Ragasztás és tömítés

A LIQUI MOLY okos megoldásokat és speciális
szerszámokat kínál a
tömítő- és ragasztóanyagok professzionális
feldolgozásához.

Ragasztás
és tömítés

Ragasztó- és
tömítőanyagok karosszériaelemek, pl.
sárvédők szereléséhez.

Műanyagjavító készletek
balesetet szenvedett
járművek műanyag
elemeinek javítására.
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Ragasztás és tömítés

Szélvédőragasztók és szerszámok
első és hátsó szélvédők professzionális beszereléséhez.

Ragasztóanyagok a
gumiprofilok tartós
ragasztásához.

Ragasztóanyagok a belső visszapillantó tükör és a
külső tükörbetétek biztonságos felszereléséhez.

A bitumen és viasz alapú alvázvédők
megóvnak a korróziótól.
Ragasztás és tömítés
Jó kúszóképességű, viasz
alapú üregvédő a karosszéria utánkezelésére.

Szórható, felülfényezhető
kőfelverődés elleni védelem.

Professzionális ragasztottüveg-javító
rendszer a kőfelverődések javítására.
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Ragasztás és tömítés

Szélvédőjavítás
Szélvédőjavító készletek
Liquifast 9000 (Beutel-Set)
Zacskókészlet a következőkkel:
• 1 × Liquifast 9000, 400 ml
• 1 × Liquiclean, 30 ml
• 1 × Active Primer, 10 ml-es stick
• 1 × fúvóka
• 1 × adapter flexpackhoz
•1 × útmutató

Liquifast 1502 (Kartuschen-Set)
Patronkészlet a következőkkel:
• 1 × Liquifast 1502, 310 ml
• 1 × Liquiclean, 30 ml
• 1 × Active Primer, 10 ml-es stick
• 1 × fúvóka
• 1 × útmutató

Liquifast 1502 (Beutel-Set)
Zacskókészlet a következőkkel:
• 1 × Liquifast 1502, 400 ml
• 1 × Liquiclean, 30 ml
• 1 × Active Primer, 10 ml-es stick
• 1 × fúvóka
• 1 × adapter flexpackhoz
•1 × útmutató

Liquifast 1402 (Kartuschen-Set)
Patronkészlet a következőkkel:
• 1 × Liquifast 1402, 310 ml
• 1 × Liquiclean, 30 ml
• 1 × Active Primer, 10 ml-es stick
• 1 × fúvóka
• 1 × útmutató

Liquifast 1402 (Beutel-Set)
Zacskókészlet a következőkkel:
• 1 × Liquifast 1402, 400 ml
• 1 × Liquiclean, 30 ml
• 1 × Active Primer, 10 ml-es stick
• 1 × fúvóka
• 1 × adapter flexpackhoz
•1 × útmutató

Alkalmazási terület

Tartalom
		

Csom.
egys.

Cikkszám

Járművek első, hátsó
szélvédőinek és oldalablakainak
beragasztására a karosszériába
(szgk, tgk, traktorok/villástargoncák vezetőfülkéi, különleges
járművek).

1 db 

12

6028 104

Járművek első, hátsó
szélvédőinek és oldalablakainak
beragasztására. Akkor is alkalmazható, ha a gyártó nagy modulusú és/vagy nem vezetőképes
szélvédőragasztót ír elő, pl. az
üvegbe integrált antenna vagy
fűtés esetén.

1 db 

12

6141 104

Járművek első, hátsó
szélvédőinek és oldalablakainak
beragasztására. Akkor is alkalmazható, ha a gyártó nagy modulusú és/vagy nem vezetőképes
szélvédőragasztót ír elő, pl. az
üvegbe integrált antenna vagy
fűtés esetén.

1 db 

12

6156 104

Járművek első, hátsó
szélvédőinek és oldalablakainak
beragasztására. Nem alkalmazható, ha a gyártó nagy modulusú
és/vagy nem vezetőképes
szélvédőragasztót ír elő, pl. az
üvegbe integrált antenna vagy
fűtés esetén.

1 db 

12

6138 104

Járművek első, hátsó
szélvédőinek és oldalablakainak
beragasztására. Nem alkalmazható, ha a gyártó nagy modulusú
és/vagy nem vezetőképes
szélvédőragasztót ír elő, pl. az
üvegbe integrált antenna vagy
fűtés esetén.

1 db 

12

6155 104

Járművek első, hátsó
szélvédőinek és oldalablakainak
beragasztására. Akkor is alkalmazható, ha a gyártó nagy modulusú és/vagy nem vezetőképes
szélvédőragasztót ír elő, pl. az
üvegbe integrált antenna vagy
fűtés esetén.

310 ml 

12

6157 104

Járművek első, hátsó
szélvédőinek és oldalablakainak
beragasztására a karosszériába
(szgk, tgk, traktorok/villástargoncák vezetőfülkéi, különleges
járművek).

400 ml 

12

6171 104

Járművek első, hátsó
szélvédőinek és oldalablakainak
beragasztására. Akkor is alkalmazható, ha a gyártó nagy modulusú és/vagy nem vezetőképes
szélvédőragasztót ír elő, pl. az
üvegbe integrált antenna vagy
fűtés esetén.

310 ml 
400 ml 

12
12

6139 104
6140 104

Egyesével kínált termékek
Liquifast 1599

Nedvességre kikeményedő, melegen feldolgozandó, nagy modulusú, nem
vezetőképes 1K-PUR szélvédőragasztó patron. Elkerüli az alumínium karosszériáknál a kontaktkorróziót. Járműgyártói minőség. Rendkívül nagy
kezdeti szilárdság. Alapozórendszerrel együtt használható. Menetre kész
15 perc után. Távozási idő: dupla légzsákkal tovább 45 perc.

Liquifast 9000

Hidegen feldolgozandó, nedvességre kikeményedő 1 komponensű poliuretán ragasztóanyag járművek első, hátsó szélvédőinek és oldalablakainak
beragasztására javításkor. Különösen akkor írnak elő ilyen ragasztóanyagot, ha a jármű ablakai fűthetőek, vagy antenna van az ablakba integrálva.
30 perces állás- és távozási idővel dolgozható fel, -15 °C (!) hőmérséklettől.
Ez a legkedvezőtlenebb időjárási körülmények között is lehetővé teszi a ragasztó alkalmazását.

Liquifast 1502

1K-PUR szélvédőjavító készlet, nagy modulusú, nem vezetőképes. Az új
járműgenerációhoz. Elkerüli az alumínium karosszériáknál a kontaktkorróziót. Hideg feldolgozású. TÜV által bevizsgálva. Járműgyártói minőség. Nagyon gyorsan felépülő szilárdság. Alapozórendszerrel együtt használható.
Távozási idő: légzsákkal 1,0 óra, dupla légzsákkal 1,0 óra.
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Egyesével kínált termékek

Alkalmazási terület

Liquifast 1402

1K-PUR szélvédőjavító készlet, normál modulusú, vezetőképes. Jól bevált,
járműgyártói minőség. Gyorsan felépülő szilárdság. Hideg feldolgozású.
TÜV által bevizsgálva. Távozási idő: légzsákkal 1,5 óra, dupla légzsákkal 3
óra.

Active Primer

Oldószertartalmú, fizikai és kémiai úton száradó fekete alapozó, ami biztosítja a tapadást az üveg/kerámia és a szélvédőragasztó között, emellett UVvédelemként is szolgál.

Letörölhető ablaktömítő

Tartósan ragacsos, letörölhető, nem kikeményedő, nem átfesthető
tömítőmassza.

Tartalom
		

Csom.
egys.

Cikkszám

Járművek első, hátsó
szélvédőinek és oldalablakainak
beragasztására. Nem alkalmazható, ha a gyártó nagy modulusú
és/vagy nem vezetőképes
szélvédőragasztót ír elő, pl. az
üvegbe integrált antenna vagy
fűtés esetén.

310 ml 
400 ml 

12
12

6136 104
6137 104

Üveg, kerámia szitanyomatok és
festékek alapozására és PU-aktivátorként PUR maradék varratok, PUR előbevonatok (PAAS) és
RIM körülszórások (pl. PVC, PUR)
esetén.

10 ml 
30 ml 
100 ml 

12
12
12

6180 22
6181 363
6182 22

Újonnan behelyezett, gumiágyazású elülső, hátsó szélvédők és
oldalablakok letömítésére a gumi
és az üveg, ill. a gumi és a karosszéria között.

310 ml 

12

6196 104

Személygépkocsik ragasztott
üvegeinek professzionális javítására

1 db 

5

6261



Személy- és tehergépkocsik, buszok ragasztott üvegeinek professzionális javítására

1 db 

1

6265



Kőfelverődések felfúrására, megnagyobbítására és mélyebbre
fúrására.

10 db 

1

6262



Kőfelverődések felfúrására, megnagyobbítására és mélyebbre
fúrására.

10 db 

1

6263



Ragasztottüveg-javítás
Javítótáska
Ragasztottüveg-javító táska

A következőkből áll: 1 × javítóhíd injektortartóval, 1 × csiszoló- és polírpaszta, 1 × tapadókorongos ellenőrzőtükör, 1 × UV-lámpa, 6 W, 230 V/50 Hz, 1 ×
mini fúrógép 230 V-os hálózati adapterrel, 1 × keményfémcsap, 1 × lámpaceruza elemekkel, 1 × öngyújtó gyerekzárral, 1 × aprócikktartó doboz 3
műanyag injektorral, 1 × javítógyanta – 5 ml, 1 fedőgyanta – 5 ml, 20 mylarnégyszög, 5 kaparópenge, 1 kúpos keményfém fúró 1,0 mm, 1 kerek keményfém fúró 1,2 mm, kezelési útmutató.

Szgk/tgk ragasztottüveg-javító táska

Professzionális javítórendszer ragasztott üvegek javítására. A szerszámtáskában megtalálható minden szerszám, amire a személygépkocsik és
haszonjárművek ragasztott üvegeinek professzionális javításához szükség
van. A szerszámok jó minőségűek és rendkívül stabilak. A javításhoz szükséges túlnyomást és vákuumot ennél a rendszernél nyomás-/vákuumszivattyú hozza létre.

Egyesével kínált termékek
Kerek keményfém fúró, 1,2 mm-es

Keményfém fúró a kitöredezett üvegdarabkák eltávolítására.

Kúpos keményfém fúró, 1,0 mm-es

Keményfém fúró a kitöredezett üvegdarabkák eltávolítására.


22 D

–F–I

104 D

– GB – F – I – E – NL – P

363 D

–F

91
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Szélvédőjavítás

Ragasztás és tömítés

Ragasztottüveg-javítás
Egyesével kínált termékek
Csiszoló- és polírpaszta

Speciális csiszoló- és polírpaszta a kijavított kőfelverődések polírozására.
A politúrt közvetlenül a javított helyre vigye fel és kézzel vagy a mini fúrógéppel polírozza fel.

Fedőgyanta

Híganfolyó gyanta a felület lezárására a kőfelverődés javítási helyén.

Javítógyanta injektorral

Híganfolyó, jó repedéskitöltő képességű, UV-fényre kikeményedő, 1K javítógyanta. A gyanta és az injektor egybe van csomagolva.

Alkalmazási terület

Tartalom
		

Csom.
egys.

Cikkszám

Személygépkocsik ragasztott
üvegein a kőfelverődések felületének javítást követő felpolírozására.

25 ml 

1

6297



Személygépkocsik ragasztott
üvegein a kőfelverődések felületének javítást követő lezárására.

5 ml 

1

6298



Kőfelverődések javítására személygépkocsik ragasztott üvegein.

1 db 

1

6299



Tömítőanyagok
Liquimate 8100 1K-PUR

Kiváló minőségű 1K-PUR ragasztó-/tömítőanyag tartósan rugalmas ragasztáshoz. Járműgyártói minőség. 2K lakkokkal is átfesthető. Állékony.
Kenhető és spatulyázható. Átkeményedés után alapozóval és fillerrel
átfesthető.

Liquimate 8200 MS Polymer

Kiváló minőségű 1 komponens tömítőanyag, ami a légnedvesség által tartósan rugalmas ragasztó tömítőanyaggá keményedik ki. Oldószer- és izocianátmentes. Járműgyártói minőség. Sós vízzel szemben ellenálló. Zsugorodásmentes, időjárásálló, UV- és ásványolajálló. A kereskedelemben kapható legtöbb lakkal azonnal, nedvesen (max. 2 órán belül) átfesthető.

Liquimate 8300 varrattömítő

Kiváló minőségű, MS-polimer alapú, 1 komponensű, szórható varrattömítő.
Izocianát- és szilikonmentes. UV- és ásványolajálló. A kereskedelemben
kapható legtöbb lakkal azonnal, nedvesen (max. 2 órán belül) átfesthető.
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A járműjavítás területén egyebek
közt letömítésre
használják. Látható
varratokhoz és normál varratokhoz
elülső és hátsó köténylemeznél, hátfalon, motortérben,
csomagtérpadlón,
utastérpadlón,
oldalfalon, kerékjáratban, alvázon, tartálycsonkon,
sárhányón, peremhorony-lezárásnál.

szürke
fekete
fehér

300 ml 
300 ml 
300 ml 

12
12
12

6154 104
6146 104
6147 104

Alkalmas javításoknál tömítésre és
ragasztásra.
Látható varratokhoz
és normál varratokhoz elülső és hátsó
köténylemeznél,
hátfalon, motortérben, csomagtérpadlón, utastérpadlón,
oldalfalon, kerékjáratban, alvázon. Liquimate 8300
előtétanyagaként
alkalmazható.

fekete
fehér

290 ml 
290 ml 

12
12

6148 104
6149 104

Varratok letömítésére javításnál,
hogy helyreállítsák
az eredeti gyári
szerkezetet. Alkalmazási területe
egyebek közt a
motortér, csomagtér, kerékjárat.

szürke
fekete

310 ml 
310 ml 

12
12

6150 104
6151 104



Alkalmazási terület

Kerek tömítőzsinór

Tartósan plasztikus kerek butilkaucsuk tömítőzsinór hordozófólián. Saját
ragadásának köszönhetően minden tiszta és száraz felületen megtapad (5 ×
2 m).

Felülettömítő

Függőleges felületeken is tapad. Felhasználás hőmérséklet-tartománya
-60 °C – +150 °C. 0,1 – 0,3 mm tömítőréshez. Lassú kikeményedésű (2 – 4
óra után funkcionálisan szilárd) és szétszerelhető. Ellenáll a terheléseknek
és rezgéseknek.

Csőtömítés

Folyékony menettömítő – tartós és megbízható. Ellenáll az üzemanyagnak,
olajnak és hidraulikafolyadéknak. Kiváltja a kenderkócot és a pasztákat.
Felhasználási hőmérséklet-tartomány: -60 °C – +150 °C. Szétszerelhető.

Fekete szilikon tömítőmassza

Különösen jó minőségű és egyszerűen feldolgozható, szilikonbázisú
tömítőmassza automata patronban. Kinyomópisztoly nem szükséges. Kiváló hideg-, hő- és öregedésállóság. Tartósan rugalmas marad és ellenáll a
vegyszereknek, olajoknak stb. Hőálló -65 °C-tól +260 °C-ig (rövid ideig
+315 °C-ig).

Áttetsző szilikon tömítőmassza

Különösen jó minőségű és egyszerűen feldolgozható, szilikonbázisú
tömítőmassza automata patronban. Kinyomópisztoly nem szükséges. Kiváló hideg-, hő- és öregedésállóság. Tartósan rugalmas marad és ellenáll a
vegyszereknek, olajoknak stb. Hőálló -50 °C-tól 180 °C-ig (rövid ideig
240 °C-ig).

Piros szilikon tömítőmassza

Különösen jó minőségű és egyszerűen feldolgozható, szilikonbázisú
tömítőmassza automata patronban. Kinyomópisztoly nem szükséges. Kiváló hideg-, hő- és öregedésállóság. Tartósan rugalmas marad és ellenáll a
vegyszereknek, olajoknak stb. Hőálló -65 °C-tól +260 °C-ig (rövid ideig
+315 °C-ig).

Tartalom
		

Csom.
egys.

Cikkszám

Az autó- és lakókocsigyártásban
fém, fa és műanyag önmaguk és
egymás közötti tömítésére és
távtartóként. Különösen alkalmas
hátsó lámpa tömítésére.

1 db 

1

6197 104

Hajtóműkarmantyúk, csapágyfedelek, motor-, differenciálmű- és
házfedelek tömítésére.

50 g 
50 g 

6
6

3810
3850



Max. R3“ (M80) fém menet. Alkalmas hidraulikus és pneumatikus
körökhöz, mint a fékrendszer vagy
a szervokormány. Németországban háztartási gázszereléshez
nem rendelkezik jóváhagyással.

10 g 

6

3808





Olaj- és
hajtóműteknők,
készülékház, szelepfedél, vízpumpa,
homlokkerék-fedél,
fényszóró, hátsó
lámpa stb. letömítésére. Fémrészekhez, műanyaghoz és
üveghez.

fekete
schwarz
schwarz

80 ml 
200 ml 
200 ml 

12
6
6

6177 20
6185 104
2859 214

Olaj- és
hajtóműteknők,
készülékház, szelepfedél, vízpumpa,
homlokkerék-fedél,
fényszóró, hátsó
lámpa stb. letömítésére. Fémrészekhez, műanyaghoz és
üveghez.

transparent

200 ml 

6

6184 104

Olaj- és
hajtóműteknők,
készülékház, szelepfedél, vízpumpa,
homlokkerék-fedél,
fényszóró, hátsó
lámpa stb. letömítésére. Fémrészekhez, műanyaghoz és
üveghez.

rot

80 ml 

12

8948

290 ml 

12

6165 104

20

Műszaki ragasztóanyagok
Liquimate 8050 MS erősragasztó

MS-polimer alapú, 1 komponensű, nagy viszkozitású, légnedvességre
kikeményedő szerkezeti ragasztó nagy szilárdságú, tartósan rugalmas ragasztott kötések létrehozására. A Liquimate 8050 MS erősragasztó kiváló
tapad szinte minden felületen. Oldószer-, izocianát-, valamint szilikonmentes és tengervízálló.

Tartósan rugalmas ragasztáshoz
a járműgyártás, lakókocsi- és
lakóautó-építés, konténerépítés,
hajógyártás, valamint a légiipar
és az építőipar területén, közel
minden anyag önmagához és
egymáshoz ragasztására.
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Tömítőanyagok

Ragasztás és tömítés

Műszaki ragasztóanyagok


Alkalmazási terület

Epoxi ragasztó

Szobahőmérsékleten gyorsan kikeményedő, 2 komponensű univerzális ragasztó. Lehetővé teszi kemény, merev ragasztott kötések, ill. lezárások létrehozását néhány perc alatt. Kitűnően alkalmas fémek (az alumínium kivételével), fa, beton, üveg, szövet, kerámia, műanyag és gumi ragasztására
mind önmagukkal, mind pedig egymással. Szintén alkalmas elektronikus
alkatrészek és komponensek lezárására.

Liquimate 2K erősragasztó

Nagy szilárdságú, gyorsan kikeményedő 2 komponensű metakrilát ragasztóanyag. A legkülönbözőbb anyagok (pl. acél, alumínium, fémek, termoplasztikus műanyagok, kompozitanyagok ABS, akril, PVC, üvegszál-erősítésű
műanyag, PC, PET, PU stb.) tartós, erős ragasztására mind önmagukkal,
mind egymással. Rendkívül ütés- és hántolásálló, valamint tetszőlegesen
megmunkálható. Ellenáll a benzin, olaj, enyhe savak és lúgok hatásának.

Folyékony fém

Gyorsan kikeményedő 2 komponensű epoxi ragasztó. Rendkívül nagy szilárdságú. A javított helyek kikeményedés után forgácsolással továbbmunkálhatók, csiszolhatók és átfesthetők.

Karosszériás ragasztóspray

Kontaktragasztó spray nagy azonnali ragasztóerővel.

Fémgyurma

Minden anyagra tapadó, 2K epoxigyanta gyurma. Ellenáll a sós oldatoknak,
hígított savaknak és lúgoknak. 3 óra elteltével csiszolható, fűrészelhető és
átfesthető.

Profilgumi-ragasztó

Gyorsan elpárolgó, kenhető, nagy kezdeti tapadású, színtelen kontaktragasztó anyag.

Visszapillantótükör-ragasztó készlet

Speciális készlet ragasztópatronnal és speciális nem szőtt textillel.
Kitűnően kiegyenlíti a különböző hőtágulásokat.

Persely- és csapágyrögzítés

Di-metakrilát-észter alapú, oldószermentes, nagy szilárdságú, kis viszkozitású, olajálló és anaerob módon (oxigén nélkül) kikeményedő ragasztóanyag. Felhasználás hőmérséklet-tartománya: -60 °C – +150 °C.


94

104 D

– GB – F – I – E – NL – P

113 D

– GB – F – I – E – P

Tartalom
		

Csom.
egys.

Cikkszám

Kiváló javításra vagy ragasztásra
és szigetelésre az autóiparban és
járműgyártásban, valamint
háztartási, barkács és kerti területen. Pót keverőfej (menetes
keverőcsúcs, cikkszáma: 6242).

25 ml 

6

6183 104

Univerzális ragasztó a karosszéria- és járműgyártás területére
(pl. lökhárítók, hűtők, világítás,
tartófogantyúk, konzolelemek,
légterelők, telefontartók és
hangszórók rögzítésére). Pót
keverőfej (menetes keverőcsúcs,
cikkszáma: 6242).

25 ml 

6

6179 113

Repedések, lyukak, téves furatok,
lunkerek feltöltésére és spatulyázására, valamint csövek, tartályok, menetek, karosszéria- és
gép alkatrészek javítására vagy
különböző anyagok egymáshoz
vagy önmagukhoz ragasztására.
Pót keverőfej (menetes
keverőcsúcs, cikkszáma: 6242).

25 ml 

6

6193 104

Szövet, habgumi, bőr és műbőr,
filc, karton stb. egymáshoz vagy
gumira, fémre ragasztásához. PE
fóliák ragasztására is alkalmas
gépjárművek ajtajaiban.

400 ml 

12

6192 104

Házak repedéseinek javítására és
sérült menetes furatok felújítására.

56 g 

6

6187 104

Profilgumi, bőr, textil hátoldalas
műbőr és filcanyag fémre, lakkozott fémre, fára és PVC-re ragasztására.

200 ml 

12

6195 104

Visszapillantók fém lábának a
szélvédőhöz ragasztására, valamint kibuktatható ablakok zsanérjaihoz fejlesztve.

1 ml 

6

6194 104

Koaxiális illesztett darabok rögzítésére, mint pl. a csapágyak, perselyek, tengelyek és agyak, valamint műanyag-, ill. gumi/fém vagy
fém/fém felületek összekötésére.

10 g 
50 g 

20
12

3806
3807






Alkalmazási terület

Nagy szilárdságú menetrögzítő

Megakadályozza a csavarok akaratlan meglazulását. Ellenáll a rezgés általi
meglazulásnak. Széles hőmérséklet-tartományban alkalmazható: -60 °C
– 150 °C-ig. Gyorsan és megbízhatóan kikeményedik. Alkalmazható olajozott felületeken. Letömíti a csavarokat, megakadályozza a szivárgást. Jó
vegyszerállóságú.

Közepes szilárdságú menetrögzítő

Megakadályozza a csavarok akaratlan meglazulását. Ellenáll a rezgés általi
meglazulásnak. Széles hőmérséklet-tartományban alkalmazható: -60 °C
– 150 °C-ig. Gyorsan és megbízhatóan kikeményedik. Alkalmazható olajozott felületeken. Letömíti a csavarokat, megakadályozza a szivárgást. Jó
vegyszerállóságú.

Pillanatragasztó

Másodpercek alatt összeragasztja a műanyagokat, gumit, üveget és fémeket. Univerzálisan alkalmazható és nagy szilárdságú. A termék kiemelkedő
jellemzője a kiváló nedvesítőképesség és a rendkívül gyors kikeményedés.

Tisztítószer és hígító

Minden zsírtalanítási és tisztítási munkára használható, oldószertartalmú
termék.

Finommechanikai menetrögzítő

Optimális menetrögzítő termék. Alkalmazható olajozott felületen, valamint
galvanizált csavaroknál. Jó vegyszerállóságú. Felhasználás hőmérséklettartománya széles: -60 °C – +150 °C.

Tartalom
		

Csom.
egys.

Cikkszám

Minden járatos anya- és csavarmérethez, minden minőségi osztályban.

10 g 
10 g 
50 g 

20
6
12

3803
3851
3804



Minden járatos anya- és csavarmérethez, minden minőségi osztályban.

10 g
10 g
10 g
50 g






20
6
20
12

3801
3847
2661
3802



Műanyagok, gumi, kerámia, üveg,
acél és színesfémek ragasztására.

10 g 
10 g 

24
6

3805
3848

Ragasztási és tömítési munkák
előtti felülettisztításra, pl.
műanyagjavításnál, fémragasztásnál, szélvédőragasztásnál, valamint alvázvédelemnél,
kőfelverődés elleni védelemnél,
karosszériatömítő massza felhordásánál és varrattömítésnél.

1 l 

6

6130 104

10 g 

6

3812



Kiválóan alkalmas minden a
járműgyártás, háztartás, hobbi és
kert területén szokásosan alkalmazott műanyag alkatrész (hőre
lágyuló műanyagok, duroplasztok) javítására vagy ragasztására.

50 ml 

6

6162

8

Kiválóan alkalmas minden a
járműgyártás, háztartás, hobbi és
kert területén szokásosan alkalmazott műanyag alkatrész (hőre
lágyuló műanyagok, duroplasztok) javítására vagy ragasztására.

50 ml 

6

6126

8

Minden járatos anya- és csavarmérethez, legfeljebb M12-ig és
minden minőségi osztályban,
különösen finommenetnél.





49
9




Műanyagjavítás
Liquimate 7700 Mini patron

Csiszolható, gyorsan kikeményedő 2K-PUR szerkezeti ragasztó
műanyagjavításhoz. Járműgyártói minőség. Bedolgozási idő kb. 120 s.

Liquimate 7700 Mini Rapid patron

Csiszolható, gyorsan kikeményedő 2K-PUR szerkezeti ragasztó. Bedolgozási idő kb. 60 s.
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Ragasztás és tömítés

Műszaki ragasztóanyagok

Ragasztás és tömítés

Tartozékok / szerszámok
Patronfeldolgozás
Liquimix Mini profi pisztoly
2 dugattyús kézi pisztoly.

Varrattömítő pisztoly

Porszórással bevont alumínium tartály 290 – 310 ml-es patronhoz. Az
állítható fúvókafejnek, anyagmennyiség- és levegő-szabályozásnak
köszönhetően különböző felületi struktúrák fröcskölhetők ki.

Powerline teleszkópos pisztoly

Könnyen kezelhető, szabályozható, teleszkópos sűrítettlevegős pisztoly. A
munka megszakítása esetén az anyagáramlás azonnal leáll.

Alkalmazási terület

Tartalom
		

Csom.
egys.

Cikkszám

Kézi pisztoly 50 ml-es minipatronhoz. Liquimate 7700 Mini (cikkszáma: 6159), Liquimate 7700 Mini
(cikkszáma: 6162) és Liquimate
7700 rapid Mini (cikkszám 6126)
műanyagjavító készlethez.

1 db 

1

6244



Sűrítettlevegős pisztoly a szórható patronos varrattömítőhöz.

1 db 

1

6221



290 – 310 ml-es tömítő- és ragasztópatronokhoz.

1 db 

1

6256



Tömítő- és ragasztóanyagos
zacskókhoz.

1 db 

1

6238



290 – 310 ml-es patronos és 400
ml-es flexpackos (zacskó) anyaggal használható kézi pisztoly.

1 db 

1

6225



Alkalmas tömítő- vagy ragasztóanyagok patronokból vagy fóliazacskóból történő kinyomására.

1 db 

1

6247



Pótakku Liquipress Milwaukeehoz (cikkszáma: 6247).

1 db 

1

6259



Tasakfeldolgozás
Zacskópisztoly 400 ml-es zacskókhoz

Porszórással bevont alumínium pisztoly. A kinyomási sebesség
sűrítettlevegő-szabályozó szeleppel állítható. A kereskedelemben elterjedt
sűrítettlevegő-csatlakozóval. A munka megszakítása esetén az anyagáramlás azonnal leáll. Elülső fúvókafej / a csavarzat peremes és menetes
műanyag fúvókák felfogatására is alkalmas.

Patron- és tasakfeldolgozás
Kézi kinyomópisztoly

Rendkívül könnyű, jól kezelhető alumínium pisztoly.

Liquipress Milwaukee

Akkumulátoros üzemű patronos kinyomópisztoly teljesen fém hajtással a
nagy kinyomóerő és a hosszú élettartam érdekében. Automatikusan
visszatérő nyomórúddal – ez megakadályozza az anyag kifolyását, miután
elengedik a kapcsolót. A kinyomási sebesség előzetesen 6 fokozatú állítókerékkel állítható be az anyagnak megfelelően.

Akkumulátor II. generáció Milwaukee-hoz
Nagy teljesítményű pótakku.
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Patron- és tasakfeldolgozás
Pótakku Milwaukee-hoz
Nagy teljesítményű pótakku.

Plexiüveg henger Milwaukee-hoz

Plexiüveg henger Liquipress Milwaukee-hoz (cikkszáma: 6247).

Alkalmazási terület

Tartalom
		

Csom.
egys.

Cikkszám

Pótakku Liquipress Milwaukeehoz (cikkszáma: 6247).

1 db 

1

6257





1 db 

1

6255



A PU maradék varratok, matricák
és címkék eltávolítására.

1 db 

10

6214



Dísz- és takarólécek rögzítésére.

1 db 

5

6230



A PU maradék varratok eltávolítására a karosszéria falcainál.

1 db 

10

6213



A PU-varrat biztonságos átszúrására közvetlen a szélvédő
alsó oldalánál, hogy az üveg kiszedéséhez fel lehessen szerelni a
kivágódrótot (cikkszáma: 6217 és
6218).

1 db 

10

6212



Műanyag fúvókák V-alakú vágására.

1 db 

1

6202



Szerelés / szétszerelés
Üvegkaparó

Fém vezetővel és rendkívül széles műanyag markolattal.

Rögzítő vákuumtalp-pár
Műanyag rögzítő vákuumtalp.

Falckaparó

Fém kaparó felcsavarozható fém biztosítógyűrűvel.

Drótindító

Rugalmas rugóacél műanyag markolattal.

Fúvókafogó

Stabil műanyag fogó fogazott fémpengével. A fogót a fogórész rugója nyugalmi helyzetben nyitva tartja. A fémpenge jelölése lehetővé teszi a vágási
mélység pontos meghatározását.
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Ragasztás és tömítés

Tartozékok / szerszámok

Ragasztás és tömítés

Tartozékok / szerszámok
Szerelés / szétszerelés
Üvegkivágó készülék

A készlet tartalma:
1 × táska a megfelelő betétekkel
1 × üvegkivágó készülék vákuumtányérral és pumpával
1 × drótindító kettős bemetszéssel
1 × kivágózsinór, fehér, 130 daN, 100 m (cikkszáma: 7943)
2 × műszerfalvédő
1 × ellentartó
1 × védőszemüveg
1 × védőkesztyű
1 × kerek/lapos szerelőspakli

Sarokadapter üvegkivágó készülékhez

Segédeszköz szűkös helyviszonyok esetére. A 90°-os átfordítás megkönnyíti a kis oldalsó és hátsó üvegek kiszerelését.

Vonókés

Vágókés műanyag markolattal.

1 pár húzófogantyú 22 m esztergált dróttal

Szélvédő-kiszerelő készlet a következőkkel:két tartófogantyú és esztergált
vágódrót.

Hosszú ellentartó markolattal

Szélvédő-kiszerelőkészlet a következőkkel: tartófogantyú húzófogantyú.
Tartófogantyú állítócsavarral a drót rögzítésére és hosszú fémszárral.

Duplacsuklós vákuumos emelő

Rendkívül strapabíró, szálerősítésű műanyag, gumi fogórészekkel.

Szélvédőbak

Porfestett, lánccal állítható magasságú, kerek acélcső állvány.

Szerszámtáska szélvédőjavításhoz
A következőkből áll:
2 × 6211 vákuumos emelő
1 × 6212 drótindító
1 × 6213 falckaparó
1 × 6214 üvegkaparó
1 × 6217 esztergált vágódrót (22 m)
1 × 6218 négyszög vágódrót (50 m)
2 × 6230 rögzítő vákuumtalp
1 × 6202 fúvókafogó
1 × 6232 ellentartó markolattal
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Alkalmazási terület

Tartalom
		

Csom.
egys.

Cikkszám

Alkalmazható személy- és tehergépkocsik elülső, oldalsó és hátsó
üvegein.

1 db 

1

7944



LIQUI MOLY üvegkivágó készülékhez (cikkszáma: 7944).

1 db 

1

7942



Ellenálló PU-varratok vágására
nehezen hozzáférhető helyeken
és sarkokon, ahol nem lehet a vágódróttal dolgozni.

1 db 

1

6231



Ragasztott első, hátsó szélvédők
és oldalablakok biztonságos kiszedésére.

1 db 

10

6245



Ragasztott első, hátsó szélvédők
és oldalablakok biztonságos kiszedésére.

1 db 

5

6232



Bármely üveglap biztonságos és
kényelmes megfogására.

1 db 

1

6211



Egyenes és domború elülső és
hátsó szélvédők biztonságos felhelyezésére.

1 db 

1

6216



Ragasztott első, hátsó szélvédők
és oldalablakok professzionális
kiszedésére.

1 db 

2

6229



Szerelés / szétszerelés
Melegítőkemence

Nagy teljesítményű duplapatronos melegítőkemence. Szabványos patronokban lévő szélvédőragasztó stb. felmelegítésére.

Alkalmazási terület

Tartalom
		

Csom.
egys.

Cikkszám

Melegen feldolgozandó
szélvédőragasztók
előmelegítésére, mint a Liquifast
1599. (cikkszáma: 6157)

1 db 

1

6241



Szélvédőragasztó anyagok felhordására patronból és Flexpack fóliából, adapterrel.

1 db 

25

6204



Ragasztóanyagok felhordására
patronból és Flexpack fóliából,
adapterrel.

1 db 

25

6206



Látható varratok és sárhányók,
peremhorony-lezárások, motortér, padlólemez, elülső és hátsó
köténylemez stb. normál varratainak tiszta kinyomására.

1 db 

12

6248



10 db 
10 db 
10 db 

1
1
1

6234
6250
6258



100 db 

1

6233



5 db 

1

6251



Fúvókák
Préselt fúvókák

Előpréselt műanyag fúvókák. Univerzális, a járműgyártó előírásai (varratmagasság) szerinti levágható.

Vágatlan fúvókák

Vágatlan műanyag fúvókák.

Falctömítéshez préselt fúvóka

Előpréselt műanyag fúvóka. Univerzális, a járműgyártó előírásai szerinti
levágható. Ez egy oldalsó megvezetővel ellátott, stabil műanyag fúvóka. Az
oldalsó ütköző lehetővé teszi, hogy tisztán vezessék és így tiszta varratsort
hordjanak fel.

Pengék
Penge falckaparóhoz
Cserélhető pengék.

Tartalék penge üvegkaparóhoz
Fémpengék.

Pengék 25 mm-es vonókéshez
Cserélhető pengék.

Tartalék pengék falckaparóhoz (cikkszáma: 6213).

13 mm
16 mm
20 mm

Tartalék pengék üvegkaparóhoz
(cikkszáma: 6214).
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Tartozékok / szerszámok

Ragasztás és tömítés

Tartozékok / szerszámok
Adapterek

Alkalmazási terület

Keverőcsúcs 7700 Minihez

Műanyag keverőcsúcs, 20 db-os. A két komponens légzárványok nélküli,
optimális összekeverésére.

Menetes keverőcsúcs

Műanyag keverő a 2K termékek optimális összekeverésére. Légzárványok
nélküli keveredést biztosít.

Adapter Flexpackhoz, feltépőmechanika nélkül

Felszúrómechanika nélküli műanyag adapter szélvédőragasztós zacskóhoz,
valamint a fúvókacsúcs felfogatására (cikkszáma: 6204).

Flexpack adapter

Műanyag adapter felszúrómechanikával a szélvédőragasztós zacskóhoz,
valamint a fúvókacsúcs felfogatására (cikkszáma: 6204).

Tartalom
		

Csom.
egys.

Cikkszám

50 ml-es Liquimate 7700 Mini
(cikkszáma: 6162) és Liquimate
7700 Mini Rapid patronhoz (cikkszáma: 6126), valamint 2K patronokhoz, mint pl. a Liquimate 2K
erősragasztó (cikkszáma: 6179),
epoxi ragasztó (cikkszáma: 6183)
és folyékony fém (cikkszáma:
6193).

1 db 

12

6242



Menetes 2K patronokhoz.

1 db 

12

6029



A zacskós szélvédőragasztó sima
felnyitására és a fúvókacsúcs felfogatására.

1 db 

25

6069



A zacskós szélvédőragasztó sima
felnyitására és a fúvókacsúcs felfogatására.

1 db 

25

6205



Az Active Primer előkezelő szer
felhordására.

1 db 

25

6203



Ragasztó- és tömítőmasszák elkenésére és strukturálására,
mint pl. a Liquimate 8100 és a Liquimate 8200.

1 db 

10

6235



Ragasztott elülső, hátsó
szélvédők és oldalablakok sértetlen kiszedésére ellentartóval és
markolattal együtt használva
(cikkszáma: 6232).

1 db 

20

6217



Ragasztott elülső, hátsó
szélvédők és oldalablakok sértetlen kiszedésére ellentartóval és
markolattal együtt használva
(cikkszáma: 6232).

1 db 

20

6218



Tartozékok
Applikátor/gyapjútörlő

Gyapjútörlő fém tartófogantyúval.

Nejlon ecset

Speciális, 30 mm széles ecset, kb. 30 mm hosszú nejlonsörtékkel. Viszkózus anyagok elkenésére és strukturálására.

Esztergált vágódrót

22 fm. Kitűnő vágási minőségű speciális esztergált drót. Ragasztott ablakok
kifűrészelésére olyan helyeken, ahol nem lehet a négyszög vágódróttal dolgozni.

Négyszög vágódrót

50 fm. Kitűnő vágási minőségű, speciális ötvözetű négyszögdrót. Ragasztott
ablakok kivágására.
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Tartozékok

Alkalmazási terület

Sűrített levegős nyomáscsökkentő szelep

Előre beállított (4 baros) sárgaréz-nyomásszabályozó szelep.

Kivágózsinór, 130daN, 100 m

Rendkívül nagy szilárdságú PE műanyag kötél elülső, oldalsó és hátsó üvegek LIQUI MOLY üvegkivágóval történő kivágásához.

Tartalom
		

Csom.
egys.

Cikkszám

Tartozék varrattömítő pisztolyhoz
(cikkszáma: 6221).

1 db 

1

6222



LIQUI MOLY üvegkivágó készülékhez (cikkszáma: 7944).

1 db 

1

7943



Mindenfajta sérült horganyzás javítására (tüzi, lángszórásos és
galvanikus horganyzáshoz).

400 ml 

6

1640



Védi a vas és acél felületeket a
rozsdától és a korróziótól, különösen a hegesztési varratoknál. A
sérült horganyzott felületek javítására. A teljes kipufogórendszer
védelmére.

400 ml 
400 ml 
400 ml 

6
12
12

1540 1
1830 3
2875 214

A Wax Coating kiváló védelmi tulajdonságai széles felhasználási
területet nyitnak meg a gépek és
fémalkatrészek bel- és kültéri tárolása, szállítása és mozgatása
terén.

300 ml 

12

3311 117

Hegesztési pontok lezárására
járműszervizekben, karambolos
javításoknál, a járműgyártásban,
hegesztő- és
lakatosműhelyekben.

400 ml 

6

6000

1

Alapozási és kitöltési munkákhoz
javító fényezésnél és foltfényezésnél. A gyári alapozáson, régi fényezésen, alumíniumon, horganyzott acéllemezen és műanyag alkatrészeken végzett munkákhoz.
Minden szokásos autófestékrendszerrel átfesthető. Alapozóként minden LIQUI MOLY ragasztó-/tömítőmasszához.

400 ml 

6

6047

1

Korrózióvédelem
Cink-alu spray

Rendkívül jó korrózióvédelem a magas cink- és alumíniumtartalomnak
köszönhetően. Alkalmazható időjárásálló, egyedüli korrózióvédelemként.
Gyorsan száradó. Felhasználás hőmérséklet-tartomány +250 °C-ig. Minden
vas- és nemvas fémhez. Nagyon jó elektromos vezetőképesség. Átfesthető.

Horganyspray

Első osztályú alapozó, 99% tiszta horgany. A fényezési munkák
előkészítésére. Rendkívül ellenálló, valamint rugalmas és elektrokémiai
folyamatok által védi a fémrészeket. Aktív korrózióvédelem, hőálló kb. 500
°C-ig. Rendkívül magas cinktartalom, matt megjelenés.

Wax-Coating

A legmodernebb, nagy hatékonyságú hatóanyagok kombinációja viaszos
alapon. Az erős tapadású, rugalmas és áttetsző védőhártya hosszú idejű,
kitűnő és biztonságos védelmet nyújt bel- és kültéri tároláskor. A vékony
bevonat nincs kedvezőtlen hatással a rákövetkező hegesztési munkákra.
Mivel a hártya nem olajos, már kevéssel a felhordás után normál módon
kezelhető.

Oxidációmentesítő spray

Hegesztési pontok gyorsan száradó lezárószere védőgázas és ponthegesztési munkákhoz. Nagy ütőszilárdsága miatt hosszan tartó védelmet nyújt. A
karosszéria lemezei között a termék korrózióvédő hatású. Jó kitöltési tulajdonságok és kitűnő fedőképesség.

Alapozó töltőanyag

Többcélú alapozó töltőanyag javító fényezéshez. Nagy szilárdanyag-tartalma optimális eredményt tesz lehetővé kisebb javítási helyeken alkalmazva
is. Ideális foltjavításhoz, különösen átcsiszolási helyeken. Nagyon jó tapadási és korrózióvédelmi tulajdonságok problémás felületeken is, mint pl. az
alumínium és a horganyzott acéllemez.
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Tartozékok / szerszámok

Ragasztás és tömítés

Alvázvédelem


Alkalmazási terület

Viaszos alvázvédő, antracitszürke/fekete (spray)

Viasz- és gyantatartalmának köszönhetően zárt védőhártyát létrehozó korrózióvédelmi anyag. Kis köddel járó feldolgozás. Gyorsan száradó. Az anyag
finoman szórható és jó stabilitású. Nagy szilárdanyag-tartalmú.

Viaszos alvázvédő, antracitszürke/fekete

Viasz- és gyantatartalmának köszönhetően zárt védőhártyát létrehozó korrózióvédelmi anyag. Kis köddel járó feldolgozás. Gyorsan száradó. Az anyag
finoman szórható és jó stabilitású. Nagy szilárdanyag-tartalmú.

Viaszos korrózióvédő, barna/áttetsző (spray)

Viaszbázisú korrózióvédő anyag. Gyorsan száradó. Rendkívül jól feldolgozható. Kiemelkedő kúszóképességének köszönhetően jól behatol a
védendő résekbe. A száraz hártya jó tapadási és korrózióvédelmi tulajdonságokkal rendelkezik. Nagy szilárdanyag-tartalmú.

Viaszos korrózióvédő, barna/áttetsző

Viaszbázisú korrózióvédő anyag. Gyorsan száradó. Rendkívül jól feldolgozható. Kiemelkedő kúszóképességének köszönhetően jól behatol a
védendő résekbe. A száraz hártya jó tapadási és korrózióvédelmi tulajdonságokkal rendelkezik. Nagy szilárdanyag-tartalmú.

Szürke kőfelverődés elleni védelem (spray)

Oldószertartalmú, tartósan rugalmas és sűrűn folyó, optimális
fedőképességű bevonatoló massza. Átszáradását követően a bevonat
kopásálló korrózióvédelmet nyújt és jó kőfelverődés elleni védelmet – kiváló
dübörgésgátló hatású. Nedvesen átfesthető, PVC-vel összeférhető. Színezése a kocsi eredeti festékének hozzákeverésével lehetséges.

Kőfelverődés elleni védelem, szürke

Oldószertartalmú, tartósan rugalmas és sűrűn folyó, optimális
fedőképességű bevonatoló massza. Átszáradását követően a bevonat
kopásálló korrózióvédelmet nyújt és jó kőfelverődés elleni védelmet – kiváló
dübörgésgátló hatású. Nedvesen átfesthető, PVC-vel összeférhető. Színezése a kocsi eredeti festékének hozzákeverésével lehetséges.

Fekete kőfelverődés elleni védelem (spray)

Oldószertartalmú, tartósan rugalmas és sűrűn folyó, optimális
fedőképességű bevonatoló massza. Átszáradását követően a bevonat
kopásálló korrózióvédelmet nyújt és jó kőfelverődés elleni védelmet – kiváló
dübörgésgátló hatású. Nedvesen átfesthető, PVC-vel összeférhető. Színezése a kocsi eredeti festékének hozzákeverésével lehetséges.

Kőfelverődés elleni védelem, fekete

Oldószertartalmú, tartósan rugalmas és sűrűn folyó, optimális
fedőképességű bevonatoló massza. Átszáradását követően a bevonat
kopásálló korrózióvédelmet nyújt és jó kőfelverődés elleni védelmet – kiváló
dübörgésgátló hatású. Nedvesen átfesthető, PVC-vel összeférhető. Színezése a kocsi eredeti festékének hozzákeverésével lehetséges.
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Tartalom
		

Csom.
egys.

Cikkszám

Padlóhoz és sárvédőhöz javítás
után. PVC padlók ápolására. A
padló sérüléseinek javítására.

500 ml 

12

6100 104

Padlóhoz és sárvédőhöz javítás
után. PVC padlók ápolására. A
padló sérüléseinek javítására.

1 l 
60 l 

12
1

6102 104
6120 104

Megelőző védelemként vagy utókonzerválóként minden külső
vagy belső karosszériaelemhez,
mint a kerékjárat, falcok, felületek, üregek, valamint
járműalkatrészek kezelésére: pl.
futómű, motor, hajtómű, ill. tengely.

500 ml 

12

6103 104

Megelőző védelemként vagy utókonzerválóként minden külső
vagy belső karosszériaelemhez,
mint a kerékjárat, falcok, felületek, üregek, valamint
járműalkatrészek kezelésére: pl.
futómű, motor, hajtómű, ill. tengely.

1 l 

12

6104 104

A gyári kőfelverődés elleni védelem megújítására és kiegészítésére a hátsó köténylemezen,
légterelőn, frontrészen, küszöbökön stb. Fröcskölt felületszerkezet kialakítására.

500 ml 

12

6105 104

A gyári kőfelverődés elleni védelem megújítására és kiegészítésére a hátsó köténylemezen,
légterelőn, frontrészen, küszöbökön stb. Fröcskölt felületszerkezet kialakítására.

1 l 

12

6106 104

A gyári kőfelverődés elleni védelem megújítására és kiegészítésére a hátsó köténylemezen,
légterelőn, frontrészen, küszöbökön stb. Fröcskölt felületszerkezet kialakítására.

500 ml 

12

6109 104

A gyári kőfelverődés elleni védelem megújítására és kiegészítésére a hátsó köténylemezen,
légterelőn, frontrészen, küszöbökön stb. Fröcskölt felületszerkezet kialakítására.

1 l 

12

6110 104



Alkalmazási terület

Fekete bitumenes alvázvédő (spray)

Korrózióvédő anyag, ami megszáradt állapotban nyúlósan rugalmas, zárt
védőhártyát képez. Ez a bitumentartalmú bevonatoló anyag jó dübörgésgátló hatású, és jól ellenáll a kopásnak. Nagy szilárdanyag-tartalmú. Nem
átfesthető.

Fekete bitumenes alvázvédő

Korrózióvédő anyag, ami megszáradt állapotban nyúlósan rugalmas, zárt
védőhártyát képez. Ez a bitumentartalmú bevonatoló anyag jó dübörgésgátló hatású, és jól ellenáll a kopásnak. Nagy szilárdanyag-tartalmú. Nem
átfesthető.

Fekete alvázvédő (spray)

Rugalmas védőbevonatot képező, bitumenmentes korrózióvédő anyag, jó
dübörgésgátló hatással. Nagyon jól ellenáll a kopásnak. Átfesthető és gyorsan száradó. Jól tapad a megtisztított alvázra és lakkozott felületekre. Nagy
szilárdanyag-tartalmú.

Fekete alvázvédő

Rugalmas védőbevonatot képező, bitumenmentes korrózióvédő anyag, jó
dübörgésgátló hatással. Nagyon jól ellenáll a kopásnak. Átfesthető és gyorsan száradó. Jól tapad a megtisztított alvázra és lakkozott felületekre. Nagy
szilárdanyag-tartalmú.

Fekete kenhető alvázvédő

Korrózióvédő anyag, ami megszáradt állapotban nyúlósan rugalmas, zárt
védőhártyát képez. Ez a bitumentartalmú bevonatoló anyag jó dübörgésgátló hatású, és jól ellenáll a kopásnak. Nagy szilárdanyag-tartalmú. Nem
átfesthető.

Tartalom
		

Csom.
egys.

Cikkszám

A kerékjáratokban a festékköd elfedésére, valamint az alváz
meglévő bevonatainak javítására
vagy kiegészítésére.

500 ml 
500 ml 

A kerékjáratokban a festékköd elfedésére, valamint az alváz
meglévő bevonatainak javítására
vagy kiegészítésére.

1 l 
1 l 
1 l 

Javított alkatrészek bevonatolására, mint pl. a sárvédő, kerékjárat, alváz (padló), küszöb,
valamint az elülső és hátsó köténylemez. A kerékjáratok dübörgésmentesítésére, valamint a javítási helyek letömítésére és eltakarására.

500 ml 
500 ml 

12
12

6113 104
2893 214

Javított alkatrészek bevonatolására, mint pl. a sárvédő, kerékjárat, alváz (padló), küszöb,
valamint az elülső és hátsó köténylemez. A kerékjáratok dübörgésmentesítésére, valamint a javítási helyek letömítésére és eltakarására.

1 l 
1 l 

12
12

6114 104
2894 2

A kerékjáratokban a festékköd elfedésére, valamint az alváz
meglévő bevonatainak javítására
vagy kiegészítésére.

2 kg 

6

6119 104

A gyári üregvédelem kiegészítésére új járműveken. A réslezárások utókezelésére 2 – 3 év után,
valamint a korrózióvédelem kiegészítésére baleseti károk javítását követően.

500 ml 

12

6107 104

A gyári üregvédelem kiegészítésére új járműveken. A réslezárások utókezelésére 2 – 3 év után,
valamint a korrózióvédelem kiegészítésére baleseti károk javítását követően.

1 l 

12

6108 104

A gyári üregvédelem kiegészítésére új járműveken. A réslezárások utókezelésére 2 – 3 év után,
valamint a korrózióvédelem kiegészítésére baleseti károk javítását követően.

500 ml 

12

6115 104

12
12

6111 104
2882 214

12 6112 104
12 2889 214
12 20886 224

Üregvédelem
Világosbarna üregvédő lezáróanyag (spray)

Kevés oldószert tartalmazó, rendkívül jó kúszóképességű és hőállóságú
korrózióvédő anyag. Rövid várakozási idő. A nedvesség alá kúszik és kiszorítja azt. Átszáradás után nagyon nyúlós, tartósan lágy, víztaszító
védőhártyát képez.

Világosbarna üregvédő lezáróanyag

Kevés oldószert tartalmazó, rendkívül jó kúszóképességű és hőállóságú
korrózióvédő anyag. Rövid várakozási idő. A nedvesség alá kúszik és kiszorítja azt. Átszáradás után nagyon nyúlós, tartósan lágy, víztaszító
védőhártyát képez.

Áttetsző üregvédő lezáróanyag (spray)

Kevés oldószert tartalmazó, rendkívül jó kúszóképességű és hőállóságú
korrózióvédő anyag. Rövid várakozási idő. A nedvesség alá kúszik és kiszorítja azt. Átszáradás után nagyon nyúlós, tartósan lágy, víztaszító
védőhártyát képez.
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Alvázvédelem

Ragasztás és tömítés

Üregvédelem


Alkalmazási terület

Áttetsző üregvédő lezáróanyag

Kevés oldószert tartalmazó, rendkívül jó kúszóképességű és hőállóságú
korrózióvédő anyag. Rövid várakozási idő. A nedvesség alá kúszik és kiszorítja azt. Átszáradás után nagyon nyúlós, tartósan lágy, víztaszító
védőhártyát képez.

Kötélzsír

Kiváló minőségű kenőanyag drótkötelek kenésére és konzerválására. A
kitűnő korrózióvédelem lehetővé teszi alkalmazását járműtechnikai területen üregvédelmi és alvázvédelmi célokra. Megfelel a következő specifikációknak és szabványoknak: Ö-Norm DSB 80, DIN EN 12385-8.
Figyelem: A terméket mindig fagymentesen kell tárolni és szállítani.

Kötélzsír (spray)

Kiváló minőségű kenőanyag drótkötelek kenésére és konzerválására. A
kitűnő korrózióvédelem lehetővé teszi alkalmazását járműtechnikai területen üregvédelmi és alvázvédelmi célokra. Megfelel a következő specifikációknak és szabványoknak: Ö-Norm DSB 80, DIN EN 12385-8.
Figyelem: A terméket mindig fagymentesen kell tárolni és szállítani.

Tartalom
		

Csom.
egys.

Cikkszám

A gyári üregvédelem kiegészítésére új járműveken. A réslezárások utókezelésére 2 – 3 év után,
valamint a korrózióvédelem kiegészítésére baleseti károk javítását követően.

1 l 
10 l 

12
1

6116 104
6118 104

Drótkötelek megelőző kenésére,
utánkenésére és konzerválására.
Kiválóan alkalmas járművek
üregvédelemére és alvázvédelmére. A mindenkori gyártói
előírást be kell tartani.

1l
5l
25 l
60 l






12
4
1
1

6173
6124
6174
6175

1

500 ml 

12

6135

1

Strukturált szórásra 1 l
alvázvédővel és kőfelverődés elleni védelemmel.

1 db 

1

6219



Nyomótartályos pisztoly 1 l
alvázvédő és kőfelverődés elleni
védőszer feldolgozására.

1 db 

1

6220



Nehezen hozzáférhető üregek
konzerválószerekkel történő bevonatolására.

1 db 

1

6226



Szórópalackos üregvédelmi konzerváló termékekhez. Alkalmas
ívelt és szűk üregekhez.

1 db 

1

6208



Drótkötelek megelőző kenésére,
utánkenésére és konzerválására.
Kiválóan alkalmas járművek
üregvédelemére és alvázvédelmére. A gyártó mindenkori
előírásait be kell tartani.

1



Tartozékok/szerszámok – alvázvédelem
Bedolgozókészülékek
Szórópisztoly

1 l alvázvédő és kőfelverődés ellen védő termékkel használható. Ott alkalmazható, ahol fontos, hogy helyreállítsák az eredeti strukturált felületet. Az
állítható szórófejjel különböző felületi struktúrák hozhatók létre.

Nyomótartályos pisztoly

Porszórással bevont alumínium tartály 1 l-es pisztolytartályhoz. A szabályozható anyagmennyiségnek és az állítható szórólevegőnek köszönhetően
különböző felületi struktúrák fröcskölhetők ki. A fúvóka kilépőnyílásánál
található fúvókatű elzárása lényegesen megkönnyíti a használat utáni tisztítást.

Nyomótartályos üregvédő pisztoly

Porszórással bevont alumínium tartály a kereskedelemben elterjedt
sűrítettlevegő-csatlakozóval, visszacsapó szeleppel, flexibilis nejlonfejjel
és sarokfúvókával. 1 l töltőmennyiség. A szabályozószeleppel pontosan
meghatározható az anyagmennyiség. A porlasztott sugárba levegőt juttatva
a szórt anyag rendkívül finoman elporlad.

Tartozékok
Üregvédő szórófej

Flexibilis nejlon fej. Fejhossz: 60 cm
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Tartozékok

Alkalmazási terület

Sarokfúvóka

Sarokfúvóka sárgaréz gyorscsatlakozóval. Fúvókahossz: 11 cm

Flexibilis nejlon fej.

Üregvédő szórótömlő sárgaréz körsugárfúvókával. Fejhossz: 115 cm

Tartalom
		

Csom.
egys.

Cikkszám

Üregvédelmi konzerváló termékekhez, üregvédő pisztollyal
együtt használva (cikkszáma:
6226).

1 db 

1

6228



Üregvédelmi konzerváló termékekhez, üregvédő pisztollyal
együtt használva (cikkszáma:
6226).

1 db 

1

6227






105

Ragasztás és tömítés

Tartozékok/szerszámok – alvázvédelem

