
(SK)  Mazivo vodeodolné
Multifunkčné mazivo EP, vynikajúce pre mazanie 
všetkých typov zariadení – priemyselných, morských, 
pobrežných, pre prácu aj v najťažších podmienkach 
(voda, vysoká teplota, prach a iné znečistenia). Je tiež 
vhodný ako multifunkčné mazivo pri stavbe ciest, kedy 
dochádza k častému kontaktu maziva a vody. Pri 
aplikácii maziva je vždy nutné vyhnúť sa kontaminácii 
prachom a špinou. Odporúča sa pneumatický systém 
mazania.

Obsah: 500g, 5kg

(CZ)  Mazivo voděodolné 
Je multifunkčním mazivem EP, vynikající pro mazání 
všech typů zařízení - průmyslových, mořských, 
pobřežních, pro práci i v nejtěžších podmínkách (voda, 
vysoká teplota, prach a jiné znečištění). Je také vhodný 
jako multifunkční mazivo při stavbě silnic, kdy dochází k 
častému kontaktu maziva a vody. Při aplikaci maziva je 
vždy nutné vyhnout se kontaminaci prachem a špínou. 
Doporučuje se pneumatický systém mazání.

Obsah: 500g, 5kg

(SK)  Mazivo biele
Vhodné pre všetky kovové spoje, karosérie automobilov 
(nákladné, osobné, poľnohospodárske), závesy, zámky. 
Mazivo netvrdne, nesteká a nespôsobuje zafarbenie. 
Mazivo odolné voči vode a vysokým teplotám (nad 
100°C). Má vynikajúce vlastnosti pri nízkej teplote 
(-40°C). Zdolá hrdzu a koróziu.

Obsah: 400ml

(CZ)  Mazivo bílé  
Vhodné pro všechny kovové spoje, karoserie 
automobilů (nákladní, osobní, zemědělské), závěsy, 
zámky. Mazivo netvrdne, nestéká a nezpůsobuje 
zabarvení. Mazivo odolné vůči vodě a vysokým 
teplotám (nad 100 °C). Má vynikající vlastnosti při nízké 
teplotě (-40 °C). Zdolá rez a korozi.

Obsah: 400ml

(SK)  Mazivo na brány v spreji
Produkt špeciálne navrhnutý pre jednoduchú a 
efektívnu údržbu všetkých typov dverí a brán - 
tradičných, vertikálnych, otváracích, rolujúcich, 
posuvných, krídlových. Dokonale maže a chráni všetky 
pohyblivé časti brány, závesy, skrutky, laná, háky, 
tlmiace pružiny, súčasti pohonov a motorov. Chráni 
súčasti pred vlhkosťou a koróziou, udržuje optimálny 
výkon brány, aj v zime za veľmi nízkych teplôt. 
Zabraňuje usádzaniu nečistôt a prachu na mazaných 
súčastiach, takže zachováva čistotu mazacej plochy. 
Okrem toho odstraňuje vŕzganie, zvuky,  uľahčuje prácu 
mechanizmom (posuvné brány a zámky), konzervuje a 
uvoľňuje zamrznuté zámky. Používa sa na mazanie 
koľajníc, mechanických vedení, pružinových mechaniz-
mov. 
Obsah: 400ml

(CZ)  Mazivo na brány ve spreji
Produkt speciálně navržený pro snadnou a efektivní 
údržbu všech typů dveří a vrat - tradičních, vertikálních, 
otvíracích, rolujících se, posuvných, křídlových. 
Dokonale maže a chrání všechny pohyblivé části brány, 
závěsy, šrouby, lana, háky, tlumící pružiny a součásti 
pohonů a motorů. Chrání součásti před vlhkostí a 
korozí a udržuje optimální výkon brány, i v zimě za 
velmi nízkých teplot. Zabraňuje usazování nečistot a 
prachu na mazaných součástech, takže zachovává 
čistotu mazací plochy. Kromě toho odstraňuje vrzání, 
zvuky, a usnadňuje práci mechanismem (posuvné 
brány a zámky), konzervuje a uvolňuje zamrzlé zámky. 
Používá se k mazání kolejnic, mechanických vedení a 
pružinových mechanismů.

Obsah: 400ml

(SK)  Towocx
Mazivo na stroje, zariadenia za každých podmienok so 
zvláštnym dôrazom na aplikáciu pri vysokých teplotách, 
kde je obmedzené použitie konvenčných lítiových 
mazív pre strojové zariadenie. Vhodné ako mazivo 
všeobecného použitia do priemyselných zariadení 
vyžadujúcich mazivo EP NLGI 2 odolné pri nízkej (- 
30°C) a vysokej teplote (+160°C).

Obsah: 500g

(CZ)  Towocx
Mazivo na stroje, zařízení za každých podmínek se 
zvláštním důrazem na aplikaci při vysokých teplotách, 
kde je omezené použití konvenčních lithiových maziv 
pro strojní zařízení. Vhodné jako mazivo obecného 
použití do průmyslových zařízení vyžadujících mazivo 
EP NLGI 2 odolné při nízké (- 30 °C) a vysoké teplotě 
(+160 °C).

Obsah: 500g
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(SK)  Silikón sanitárny SUPERFAST 
          transparentný / bielý 
Rýchlo tvrdnúci silikónový tmel určený na tesnenie špár 
vystavených zvýšenému pôsobeniu vlhkosti. Spoj je 
vodotesný už 2 hod. od aplikácie. 
Vlastnosti:
 ▪  Jednoducho použiteľný, vynikajúco priľnavý, farebne 
    stály, odolný voči plesniam a ÚV žiareniu.
 ▪  Pružne vytesňujúci – odolný poveternostným
    podmienkam.
 ▪  Vhodný na keramiku, sklo, PVC, acrylát, plasty.
Použitie:
 ▪  Kútové špáry obkladov.
 ▪  Vlhké priestory – kúpeľne, kuchyne, práčovne.
 ▪  Utesňovanie umývadiel, drezov, vaní, sprchovacích
    kútov...
 ▪  Tmelenie klimatizačných systémov.
Obsah: 310ml

(CZ)  Silikon sanitární SUPERFAST 
          transparentní / bílý
Rychle tvrdnoucí silikonový tmel určený na těsnění spár 
vystavených zvýšenému působení vlhkosti. Spoj je 
vodotěsný už 2 hod. od aplikace. 
Vlastnosti: 
 ▪  snadno použitelný, výborně přilnavý, barevně stálý,
    odolný vůči plísním a UV záření. 
 ▪  pružně vytěsňující - odolný povětrnostním 
    podmínkám 
 ▪  vhodný na keramiku, sklo, PVC, Akryl, plasty 
Použití: 
 ▪  páry koutových obkladů 
 ▪  vlhké prostory - koupelny, kuchyně, prádelny 
 ▪  utěsňování umyvadel, dřezů, van, sprchových koutů 
 ▪  tmelení klimatizačních systémů.

Obsah: 310ml

(SK)  Silikón sanitárny NEUTRÁLNY 
          transparentný / bielý
Neutrálny silikónový tmel vhodný na tmelenie špár pre 
väčšinu stavebných materiálov vrátane mnohých 
plastov, PVC, acryl, sklo, keramika, kovy vrátane 
hliníka.
Vlastnosti:
 ▪  Dlhodobá odolnosť voči vlhkosti, plesniam, hubám 
    a všetkým poveternostným podmienkam, dažďu i 
    mrazu. 
 ▪  Vynikajúca priľnavosť na pórovité i nepórovité 
    materiály
 ▪  Trvale elastický
 ▪  Nespôsobuje koróziu kovov
Použitie:
 ▪  Tmelenie v sanitárnych priestoroch, kuchyniach,
    práčovniach ...
 ▪  Tmelenie vaní, sprchovacích kútov, drezov, 
    materiálov z acrylátu, PVC,  dosiek z kameňa
 ▪  Tmelenie rozdeľovacích stien, priečok, striech z 
    polykarbonátu a polyacrylátu
 ▪  Sklenárske práce
 ▪  Tmelenie chladiarenských a klimatizačných 
    systémov
Obsah: 310ml

(CZ)  Silikon sanitární NEUTRÁLNÍ 
          transparentní / bílý
Neutrální silikonový tmel vhodný pro tmelení spár pro 
většinu stavebních materiálů, včetně mnoha plastů, 
PVC, akrylu, skla, keramiky a kovů včetně hliníku. 
Vlastnosti: 
 ▪  dlouhodobá odolnost vůči vlhkosti, plísním, houbám 
    a všem povětrnostním podmínkám, dešti i mrazu. 
 ▪  vynikající přilnavost na porézní i neporézní materiály 
 ▪  trvale elastický 
 ▪  nezpůsobuje korozi kovů 
Použití: 
 ▪  tmelení v sanitárních prostorách, kuchyních, 
    prádelnách 
 ▪  tmelení van, sprchových koutů, dřezů, materiálů z 
    akrylu, PVC, desek z kamene 
 ▪  tmelení rozdělovacích stěn, příček, střech z 
    polykarbonátu a polyakrylátu 
 ▪  sklenářské práce 
 ▪  tmelení chladírenských a klimatizačních systémů

Obsah: 310ml

(SK)  Silikón univerzálny transparentný / bielý
Univerzálny silikón na tmelenie keramiky, skla, 
niektorých kovov a stavebných materiálov.
Vlastnosti: 
 ▪  dokonalá priľnavosť na pórovité materiály – betón, 
    tehly, drevo, nepórovité – sklo, keramika, 
    glazúrované a kovové povrchy. 
 ▪  Po vytvrdnutí odolný voči všetkým atmosférickým 
podmienkam.
Použitie: 
 ▪  tmelenie konštrukčných a stavebných spojov, 
 ▪  sklenárske práce, 
 ▪  tmelenie keramických obkladov v interiéri aj v 
    exteriéri, 
 ▪  tmelenie chladiarenských skladov a klimatizačných 
systémov
Obsah: 310ml

(CZ)  Silikon univerzální transparentní / bílý 
Univerzální silikon pro tmelení keramiky, skla, některých 
kovů a stavebních materiálů. 
Vlastnosti: 
 ▪  dokonalá přilnavost na porézní materiály - beton, 
    cihly, dřevo, neporézní - sklo, keramiku, glazurované 
    a kovové povrchy
 ▪  po vytvrzení odolný vůči všem atmosférickým 
    podmínkám. 
Použití: 
 ▪  tmelení konstrukčních a stavebních spojů, 
 ▪  sklenářské práce, 
 ▪  tmelení keramických obkladů v interiéru i v exteriéru, 
 ▪  tmelení chladírenských skladů a klimatizačních
    systémů

Obsah: 310ml
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(SK)  Silikón neutrálny transparentný / bielý
Neutrálny stavebný silikónový tmel na tmelenie 
typických stavebných materiálov vrátane väčšiny 
plastov.
Vlastnosti: 
 ▪  Dokonalá priľnavosť na pórovité podklady – betón,
    kameň, murivo, tehla, drevo (môže byť natreté 
    acrylovými farbami),  - na nepórovité povrchy - sklo, 
    keramika, kov, hliník, plasty, PVC, acryl, 
    polykarbonáty. 
 ▪  Nespôsobuje koróziu kovov, 
 ▪  nefarbí materiály. 
 ▪  Po vytvrdnutí je odolný všetkým atmosférickým 
    vplyvom.
Použitie:  
 ▪  Tmelenie deliacich stien, priečok, strešných panelov 
    z polykarbonátu a polyacrylátu. 
 ▪  Škárovanie okenných a dverných rámov, vodiacich 
    líšt. 
 ▪  Vytváranie pružných spojov odolných voči atmosféri
    ckým vplyvom, napr. tesnenia na fasádach stavieb.
 ▪  Sklárske práce. 
Obsah: 310ml

(CZ)  Silikon neutrální transparentní / bílý
Neutrální stavební silikonový tmel na tmelení typických 
stavebních materiálů včetně většiny plastů. 
Vlastnosti: 
 ▪  dokonalá přilnavost na porézní podklady - beton,     
    kámen, zdivo, cihlu, dřevo (může být natřené 
    akrylovými barvami),    
 ▪  na nepórovité povrchy - sklo, keramiku, kov, hliník,
    plasty, PVC, akryl, polykarbonáty. 
 ▪  nezpůsobuje korozi kovů
 ▪  nebarví materiály 
 ▪  po vytvrzení je odolný vůči všem atmosférickým 
    vlivům. 
Použití: 
 ▪  tmelení dělících stěn, příček, střešních panelů z 
    polykarbonátu a polyakryl. 
 ▪  spárování okenních a dveřních rámů, vodících lišt. 
 ▪  vytváření pružných spojů odolných vůči atmosfé- 
    rickým vlivům, např. těsnění ve fasádách budov 
 ▪  sklářské práce.

Obsah: 310ml

(SK)  Silikón stavebný transparentný / bielý
Neutrálny silikónový tmel tvoriaci elastický, vodeodolný 
spoj. Je charakteristický dokonalou priľnavosťou na 
materiály používané v stavebníctve, porézne povrchy – 
tehla, drevo, ale aj na sklo, plasty, kovy, plasty, hliník, 
lakované a laminátové povrchy.  

Obsah: 310ml 

(CZ)  Silikon stavební transparentní / bílý
Neutrální silikonový tmel tvořící elastický, voděodolný 
spoj. Je charakteristický dokonalou přilnavostí na 
materiály používané ve stavebnictví, porézní povrchy - 
cihlu, dřevo, ale i na sklo, kovy, plasty, hliník, lakované 
a laminátové povrchy.

Obsah: 310ml

(SK)  SEALANT
Tmel na krby a pece, žiaru odolný na baze vodného 
skla, určená najmä na opravy a utesnenia v miestach 
vystavených extrémne vysokým teplotám – krby, 
kachle, pece, rošty. 

Obsah: 310ml

(CZ)  SEALANT
Tmel na krby a pece, žáru odolný na základě vodního 
skla, určená zejména pro opravy a utěsnění v místech 
vystavených extrémně vysokým teplotám - krby, kamna, 
pece, rošty.

Obsah: 310ml
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(SK)  HYBRICX 35 C 
je krištáľovo čisté, viacúčelové lepidlo - tmel na použitie 
vo vnútorných priestoroch. HYBRICX 35C je ideálny pre 
lepenie a utesnenie tam, kde sa odporúča, aby spoj bol 
neviditeľný a priehľadný. Vytvrdzuje sa pri  izbovej 
teplote  a normálnej vlhkosti a vytvára stály,  elastický 
spoj.
Vlastnosti produktu: 
 ▪  neobsahuje riedidlá 
 ▪  neobsahuje izokyanáty, 
 ▪  neobsahuje ftaláty 
 ▪  neobsahuje zlúčeniny cínu 
 ▪  bez zápachu, ľahko spracovateľný pri teplotách 
    od 5 °C do 40 °C
 ▪  stabilný pri teplotách od – 40 °C do + 100°C
 ▪  krištáľovo čistý, odolný proti žltnutiu 
 ▪  odolný proti korózii 
 ▪  vysoká priľnavosť k mnohých povrchom

HYBRICX 35C je nenahraditeľný všade tam, kde je 
nutný neviditeľný spoj v kombinácii  rýchlosti a sily 
lepenia. Spája predovšetkým: sklo, zrkadlá, rôzne 
priehľadné plasty, keramiku, drevo a kovy. Ideálne na 
lepenie plôch skla, sklenených vitrín a priehľadných  
dekorácii.

Obsah: 250g

(CZ)  HYBRICX 35 C 
je křišťálově čisté, víceúčelové lepidlo - tmel pro použití 
ve vnitřních prostorách. HYBRICX 35C je ideální pro 
lepení a utěsnění tam, kde se doporučuje, aby spoj byl 
neviditelný a průhledný. HYBRICX 35C se vytvrzuje při 
pokojové teplotě a normální vlhkosti a vytváří stálý, 
elastický spoj. 
Vlastnosti produktu: 
 ▪  neobsahuje ředidla 
 ▪  neobsahuje isokyanáty, 
 ▪  neobsahuje ftaláty 
 ▪  neobsahuje sloučeniny cínu 
 ▪  bez zápachu, snadno zpracovatelný při teplotách 
    od 5 °C do 40 °C 
 ▪  stabilní při teplotách od - 40 °C do + 100 °C 
 ▪  křišťálově čistý, odolný proti žloutnutí 
 ▪  odolný proti korozi 
 ▪  vysoká přilnavost k mnoha povrchům. 

HYBRICX 35C je nenahraditelný všude tam, kde je 
nutný neviditelný spoj v kombinaci rychlosti a síly 
lepení. Spojuje především: sklo, zrcadla, různé 
průhledné plasty, keramiku, dřevo a kovy. Ideální pro 
lepení ploch skla, skleněných vitrín a průhledných 
dekorací.

Obsah: 250g

(SK)  HYBRICX 70 S 
lepidlo s rýchlym tvrdnutím a vysokou pevnosťou. 
Lepidlo sa vytvrdzuje  neutrálnym spôsobom s veľmi 
vysokou počiatočnou lepivosťou. HYBRICX 70S 
vytvrdzuje pri izbovej teplote, normálnej vlhkosti 
a vytvára stabilné a pružné spoje.
Vlastnosti produktu: 
 ▪  vynikajúca priľnavosť na rôzne povrchy, vrátane
    mokrých alebo bez náteru
 ▪  neobsahuje riedidlá 
 ▪  neobsahuje izokyanát, 
 ▪  neobsahuje zmäkčovadlá 
 ▪  neobsahuje zlúčeniny cínu  
 ▪  bez zápachu 
 ▪  ľahko spracovateľný pri teplotách od 5 °C do 40 °C
 ▪  stabilný pri teplotách od – 40° C do + 80°C
 ▪  okamžite vytvára silné spoje
 ▪  zvar odolný voči vode a namáčaniu
 ▪  odolný voči korózii
 ▪  odolný voči kyselinám, zásadám, minerálnym olejom 
    a rozpúšťadlám
 ▪  možné natierať farbou

Použitie:
HYBRICX 70S spája, opravuje, tesní a vypĺňa mnoho 
materiálov, ako je drevo, sklo, kovy, plasty, je priľnavý k 
minerálnym podkladom. Lepí ozdobné rámy, lišty, dosky 
a panely. Vhodné pre každého remeselníka. Spoj po 
vytvrdnutí možno natierať a brúsiť.

Obsah: 250g

(CZ)  HYBRICX 70 S 
lepidlo s rychlým tvrdnutím a vysokou pevností. 
Lepidlo se vytvrzuje neutrálním způsobem s velmi 
vysokou počáteční lepivostí. HYBRICX 70S tvrdne při 
pokojové teplotě, normální vlhkosti a vytváří stabilní a 
pružné spoje.
Vlastnosti produktu :
 ▪  vynikající přilnavost na různé povrchy, včetně 
mokrých nebo bez nátěru
 ▪  neobsahuje ředidla
 ▪  neobsahuje isokyanát ,
 ▪  neobsahuje změkčovadla
 ▪  neobsahuje sloučeniny cínu
 ▪  bez zápachu
 ▪  snadno zpracovatelný při teplotách od 5 °C do 40 °C
 ▪  stabilní při teplotách od - 40 °C do + 80 °C
 ▪  okamžitě vytváří silné spoje
 ▪  svár odolný vůči vodě a namáčení
 ▪  odolný vůči korozi
 ▪  odolný vůči kyselinám , zásadám, minerálním olejům 
    a rozpouštědlům
 ▪  možné natírat barvou

Použití:
HYBRICX 70S spojuje, opravuje, těsní a vyplňuje 
mnoho materiálů, jako je dřevo, sklo , kovy , plasty, je 
přilnavý k minerálním podkladům . Lepí ozdobné rámy , 
lišty, desky a panely . Vhodné pro každého řemeslníka . 
Spoj po vytvrzení lze natírat a brousit .

Obsah: 250g
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(SK)  HYBRICX 45 S 
je rýchlo vytvrdzujúcim lepidlom. Spája,  lepí a utesňuje 
všetky možné povrchy. Spoj sa  vyznačuje veľmi 
vysokou počiatočnou pevnosťou. HYBRICX 45S  
vytvrdzuje pri izbovej teplote za normálnej vlhkosti a 
vytvára pevné a elastické spoje .
Vlastnosti produktu: 
 ▪  Univerzálny, vhodný na lepenie rôznych povrchov
 ▪  neobsahuje riedidlá 
 ▪  neobsahuje izokyanát, 
 ▪  neobsahuje ftaláty 
 ▪  bez zápachu 
 ▪  ľahko spracovateľný pri teplotách od 5 °C do 40 °C
 ▪  stabilný pri teplotách od – 40 °C do + 100°C
 ▪  odolný voči korózii
 ▪  po vytvrdnutí vytvára veľmi elastické spoje, ktoré je
    možné natierať

Použitie: 
Nenahraditeľný všade tam, kde  sa rýchlosť  počíta. 
Spája, opravuje, tesní a vypĺňa mnoho materiálov, ako 
je drevo, sklo, kovy, plasty a je priľnavý k minerálnym 
podkladom. Dokonale lepí sklo.

Obsah: 250g

(CZ)  HYBRICX 45 S
je rychle vytvrzující lepidlo. Spojuje, lepí a utěsňuje 
všechny možné povrchy. Spoj se vyznačuje velmi 
vysokou počáteční pevností. HYBRICX 45S tvrdne při 
pokojové teplotě za normální vlhkosti a vytváří pevně a 
elastické spoje. 
Vlastnosti produktu: 
 ▪  univerzální, vhodný na lepení různých povrchů 
 ▪  neobsahuje ředidla 
 ▪  neobsahuje isokyanát, 
 ▪  neobsahuje ftaláty 
 ▪  bez zápachu 
 ▪  snadno zpracovatelný při teplotách od 5 °C do 40 °C 
 ▪  stabilní při teplotách od - 40 °C do + 100 °C 
 ▪  odolný vůči korozi 
 ▪  po vytvrzení vytváří velmi elastické spoje, které je
    možné natírat 

Použití: 
Nenahraditelný všude tam, kde se rychlost počítá. 
Spojuje, opravuje, těsní a vyplňuje mnoho materiálů, 
jako je dřevo, sklo, kovy, plasty a je přilnavý k minerál-
ním podkladům. Dokonale lepí sklo.

Obsah: 250g

(SK)  HYBRICX 
Veľmi silný  jednozložkový lepidlo-tmel, ktorý sa dá 
aplikovať na všetky povrchy (stavebníctvo, automo-
bilový priemysel). 
Odoláva teplotám od - 45°C do + 100°C. Silá spojenia 
je 30kg/cm2. Dokáže lepiť aj hladké a pórovité povrchy 
navzájom. Úplne bez zápachu a bez škodlivých 
riedidiel. Nereaguje s lepeným podkladom,  preto  môže 
byť použitý v kamenárstve (nefarbí štruktúru kameňa). 
Po vytvrdnutí ho môžete maľovať.

Osah: 310ml, 290ml

(CZ)  HYBRICX 
Velmi silný jednosložkový lepidlo-tmel, který se dá 
aplikovat na všechny povrchy (stavebnictví, automo-
bilový průmysl). 
Odolává teplotám od - 45 °C do + 100 °C. Síla spojení 
je 30kg/cm2. Dokáže lepit i hladké a pórovité povrchy 
navzájem. Zcela bez zápachu a bez škodlivých ředidel. 
Nereaguje s lepeným podkladem, pro to může být 
použit v kamenictví (nebarví strukturu kamene). Po 
zatvrdnutí jej můžete malovat.

Obsah: 310ml, 290ml
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(SK)  BONDIX 48
Kyanoacrylátové lepidlo s vyššou viskozitou na báze 
etylénu. Používa sa hlavne na lepenie ťažko lepivých 
materiálov, kde namáhanie spoja je rovnomerne 
rozložené alebo je spoj namáhaný na zvýšený ťah 
alebo strih. Lepidlo je doporučené najmä na materiály 
elastické, porézne a savé (papier alebo koža). Pri 
lepení gumy zachováva plnú elasticitu. 

Obsah: 20g

(CZ)  BONDIX 48
Kyanoacrylátové lepidlo s vyšší viskozitou na bázi 
ethylenu. Používá se hlavně na lepení obtížně lepivých 
materiálů, kde namáhání spoje je rovnoměrně 
rozložené nebo je spoj namáhán na zvýšený tah nebo 
střih. Lepidlo je doporučeno zejména na materiály 
elastické, porézní a savé (papír nebo kůže). Při lepení 
gumy zachovává plnou elasticitu.

Obsah: 20g

(SK)  BONDIX 96
Jednožložkové, rýchlo vytvrdzujúce kyanoacrylátové 
lepidlo s nízkou viskozitou. Plná chemická odolnosť je 
dosiahnutá po 24 hodinách.
Hlavné použitie – lepenie kovov. Vhodný je na použitie 
lepenia povrchov, kde je potrebné preniknutie lepidla do 
materiálu - oceľ, hliník, materiály s prítomnosťou 
dvojchromanu zinku, kaučuku, neoprenu, bakelitu, ABS, 
gumy, plastov.

Obsah: 20g

(CZ)  BONDIX 96
Jednosložkový, rychle vytvrzující kyanoacrylátové 
lepidlo s nízkou viskozitou. Plná chemická odolnost je 
dosažena po 24 hodinách. 
Hlavní použití - lepení kovů. Vhodný je pro použití 
lepení povrchů, kde je třeba proniknutí lepidla do 
materiálu - ocel, hliník, materiály s přítomností 
dichromanu zinku, kaučuku, neoprenu, bakelitu, ABS, 
gumy, plastů.

Obsah: 20g

(SK)  BONDIX-GEL 3g
Gélová konzistencia zabraňuje stekaniu z vertikálnych 
povrchov. Lepidlo novej generácie je špeciálne 
navrhnuté tak, aby nedošlo k upchatiu fľaštičky. 
Okamžite spája väčšinu povrchov: drevo, kov, porcelán, 
guma, keramika.

Obsah: 3g

(CZ)  BONDIX-GEL 3g
Gelová konzistence zabraňuje stékání z vertikálních 
povrchů. Lepidlo nové generace je speciálně navrženo 
tak, aby nedošlo k ucpání lahvičky. Okamžitě spojuje 
většinu povrchů: dřevo, kov, porcelán, gumu, keramiku.

Obsah: 3g

(SK)  CX-80 SILV WELD
Gélová konzistencia zabraňuje stekaniu z vertikálnych 
povrchov. Lepidlo novej generácie je špeciálne 
navrhnuté tak, aby nedošlo k upchatiu fľaštičky. 
Okamžite spája väčšinu povrchov: drevo, kov, porcelán, 
guma, keramika.

Obsah: 28 ml

(CZ)  CX-80 SILV WELD
Gelová konzistence zabraňuje stékání z vertikálních 
povrchů. Lepidlo nové generace je speciálně navrženo 
tak, aby nedošlo k ucpání lahvičky. Okamžitě spojuje 
většinu povrchů: dřevo, kov, porcelán, gumu, keramiku.

Obsah: 28 ml
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(SK)  DACNICX
Minerálny olej na vzduchové, rotačné a tlakové  
kompresory.
Určený  pre mazanie skrutkových a piestových 
kompresorov, zabraňuje tvorbe usadenín.
Zaisťuje dobrú separáciu zmesi oleja /vzduch a olej/ 
kondenzát 
Chráni  proti opotrebeniu a korózii.
DACNICX  umožňuje zníženie  prevádzkových 
nákladov na získanie stlačeného vzduchu prostred-
níctvom optimalizácie účinnosti kompresorov.

Obsah: 0,6 L

(CZ)  DACNICX
Minerální olej na vzduchové, rotační a tlakové kompre-
sory. 
Určený pro mazání šroubových a pístových 
kompresorů, zabraňuje tvorbě usazenin. 
Zajišťuje dobrou separaci směsi oleje / vzduch a olej / 
kondenzát 
Chrání proti opotřebení a korozi. 
DACNICX umožňuje snížení provozních nákladů na 
získání stlačeného vzduchu prostřednictvím optimali-
zace účinnosti kompresorů.

Obsah: 0,6 L

(SK)  PNEUMACX M 
Minerálny olej pre pneumatické náradie. 
Olej PNEUMACX M je profesionálny produkt vytvorený 
z vysoko kvalitných základových olejov a ďalších 
prísad. Spĺňa požiadavky pre pneumatické nástroje, 
používané na vŕtanie do skál, pri práci v baniach, pod 
zemou i na povrchu.

Obsah: 0,6 L

(CZ)  PNEUMACX M 
Minerální olej pro pneumatické nářadí. 
Olej PNEUMACX M je profesionální produkt vytvořený 
z vysoce kvalitních základových olejů a dalších přísad. 
Splňuje požadavky pro pneumatické nástroje používané 
pro vrtání do skal, při práci v dolech, pod zemí i na 
povrchu.

Obsah: 0,6 L

(SK)  PNEUMACX  
Olej do pneumatických náradí, nezamŕzajúci. Vysoká 
nárazová pevnosť vďaka obsahu ďalších EP, ktorá 
zabraňuje opotrebeniu zariadenia. Zabraňuje tvorbe 
ľadu na výstupe vzduchu. Odstraňuje vodu, chráni proti 
korózii.

Obsah: 0,6 L

(CZ)  PNEUMACX  
Olej do pneumatických nářadí, nemrznoucí. Vysoká 
rázová pevnost díky obsahu dalších EP, která 
zabraňuje opotřebení zařízení. Zabraňuje tvorbě ledu 
na výstupu vzduchu. Odstraňuje vodu, chrání proti 
korozi.

Obsah: 0,6 L

(SK)  AGREGiX 
Olej do generátorov  a kosačiek na trávu, používa sa do 
4-taktných a dieselových motorov.
Používa sa v zariadeniach: spaľovacie motory, prívesné 
lodné motory, elektrocentrály, kosačky na trávu, 
traktory, snehové frézy, čerpadlá. Zabraňuje opotrebe-
niu a korózii. Poskytuje dobré mazanie. Udržuje motor 
bez sedimentov a karbónových usadenín.

Obsah: 1 L

(CZ)  AGREGiX  
Olej do generátorů a sekaček na trávu, používá se do 
4-taktních a dieselových motorů. 
Používá se v zařízeních: spalovací motory, přívěsné 
lodní motory, elektrocentrály, sekačky na trávu, traktory, 
sněhové frézy, čerpadla. Zabraňuje opotřebení a korozi. 
Poskytuje dobré mazání. Udržuje motor bez sedimentů 
a karbonových usazenin.

Obsah: 1 L
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