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Přípravky na všestranné použití
Maziva v konzervách, tubách a sprejích
Nová sada kosmetických přípravků pro automobily
Speciální přípravky ulehčující provoz automobilů
AUTO WELD sváření za studena
Lepidla a těsnění

Prípravky na všestranné použitie
Mazivá v konzervách, tubách a sprejoch
Nová sada kozmetických prípravkov pre automobily
Špeciálne prípravky uľahčujúce prevádzku automobilov
AUTO WELD zváranie za studena
Lepidlá a tesnenia
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CX-80 s přísadou Krytox - Teflon
CX-80 Krytox teflon je přípravek nejvyšší kvality. Je vhodný na použití v mnohých průmyslových odvětvích a oblastech každodenního 
života. Po aplikaci vytvoří na povrchu tenký povlak, který zvyšuje odolnost proti otěru a tím prodlužuje životnost výrobku.
CX-80 Krytox - teflon má nízký součinitel tření. Používá se v stavebních kováních, ve vojenském vybavení a v mnoha dalších aplikacích, 
kde je důležitý opakující se pohyb na hladkém povrchu. Že je nevodivý je vhodný na údržbu a ochranu elektrických konektorů a spojů.
CX-80 Krytox  teflon se doporučuje jako součást základní výbavy každého kola. Ideálně se hodí jako mazivo na řetězy, přehazovačky, 
brzdová lanka, ozubená kola. Zvyšuje jejich životnost a zároveň snižuje tření mezi prvky a jejich opotřebení.
CX-80 Krytox  teflon se používá při výrobě výlisků z pryže a plastů, kde plní roli separátoru. Napomáhá k lepšímu uvolňování výlisků.
Obsah:100 ml, 200 ml, 400 ml
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CX-80 Kapalina pro opravářské a konzervační účely.
Maže, penetruje, odstraňuje vlhkost, čistí a konzervuje.

CX-80 kapalina pro opravářské a konzervační účely
Ideální pro zapalování a rozdělovač automobilů. Ulehčuje startování motorů, které byly vystaveny nadměrné vlhkosti.
Eliminuje pískání, maže závěsy, zámky, garnýže, kolejničky zásuvek a jiné. Ušetří hodiny práce při uvolňování rezavých spojů šroubků 
a matic.
Zabraňuje korozi nástrojů a mechanizmů, které se delší dobu nepoužívaly: sekačky na trávu, zahradnické nůžky, nůžky, rybářské navijáky,
nářadí, truhlářské nářadí, sportovní potřeby apod.
Čistí a chrání: zbraně, hračky, skateboardy, brusle a lyžařskou výstroj.
Maže a chrání. Proniká do nejtenčích mezer mechanizmů a zařízení. 
Zabraňuje zamrzání zámků.
Obsah: 100ml, 200ml, 400ml,5L,25L, 205L, sprej.

CX-80 Kvapalina pre opravárske a konzervačné účely
Ideálna pre zapaľovanie a rozdeľovače automobilov. Uľahčuje štartovanie motorov, ktoré boli vystavené nadmernej vlhkosti. Eliminuje 
pískanie, maže závesy, zámky, garniže, koľajničky zásuviek a iné. Ušetrí hodiny práce pri uvoľňovaní hrdzavých spojov skrutiek a matíc.
Zabraňuje korózii nástrojov a mechanizmov,  ktoré sa dlhšiu dobu nepoužívali: kosačky na trávu, záhradnícke nožnice, nožnice, rybárske 
navijaky, náradie, stolárske náradie, športové potreby a pod.  
Čistí, chráni a maže: zbrane, hračky, skateboardy, korčule a lyžiarsku výstroj.
Preniká do najtenších medzier mechanizmov a zariadení. 
Zabraňuje zamŕzaniu zámkov. 
Obsah: 100 ml, 200 ml, 400 ml, 5L, 25L, 205L, sprej

CX-80 s prísadou Krytox - Teflón
CX-80 Krytox - teflón  je prípravok najvyššej kvality. Je vhodný na použitie v mnohých priemyselných odvetviach a oblastiach 
každodenného života. Po aplikácii vytvorí na povrchu tenký povlak, ktorý zvyšuje odolnosť proti oteru, a tým predlžuje životnosť výrobku. 
CX-80 Krytox - teflón  má nízky súčiniteľ trenia. Používa sa  v stavebných kovaniach, vo vojenskom  vybavení a v mnohých  ďalších 
aplikáciách, kde je dôležitý opakujúci sa pohyb na hladkom povrchu. Keďže je nevodivý je vhodný na údržbu a ochranu elektrických 
konektorov a spojov.
CX-80 Krytox - teflón sa doporučuje ako súčasť základnej výbavy každého bicykla. Ideálne sa hodí ako mazivo pre reťaze, prehadzovačky, 
brzdové lanká, ozubené kolesá.  Znižuje trenie medzi prvkami čím sa  zvyšuje ich životnosť.
CX-80 Krytox - teflón sa používa sa pri výrobe výliskov z gumy a plastov, kde plní úlohu separátora. Napomáha k lepšiemu  uvoľňovaniu 
výliskov.
Obsah: 100 ml, 200 ml, 400 ml

CX-80 Kvapalina pre opravárske a konzervačné účely 
Maže, penetruje, odstraňuje vlhkosť,
čistí a konzervuje.
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CX-80 MAZIVO LITIOVÉ
Univerzální mazivo určené pro mazání různých 

pohybových mechanizmů v automobilovém průmyslu i 
zemědělství. Zabezpečuje vynikající mazání i za nejtvrdších 
podmínek.
Je odolné vůči vodě a oxidaci. Chrání proti opotřebení a korozi, 
což prodlužuje životnost ložisek. Obsahuje EP přísady. Mazivo 
je mechanicky stabilní a lehce čerpatelné díky měkké 
konzistenci. Splňuje SKF Emcor test. Určené pro použití při 
teplotách od -20°C do + 130°C.
Obsah: 150 ml, 40g, 500g, 5kg a 200kg

CX-80 MAZIVO MĚDĚNÉ  VYSOKOTEPLOTNÍ
Univerzální preparát, určený pro použití v nejtvrdších 

podmínkách a širokém rozsahu teplot od -30° C do 1200° C. 
Poskytuje vynikající mazání. Chrání před opotřebováním v 
čase tření, před  korozí a při vysokých  teplotách.
POUŽITÍ:  Mazání šroubků a matic, závitových a rourkových 
spojů, zapalovacích svíček, ozubení, podložek, disků, 
kontaktů baterií, zařízeni v přístavech a na molech, silně 
zatížených ložisek všech druhů a další komponenty a systémy 
pro průmyslové stroje a vozidla.
Obsah: 150ml, 40g, 500g, 5kg, 200kg

AUTOWELD    - SVÁŘENÍ ZA STUDENA
Sváření za studena. Nejpevnější spoj na světě. Zpevňuje, vyplňuje a spojuje všechny tvrdé povrchy jako: slitina, ocel, hliník, různé druhy 

dřeva, keramiku a plastické hmoty. Po vytvrdnutí je možné ho vrtat, brousit, řezat závity, obrábět s plnou zárukou, že se nesmrští. Jednoduché 
použití.Dá se formovat do 25 minut. Odolává teplotám do 315° C a je odolný vůči oleji, vodě, benzínu a chemikáliím. Trvanlivost v tubě je 20 let.
Spoj AUTOWELD má tisíce uplatnění: mechanické opravy, prasklý blok motoru, oprava sedel ventilů,  kapajících bojleru, zařízení koupelen, 
keramické dlažby, pračky, sušičky a mnoha dalších. Vyplní různé praskliny a netěsnosti
Obsah 2x28,4g

CX KWIK
CX Kwik - určený pro studené svařování. Rychle schnoucí lepidlo zpevňuje, vyplňuje a spojuje všechny tvrdé povrchy jako: litina, ocel, hliník, 

různé druhy dřeva, keramiku a plastické hmoty. Je možné jej vrtat, brousit, řezat závity, obdělávat s plnou zárukou, že se nesmršťuje. Snadné použití 
- dá se formovat do 4 minut. Odolává teplotám do 150 ° C. Trvanlivost v tubě je 20 let.
Obsah: 2 x 28,4 g

STIKWELD
STIKWELD  spojuje, zpevňuje, utěsňuje suché i mokré povrchy. Tvrdne v suchých podmínkách i při zvýšené vlhkosti. Ideální je v 

mimořádných situacích pro rychlé opravy. STIKWELD je lepicí tmel jednoduchý na použití a po zatvrdnutí pevný jako ocel. Jeho plastická 
konzistence a tvarová stálost eliminuje zatékání a poskytuje výborné možnosti pro rychlé a efektivní opravy i v nejtěžších dostupných místech bez 
nepořádku.
Za účelem vykonání rychlé opravy na předmětech z oceli, železa, hliníku a kovu směs mícháme po dobu 1 minuty. Po 5 minutách nastává částečné 
zatvrdnutí. Po hodině je spoj úplně zatvrdnutý a připravený na použití.
Obsah 64g

COPPER STICK
Epoxidová prysky ice, která spojuje, zpevňuje, utěsňuje měděná zařízení, ale také všechny tvrdé kovy. Je odolná vůči působení nafty a 

benzínu.
Zatvrdne dokonce i pod vodou. Odolává teplotám do 150° C.

ř

®
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BONDIX-5
BONDIX-5- lepidlo nové generace speciálně navržené tak, aby nedošlo k zacpání hrdla lahvičky. Okamžitě spojuje většinu povrchů:dřevo, 

kov, porcelán, gumu, keramiku.
Obsah: 5g,20g

Maziva CX  80 MAZIVO S LITIOM
Univerzálne mazivo určené pre mazanie rôznych 

pohybových mechanizmov v automobilovom priemysle i v 
poľnohospodárstve. Zabezpečuje vynikajúce mazanie aj za 
najtvrdších podmienok.
Je odolné voči vode a oxidácii. Chráni proti opotrebeniu a korózii, čo 
predlžuje životnosť ložísk. Obsahuje EP prísady. Mazivo je 
mechanicky stabilné a ľahko čerpateľné vďaka  mäkkej 
konzistencii. Spĺňa SKF Emcor test.
Je určené na použitie pri teplotách od  -20 ° C do +130 ° C. 
Obsah: 150 ml a 40 g, 500 g, 5 kg, 200 kg.

CX-80 MAZIVO S MEĎOU - VYSOKOTEPLOTNÉ
Univerzálny preparát je určený pre použitie v najtvrdších 

podmienkach a širokom rozsahu teplôt od -30°C do 1200°C. 
Poskytuje vynikajúce mazanie. Chráni pred opotrebovávaním 
počas  trenia, vysokých teplotách   a pred  koróziou.
POUŽITIE: Mazanie skrutiek a matíc, závitových  a rúrkových 
spojov, zapaľovacích sviečok, ozubení, podložiek, diskov, 
kontaktov batérií, zariadení v prístavoch a na mólach, silne 
zaťažených ložísk všetkých druhov a ďalšie komponenty a systémy   
pre  priemyselné stroje a vozidlá.
Obsah: 150 ml a 40 g, 500 g, 5 kg, 200 kg.

CX-80 MAZIVO SILIKONOVÉ
Je to mazivo vysoce viskózní a bezbarvé. Vytváří film s 

mimořádnou odolností. Maximálně snižuje tření a prodlužuje 
životnost zařízení.
Přípravek je určený pro použití na kontaktní plochy vyrobené z 
plastu, kovu, keramiky, gumy a další. Nezanechává skvrny, 
nelepí se s prachem. Díky nepřilnavosti umožňuje lehké 
odstranění odlitku z formy.  Hustota- 1,25 g /cm³ CX-80, 
silikonový mazací přípravek má PZH umožňující kontakt s 
tekoucí vodou. Je vhodný i na údržbu strojů v potravinářském 
průmyslu.
Obsah: 40g, 500g, 5kg, 200kg. 

CX-80 MAZIVO SO SILIKONOM
Je to mazivo vysoko viskózne a bezfarebné. Vytvára film s 

mimoriadnou odolnosťou. Maximálne znižuje trenie a predlžuje 
životnosť zariadenia. Prípravok je určený pre použitie na kontaktné 
plochy vyrobené z plastu, kovu, keramiky, gumy a ďalšie. 
Nezanecháva škvrny, nelepí sa  s prachom. Vďaka nepriľnavosti 
umožňuje ľahké odstránenie odliatku z formy.
Hustota - 1,25 g / cm ³. CX-80 - silikónové mazivo má PZH 
umožňujúci kontakt s tečúcou vodou. Je vhodný aj na údržbu 
strojov v potravinárskom priemysle.
Obsah: 40 g, 500 g, 5 kg, 200 kg. 

CX-80 MAZIVO S MOLIBDENEM
Je univerzální multi-účelové lithiové mazivo obsahující 

molybden bisulfid EP a modifikátory tření. Zabraňuje tření i za 
extrémních podmínek. Byl navržený pro použití ve vozidlech, 
vysokozdvižných vozících, průmyslových zařízeních 
pracujících ve vlhkém prostředí /jeřáby apod./. Používá se na 
mazání kloubů, spínačů, ložisek, hřídelí a dalších 
mechanizmů. Dále na mazání podvozků nákladních 
automobilů, traktorů, buldozerů a dalších vozidel. Výrobek je 
mechanicky stabilní a lehce čerpatelný s měkkou konzistencí.
Obsah: 500g, 5kg, 200 kg.

CX-80 MAZIVO S MOLIBDENOM
Je univerzálne, multi-účelové  lítiové  mazivo obsahujúce 

molybdén disulfid EP a modifikátory trenia. Zabraňuje treniu aj za 
extrémnych podmienok. Bol navrhnutý pre použitie vo vozidlách, 
vysokozdvižných vozíkoch, priemyselných zariadeniach 
pracujúcich vo vlhkom prostredí (žeriavy a pod). Používa sa na 
mazanie kĺbov, spínačov, ložísk, hriadeľov a ďalších mechanizmov. 
Ďalej na mazanie podvozkov nákladných automobilov, traktorov, 
buldozérov a ďalších vozidiel. Výrobok je mechanicky stabilný a 
ľahko čerpateľný,  s mäkkou konzistenciou.
Obsah: 500 g, 5 kg, 200 kg.

CX- 80 MAZIVO GRAFITOVÉ
CX-80 Grafit- vápníkové mazivo je vyrobené na bázi 

mikronizovaných grafitů. Hodí se především pro mazání 
složek vystavených povětrnostním podmínkám. Má vysokou 
odolnost vůči vodě a dobrou ochranu proti korozi. Chrání před 
předčasným opotřebením. Suché mazací vlastnosti grafitu 
jsou výborně využitelné při vysokých teplotách. Má vysokou 
elektrickou vodivost. Je určený k mazání všeobecně. Dále k 
mazání otevřených převodů, elektrických sběračů /železniční 
a tramvajové/, k mazání stavebních a zemědělských strojů, 
řetězů v potravinářských pecích/suché mazání/.
Obsah grafitu 15%. Obsah: 500 g, 5 kg, 200kg.

CX-80 MAZIVO S GRAFITOM
CX-80 Grafit - vápnikové mazivo je vyrobené na báze 

mikronizovaných grafitov. Hodí sa predovšetkým na mazanie 
kovových častí strojov vystavených poveternostným podmienkam. 
Má vysokú odolnosť voči vode a dobrú ochranu proti korózii. Chráni 
pred predčasným opotrebením. Suché mazacie vlastnosti grafitu 
sú výborne využiteľné pri  vysokých teplotách. Má vysokú elektrickú 
vodivosť. Je určený k všeobecnému mazaniu. Ďalej k mazaniu 
otvorených prevodov, elektrických zberačov (železničné a 
električkové), k mazaniu stavebných a poľnohospodárskych  
strojov, reťazí v potravinárskych peciach (suché mazanie). 
Obsah grafitu 15%. Obsah: 500 g, 5 kg, 200 kg.

CX MAZIVO DO VYSOKOOTÁČKOVÝCH LOŽISEK
CX-80 je komplexně plastické mazivo na bázi lithia a 

vybraných minerálních doplňků /včetně EP/. Je určený pro 
mazání vysokootáčkových ložisek vystavených vysoké teplotě 
a vodě /těžební zařízení, automobily, stavební stroje/, 
ventilátory, sušiče, ložiska pro střední a vysokou rychlost 
namáhané na vibrace. Provozní teplota do 200° C.
Obsah 500g, 5kg, 200kg.

CX-80 MAZIVO DO VYSOKOOTÁČKOVÝCH LOŽÍSK
CX-80- je komplexné plastické mazivo na báze lítia a 

vybraných minerálnych doplnkov (vrátane EP). Je určený pre 
mazanie vysokootáčkových ložísk vystavených vysokej teplote a 
vode (ťažobné zariadenia, automobily, stavebné stroje), ventilátory, 
sušiče, ložiská stredne a vysokootáčkové, namáhané na vibrácie. 
Prevádzková teplota do 200 °C.
Obsah: 500 g, 5 kg, 200 kg

CX-80 MOTO CHAIN
CX-80 MOTO CHAIN je produkt určený speciálně pro 

motocykly a kola. Splňuje specifické požadavky na mazání 
převodových řetězů a dalších pohyblivých částí. Je odolný vůči 
prachu, špíně, vodě a blátu. Je také vhodný na mazání 
řadících lanek, zámků, nezakrytých částí zavěšení předních 
kol a všech styku „kov- kov“ , kde je potřeba snížit tření.
Výrobek je bezbarvý, takže nebudou žádné špinavé ruce ani 
oblečení. Po usušení se vytvoří dlouhotrvající ochranný 
povlak, který snižuje hlučnost a chrání povrch před korozí.
Obsah: 250 ml, 400 ml

CX-80 MOTO CHAIN
CX-80 MOTO CHAIN - je produkt určený špeciálne pre 

motocykle a bicykle. Spĺňa špecifické požiadavky na mazanie 
prevodových reťazí a ďalších pohyblivých častí. Je odolný voči 
prachu, špine, vode a blatu. Je tiež vhodný na mazanie radiacich 
laniek, zámkov, nezakrytých častí zavesenia predných kolies, 
tlmičov a všetkých stykov „kov  kov“, kde je potrebné znížiť trenie. 
Výrobok je bezfarebný, takže žiadne špinavé ruky ani oblečenie. Po 
usušení sa vytvorí dlhotrvajúci ochranný povlak, ktorý znižuje 
hlučnosť a chráni povrch pred koróziou. 
Obsah: 250 ml, 400 ml

AUTOWELD   - ZVÁRANIE ZA STUDENA
Prípravok je určený na zváranie za studena. Vytvára najpevnejší spoj na svete. Spevňuje, vypĺňa a spája všetky tvrdé povrchy ako liatina, 

oceľ, hliník, rôzne druhy dreva, keramiku a plastické hmoty. Po vytvrdnutí je  možné ho vŕtať, brúsiť, rezať závity, obrábať s plnou zárukou, že sa 
nezmrští. Jednoduché použitie.  Dá sa formovať do 25 minút. Odoláva teplotám do  315°C a je odolný voči oleju, vode, benzínu a chemikáliám. 
Trvanlivosť v tube je 20 rokov. Spoj AUTOWELD má tisíce uplatnení: mechanické opravy, prasknutý blok motora, oprava sediel ventilov, kvapkajúce 
bojlery, zariadenie kúpeľní, keramické dlažby a obklady, práčky, sušičky, sekačky a mnoho ďalších. Vypĺňa rôzne praskliny a netesnosti.
Obsah: 2 x 28,4g

STIKWELD
STIKWELD  spája, spevňuje, utesňuje suché aj mokré povrchy. Tvrdne v podmienkach suchých aj pri zvýšenej vlhkosti. Je ideálny  v 

mimoriadnych situáciách pre rýchle opravy. STIKWELD je lepiaci tmel jednoduchý na použitie a po vytvrdnutí pevný ako oceľ. Jeho plastická 
konzistencia a tvarová stálosť eliminuje zatekanie a poskytuje výborné možnosti pre rýchle a efektívne opravy aj v najťažšie dostupných miestach 
bez neporiadku.
Za účelom vykonania rýchlej opravy na predmetoch z ocele, železa, hliníka a kovu zmes miešame  po dobu 1 minúty. Po 5 minútach nastáva 
čiastočné zatvrdnutie. Po hodine je spoj úplne zatvrdnutý a  pripravený na ďalšie úpravy. 
Obsah: 64 g

BONDIX-5
BONDIX-5 - lepidlo novej generácie špeciálne navrhnuté tak, aby nedošlo k upchatiu hrdla fľaštičky. Okamžite spája väčšinu povrchov: 

drevo, kov, porcelán, guma, keramika. 
Obsah: 5 g, 20 g

COPPER STICK
Epoxidová živica, ktorá spája, spevňuje, utesňuje medené vedenia, ale tak isto všetky tvrdé kovy. Je odolná voči pôsobeniu nafty a benzínu. 

Vytvrdne dokonca aj pod vodou. Odoláva teplotám do 150° C.

Lepidla a těsnění Lepidlá a tesnenia

CX KWIK
CX Kwik  určený pre studené zváranie. Rýchlo schnúce lepidlo spevňuje, vypĺňa a spája všetky tvrdé povrchy ako: liatina, oceľ, hliník, rôzne 

druhy dreva, keramiku a plastické hmoty. Je možné ho vŕtať, brúsiť, rezať závity, obrábať s plnou zárukou, že sa nezmrští. Jednoduché použitie  dá 
sa formovať do 4 minút. Odoláva teplotám do  150°C. Trvanlivosť v tube je 20 rokov. 
Obsah: 2 x 28,4g

Mazivá
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CX-80 MAZIVO LITIOVÉ
Univerzální mazivo určené pro mazání různých 

pohybových mechanizmů v automobilovém průmyslu i 
zemědělství. Zabezpečuje vynikající mazání i za nejtvrdších 
podmínek.
Je odolné vůči vodě a oxidaci. Chrání proti opotřebení a korozi, 
což prodlužuje životnost ložisek. Obsahuje EP přísady. Mazivo 
je mechanicky stabilní a lehce čerpatelné díky měkké 
konzistenci. Splňuje SKF Emcor test. Určené pro použití při 
teplotách od -20°C do + 130°C.
Obsah: 150 ml, 40g, 500g, 5kg a 200kg

CX-80 MAZIVO MĚDĚNÉ  VYSOKOTEPLOTNÍ
Univerzální preparát, určený pro použití v nejtvrdších 

podmínkách a širokém rozsahu teplot od -30° C do 1200° C. 
Poskytuje vynikající mazání. Chrání před opotřebováním v 
čase tření, před  korozí a při vysokých  teplotách.
POUŽITÍ:  Mazání šroubků a matic, závitových a rourkových 
spojů, zapalovacích svíček, ozubení, podložek, disků, 
kontaktů baterií, zařízeni v přístavech a na molech, silně 
zatížených ložisek všech druhů a další komponenty a systémy 
pro průmyslové stroje a vozidla.
Obsah: 150ml, 40g, 500g, 5kg, 200kg

AUTOWELD    - SVÁŘENÍ ZA STUDENA
Sváření za studena. Nejpevnější spoj na světě. Zpevňuje, vyplňuje a spojuje všechny tvrdé povrchy jako: slitina, ocel, hliník, různé druhy 

dřeva, keramiku a plastické hmoty. Po vytvrdnutí je možné ho vrtat, brousit, řezat závity, obrábět s plnou zárukou, že se nesmrští. Jednoduché 
použití.Dá se formovat do 25 minut. Odolává teplotám do 315° C a je odolný vůči oleji, vodě, benzínu a chemikáliím. Trvanlivost v tubě je 20 let.
Spoj AUTOWELD má tisíce uplatnění: mechanické opravy, prasklý blok motoru, oprava sedel ventilů,  kapajících bojleru, zařízení koupelen, 
keramické dlažby, pračky, sušičky a mnoha dalších. Vyplní různé praskliny a netěsnosti
Obsah 2x28,4g

CX KWIK
CX Kwik - určený pro studené svařování. Rychle schnoucí lepidlo zpevňuje, vyplňuje a spojuje všechny tvrdé povrchy jako: litina, ocel, hliník, 

různé druhy dřeva, keramiku a plastické hmoty. Je možné jej vrtat, brousit, řezat závity, obdělávat s plnou zárukou, že se nesmršťuje. Snadné použití 
- dá se formovat do 4 minut. Odolává teplotám do 150 ° C. Trvanlivost v tubě je 20 let.
Obsah: 2 x 28,4 g

STIKWELD
STIKWELD  spojuje, zpevňuje, utěsňuje suché i mokré povrchy. Tvrdne v suchých podmínkách i při zvýšené vlhkosti. Ideální je v 

mimořádných situacích pro rychlé opravy. STIKWELD je lepicí tmel jednoduchý na použití a po zatvrdnutí pevný jako ocel. Jeho plastická 
konzistence a tvarová stálost eliminuje zatékání a poskytuje výborné možnosti pro rychlé a efektivní opravy i v nejtěžších dostupných místech bez 
nepořádku.
Za účelem vykonání rychlé opravy na předmětech z oceli, železa, hliníku a kovu směs mícháme po dobu 1 minuty. Po 5 minutách nastává částečné 
zatvrdnutí. Po hodině je spoj úplně zatvrdnutý a připravený na použití.
Obsah 64g

COPPER STICK
Epoxidová prysky ice, která spojuje, zpevňuje, utěsňuje měděná zařízení, ale také všechny tvrdé kovy. Je odolná vůči působení nafty a 

benzínu.
Zatvrdne dokonce i pod vodou. Odolává teplotám do 150° C.
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BONDIX-5
BONDIX-5- lepidlo nové generace speciálně navržené tak, aby nedošlo k zacpání hrdla lahvičky. Okamžitě spojuje většinu povrchů:dřevo, 

kov, porcelán, gumu, keramiku.
Obsah: 5g,20g

Maziva CX  80 MAZIVO S LITIOM
Univerzálne mazivo určené pre mazanie rôznych 

pohybových mechanizmov v automobilovom priemysle i v 
poľnohospodárstve. Zabezpečuje vynikajúce mazanie aj za 
najtvrdších podmienok.
Je odolné voči vode a oxidácii. Chráni proti opotrebeniu a korózii, čo 
predlžuje životnosť ložísk. Obsahuje EP prísady. Mazivo je 
mechanicky stabilné a ľahko čerpateľné vďaka  mäkkej 
konzistencii. Spĺňa SKF Emcor test.
Je určené na použitie pri teplotách od  -20 ° C do +130 ° C. 
Obsah: 150 ml a 40 g, 500 g, 5 kg, 200 kg.

CX-80 MAZIVO S MEĎOU - VYSOKOTEPLOTNÉ
Univerzálny preparát je určený pre použitie v najtvrdších 

podmienkach a širokom rozsahu teplôt od -30°C do 1200°C. 
Poskytuje vynikajúce mazanie. Chráni pred opotrebovávaním 
počas  trenia, vysokých teplotách   a pred  koróziou.
POUŽITIE: Mazanie skrutiek a matíc, závitových  a rúrkových 
spojov, zapaľovacích sviečok, ozubení, podložiek, diskov, 
kontaktov batérií, zariadení v prístavoch a na mólach, silne 
zaťažených ložísk všetkých druhov a ďalšie komponenty a systémy   
pre  priemyselné stroje a vozidlá.
Obsah: 150 ml a 40 g, 500 g, 5 kg, 200 kg.

CX-80 MAZIVO SILIKONOVÉ
Je to mazivo vysoce viskózní a bezbarvé. Vytváří film s 

mimořádnou odolností. Maximálně snižuje tření a prodlužuje 
životnost zařízení.
Přípravek je určený pro použití na kontaktní plochy vyrobené z 
plastu, kovu, keramiky, gumy a další. Nezanechává skvrny, 
nelepí se s prachem. Díky nepřilnavosti umožňuje lehké 
odstranění odlitku z formy.  Hustota- 1,25 g /cm³ CX-80, 
silikonový mazací přípravek má PZH umožňující kontakt s 
tekoucí vodou. Je vhodný i na údržbu strojů v potravinářském 
průmyslu.
Obsah: 40g, 500g, 5kg, 200kg. 

CX-80 MAZIVO SO SILIKONOM
Je to mazivo vysoko viskózne a bezfarebné. Vytvára film s 

mimoriadnou odolnosťou. Maximálne znižuje trenie a predlžuje 
životnosť zariadenia. Prípravok je určený pre použitie na kontaktné 
plochy vyrobené z plastu, kovu, keramiky, gumy a ďalšie. 
Nezanecháva škvrny, nelepí sa  s prachom. Vďaka nepriľnavosti 
umožňuje ľahké odstránenie odliatku z formy.
Hustota - 1,25 g / cm ³. CX-80 - silikónové mazivo má PZH 
umožňujúci kontakt s tečúcou vodou. Je vhodný aj na údržbu 
strojov v potravinárskom priemysle.
Obsah: 40 g, 500 g, 5 kg, 200 kg. 

CX-80 MAZIVO S MOLIBDENEM
Je univerzální multi-účelové lithiové mazivo obsahující 

molybden bisulfid EP a modifikátory tření. Zabraňuje tření i za 
extrémních podmínek. Byl navržený pro použití ve vozidlech, 
vysokozdvižných vozících, průmyslových zařízeních 
pracujících ve vlhkém prostředí /jeřáby apod./. Používá se na 
mazání kloubů, spínačů, ložisek, hřídelí a dalších 
mechanizmů. Dále na mazání podvozků nákladních 
automobilů, traktorů, buldozerů a dalších vozidel. Výrobek je 
mechanicky stabilní a lehce čerpatelný s měkkou konzistencí.
Obsah: 500g, 5kg, 200 kg.

CX-80 MAZIVO S MOLIBDENOM
Je univerzálne, multi-účelové  lítiové  mazivo obsahujúce 

molybdén disulfid EP a modifikátory trenia. Zabraňuje treniu aj za 
extrémnych podmienok. Bol navrhnutý pre použitie vo vozidlách, 
vysokozdvižných vozíkoch, priemyselných zariadeniach 
pracujúcich vo vlhkom prostredí (žeriavy a pod). Používa sa na 
mazanie kĺbov, spínačov, ložísk, hriadeľov a ďalších mechanizmov. 
Ďalej na mazanie podvozkov nákladných automobilov, traktorov, 
buldozérov a ďalších vozidiel. Výrobok je mechanicky stabilný a 
ľahko čerpateľný,  s mäkkou konzistenciou.
Obsah: 500 g, 5 kg, 200 kg.

CX- 80 MAZIVO GRAFITOVÉ
CX-80 Grafit- vápníkové mazivo je vyrobené na bázi 

mikronizovaných grafitů. Hodí se především pro mazání 
složek vystavených povětrnostním podmínkám. Má vysokou 
odolnost vůči vodě a dobrou ochranu proti korozi. Chrání před 
předčasným opotřebením. Suché mazací vlastnosti grafitu 
jsou výborně využitelné při vysokých teplotách. Má vysokou 
elektrickou vodivost. Je určený k mazání všeobecně. Dále k 
mazání otevřených převodů, elektrických sběračů /železniční 
a tramvajové/, k mazání stavebních a zemědělských strojů, 
řetězů v potravinářských pecích/suché mazání/.
Obsah grafitu 15%. Obsah: 500 g, 5 kg, 200kg.

CX-80 MAZIVO S GRAFITOM
CX-80 Grafit - vápnikové mazivo je vyrobené na báze 

mikronizovaných grafitov. Hodí sa predovšetkým na mazanie 
kovových častí strojov vystavených poveternostným podmienkam. 
Má vysokú odolnosť voči vode a dobrú ochranu proti korózii. Chráni 
pred predčasným opotrebením. Suché mazacie vlastnosti grafitu 
sú výborne využiteľné pri  vysokých teplotách. Má vysokú elektrickú 
vodivosť. Je určený k všeobecnému mazaniu. Ďalej k mazaniu 
otvorených prevodov, elektrických zberačov (železničné a 
električkové), k mazaniu stavebných a poľnohospodárskych  
strojov, reťazí v potravinárskych peciach (suché mazanie). 
Obsah grafitu 15%. Obsah: 500 g, 5 kg, 200 kg.

CX MAZIVO DO VYSOKOOTÁČKOVÝCH LOŽISEK
CX-80 je komplexně plastické mazivo na bázi lithia a 

vybraných minerálních doplňků /včetně EP/. Je určený pro 
mazání vysokootáčkových ložisek vystavených vysoké teplotě 
a vodě /těžební zařízení, automobily, stavební stroje/, 
ventilátory, sušiče, ložiska pro střední a vysokou rychlost 
namáhané na vibrace. Provozní teplota do 200° C.
Obsah 500g, 5kg, 200kg.

CX-80 MAZIVO DO VYSOKOOTÁČKOVÝCH LOŽÍSK
CX-80- je komplexné plastické mazivo na báze lítia a 

vybraných minerálnych doplnkov (vrátane EP). Je určený pre 
mazanie vysokootáčkových ložísk vystavených vysokej teplote a 
vode (ťažobné zariadenia, automobily, stavebné stroje), ventilátory, 
sušiče, ložiská stredne a vysokootáčkové, namáhané na vibrácie. 
Prevádzková teplota do 200 °C.
Obsah: 500 g, 5 kg, 200 kg

CX-80 MOTO CHAIN
CX-80 MOTO CHAIN je produkt určený speciálně pro 

motocykly a kola. Splňuje specifické požadavky na mazání 
převodových řetězů a dalších pohyblivých částí. Je odolný vůči 
prachu, špíně, vodě a blátu. Je také vhodný na mazání 
řadících lanek, zámků, nezakrytých částí zavěšení předních 
kol a všech styku „kov- kov“ , kde je potřeba snížit tření.
Výrobek je bezbarvý, takže nebudou žádné špinavé ruce ani 
oblečení. Po usušení se vytvoří dlouhotrvající ochranný 
povlak, který snižuje hlučnost a chrání povrch před korozí.
Obsah: 250 ml, 400 ml

CX-80 MOTO CHAIN
CX-80 MOTO CHAIN - je produkt určený špeciálne pre 

motocykle a bicykle. Spĺňa špecifické požiadavky na mazanie 
prevodových reťazí a ďalších pohyblivých častí. Je odolný voči 
prachu, špine, vode a blatu. Je tiež vhodný na mazanie radiacich 
laniek, zámkov, nezakrytých častí zavesenia predných kolies, 
tlmičov a všetkých stykov „kov  kov“, kde je potrebné znížiť trenie. 
Výrobok je bezfarebný, takže žiadne špinavé ruky ani oblečenie. Po 
usušení sa vytvorí dlhotrvajúci ochranný povlak, ktorý znižuje 
hlučnosť a chráni povrch pred koróziou. 
Obsah: 250 ml, 400 ml

AUTOWELD   - ZVÁRANIE ZA STUDENA
Prípravok je určený na zváranie za studena. Vytvára najpevnejší spoj na svete. Spevňuje, vypĺňa a spája všetky tvrdé povrchy ako liatina, 

oceľ, hliník, rôzne druhy dreva, keramiku a plastické hmoty. Po vytvrdnutí je  možné ho vŕtať, brúsiť, rezať závity, obrábať s plnou zárukou, že sa 
nezmrští. Jednoduché použitie.  Dá sa formovať do 25 minút. Odoláva teplotám do  315°C a je odolný voči oleju, vode, benzínu a chemikáliám. 
Trvanlivosť v tube je 20 rokov. Spoj AUTOWELD má tisíce uplatnení: mechanické opravy, prasknutý blok motora, oprava sediel ventilov, kvapkajúce 
bojlery, zariadenie kúpeľní, keramické dlažby a obklady, práčky, sušičky, sekačky a mnoho ďalších. Vypĺňa rôzne praskliny a netesnosti.
Obsah: 2 x 28,4g

STIKWELD
STIKWELD  spája, spevňuje, utesňuje suché aj mokré povrchy. Tvrdne v podmienkach suchých aj pri zvýšenej vlhkosti. Je ideálny  v 

mimoriadnych situáciách pre rýchle opravy. STIKWELD je lepiaci tmel jednoduchý na použitie a po vytvrdnutí pevný ako oceľ. Jeho plastická 
konzistencia a tvarová stálosť eliminuje zatekanie a poskytuje výborné možnosti pre rýchle a efektívne opravy aj v najťažšie dostupných miestach 
bez neporiadku.
Za účelom vykonania rýchlej opravy na predmetoch z ocele, železa, hliníka a kovu zmes miešame  po dobu 1 minúty. Po 5 minútach nastáva 
čiastočné zatvrdnutie. Po hodine je spoj úplne zatvrdnutý a  pripravený na ďalšie úpravy. 
Obsah: 64 g

BONDIX-5
BONDIX-5 - lepidlo novej generácie špeciálne navrhnuté tak, aby nedošlo k upchatiu hrdla fľaštičky. Okamžite spája väčšinu povrchov: 

drevo, kov, porcelán, guma, keramika. 
Obsah: 5 g, 20 g

COPPER STICK
Epoxidová živica, ktorá spája, spevňuje, utesňuje medené vedenia, ale tak isto všetky tvrdé kovy. Je odolná voči pôsobeniu nafty a benzínu. 

Vytvrdne dokonca aj pod vodou. Odoláva teplotám do 150° C.

Lepidla a těsnění Lepidlá a tesnenia

CX KWIK
CX Kwik  určený pre studené zváranie. Rýchlo schnúce lepidlo spevňuje, vypĺňa a spája všetky tvrdé povrchy ako: liatina, oceľ, hliník, rôzne 

druhy dreva, keramiku a plastické hmoty. Je možné ho vŕtať, brúsiť, rezať závity, obrábať s plnou zárukou, že sa nezmrští. Jednoduché použitie  dá 
sa formovať do 4 minút. Odoláva teplotám do  150°C. Trvanlivosť v tube je 20 rokov. 
Obsah: 2 x 28,4g

Mazivá
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Teplotě odolní lepidlo, vhodné na trvalé zajištění 
kuličkových ložisek, prstenců a pohonů 

RC20G je jednosložková, tixotropní anaerobní směs s 
vysokou lepivostí. RC 20G byl navržený pro provoz při 
vysokých teplotách. Pevně spojuje v nepřítomnosti vzduchu 
mezi přiléhavými kovovými povrchy. Vytváří spoje s vysokou 
pevností. RC20G je vhodný pro upevňování čepů v 
sestavách topných těles, pouzder do ložiskových domku 
čerpadel a ložisek do automobilových převodovek. Lepené 
díly chrání před korozí. Předběžné zatuhnutí nastává po 15 
minutách, úplné vytvrzení po 24 hodinách. Teplotní odolnost 
od -55°C do + 230°C. Odolný vůči vibracím. Upravuje 
rovnoměrné rozložení napětí v lepeném švu.
Obsah: 50ml, 250ml

Utěsňování potrub  s hrubým závitem
RC65 je jednosložkový anaerobní tmel pro potrubí s nízkou 

pevností. RC65 je tixotropní lepicí pasta s vysokou lepivostí a mazavostí. 
Tvrdne bez přístupu vzduchu mezi těsně přilehlými kovovými povrchy. 
RC65 je určený pro zajišťování a utěsňování středně velkých, 
jednoduchých i kuželovitých závitů na potrubích o průměru od 15mm do 
80mm. RC65 zabraňuje vibracím, uvolnění a vytékání mezi trubkové 
závity. Díky RC65 se montované části lehce rozebírají.
RC65dovoluje získat téměř okamžitě nízkotlakové těsnění /do 2 barů po 
20 minutách/ a po úplném zatvrdnutí bude odolávat do tlaku 690 barov. 
RC65 neobsahuje rozpouštědla, má zanedbatelnou roztažnost, je odolný 
vůči hydraulickým kapalinám, olejům, pohonným látkám a vodě. Pevnost 
utěsnění je 70 N/mm2. Teplotní odolnost od -55°C do +150°C. Předběžně 
zatuhne po 15 minutách, úplně zatvrdne po 24 hodinách.

Obsah 50ml, 250ml

í

Utěsnění rovných ploch - přírub
RC74 je jednosložkový, anaerobní lepicí tmel určený pro rovné 

plochy o střední až nízké pevnosti. Je tixotropní výrobek, který rychle 
zatvrdne při těsném kontaktu na ocelových površích za nepřítomnosti 
vzduchu.
RC74 je tvarovatelná těsnicí směs pro mnohá použití na vyztužených 
kovových přírubách /spojích/ a površích, jako jsou převodovky, kryty strojů 
čerpadel, podstavce kompresorů a jiné. RC74 se rychle váže na ocelové 
povrchy a poskytuje středně nízkou pevnost. S RC74 téměř okamžitě 
získáte nízkotlaké těsnění /do 0,5 bar po 20 minutách/, které je možné 
aktivně testovat na tlak. Předběžně zatuhne do 20 minut. Úplnou pevnost 
docílí po 24 hodinách. Teplotní odolnost od -55°C až +150°C.
Obsah: 50 ml.

Zajištění nerozebíratelných spojů 
RC70 je jednosložkové, tixotropní, anaerobní lepidlo 

pro zajištění závitů. Působí v důsledku kontaktu s kovovým 
povrchem za nepřítomnosti vzduchu. Používá se u vysoce 
namáhaných spojů, které vyžadují trvalé zajištění. Je odolný 
vůči vibracím. Je zvlášť vhodný pro větší závity, kde je nutná 
maximální pevnost. Je jen těžko demontovatelné běžným 
nářadím. Chrání spojované části proti korozi.Teplotní 
odolnost od -55 ° C do +150 ° C. Předběžně zatuhne po 15 
minutách, zcela zatvrdne po 24 hodinách.
Obsah: 10ml, 50ml, 250ml

Utěsnění a blokování jemných závitů 
RC69 je jednosložkový, anaerobní tmel pro potrubí o střední až 

nízké pevnosti. RC69 zatvrdne za nepřítomnosti vzduchu mezi 
přiléhavými, kovovými povrchy. RC69 byl vyrobený tak, aby zajišťoval a 
těsnil trubkové závity a nahradil tak pásku s PTFE /těsnicí pásku na závity/, 
obzvláště v hydraulických a pneumatických trubkových systémech až do 
průměru 15 mm. RC69 odolává vibracím, a zabraňuje uvolnění a 
netěsnostem trubkových závitů. RC69 byl navržený na docílení středního 
rozběhového a krouticího momentu na montovaných částech, což 
umožňuje lehčí demontáž a manipulaci. Spoj potrubí při použití  RC69 by 
měl být plně tvarovatelný a zašroubován do 10 minut od prvního nanesení. 
RC69 umožňuje docílit téměř okamžitě nízkotlakové těsnění (po 20 
minutách až 2 bary) a po úplném vytvrdnutí bude těsnění potrubí odolné 
vůči tlaku až do 690 barov. RC69 neobsahuje rozpouštědla, má 
zanedbatelnou roztažnost, je odolný vůči hydraulickým kapalinám, olejům, 
pohonným látkám, mazivům a vodě. Pevnost utěsnění je 70 N/mm2. 
Teplotní odolnost od -55°C do -155°C. Předběžně zatuhne po 15 
minutách. Úplně zatvrdne po 24 hodinách. 
Obsah 50ml, 250ml

Vhodný na trvalé zajištění kuličkových ložisek, 
prstenců a pohonů

RC38 je jednosložková, anaerobní směs nejvyšší pevnosti. 
Spoj vzniká při těsném kontaktu kovových povrchů do šířky 
vůle 0,25 mm za nepřítomnosti vzduchu. Je vhodné na lepení 
pouzder, vložek a objímek na hřídelích. Umožňuje dosáhnout 
vysokou trvanlivost spoje. Použití má i při osazování ložisek, 
čepů, ozubených kol, řemenic, ozubnice, řetězových kol 
apod. RC 38 odolává dynamickému namáhání, axiálním a 
radiálním silám. RC38 chrání spojované části proti korozi. 
Předběžné zatuhnutí nastává po 15 minutách, úplné 
zatvrdnutí po 24 hodinách. Tepelná odolnost od -55°C až do 
+155°C, odolný vůči vibracím. Upravuje rovnoměrné 
rozložení napětí v lepeném švu.
Obsah: 10ml, 50ml, 250ml.

RC42 je tixotropní anaerobní lepidlo střední síly k 
zajištění závitů  

Spojuje kovové povrchy při nepřítomnosti vzduchu. Je 
navržen tak, aby zajišťoval šrouby a matice a chránil je před 
uvolněním v důsledku vibrací. RC42 je určen pro použití na 
předměty, které se demontují výhradně ručně, pomocí 
ručního nářadí. Vhodný je také pro nerezovou ocel a 
pokovené povrchy. S úspěchem se používá na velké závity. 
Gelový charakter látky předchází únikům, odkapávání a 
zatékání při montáži. Po nanesení zvyšuje kluznost, čímž 
usnadňuje montáž. RC42 chrání lepené části před korozí. 
Předběžně zatuhne po 15 minutách, zcela zatvrdne po 24 
hodinách.Teplotní odolnost od -55 ° C do +150 ° C.
Obsah: 10ml, 50ml, 250 m

RC 20G           (L. 620) RC 65           L.565)(

RC 74           L.574)(

RC 70           L.270)(

RC 69           L.542)(

RC 38           L.638)(

RC 42           L.242)(

RC 43           L.243)(

Zabezpečení těžce rozebíratelných spojů 
RC43 blokuje všechny šrouby a matice, chrání je před 

uvolněním při kmitání a vibracích. Nevytéká, nekape a 
nezatéká při montáži. Po nanesení na materiál zvyšuje 
kluznost, čímž usnadňuje montáž. Demontáž se provádí 
ručním nářadím. Je možní jej nanášet i na povrch, který není 
zcela očištěný a odmaštěný. Předběžně zatuhne po 15 
minutách, zcela zatvrdne po 24 hodinách. Teplotní odolnost 
od -55 ° C do +150 ° C. Zabraňuje korozi. Spoj je pružný, což 
snižuje vibrace spojených částí. Používá se do rozměru 
závitu M36.
Obsah: 10ml, 50ml, 250ml

RC 22           L.222)(

Zajišťuje utěsnění a upevnění závitů šroubů 
RC22 je vyrobený pro nízkou pevnost. Používá se na 

zajištění šroubů, regulačních šroubů, klínů, přírub, řemenic a 
dalších částí proti uvolnění spojů, které vyžadují častou a 
snadnou demontáž. Vhodný též na kovy jako je hliník nebo 
měď, které mohou při demontáži prasknout. Předběžně 
zatuhne po 15 minutách. Úplné zatvrdnutí u oceli je 6 hodin, u 
nerezové ocele 24 hodin, u mosazi  1 hodina. Pevnost spoje 
je nízká. Teplotní odolnost od -55°C až do +155°C. Velikost 
závitu do M36.
Obsah:10ml, 50ml, 250ml.

RC 77           L.577)(

Je závitové těsnění určené pro vodní, plynové, kapalinové a 
vzdušné tlakové systémy 

Je určen pro těsnění hrubých závitů. RC77 neobsahuje rozpouštědla. Má 
zanedbatelné smršťování. Je odolný vůči olejům, hydraulickým olejem, 
motorovým palivům, mazivům a vodě. Pevnost ve smyku na oceli: 
11N/mm2. (při 22 ° C). Úplné zatvrdnutí: ocel - 6h, mosaz - 1 hodina, 
nerezová ocel - 36h, dvojchroman zinku - 12h. Čas k dosažení předběžné 
pevnosti: ocel - 25 min., mosaz - 15 min., nerezová ocel - 4,5 hod.., zinek 
dvojchromový - 3 hodiny.Provozní teplota: -55 ° C až +150 ° C
Obsah: 50 ml

EN ISO 9001 EN ISO 9001

SILV WELD         

SILV WELD
Anaerobní gel s neobvyklými parametry utěsnění, přizpůsobený na 

montáž ložisek a náhonů.
Tepelně odolný do 315°C.
Obsah: 50 ml

Anaerobní lepidla
Teplote odolné lepidlo, vhodné na trvalé zaistenie 
guličkových ložísk, prstencov a pohonov 

RC20G je jednozložková, tixotropná anaeróbna zmes s 
vysokou lepivosťou. RC20G bol navrhnutý na prevádzku pri 
vysokých teplotách. Pevne spája v neprítomnosti vzduchu 
medzi priliehavými  kovovými povrchmi. Vytvára spoje s 
vysokou pevnosťou. RC20G je vhodný na upevňovanie čapov 
v zostavách vykurovacích telies, puzdier do ložiskových 
domcov čerpadiel a ložísk do automobilových prevodoviek. 
Lepené diely chráni pred koróziou. Predbežné zatuhnutie 
nastáva po 15 minútach, úplné vytvrdenie po 24 hodinách. 
Teplotná odolnosť od -55°C do +230°C. Odolný voči vibráciám. 
Upravuje rovnomerné rozloženie napätia v lepenom šve.
Obsah: 50ml, 250ml

Lepidlo vhodné na trvalé zaistenie guličkových 
ložísk, prstencov a pohonov 

RC38 je jednozložková, anaeróbna zmes najvyššej pevnosti. 
Spoj vzniká pri tesnom kontakte kovových povrchov do šírky 
vôle 0,25mm za neprítomnosti vzduchu. Je vhodné na lepenie 
puzdier, vložiek a objímok na hriadeľoch. Umožňuje dosiahnuť 
vysokú trvanlivosť spoja. Použitie má aj pri osádzaní ložísk, 
čapov, ozubených  kolies, remeníc, ozubníc, reťazových kolies 
a pod. RC38 odoláva dynamickému namáhaniu, axiálnym a 
radiálnym silám.
RC38 chráni spájané časti proti korózii. Predbežné zatuhnutie 
nastáva po 15 minútach, úplné vytvrdenie po 24 hodinách. 
Teplotná odolnosť od -55°C až +150°C. Upravuje rovnomerné 
rozloženie napätia v lepenom šve.
Obsah: 10ml, 50ml, 250ml

Zabezpečuje utesnenie a upevnenie závitov skrutiek
RC22 je vyrobený na nízku pevnosť. Používa sa na 

zaistenie a utesnenie skrutiek, regulačných skrutiek, klinov, 
prírub, remeníc a ďalších častí proti uvoľneniu spojov, ktoré 
vyžadujú častú a jednoduchú demontáž. Vhodný je tiež na kovy 
ako je hliník alebo meď, ktoré môžu pri demontáži prasknúť. 
Predbežné zatuhnutie nastáva po 15 minútach. Úplné 
vytvrdnutie u ocele je - 6 hodín, u nerezovej ocele - 24 hodín, u 
mosadze - 1 hodina. Pevnosť spoja je nízka. Teplotná odolnosť 
od -55°C až +155°C. Veľkosť závitu do M36. 
Obsah: 10ml, 50ml, 250m

RC42 je tixotropné anaeróbne lepidlo strednej sily 
na zabezpečenie závitov

Spája kovové povrchy pri neprítomnosti vzduchu. Je navrhnutý 
tak, aby zaisťoval skrutky a matice a chránil ich pred uvoľnením 
v dôsledku vibrácií. RC42 je určený pre použitie na predmety, 
ktoré sa demontujú výhradne ručne, použitím ručného náradia. 
Vhodný je aj pre nerezovú oceľ a pokovované povrchy. S 
úspechom sa používa na veľké závity. Gélový charakter látky 
predchádza únikom, odkvapkávaniu a zatekaniu pri  montáži. 
Po nanesení zvyšuje kĺzavosť, čím uľahčuje montáž. RC42 
chráni lepené časti pred koróziou. Predbežne zatuhne po 15 
minútach, úplne vytvrdne po 24 hodinách. Teplotná odolnosť 
od -55°C do +150°C. Obsah: 10ml, 50ml, 250 m

Zaistenie nerozoberateľného spoja 
RC70 je jednozložkové, tixotropné, anaeróbne lepidlo 

na zabezpečenie závitov. Pôsobí v dôsledku kontaktu s 
kovovým povrchom za neprítomnosti vzduchu. Používa sa u 
vysoko namáhaných spojov, ktoré vyžadujú trvalé zaistenie. Je 
odolný voči vibráciám. Je zvlášť vhodný pre väčšie závity, kde 
je potrebná maximálna pevnosť. Je len ťažko demontovateľné 
bežným náradím. Chráni spájané časti proti korózii. Teplotná 
odolnosť od -55°C do +150°C. Predbežne zatuhne po  15 
minútach, úplne vytvrdne po 24 hodinách. 
Obsah: 10ml, 50ml, 250ml

Utesnenie potrubia s hrubým závitom
RC65 je jednozložkový, anaeróbny tmel na potrubia s nízkou 

pevnosťou. RC65 je tixotropná lepiaca pasta s vysokou lepivosťou a 
mazivosťou. Vytvrdzuje bez prístupu vzduchu medzi tesne priľahlými 
kovovými povrchmi.
RC65 je určený pre zaisťovanie a utesňovanie stredne-veľkých, 
jednoduchých aj kužeľovitých závitov na potrubiach o priemere od 15 mm do 
80 mm. RC65 tlmí vibrácie, zabraňuje uvoľneniu a presakovaniu pomedzi 
závity. Vďaka RC65 sa montované časti ľahko rozoberajú.
RC65 dovoľuje získať takmer okamžite nízkotlakové tesnenie (do 2 barov po 
20 minútach) a po úplnom vytvrdnutí bude odolávať do tlaku 690 barov. RC65 
neobsahuje rozpúšťadlá, má zanedbateľnú rozťažnosť, je odolný voči 
hydraulickým kvapalinám, olejom, pohonným látkam, mazivám a vode. 
Pevnosť utesnenia je 70 N/mm2. Teplotná odolnosť od -55°C do +150°C. 
Predbežne zatuhne po 120 minútach, úplne vytvrdne po 24 hodinách. 
Obsah: 50 ml, 250

Utesnenie a blokovanie jemných závitov 
RC69 je jednozložkový, anaeróbny tmel pre potrubia o strednej až 

nízkej pevnosti. RC69 vytvrdne za neprítomnosti vzduchu medzi priliehavými, 
kovovými povrchmi. RC69 bol vyrobený tak, aby zaisťoval a tesnil trubkové 
závity a  nahradil tak pásku s PTFE (tesniacu pásku na závity), najmä v 
hydraulických a pneumatických trubkových systémoch až do priemeru 15mm. 
RC69 odoláva vibráciám, a zabraňuje uvoľneniu a netesnostiam trubkových 
závitov. RC69 bol navrhnutý na dosiahnutie stredného rozbehového a 
krútiaceho momentu na montovaných častiach, čo umožňuje ľahšiu 
demontáž a manipuláciu. Spoj potrubia pri použití RC69 by mal byť plne 
tvarovateľný a zaskrutkovaný do 10 minút od prvého nanesenia. RC69 
umožňuje dosiahnuť takmer okamžité nízkotlakové tesnenie (po 20 minútach 
až 2 bary) a po úplnom vytvrdnutí bude tesnenie potrubia odolné tlaku až do 
690 barov. RC65 neobsahuje rozpúšťadlá, má zanedbateľnú rozťažnosť, je 
odolný voči hydraulickým kvapalinám, olejom, pohonným látkam, mazivám a 
vode. Pevnosť utesnenia je 70 N/mm2. Teplotná odolnosť od -55 °C 
do +150 °C. Predbežne zatuhne po 15 minútach, úplne vytvrdne po 24 
hodinách. 
Obsah: 50ml, 250ml

Utesnenie rovných plôch - prírub
RC74 je jednozložkový, anaeróbny lepiaci tmel určený na rovné plochy 

o strednej až nízkej pevnosti. Je tixotropný výrobok, ktorý rýchlo vytvrdne  pri 
tesnom kontakte na oceľových povrchoch za neprítomnosti vzduchu.
RC74  je tvarovateľná tesniaca zmes pre mnohoraké použitie na vystužených 
kovových prírubách a povrchoch, ako sú prevodovky, kryty strojov, čerpadiel, 
podstavce kompresorov a iné. RC74  sa viaže rýchlo na oceľové povrchy a 
poskytuje stredne nízku pevnosť. S RC74 takmer okamžite získate 
nízkotlakové tesnenie / do 0,5 bar po 20 minútach /, ktoré je možné aktívne  
testovať na tlak. Predbežne zatuhne do 20 minút. Úplnú pevnosť dosiahne po 
24 hodinách. Teplotná odolnosť je od -55 °C do +150 °C.
Obsah: 50ml, 250ml

SILV WELD
Anaeróbny gél s neobvyklými parametrami utesnenia, prispôsobený 

na montáž ložísk a náhonov.
Tepelne odolný do 315°C
Obsah: 50 ml

Anaeróbne lepidlá

Zabezpečenie ťažkorozoberateľného spojenia
RC43 blokuje všetky skrutky a matice, chráni ich pred 

uvoľnením pri kmitaní a vibráciách. Nevyteká, nekvapká a 
nezateká pri montáži. Po nanesení na materiál zvyšuje 
kĺzavosť, čím uľahčuje montáž. Demontáž sa prevádza ručným  
náradím. Je možné ho nanášať aj na povrch, ktorý nie je úplne 
očistený a odmastený. Predbežne zatuhne po 15 minútach, 
úplne vytvrdne po 24 hodinách. Teplotná odolnosť od -55°C do 
+150°C. Zabraňuje korózii. Spoj je  pružný, čo znižuje vibrácie 
spojených častí. Používa sa do rozmeru závitu M36. Obsah: 
10ml, 50ml, 250ml

Je závitové tesnenie určené pre vodné, plynné, kvapalné a 
vzdušno-tlakové systémy

Je určený pre tesnenie hrubých závitov. RC77 neobsahuje rozpúšťadlá. Má 
zanedbateľné zmršťovanie. Je odolný voči olejom, hydraulickým olejom, 
motorovým palivám, mazivám a vode. Pevnosť v šmyku na oceli : 11N/mm2. 
(pri 22 °C). Úplné zatvrdnutie: oceľ - 6h, mosadz - 1 hodina, nerezová oceľ - 
36h, dvojchróman zinku - 12h. Čas na dosiahnutie predbežnej  pevnosti: oceľ 
- 25 min., mosadz - 15 min., nerezová oceľ - 4,5 hod., zinok dvojchrómový  3 
hodiny. Prevádzková teplota: -55 °C až +150 °C
Obsah: 50 ml
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Teplotě odolní lepidlo, vhodné na trvalé zajištění 
kuličkových ložisek, prstenců a pohonů 

RC20G je jednosložková, tixotropní anaerobní směs s 
vysokou lepivostí. RC 20G byl navržený pro provoz při 
vysokých teplotách. Pevně spojuje v nepřítomnosti vzduchu 
mezi přiléhavými kovovými povrchy. Vytváří spoje s vysokou 
pevností. RC20G je vhodný pro upevňování čepů v 
sestavách topných těles, pouzder do ložiskových domku 
čerpadel a ložisek do automobilových převodovek. Lepené 
díly chrání před korozí. Předběžné zatuhnutí nastává po 15 
minutách, úplné vytvrzení po 24 hodinách. Teplotní odolnost 
od -55°C do + 230°C. Odolný vůči vibracím. Upravuje 
rovnoměrné rozložení napětí v lepeném švu.
Obsah: 50ml, 250ml

Utěsňování potrub  s hrubým závitem
RC65 je jednosložkový anaerobní tmel pro potrubí s nízkou 

pevností. RC65 je tixotropní lepicí pasta s vysokou lepivostí a mazavostí. 
Tvrdne bez přístupu vzduchu mezi těsně přilehlými kovovými povrchy. 
RC65 je určený pro zajišťování a utěsňování středně velkých, 
jednoduchých i kuželovitých závitů na potrubích o průměru od 15mm do 
80mm. RC65 zabraňuje vibracím, uvolnění a vytékání mezi trubkové 
závity. Díky RC65 se montované části lehce rozebírají.
RC65dovoluje získat téměř okamžitě nízkotlakové těsnění /do 2 barů po 
20 minutách/ a po úplném zatvrdnutí bude odolávat do tlaku 690 barov. 
RC65 neobsahuje rozpouštědla, má zanedbatelnou roztažnost, je odolný 
vůči hydraulickým kapalinám, olejům, pohonným látkám a vodě. Pevnost 
utěsnění je 70 N/mm2. Teplotní odolnost od -55°C do +150°C. Předběžně 
zatuhne po 15 minutách, úplně zatvrdne po 24 hodinách.

Obsah 50ml, 250ml

í

Utěsnění rovných ploch - přírub
RC74 je jednosložkový, anaerobní lepicí tmel určený pro rovné 

plochy o střední až nízké pevnosti. Je tixotropní výrobek, který rychle 
zatvrdne při těsném kontaktu na ocelových površích za nepřítomnosti 
vzduchu.
RC74 je tvarovatelná těsnicí směs pro mnohá použití na vyztužených 
kovových přírubách /spojích/ a površích, jako jsou převodovky, kryty strojů 
čerpadel, podstavce kompresorů a jiné. RC74 se rychle váže na ocelové 
povrchy a poskytuje středně nízkou pevnost. S RC74 téměř okamžitě 
získáte nízkotlaké těsnění /do 0,5 bar po 20 minutách/, které je možné 
aktivně testovat na tlak. Předběžně zatuhne do 20 minut. Úplnou pevnost 
docílí po 24 hodinách. Teplotní odolnost od -55°C až +150°C.
Obsah: 50 ml.

Zajištění nerozebíratelných spojů 
RC70 je jednosložkové, tixotropní, anaerobní lepidlo 

pro zajištění závitů. Působí v důsledku kontaktu s kovovým 
povrchem za nepřítomnosti vzduchu. Používá se u vysoce 
namáhaných spojů, které vyžadují trvalé zajištění. Je odolný 
vůči vibracím. Je zvlášť vhodný pro větší závity, kde je nutná 
maximální pevnost. Je jen těžko demontovatelné běžným 
nářadím. Chrání spojované části proti korozi.Teplotní 
odolnost od -55 ° C do +150 ° C. Předběžně zatuhne po 15 
minutách, zcela zatvrdne po 24 hodinách.
Obsah: 10ml, 50ml, 250ml

Utěsnění a blokování jemných závitů 
RC69 je jednosložkový, anaerobní tmel pro potrubí o střední až 

nízké pevnosti. RC69 zatvrdne za nepřítomnosti vzduchu mezi 
přiléhavými, kovovými povrchy. RC69 byl vyrobený tak, aby zajišťoval a 
těsnil trubkové závity a nahradil tak pásku s PTFE /těsnicí pásku na závity/, 
obzvláště v hydraulických a pneumatických trubkových systémech až do 
průměru 15 mm. RC69 odolává vibracím, a zabraňuje uvolnění a 
netěsnostem trubkových závitů. RC69 byl navržený na docílení středního 
rozběhového a krouticího momentu na montovaných částech, což 
umožňuje lehčí demontáž a manipulaci. Spoj potrubí při použití  RC69 by 
měl být plně tvarovatelný a zašroubován do 10 minut od prvního nanesení. 
RC69 umožňuje docílit téměř okamžitě nízkotlakové těsnění (po 20 
minutách až 2 bary) a po úplném vytvrdnutí bude těsnění potrubí odolné 
vůči tlaku až do 690 barov. RC69 neobsahuje rozpouštědla, má 
zanedbatelnou roztažnost, je odolný vůči hydraulickým kapalinám, olejům, 
pohonným látkám, mazivům a vodě. Pevnost utěsnění je 70 N/mm2. 
Teplotní odolnost od -55°C do -155°C. Předběžně zatuhne po 15 
minutách. Úplně zatvrdne po 24 hodinách. 
Obsah 50ml, 250ml

Vhodný na trvalé zajištění kuličkových ložisek, 
prstenců a pohonů

RC38 je jednosložková, anaerobní směs nejvyšší pevnosti. 
Spoj vzniká při těsném kontaktu kovových povrchů do šířky 
vůle 0,25 mm za nepřítomnosti vzduchu. Je vhodné na lepení 
pouzder, vložek a objímek na hřídelích. Umožňuje dosáhnout 
vysokou trvanlivost spoje. Použití má i při osazování ložisek, 
čepů, ozubených kol, řemenic, ozubnice, řetězových kol 
apod. RC 38 odolává dynamickému namáhání, axiálním a 
radiálním silám. RC38 chrání spojované části proti korozi. 
Předběžné zatuhnutí nastává po 15 minutách, úplné 
zatvrdnutí po 24 hodinách. Tepelná odolnost od -55°C až do 
+155°C, odolný vůči vibracím. Upravuje rovnoměrné 
rozložení napětí v lepeném švu.
Obsah: 10ml, 50ml, 250ml.

RC42 je tixotropní anaerobní lepidlo střední síly k 
zajištění závitů  

Spojuje kovové povrchy při nepřítomnosti vzduchu. Je 
navržen tak, aby zajišťoval šrouby a matice a chránil je před 
uvolněním v důsledku vibrací. RC42 je určen pro použití na 
předměty, které se demontují výhradně ručně, pomocí 
ručního nářadí. Vhodný je také pro nerezovou ocel a 
pokovené povrchy. S úspěchem se používá na velké závity. 
Gelový charakter látky předchází únikům, odkapávání a 
zatékání při montáži. Po nanesení zvyšuje kluznost, čímž 
usnadňuje montáž. RC42 chrání lepené části před korozí. 
Předběžně zatuhne po 15 minutách, zcela zatvrdne po 24 
hodinách.Teplotní odolnost od -55 ° C do +150 ° C.
Obsah: 10ml, 50ml, 250 m

RC 20G           (L. 620) RC 65           L.565)(

RC 74           L.574)(

RC 70           L.270)(

RC 69           L.542)(

RC 38           L.638)(

RC 42           L.242)(

RC 43           L.243)(

Zabezpečení těžce rozebíratelných spojů 
RC43 blokuje všechny šrouby a matice, chrání je před 

uvolněním při kmitání a vibracích. Nevytéká, nekape a 
nezatéká při montáži. Po nanesení na materiál zvyšuje 
kluznost, čímž usnadňuje montáž. Demontáž se provádí 
ručním nářadím. Je možní jej nanášet i na povrch, který není 
zcela očištěný a odmaštěný. Předběžně zatuhne po 15 
minutách, zcela zatvrdne po 24 hodinách. Teplotní odolnost 
od -55 ° C do +150 ° C. Zabraňuje korozi. Spoj je pružný, což 
snižuje vibrace spojených částí. Používá se do rozměru 
závitu M36.
Obsah: 10ml, 50ml, 250ml

RC 22           L.222)(

Zajišťuje utěsnění a upevnění závitů šroubů 
RC22 je vyrobený pro nízkou pevnost. Používá se na 

zajištění šroubů, regulačních šroubů, klínů, přírub, řemenic a 
dalších částí proti uvolnění spojů, které vyžadují častou a 
snadnou demontáž. Vhodný též na kovy jako je hliník nebo 
měď, které mohou při demontáži prasknout. Předběžně 
zatuhne po 15 minutách. Úplné zatvrdnutí u oceli je 6 hodin, u 
nerezové ocele 24 hodin, u mosazi  1 hodina. Pevnost spoje 
je nízká. Teplotní odolnost od -55°C až do +155°C. Velikost 
závitu do M36.
Obsah:10ml, 50ml, 250ml.

RC 77           L.577)(

Je závitové těsnění určené pro vodní, plynové, kapalinové a 
vzdušné tlakové systémy 

Je určen pro těsnění hrubých závitů. RC77 neobsahuje rozpouštědla. Má 
zanedbatelné smršťování. Je odolný vůči olejům, hydraulickým olejem, 
motorovým palivům, mazivům a vodě. Pevnost ve smyku na oceli: 
11N/mm2. (při 22 ° C). Úplné zatvrdnutí: ocel - 6h, mosaz - 1 hodina, 
nerezová ocel - 36h, dvojchroman zinku - 12h. Čas k dosažení předběžné 
pevnosti: ocel - 25 min., mosaz - 15 min., nerezová ocel - 4,5 hod.., zinek 
dvojchromový - 3 hodiny.Provozní teplota: -55 ° C až +150 ° C
Obsah: 50 ml

EN ISO 9001 EN ISO 9001

SILV WELD         

SILV WELD
Anaerobní gel s neobvyklými parametry utěsnění, přizpůsobený na 

montáž ložisek a náhonů.
Tepelně odolný do 315°C.
Obsah: 50 ml

Anaerobní lepidla
Teplote odolné lepidlo, vhodné na trvalé zaistenie 
guličkových ložísk, prstencov a pohonov 

RC20G je jednozložková, tixotropná anaeróbna zmes s 
vysokou lepivosťou. RC20G bol navrhnutý na prevádzku pri 
vysokých teplotách. Pevne spája v neprítomnosti vzduchu 
medzi priliehavými  kovovými povrchmi. Vytvára spoje s 
vysokou pevnosťou. RC20G je vhodný na upevňovanie čapov 
v zostavách vykurovacích telies, puzdier do ložiskových 
domcov čerpadiel a ložísk do automobilových prevodoviek. 
Lepené diely chráni pred koróziou. Predbežné zatuhnutie 
nastáva po 15 minútach, úplné vytvrdenie po 24 hodinách. 
Teplotná odolnosť od -55°C do +230°C. Odolný voči vibráciám. 
Upravuje rovnomerné rozloženie napätia v lepenom šve.
Obsah: 50ml, 250ml

Lepidlo vhodné na trvalé zaistenie guličkových 
ložísk, prstencov a pohonov 

RC38 je jednozložková, anaeróbna zmes najvyššej pevnosti. 
Spoj vzniká pri tesnom kontakte kovových povrchov do šírky 
vôle 0,25mm za neprítomnosti vzduchu. Je vhodné na lepenie 
puzdier, vložiek a objímok na hriadeľoch. Umožňuje dosiahnuť 
vysokú trvanlivosť spoja. Použitie má aj pri osádzaní ložísk, 
čapov, ozubených  kolies, remeníc, ozubníc, reťazových kolies 
a pod. RC38 odoláva dynamickému namáhaniu, axiálnym a 
radiálnym silám.
RC38 chráni spájané časti proti korózii. Predbežné zatuhnutie 
nastáva po 15 minútach, úplné vytvrdenie po 24 hodinách. 
Teplotná odolnosť od -55°C až +150°C. Upravuje rovnomerné 
rozloženie napätia v lepenom šve.
Obsah: 10ml, 50ml, 250ml

Zabezpečuje utesnenie a upevnenie závitov skrutiek
RC22 je vyrobený na nízku pevnosť. Používa sa na 

zaistenie a utesnenie skrutiek, regulačných skrutiek, klinov, 
prírub, remeníc a ďalších častí proti uvoľneniu spojov, ktoré 
vyžadujú častú a jednoduchú demontáž. Vhodný je tiež na kovy 
ako je hliník alebo meď, ktoré môžu pri demontáži prasknúť. 
Predbežné zatuhnutie nastáva po 15 minútach. Úplné 
vytvrdnutie u ocele je - 6 hodín, u nerezovej ocele - 24 hodín, u 
mosadze - 1 hodina. Pevnosť spoja je nízka. Teplotná odolnosť 
od -55°C až +155°C. Veľkosť závitu do M36. 
Obsah: 10ml, 50ml, 250m

RC42 je tixotropné anaeróbne lepidlo strednej sily 
na zabezpečenie závitov

Spája kovové povrchy pri neprítomnosti vzduchu. Je navrhnutý 
tak, aby zaisťoval skrutky a matice a chránil ich pred uvoľnením 
v dôsledku vibrácií. RC42 je určený pre použitie na predmety, 
ktoré sa demontujú výhradne ručne, použitím ručného náradia. 
Vhodný je aj pre nerezovú oceľ a pokovované povrchy. S 
úspechom sa používa na veľké závity. Gélový charakter látky 
predchádza únikom, odkvapkávaniu a zatekaniu pri  montáži. 
Po nanesení zvyšuje kĺzavosť, čím uľahčuje montáž. RC42 
chráni lepené časti pred koróziou. Predbežne zatuhne po 15 
minútach, úplne vytvrdne po 24 hodinách. Teplotná odolnosť 
od -55°C do +150°C. Obsah: 10ml, 50ml, 250 m

Zaistenie nerozoberateľného spoja 
RC70 je jednozložkové, tixotropné, anaeróbne lepidlo 

na zabezpečenie závitov. Pôsobí v dôsledku kontaktu s 
kovovým povrchom za neprítomnosti vzduchu. Používa sa u 
vysoko namáhaných spojov, ktoré vyžadujú trvalé zaistenie. Je 
odolný voči vibráciám. Je zvlášť vhodný pre väčšie závity, kde 
je potrebná maximálna pevnosť. Je len ťažko demontovateľné 
bežným náradím. Chráni spájané časti proti korózii. Teplotná 
odolnosť od -55°C do +150°C. Predbežne zatuhne po  15 
minútach, úplne vytvrdne po 24 hodinách. 
Obsah: 10ml, 50ml, 250ml

Utesnenie potrubia s hrubým závitom
RC65 je jednozložkový, anaeróbny tmel na potrubia s nízkou 

pevnosťou. RC65 je tixotropná lepiaca pasta s vysokou lepivosťou a 
mazivosťou. Vytvrdzuje bez prístupu vzduchu medzi tesne priľahlými 
kovovými povrchmi.
RC65 je určený pre zaisťovanie a utesňovanie stredne-veľkých, 
jednoduchých aj kužeľovitých závitov na potrubiach o priemere od 15 mm do 
80 mm. RC65 tlmí vibrácie, zabraňuje uvoľneniu a presakovaniu pomedzi 
závity. Vďaka RC65 sa montované časti ľahko rozoberajú.
RC65 dovoľuje získať takmer okamžite nízkotlakové tesnenie (do 2 barov po 
20 minútach) a po úplnom vytvrdnutí bude odolávať do tlaku 690 barov. RC65 
neobsahuje rozpúšťadlá, má zanedbateľnú rozťažnosť, je odolný voči 
hydraulickým kvapalinám, olejom, pohonným látkam, mazivám a vode. 
Pevnosť utesnenia je 70 N/mm2. Teplotná odolnosť od -55°C do +150°C. 
Predbežne zatuhne po 120 minútach, úplne vytvrdne po 24 hodinách. 
Obsah: 50 ml, 250

Utesnenie a blokovanie jemných závitov 
RC69 je jednozložkový, anaeróbny tmel pre potrubia o strednej až 

nízkej pevnosti. RC69 vytvrdne za neprítomnosti vzduchu medzi priliehavými, 
kovovými povrchmi. RC69 bol vyrobený tak, aby zaisťoval a tesnil trubkové 
závity a  nahradil tak pásku s PTFE (tesniacu pásku na závity), najmä v 
hydraulických a pneumatických trubkových systémoch až do priemeru 15mm. 
RC69 odoláva vibráciám, a zabraňuje uvoľneniu a netesnostiam trubkových 
závitov. RC69 bol navrhnutý na dosiahnutie stredného rozbehového a 
krútiaceho momentu na montovaných častiach, čo umožňuje ľahšiu 
demontáž a manipuláciu. Spoj potrubia pri použití RC69 by mal byť plne 
tvarovateľný a zaskrutkovaný do 10 minút od prvého nanesenia. RC69 
umožňuje dosiahnuť takmer okamžité nízkotlakové tesnenie (po 20 minútach 
až 2 bary) a po úplnom vytvrdnutí bude tesnenie potrubia odolné tlaku až do 
690 barov. RC65 neobsahuje rozpúšťadlá, má zanedbateľnú rozťažnosť, je 
odolný voči hydraulickým kvapalinám, olejom, pohonným látkam, mazivám a 
vode. Pevnosť utesnenia je 70 N/mm2. Teplotná odolnosť od -55 °C 
do +150 °C. Predbežne zatuhne po 15 minútach, úplne vytvrdne po 24 
hodinách. 
Obsah: 50ml, 250ml

Utesnenie rovných plôch - prírub
RC74 je jednozložkový, anaeróbny lepiaci tmel určený na rovné plochy 

o strednej až nízkej pevnosti. Je tixotropný výrobok, ktorý rýchlo vytvrdne  pri 
tesnom kontakte na oceľových povrchoch za neprítomnosti vzduchu.
RC74  je tvarovateľná tesniaca zmes pre mnohoraké použitie na vystužených 
kovových prírubách a povrchoch, ako sú prevodovky, kryty strojov, čerpadiel, 
podstavce kompresorov a iné. RC74  sa viaže rýchlo na oceľové povrchy a 
poskytuje stredne nízku pevnosť. S RC74 takmer okamžite získate 
nízkotlakové tesnenie / do 0,5 bar po 20 minútach /, ktoré je možné aktívne  
testovať na tlak. Predbežne zatuhne do 20 minút. Úplnú pevnosť dosiahne po 
24 hodinách. Teplotná odolnosť je od -55 °C do +150 °C.
Obsah: 50ml, 250ml

SILV WELD
Anaeróbny gél s neobvyklými parametrami utesnenia, prispôsobený 

na montáž ložísk a náhonov.
Tepelne odolný do 315°C
Obsah: 50 ml

Anaeróbne lepidlá

Zabezpečenie ťažkorozoberateľného spojenia
RC43 blokuje všetky skrutky a matice, chráni ich pred 

uvoľnením pri kmitaní a vibráciách. Nevyteká, nekvapká a 
nezateká pri montáži. Po nanesení na materiál zvyšuje 
kĺzavosť, čím uľahčuje montáž. Demontáž sa prevádza ručným  
náradím. Je možné ho nanášať aj na povrch, ktorý nie je úplne 
očistený a odmastený. Predbežne zatuhne po 15 minútach, 
úplne vytvrdne po 24 hodinách. Teplotná odolnosť od -55°C do 
+150°C. Zabraňuje korózii. Spoj je  pružný, čo znižuje vibrácie 
spojených častí. Používa sa do rozmeru závitu M36. Obsah: 
10ml, 50ml, 250ml

Je závitové tesnenie určené pre vodné, plynné, kvapalné a 
vzdušno-tlakové systémy

Je určený pre tesnenie hrubých závitov. RC77 neobsahuje rozpúšťadlá. Má 
zanedbateľné zmršťovanie. Je odolný voči olejom, hydraulickým olejom, 
motorovým palivám, mazivám a vode. Pevnosť v šmyku na oceli : 11N/mm2. 
(pri 22 °C). Úplné zatvrdnutie: oceľ - 6h, mosadz - 1 hodina, nerezová oceľ - 
36h, dvojchróman zinku - 12h. Čas na dosiahnutie predbežnej  pevnosti: oceľ 
- 25 min., mosadz - 15 min., nerezová oceľ - 4,5 hod., zinok dvojchrómový  3 
hodiny. Prevádzková teplota: -55 °C až +150 °C
Obsah: 50 ml

DOMLUX  s.r.o , Lipová 2027/6    Spišská Nová Ves 052 01,  
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PROFESSIONAL SILIKON
Je vysokoteplotne odolný tmel pre 

miesta, kde dochádza k dlhodobému 
pôsobeniu  teplôt do 260 °C, a tiež nízkych 
teplôt až do  -65 °C. Krátkodobo vydrží 
teploty až do 380 °C. Je elastický, rýchlo 
tuhnúci tmel, ktorý v reakcii s atmosferickou 
vlhkosťou vytvára stabilné tesnenie odolné 
voči UV. Drží na väčšine povrchov.
Použitie: Utesnenie komponentov pri 
motoroch a iných mechanických zostavách 
vystavených vysokým teplotám. Ďalej je 
vhodný na tesnenie komínových rúr, 
komínov,  krbov, prieduchov a pod. 
Obsah: 70 ml, 310 ml.

STARTING FLUID
Přípravek ulehčující startování benzínových i naftových 

motorů při nízkých teplotách. Účinný do -50°C. Tento produkt 
způsobí okamžitý start motoru. Prodlužuje životnost baterie a 
startéru. Obsahuje přísadu, která napomáhá mazání horní 
části válců, aby se minimalizovalo opotřebení motoru při 
nezdařených startech. Vhodný na použití v osobních a 
nákladních automobilech, autobusech,stavebních, 
zemědělských strojích, u lodí, letadel a báňských zařízeních. 
Nádoba je pod stálým tlakem. Chránit před přímým sluncem, 
nevystavovat teplotám nad 50°C!
Držet mimo dosah dětí.
Obsah: 400ml

WINDOW DEICER
Rozmrazovač na okna. Okamžitě rozmrazuje zamrzlá skla, 
námrazu, sníh a led. Vypařuje se rychle. Na rozmrznutém 
povrchu nezanechává žádné stopy. Přípravek nepoškozuje 
stěrače. 
Obsah: 300 ml.

SILICON SPRAY
Je tekutý silikonový sprej pro jemné mazání a ochranu 

proti korozi. Je vhodný i jako antiadhezivní přípravek na postřik 
forem při výrobě plastů a gum. Je nepřiléhavý a antistatický. 
Vytváří tenký mazací povlak na povrchu. Je ideální pro údržbu 
částí z gumy a plastů. Konzervuje gumu, brání jejímu drobení 
se. Je vhodný na mazání částí balicích strojů, zařízení a 
řídících linek. Je ideální na postřik dveřových těsnění na 
autech, kde brání jejich slepení, a to zvláště v mraze. Je 
nepostradatelný při mazání rolet, žaluzií, závěsů, dveří, 
zásuvek, zámků, sekaček, pil a dalších elektrických zařízení. 
Zabraňuje přimrzání kůže. Udržuje lesk, čistí a chrání proti 
vlhkosti. Chrání elektrické kontakty před vlhkostí.
Teplotní odolnost od -60°C do +230°C. Neobsahuje žádná 
dráždivá rozpouštědla. 
Obsah: 300 ml.

PERM-O-SEAL
PERM-O-SEAL- spolehlivě opraví zatékající hlavy 

válců, chladiče, vodni pumpy, čerpadla, radiátory a chladicí 
systémy v osobních a nákladních automobilech, autobusech 
a traktorech. 
Obsah: 21 g

BONDIX- GEL
BONDIX-GEL- gelová konzistence zabraňuje stékání 

z vertikálních povrchů. Lepidlo nové generace, speciálně 
navržené tak, aby nedošlo k zacpání lahvičky. Okamžitě 
spojuje většinu povrchů: dřevo, kov, porcelán, keramiku. 
Obsah 20g

MIRROR BOND
MIRROR BOND je speciální lepidlo na uchycení 

vnitřního zpětného zrcadla na přední sklo. Díky spojení dvou 
složek vznikne spoj odolný vůči UV záření, vibracím a 
otřesům. 
Obsah: 3 g

BONDIX 01 - vteřinové lepidlo na univerzální použití. 
Je jednosložkové, rychle zatvrzující, kyanoakrylátové 

lepidlo s nízkou viskozitou. Univerzální a velmi pevné. 
Zvláště se doporučuje na plasty, elastomery, kovy a 
keramiku. Je vhodné na lepení přesných dílců s malými 
nerovnostmi povrchu. Hodí se na lepení porézních a savých 
materiálů jakými jsou dřevo, lepenka, papír, kůže, korek, 
tkanina atd. Je vhodné pro vkládání plastových výstražných 
značek na dřevěné dveře. Lepení dorazových gum na stěnu 
nebo podlahu. Lepení protiskluzové gumy na hliníkové 
příčky žebříku. Lepení gumových těsnění do zpětných 
zrcátek automobilů, molitanové pásy na ocelové nebo 
plastové skříně. Lepení komponentů z PVC na papír (např. 
obaly) a také drobných plastových dílů na dřevo (např. při 
výrobě nábytku).
Obsah: 20 g

BONDIX 06 je sekundové lepidlo na plasty a gumu. 
Produkt  Bondix 06 je rychle tvrdnoucí, jednosložkové 

kyanoakrylátové lepidlo s nízkou viskozitou. Pro materiály 
těžko slepitelné jako polyetylen, polypropylen, PTFE (teflon) 
a silikon. Rychlé lepení široké škály kovových materiálů, 
plastů a elastomerů. Lepí od 1 do 5 sekund. Spoj je elastický.
Obsah: 20g

EN ISO 9001 EN ISO 9001

BONDIX 20
Etylkyanidakrylátové lepidlo s velmi nízkou viskozitou. 

Vhodné na lepení kaučukových, plastových, kovových 
materiálů, materiálů s přítomností dichromanu zinku, 
polykarbonátových a fenolových materiálů, kde je potřebné 
proniknutí lepidla do materiálu.
Obsah: 20g

PROFESSIONAL SILIKON
Je vysokoteplotně odolný tmel pro místa, kde 

dochází k dlouhému působení teplot do 260°C, a také 
nízkých teplot až do -65°C. Krátkodobě vydrží teploty až do 
380°C. Je elastický, rychle tuhnoucí tmel, který v reakci s 
atmosférickou vlhkostí vytváří stabilní těsnění odolné vůči 
UV.  Je ideální jako těsnění a drží na většině povrchů. 
Použití: Utěsnění komponentů u motorů a jiných 
mechanických sestav vystavených vysokým teplotám. 
Dále je vhodný na těsnění komínů, komínových rour, na 
topení, krby, průduchy apod. 
Obsah: 70 ml, 310 ml.

CONTACX
Přípravek na čištění elektrických kontaktů. Speciálně 
vyvinutý pro potřeby elektroniky a elektrotechniky. 
Odstraňuje znečištění jako mastnotu, špínu, vlhkost. 
Doporučený na ošetřování potenciometrů.
Obsah: 400 ml 

BONDIX-GEL
BONDIX-Gel - gélová konzistencia zabraňuje stekaniu z 

vertikálnych povrchov. Lepidlo novej generácie je špeciálne 
navrhnuté tak, aby nedošlo k zapchatiu fľaštičky. Okamžite 
spája väčšinu povrchov: drevo, kov, porcelán, guma, 
keramika. 
Obsah: 20 g

BONDIX 01 - sekundové lepidlo na univerzálne použitie. 
Je jednozložkové, rýchlo vytvrdzujúce, kyanoakrylátové 

lepidlo s nízkou viskozitou. Univerzálne a veľmi pevné. Zvlášť 
sa odporúča na plasty, elastoméry, kovy a  keramiku. Je 
vhodné na lepenie presných dielcov s malýmy nerovnosťami 
povrchu. Hodí sa na lepenie poréznych a savých materiálov 
akými sú drevo, lepenka, papier, koža, korok, tkanina atď. 
Je vhodné na prilepovanie plastových výstražných značiek na 
drevené dvere. Lepenie dorazových gúm na stenu alebo 
podlahu. Lepenie protišmykovej gumy na hliníkové priečky 
rebríka. Lepenie gumových tesnení do spätných zrkadiel 
automobilov, molytánové pásy na oceľové alebo plastové 
skrine. Lepenie komponentov z PVC na papier (napr. obaly) a 
tiež drobných plastových častí na drevo (napr. pri výrobe 
nábytku). 
Obsah: 20 g

BONDIX 06 - sekundové lepidlo na plasty a gumu. 
Produkt  Bondix 06 je rýchlo vytvrdzujúce, 

jednozložkové kyanoakrylátové lepidlo s nízkou viskozitou. Pre 
materiály ťažko zlepiteľné ako polyetylén, polypropylén, PTFE 
(teflon) a silikón. Rýchle lepenie širokej škály kovových 
materiálov, plastov a elastomérov. Lepí od 1 do 5 sekund. Spoj 
je elastický.
Obsah: 20 g

BONDIX 20
Etylkyanidakrylátové lepidlo s veľmi nízkou viskozitou. 

Vhodné na lepenie kaučukových, plastových, kovových 
materiálov, materiálov s prítomnosťou dvojchromanu zinku, 
polykarbonátových a fenolových materiálov, kde je potrebné 
preniknutie lepidla do materiálu.
Obsah: 20g

MIRROR BOND
Špeciálne lepidlo pre uchytenie vnútorného spätného 

zrkadla na predné sklo. Vďaka spojeniu dvoch zložiek vznikne 
spoj odolný voči UV žiareniu, vibráciám a otrasom. 
Obsah: 3 g

PERM-O-SEAL
Spoľahlivo opraví zatekajúce hlavy valcov, chladiče, 

vodné pumpy, čerpadlá, radiátory a chladiace systémy v 
osobných a nákladných automobiloch, autobusoch a 
traktoroch. 
Obsah: 21 g

STARTING FLUID
Prípravok uľahčujúci štartovanie benzínových aj 

naftových motorov pri nízkych teplotách. Účinný do -50 °C. 
Tento produkt spôsobí okamžitý štart motora. Predlžuje 
životnosť batérie a štartéra. Obsahuje prísadu, ktorá 
napomáha mazaniu hornej časti valcov, aby sa minimalizovalo 
opotrebenie motora pri nezdarených štartoch. Vhodný na 
použitie v osobných a  nákladných automobiloch, autobusoch, 
stavebných, poľnohospodárskych strojoch, pri lodiach, 
lietadlách a banských zariadeniach. Nádoba je pod stálym 
tlakom. Chrániť pred priamym slnkom, nevystavovať teplotám 
nad 50°C!

WINDOW DEICER
Rozmrazovač na okná. Okamžite rozmrazuje zamrznuté 
sklá, námrazu, sneh a ľad. Vyparuje sa rýchlo. Na 
rozmrazenom povrchu nezanecháva žiadne stopy. 
Prípravok nepoškodzuje stierače. 
Obsah: 300 ml.

SILICON SPRAY
Je tekutý silikónový sprej pre jemné mazanie a ochranu 

proti korózii. Je vhodný aj ako antiadhezívny prípravok na 
postrek foriem pri výrobe plastov a gúm. Je nepriľnavý a 
antistatický. Vytvára  tenký mazací povlak na povrchu. Je 
ideálny pre údržbu častí z gumy a plastov. Konzervuje gumu, 
bráni jej drobeniu. Je vhodný na mazanie častí baliacich strojov 
a vodiacich zariadení. Je ideálny pre postrek dverových tesnení 
na autách, kde bráni ich zlepeniu, a to najmä v mraze. Je 
nepostrádateľný pri mazaní roliet, žalúzií, závesov, dverí, 
zásuviek, zámkov, kosačiek, píl a ďalších elektrických 
zariadení. Zabraňuje primŕzaniu kože. Udržuje lesk, čistí a 
chráni proti vlhkosti. Chráni elektrické kontakty pred vlhkosťou. 
Teplotná odolnosť od -60 °C do +230 °C. Neobsahuje žiadne 
dráždivé rozpúšťadlá. 
Obsah: 300 ml.

CONTACX
Prípravok na čistenie elektrických kontaktov. Špeciálne 
vyvinutý pre potreby elektroniky a elektrotechniky. 
Odstraňuje znečistenia ako: mastnotu, špinu, vlhkosť. 
Doporučený na ošetrovanie potenciometrov.
Obsah: 400 ml 

SPREJ NA KLIKOVÉ ŘEMENY
Je určený na všechny druhy hnacích řemenů a 
pásů. Zvyšuje tření, čímž zvětšuje sílu v tahu. 
Snižuje možnost proklouzávání.
Zadržuje vlhkost, zabraňuje praskání a 
předčasnému opotřebení.
Obsah: 400 ml

SPREJ NA KLINOVÉ REMENE
Je určený pre všetky druhy hnacích remeňov a 
pásov. Zvyšuje trenie, čím zväčšuje silu v ťahu. 
Znižuje možnosť preklzávania. Zadržuje vlhkosť,  
zab raňu je  p raskan iu  a  p redčasnému 
opotrebeniu.
Obsah: 400 ml
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BONDIX 06          (L. 406)



PROFESSIONAL SILIKON
Je vysokoteplotne odolný tmel pre 

miesta, kde dochádza k dlhodobému 
pôsobeniu  teplôt do 260 °C, a tiež nízkych 
teplôt až do  -65 °C. Krátkodobo vydrží 
teploty až do 380 °C. Je elastický, rýchlo 
tuhnúci tmel, ktorý v reakcii s atmosferickou 
vlhkosťou vytvára stabilné tesnenie odolné 
voči UV. Drží na väčšine povrchov.
Použitie: Utesnenie komponentov pri 
motoroch a iných mechanických zostavách 
vystavených vysokým teplotám. Ďalej je 
vhodný na tesnenie komínových rúr, 
komínov,  krbov, prieduchov a pod. 
Obsah: 70 ml, 310 ml.

STARTING FLUID
Přípravek ulehčující startování benzínových i naftových 

motorů při nízkých teplotách. Účinný do -50°C. Tento produkt 
způsobí okamžitý start motoru. Prodlužuje životnost baterie a 
startéru. Obsahuje přísadu, která napomáhá mazání horní 
části válců, aby se minimalizovalo opotřebení motoru při 
nezdařených startech. Vhodný na použití v osobních a 
nákladních automobilech, autobusech,stavebních, 
zemědělských strojích, u lodí, letadel a báňských zařízeních. 
Nádoba je pod stálým tlakem. Chránit před přímým sluncem, 
nevystavovat teplotám nad 50°C!
Držet mimo dosah dětí.
Obsah: 400ml

WINDOW DEICER
Rozmrazovač na okna. Okamžitě rozmrazuje zamrzlá skla, 
námrazu, sníh a led. Vypařuje se rychle. Na rozmrznutém 
povrchu nezanechává žádné stopy. Přípravek nepoškozuje 
stěrače. 
Obsah: 300 ml.

SILICON SPRAY
Je tekutý silikonový sprej pro jemné mazání a ochranu 

proti korozi. Je vhodný i jako antiadhezivní přípravek na postřik 
forem při výrobě plastů a gum. Je nepřiléhavý a antistatický. 
Vytváří tenký mazací povlak na povrchu. Je ideální pro údržbu 
částí z gumy a plastů. Konzervuje gumu, brání jejímu drobení 
se. Je vhodný na mazání částí balicích strojů, zařízení a 
řídících linek. Je ideální na postřik dveřových těsnění na 
autech, kde brání jejich slepení, a to zvláště v mraze. Je 
nepostradatelný při mazání rolet, žaluzií, závěsů, dveří, 
zásuvek, zámků, sekaček, pil a dalších elektrických zařízení. 
Zabraňuje přimrzání kůže. Udržuje lesk, čistí a chrání proti 
vlhkosti. Chrání elektrické kontakty před vlhkostí.
Teplotní odolnost od -60°C do +230°C. Neobsahuje žádná 
dráždivá rozpouštědla. 
Obsah: 300 ml.

PERM-O-SEAL
PERM-O-SEAL- spolehlivě opraví zatékající hlavy 

válců, chladiče, vodni pumpy, čerpadla, radiátory a chladicí 
systémy v osobních a nákladních automobilech, autobusech 
a traktorech. 
Obsah: 21 g

BONDIX- GEL
BONDIX-GEL- gelová konzistence zabraňuje stékání 

z vertikálních povrchů. Lepidlo nové generace, speciálně 
navržené tak, aby nedošlo k zacpání lahvičky. Okamžitě 
spojuje většinu povrchů: dřevo, kov, porcelán, keramiku. 
Obsah 20g

MIRROR BOND
MIRROR BOND je speciální lepidlo na uchycení 

vnitřního zpětného zrcadla na přední sklo. Díky spojení dvou 
složek vznikne spoj odolný vůči UV záření, vibracím a 
otřesům. 
Obsah: 3 g

BONDIX 01 - vteřinové lepidlo na univerzální použití. 
Je jednosložkové, rychle zatvrzující, kyanoakrylátové 

lepidlo s nízkou viskozitou. Univerzální a velmi pevné. 
Zvláště se doporučuje na plasty, elastomery, kovy a 
keramiku. Je vhodné na lepení přesných dílců s malými 
nerovnostmi povrchu. Hodí se na lepení porézních a savých 
materiálů jakými jsou dřevo, lepenka, papír, kůže, korek, 
tkanina atd. Je vhodné pro vkládání plastových výstražných 
značek na dřevěné dveře. Lepení dorazových gum na stěnu 
nebo podlahu. Lepení protiskluzové gumy na hliníkové 
příčky žebříku. Lepení gumových těsnění do zpětných 
zrcátek automobilů, molitanové pásy na ocelové nebo 
plastové skříně. Lepení komponentů z PVC na papír (např. 
obaly) a také drobných plastových dílů na dřevo (např. při 
výrobě nábytku).
Obsah: 20 g

BONDIX 06 je sekundové lepidlo na plasty a gumu. 
Produkt  Bondix 06 je rychle tvrdnoucí, jednosložkové 

kyanoakrylátové lepidlo s nízkou viskozitou. Pro materiály 
těžko slepitelné jako polyetylen, polypropylen, PTFE (teflon) 
a silikon. Rychlé lepení široké škály kovových materiálů, 
plastů a elastomerů. Lepí od 1 do 5 sekund. Spoj je elastický.
Obsah: 20g

EN ISO 9001 EN ISO 9001

BONDIX 20
Etylkyanidakrylátové lepidlo s velmi nízkou viskozitou. 

Vhodné na lepení kaučukových, plastových, kovových 
materiálů, materiálů s přítomností dichromanu zinku, 
polykarbonátových a fenolových materiálů, kde je potřebné 
proniknutí lepidla do materiálu.
Obsah: 20g

PROFESSIONAL SILIKON
Je vysokoteplotně odolný tmel pro místa, kde 

dochází k dlouhému působení teplot do 260°C, a také 
nízkých teplot až do -65°C. Krátkodobě vydrží teploty až do 
380°C. Je elastický, rychle tuhnoucí tmel, který v reakci s 
atmosférickou vlhkostí vytváří stabilní těsnění odolné vůči 
UV.  Je ideální jako těsnění a drží na většině povrchů. 
Použití: Utěsnění komponentů u motorů a jiných 
mechanických sestav vystavených vysokým teplotám. 
Dále je vhodný na těsnění komínů, komínových rour, na 
topení, krby, průduchy apod. 
Obsah: 70 ml, 310 ml.

CONTACX
Přípravek na čištění elektrických kontaktů. Speciálně 
vyvinutý pro potřeby elektroniky a elektrotechniky. 
Odstraňuje znečištění jako mastnotu, špínu, vlhkost. 
Doporučený na ošetřování potenciometrů.
Obsah: 400 ml 

BONDIX-GEL
BONDIX-Gel - gélová konzistencia zabraňuje stekaniu z 

vertikálnych povrchov. Lepidlo novej generácie je špeciálne 
navrhnuté tak, aby nedošlo k zapchatiu fľaštičky. Okamžite 
spája väčšinu povrchov: drevo, kov, porcelán, guma, 
keramika. 
Obsah: 20 g

BONDIX 01 - sekundové lepidlo na univerzálne použitie. 
Je jednozložkové, rýchlo vytvrdzujúce, kyanoakrylátové 

lepidlo s nízkou viskozitou. Univerzálne a veľmi pevné. Zvlášť 
sa odporúča na plasty, elastoméry, kovy a  keramiku. Je 
vhodné na lepenie presných dielcov s malýmy nerovnosťami 
povrchu. Hodí sa na lepenie poréznych a savých materiálov 
akými sú drevo, lepenka, papier, koža, korok, tkanina atď. 
Je vhodné na prilepovanie plastových výstražných značiek na 
drevené dvere. Lepenie dorazových gúm na stenu alebo 
podlahu. Lepenie protišmykovej gumy na hliníkové priečky 
rebríka. Lepenie gumových tesnení do spätných zrkadiel 
automobilov, molytánové pásy na oceľové alebo plastové 
skrine. Lepenie komponentov z PVC na papier (napr. obaly) a 
tiež drobných plastových častí na drevo (napr. pri výrobe 
nábytku). 
Obsah: 20 g

BONDIX 06 - sekundové lepidlo na plasty a gumu. 
Produkt  Bondix 06 je rýchlo vytvrdzujúce, 

jednozložkové kyanoakrylátové lepidlo s nízkou viskozitou. Pre 
materiály ťažko zlepiteľné ako polyetylén, polypropylén, PTFE 
(teflon) a silikón. Rýchle lepenie širokej škály kovových 
materiálov, plastov a elastomérov. Lepí od 1 do 5 sekund. Spoj 
je elastický.
Obsah: 20 g

BONDIX 20
Etylkyanidakrylátové lepidlo s veľmi nízkou viskozitou. 

Vhodné na lepenie kaučukových, plastových, kovových 
materiálov, materiálov s prítomnosťou dvojchromanu zinku, 
polykarbonátových a fenolových materiálov, kde je potrebné 
preniknutie lepidla do materiálu.
Obsah: 20g

MIRROR BOND
Špeciálne lepidlo pre uchytenie vnútorného spätného 

zrkadla na predné sklo. Vďaka spojeniu dvoch zložiek vznikne 
spoj odolný voči UV žiareniu, vibráciám a otrasom. 
Obsah: 3 g

PERM-O-SEAL
Spoľahlivo opraví zatekajúce hlavy valcov, chladiče, 

vodné pumpy, čerpadlá, radiátory a chladiace systémy v 
osobných a nákladných automobiloch, autobusoch a 
traktoroch. 
Obsah: 21 g

STARTING FLUID
Prípravok uľahčujúci štartovanie benzínových aj 

naftových motorov pri nízkych teplotách. Účinný do -50 °C. 
Tento produkt spôsobí okamžitý štart motora. Predlžuje 
životnosť batérie a štartéra. Obsahuje prísadu, ktorá 
napomáha mazaniu hornej časti valcov, aby sa minimalizovalo 
opotrebenie motora pri nezdarených štartoch. Vhodný na 
použitie v osobných a  nákladných automobiloch, autobusoch, 
stavebných, poľnohospodárskych strojoch, pri lodiach, 
lietadlách a banských zariadeniach. Nádoba je pod stálym 
tlakom. Chrániť pred priamym slnkom, nevystavovať teplotám 
nad 50°C!

WINDOW DEICER
Rozmrazovač na okná. Okamžite rozmrazuje zamrznuté 
sklá, námrazu, sneh a ľad. Vyparuje sa rýchlo. Na 
rozmrazenom povrchu nezanecháva žiadne stopy. 
Prípravok nepoškodzuje stierače. 
Obsah: 300 ml.

SILICON SPRAY
Je tekutý silikónový sprej pre jemné mazanie a ochranu 

proti korózii. Je vhodný aj ako antiadhezívny prípravok na 
postrek foriem pri výrobe plastov a gúm. Je nepriľnavý a 
antistatický. Vytvára  tenký mazací povlak na povrchu. Je 
ideálny pre údržbu častí z gumy a plastov. Konzervuje gumu, 
bráni jej drobeniu. Je vhodný na mazanie častí baliacich strojov 
a vodiacich zariadení. Je ideálny pre postrek dverových tesnení 
na autách, kde bráni ich zlepeniu, a to najmä v mraze. Je 
nepostrádateľný pri mazaní roliet, žalúzií, závesov, dverí, 
zásuviek, zámkov, kosačiek, píl a ďalších elektrických 
zariadení. Zabraňuje primŕzaniu kože. Udržuje lesk, čistí a 
chráni proti vlhkosti. Chráni elektrické kontakty pred vlhkosťou. 
Teplotná odolnosť od -60 °C do +230 °C. Neobsahuje žiadne 
dráždivé rozpúšťadlá. 
Obsah: 300 ml.

CONTACX
Prípravok na čistenie elektrických kontaktov. Špeciálne 
vyvinutý pre potreby elektroniky a elektrotechniky. 
Odstraňuje znečistenia ako: mastnotu, špinu, vlhkosť. 
Doporučený na ošetrovanie potenciometrov.
Obsah: 400 ml 

SPREJ NA KLIKOVÉ ŘEMENY
Je určený na všechny druhy hnacích řemenů a 
pásů. Zvyšuje tření, čímž zvětšuje sílu v tahu. 
Snižuje možnost proklouzávání.
Zadržuje vlhkost, zabraňuje praskání a 
předčasnému opotřebení.
Obsah: 400 ml

SPREJ NA KLINOVÉ REMENE
Je určený pre všetky druhy hnacích remeňov a 
pásov. Zvyšuje trenie, čím zväčšuje silu v ťahu. 
Znižuje možnosť preklzávania. Zadržuje vlhkosť,  
zab raňu je  p raskan iu  a  p redčasnému 
opotrebeniu.
Obsah: 400 ml
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CX-80 Čistič a odmašťovač
CX-80 Cleaner  koncentrát na čištění a odmašťování. Je 

netoxický, biologicky odbouratelný a nehořlavý. Neodbarvuje 
povrch materiálu. Skutečná náhrada za nebezpečné čistící 
přípravky a koncentrovaná rozpouštědla. Je určený pro použití 
v průmyslu i domácnosti. CX-80 CLEANER je koncentrovaný 
roztok na vodní bázi, který čistí a odmašťuje všechny 
umývatelné povrchy. Úsporně odstraňuje oleje, tuky a 
mastnotu. Je šetrný k životnímu prostředí.
Obsah: 500 ml

CX-80 ENGINE CLEANER
Jedná se o přípravek sloužící na venkovní 

umývání automobilových motorů. Obsahuje přísady, které 
rozpouštějí spálený olej, zaschlou špínu, mastnotu a 
skvrny od benzínu, takže motor v autě bude vypadat jako 
nový. Čistý motor ulehčuje zjišťování úniku kapaliny a 
vyhledávání poruch. Má nízkou vodivost a po zaschnutí 
netvoří sůl, takže je úplně bezpečný pro elektroniku, ECU 
/počítačovou jednotku/ a elektrické vedení. 
Obsah: 750 ml

CX-80 XBRAKE CLEANER
Slouží na čištění pracovních částí brzdového 

systému. Odstraní všechny usazeniny z asfaltu a smůly 
, prachu vznikajícím při abrazi brzdových destiček a 
také zapečenou špínu. Odstraňuje nepříjemné pískání 
při brždění v nízkých rychlostech. Může být také 
použitý na čištění karburátorů, tlumičů, a i na systém 
vstřikování paliva.
Obsah: 400 ml

CX-80 EASYWELD
Je určený k ochraně trysek hořáků, nástrojů 

a povrchů svářených materiálů před poškozením 
od rozstřikující se strusky u elektrického MIG/MAG 
sváření. Snižuje přilnavost rozstřiku a zlepšení 
efektivity sváření. Neobsahuje silikon. 
Obsah: 400 ml

CX-80 BABY BOOGIE
Je určený na údržbu a leštění dětských kočárků. Chrání části z plastů a kovu. Odstraňuje vrzání a pískání. Obsahuje mazací přísady. 
Umožňuje udržet kolečka v perfektním stavu. Neobsahuje škodlivá rozpouštědla. 
Obsah: 400 ml.

Stojany pro expozice

Stojany pre expozície

EN ISO 9001 EN ISO 9001

CX-80 BABY BOOGIE
Je určený na údržbu a leštenie detských kočíkov. Chráni časti z plastov a kovu. Odstraňuje vŕzganie a pískanie. Obsahuje mazacie prísady. 
Umožňuje udržať kolesá v perfektnom stave. Neobsahuje škodlivé rozpúšťadlá. 
Obsah: 400 ml.

CX-80 XBRAKE CLEANER
Slúži na čistenie pracovných častí brzdového 

systému. Odstráni všetky usadeniny z asfaltu a smoly, 
prachu vznikajúcom pri abrázii brzdových doštičiek, a tiež 
zapečenú špinu. Odstraňuje nepríjemné pískanie pri 
brzdení v nízkych rýchlostiach. Môže byť tiež použitý na 
čistenie karburátorov, tlmičov ako aj na systém 
vstrekovania paliva. 
Obsah: 400 ml

CX-80 EASYWELD
Je určený k ochrane trysiek horákov, 

nástrojov a povrchov zváraných materiálov pred 
poškodením od rozstrekujúcej sa trosky pri 
elektrickom MIG/MAG zváraní. Znižuje priľnavosť 
rozstreku a zlepšuje efektivitu zvárania. 
Neobsahuje silikón. 
Obsah: 400 ml

CX-80 ENGINE CLEANER
Jedná sa o prípravok slúžiaci pre vonkajšie umývanie 

automobilových motorov. Obsahuje prísady, ktoré rozpúšťajú spálený 
olej, zaschnutú špinu, mastnotu a škvrny od benzínu, takže motor v aute  
bude vyzerať ako nový. Čistý motor uľahčuje zisťovanie úniku kvapaliny a 
vyhľadávania porúch. Prípravok má nízku vodivosť a po vyschnutí netvorí 
soľ, je úplne bezpečný pre elektroniku, ECU (počítačovú jednotku) a 
elektrické vedenia. 
Obsah: 750 ml

CX-80 Čistič a odmasťovač
CX-80 Cleaner - koncentrát na čistenie a odmasťovanie. Je 

netoxický, biologicky odbúrateľný a nehorľavý. Neodfarbuje povrch 
materiálu. Skutočná náhrada za nebezpečné čistiace prípravky a 
koncentrované rozpúšťadla. Je určený pre použitie v priemysle i 
domácnosti. CX-80 Cleaner je koncentrovaný roztok na vodnej báze, 
ktorý čistí a odmasťuje všetky umývateľné povrchy. Úsporne odstraňujú 
oleje, tuky a mastnotu. Je šetrný k životnému prostrediu.
Obsah: 500 ml
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CX-80 Čistič a odmašťovač
CX-80 Cleaner  koncentrát na čištění a odmašťování. Je 

netoxický, biologicky odbouratelný a nehořlavý. Neodbarvuje 
povrch materiálu. Skutečná náhrada za nebezpečné čistící 
přípravky a koncentrovaná rozpouštědla. Je určený pro použití 
v průmyslu i domácnosti. CX-80 CLEANER je koncentrovaný 
roztok na vodní bázi, který čistí a odmašťuje všechny 
umývatelné povrchy. Úsporně odstraňuje oleje, tuky a 
mastnotu. Je šetrný k životnímu prostředí.
Obsah: 500 ml

CX-80 ENGINE CLEANER
Jedná se o přípravek sloužící na venkovní 

umývání automobilových motorů. Obsahuje přísady, které 
rozpouštějí spálený olej, zaschlou špínu, mastnotu a 
skvrny od benzínu, takže motor v autě bude vypadat jako 
nový. Čistý motor ulehčuje zjišťování úniku kapaliny a 
vyhledávání poruch. Má nízkou vodivost a po zaschnutí 
netvoří sůl, takže je úplně bezpečný pro elektroniku, ECU 
/počítačovou jednotku/ a elektrické vedení. 
Obsah: 750 ml

CX-80 XBRAKE CLEANER
Slouží na čištění pracovních částí brzdového 

systému. Odstraní všechny usazeniny z asfaltu a smůly 
, prachu vznikajícím při abrazi brzdových destiček a 
také zapečenou špínu. Odstraňuje nepříjemné pískání 
při brždění v nízkých rychlostech. Může být také 
použitý na čištění karburátorů, tlumičů, a i na systém 
vstřikování paliva.
Obsah: 400 ml

CX-80 EASYWELD
Je určený k ochraně trysek hořáků, nástrojů 

a povrchů svářených materiálů před poškozením 
od rozstřikující se strusky u elektrického MIG/MAG 
sváření. Snižuje přilnavost rozstřiku a zlepšení 
efektivity sváření. Neobsahuje silikon. 
Obsah: 400 ml

CX-80 BABY BOOGIE
Je určený na údržbu a leštění dětských kočárků. Chrání části z plastů a kovu. Odstraňuje vrzání a pískání. Obsahuje mazací přísady. 
Umožňuje udržet kolečka v perfektním stavu. Neobsahuje škodlivá rozpouštědla. 
Obsah: 400 ml.

Stojany pro expozice

Stojany pre expozície
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CX-80 BABY BOOGIE
Je určený na údržbu a leštenie detských kočíkov. Chráni časti z plastov a kovu. Odstraňuje vŕzganie a pískanie. Obsahuje mazacie prísady. 
Umožňuje udržať kolesá v perfektnom stave. Neobsahuje škodlivé rozpúšťadlá. 
Obsah: 400 ml.

CX-80 XBRAKE CLEANER
Slúži na čistenie pracovných častí brzdového 

systému. Odstráni všetky usadeniny z asfaltu a smoly, 
prachu vznikajúcom pri abrázii brzdových doštičiek, a tiež 
zapečenú špinu. Odstraňuje nepríjemné pískanie pri 
brzdení v nízkych rýchlostiach. Môže byť tiež použitý na 
čistenie karburátorov, tlmičov ako aj na systém 
vstrekovania paliva. 
Obsah: 400 ml

CX-80 EASYWELD
Je určený k ochrane trysiek horákov, 

nástrojov a povrchov zváraných materiálov pred 
poškodením od rozstrekujúcej sa trosky pri 
elektrickom MIG/MAG zváraní. Znižuje priľnavosť 
rozstreku a zlepšuje efektivitu zvárania. 
Neobsahuje silikón. 
Obsah: 400 ml

CX-80 ENGINE CLEANER
Jedná sa o prípravok slúžiaci pre vonkajšie umývanie 

automobilových motorov. Obsahuje prísady, ktoré rozpúšťajú spálený 
olej, zaschnutú špinu, mastnotu a škvrny od benzínu, takže motor v aute  
bude vyzerať ako nový. Čistý motor uľahčuje zisťovanie úniku kvapaliny a 
vyhľadávania porúch. Prípravok má nízku vodivosť a po vyschnutí netvorí 
soľ, je úplne bezpečný pre elektroniku, ECU (počítačovú jednotku) a 
elektrické vedenia. 
Obsah: 750 ml

CX-80 Čistič a odmasťovač
CX-80 Cleaner - koncentrát na čistenie a odmasťovanie. Je 

netoxický, biologicky odbúrateľný a nehorľavý. Neodfarbuje povrch 
materiálu. Skutočná náhrada za nebezpečné čistiace prípravky a 
koncentrované rozpúšťadla. Je určený pre použitie v priemysle i 
domácnosti. CX-80 Cleaner je koncentrovaný roztok na vodnej báze, 
ktorý čistí a odmasťuje všetky umývateľné povrchy. Úsporne odstraňujú 
oleje, tuky a mastnotu. Je šetrný k životnému prostrediu.
Obsah: 500 ml
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