

Spotřeba 3 % z celkového množství oleje 250 ml, postačuje pro 15 litrů chladící kapaliny

Skladovatelnost 24 měsíců, skladovat v chladu a suchu 12 měsíců, skladovat v chladu a suchu
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Čištění, rozpouštění, ochrana a mazání

Technické spreje

Mnohé spreje s rozstřikovací hlavicí 360° pro optimální použití produktu.
360° 
Rozstřikovací  
hlavice
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Technická údržba

Čistič brzd

Pro rychlé čištění a odmaštění bubnových a kotoučových brzd, brzdového 
příslušenství a spojkových dílů. Také pro čištění silně zaolejovaných a zašpině-
ných motorových a strojních dílů.
• bez acetonu
•  velmi dobrý čistící účinek, důkladně odmašťuje a rychle schne
• s rychlým účinkem
• multifunkční
• 360° rozstřikovací hlavice

Multifunkční sprej

Univerzální produkt na čištění, rozpouštění, mazání,  
ochranu a ošetřování dílů.
•  univerzálně použitelný, velmi dobrá vzlínavost 
• uvolňuje zrezavělé díly a trvale chrání před korozí 
•  Odstraní skřípavý hluk a vytěsňuje vlhkost
• 360° rozstřikovací hlavice

Prodejní displej
sprej 12 x 500 ml
Č. artiklu 71233

360° 
Rozstřikovací  
hlavice

Velikost balení Č. artiklu

sprej 500 ml 70060

Velikost balení Č. artiklu

sprej 500 ml 71250
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Rozpouštědlo rzi MoS2 Sprej na řetězy

Pro dlouhodobé mazání všech rych-
loběžných druhů hnacích řetězů. 
PETEC sprej na řetězy se znamenitě 
hodí na řetězy motorek, jízdních kol, 
vysokozdvižných vozíků a mnohého 
jiného.
• kompatibilní s kroužkem O/X/Z
•  znamenitá vzlínavost a schopnost 

vnikání do mezer
•  dlouhodobě odolný vůči vodě a 

slané vodě
• pro všechny druhy řetězů
• extrémní přilnavost
• mazání na dlouhou dobu
• Barva: jantar

Pro rychlé povolení zaseknutých 
spojení, jako např. šroubů, matic a 
kolíků. Skrze nasazení MoS2, se  
může rozpouštědlo rzi použít i 
za  extrémních teplot a tlakových 
 zatížení. 
• dobré mazací vlastnosti
• odstraní skřípavý hluk
• rychle rozpouští rez
• dobrá vzlínavost
• chrání před korozí

Technické spreje
Odstraňovač koroze

Proniká do rzi, zastaví rozšiřování 
rzi, dlouhodobě zapečetí povrch a 
je potom přelakovatelný. 
• základování & primer
• vysoká vzlínavost
•  velmi dobrá přilnavost, primer 

odpadá
• odstraňuje rez
• zabrání dalšímu rezavění
• zapečetí na dlouhou dobu

Šok na rez

S účinkem studeného šoku – pro 
rychlé povolení zaseknutých spojení 
(šroubů, matic, kolíků), jako např. u 
výfuku, kolena potrubí, spojovací tyče 
řízení, lambda sondy a u  mnohých 
jiných.
•  bleskově rozpouští rez skrz studený 

šok (–42°C)
• bez silikonu a tuku
• 360° rozstřikovací hlavice

Velikost balení Č. artiklu

sprej 500 ml 70550

Velikost balení Č. artiklu

sprej 500 ml 70050

Velikost balení Č. artiklu

sprej 500 ml 70040

Velikost balení Č. artiklu

sprej 500 ml 70150



45

Technická údržba

Silikonový sprej Keramická pasta sprej Měděná pasta sprej

Pro dlouhodobé mazání šroubo-
vých spojení (rourová, přírubová 
a  armaturní šroubení), která jsou 
vystavená vysokým teplotám a 
 korozním vlivům, jako např. šroubení 
kolen potrubí, výfukových trubek  
a spalovacích komor. 
•  umožňuje jednoduchou demontáž 

také po dlouhé době provozu 
• odolný proti vodě a slané vodě
•  Dlouhodobá dělící, ochranná  

a montážní pasta

Pro dlouhodobé mazání vysoce 
 zatížených kluzných ploch všech 
 druhů, jakož i pro bajonetová, 
nástrčná a šroubová spojení, která 
jsou vystavená vysokým teplotám 
a korozním vlivům, jako jsou např. 
brzdová zařízení, rourové, přírubové  
a armaturní šroubové spoje.
•  bez kovu, žádné narušení funkce 

čidel na brzdových zařízeních
•  umožňuje jednoduchou demontáž 

také po dlouhé době provozu
•  dlouhodobě odolný vůči vodě,  

slané vodě, jakož i vůči mnohým 
kyselinám a louhům

• mazání bez kovů
• Ochrana proti korozi

Pro údržbu a ošetřování kovových, 
plastových a pryžových dílů s dobrým 
kluzným účinkem a dlouhodobou 
ochranou. Ošetřené povrchy si udrží 
lesk a nestanou se porézními.
•  ošetřuje, chrání a impregnuje 

 natrvalo
•  vhodný jako montážní pomůcka  

u hadicových spojení nebo u 
 pokládání kabelů 

•  odolný vůči vodě a povětrnostním 
vlivům

•  univerzální ochranný, dělicí, kluzný 
a ošetřující prostředek

•   beze skvrn, neviditelný, zápachově 
neutrální

• 360° rozstřikovací hlavice

Tukový sprej

Pro dlouhodobé mazání vysoce 
 zatížených kluzných, valivých a 
kloubových ložisek, vřeten a vedení 
u motorů a strojních dílů, jakož 
i pro závěsy, pásky omezovačů 
dveří,  cylindrických vložek zámků a 
 mnohého jiného. 
•  maže pohyblivé díly a kluzné plochy
• mazání na dlouhou dobu
• ochrana proti korozi
• velmi dobré přilnutí

Velikost balení Č. artiklu

sprej 500 ml 70350

Velikost balení Č. artiklu

sprej 500 ml 70650

Velikost balení Č. artiklu

sprej 500 ml 70850

Velikost balení Č. artiklu

sprej 500 ml 70250
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Sprej na hledání 
netěsností

Technické spreje
Kontaktní sprej 
electronic

Odstraňovač silikonu Motorstartér

Pro rychlé a snadné nalezení 
 netěsných míst, jako např. potrubí 
nacházející se pod tlakem,  šroubení, 
přírubové spoje, svarové švy a 
 pneumatiky.
• pro nacházení netěsných míst
• jednoduchý a spolehlivý

Spolehlivý prostředek na spouštění 
motoru za studena pro všechny druhy 
motorů (benzinové, dieselové, dvou-
taktní a čtyřtaktní motory), např. pro 
osobní vozy, nákladní vozy, motorky, 
čluny, žací stroje na trávu, stavební a 
zemědělské stroje.
• při potížích se startováním
• pro všechny druhy motorů
• šetří motor a akumulátor
• 360° rozstřikovací hlavice

Pro rychlé čištění a odmaštění 
zašpinění (zbytky silikonu, oleje, 
tuku) na dílech z kovu, litiny, 
 lehkých kovů, keramiky, skla, pryže 
a plastů. 
•  velmi dobrý čistící účinek a rychle 

schnoucí
• univerzálně použitelný
• nekorozivní
•  rychle a důkladně odstraní zbytky 

s obsahem silikonu
• 360° rozstřikovací hlavice

Pro čištění, údržbu a ošetřování,  
jakož i antikorozní ochranu všech 
elektronických stavebních prvků  
a kontaktů (např. kabelová, konek-
torová a svorková spojení, pojistkové 
skříňky, pojistky, relé, víka rozdělo-
vače zapalování, zapalovací svíčky, 
generátory, startéry, póly akumulá-
torů a mnohé jiné). Kontaktní sprej 
electronic zabraňuje tvorbě bludných 
proudů a napěťovým ztrátám.
• čistí elektronické stavební prvky
• rozpouští oxidace
•  vytěsňuje vlhkost
• 360° rozstřikovací hlavice

Velikost balení Č. artiklu

sprej 400 ml 70750

Velikost balení Č. artiklu

sprej 500 ml 70450

Velikost balení Č. artiklu

sprej 500 ml 70950

Velikost balení Č. artiklu

sprej 500 ml 71150
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Technická údržba

Vysoce výkonný olej 
pro vrtání a řezání

Ochranný sprej pro 
sváření & dělení CO2

Vysoce výkonný 
PTFE sprej

Zinko-hliníkový sprej

Aktivuje a zjednodušuje postupy 
zpracování a dělení, jako je řezání 
 závitů, vrtání, soustružení, tření, 
řezání pilou, škrábání, ražba  
a frézování.
•  umožňuje vyšší rychlosti řezání
• zkracuje dobu opracování
•  pomocník při obrábění/dělení
• chladí a maže
• šetří nástroje

Jako dlouhodobá antikorozní 
 ochrana pro všechny kovy, které jsou 
 vystavené korozním vlivům, jako 
např. výfuková zařízení a ráfky.  
Také pro základování dílů zařízení, 
strojů a karoserií.
•  rychle schnoucí hladký film  

bez pórů
• elektricky vodivý
• dobrá přilnavost na kovy
• lakovatelný a bodově svařovatelný
• dlouhodobá antikorozní ochrana
• Barva: Stříbrná (matná)

Bezbarvý mazací, dělicí & kluzný 
prostředek. Znamenitě vhodný 
pro viditelné mazací práce, jako 
např. kolejnička sedadla, bez-
pečnostní pás, pásek omezovače 
dveří,  zámek, skřípající boční skla, 
 pryžová těsnění dveří a mnohé jiné.
• transparentní suché mazání
•  beze skvrn, neviditelný, 

 zápachově neutrální
• vhodný pro všechny typy vozidel
• velmi dobré přilnutí
• elektricky nevodivý
• odstraní skřípavý hluk
•  prodlouží životnost dílů
• odolný vůči horku do +260°C

Vytváří ochranný film, který 
 zabraňuje přilnutí stříkanců nebo 
perliček ze svařování.
• chrání díly a trysky 
• pro všechny povrchy
• nehořlavý
•  úplná ochrana při postupu svařování
•  žádné mechanické odstraňování 

stříkanců po svařování
•  žádné narušení svarového švu
•   prodloužení životnosti svářecích 

trysek

Velikost balení Č. artiklu

sprej 500 ml 73050

Velikost balení Č. artiklu

sprej 500 ml 71050

Velikost balení Č. artiklu

sprej 500 ml 74050

Velikost balení Č. artiklu

sprej 500 ml 72050
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Čistič klimatizace  
pěnový

Čistí a dezinfikuje celý systém  
klimatizačních zařízení a vytápění. 
Zárodky a bakterie se odstraní,  
vnitřní prostor vozidla se dlouhodobě 
provoní.
• intenzivní čištění pěnou
• jednoduché použití
• dlouhodobě dezinfikuje

Na keramické bázi, lze ho zpracovávat štětcem jako 
mazací, dělící prostředek a prostředek na ochranu proti 
korozi.
• odolná proti vysokému tlaku
• velmi vysoká ochrana proti korozi
• odolná vůči rozstřikované vodě a slané vodě
• odolná vůči zředěným kyselinám a louhům
• vyvarování se hluku z brzdění a skřípavému hluku
•  bez kovu, žádné narušení funkce čidel na brzdových 

zařízeních

Multimontážní pasta  
pro vysoké teploty

Klima fresh & clean 
sprej Automatik

Čistí a dezinfikuje celé klimatizační zařízení a vnitřní 
 prostor vozidla. Nepříjemné zápachy (např. zápachy 
zvířat, potu, kouře, plísně a hniloby) se odstraní,  
zárodky/bakterie se zlikvidují a zůstane příjemná vůně.
• antibakteriální
• rychlé a jednoduché použití
• čistí a dezinfikuje

Prodejní displej
dóza 6 x 200 ml
Č. artiklu 94422

Prodejní displej
sprej 9 x 150 ml
Č. artiklu 71433

Technické spreje Technická údržba

Velikost balení Č. artiklu

Sprej automatik 150 ml 71450

Velikost balení Č. artiklu

dóza 200 ml 94420

Velikost balení Č. artiklu

sprej 500 ml 71350
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Aktivátor pro anaerobní produkty, primer na plasty

Zlepšuje přilnavost lepidel na plasty.  
Obzvlášť u termoplastů resp. flexibilních plastů se pevnost slepení zlepší. 
•  snadno se nanáší
•  krátká doba odvětrání
•  bezbarvý
•  zlepšená přilnavost speciálně u plastů, které se obtížně slepují

Skrz předúpravu s aktivátorem pro anaerobní lepicí a těsnící látky se doba 
vytvrzení velmi zkrátí. 
Aktivátor pro anaerobní lepící a těsnící látky se doporučuje u 
•  pasivních povrchů, jako např. ocel, pozinkovaná ocel,  

ušlechtilá nebo plasty
• velkých šířek mezer
•  nízkých teplot okolí (počínaje +5°C a nižších)

znatelně zkracuje dobu vytvrzení 
anaerobních lepicích a těsnících látek

pro zlepšení přilnavosti lepidel na plasty

vhodný pro:vhodný pro:

+5°C  
a nižší

 Tipy pro praxi:
• Dodržet dobu odvětrání

 Tipy pro praxi:
U nekovových povrchů, jakož i u V2A, až aktivátor umožňuje vytvrzení  
zajištění šroubů.
Anaerobní vytvrzení:  
Vytvrdí mezi dvěma kovovými plochami za vyloučení kyslíku.
• Dodržet dobu sušení

Velikost balení Č. artiklu

sprej 200 ml 90920

Velikost balení Č. artiklu

sprej 150 ml 98315

Aktivátor pro anaerobní lepicí & těsnící látky Primer na plasty

Barva transparentní transparentní

Doba odvětrání – 5 – 10 minut

Doba sušení 2 minuty –

Teplota zpracování – +5 až +30°C

Skladovatelnost 12 měsíců, skladovat v chladu a suchu 24 měsíců, skladovat v chladu a suchu
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Příslušenství

Pro vyříznutí skla.

Brusná houba Strukturovaná  
tkanina

Vyřezávací strunaAplikační štěteček

Pro nanášení aktivátoru a černého 
primeru.

Pro přibroušení lepených ploch. Pro stabilizaci opravovaných  
a lepených míst.

Č. artiklu

karta SB 82322

Č. artiklu

Brusná houba 98310

Velikost Č. artiklu

12,5 x 100 cm 98320

Č. artiklu

Aplikační štěteček 82222
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PříslušenstvíAkumulátorová vytlačovací multi-pistole
vhodná pro: sáček 400 ml + 290 ml a 310 ml  
Kartuše včetně přídavného  
akumulátoru + nabíjecího přístroje  
v kufru

Vytlačovací  
hlavice  
pro zpracování  
kartuší

Vytlačovací  
hlavice  
pro zpracování  
zboží v sáčku

7,4 V lithium
LI-ION

extra silný

Vytlačovací pistole Multi Akku v kufru 
včetně 2x Akku-Pack, 1x nabíjecí přístroj  
pro akumulátor, po 1x vytlačovací hlavice  
kartuše/sáček
Č. artiklu 81100

Náhradní vytlačovací 
hlavice

Náhradní 
převlečná matice

Náhradní nabíjecí 
přístroj

Náhradní akumulátor

• pro kartuše

• pro sáček

Akku-Pack 7.4 V lithium LI-ION

Maximální tlak 250 kg

Maximální rychlost 6,9 mm/s – plynule regulovatelný

Hmotnost 1,35 kg

Doba nabíjení cca 1 hodinu

Balení Plastový kufr

Č. artiklu

Náhradní nabíjecí 
přístroj 81102

Č. artiklu

Kartuše 81103

Sáček 81104

Č. artiklu

Převlečná matice 81105

Č. artiklu

Náhradní akumulátor 81101
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Pistole na stlačený vzduch a ruční vytlačovací pistole
pro profesionální a precizní nanášení našich produktů

• pro dvojité kartuše 400 ml Profesionální vytlačovací pistole 
s převodovým poměrem 25:1 pro 
všechny kartuše (290 ml, 310 ml)  
a sáčky s hadicí (400 ml, 600 ml) 
jakož i pro kartuše PETEC ProfiLine 
„Karo-cín“ a „Karo-Glue“.

Ruční vytlačovací 
pistole

Ruční vytlačovací 
pistole

Pistole UBS

Pistole UBS na stlačený vzduch  
pro profesionální stříkání sacích dóz 
1000 ml. 
•  nízká hmotnost a velmi pohodlná  

k ovládání
• stejnoměrně nanesená vrstva
•  Struktury lze nastříkat a upravit

Teleskopická pistole  
na stlačený vzduch 
                    „Multipress“

Profesionální kartušová pistole 
na stlačený vzduch, s oddělenými 
 regulačními ventily pro rozstřikující 
vzduch a přísun materiálu. 
• pro vytvoření originální struktury, 
např. po poškozeních skrze nehody
•  pro rozstřikovatelné těsnící hmoty  

z kartuší

Č. artiklu

Pistole UBS 98507

Č. artiklu

Ruční vytlačovací 
pistole 98505

Č. artiklu

Ruční vytlačovací 
pistole 81600

Č. artiklu

Teleskopická pistole 
na stlačený vzduch 
„Multipress“

94333

 Tipy pro praxi:
Profesionální PETEC pistole na stlačený vzduch a ruční vytlačovací pistole, pro rovnoměrné nanášení PETEC produktů.
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•  50 ml dvojité kartuše se 
 směšovacím poměrem 10:1

•  vhodné pro PETEC KunstoffBond 
(Č artiklu 98150)

• 24 ml dvojité stříkačky 
• 50 ml dvojité kartuše

• 400 ml dvojité kartuše • kartuše ProfiLine

Vytlačovací pistole, statické směšovací trubice
tímto vždy docílíte správný směšovací poměr

•  pro dvojité kartuše 50 ml se 
 smešovacím poměrem 1:1

•  pro dvojité kartuše se smešovacím poměrem 10:1
• pro vytlačování materiálu PETEC PlastBond (č. artiklu 98150)
• Přestavbová sada pro dvousložkovou vytlačovací pistoli (č. artiklu 98502)

Sada dílů pro  
přestavbu 10:1

Dvousložková vytlačovací 
pistole

Statická směšovací 
trubice pro

Statické směšovací 
trubice pro

Statická směšovací 
trubice

Statické směšovací 
trubice pro

Velikosti Č. artiklu

Směšovací trubice 24 ml/50 ml 98510

Směšovací trubice 24 ml/50 ml 
balení 3 ks karta SB 98603

Velikost Č. artiklu

Směšovací trubice 50 ml/10:1 98506

Velikost Č. artiklu

Směšovací trubice 400 ml 98504

Velikosti Č. artiklu

Směšovací trubice Karo-Zinn 98508

Směšovací trubice  
dvousložkové lepidlo 
pro karoserie

 98509

Č. artiklu

Sada dílů pro přestavbu 10: 1 98522

Č. artiklu

Dvousložková vytlačovací pistole 98502

 Tipy pro praxi:
Ve spojení s dvousložkovou vytlačovací pistolí PETEC, přináší statická směšovací trubice optimální směšovací poměr přímo k lepenému místu.  
Jen skrz bezvadný směšovací poměr můžeme zaručit profesionální a kvalitativně vysoce hodnotné slepení.
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Náhradní, štětce, špičky
pro každou kartuši a každý sáček vhodná špička/náhradní špička

Náhradní špička 
lepidlo na sklo  
pro sáčky 

Náhradní špička 
lepidlo na sklo pro 
kartuše

Náhradní špička 
lepidlo na sklo pro 
kartuše

Náhradní špička 
lepidlo na sklo  
pro sáčky

lze přistřihnout lze přistřihnout

Náhradní špička 
K&D lepicí  
a těsnicí hmota  
pro karoserii

Náhradní špička  
lepení & těsnění 
ecoline

Náhradní štětec  
multimontážní pasta 

Sada špiček 
multifunkční  
utěsnění svarů

Č. artiklu

Štětec 94421

Č. artiklu

Špička transparentní 94801

Č. artiklu

Špička transparentní 94802

Č. artiklu

dvoudílný 94322

Č. artiklu

lze individuálně přistřihnout 84501

Č. artiklu

s V-drážkou 84502

Č. artiklu

lze individuálně přistřihnout 84503

Č. artiklu

s V-drážkou 84500
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PříslušenstvíOnline Profi poradce k produktům
Rychlá pomoc a poradenství při výběru produktu.
Náš online-poradce pro Vás najde ten správný PETEC produkt.

www.petec.de

Technická hotline: 
+49 95 55-80 99 40
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Prodejní regál
Rozměry cca: Šířka 2 x 1 m, výška 2,25 m, hloubka 0,55 m

Systémová řešení
s našimi regály Vám pro Point of Sale nabízíme perfektní prezentaci produktů
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Příslušenství

Prodejní regál pohled ze strany 
s osvětleným horním štítem
Rozměry cca:  Šířka 2 x 1 m, výška 2,25 m,  

hloubka 0,55 m

Prodejní displej
500 ml sprej po 12 ks:  
multifunkční sprej, čistič brzd,  
Šok na rez – chladicí šok,  
tukový sprej bílý
Č. artiklu 70034

Prodejní displej
500 ml sprej po 6 ks: rozpouštědlo rzi 
MoS2, odstraňovač silikonu, kera-
mická pasta sprej, tukový sprej bílý, 
ochrana proti odlétajícímu kamení & 
konzervace podvozku vozidla černá 
a šedá, konzervace podvozku vozidla 
bitumen černá, Multi UBS Wax
Č. artiklu 70033

Prodejní displej
Dóza automatik 200 ml po 12 ks: 
silikonové těsnění MATIC šedé, černé, 
HT červené, bílé
Č. artiklu 97748

Prodejní displeje
Rozměry cca: Šířka 0,30 m, výška 1,74 m, hloubka 0,32 m
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Aktivátor ..................................................................................................................................23
Aktivátor pro anaerobní produkty .......................................................................................49
Akumulátorová vytlačovací multi-pistole ..........................................................................51
Aplikační štěteček ..................................................................................................................50
Brusná houba ..........................................................................................................................50
Černý primer ...........................................................................................................................23
Čistič brzd ......................................................................................................................... 43, 57
Čistič klimatizace pěnový ......................................................................................................48
Dvousložková lepidla ................................................................................................... 11 – 15
Dvousložková vytlačovací pistole ........................................................................................53
Hnětací kov POWER ........................................................................................................ 14, 15
Izolační páska .........................................................................................................................16
Karo-cín „ProfiLine“ ...............................................................................................................25
Karo-Glue „ProfiLine“ ............................................................................................................25
Karo-těsnění, těsnící hmota pro karoserie .........................................................................27
Karoserie ........................................................................................................................ 24 – 27
Keramická pasta sprej .................................................................................................... 45, 57
Klima fresh & clean ocean ....................................................................................................48
Kontaktní lepidlo univerzální ...............................................................................................10
Kontaktní sprej electronic .....................................................................................................46
Konzervace podvozku vozidla ....................................................................................... 28, 29
Konzervace podvozku vozidla bitumen ....................................................................... 28, 57
KunststoffBond high performance „ProfiLine“ ..................................................................13
Lak na zajištění šroubů ..........................................................................................................33
Lepení & těsnění ecoline ................................................................................................ 18, 19
Lepení skel ..................................................................................................................... 20 – 23
Lepič skla economic – bez primeru .....................................................................................20
Lepící a těsnící hmota pro karoserii K&D ............................................................................24
Lepicí pásky ...................................................................................................................... 16, 17
Lepicí pásky ...................................................................................................................... 18, 19
Lepící systém SpeedBond ...................................................................................................8, 9
Lepidla ..............................................................................................................................4 – 10
Lepidlo na profilovou gumu .................................................................................................10
Lepidlo na sklo ................................................................................................................. 21, 22
Lepidlo na zrcátka ..................................................................................................................23
Měděná pasta sprej................................................................................................................45
Montážní páska ......................................................................................................................17
Montážní podložky ................................................................................................................17
Motorstartér ............................................................................................................................46
Multi Cleaner............................................................................................................................. 4
Multi UBS Wax ...........................................................................................................28, 29, 57
Multiaktivní primer kombistick .................................................................................... 21, 22
Multifunkční sprej ........................................................................................................... 43, 57
Multifunkční utěsnění svarů .................................................................................................26
Multimontážní pasta pro vysoké teploty ...........................................................................48
Náhradní akumulátor pro akumulátorovou vytlačovací multi-pistoli...........................51
Náhradní nabíječka pro akumulátorovou vytlačovací multi-pistoli ..............................51
Náhradní převlečná matice pro akumulátorovou vytlačovací multi-pistoli .................51
Náhradní síťová tkanina pro lepidlo na připevnění zrcátka ............................................23
Náhradní špička K&D pro lepicí a těsnicí hmotu pro karoserii ........................................54
Náhradní špička pro lepení & těsnění ecoline ...................................................................54
Náhradní špička pro lepidlo na sklo ....................................................................................54
Náhradní štětec multimontážní pasta ................................................................................54
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Obsah .....................................................................................................................................2, 3
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Odstraňovač silikonu ...................................................................................................... 46, 57
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