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PETEC

PETEC is een middelgroot, modern en toekomstgericht bedrijf gevestigd  

in Schlüsselfeld, Opper-Franken.

Ons uitgebreide assortiment chemisch-technische producten biedt  

onze klanten een perfecte en professionele toepassing.

Sinds de oprichting in 1991 zijn kwaliteitsbewustzijn en continue 

innovatieprocessen de sleutel geweest tot de succesvolle ontwikkeling  

van ons bedrijf op de markt.

Als een sterke partner voor onze klanten bieden we service en support van 

wereldklasse, een kwaliteitsmanagementsysteem, productcertificeringen, 

applicatieconsultancy en -training, evenals verdere ontwikkeling van 

producten en systeemoplossingen duurzame meerwaarde.
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VERBINDUNGSTECHNIK GMBH

PETEC Verbindungstechnik GmbH
Wüstenbuch 26 · D-96132 Schlüsselfeld 
Tel.: +49 95 55-80 99 40 · www.petec.de
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SCHRAUBENSICHERUNG MITTELFEST
Schnell anaerob aushärtender Klebstoff zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen wie Schrauben, Muttern, Bolzen u.v.m.

EINSATZBEREICHE: 
Zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen bis M36 wie Schrauben, Muttern, Bolzen u.v.m.
 
EIGENSCHAFTEN: 

 einfache Anwendung  schnelle anaerobe Aushärtung* 
 mittelfeste Verbindung – mit normalem Werkzeug demontierbar 
 sichert zuverlässig feine, mittlere und grobe Gewinde – auch für Edelstahl und verzinkte Teile geeignet
 beständig gegen Korrosion, Vibration, Wasser, Salzwasser, Öl, Kraftstoff, Kühlflüssigkeit, Hydrocarbon und viele weitere Chemikalien

 
TECHNISCHE DATEN:
Farbe blau
Viskosität 2.000 – 7.500 mPa·s
Aushärtesystem anaerob
Handfestigkeit 10 – 20 Minuten
Funktionsfestigkeit 1 – 3 Stunden
Scherfestigkeit 9 – 13 N/mm2

max. Spaltfüllvermögen 0,25 mm
Losbrechmoment 17 – 22 N/m
Gewindegröße bis M36
Verarbeitungstemperatur +5°C bis +35°C
Temperaturbeständigkeit –55°C bis +150°C
Lagerfähigkeit 24 Monate, kühl und trocken lagern

GEBRAUCHSANWEISUNG: 
Schraubverbindung mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) gründlich reinigen und entfetten. PETEC Schraubensicherung gut schütteln, 
einseitig auftragen und umgehend zusammenschrauben. *Die anaerobe Aushärtung erfolgt unter Luftausschluss zwischen metallischen Flächen. Zur 
schnelleren Aushärtung bei niedrigen Verarbeitungstemperaturen (unter +5° C), großen Spalten sowie bei Edelstahl und nicht-metallischen Teilen 
empfehlen wir PETEC Aktivator für anaerobe Klebe- und Dichtstoffe (Art.-Nr. 90920). (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)

GEBINDEGRÖSSEN:

Art.-Nr. 91005 Art.-Nr. 91010 Art.-Nr. 91050 Art.-Nr. 910250

5 g Flasche SB-Karte 10 g Flasche 50 g Flasche 250 g Flasche

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns 
gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und 
liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.  

VERBINDUNGSTECHNIK GMBH

PETEC Verbindungstechnik GmbH
Wüstenbuch 26 · D-96132 Schlüsselfeld 
Tel.: +49 95 55-80 99 40 · www.petec.de
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POWERKLEBER BLITZSCHNELL
Sekundenschnell härtender Einkomponentenklebstoff für dauerhafte Verbindungen.

EINSATZBEREICHE: 
Verklebt Materialien wie z. B. Metall, Kunststoff, Gummi, Filz, PVC, Leder, Holz, Keramik u.v.m. – mit- und untereinander. Hervorragend geeignet für 
Anwendungen im Bereich Automobil, Industrie, Handwerk, Haushalt, Modellbau und Hobby. 
 
EIGENSCHAFTEN: 

 universell einsetzbar  einfache Anwendung
 saubere Verklebung  sehr hohe Festigkeit und starke Klebekraft
 superschnelle Haftung und Aushärtung innerhalb weniger Sekunden  sofortige Weiterverarbeitung möglich
 verklebt unterschiedliche Materialien innerhalb weniger Sekunden mit- und untereinander 

 
TECHNISCHE DATEN:
Basis Ethyl-Cyanacrylat
Viskosität 40 mPa·s
Farbe transparent
Aushärtesystem Luftfeuchtigkeit
Funktionsfestigkeit 3 – 10 Sekunden
Spaltüberbrückung 0,05 mm
Verarbeitungstemperatur +5°C bis +30°C
Temperaturbeständigkeit –30°C bis +80°C
Lagerfähigkeit 12 Monate, kühl und trocken lagern

GEBRAUCHSANWEISUNG: 
Oberflächen mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) gründlich reinigen und entfetten.  POWER Kleber blitzschnell gut schütteln und 
einseitig dünn auftragen. Zu verklebende Teile passgenau zusammenfügen und fest andrücken.  Sicherheitsdatenblatt beachten! (Download der 
 PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)

GEBINDEGRÖSSEN:

Art.-Nr. 
93303

Art.-Nr. 
93403

Art.-Nr. 
93310

Art.-Nr. 
93410

Art.-Nr. 
93320

Art.-Nr. 
93350

Art.-Nr. 
933500

Art.-Nr. 
93220

Art.-Nr. 
93304

Art.-Nr. 
93404

3 g  
Flasche

3 g Flasche 
SB-Karte

10 g  
Flasche

10 g Flasche 
SB-Karte

20 g  
Flasche

50 g  
Flasche

500 g  
Flasche

20 g  
Flasche

4 g  
Flasche

4 g Flasche 
SB-Karte

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns 
gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und 
liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.  
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Reiniger Reiniger

Vloeibaar

Reinigingsdoekjes
Wipes-box

Multicleaner
Spray

Containergrootte Artikelnr.

200 ml spray 82200

Containergrootte Artikelnr.

1000 ml bus 82100

Inhoud Artikelnr.

120 doekjes-doos 82120

24 x 120 doekjes-doos 82124

Voor het reinigen en ontvetten van lijm- en afdichtingsoppervlakken.
• universeel toepasbaar
• absoluut residuvrij en niet-corrosief
• verwijdert siliconenresten
• ook voor voorbehandeling tijdens het schilderen

Hoogwaardige en universeel toepasbare doeken voor het reinigen van allerlei soorten 
oppervlakken. Verwijdert olie, vet, vuil en veel niet-uitgeharde afdichtmiddelen en lijmen.
• praktisch en snel

Technische gegevens: Multicleaner Reinigingsdoekjes wipes-box

Basis Alifatische koolwaterstoffen –

Kleur transparant wit

Droogtijd 1 minuut –

Bewaring 36 maanden, koel en droog bewaren 48 maanden, koel en droog bewaren

Toepassingsbereik: Ideaal voor de voorbehandeling van verlijmingen, coatings en primers.  
Ook geschikt voor het reinigen van lijmoppervlakken in ruithechtingen.

Toepassingsbereik: Voor het reinigen van handen, gereedschappen en allerlei soorten 
oppervlakken.

Om perfecte verlijmingen en verbindingen met onze producten te bereiken, raden we aan 
de materiaaloppervlakken vóór gebruik met multicleaner te reinigen. Houd de ventilatietijd 
of de droogtijd aan.

zonder resten
praktisch & snel
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Matte Verkoopsdisplay

POWER-patch
Matte

Uv-lamp voor  
het uitharden  
van POWER-patch
Artikelnr. 85001

Grootte Artikelnr.

75 x 150 mm matte SB-kaart 85150

Grootte Artikelnr.

225 x 300 mm matte 85300

Inhoud Artikelnr.

12 x POWER-patch SB-kaart 85012

UV-reparatiemat op polyesterbasis die uithardt door uv-straling (zonlicht of uv-licht). Voor snelle, permanente reparatie en verlijming van scheuren en gaten en voor extra stabilisatie van lijm- en 
reparatieplekken. 
Het alternatief voor glasvezelmatten.
• uitstekende hechting op veel materialen zoals kunststof, glasvezel, ijzer, staal, gietijzer, aluminium, legeringen en hout
• eenvoudige applicatie, snelle uitharding 
• schok- en trillingsbestendige verbinding met hoge weerstand
• universeel toepasbaar in binnen- en buitenruimtes
•  past zich aan het oppervlak van reparatieplekken aan 
•  schuurbaar, boorbaar en overschilderbaar
• bestand tegen water, zout water, olie, brandstof en veel chemicaliën

UV-reparatiemat

Technische gegevens: POWER-patch

Kleur grijs

Uitharden ca. 5 – 10 minuten met UV-licht

dikte 1,7 – 1,9 mm

Temperatuurbestendigheid –40°C tot +200°C

Bewaring 24 maanden, koel en droog bewaren

Toepassingsgebieden: 
Auto, vrachtwagen, caravan: Bumper, radiator, tank, oliecarter, uitlaat, leidingen, alle kunststof, carrosserie-, GRP-onderdelen etc. 
industrie: Onderhoud en reparatie van daken, trappen, bekkens, buizen, leidingen, kabelgoten, bedieningskasten, enz. 
huis, hobby, modelbouw: Jetski, kano, boot, surfplank, ramen, hekken, daken, deuren, glasvezel stroomlijnkappen etc.

naar de  
toepassingsvideo
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Profielrubberlijm
Tube Borstelblik

Contactlijm Universele 

borstelblik

Spuitlijm

•  veelzijdig, ook voor styreen en absorberende 
materialen

•  schoon en gemakkelijk te gebruiken
•  transparante verlijming, geen doordrukken 

van de lijm
•  bestand tegen water en zoutwater

Containergrootte Artikelnr.

70 ml tube SB-kaart 93870

Containergrootte Artikelnr.

350 ml borstelblik 93835

Containergrootte Artikelnr.

350 ml borstelblik 93935

Containergrootte Artikelnr.

400 ml spray 94340

•  geschikt voor absorberende en niet-absorberende materialen
• sterke hechting
•  bestand tegen water, zout water, olie, brandstof, verdunde zuren en logen

• universeel toepasbaar
•  precies en schoon smeerbaar met de borstel
•  bestand tegen water, zout water, olie, brand-

stof, verdunde zuren en logen

Technische gegevens: Profielrubberlijm Spuitlijm Contactlijm universeel

Kleur gelig-transparant transparant gelig-transparant

Verbruik ca. 75 ml/m2 ca. 75 ml/m2 ca. 75 ml/m2

Tijd aangezogen lucht (bij + 22°C) 10 – 15 minuten 3 minuten 10 – 15 minuten

Handkracht (bij + 22°C)  10 minuten 2 minuten  10 minuten

Uitharden/eindsterkte (bij 22°C)  48 uur 12 uur  48 uur

Temperatuurbestendigheid –30°C tot +120°C tot maximaal +80°C –30°C tot +120°C

Bewaring 24 maanden, koel en droog bewaren 12 maanden, koel en droog bewaren 24 maanden, koel en droog bewaren

Contactlijmen

Breng de lijm gelijkmatig aan op beide te verlijmen oppervlakken, houd de droogtijd in de gaten en houd rekening met de verwerkingstemperatuur.

Toepassingsbereik:  
Voor het verlijmen van styreen, leer, schuim, 
rubber, textiel, vilt, hout, kurk, karton, papier, 
isolatiematten, kunststof, metaal, metaalmix etc.

Toepassingsbereik: Voor klein- en grootschalige verlijmingen in het interieur en exterieur van bv. 
rubberen profielen, vol-, schuim- en natuurrubber en leer, linnen, vilt, hard PVC en butylrubber; ook 
in combinatie met hout, vezelcementplaten en metalen (staal, plaatstaal, aluminium) etc. In de auto-
mobielsector (deurrubbers, pakkingen, afdekkingen, isolatiematten en folies, enz.), caravan, boot, 
industrie, ambacht en huishouden.

Toepassingsbereik: Voor kleine en grote 
combinatieverbindingen binnen en buiten van 
styreen, hout, rubber, kurk, vilt, hard PVC, zacht 
schuim, butylrubber, metaal, keramiek, leer, 
linnen, etc. 

verstelbare sproeikop

transparante binding
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LijmstoffenSnellijmen

POWER-lijm supersnel
Fles Schroefdopfles Borstelfles

POWER-lijm
Gel

Bundelgrootten Artikelnr.

    3 g fles SB-kaart 93403

    3 g fles 93303

  10 g fles 93310

  10 g fles SB-kaart 93410

  20 g fles 93320

  50 g fles 93350

500 g fles 933500

Containergrootte Artikelnr.

4 g fles SB-kaart 93404

Containergrootte Artikelnr.

20 g fles 93220

Containergrootte Artikelnr.

20 g tube SB-kaart 93720

•  druppelt niet en loopt niet uit
•  ook geschikt voor absorberende en poreuze 

oppervlakken
•  voor overheadtoepassingen en verticale 

oppervlakken
•  correcties na montage mogelijk

Voor een snellere uitharding adviseren wij onze SpeedBond-activatorspray (artikelnr. 93515).

Toepassingsbereik: Gelijmde materialen zoals metaal, kunststof, rubber, vilt, PVC, leer, hout, keramiek etc. - met elkaar en onderling.

Secondesnelle uithardende ééncomponentkleefstoffen voor permanente hechtingen.
•  supersnelle adhesie en uitharding binnen enkele seconden
• eenvoudige aanwending
• zeer hoge sterkte
• zuivere verlijming
• onmiddellijke verdere verwerking mogelijk

druppelt 
niet

loopt  
niet uit

Technische gegevens: POWER-lijm supersnel POWER-lijm gel

Basis Ethyl-cyanacrylaat Ethyl-2-cyanacrylaat

Kleur transparant transparant

Functionele hardheid 3 – 10 seconden 5 – 40 seconden

Spleetvullend 0,05 mm 0,5 mm

Temperatuurbestendigheid –30°C tot +80°C –30°C tot +80°C

Bewaring 18 maanden, koel en droog bewaren 18 maanden, koel en droog bewaren

    
     

 he
rsl

uitbaar        door schroefdop

SCHROEFDOP

naar de  
toepassingsvideo
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SpeedBond lijmsysteem

Technische gegevens: Hoogwaardige lijm Vuller

Basis Ethyl-cyanacrylaat –

Kleur transparant grijs

Functionele hardheid  3 – 10 sec. (kan worden ingekort met SpeedBond-activatorspray)

Spleetvullend 0,05 mm (kan aanzienlijk worden verbeterd door SpeedBond-filler te gebruiken)

Temperatuurbestendigheid –30°C tot +80°C –

Bewaring 18 maanden, koel en droog bewaren onbeperkt

Vuller

SpeedBond-set
Hoogwaardige lijm en vuller Hoogwaardige lijm

naar de  
toepassingsvideo

Set Artikelnr.

SB-kaart 93550

Containergrootte Artikelnr.

20 g fles 93520

Containergrootte Artikelnr.

30 g fles 93530

Verlijming van verschillende materialen met elkaar en onderling 
binnen enkele seconden.
• snel, sterk, veelzijdig
• lijmen
• vullen
• repareren

In combinatie met SpeedBond Filler kunnen scheuren, voegen, 
gaten en spleten worden overbrugd. Bovendien stabiliseert en 
vergroot SpeedBond Filler het kleefoppervlak.

Voor supersnelle verlijming van verschillende materialen zoals 
kunststoffen en kunststofmengsels, metaal, rubber, keramiek, 
porselein, hout etc.

Toepassingsbereik: SpeedBond-set voor constructieve verlijming en reparatie van kapotte onderdelen. Lijmen en repareren van kunststof, metaal, rubber, keramiek, porselein, hout etc.

Zelfs de kleinste plastic onderdelen kunnen zo worden gelijmd en gestabiliseerd bv. beugels en clips. In combinatie met SpeedBond Filler kunnen scheuren, voegen, gaten en spleten worden over-
brugd. Speedbond-activatorspray versnelt de uitharding van de hoogwaardige lijm.
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SpeedBond

Lijmstoffen

Voor constructieve verlijming en 
reparatie van kapotte onderdelen.

snel · sterk ·  veelzijdig

Lijmen

Vullen

ReparerenTechnische gegevens: Activatorspray

Basis Waterstofmengsel

Kleur transparant

Bewaring 36 maanden, koel en droog bewaren

Uithardingsversneller die speciaal is aangepast aan de Speed-
Bond high-performance lijm en de uitharding van de lijm 
aanzienlijk reduceert.

Verkoopsdisplay

SpeedBond
Activatorspray

Versnelt de uitharding  
van de lijm aanzienlijk.

Inhoud Artikelnr.

6 x SpeedBond-set SB-kaart
5 x SpeedBond-activatorspray

93565

Containergrootte Artikelnr.

150 ml spray 93515
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Kunststofreparatie

Toebehorenset op pagina 58, 61, 63.

Artikelnr.

Kunststof-REPAIR-KIT in praktische kunststof koffer 98309

Kunststof-REPAIR-KIT Kunststofreparatie

naar de  
toepassingsvideo

De complete oplossing voor professionele kunststofreparaties. 

Inhoud:
50 ml PlastBond (artikelnr. 98350)  
50 ml ProfiLine kunststofBond high performance (artikelnr. 98150)
75 x 150 mm POWER Patch (artikelnr. 85150) 
200 ml multicleaner (artikelnr. 82200) 
150 ml kunststof primer (artikelnr. 98315) 
Cutter (artikelnr. 98308)
Schuurspons (artikelnr. 98310) 
Gestructureerd weefsel van 12,5 x 100 cm (artikelnr. 98320) 
10x statische mengbuis (artikelnr. 98510) 
Lijmpistool (artikelnr. 98502)
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PROFI line

2K-lijmstoffen

naar de  
toepassingsvideo

Containergrootte Artikelnr.

50 ml  dubbel patroon 98150

KunststofBond
high performance

2K speciale hoogwaardige lijm met een zeer goede hechting op 
moeilijk te verlijmen oppervlakken.
•  sterke kleefkracht met een zeer hoge eindsterkte
•  schuurbaar en overschilderbaar
•  bestand tegen water, zout water, olie, brandstof en veel 

chemicaliën

Toepassingsbereik: Voor alle kunststof- en kunststofmengsels 
(ook PE, PP, PU, PC, PA, EPDM, POM, ABS), PTFE, PVC, plexiglas en 
GRP, ook in combinatie met metaal, hout en rubber.

Bundelgrootten Artikelnr.

24 ml dubbele spuit SB-kaart 98325

50 ml  dubbel patroon 98350

PlastBond

Sneluitharding 2-componentenlijm voor het repareren en verlijmen van kunststoffen.
•  zeer sterke verbinding, licht flexibel en onbreekbaar
•  eenvoudig aan te brengen via de mengbuis
• druppelt niet, is gemakkelijk te modelleren
•  schuurbaar en overschilderbaar met veel verfsystemen
•  bestand tegen water, olie, brandstof en vele chemicaliën

Technische gegevens: PlastBond KunststofBond high performance

Basis Plyurethaan Methylmethacrylaat

Kleur zwart wit

Pottijd/verwerkingstijd   1 minuut   3 minuten

Stevigheid   3 minuten 10 – 20 minuten

Uitharden/volle sterkte 20 minuten 10 – 12 uur

Treksterkte schuifkracht (afhankelijk van materiaal) 16 N/mm2 22 N/mm2

Temperatuurbestendigheid –40°C tot +140°C –50°C tot +100°C

Opslagtemperatuur – +2°C tot +7°C

Bewaring 24 maanden, koel en droog bewaren 6 maanden, droog bewaren

Toepassingsbereik: Voor reparatie (lijmen, vullen, spatelen) van bumper, spoiler, radiatorgrill, stofferingsclip, beugels/
koplampbevestigingen en gebroken kunststof onderdelen en panelen etc. Ook voor het verlijmen en vullen van gaten, scheuren en voegen 
van metaal, hout, steen, beton en glas. Ook geschikt voor het verbinden van PDC-sensoren.

Slijp en reinig de lijmplek, voor een optimale verwerking adviseren wij de PETEC mengbuis (artikelnr. 98510), lijm de delen aan elkaar binnen de verwerkingstijd.  
Toebehorenset op pagina 58, 61, 63.

Kunststofreparatie zwart voor alle  

kunststoffen  

ook PE & PP
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Universele reparatie

Containergrootte Artikelnr.

50 ml  dubbel patroon 98551

Containergrootte Artikelnr.

24 ml dubbele spuit SB-kaart 98625

50 ml  dubbel patroon 98550

Inhoud Artikelnr.

12 x 24 ml dubbele spuit SB-kaart 98533

POWER BiBond
10 minuten

POWER BiBond
3 minuten Verkoopsdisplay

Tweecomponenten universele hoogwaardige kleefstof met extreem sterke kleefkracht.
•  uitstekende hechting op metaal, kunststof, hout, rubber en vele andere materialen met elkaar en onderling
• universeel toepasbaar binnen en buiten
• sterke kleefkracht en snelle uitharding
•  hoge treksterkte, afschuifsterkte en afpelsterkte
•  schuurbaar en overschilderbaar met veel verfsystemen
•  bestand tegen water, olie, brandstof en vele chemicaliën

Technische gegevens: POWER BiBond 3 min. POWER BiBond 10 min.

Basis Methylmethacrylaat Methylmethacrylaat

Kleur wit/geel wit/geel

Pottijd/verwerkingstijd 3 minuten 10 minuten

Stevigheid 6 minuten 20 minuten

Uitharden/volle sterkte 12 uur 12 uur

Treksterkte schuifkracht (afhankelijk van materiaal) 22 N/mm2 23 N/mm2

Temperatuurbestendigheid –40°C tot +120°C –40°C tot +120°C

Bewaring 9 maanden, koel en droog bewaren 9 maanden, koel en droog bewaren

naar de  
toepassingsvideo

Toepassingsbereik: Universeel toepasbaar in carrosserie- en voertuigbouw (bv. bumpers, radiatoren, verlichting, handgrepen, consoledelen, spoilers, telefoon-/luidsprekeraanbouw enz.)  
evenals in kunststoftechnologie, houtverwerking, elektrotechniek, bevestigingstechniek en in metaal-, beurs-, model- en machinebouw.

Slijp en reinig de lijmplek, voor een optimale verwerking adviseren wij de PETEC mengbuis (artikelnr. 98510), lijm de delen aan elkaar binnen de verwerkingstijd.  
Toebehorenset op pagina 58, 61, 63.

Extreem sterke  

kleefkracht
Extreem sterke  

kleefkracht
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2K-lijmstoffen

Transparante universele tweecomponentenkleefstof met sterke 
kleefkracht.
•  universeel toepasbaar binnen en buiten
• UV-bestendig
•  hoge treksterkte en impactsterkte
• blijft elastisch
•  goede weerstand tegen water, zout water en veel chemicaliën

Technische gegevens: 2K POWER lijm POXY

Basis Ethyl-cyanacrylaat Epoxyhars

Kleur transparant transparant

Pottijd/verwerkingstijd ca. 1 minuut 4 – 5 minuten

Stevigheid 2 – 4 minuten 10 minuten

Uitharden/volle sterkte 3 – 5 minuten 30 minuten

Trek-afschuifkracht materiaa-afhankelijk 9,7 N/mm2

Temperatuurbestendigheid –30°C tot +80°C –40°C tot +120°C

Bewaring 18 maanden, koel en droog bewaren 24 maanden, koel en droog bewaren

Toepassingsbereik: Uitstekende hechting op metaal, steen,  
hout, glas, keramiek en vele kunststoffen.

2K-powerlijm combineert een snelle uitharding en een veelzijdig gebruik met een hoge 
vulcapaciteit voor openingen met maximale kleefkracht dankzij de tweecomponententechnologie.
•  snel, sterk, veelzijdig, flexibel, materiaalonafhankelijk
• tussenruimte overbruggend tot 6 mm
•  boven het hoofd te gebruiken
• goede chemische weerstand
• schuurbaar en overschilderbaar

Toepassingsbereik: Lijmen en repareren van kunststof, metaal, rubber, keramiek, porselein, hout, 
papier etc. met elkaar en onderling.

Slijp en reinig de lijmplek, voor een optimale verwerking adviseren wij de PETEC mengbuis, lijm de delen aan elkaar binnen de verwerkingstijd. Toebehorenset op pagina 58, 61, 63.

druppelt 
niet

loopt  
niet uit

Containergrootte Artikelnr.

24 ml dubbele spuit SB-kaart 98425

50 ml dubbel patroon 98050

Containergrootte Artikelnr.

11 ml dubbele spuit SB-kaart 93510

Inhoud Artikelnr.

12 x 11 ml dubbele spuit SB-kaart 93511

POXY2K POWER lijm
high performance Verkoopsdisplay

transparantsnel & sterk
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Metaalreparatie

Vloeibaar metaal
Verkoopsdisplay

2-componenten epoxyhars-metaal voor vullen, spatelen, lijmen. 
•  uitstekende hechting op alle metalen zoals: zoals (ijzer, staal, gietijzer, aluminium, legeringen etc.) en keramiek, beton, hout en vele kunststoffen
•  hoge sterkte en uitstekende hechting, ook aan andere materialen
•  snelle uitharding
•  afspanend bewerkbaar, schuurbaar en overschilderbaar met veel verfsystemen
•  bestand tegen water, zout water, olie, brandstof en veel chemicaliën

Containergrootte Artikelnr.

25 ml dubbele spuit SB-kaart 97425

50 ml dubbel patroon 97355

Inhoud Artikelnr.

12 x 25 ml dubbele spuit SB-kaart 97333

Technische gegevens: Vloeibaar metaal

Basis Epoxyhars

Kleur grijs

Pottijd/verwerkingstijd   4 minuten

Stevigheid 10 minuten

Uitharden/volle sterkte 30 minuten
Treksterkte schuifkracht (afhankelijk van mate-
riaal)

25 N/mm2

Temperatuurbestendigheid 40°C tot +120°C

Bewaring 12 maanden, koel en droog bewaren

Toepassingsbereik: Voor het repareren van ijzer, staal, gietijzer, aluminium, legeringen, keramiek, beton, hout en veel kunststoffen. Voor vullen, spatelen en verlijmen van scheuren, gaten, slechte gaten, gietgal-
len. Voor reparatie aan leidingen, tanks, schroefdraden, carrosserie en machineonderdelen.

Te lijmen plek schuren en schoonmaken. Lijm de onderdelen binnen de verwerkingstijd. Toebehoren op pagina 61, 63.

Vullen, spatelen, lijmen
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2K-lijmstoffen

Containergrootte Artikelnr.

50 g SB-kaar 97450

50 g-verpakking 97350

Inhoud Artikelnr.

20 x 50 g-verpakking 97344

Snel uithardende 2-componenten modelleerpasta voor reparatie, lijmen en vullen.
•  universeel toepasbaar binnen en buiten
•  eenvoudige applicatie door uitstekende hechting
•  zeer hoge sterkte
•  snelle uitharding, zelfs onder water
• roest niet
•  achteraf te bewerken, zoals slijpen, boren, schroefdraadsnijden, zagen en schilderen
•  bestand tegen water, zout water, olie, brandstof en veel chemicaliën

Toepassingsbereik: Voor lijmen, vullen, afdichten van scheuren, gaten, slechte gaten, gietgallen. Voor de reparatie en reconstructie van metaal (ijzer, staal, gietijzer, aluminium, legeringen etc.), keramiek, beton, 
hout en kunststof onderdelen. Voor snelle, permanente reparaties, bv.: Oliecarter, tank, uitlaat, radiator, pijpen, draad, container, goot, carrosserie- en plaatdelen.

Technische gegevens: POWER staal

Basis Epoxyhars

Kleur grijs

Pottijd/verwerkingstijd   4 minuten

Stevigheid 10 minuten

Uitharden/volle sterkte 30 minuten

Treksterkte schuifkracht (afhankelijk van materiaal) –

Temperatuurbestendigheid –50°C tot +260°C

Bewaring 18 maanden, koel en droog bewaren

POWER staal
Verkoopsdisplay

Modelleerpasta

naar de  
toepassingsvideo
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TAPE Tape

POWER tape ducttape
5 m x 50 mm 50 m x 50 mm

Uni-weefseltape
50 m x 48 mm

Hoogwaardige tape, sterk geweven en speciaal gecoat.
• zeer hoge lijmkracht
• extreem belastbaar
•  kan in de baanrichting worden gescheiden
•  voor binnen- en buitentoepassingen
• residu-vrij te verwijderen
• vochtbestendig

•  voor binnen- en buitentoepassingen
• hoge lijmkracht
• vochtbestendig

kleuren Artikelnr.

zwarte SB-kaart 86105

zilveren SB-kaart 86205

kleuren Artikelnr.

zwarte rol 86150

zilveren rol 86250

kleuren Artikelnr.

zwarte rol 87350

zilveren rol 87450

Technische gegevens: POWER tape ducttape Uni-weefseltape

kleuren zwart, zilver zwart, zilver

Temperatuurbestendigheid –15°C tot +85°C –15°C tot +60°C

Bewaring 36 mnden, koel en droog bewaren 36 mnden, koel en droog bewaren

Toepassingsbereik: Bevestigen, verstevigen, afdichten, isoleren, verpakken en bundelen, sluiten van openingen, repareren van leidingen, buizen, slangen, etc.

extreem belastbaar
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Tape

Montagepads
dubbelzijdig lijmend

Schuimstof- 
montagetape

Montagetape

Dubbelzijdig schuimtape met goede 
kleefkracht voor auto's, ambachten, industrie, 
handelsbeurzen, podiumbouw etc.
•  voor binnen- en buitentoepassingen
• trillingsbestendig
• spleetoverbruggend
• hoge lijmkracht
• uitstekende afschuifsterkte
•  kan schroeven en klinknagels vervangen
• UV-bestendig

Dubbelzijdig high-performance plakband voor 
transparante en zeer sterke lijmverbindingen.
•  voor binnen- en buitentoepassingen
• zeer hoog onmiddellijk hechtvermogen
• goede temperatuurbestendigheid
•  kan schroeven en klinknagels vervangen
• vochtbestendig
• UV-bestendig

Dubbelzijdige zelfklevende stootkussens voor 
snelle en gemakkelijke installatie.
•  weer- en vochtbestendig
• sterke hechting

Grootten Artikelnr.

2 m x 12 mm x 1 mm SB-kaart 87122

10 m x 19 mm x 1 mm SB-kaart 87200

Grootte Artikelnr.

2 m x 19 mm x 0,2 mm SB-kaart 87192

Grootte Artikelnr.

set van 3 SB-kaart 87003

Technische gegevens: Montagetape zwart Montagetape transparant Montagepads Isolatietape VDE

Kleur zwart transparant zwart zwart

Temperatuurbestendigheid –20°C tot +120°C –30°C tot +120°C –20°C tot +120°C –15°C tot +90°C

Bewaring 36 mnden, koel en droog bewaren 36 mnden, koel en droog bewaren 36 mnden, koel en droog bewaren 36 mnden, koel en droog bewaren

Toepassingsbereik: Goede hechting op vele 
materialen zoals metaal, glas, steen, tegels, hout 
en verschillende kunststoffen. Voor bevestiging 
van sierlijsten, emblemen, armaturen etc. 
Montage van beugels, spiegels, afbeeldingen, 
borden, bevestigingen, haken, enz.

Toepassingsbereik: Goede hechting 
op metaal, glas en vele kunststoffen. 
Voor bevestiging van sierlijsten, profielen, 
versterkingen, emblemen, achteruitkijkspiegels, 
borden en kentekenplaten.

Toepassingsbereik: Montage van beugels, 
spiegels, afbeeldingen, borden, bevestigingen, 
haken, enz.

dubbelzijdig 
lijmend

Isolatietape
VDE

Grootte Artikelnr.

10 m x 15 mm x 0,15 mm rol 87000

Verkoopsdisplay, 100 x 10 m rol 87100

• VDE-getest
• hoge lijmkracht
•  weersbestendig en bestand tegen  

veroudering
•  uitstekende stretch- en relaxatie- 

eigenschappen
•  voor binnen- en buitentoepassingen

Toepassingsbereik: Voor het isoleren 
van elektrische kabels, kabels, stekkers en 
connectoren.
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TAPE TapeTape

Kabelbeschermtape 
Beschermingstape

Grootte Artikelnr.

10 m x 19 mm x 0,3 mm SB-kaart 87500

•  hoge lijmkracht
• stofwerend
•  voorkomt ruis
•  voor binnen- en buitentoepassingen

Technische gegevens: Kabelbeschermtape Reparatieband Reparatieband high-performance Voegenafdichtingstape

Kleur zwart zwart transparant zwart

Temperatuurbestendigheid –40°C tot +105°C –40°C tot +90°C –65°C tot +260°C –30°C tot +90°C

Bewaring 36 mnden, koel en droog bewaren 36 mnden, koel en droog bewaren 36 mnden, koel en droog bewaren 36 mnden, koel en droog bewaren

Reparatieband 
zelfhechtend

Carrosserie-, montage- & 
afdichtingstape

Zelfsluitende reparatietape die gemakkelijk te 
hanteren en aan te brengen is.
•  last zichzelf, niet plakkerig
•  uitstekende water-, temperatuur- en uv-

bestendigheid
•  schokbestendig en scheurbestendig
•  kan zelfs op vuile voorwerpen worden 

gebruikt

Voor het afdichten van voegen en overlappingen 
tegen slagregen, wind, geluid, stof en spatwater.
• past zich aan de afdichtingsspleet aan
• niet-destructieve demontage
•  zeer goede geluids- en 

hittebeschermingseigenschappen
•  onmiddellijke verdere verwerking
•  geclassificeerd volgens BG1 en BGR; B1 

(nauwelijks ontvlambaar)

Grootte Artikelnr.

5 m x 19 mm x 0,5 mm SB-kaart 94905

Grootte Artikelnr.

6 m x 15 mm x 5–12 mm rol 87430

naar de  
toepassingsvideo

Toepassingsbereik: Voor het beschermen en 
bundelen van kabels en kabelbomen.

Toepassingsbereik: Reparaties in de 
automobielsector (radiator- en motorslangen, 
ontstekingskabels, afdichtingen en beugels). 
Voor het afdichten van slangen en leidingen.  
Voor isolatie en impregnatie. 

Toepassingsbereik: Voor het afdichten van 
voegen en dilatatievoegen in wand-, plafond- 
en verbindingszones tussen geprefabriceerde 
betonelementen, dakraaminzetstukken, kozijnen, 
metselwerk en vensterbankverbindingen in 
trapeziumplaat, sandwich, metaal, massief, hout 
en gipsplaten. Voor gewrichten en overlappingen 
op carrosserie bv. spatborden, schuifdak, rem- 
en achterlichten, kentekenplaten en andere 
carrosseriedelen.

Reparatieband
zelfhechtend

Grootte Artikelnr.

3 m x 25 mm x 0,5 mm SB-kaart 94903

• isoleert tot 12.000 volt
•  transparant, extreem sterk, bestand tegen 

temperatuur en druk
•  voor binnen- en buitentoepassingen
•  weers- en uv-bestendig en bestand tegen 

veroudering
•  bestand tegen water, zout water, brandstof, 

koeling en antivries etc.
• drukbestendig tot 12 bar

Toepassingsbereik: Voor het repareren 
van kabels, leidingen, beugels, radiator en 
motorslangen.

transparant, temperatuur-  

en drukbestendig
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MontagelijmenMontagelijmen

Containergrootte Artikelnr.

290 ml-patroon 94729

  80 ml tube 94270

Containergrootte Artikelnr.

290 ml-patroon 94629

Containergrootte Artikelnr.

290 ml-patroon 94929

  80 ml tube 94170

Inhoud Artikelnr.

80 ml tube 6 x transparant,  
12 x zwart 94033

Containergrootte Artikelnr.

290 ml-patroon 94529

Eéncomponent, elastisch kleefmiddel en afdichtmiddel, geschikt voor absorberende en niet-absorberende kleefoppervlakken.  
•  voor binnen- en buitentoepassingen
• breed hechtingsspectrum en uitstekende afdichtingseigenschappen
• extreem hoge initiële kleefkracht en sterke eindsterkte
• schok- en trillingsbestendig
• elastische en dynamische hoge laadcapaciteit
• weerbestendig, verouderd, uv-, water- en zoutwaterbestendig
• vrij van isocyanaten, oplosmiddelen, PVC en siliconen
• kan overschilderd worden met emulsieverven
• hardt ook uit onder water

Technische gegevens: Lijmen & afdichten montagelijm

kleuren wit, grijs, zwart transparant

basis MS-polymeer MS-polymeer

Uithardingssysteem Luchtvochtigheid Luchtvochtigheid

Verbruik (bij slang 6 mm) 25 ml/meter 25 ml/meter

Verwerkingstijd 10 – 15 min. 10 – 15 min.

Anvangshechting 60 kg/m2 35 kg/m2

Treksterkte 2,2 N/mm², 220 to/m² 2,2 N/mm², 220 to/m²

Uitharding (bij +22°C) 3 mm in 24 uur 3 mm in 24 uur

Shore A hardheid 60° 60°

Verwerkingstemperatuur   +5°C tot +40°C   +5°C tot +40°C

Temperatuurbestendigheid –40°C tot +100°C –40°C tot +100°C

Bewaring 24 maanden, koel en droog bewaren 24 maanden, koel en droog bewaren

Pr
oductveiligheid

m
e t  b r i e f  e n  z e g el

Lijmen & afdichten montagelijm
         wit          grijs          zwart          transparant

Toepassingsbereik: Uitstekend geschikt voor constructie, handwerk, huishouden, hobby, industrie en automotive. Lijmen van metaal, glas, steen, beton, gips, tegels, natuursteen, hout, geverfde 
oppervlakken, spiegels, styreen, gipsplaat en spaanplaat, delen van carrosserie, plaatdelen en isolerende panelen.

ZEER LAGE EMISSIES
getest voor indirect contact 
met levensmiddelen Toebehoren op pagina 60, 62.
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PROFI line

ruitenlijm – zonder primer

Voor montage zonder primer van voor-, achter- en zijruiten.
• UV-bestendig
• zonder isocyanaat
• lage geleidbaarheid
• geschikt voor alle voertuigen
• TÜV-crashtest goedgekeurd
• hoge modulus
• snelle uitharding
• rijdbereidheid: 120 minuten

Voor montage zonder primer van voor-, achter- en zijruiten.
• UV-bestendig
• zonder isocyanaat
• lage geleidbaarheid
• geschikt voor alle voertuigen
• TÜV-crashtest goedgekeurd
• extreem hoge modulus
• snelle uitharding
• zeer snel rijden: 15 minuten

Ruitlijm high speed
Wegrijdtijd 15 minuten

ruitenlijm economic
Patroon Buisvormige zak

Technische gegevens: Ruitenlijm economic ProfiLine ruitenlijm high speed

Basis 1K gemodificeerde silaanpolymeren 1K gemodificeerde silaanpolymeren

Uithardingssysteem Luchtvochtigheid Luchtvochtigheid

Verwerkingstijd 15 minuten < 10 minuten

Rijdbereidheid (bij +22°C) 2 uur 15 minuten

Uitharding (bij +22°C) ca. 3 mm/24 uur ca. 3 mm/24 uur

Verwerkingstemperatuur +5°C tot +35°C +5°C tot +35°C

Bewaring 24 mnden, koel en droog bewaren 24 mnden, koel en droog bewaren

Containergrootte Artikelnr.

290 ml patroon inclusief mondstuk 84300

Reinig de ruit grondig, geen primer vereist, houd altijd rekening met het aanbrengen van de lijm loodrecht op de ruit, verwerkingstijd en temperatuur. Toebehoren op pagina 59, 62.

Rijtijd auto: 15 minuten 
met airbag

Rijtijd auto:  
120 minuten met airbag

naar de  
toepassingsvideo

naar de  
toepassingsvideo

zonder primer zonder primer &  

extreem snel

Containergrootte Artikelnr.

290 ml patroon inclusief 
mondstuk 84290

Containergrootte Artikelnr.

400 ml buisvormige zak inclu-
sief mondstuk 84400

14
 m

m

16
 m

m
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 m

m

20
 m

m

Met in hoogte verstelbaar mondstuk

Technisches

getest in  
overeenstemming met  

FMVSS 212

Deskundigenrapport

Technisches

getest in  
overeenstemming met  

FMVSS 212

Deskundigenrapport
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Ruitlijm

Raamlijmset-systeem voor montage van voor-, achter- en zijruiten.
• geschikt voor alle voertuigtypen 
• snelle uitharding
• hoge modulus 
• geschikt voor antennes
• lage geleidbaarheid
• Rijdbereidheid: 120 minuten

Ruitenlijmset

Inhoud Artikelnr.

Patroon van 310 ml, multi-actieve primer combi-stick van 10 ml, reinigingsdoekje, 
in hoogte verstelbaar mondstuk

83333

Inhoud Artikelnr.

Buisvormige zak van 400 ml, multi-actieve primer combi-stick van 10 ml,  
reinigingsdoekje, in hoogte verstelbaar mondstuk

83433

Toebehorenset op pagina 26, 27, 
59, 62.

Functionaliteit

GETEST
naar de  

toepassingsvideo
Rijtijd auto:  
120 minuten met airbag

Ruitenlijmset
Patroon Buisvormige zak

Setsysteem

14
 m

m
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m
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m
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m

Met in hoogte verstelbaar mondstuk
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Containergrootte Artikelnr.

1000 ml bus 82100

Multicleaner
Vloeibaar

Technische gegevens: Ruitenlijm Reinigingsdoek Multicleaner

Basis 1-component polyurethaan Ethanol/mix Alifatische koolwaterstoffen

Uithardingssysteem Luchtvochtigheid – –

Droogtijd – 5 minuten 1 minuut

Verwerkingstijd 20 minuten – –

Rijdbereidheid (bij +22°C) 2 uur – –

Uitharding (bij +22°C) ca. 3,5 mm/24 uur – –

Verwerkingstemperatuur +5°C tot +35°C +5°C tot +35°C –

Bewaring 18 maanden, koel en droog bewaren 24 maanden, koel en droog bewaren 36 maanden, koel en droog bewaren

Ruitenlijm

Reinigingsdoek

•  voor het reinigen en ontvetten van gelijmde vlakken voor het gebruik van lijm en voegmiddelen
•  verwijdert siliconenresten op het kleefoppervlak van voorruiten

Containergrootte Artikelnr.

Reinigingsdoek 82111

Optimaal geschikt voor het reinigen van de voorruit.Toebehoren op pagina 59, 62.

Eén component, hoge modulus polyurethaanlijm en afdichtmiddel voor het monteren van voor-, 
achter- en zijruiten met snelle hechting en korte rijtijd.
•  uitstekende hechting in combinatie met PETEC multi-actief primer combistick of activator en 

zwarte primer
•  hoge UV-bestendigheid in combinatie met PETEC Multi-actieve primer combistick of Activator en 

Zwartprimer
• goede hechting op restmateriaal
•  geschikt voor geïntegreerde ruitantennes vanwege lage elektrische geleiding
•  hoge modulus

Ruitenlijm
Patroon

Ruitenlijm
Buisvormige zak

Containergrootte Artikelnr.

Patroon van 310 ml incl.  
verstelbaar mondstuk 83310

Containergrootte Artikelnr.

400 ml buisvormige zak inclu-
sief mondstuk 83400

Rijtijd auto: 120 minuten met airbag

zonder resten zonder resten

Functionaliteit

GETEST

14
 m

m

16
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m
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m

20
 m

m

Met in hoogte verstelbaar mondstuk
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Ruitlijm

Containergrootte Artikelnr.

10 ml combistick 82410

Multi-actieve primer  
combistick

•  voor hechting op ruiten met en zonder 
keramische zeefdrukcoating met uitstekende 
UV-bescherming

•  om PU-RIM- en PVC-coatings te activeren
•  eenvoudige applicatie door applicator op te 

schroeven

Technische gegevens:
Multi-actieve primer  
combistick

Zwarte grondverf Activator Spiegelvast

basis Mengsel Mengsel Ethylacetaat
Polyurethaan acrylhars / 
hydroxypropylmethacrylaat

Kleur zwart zwart transparant amber

Droogtijd 10 minuten 10 minuten 10 minuten –

Verwerkingstemperatuur +5°C tot +35°C +5°C tot +35°C +5°C tot +35°C +5°C tot +35°C

Bewaring 18 mnden, koel en droog bewaren 12 mnden, koel en droog bewaren 12 mnden, koel en droog bewaren 24 mnden, koel en droog bewaren

Ruitlijm toebehoren

Activator Spiegelvast
Lijmset

Zwarte grondverf

•  voor het voorstrijken van ruiten die 
voorbekleed zijn met PU of PVC

•  ook voor het activeren van (oude) 
lijmresttupes geschikt

Artikelnr.

lijmset SB-kaart 93800

Vervangende mesh 93801

De speciale lijmset voor het lijmen van de 
achteruitkijkspiegel op de voorruit. De lijmset 
kan ook worden gebruikt om antennes, 
barrières, enz. aan ramen te bevestigen.
• wenvoudige aanwending
• mengen niet vereist
•  met mesh voor 2 verklevingen

Adhesiebevorderaar en uv-bescherming voor 
voorbehandeling van voorruitverlijming.

Containergrootte Artikelnr.

30 ml fles 82330

Containergrootte Artikelnr.

30 ml fles 82230

Inhoud lijmset:
1 g lijm, 2 x mesh

Spiegelbestendig is alleen geschikt 
voor glas/metaalbinding in 
combinatie met gaasweefsel.Breng Activator en Primer gelijkmatig in één richting aan. Houd rekening met de droog- of droogtijd. Toebehoren op pagina 61.
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Containergrootte Artikelnr.

310 ml-patroon 94630

Containergrootte Artikelnr.

310 ml-patroon 94730

Containergrootte Artikelnr.

310 ml-patroon 94530

Technische gegevens: K&D carrosserie lijm- en afdichtmassa

basis Plyurethaan

Uithardingssysteem Luchtvochtigheid

Verbruik (bij slang 6 mm) 25 ml/meter

Verwerkingstijd 10 – 15 minuten

Uitharding (bij +22°C) ca. 4 mm/24 uur

Shore A hardheid 40°

Verwerkingstemperatuur   +5°C tot +40°C

Temperatuurbestendigheid –40°C tot +90°C

Bewaring 18 maanden, koel en droog bewaren

Snel uithardende, elastische ééncomponentlijm en afdichtingskit op basis van polyurethaan, die uithardt door vocht.
• breed scala aan hechting, sterke hechting
• overbrugt afdichtingsopeningen van verschillende afmetingen
• permanent afdichtend effect, permanent elastisch en bestand tegen trillingen
• overschilderbaar, siliconenvrij, weer- en uv-bestendig
• niet-corrosief, bestand tegen verdunde zuren en logen

Carrosserie lijm- en afdichtmassa

K&D carrosserie lijm- en afdichtmassa
         wit grijs zwart          grijs zwart           zwart

Temperatuur en hoge luchtvochtigheid versnellen het uithardingsproces, alleen overschilderbaar na volledige 
uitharding. Toebehoren op pagina 60, 62.

Toepassingsbereik: Universele toepassingen in carrosserie- en voertuigbouw:  
Lijmt metaal (roestvrij staal, primer en geverfd, aluminium, roestvrij staal) en vele kunststoffen, evenals hout en glas, bv. 
voor het afdichten van werkzaamheden aan metalen constructies, verbindingen onderworpen aan zware belastingen, 
het verlijmen van trillende delen.
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Carosserie

Containergrootte Artikelnr.

290 ml-patroon 94229

Containergrootte Artikelnr.

310 ml-patroon 94131

Containergrootte Artikelnr.

310 ml-patroon 94231

Technische gegevens: Multifunctionele naadafdichting Krachtlijm

basis MS-polymeer MS-polymeer

Uithardingssysteem Luchtvochtigheid Luchtvochtigheid

Verbruik (bij slang 6 mm) – 25 ml/meter

Verwerkingstijd ca. 15 minuten 10 – 15 minuten

Uitharding (bij +22°C) 3 mm/24 uur 3 mm/24 uur

Shore A hardheid 40° 60°

Verwerkingstemperatuur   +5°C tot +40°C   +5°C tot +40°C

Temperatuurbestendigheid –40°C tot +100°C –40°C tot +100°C

Bewaring 24 maanden, koel en droog bewaren 24 maanden, koel en droog bewaren

Hoogwaardige 1-componentlijm en kit.
• breed hechtingsspectrum
• hoge initiële kleefkracht, sterke eindsterkte
•  Uitstekende afdichtingseigenschappen 
•  Elastische en dynamische hoge laadcapaciteit
•  siliconen-, oplosmiddel-, isocyanaatvrij 
•  overschilderbaar, bestand tegen veroudering,  

verwering, uv en water

Voor het verzegelen en afdichten van carrosserie-onderdelen en overlappende naden.
• duurzame verbindingen
•  oplosmiddelvrij (geen krimp van het materiaal na drogen)
•  onmiddellijk overschilderbaar (nat-in-nat)
•   na uitharden permanent elastisch: Minimalisatie van scheurvorming in de verf, uitstekende bescherming tegen steentjes,  

bestand tegen mechanische schade

Carrosseriereparatie

Krachtlijm
          zwart

Multifunctionele naadafdichting
          grijs zwart          zwart

Originele constructies kunnen met Multipress telescopisch pneumatisch pistool (onderdeelnr. 94333)  
worden gespoten. Toebehoren op pagina 60, 62. Toebehoren op pagina 60, 62.

Toepassingsbereik: Voor lijmen en afdichten in carrosserie-, 
voertuig- en containerbouw. Toepassingen in de automobielsector: 
bv. wielkast, spoiler, spatborden, onderzijde van het voertuig, 
bagageruimtevloer, naden aan voor- en achterkant, 
naadafdichting. Ook voor het verlijmen van metaal, glas, steen, 
beton, gips, pleisterwerk, tegels, natuursteen, hout, geverfde 
oppervlakken, spiegels, PVC en vele kunststoffen.

Toepassingsbereik: Voor de blijvend elastische, zelfklevende naadafdichting en voor het herstel van de originele structuur na de 
ongevalreparatie, bv. in het motorcompartiment, de kofferruimte, vloergroepen, wielkasten en alle overlappende verbindingsnaden.

universeel & sterkspuitbaar en strijkbaar
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Containergrootte Artikelnr.

1000 ml bus 94130

Technische gegevens: Ruiten- & carrosserie-afdichtingsmassa Karo-afdichting

basis Butylrubber Synthetische rubber

Kleur zwart grijs

Pottijd/verwerkingstijd 60 minuten 5 minuten

Uitharden/volle sterkte
ongeveer 24 uur (afhankelijk van temperatuur en laagdikte;  
blijvend kleverig)

ongeveer 4 mm/24 uur (afhankelijk van temperatuur en laagdikte)

Temperatuurbestendigheid –30°C tot +80°C –30°C tot +80°C

Bewaring 24 maanden, koel en droog bewaren 18 maanden, koel en droog bewaren

Karo-Dicht-afdichting
Carrosserieafdichtingskit

Containergrootte Artikelnr.

310 ml-patroon 83300

Carrosseriereparatie

Ruiten- & carrosserie-afdichtingsmassa
afdepbaar

Snel uithardende, permanent elastische, overschilderbare en carrosseriekit op rubberbasis voor 
universele toepassingen in carrosserie- en voertuigbouw.
• siliconenvrij, niet-corrosief
• vibratievast
•  overbrugt afdichtingsopeningen van verschillende afmetingen
• trekt geen draden - druipvrij
•  om de originele structuur te herstellen
• resistent tegen verdunde zuren en logen
• overschilderbaar

Duurzame ruit- en carrosseriekleefmassa op basis van butylrubber voor het permanent afdichten 
van voor-, achter- en zijruiten, carrosserie-onderdelen en componenten.
• permanent klevend, verhardt niet
• met zichzelf afdepbaar
• permanente afdichting van alle materialen
• verhindert op betrouwbare wijze het binnendringen van vocht, vuil en tocht
•  bestand tegen water, zout water en verdunde zuren en logen

Borstel 
Artikelnr. 81130

Pas na volledige uitharding is de lijmbescherming met verf op waterbasis overschilderbaar. 
Toebehoren op pagina 61.Overtollig materiaal kan met zichzelf worden gedept. Toebehoren op pagina 60.

Toepassingsbereik: Dicht naden, vouwen, voegen en overlappingen van de carrosserie af zoals 
stootranden, lasnaden, vloergroepen, kofferruimte, passagiersruimte, wielkasten, zijpanelen en voor- 
en achterschorten permanent. Zeer goede hechting op metalen (ruw plaatstaal, gegrond en geverfd, 
aluminium, roestvrij staal) en veel kunststoffen (bv. ABS, GRP, PUR, polycarbonaat, onbuigzame PVC 
etc.) evenals hout- en viltisolatieplaten.

Toepassingsbereik: Voor permanente afdichting van verbindingen, holtes, overlappingen, hobbels, 
plooien op de carrosserie en voorruit (bv. spatbord, koplamp, achterlicht, schuifdak, voor-, achter- en 
zijruiten).

verfbaarafdepbaar
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PROFI line PROFI line

Carosserie

Technische gegevens: Karo-lijm Karo-tin

Kleur zwart grijs

Pottijd/verwerkingstijd 60 minuten 60 minuten

Uitharden/volle sterkte 24 uur (significante versnelling door warmtebehandeling) 8 tot 12 uur (significante versnelling door warmtebehandeling)

Verwerkingstemperatuur +5°C tot +35°C +5°C tot +25°C

Temperatuurbestendigheid tot +230°C –40°C tot +90°C

Bewaring 12 maanden, koel en droog bewaren 12 maanden, koel en droog bewaren

Karo-Glue
2K-carrosserielijm

Containergrootte Artikelnr.

195 ml-patroon 98195

Containergrootte Artikelnr.

265 ml-patroon 96175

Voor professionele en krachtige 2K-verlijming in carrosserie- en voertuigbouw.
•  gebonden metalen (plaatstaal, staal, gegalvaniseerd staal, aluminium, magnesium, legeringen) 

evenals kunststof- en vezelcomposieten (AFK, CFRP, GFRP) met elkaar en onderling
•  structurele hechting, afdichting, reparatie
•  impact-gemodificeerd met uitstekende crashbestendigheid
• verhoog de stijfheid van het voertuig
• vermijdt contactcorrosie
• puntlassen

Karo-tin is een uit twee componenten bestaande balancerende carrosseriekit die het vertinnen 
vervangt. 
•  zeer goede hechting op alle metalen zoals plaatstaal, staal, gegalvaniseerd staal, aluminium, 

magnesium, legeringen en vele vezelcomposieten
•  uitstekende te modelleren, schuren en over te schilderen
• vermijdt contactcorrosie

Karo-Zinn
Carrosserie-egaliseermiddel

Crashtest getest

Temperatuur versnelt het uithardingsproces aanzienlijk (infraroodstraler, warmtecabine), 
eenvoudige verwerking dankzij innovatief patroonsysteem. We raden aan om ons lijm-
pistool te gebruiken met een overbrengingsverhouding van 18:1 (artikelnummer 81500). 
Toebehoren op pagina 60, 63.

KARO-tin met een kleine overmaat modelleren, machinaal bewerken met de carrosserieschaaf 
na uitharding, temperatuur versnelt het uithardingsproces en eenvoudige verwerking 
dankzij een innovatief patroonsysteem. We raden aan om ons lijmpistool te gebruiken 
met een overbrengingsverhouding van 18:1 (artikelnummer 81500).  
Toebehoren op pagina 60, 63.

Toepassingsbereik: Voor verlijming aan dragende carrosserie- en bevestigingsdelen zoals dak, 
zijwand, deur, fender etc. gemaakt van metaal (plaatstaal, staal, gegalvaniseerd staal, aluminium, 
magnesium, legeringen) en van kunststof en vezelcomposieten (AFK, CFK, GFK).

Toepassingsbereik: Voor het balanceren en vullen van beschadigde en reparatiegebieden, zoals 
krassen, stoten, lasnaden en reparatiebladen zoals op drempels, wielkasten, spatborden, kappen, 
deuren, daken en achter- en zijpanelen.

naar de  
toepassingsvideo

naar de  
toepassingsvideo

Professionele  

carrosserieverlijming
het vertinnende  

alternatief
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Carrosserie-afdichtingskoord en riemen

Grootte Artikelnr.

Ø 10 mm x 10 m rol 87510

Grootte Artikelnr.

2 mm x 20 mm x 16 m rol 87520

Grootte Artikelnr.

2 mm x 20 mm x 3 m SB-kaart 87530

Technische gegevens: Karo-snoer Karo-tape

basis Butylrubber Butylrubber

Temperatuurbestendigheid –30°C tot +100°C –30°C tot +100°C

Bewaring 36 maanden, koel en droog bewaren 36 maanden, koel en droog bewaren

Karo-Schnur
         Butyl, rond, zwart

Karo-Band
         Butyl, vlak, grijs

Karo-Band
         Butyl, vlak, wit

Zelfklevende en permanent plastic carrosserie-afdichtsnoer en carrosserie-afdichtbanden op basis van butyl voor het afdichten van overlappingen op de carrosserie.
• uitstekende hechting op alle materialen
• onmiddellijke verdere verwerking en afdichtingseffect
• kneedbaar
• past zich aan de afdichtingsspleet aan
• voorkomt contactcorrosie
• isoleert geluid en trillingen
• siliconen- en oplosmiddelvrij
• overschilderbaar
• temperatuur-, UV-, slijtage- en weerbestendig
• niet-destructieve demontage

Toepassingsbereik: Voor het afdichten van voegen, holle ruimtes, bulten, vouwen, naden en overlappingen op carrosserie- en plaatwerkonderdelen (bv. spatborden, openingen, bussen, beschermings- en 
sierlijsten, koplampen, rem- en achterlichten, kentekenplaten, spoilers, deurfolie, portierbekleding en nog veel meer) tegen vocht, stof en tocht. 

10 m10 mm

20 mm

2 mm

20 mm

2 mm 3 m16 m
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CarosserieIsolatiemat & -plaat

Technische gegevens: Carrosserie-isolatiemat en geluidswerende mat PU-schuim Carrosserie-isolatiemat en geluidswerende plaat bitumen

basis PU-schuim Bitumen

Oppervlaktegewicht ca. 0,41 kg/m2 ca. 2,02 kg/m2 ± 0,2 kg/m2

Temperatuurbestendigheid –40°C tot +100°C –40°C tot +100°C

Bewaring 24 maanden, koel en droog bewaren 24 maanden, koel en droog bewaren

Grootte Artikelnr.

500 x 500 x 10 mm mat 87600

Carrosserie-isolatiemat en geluidswerende mat
         PU-schuim, zwart

Grootte Artikelnr.

500 x 500 x ca. 2 mm plaat 87610

Carrosserie-isolatiemat en geluidswerende plaat
         Bitumen, zwart

Voor de isolatie van delen van de carrosserie, zoals bv. de binnenkant van het voertuig,  
dak- en vloerpartijen en motorkap en kofferdeksel enz.
• uitstekende hechting op metaal en kunststoffen
•  isoleert geluid en trillingen
•  geschikt voor alle frequentiegebieden
•  bijzonder geschikt voor CAR-HIFI-verbouwingen
•  vuil- en spatwaterafstotend
•  temperatuur-, UV-, slijtage- en weerbestendig
• absorbeert geluid en herrie

Voor de isolatie van delen van de carrosserie, zoals bv. de binnenkant van het voertuig,  
dak- en vloerpartijen en motorkap en kofferdeksel enz.
• uitstekende hechting op metaal en kunststoffen
•  isoleert geluid en trillingen
•  geschikt voor alle frequentiegebieden
•  bijzonder geschikt voor CAR-HIFI-verbouwingen
•  temperatuur-, UV-, slijtage- en weerbestendig
• tegen trillende anti-drone

Toepassingsbereik: Voor het elimineren van vervelende geluidsbronnen op het gebied van carrosserie- en voertuigbouw, autohifi en tuning, caravan, bus en vaartuigen.  
Van toepassing op deur- en zijpanelen, dak- en vloerdelen evenals motorkap en kofferdeksel.

absorbeert geluid  

en herrie
Tegen trillende  

anti-drone

10 mm

500 x 500 mm

ca. 2 mm

500 x 500 mm
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Bodembescherming en behoud

Containergrootte Artikelnr.

  500 ml spray 73150

1000 ml zuigkast 73110

1000 ml borstelbus 73100

Containergrootte Artikelnr.

  500 ml spray 73450

1000 ml zuigkast 73410

•  langdurige bescherming tegen roest en steenslag
•  zeer goede hechting op metalen oppervlakken
•  vormt een duurzame, viscoplastische en gesloten beschermende film met een anti-drone-effect
•  bestand tegen water, zout water, remvloeistof en veel chemicaliën
• niet overschilderbaar

Bodembescherming bitumen
         zwart

Multi-UBS wax
         doorschijnend

Technische gegevens: Multi-UBS wax Bodembescherming bitumen

basis Olie en parafinewas Bitumen

Kleur doorschijnend zwart

Uithardingssysteem – Luchtvochtigheid

Droogtijd – ca. 3 uur

Uitharden – ongeveer 24 uur (afhankelijk van temperatuur en laagdikte)

Bewaring 36 maanden, koel en droog bewaren 36 maanden, koel en droog bewaren

•  beschermt en verzorgt carrosseriedelen en metalen onderdelen
•  sneldrogende, permanente plastic beschermfolie
•  zeer goed kruipvermogen, vochtverdringend
•  uitstekend geschikt voor bescherming en heropslag
•  hoge hittebestendigheid en goede kou-flexibiliteit
•  bestand tegen water, zout water, remvloeistof en veel chemicaliën

Borstel 
Artikelnr. 81130

Houd rekening met de verwerkingstemperatuur, schud goed of roer voor gebruik,  
spuit niet op de uitlaat, banden of remmen. Toebehoren op pagina 60, 61.

Multi UBS wax biedt een transparante beschermende film.
Toebehoren op pagina 60.
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Bodembescherming

Technische gegevens: Bescherming tegen steenslag en bodembescherming Bescherming holle ruimte & behoud

basis Synthetisch rubber paraffinewas

kleuren zwart, grijs doorschijnend

Uithardingssysteem Luchtvochtigheid –

Droogtijd ca. 3 uur –

Uitharden ongeveer 16 uur (afhankelijk van temperatuur en laagdikte) –

Bewaring 36 maanden, koel en droog bewaren 36 maanden, koel en droog bewaren

Containergrootte Artikelnr.

  500 ml spray 73550

1000 ml zuigkast 73510

Bescherming tegen steenslag en bodembescherming
         zwart          grijs

Bescherming holle ruimte & behoud
         doorschijnend

•  langdurige corrosiebescherming voor carrosserieholten
•  sneldrogende, permanente plastic beschermfolie
• infiltreert en verdringt vocht
•  zeer goed kruipvermogen, zelfs moeilijk bereikbare carrosserie holten kunnen worden bereikt
•  hoge hittebestendigheid en goede kou-flexibiliteit
•  bestand tegen water, zout water, remvloeistof en veel chemicaliën

Containergrootte Artikelnr.

  500 ml spray 73250

1000 ml zuigkast 73210

Containergrootte Artikelnr.

  500 ml spray 73350

1000 ml zuigkast 73310

• beschermt reparatie en carrosseriedelen tegen roest en steenslag
• goede hechting op alle oppervlakken
•  vormt een elastische, structurele en gesloten beschermende film met anti-drone-effect
• overschilderbaar
•  wordt niet broos, barst niet en blijft plakken, zelfs bij hoge temperaturen
•  bestand tegen water, zout water, remvloeistof en veel chemicaliën

Toebehoren op pagina 60. Toebehoren op pagina 60.

Overschilderbaar
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Schroeven opslaan

Technische gegevens: medium vast Hoge sterkte

Viscositeit 2.000 – 7.500 mPa·s 500 mPa·s

Stevigheid 10 – 20 minuten 10 – 20 minuten

Functionele hardheid 1 – 3 uur 1 – 3 uur

Afschuifsterkte 9 – 13 N/mm2 15 – 20 N/mm2

Max. leemte op te vullen 0,25 mm 0,15 mm

Afscheidingsmoment 17 – 22 N/m 28 – 35 N/m

Draadmaat tot M36 M20

Temperatuurbestendigheid –55°C tot +150°C –55°C tot +150°C

Bewaring 24 maanden, koel en droog bewaren 24 maanden, koel en droog bewaren

Containergrootte Artikelnr.

    5 g fles SB-kaart 91005

  10 g fles 91010

  50 g fles 91050

250 g fles (zonder afbeelding) 910250

Containergrootte Artikelnr.

    5 g fles SB-kaart 92005

  10 g fles 92010

  50 g fles 92050

250 g fles (zonder afbeelding) 920250

Voor het bevestigen en afdichten van schroefdraadverbindingen zoals schroeven, moeren, bouten, enz.
• snelle anaerobe uitharding
•  beveiligt op betrouwbare wijze fijne, middelgrote en grove schroefdraden - ook geschikt voor roestvrij stalen en gegalvaniseerde onderdelen
•  bestand tegen corrosie, trillingen, water, zout water, olie, brandstof, koelvloeistof en nog veel meer chemicaliën

Schroefborgring
         medium vast          Hoge sterkte

Voor snellere uitharding bij lage verwerkingstemperaturen (onder +5 °C), grote openingen en bij roestvrijstalen en niet-metalen delen, raden wij PETEC-activator aan voor anaerobe lijmen en 
afdichtingsmiddelen (artikelnr. 90920). 
Anaerobe uitharding: Hardt alleen uit tussen twee metalen oppervlakken met uitzondering van zuurstof. Toebehoren op pagina 58.
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Vastmaken en afdichten

Technische gegevens: zeer vast

Viscositeit 500 mPa·s

Stevigheid 2 – 5 minuten

Functionele hardheid 1 – 3 uur

Afschuifsterkte 20 – 30 N/mm2

Max. leemte op te vullen 0,15 mm

Afscheidingsmoment 30 – 35 N/m

Draadmaat tot M20

Temperatuurbestendigheid –55°C tot +175°C

Bewaring 24 maanden, koel en droog bewaren

Containergrootte Artikelnr.

    5 g fles, SB-kaart 93005

  10 g fles 93010

  50 g fles 93050

250 g fles (zonder afbeelding) 930250

Voor het bevestigen van lagers, bussen, assen en cilindrische onderdelen alsmede voor het 
bevestigen en afdichten van schroefdraadverbindingen.
• snelle anaerobe uitharding
•  beveiligt op betrouwbare wijze fijne, middelgrote en grove schroefdraden - ook geschikt voor 

roestvrij stalen en gegalvaniseerde onderdelen
•  bestand tegen corrosie, trillingen, water, zout water, olie, brandstof, koelvloeistof en nog veel 

meer chemicaliën

Schroefborgring
         zeer vast

Voor snellere uitharding bij lage verwerkingstemperaturen (onder +5 °C), grote openingen en bij roestvrijstalen en niet-metalen 
delen, raden wij PETEC-activator aan voor anaerobe lijmen en afdichtingsmiddelen (artikelnr. 90920). 
Anaerobe uitharding: Hardt alleen uit tussen twee metalen oppervlakken met uitzondering van zuurstof. Toebehoren op pagina 58.

Inhoud Artikelnr.

10 g fles 
elke 6 x middelsterk,  
hoge sterkte, supersterk

95010

Verkoopsdisplay

ook voor lagers  

en bussen
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Technische gegevens: Schroefdraadborgingslak Lagerfix

basis Cellulosenitraat-alkydhars combinatie –

kleuren geel, rood zilver

Viscositeit Vloeibaar 150.000 – 900.000 mPa·s

Uithardingssysteem – anaerob

Stevigheid 5 - 20 min. (afhankelijk van de laagdikte) 15 – 30 minuten

Functionele hardheid – 3 – 6 uur

Volgende torque – 10 – 20 N/m

Afscheidingsmoment – 35 – 45 N/m

Spleetvullend – 0,3 mm

Temperatuurbestendigheid –30°C tot +120°C –55°C tot +150°C

Bewaring 24 maanden, koel en droog bewaren 24 maanden, koel en droog bewaren

Lagerfix

Containergrootte Artikelnr.

50 g persbox 93150

Voor het bevestigen, vastzetten en vernieuwen van versleten lagers, bussen, assen en 
schroefdraden. 
• snelle anaerobe uitharding
•  ook geschikt voor roestvrij stalen en gegalvaniseerde onderdelen
•  voorkomt het roesten van de componenten
•  bestand tegen trillingen, belasting, hitte, corrosie, brandstof, olie en vele andere chemicaliën

Schroefdraadborgingslak
          geel            rood

Grootte Artikelnr.

20 ml borstelfles 90120

Grootte Artikelnr.

20 ml borstelfles 90220

Voor markering en afdichting.
• goede hechting
• zeer snelle droogtijd
•  bestand tegen water, brandstof, olie en vele andere chemicaliën

Opslaan

Toepassingsbereik: Lagers, bussen, assen, behuizingen, stiftbouten, groeven.Toepassingsbereik: Voor het markeren van veiligheidsrelevante bouten en moeren op machines, 
remmen, chassis/ophanging, stuursystemen, etc.

Vult en overbrugt grote openingen tussen versleten/geslagen metalen delen.  
Toebehoren op pagina 58.

Borstelfles
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Vastmaken en afdichten

Technische gegevens: Hydraulische en pneumatische afdichting Schroefdraadafdichtingsdraad

basis – Polytetrafluorethyleen (P.T.F.E.)

Kleur bruin –

Viscositeit 600 mPa·s –

Uithardingssysteem anaerob –

Max. druk – tot 20 bar (afhankelijk van medium)

Stevigheid 10 – 20 minuten –

Functionele hardheid 1 – 3 uur direct

Volgende torque 18 – 24 N/m –

Afscheidingsmoment 12 – 16 N/m –

Spleetvullend 0,15 mm / ¾ ”/ M20 afhankelijk van de wikkeling

Temperatuurbestendigheid –55°C tot +150°C –200°C tot +240°C

Bewaring 24 maanden, koel en droog bewaren onbeperkt

Hydraulische en pneumatische afdichting Schroefdraadafdichtingsdraad

Containergrootte Artikelnr.

50 ml fles 90550

Lengte Artikelnr.

175 m spoel 85175

Afdichting en veiligheidsinrichting voor pneumatische en hydraulische aansluitingen. 
• vervangt P.T.F.E.-banden en hennep
•  bestand tegen hitte, corrosie, trillingen, olie, gas, water, zout water, brandstof, koelvloeistof en 

nog veel meer chemicaliën

Unieke schroefdraadafdichtingsdraad voor het afdichten van metalen en kunststof schroefdraden.
•  vormt een P.T.F.E.-film van precies de vereiste dikte bij het verbinden van de schroefdraden en 

past zich aan elke pijpdiameter aan
•  overbrugt afdichtingsopeningen van verschillende afmetingen
• onbeperkte houdbaarheid
• niet ontvlambaar of brandbaar
•  blijft altijd zacht en aanpasbaar
•  elke spoel met beschermd 360°-mes en geïntegreerd smeermiddel
•  bestand tegen hitte, corrosie, trillingen, gas, water, zout water, olie, brandstof,  

koelvloeistof en nog veel meer chemicaliën

Afdichten

Toepassingsbereik: Geschikt voor alle soorten draad, zowel metaal als kunststof, bv. in de 
huishoudelijke, industriële, automobiel-, verwarmings-, sanitair- en installatieruimte.

Toepassingsbereik: Voor schroefdraadverbindingen met 
hydraulische en pneumatische systemen.

Toebehoren op pagina 58.

voor alle draadsoorten  

en materialen
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Schroefdraadafdichtingsmiddelen

Technische gegevens: Schroefdraadafdichting Buis- & schroefdraadafdichting geel Buis- & schroefdraadafdichting wit

basis Anaerobe kleefstof Anaerobe kleefstof Anaerobe kleefstof

Kleur blauw geel wit

Max. druk Tot 18 bar Tot 20 bar 60 bar

Stevigheid 30 – 60 minuten 15 – 30 minuten 20 – 40 minuten

Functionele hardheid 1 – 3 uur 1 – 3 uur 1 – 3 uur

Afscheidingsmoment 8 – 12 N/m 18 – 24 N/m 6 – 11 N/m

Spleetvullend 0,6 mm/4“ 0,3 mm, max. M56/2“ 0,3 mm, max. M56/2“

Temperatuurbestendigheid –55°C tot +180°C –55°C tot +150°C –55°C tot +150°C

Bewaring 24 maanden, koel en droog bewaren 24 maanden, koel en droog bewaren 24 maanden, koel en droog bewaren

Voor het afdichten en vastzetten van metalen schroefdraden tegen gas, water, koolwaterstoffen, olie, LPG en vele chemicaliën.
•  vervangt hennep, PTFE evenals pakkingen
• vibratievast
• brandstof- en oliebestendig
• licht demonteerbaar
•  oplosmiddelvrij

Vastmaken en afdichten

Containergrootte Artikelnr.

50 g fles 97218

         wit

Buis- & schroefdraadafdichting
         geel

Containergrootte Artikelnr.

50 g fles 97217

Schroefdraadafdichting
         blauw Verkoopsdisplay

Containergrootte Artikelnr.

  15 g fles SB-kaart 97216

100 g fles 97210

Inhoud Artikelnr.

9 x 100 g fles 97233

Toepassingsbereik: Installatie en loodgieterij, leidingen, industrie, auto-, water-, gas-, chemische en olie-industrie.

Voor snellere uitharding bij lage verwerkingstemperaturen (onder +5 °C), grote openingen en bij roestvrijstalen en niet-metalen delen, raden wij PETEC-activator aan voor anaerobe lijmen en 
afdichtingsmiddelen (artikelnr. 90920). Anaerobe uitharding: Hardt alleen uit tussen twee metalen oppervlakken met uitzondering van zuurstof. Toebehoren oppagina 58.

PTFE-gebaseerd  

hogedrukbestendig
voor gas en  

drinkwater
de universele
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Motor/mechaniek afdichten

Hardingsafdichting voor afdichtende oppervlakken en flensverbindingen.
• compenseert ruwheid
•  geen stellen van de afdichting en geen verlies van klemkracht
•  bestand tegen corrosie, trillingen, stress, hitte, water, zout water, olie, 

brandstof, koelvloeistof en nog veel meer chemicaliën

Permanent plastic universele afdichting
• blijft plastisch - wordt niet hard
•  oplosmiddelvrij - onmiddellijke verdere verwerking
•  toevoeging aan alle vaste afdichtingen, zoals kurk, papier, 

rubber, metaal/koper
•  optimaliseert solide afdichtingen en verbetert op lange termijn 

de afdichtingseigenschappen
•  bestand tegen hitte, water, zout water, olie, brandstof, 

koelvloeistof, antivries en vele andere chemicaliën

Containergrootte Artikelnr.

50 ml tube 97150

75 ml persbox 97175

Containergrootte Artikelnr.

80 ml tube SB-kaart 97510

Containergrootte Artikelnr.

50 ml tube 97050

75 ml persbox 97075

Technische gegevens: Oppervlakte-afdichting lage sterkte Oppervlakte-afdichting middelsterkte Uniplast-afdichting

Kleur groen oranje blauw

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

Uithardingssysteem anaerob anaerob plastisch

Stevigheid 20 – 40 minuten 15 – 30 minuten –

Functionele hardheid 3 – 6 uur 3 – 6 uur direct

Trek-afschuifkracht 4 - 6 N/mm2 5 - 10 N/mm2 –

Spleetvullend 0,3 mm 0,5 mm –

Temperatuurbestendigheid –55°C tot +150°C –55°C tot +150°C –50°C tot +250°C

Bewaring 24 maanden, koel en droog bewaren 24 maanden, koel en droog bewaren 36 maanden, koel en droog bewaren

Motorafdichtkit

Toepassingsbereik: Automotive, motor-, transmissie-, machinebouw (pompen, versnellingsbakken, differentiëlen en motorflenzen). Toepassingsbereik: Behuizing, pomp, oppervlakte- en 
flensverbindingen in combinatie met solide afdichtingen.

Voor snellere uitharding bij lage verwerkingstemperaturen (onder +5 °C), grote openingen en bij roestvrijstalen en niet-metalen 
delen, raden wij PETEC-activator aan voor anaerobe lijmen en afdichtingsmiddelen (Artikelnr. 90920). Anaerobe uitharding: 
Hardt alleen uit tussen twee metalen oppervlakken met uitzondering van zuurstof. Toebehoren op pagina 58.

Alleen gebruiken in combinatie met een stevige 
afdichting.

Uitharden van het oppervlak 
         groen, lage sterkte

 
         oranje, middelhard

Uniplast-afdichting 
         Blauw, blijvend plastisch

PETEC profes-
sioneel afdich-
tingsoverzicht
Toepassingsgebieden 
en kleurselectie van 
voertuigfabrikanten als 
PDF-download
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VERBINDUNGSTECHNIK
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Verkoopsdisplay  
200 ml automatische doos,  
elk 12 x grijs, Matic zwart,  
Matic rood, Matic wit
Artikelnr. 97748

Motorafdichtkit

voor gebruik in  
gebieden die onderhevig  

zijn aan hoge temperaturen

PETEC profes-
sioneel afdich-
tingsoverzicht
Toepassingsgebieden 
en kleurselectie van 
voertuigfabrikanten als 
PDF-download

Professioneel afdichtingsoverzicht

Kleurselectie siliconenafdichting

Ons gebruikstechnisch advies in woord, schriftelijk en door experimenten is gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Het ontheft u echter niet van eigen onderzoek van de producten 
die wij leveren voor hun geschiktheid voor de beoogde procedures en doeleinden. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vallen buiten onze controle en zijn daarom uw 
eigen verantwoordelijkheid.

www.petec.de

Toepassingen: Hogetemperatuur 
siliconen zwart
Art.-Nr. 97720 
Art.-Nr. 97780

Hogetemperatuur 
siliconen grijs
Art.-Nr. 97620 
Art.-Nr. 97680

Hogetemperatuur 
siliconen HT rood
Art.-Nr. 97820 
Art.-Nr. 97880

Siliconenafdich-
ting wit
Art.-Nr. 97920 
Art.-Nr. 97980

Uniplast-af-
dichting

Artikelnr. 97510

Vlakken dichting 
lichtvast groen
Art.-Nr. 97075
Art.-Nr. 97050

Vlakken dichting 
vast oranje
Art.-Nr. 97175
Art.-Nr. 97150

Assen
Inlaatsysteem
Differentiële behuizing
Flensverbinding
Brandstofinspuitpomp
Versnellingsbak
Brandstof-, oliepomp
Carter
Compressor
Nokkenasafdekking
Oliecarter
Zij- en voordeksel
Controlebehuizing
Thermostaat
Ventieldeksel
Carburator
Waterpomp

Fabrikant Kleurselectie in de toepassingsgebieden:
Oliecarter Ventieldeksel Zij- en voordeksel Waterpomp

Alfa rood rood rood rood
Audi, VW, Seat, 
Skoda grijs wit grijs wit grijs wit grijs wit

BMW, mini zwart zwart zwart zwart
Chrysler zwart zwart zwart zwart
Citroën grijs grijs grijs grijs
Dacia zwart grijs zwart zwart
Fiat zwart zwart zwart zwart
Ford zwart rood zwart rood zwart rood zwart rood
GM, Opel zwart rood zwart zwart
Honda grijs grijs grijs grijs
Hyundai grijs grijs grijs grijs
Kia zwart zwart zwart zwart
Mazda zwart grijs zwart grijs zwart grijs zwart grijs
Mercedes, Smart zwart zwart zwart zwart
Mitsubishi grijs grijs grijs grijs
Nissan grijs grijs grijs grijs
Peugeot zwart zwart zwart zwart
Renault grijs grijs grijs grijs
Suzuki rood rood rood rood
Toyota grijs grijs grijs grijs
Volvo grijs grijs grijs grijs On

lin
e p

rofessionele productadviseur
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Motor/mechaniek afdichten

Containergrootte Artikelnr.

  70 ml tube SB-kaart 97880

200 ml automatisch blik 97820

Containergrootte Artikelnr.

  70 ml tube SB-kaart 97780

200 ml automatisch blik 97720

Containergrootte Artikelnr.

  70 ml tube SB-kaart 97980

200 ml automatisch blik 97920

Containergrootte Artikelnr.

  70 ml tube SB-kaart 97680

200 ml automatisch blik 97620

Het alternatief voor conventionele massieve afdichtingen!  
Eencomponent, permanent elastische siliconen voor toepassingen in gebieden met hoge temperaturen.
• verzegelt permanent
• permanent elastisch vormstabiel
• overbrugt grote afdichtingsopeningen
• vult hiaten, ruwe openingen en onregelmatigheden
• geen verlies van klemkracht
• niet zetten van de afdichting
• UV-bestendig, klimaatresistent
• bestand tegen water, zout water, olie, vet, reinigingsmiddel, koolwaterstof etc.

Technische gegevens: Siliconenafdichting zwart, grijs Siliconenafdichting rood Siliconenafdichting wit

basis Polysiloxaan, acetaat-uithardend Polysiloxaan, acetaat-uithardend Polysiloxaan, acetaat-uithardend

Uithardingssysteem Luchtvochtigheid Luchtvochtigheid Luchtvochtigheid

Verwerkingstijd/velvorming 5 – 10 minuten 5 – 10 minuten 5 – 10 minuten

Inbedrijfsname ca. 60 minuten ca. 60 minuten ca. 60 minuten

Uitharding (bij +22°C) ca. 1 mm/5 uur ca. 1 mm/5 uur ca. 1 mm/5 uur

Temperatuurbestendigheid –50°C tot +260°C –60°C tot +260°C, korte termijn tot +300°C –50°C tot +180°C

Bewaring 24 maanden, koel en droog bewaren 24 maanden, koel en droog bewaren 24 maanden, koel en droog bewaren

         wit         rood

Siliconenafdichting op hoge temperatuur, permanent elastisch
         grijs          zwart

Toepassingsbereik: Dicht metalen onderdelen af (aluminium, gietijzer, staal, enz.), kunststoffen, glas, keramiek en hout, bv. oliepannen, transmissie-oliepannen, transmissiebehuizingen, water- en 
oliepompen, thermostaatbehuizingen, aandrijfasdeksels, ventieldeksels, tandwielafdekkingen, distributiedeksels, accukoffers, koplampen, achterlichten, beschermende behuizingen, etc.

Eén afdichting, veel toepassingen, elke vorm kan worden aangepast, snel opstarten na ongeveer 60 minuten.



44

Motor/mechaniek afdichten

Lekstop Kühlerdicht Koelsysteemreiniger

Containergrootte/inhoud Artikelnr.

250 ml fles 80250

Verkoopsdisplay, 12 x 250 ml 80212

Containergrootte Artikelnr.

250 ml fles 80450

Containergrootte/inhoud Artikelnr.

150 ml fles 80150

Verkoopsdisplay, 12 x 150 ml 80112

Dicht het waterkoeling-cyclus-systeem af bij lekken, scheuren 
en doorsijpelen. Ook geschikt voor lekken en haarscheurtjes 
op slangaansluitingen, metalen en kunststof onderdelen in 
het koelsysteem. Koelerdicht is milieuvriendelijk en biologisch 
afbreekbaar.
•  dicht koelvloeistof veilig en permanent af
•  beschermt tegen roest- en kalkaanslag
• smeert thermostaat & waterpomp
• onderhoudt het volledige koelsysteem

Voor het reinigen van alle koelwatercirculatiesystemen van 
benzine- en dieselmotoren.
• geschikt voor alle motoren
• compatibel met vorstbescherming
•  motorkoeling en operationele veiligheid zijn verbeterd

Speciaal additief voor alle motor-, transmissie- en machineoliën 
om lekken in verouderde afdichtingen te elimineren.
•  impregneert de defecte afdichting en maakt deze weer  

elastisch
•  laat haar opzwellen
•  compenseert dus ook de afdichtingslijtage gedurende een 

lange tijd

Techn. gegevens: Lekstop Koelerdicht Koelsysteemreiniger

Kleur Geelachtige olie met middelmatige viscositeit groen transparant

Verbruik 3% van de totale hoeveelheid olie 250 ml, voldoende voor 15 liter koelwater 250 ml, voldoende voor 10 liter koelwater

Bewaring 24 mnden, koel en droog bewaren 36 maanden, koel en droog bewaren 36 maanden, koel en droog bewaren

Additieven

250 ml  
koelerdicht  voldoende voor:

15 liter  koelwater

150 ml  LEKSTOP-additief voldoende voor:

5 liter  
olie

Toepassingsbereik: Geschikt voor motoren, handmatige 
en automatische transmissies, asaandrijvingen, 
stuurbekrachtigingssystemen en hydraulische systemen. Lek-stop 
kan aan de olie worden toegevoegd in geval van reeds bestaande 
lekken en ook preventief.

Toepassingsbereik: Voor alle waterkoelsystemen van benzine- 
en dieselmotoren op auto's, vrachtwagens, boten, tractors etc.

Toepassingsbereik: Voor alle waterkoelsystemen van benzine- 
en dieselmotoren op auto's, vrachtwagens, boten, tractors etc.

Voeg 3% van de totale hoeveelheid olie toe  
(hoeveelheid olie 5 liter komt overeen met 150 ml 
lek-stop), niet geschikt voor natte koppelingen met 
motorfietsen. De toevoer is ook mogelijk via slang en expansievat.

Compatibel met alle rubberen, metalen en plastic 
onderdelen.

250 ml  koelsysteemreiniger voldoende voor:

10 liter  
koelwater



45

Technisch onderhoudTechnische sprays

Multifunctionele spray
Verkoopsdisplay

Service-hechtsmeerspray
transparant

Containergrootte Artikelnr.

500 ml spray 71250

Containergrootte Artikelnr.

500 ml spray 71550

Inhoud Artikelnr.

12 x 500 ml spray 71233

Multifunctioneel voor het reinigen, losmaken, smeren, beschermen en onderhouden van onderdelen.
•  universeel toepasbare, zeer goede kruipeigenschappen 
•  lost roestige onderdelen op en beschermt permanent tegen corrosie 
•  elimineert piepende geluiden en is vochtverdringend
• 360°-ventiel met Vario-sproeikop

Hogedrukbestendig duurzaam smeermiddel met zeer goede 
hechting, zelfs bij extreme belasting. Voor permanente smering 
van alle onderdelen die worden blootgesteld aan hoge druk, 
stoten en trillingen.
• smering op lange termijn
• transparant
• hogedrukbestendig
• extreme hechting
• enorm kruipvermogen
• bestand tegen hoge temperaturen 
•  vet met hoge viscositeit met uitstekende 

dempingseigenschappen 
• bestand tegen spatwater en zoutwater
• 360°-ventiel met Vario-sproeikop

Veel sprays 360° verspuitbaar.



46

Technische sprays

Remmenreiniger
Spray

Industriële, snelle &  
onderdelenreinigingVloeibaar

Containergrootte Artikelnr.

500 ml spray 70060

Containergrootte Artikelnr.

500 ml spray 71750

Containergrootte Artikelnr.

  5 liter jerrycan 70065

60 liter vat 70066

Voor het snel reinigen en ontvetten van trommel- en schijfremmen, remaccessoires en koppelingsdelen.  
Ook voor het reinigen van vette en vuile motor- en machineonderdelen.
• acetonvrij
•  zeer goede reinigende werking, grondig ontvet, werkt en droogt snel
• multifunctioneel
• 360°-ventiel

Voor het residuvrij verwijderen van oliën, vetten, harsen en 
lijmresten bij onderhouds- en installatiewerkzaamheden aan 
bv. Motor- en machine-onderdelen, veren, apparatuur, starters, 
lagers, geleiders en andere componenten.
• extreme reinigingskracht door aceton
• ontvet en hars verwijderd
•  zonder resten
•  universeel toepasbaar
• zeer goede doordringvermogen
•  ontvet grondig, werkt en droogt snel
• 360°-ventiel



47

Technisch onderhoud

Motor- & koudreiniger
Intensief

DieseldeeltjesfilterreinigerInlaatsysteem-, gasklep-,  
carburatorreiniger

Containergrootte Artikelnr.

400 ml spray 72550

Containergrootte Artikelnr.

500 ml spray 72450

Containergrootte Artikelnr.

500 ml spray 71850

Voor het verwijderen van vuil en het reinigen van de roetfilter. 
Ook voor het reinigen van de uitlaatgasrecirculatieklep.
•  lost en verwijdert koolstof- en asafzettingen op
• reinigen zonder demontage
• snel & effectief
• zonder resten
•  verbetert de uitlaatemissies en voorkomt prestatieverlies
• niet ontvlambaar
• 360°-ventiel

Zeer actieve speciale reiniger voor het intensief reinigen van 
olie- en vetvervuiling op motor- en machineonderdelen.
•  intensief reinigend effect op oppervlakken
• 360°-ventiel

Verwijdert vuil, reinigt en verzorgt het volledige inlaatsysteem.
•  verbetert emissies en prestaties
•  geschikt voor benzine- & dieselmotoren
• snel en werkzaam
• verlaagt het brandstofverbruik
• compatibel met alle materialen
• 360°-ventiel

Veel sprays 360° verspuitbaar.
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Voor het snel reinigen en ontvetten van verontreinigingen 
(siliconen, olie, vetresten) op metalen, gietijzeren, lichtmetalen, 
keramische, glazen, rubberen en kunststof onderdelen. 
•  zeer goed reinigend effect en sneldrogend
• universeel toepasbaar
• niet bijtend
•  verwijdert snel en grondig siliconenbevattende resten
• 360°-ventiel

Siliconenverwijderaar Zink-aluminium-spray
         Zilver (mat)

Siliconenspray

Containergrootte Artikelnr.

500 ml spray 70950

Containergrootte Artikelnr.

500 ml spray 70850

Containergrootte Artikelnr.

500 ml spray 71050

Als langdurige bescherming voor alle metalen die worden 
blootgesteld aan corrosieve invloeden zoals uitlaten en velgen. 
Ook voor het primen van installaties, machines en carosse-
rie-onderdelen.
•  sneldrogende, gladde, niet-poreuze film
• goede hechting op metaal
• overschilderbaar en puntlasbaar
• langdurige corrosiebescherming

Voor onderhoud en verzorging van metalen, plastic en rubberen 
onderdelen. Met goed glijdend effect en bescherming op lange 
termijn. Behandelde oppervlakken zijn glanzend en worden 
niet poreus.
•  verzorgt, beschermt en impregneert permanent
•  geschikt als montagehulp voor kabel- en slangaansluitingen   
•  water- en weerbestendig
•  universele beschermings-, scheidings-, smeer- en onderhoud-

smiddelen
•   vlekvrij, onzichtbaar, geurloos
• 360°-ventiel

Technische sprays
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Dringt door in bestaande roest, stopt de roestontwikkeling, 
dicht het oppervlak op lange termijn af en kan dan worden 
overschilderd. 
• ontroest
• voorkomt verder roesten
• hoog kruipvermogen
• grondverf & primer
•  zeer goede hechting
• op de lange termijn verzegeld

RoestomvormerRoestverwijderaar MoS2 Roestschok - koudschok

Containergrootte Artikelnr.

500 ml spray 70040

Containergrootte Artikelnr.

500 ml spray 70150

Containergrootte Artikelnr.

500 ml spray 70050

Voor het snel verwijderen van vastzittende verbindingen zoals 
schroeven, moeren en bouten. Door het gebruik van MoS2 kan 
de roestoplosser ook worden gebruikt onder extreme tempera-
turen en drukbelastingen. 
• snel roest verwijderen
• goede kruipeigenschappen
• goede smeereigenschappen
• elimineert piepende geluiden
• beschermt tegen corrosie
• 360°-ventiel

Met koude-schok-effect - voor snelle ontkoppeling van 
nauwsluitende verbindingen (schroeven, moeren, bouten), 
zoals op de uitlaat, het spruitstuk, de trekstang, de 
lambdasonde etc.
•  ogenblikkelijk roestoplossend door een koude schok (-45°C)
• siliconen- en vetvrij
• 360°-ventiel

Veel sprays 360° verspuitbaar.
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Voor de langdurige smering van zeer belaste glijoppervlakken van 
alle soorten, zoals voor bajonet-, plug- en schroefverbindingen, 
die worden blootgesteld aan hoge temperaturen en corrosieve 
invloeden zoals remsystemen, buis-, flens- en klepverbindingen.
•  metaalvrij, geen beperking van sensoren op remsystemen
•  maakt eenvoudige demontage mogelijk, zelfs na een lange 

gebruiksperiode
•  bestand tegen water, zout water en verdunde zuren en logen
• metaalvrije smering, corrosiebescherming
• hittebestendig tot +1500°C
• 360°-ventiel

Keramiekpastaspray Koperpastaspray Vetspray
          wit

Containergrootte Artikelnr.

500 ml spray 70650

Containergrootte Artikelnr.

500 ml spray 70250

Containergrootte Artikelnr.

500 ml spray 70350

Voor de langdurige smering van schroefverbindingen (buis-, 
flens- en klepfittingen), die worden blootgesteld aan hoge 
temperaturen en corrosieve invloeden zoals spruitstuk, 
uitlaatpijp en brandkamerverbindingen. 
•  zorgt voor eenvoudige demontage, zelfs na een lange periode 

van gebruik 
• water- en zoutwaterbestendig
•  langdurige release-, beschermende en montagepasta
• hittebestendig tot +1100°C
• 360°-ventiel

Voor de langdurige smering van zwaar belaste glijdende, rol- 
en sferische lagers, spillen en geleiders op motor- en machine-
onderdelen alsmede voor scharnieren, deurvangende riemen, 
vergrendelcilinders etc. 
•  smeert bewegende delen en glijdende oppervlakken
• langdurige smering
• corrosiebescherming
• zeer goede hechting

Technische sprays
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Smeermiddelen, oplosmiddelen en glijmiddelen. Uitstekend 
geschikt voor smeringwerk zoals stoelrails, gordel, portiervanger, 
slot, piepende zijruiten, deurrubber etc.
• witte droge smering
• geurloos
• geschikt voor alle materialen
• zeer goede hechting
• niet-elektrisch geleidend
• elimineert piepende geluiden
•  verlengt de levensduur van onderdelen
• hittebestendig tot +260°C
• 360°-ventiel

Grafietolie is een multifunctioneel smerings-, 
corrosiebeschermings- en reinigingsmiddel voor vele 
toepassingen.
• een hoog aandeel vaste smeermiddelen
• uitstekende kruipeigenschappen
• lost op, smeert, beschermt, reinigt
• elektrisch geleidend
• geen verhardingen
• siliconenvrij
• hittebestendig tot +450°C

High-performance PTFE-spray Grafietolie Kabelvet
Spray Inlaatklep

Containergrootte Artikelnr.

500 ml spray 74050

Containergrootte Artikelnr.

  500 ml spray 71650

1000 ml zuigkast 73610

5 liter jerrycan 73615

Containergrootte Artikelnr.

500 ml spray 72250

Hogedrukbestendig en stroperig, duurzaam smeermiddel met 
een zeer hoge kleefkracht, zelfs bij extreme belastingen. Het 
kruipbestendige smeermiddel en corrosiebeschermingsmiddel 
wordt gebruikt voor permanente smering van kabels, staalkabels, 
kettingen, koppelingen, omkeerhendels, spindels, geleiders, 
glijrails, deurbouten, lagers, scharnieren, verbindingen en alle 
onderdelen die onderhevig zijn aan hoge druk, schokken en 
trillingen. Ook bruikbaar als bodem- en spouwbescherming.
• extreme hechting en belastbaarheid
• hogedrukbestendig, bestand tegen rotatie
• spatwater- en zoutwaterbestendig
• temperatuurbestendig tot +80°C

Veel sprays 360° verspuitbaar.
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Voor langdurige smering van alle typen aandrijfkettingen. Is 
ideaal voor motorfietsen, fietsen, heftruckkettingen etc.
• O-/X-/Z-ring compatibel
•  uitstekend kruip- en gatpenetratievermogen
• extreme hechting
•  langdurig bestand tegen water en zoutwater

Lekdetectiespray Krachtige boor- en snijoliespray

Containergrootte Artikelnr.

500 ml spray 70550

Containergrootte Artikelnr.

500 ml spray 73050

Containergrootte Artikelnr.

400 ml spray 70750

Activeert en vereenvoudigt alle bewerkings- en snijprocessen 
zoals draadsnijden, boren, draaien, ruimen, zagen, schrapen, 
ponsen en frezen.
•  staat hogere snijsnelheden toe
• verkort de verwerkingstijd
• hulpstukken voor verspanen/scheiden
• koelt en smeert
• gereedschapschonend

Voor snelle en gemakkelijke detectie van lekken zoals leidingen 
onder druk, fittingen, flensverbindingen, lasnaden en banden.
• eenvoudig en betrouwbaar
• 360°-ventiel

Technische sprays

Kettingspray  
Top-Speed
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Batterijpol-beschermde lak MotorstarthulpLas- &  
scheidingsbeschermingsspray CO2

Containergrootte Artikelnr.

500 ml spray 72050

Containergrootte Artikelnr.

500 ml spray 70450

Containergrootte Artikelnr.

150 ml spray 72650

Vormt een beschermende film die de hechting van lasspatten of 
lasparels op oppervlakken voorkomt.
• beschermt onderdelen en mondstukken 
• voor alle oppervlakken
• niet-brandbaar
•  volledige bescherming tijdens het lasproces
•  geen mechanische verwijdering van spatten
•  geen aantasting van de lasnaad
•   verlenging van de levensduur van lasmondstukken

Voor onderhoud van accupolen, poolklemmen en andere 
steekverbindingen. Ter bescherming tegen corrosie, 
verwering en batterijzuur. Voorkomt contactweerstand en 
spanningsverlies.
• op de lange termijn verzegeld
• verlengt de levensduur van de batterij

Betrouwbaar koude-startmiddel voor alle motortypen (benzine, 
diesel, tweetakt- en viertaktmotoren), bv. auto's, vrachtwagens, 
motorfietsen, boten, grasmaaiers, bouwmachines en 
landbouwmachines.
• bij startproblemen
• voor alle motorsoorten
• beschermt motor en batterij
• 360°-ventiel

Veel sprays 360° verspuitbaar.
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Voor reiniging, onderhoud en langdurige corrosiebescherming 
van alle elektronische componenten en contacten (bv. kabel-, 
plug-in- en klemverbindingen, zekeringdozen, zekeringen, relais, 
kapjes van de ontstekingsverdeler, bougies, generators, start-
motoren, batterijpolen, enz.). Contactsprayelektronica voorkomt 
lekstromen en spanningsverliezen.
• reinigt elektronische componenten
• oxidatie oplossend
•  vochtverdringend
• 360°-ventiel

Voor het oplossen van problemen in het elektronische bereik 
en voor het koelen van structurele onderdelen zoals lagers, 
assen, bussen, spiebanen, kettingschakels, carburator- en 
injectiesystemen, transistors, weerstanden en andere delen 
met de meeste overeenkomst. Ook geschikt voor het koelen 
van hoogverwarmde onderdelen. Voor toepassingen op het 
gebied van auto, bouw- en landbouwmachines, maar ook in de 
industrie en de handel.
• koelt componenten binnen enkele seconden af 
• koelt tot -45°C
• zonder resten
• siliconen- en vetvrij
• voor onderhouds- en aanpassingswerkzaamheden

Voor het reinigen en ontstoffen van ontoegankelijke gebieden 
zoals scheuren, voegen en openingen van bv. fittingen, radio, 
ventilatiesleuven, toetsenborden, camera, klok en andere 
elektronische componenten en accessoires van apparatuur en 
machines.
• lichte toepassing
• zonder resten
• reinigt zelfs moeilijk bereikbare plaatsen
• geurloos, kleurloos, oplosmiddelvrij
• universeel toepasbaar
• sprays met een druk van 6 bar

Contactspray
electronic

koudspray
freeze

Hogedrukspray
Hoge druk

Containergrootte Artikelnr.

500 ml spray 71150

Containergrootte Artikelnr.

400 ml spray 72150

Containergrootte Artikelnr.

400 ml spray 71950
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Airconditioning-reiniger
Citrusschuim

Airconditioning fresh & clean
Automatische spray Verkoopsdisplay

Containergrootte Artikelnr.

150 ml automatische spray 71450

Inhoud Artikelnr.

12 x 150 ml automatische spray 71433

Containergrootte Artikelnr.

500 ml 71350

Reinigt en desinfecteert het volledige airconditioningsysteem en het interieur van het voertuig. Onaangename geurtjes  
(zoals dierlijke geuren, zweet, rook, schimmel en bedorven geur) worden geëlimineerd, kiemen/bacteriën worden bestreden en er 
blijft een aangename geur achter.
•  snelle en eenvoudige toepassing
• reinigt en desinfecteert
• antibacterieel

Reinigt en desinfecteert het volledige airconditioning- en 
verwarmingssysteem. Kiemen en bacteriën worden 
geëlimineerd, het interieur van het voertuig wordt permanent 
vernieuwd.
• intensieve schuimreiniging
• eenvoudige aanwending
• desinfecteert op de lange termijn
• incl. slang (60 cm)

Veel sprays 360° verspuitbaar.



56

Voor het binden en verwijderen van vervuilende brandstof- en 
olievlekken op absorberende en niet-absorberende oppervlak-
ken van alle materialen zoals beton, asfalt, bestrating, tegels 
etc.
• bindt en verwijdert olievlekken
• eenvoudige hantering
• snel en economisch

Voor het binden en verwijderen van vervuilende brandstof- 
en olievlekken op absorberende en niet-absorberende 
oppervlakken zoals beton, asfalt, bestrating, tegels 
etc. Voor auto- en vrachtwagenreparatiewerkplaatsen, 
brandweerkorpsen, snelweg- en wegenonderhoud, 
benzinestations, industriële en ambachtelijke bedrijven, 
expeditiebedrijven, sleepdiensten en in de landbouw.
•  voor binnen en buiten
• geschikt als chemisch bindmiddel B, F, H, P
• ook te gebruiken op natte ondergrond
• snel en economisch
•  puur ecologisch, 100% gerecycled product

Reiniging

Olievlekverwijderaar Oliebindmiddel
Type III R fijn

Containergrootte Artikelnr.

500 ml spray 72350

Containergrootte Artikelnr.

40 liter/20 kg zak 72320

Universele reiniger met zeer goed reinigend effect op vetten, 
oliën en bodems op werkplaatsvloeren, voertuigen, machines 
en systemen.
•  ook geschikt als concentraat voor wasmachines voor 

onderdelen en hogedrukreinigers
•   mengverhouding: 

– Motorwas 1:5 
– Kunststof 1:20 
– normale vervuiling tot 1:30 
– Hogedrukreiniger tot 1:200

Werkplaatsreiniger
Concentraat

Containergrootte Artikelnr.

1000 ml fles 60100
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Op keramische basis, te borstelen 
als smeermiddel, lossingsmiddel en 
corrosieremmer.
• hogedrukbestendig
• zeer hoge corrosiebescherming
•  bestand tegen spatwater, zout water en 

verdunde zuren en logen
•  vermijden van rem- en piepgeluiden
•  metaalvrij, geen beperking van sensoren op 

remsysteem
• temperatuurbestendig tot 1.500°C

Lithium universeel vet voor langdurige 
smering van alle soorten glijoppervlakken. Om 
inloopschade en slijtage van lagers, glijpunten, 
schroef- en plugverbindingen te voorkomen.
•  langdurige smeermiddelen, glijmiddelen, 

oplosmiddelen en corrosiebescherming
•  vermindert wrijving en slijtage
•  belastbaar en bestand tegen hoge druk
•  vrij van zuur, siliconen, hars en AOX

•  langdurige smeermiddelen, glijmiddelen, 
oplosmiddelen en corrosieremmers

•  vermijdt remmen en piepende geluiden
•  bestand tegen spatwater en zoutwater
•  metaalvrije smering, geen beperking van 

sensoren op remsysteem

•  langdurige smeermiddelen, glijmiddelen, 
oplosmiddelen en corrosieremmers

•  vermijdt remmen en piepende geluiden
•  bestand tegen spatwater en zoutwater
•  metaalvrij, geen beperking van sensoren op 

remsysteem

Remmenpasta
Tegen piepen

Veelzijdig vet
Universeel

Slide-lube
permanant

Multimontagepasta  
op hoge temperatuur

Containergrootte/inhoud Artikelnr.

5 g-verpakking 94405

Verkoopsdisplay,  
50 x 5 g verpakking 94455

Containergrootte/inhoud Artikelnr.

200 ml bus 94420

Verkoopsdisplay, 6 x 200 ml, blik 94422

Containergrootte Artikelnr.

400 g patroon 94444

Containergrootte Artikelnr.

35 ml tube 94435

Verkoopsdisplay,  
50 x 35 ml, tube 94450

Vetten en smeermiddelen

Toebehoren op pagina 60.

Keramiek
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+5°C en lager

Technische gegevens: Activator voor anaerobe lijmen & kitten Kunststof-primer

Kleur transparant transparant

Droogtijd – 5 – 10 minuten

Droogtijd 2 minuten –

Verwerkingstemperatuur – +5 tot +30°C

Bewaring 36 maanden, koel en droog bewaren 36 maanden, koel en droog bewaren

Toebehoren

Activator anaeroob

Containergrootte Artikelnr.

200 ml spray 90920

De voorbehandeling met activator voor anaerobe lijmen en kitten vermindert de uithardingstijd 
aanzienlijk. 

Activator voor anaerobe lijmen en kitten wordt aanbevolen voor 
•  passieve oppervlakken zoals staallegeringen, roestvrij staal of kunststof
• grote spleetbreedtes
•  lage omgevingstemperatuur (+5°C en lager)

Kunststof-primer

Containergrootte Artikelnr.

150 ml spray 98315

Verbetert de hechting van kleefstoffen aan kunststoffen.  
Vooral bij thermoplasten en flexibele kunststoffen is de kleefkracht verbeterd. 
•  korte aflooptijd
•  kleurloos
•  verbeterde hechting, vooral voor moeilijk te verlijmen kunststoffen

Voor inactieve en passieve oppervlakken is alleen de activator geschikt voor het uitharden 
van anaerobe producten zoals schroefvergrendeling en pijp- en schroefdraadafdichting. Afzuigtijd aanhouden.

voor: voor:
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ToebehorenLijmpistolen

Technische gegevens: Lijmpistool met meerdere batterijen

Batterijpack 7.4 V Lithium LI-ION

Maximale druk 250 kg

Maximale snelheid 6,9 mm/sec. – traploos regelbaar

Gewicht 1,35 kg

Laadtijd ca. 1 uur

Verpakking Kunststof koffer

Lijmpistool met meerdere batterijen in koffer

Geschikt voor: Zak van 400 ml + bussen van 290 ml en 310 ml incl. extra batterij + oplader in de koffer

Artikelnr.

Vervangende oplader 81102

Artikelnr.

Bussen 81103

Buisvormige zak 81104

Artikelnr.

Wartelmoer 81105

Artikelnr.

Vervangende accu 7.4 V  
Lithium LI-ION 81101

Inhoud Artikelnr.

Multi batterij-lijmpistool incl. 2x batterij-pack, 1x batterij-oplader, per 1x uitwerpkop bussen/tas 81100

Vervagende  
uitwerpkoppen

Vervangende  
wartelmoer

Vervangende opladerVervangende accu

• voor bussen

• voor slangvormige zak

Uitwerpkop
Voor het verwerken  
van bussen

Uitwerpkop
Voor het verwerken  
van zakwaren

7,4 V lithium
LI-ION

extra sterk
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Lijmpistolen

Artikelnr.

UBS-pistool 98507

Artikelnr.

Handlijmpistool 81500

Vulhoeveelheid Artikelnr.

1000 ml 81066

Artikelnr.

Telescopisch persluchtpistool 
’Multipress’ 94333

Artikelnr.

Vetpers 81444

Professioneel uitwerppistool met een 
overbrengingsverhouding van 18:1 voor alle 
bussen (290 ml, 310 ml) en buisjeszakken  
(400 ml), evenals voor de PETEC ProfiLine 
bussen 'Karo-Zinn' en 'Karo-Glue'.

Voor het spuiten van remvloeistof 
(artikelnr. 70065 en 70066, pagina 46).

Voor het uitdrukken van universeel vet (artikelnr. 94444, pagina 57).

Handlijmpistool PompverstuiverUBS-pistool

Pneumatisch aangedreven UBS-pistool voor 
professionele verwerking van de zuigbussen van 
1000 ml op pagina 34/35).
• laag gewicht en erg handig
• gelijkmatig aanbrengen
•  constructies kunnen worden geïnjecteerd en 

aangepast

Telescopisch  
persluchtpistool ’Multipress’

Vetpers

Professioneel, luchtbediend kitpistool met 
afzonderlijke regelventielen voor spuitlucht en 
materiaalstuwkracht. 
•  voor het produceren van de originele structuur, 

bv. na schade aan het ongeval
•  voor spuitbare afdichtingsmiddelen van 

bussen (p. 29)



61

ToebehorenToebehoren

Artikelnr.

Uv-lamp 85001

Artikelnr.

Borstel 81130

Uv-lamp Borstel

Voor het uitharden van de POWER-patch (p. 9). Voor toepassing van Karo-Dicht (p. 30) en bodembescherming (p. 34 / 35).

Voor het verwijderen van 
windschermen.

Artikelnr.

SB-kaart 82322

Artikelnr.

Schuurspons 98310

Grootte Artikelnr.

12,5 x 100 cm 98320

Artikelnr.

Wolwisser 82222

Schuurspons StructuurweefselRuitdraadWolwisser

Voor aanbrengen van activator en zwarte 
primer (p. 27).

Voor het schuren van lijmoppervlakken. Voor de stabilisatie van reparatie en te 
lijmen delen.
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Artikelnr.

voor 310 ml aluminium bussen 84504

voor 290 ml kunststof bussen 84505

Toebehoren 1K-producten

•  voor multifunctionele naadafdichting •  multimontagepasta voor hoge temperatuur•  in verbinding met verstelbare bruiskop 
(artikelnr. 84504)

•  voor lijmen en afdichten montagelijm,  
K & D, multifunctionele naadafdichting

Mondstukset

Vervangende mondstuk ruitlijm

Vervangende borstel

Vervangende mondstuk ruitlijm

Adapter  
slangvormige zak

Vervangende mondstuk ruitlijm

Vervangende spits

Artikelnr.

Borstel 94421

Artikelnr.

voor slangvormige zak 84506

Artikelnr.

Spits transparant 94802

Artikelnr.

2-delig 94322

Artikelnr.

voor bussen 84501

Artikelnr.

Voor slangvormige zak 84503

op maat snijdbaar op maat snijdbaarverstelbaar

14
 m

m

16
 m

m

18
 m

m

20
 m

m
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ToebehorenToebehoren 2K-producten

•  voor 50 ml dubbele cartridges met mengverhouding 1:1

Artikelnr.

Mengbuis 24 ml/50 ml pack van 3 SB-kaart 98603

Mengbuis 24 ml/50 ml 98510

Artikelnr.

Mengbuizen 2K POWER  
lijm high-performance 11 ml 98511

Artikelnr.

2K-uitdrukpistolen 98502

Artikelnr.

Mengbuis ProfiLine Karo-tin 98508

Mengbuis ProfiLine Karo-glue 98509

Mengbuizen

2K-uitdrukpistolen
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Presentaties op POS

Verkoopsplank zijaanzicht - Topscherm heeft indirecte 
verlichting.

Schappen

Grootte

Breedte 2 x 1 m, hoogte 2,25 m, diepte 0,55 m

Met onze schappen bieden wij u de perfecte productpresentatie op het verkooppunt. We adviseren u graag over uw individuele 
plaatsing.
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Toebehoren

500 ml spray per 12 x multifunctionele spray, remreiniger, 
roestschok - koude shock, witte vetnevel

500 ml spray elk 6 x roestverwijderaar MoS2, 
siliconenverwijderaar, keramische pastaspray, witte 
smeerspray, steenslag & bodembescherming zwart en grijs, 
bodembescherming bitumen zwart, Multi UBS Wax

200 ml automatische bus elk 12 x siliconenafdichting  
MATIC grijs, zwart, rood, wit

Verkoopsdisplays

Benaming Artikelnr.

Siliconenafdichting MATIC 97748

Benaming Artikelnr.

Wissen & beschermen 70033

Benaming Artikelnr.

Technisch onderhoud 70034
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2K-lijmpistolen .............................................................................................................................................................  63
2K-lijmstoffen  .....................................................................................................................................................  14 – 19
2K POWER lijm high performance  ..............................................................................................................................  17
Activator  .......................................................................................................................................................................  27
Activator voor anaerobe producten ............................................................................................................................  58
Algemene informatie ..............................................................................................................................................  3 – 5
Inlaatsysteem-, gasklep-, carburatorreiniger  ............................................................................................................  47
Batterijpol-beschermde lak  ........................................................................................................................................  53
Boor- en snijolie (hoge prestaties)  .............................................................................................................................  52
Remmenreiniger  ..........................................................................................................................................................  46
Remmenservicepasta tegen piepen  ...........................................................................................................................  57
Butyl afdichtingstape  ..................................................................................................................................................  32
Dieseldeeltjesfilterreiniger  ..........................................................................................................................................  47
Persluchtspray hoge druk  ............................................................................................................................................  54
Sproeikopset multifunctionele naadafdichting  .........................................................................................................  62
Vervangende accu voor lijmpistool met meerdere accu's  ........................................................................................  59
Vervangende uitwerpkop voor lijmpistool met meerdere batterijen 59  ................................................................  59
Vervangende oplader voor lijmpistool met meerdere accu's  ...................................................................................  59
Vervangende mesh voor spiegelvast  .........................................................................................................................  27
Vervangende dopmoer voor lijmpistool met meerdere accu's  ................................................................................  59
Vervangende sproeiers ruitenlijm (instelbaar, kan op maat worden gesneden)  ....................................................  62
Vervangende borstel multimontagepaste op hoge temperatuur  ............................................................................  62
Vervangende spits K&D, lijmen & afdichten montagelijm  .......................................................................................  62
Vetpers  ..........................................................................................................................................................................  60
Vetspray  ........................................................................................................................................................................  50
Oppervlakte-afdichting  ...............................................................................................................................................  41
Vloeibaar metaal  ..........................................................................................................................................................  18
Schroefdraadafdichtingsdraad  ...................................................................................................................................  39
Schroefdraadafdichting  ...............................................................................................................................................  40
Schroefdraadborging & -afdichting  ..................................................................................................................  36 – 40
Grafietolie  .....................................................................................................................................................................  51
Handlijmpistool tot 400 ml  .........................................................................................................................................  60
Bescherming holle ruimte & conservering  ................................................................................................................  35
Hydraulische en pneumatische afdichting .................................................................................................................  39
Industriële, snelle & onderdelenreinigingsspray  .......................................................................................................  46
Inhoud  .........................................................................................................................................................................  6, 7
Isolatiertape VDE  ..........................................................................................................................................................  21
K&D carrosserie lijm- en afdichtmassa  ......................................................................................................................  28
Kabelbeschermingstape protectiontape  ...................................................................................................................  22
Karo-Band  ....................................................................................................................................................................  32
Karo-Dicht carrosserie-afdichtingsmassa ..................................................................................................................  30
Karo-Glue ’ProfiLine’  ...................................................................................................................................................  31
Karo-Schnur  .................................................................................................................................................................  32
Karo-Zinn ’ProfiLine’  ....................................................................................................................................................  31
Carrosserie-, montage- & afdichtingstape  ................................................................................................................  22
Carrosserie-isolatiemat en geluidswerende mat  ......................................................................................................  33
Carrosserie-isolatiemat en geluidswerende plaat  ....................................................................................................  33
Carrosserie  ...........................................................................................................................................................  28 – 35
Carrosserie-afdichtingskoord en riemen  ...................................................................................................................  32
Keramiekpastaspray  ....................................................................................................................................................  50
Kettingspray topsnelheid  ............................................................................................................................................  52
Tapes  ....................................................................................................................................................................  20 – 22
Kleben & Dichten montagelijm ...................................................................................................................................  23
Airconditionerreiniger citrusschuim  ...........................................................................................................................  55
Klimaat frisse en clean ocean automatische spray  ....................................................................................................  55
Contactlijm universeel  .................................................................................................................................................  10
Contactspray elektronisch  ...........................................................................................................................................  54
Krachtlijm  .....................................................................................................................................................................  29
Kunststof-primer  .........................................................................................................................................................  58
Kunststof-REPAIR-KIT  ..................................................................................................................................................  14
KunststoffBond high performance ’ProfiLine’  ...........................................................................................................  15
Koperpastaspray  ..........................................................................................................................................................  50
IJsspray freeze  ..............................................................................................................................................................  54
Kühlerdicht  ...................................................................................................................................................................  44
Koelsysteemreiniger  ....................................................................................................................................................  44
Lagerfix  .........................................................................................................................................................................  38
Lekstop  .........................................................................................................................................................................  44
Lekdetectiespray  ..........................................................................................................................................................  52
Multipurpose lijm universeel  ......................................................................................................................................  57
Mengbuizen 1:1  ............................................................................................................................................................  63
Mengbuizen voor ProfiLine-bussen  ...........................................................................................................................  63
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Montagetape  ................................................................................................................................................................  21
Montagelijm  .................................................................................................................................................................  23
Montagepads  ...............................................................................................................................................................  21
Intensieve motor- & koudreiniger  ..............................................................................................................................  47
Motor/mechaniek afdichten  ..............................................................................................................................  36 – 43
Motorstarthulp  .............................................................................................................................................................  53

Lijmpistool met meerdere batterijen  .........................................................................................................................  59
Multi-actieve primer combistick  ................................................................................................................................  27
Multicleaner  .............................................................................................................................................................  8, 26
Multifunctionele naadafdichting keramiek  ...............................................................................................................  29
Multifunctionele spray  ................................................................................................................................................  45
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POWER staal  .................................................................................................................................................................  19
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Werkplaatsreiniger  ......................................................................................................................................................  56
Wolwisser  .....................................................................................................................................................................  61
Zink-aluminium-spray  ................................................................................................................................................  48
Toebehoren  ..........................................................................................................................................................  58 – 65
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Ons gebruikstechnisch advies in woord, schriftelijk en door experimenten is gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Het ontheft u echter niet van eigen onderzoek van de producten die wij leveren voor hun geschiktheid voor de beoogde 
procedures en doeleinden. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vallen buiten onze controle en zijn daarom uw eigen verantwoordelijkheid.
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