
Rendelési kód Típus 

6100012000 AERODUSTER 100 - 200 ml 

6100012510 AERODUSTER 105 - 400 ml 

AERODUSTER 100 and 105 (Levegőspray) 

LEVEGŐSPRAY-K 

KÉMIAI ANYAGOK AZ ELEKTRONIKA IPAR SZÁMÁRA 

AERODUSTER 100/105 egy cseppfolyósított gáz, amely száraz, 

erőteljes fúvóhatás segítségével teszi a port és más laza 

szennyeződéseket könnyen eltávolíthatóvá. 

CFC és  HCFC mentes. Felhasználás: TV, Video és Audio 

berendezések, PC, Kamera, Magnó fejek, Üzleti berendezések, 

óra 

Rendelési kód Típus 

6100012110 AERODUSTER 101 - 110 ml 

INVERT AERODUSTER 101 (Megfordítható 
levegőspray) 

AERODUSTER 101 egy cseppfolyósított gáz, amely száraz, 

erőteljes fúvóhatás segítségével teszi a port és más laza 

szennyeződéseket könnyen eltávolíthatóvá, még a nehezen 

hozzáférhető helyeken is. Ideális „terepen” végzett mérnöki 

feladatokra. 

Felhasználás: TV, Video és Audio berendezések, PC, Kamera, 

Magnó fejek, Üzleti berendezések, óra 

Rendelési kód Típus 

6100014500 GLASS CLEANER 180 - 200 ml 

6100014100  GLASS CLEANER 185 - 400 ml 

GLASS CLEANER 180 and 185 
(Üvegtisztító) 

PRECÍZIÓS TISZTÍTÓSZEREK 

GLASS CLEANER 180/185 speciális felületaktív anyagok 

(alkoholok és gátlószerek) keveréke, amelyek szikrázó és 

foltmentes felületet képeznek minden bevonatolt és kerámia 

felületen. 

Felhasználás: TV képernyő, Fénymásoló készülék, PC monitor, 

Ablak, Tükör, Csempe, Játékgép, Zenegép, Szélvédő 

Rendelési kód Típus 

6100016000  LABEL REMOVER 130 - 200 ml 

LABEL REMOVER 130 (Címke eltávolító) 

LABEL REMOVER 130 egyedülálló keveréke a citrusnak és a 

hídrocarbon olajnak, mely lehetővé teszi öntapadó címkék és 

matricák gyors eltávolítását. Semlegesíti a ragasztót, lehetővé téve 

ezáltal a gyors és tiszta eltávolítást.  

Felhasználás: Fénymásológép, Számítógépek, Nyomtatók, 

Írógépek, Polcrendszerek, Faxgépek, Hengerek, Szekrények, 

Írógéphengerek, Játékgépek, Tinta és Olajfolt 
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Rendelési kód Típus 

6100017000  REFURB 140 - 400 ml 

REFURB 140 (Szilikonos felületápoló) 

REFURB 140 egy nagy hatékonyságú szilikon gyanta felújító, 

helyreállító és frissítő spray. Nagy fényességű felületet nyújt 

másodpercek alatt.  

Felhasználás: Gyors megoldás egy félig maradandó bevonattal, 

mely ellenáll a kezelésből, letörlésből, nedvességből és a 

napsugárzásból származó behatásoknak televízió borításoknál, 

hangszóró burkolatoknál, asztali és automata berendezések 

borításánál. 

Rendelési kód Típus 

6100018000  CD 150 - 200 ml 

CD 150 (Általános A/V felülettisztító) 

CD 150 tisztítóanyagok keveréke, melyet speciálisan audio-, video- 

és számítógépes CD lemezek tisztítására fejlesztettek ki. 

Felhasználás: Gyorsan és egyszerűen használható. A CD 150 

gyorsan távolítja el az ujjlenyomatokhoz hasonló laza 

szennyeződéseket, tisztán és szárazon hagyva a lemezt és így 

biztosítva az egyértelmű olvasást és optimális teljesítményt. 

Rendelési kód Típus 

6100011500 EXCEL POLISH 80 - 200 ml 

EXCEL POLISH 80 (Univerzális  
felülettisztító) 

EXCEL POLISH 80 egy magas minőségű, sokoldalú fényező, mely 

minden szilárd felületen alkalmazható.  

Felhasználás: Vaxot és szilikont tartalmaz a tartós magasfény 

érdekében. Ugyanazon folyamatban tisztít és políroz, ideálisan 

alkalmazható olyan felületeken, mint televízió borítások, hangszóró 

burkolatok, bútorok, íróasztalok, festmények, fémek és 

műanyagok. 

Rendelési kód Típus 

6100020000 IPA 170 spray - 400 ml 

6200005000  IPA 170 doboz - 1 liter 

IPA 170 (Izopropil-alkohol) 

IPA 170 egy aeroszol kényelmét nyújtja magában foglalva az 

Isopropyl Alkohol tisztító erejét, ami egy egyetemesen elismert 

elektronikában használatos oldószer, amely megfelel a 

következőknek: BS 1595, ASTM D770 és DIN 53245.  

Felhasználás: Magnó fejek, Lemez meghajtók, Fénymásoló dobok, 

Optikai felszerelések, Lencsék, NYÁK, Precíziós műszerek, Finom 

alkatrészek. Azeotróp elegy formák, amely gyorsabban párolog a 

víznél, a gyors és hatékony nedvesség eltávolításáért. Ajánlatunk 

egy kiváló minőségű alkohol alacsony nedvesség tartalommal, 

nagyobb kapacitást adva ezáltal a nedvesség eltávolításának az 

alkatrészekről. 
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Rendelési kód Típus 

6100002000  FOAM CLEANSER 30 - 400 ml 

FOAM CLEANSER 30 (Antisztatikus  
tisztítóhab) 

FOAM CLEANSER 30 egy egyedülálló, antisztatikus, habzó 

tisztítószer amelynek felületaktív anyagok, oldószerek, gátlók és 

víz keveréke az alapja. Egyedülálló teljesítményű, gyorsan és 

egyszerűen eltávolít mindenféle koszt, zsírt, foltot, szennyeződést 

és egyéb szennyező anyagokat a durva felületről. 

Használható televízió borításokon, video és audio felszereléseken, 

számítógép házakon, szórakoztató felszereléseken, irodai gépeken 

és irodai berendezéseken, háztartási gépeken, munkalapokon, 

falon és más berendezéseken.  

Rendelési kód Típus 

6100005000  AEROKLENE 50 - 200 ml 

AEROKLENE 50 (Precíziós tisztítószer) 

AEROKLENE 50 egy, az elektronikus berendezések tisztítására 

szolgáló oldószer, amely ideális elektromos, elektronikus és más 

kényes alkatrészek biztonságos és hatékony tisztításához.  

Felhasználás: NYÁK, Magnó fejek, Relék, Elektromos és 

elektronikai szerelvények, Kondenzátorok, Üzleti berendezések, 

Precíziós műszerek, Tranzisztorok, Kommunikációs eszközök. 

Rendelési kód Típus 

6100006000  VIDEO 40 - 75 ml 

6100006500 VIDEO 40/2 - 200 ml 

VIDEO 40 and 40/2 (IPA alapú videófej  
tisztító) 

VIDEO 40 és 40/2 egy magnófej és lemezmeghajtó tisztító, mely 

tartalmaz Propanol-2ol (IPA), gyors és hatékony tisztításhoz. 

Ideális koszok, szennyeződések és oxidok eltávolítására audió és 

video lejátszó fejekről, ezáltal javítja a frekvencia visszajelzést, 

csökkenti kopásból adódó zajokat. Szintén alkalmazható 

számítógép lemezmeghajtóhoz és elektromos alkatrészek, 

kapcsolók és NYÁK-ok nedvesség eltávolítására. 

Rendelési kód Típus 

6100007515 COLDKLENE 110 - 200 ml 

COLDKLENE 110 (Precíziós zsíroldó) 

COLDKLENE 110 egy erős, zsírtalanító oldószer, kivalló átható és 

leöblíthető tulajdonsággal.  

Felhasználás: Eltávolítja a zsírt, az olajat, a vaxot és a szenet az 

elektromos és elektronikus részekről. Ideális a NYÁK-ról történő 

folyasztószer eltávolításra. Gyors párolgása biztosítja, hogy a 

kezelt területen ne maradjon oldószer. 

KÉMIAI ANYAGOK AZ ELEKTRONIKA IPAR SZÁMÁRA 
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Rendelési kód Típus 

6100050060 DRY CLEANING CLOTHES - 25 db 

TÖRLŐKENDŐK 

DRY CLEANING CLOTHES (Általános  
tisztítókendő) 

DRY CLEANING CLOTHES Kiváló minőségű és könnyen téphető 

törlőkendő, melyet monitorok, nyomtatók, processzorok és 

elektronikus irodai berendezések tisztítására és szárazra törlésére 

fejlesztettek ki. A szakításálló és könnyen téphető tulajdonságai 

teszik kiválóan alkalmazhatóvá kényes felületeken. Ideális Servisol 

Computer Care Foam Cleaner és Screen Cleaner alkalmazásához. 

Magas nedvszívó tulajdonság, puha, nem szöszölődik nedvesen is 

erős – nem szakad használat közben sem. Felületek széles során 

alkalmazható, például, üvegen, műanyagon és fémen, LCD, TFT 

és Filteres monitorokon. 25 db törlőkendő (170mm x 170mm) 

visszazárható, műanyag tasakban. 

Rendelési kód Típus 

6100050050 PLASTIC SAFE WIPES - 100 kendő 

PLASTIC SAFE WIPES (Antibakteriális  
tisztítókendő) 

PLASTIC SAFE WIPES Nagy tisztító hatékonyságú és 

antibakteriális felületű  kendő minden fajta tisztítási feladatra a 

számítógép munkaállomásnál. Az egylépcsős tisztítást az erős 

tisztító hatású kendő és az átitatott kendő tökéletes egyensúlya 

biztosítja.  

Eltávolítja a zsírokat, olajokat, szennyeződéseket és festék 

maradékokat. Megfelelő számítógép borítás és billentyűzet 

tisztítására. Antibakteriális formula. Használható telefon, 

mobiltelefon, headset és munkaállomás felületeinek tisztítására. 

100 db kendő (130 mm x 180 mm). Újrazárható adagolóban 

Rendelési kód Típus 

6100050040 ANTI-STAT SCREEN WIPES - 100 kendő 

ANTI-STAT SCREEN WIPES (Antisztatikus 
képernyőtörlő kendő) 

ANTI –STAT SCREEN WIPES Egy enyhe, de rendkívül hatékony 

tisztító oldat, amely bármely típusú képernyő gyors és egyszerű 

tisztítását lehetővé teszi. Multi-screen formula lehetővé teszi, hogy 

biztonságosan használható legyen bevonatolt üvegen, TFT és LCD 

képernyőkön, szkennerek és fényképezőgépek kijelzőin és üveg 

felületein egyaránt. 

 

Előnedvesített, antisztatikus törlőkendő minden típusú képernyőre. 

Mérsékli a szem megerőltetését. Alkoholmentes, tisztítást nem 

igénylő kialakítás. 100 db, 130 mm x180 mm nagyságú törlőkendő. 

Praktikus, visszazárható adagoló tartály 

Rendelési kód Típus 

6100005103 ENGINEERS WIPES - 50 db 

ENGINEERS WIPES (Többször használatos 
téphető tisztítókendő) 

ENGINEERS WIPES egy magas minőségű, nem szöszölődő 

anyag, melyet felületek széles sorának, beleértve az üveget, 

műanyagot, gumit, fémet LCD és Filteres képernyőket, általános 

tisztítására és törlésére fejlesztettek ki. Ezeket a törlőkendőket 

kifejezetten tépésállónak és szöszmentesnek fejlesztették ki, ami 

alkalmassá teszi a kényes felületeken való használatra.  

Nedvesen is megfelelő a szilárdsága, nem szakad. Magas 

felszívóképesség. Alkalmas vizes alapú és oldószer alapú 

tisztítószerekhez. A felületek széles sorához alkalmazható, úgy 

mint üveg, műanyag, gumi, fém, LCD és Filteres képernyők. 

300mm x 350mm nagyságú törlőkendők találhatóak visszazárható, 

műanyag tasakban. Öblíthető és újra felhasználható a fokozott 

gazdaságosság érdekében 
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PRECÍZIÓS KENŐANYAGOK 

Rendelési kód Típus 

6100008000  SUPER 40 - 400 ml 

SUPER 40 Általános precíziós karbantartó 
anyag) 

SUPER 40 egy nagy hatékonyságú, sokcélú védő kenő- és 

nedvességtaszító anyag, mely elektronikai eszközökhöz és 

háztartási gépekhez lett kifejlesztve. 4:1-ben termék. Eltávolítja a 

nedvességet az elektromos készülékekről, kitűnő kenőanyag, 

védelmet nyújt a rozsdásodástól és korróziótól, hatékony behatoló 

olaj. Biztonságos a festett felületekre és minden fémre. 

SUPER 10 (Érintkezésjavító) 

SUPER 10 egy nagy hatékonyságú kapcsoló és kontakt tisztító. 

Nagy tisztaságú elektromos tisztítás és mechanikai kenés 

kombinációját nyújtja, csatlakozások, kapcsolók és relék részére. 

Eltávolítja az olajokat, patina és oxid bevonatokat és egyéb 

szennyeződéseket a kontaktusok felületéről és egy vezetőképes 

védő film réteget hagy a felületen. Megszünteti a feszültség 

csökkenést a kontaktusok között az érintkező felület növelésével 

és az ellenállásuk csökkentésével. A megmaradó film réteg ellenáll 

a nedvességnek és a füstök, gázok hatásainak. Kiküszöböli a 

kontaktusok ugrását és meggátolja a kontaktusok között kialakuló 

elektromos ívek okozta sérülések kialakulását. Javítja az átfolyó 

áram útját és a súrlódást csökkenti. 

Rendelési kód Típus 

6100010000  SILICONE GREASE 70 - 200 ml spray 

6200002000  SILICONE GREASE 50 - 50 gr. tubus 

SILICONE GREASE 50 and 70 (Szilikonzsír) 

SILICONE GREASE 50/70 egy sokcélú kenőanyag, szigetelő és 

időjárásálló anyag melyet a prémium minőségű szintetikus szilikon 

olajnak köszönhető. 

Felhasználás: Magas felületi ellenállású és ellenáll a villamos 

hidaknak, íveknek és koronakisülésnek. Ideális kapcsoló 

kontaktusokhoz, gyújtó rendszerekhez és EHT csatlakozókhoz. 

Rendelési kód Típus 

6100022000  SUPER 200 - 200 ml 

SUPER 200 (Univerzális, telefonos  
kenőanyag) 

SUPER 200 egy sokcélú, magas minőségű kenőanyag PTFE-vel 

az irodai eszközök, otthoni berendezések és hasonló gépek mozgó 

alkatrészeinek hosszantartó kenéséért és védelméért. 

Felhasználás: Csökkenti a súrlódást és az elhasználódást. Tisztít, 

ken és véd. Eltávolítja a nedvességet, megelőzi a korróziót. Ideális 

fénymásolók és nyomtatók biztosítékainál vagy egyéb 

mechanikáknál, mint zárak, forgópántok, sínek, tengelykapcsolók, 

támasztékok, láncok és fogaskerekek. 

Rendelési kód Típus 

6100001300   SUPER 10 - 200 ml 
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Rendelési kód Típus 

6100023000  SILICONE LUBE 210 - 400 ml 

SILICONE LUBE 210 (Univerzális felhasz-
nálású szilikonspray) 

SILICONE LUBE 210 egy általános szilikon kenőanyag spray. Egy 

tiszta, magasan hőálló, foltmentes, oxidáció- és korrózióálló, 

nedvesség taszító, súrlódás és kopás csökkentő spray. 

Megkönnyíti a nehéz összeszerelési munkálatokat és kiváló kenést 

biztosít különösképpen ahol tiszta film réteg szükséges.  

Felhasználás: A termék egy finom, nedvességmentes bevonat 

melynek kiváló tulajdonságai vannak a karbantartási és 

szervízelési feladatokban a barna és fehér elektronikai termékekre, 

mechanikus és automata eszközökre. 

SERVISOL SPECIÁLIS TERMÉKEK 

Rendelési kód Típus 

6100013000  ANTI-STATIC 90 - 200 ml 

ANTI-STATIC 90 (Antisztatikus spray) 

ANTI-STATIC 90 Segít megvédeni az elektromos berendezéseket 

a statikus elektromosságtól. Megállítja a szállópor vonzását. 

Oldószer tartalma maradék nélkül elpárolog. Biztonságos a 

használata műanyag, polírozott fém és fa felületeknél. 

Felhasználás: TV képernyő, monitorok, üvegszekrények, 

fénycsövek 

Rendelési kód Típus 

6100003000  FREEZE-IT 20 - 200 ml 

6100003510 FREEZE-IT 25 - 400 ml 

FREEZE-IT 20/25 (Hibakereső- és hűtő-
spray) 

FREEZE-IT 20/25 és 21/26 Gyors hűtőanyag a hibás elektronikai 

alkatrészek azonosítására. FREEZE-IT 21/26 megakadályozza a 

statikus töltődés kialakulását, ezért ideális a statikus 

elektromosságra érzékeny alkatrészekhez. Az alkatrészek 

hőmérsékletét –50OC-ra hűti le. Nem gyúlékony. Felhasználás: 

Azonnal hiba elhárításra alkalmas elektronikai eszközöknél, mint 

pl .  NYÁK-oknál,  tranzisztoroknál , el lenál lásoknál, 

kondenzátoroknál és megszakítható száraz csatlakozóknál. 

Használható hőre érzékeny alkatrészek hűtésére forrasztás vagy 

kalibráció folyamán, fém összeszerelések esetén továbbá 

rágógumi eltávolításnál.  

Rendelési kód Típus 

6100019000  DE-FLUX 160 - 200 ml 

DE-FLUX 160 (Folyasztószer oldó spray) 

DE-FLUX 160 oldószerek egyedülálló keveréke, melyet speciálisan 

folyasztószer és maradványok eltávolítására fejlesztettek ki.  

Felhasználás: Eltávolítja az összes szerves és szervetlen 

folyasztószert és maradványt a nyákokról és az elektronikus 

alkatrészekről. Alaposan átjárja a szennyeződést és használat után 

teljesen elpárolog tisztán és szárazon hagyva a területet. 
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Rendelési kód Típus 

6100009000  PLASTIC SEAL 60 - 200 ml 

6100009500 PLASTIC SEAL 65 - 400 ml 

PLASTIC SEAL 60 and 65 (Formakövető 
NYÁK-bevonat) 

PLASTIC SEAL 60/65 Védőbevonat a NYÁK-okhoz és elektronikai 

alkatrészekhez. Véd a légköri szennyeződésektől, egy vékony 

szigetelő filmréteget hoz létre, mely véd a párásodástól, 

légszennyezettségtől és a környezeti behatásoktól. A film 

átforrasztható, mely megkönnyíti a javítást. 

 

Megelőzi a nagyfeszültségű áramkörökben az ívképződést, véd az 

oxidáció és korrózió ellen, kültéri alkatrészek védelme az időjárás 

behatásaitól, rövidzárak megelőzése gyújtórendszerekben. 

Rendelési kód Típus 

6100021000  EASY THAW 190 - 200 ml 

EASY THAW 190 (Fagymentesítő) 

EASY THAW 190 egy hatékony kialakítású szer, amely egyszerűvé 

teszi a hűtők és fagyasztók jégmentesítését. Gyorsan feloldja az 

autók befagyott ajtajainak zárját.  

Felhasználás: Permetezzen közvetlenül a jégre, és várjon míg 

átjárja azt. Törölje a felületet szárazra, mielőtt visszateszi az 

élelmiszert. Használatával nincs szükség a jég feltörésére és így 

időt takaríthat meg. 

Rendelési kód Típus 

6100024000  BUTANE REFILL 220 - 200 ml 

BUTANE REFILL 220 (Butángáz utántöltő) 

BUTANE REFILL 220 Magas minőségű, ultra tiszta butángáz 

hordozható gázos forrasztó pákák ragasztó pisztolyok és egyéb 

utántölthető eszközök utántöltésére. 

HEAT SINK COMPOUND with Silicone 
(Hővezető paszta - szilikonos) 

HEAT SINK COMPOUND Nagy hővezető képességű anyag. 

Alacsony nedvesség- és fém szennyeződésmentes anyag, mely 

széles elektronikai alkalmazást tesz lehetővé. Szilikonos. 

Felhasználás: Kitűnő kontakt anyag félvezetők szerelésénél. 

Felhasználás –50OC to +200OC között. 

Rendelési kód Típus 

6200001000  HEAT SINK COMPOUND - 25 gr Tubus 
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HEAT SINK COMPOUND without Silicone 
(Hővezető paszta - szilikonmentes) 

HEAT SINK COMPOUND szilikonmentes használható elektromos 

vagy elektronikai alkatrészeknél, hogy jobb hőelvezetést, és 

eredményesebb hődisszipációt legyen elérhető. A szilikomentes 

hővezető paszta, nem okoz forrasztási és ellenállási problémát. 

Felhasználás: A hővezető paszta használható diódáknál, 

tranzisztoroknál, egyéb félvezetőknél, hűtőbordákon, 

hőfokszabályzókon, teljesítmény ellenállásoknál, és radiátoroknál. 

A 2, 10, 35 ml-es fecskendő a kézben könnyedén elfér, ezért sok 

helyen alkalmazható. A fecskendő lehetővé teszi a pontszerű 

kiadagolást, minimálisra csökkentve ezáltal a felesleges 

kiadagolást. –50OC to +130OC 

Rendelési kód Típus 

6200001002  HEAT SINK COMPUND NON SIL - 2 ml Fecskendő 

6200001010 HEAT SINK COMPUND NON SIL - 10 ml Fecskendő 

6200001035 HEAT SINK COMPUND NON SIL - 35 ml Fecskendő 

SOLDAMOP (Ónszívó szalag) 

AERODUSTER 101 kiforrasztó huzalok nagy tisztaságú oxigén- és 

olajmentes nagy pontosságú rézhuzalból készülnek. A huzal 

speciálisan impregnált folyasztószerrel mely alapos tisztítást tesz 

lehetővé a kiforrasztási folyamat során. A folyasztószer bevonat 

hosszú távú védelmet biztosít a réz vezetéknek az oxidáció ellen.  

Felhasználás: Ipari elektromos és elektronikai területeken, az 

elektronikai alkatrészek lábairól és a NYÁK forrszemekről és 

galvanizált furatokból a forraszanyag eltávolítására. Segíti a gyors 

és hatékony kiforrasztást, a forrszemek letisztításával és 

előkészítésével az újraforrasztáshoz.  

Rendelési kód Típus 

6200004300  SOLDAMOP 0,8 mm x 1,5 m 

6200004305 SOLDAMOP 1,5 mm x 1,5 m 

6200004320  SOLDAMOP 2,5 mm x 1,5 m 

6200004325  SOLDAMOP 2,5 mm x 10 m 

SOLDAMOP NO-CLEAN (Ónszívó szalag - 
maradékmentes) 

SOLDAMOP NO-CLEAN maradékmentes kiforrasztó huzalok nagy 

tisztaságú oxigén- és olajmentes nagy pontosságú rézhuzalból 

készülnek. A huzal speciálisan impregnált No-Clean 

maradékmentes folyasztószerrel. Ez a fajta folyasztószer nagy 

mértékben növeli a huzal használhatóságát. A maradék 

halidmentes és nem vezetőképes ezért további tisztítás a NYÁK-

nak nem szükséges.  

Felhasználás: Ipari elektromos és elektronikai területeken, az 

elektronikai alkatrészek lábairól és a NYÁK forrszemekről és 

galvanizált furatokból a forraszanyag eltávolítására. Segíti a gyors 

és hatékony kiforrasztást és nincs szükség utólagos tisztításra.  

Rendelési kód Típus 

6200004350 SOLDAMOP NO-CLEAN 0,8 mm x 1,5 m  

6200004355 SOLDAMOP NO-CLEAN 1,5 mm x 1,5 m  

6200004360  SOLDAMOP NO-CLEAN 1,5 mm x 10 m  

6200004370 SOLDAMOP 2,5 mm x 10 m 

6200004375 SOLDAMOP NO-CLEAN 2,5 mm x 10 m 

RAGASZTÓK 

Rendelési kód Típus 

6100015500  ADHESIVE 120 - 500 ml 

ADHESIVE 120 (Univerzális ragasztóspray) 

ADHESIVE 120 tartós, nagy szilárdságú ragasztó, melyet 

speciálisan, klórozott oldószer hozzáadása nélkül alakítottak ki.  

Felhasználás: Használható a legkülönbözőbb anyagokhoz és 

felületekhez, beleértve a fát, fémet, műanyagot, gumit, üveget, 

papírt, kartont és filcet. Alkalmas például televízió borítások és 

hangszóró burkolatok rögzítéséhez. 
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Rendelési kód Típus 

6200006000  SUPERGLUE PEN 5 - 5 gr 

6200006005 SUPERGLUE 5 PACK - 5 x 5 gr 

6200006010  SUPERGLUE - 10 gr 

SUPERGLUE (Univerzális pillanatragasztó) 

SUPERGLUE ragasztót összehasonlítjuk más alacsony 

viszkozitású cianoakrilát ragsztókkal, ez teljesítményben felülmúlja 

más ragasztókat a száradási gyorsaságban, az erősségben és a 

ragasztható különleges műanyagok és elasztomerek számában.  

 

Felhasználás: Például Nitril, neoprém és természetes gumikat 1-2 

másodperc alatt megragasztja és a ragasztás erősebb, mint maga 

az anyag. ABS, lágy PVC, poliacetál, EPT és EVA műanyagokat 

szintén 1-2 másodperc alatt megragasztja és szintén a ragasztás 

erősebb, mint az eredeti anyag. Acél, alumínium, réz, bronz és 

egyéb fémeket 5 másodperc alatt összeragasztja és a ragasztás 

erőssége sokkal jobb, mint egyéb alacsony viszkozitású ragasztó 

esetében. 

Rendelési kód Típus 

6200006020  PLASTIC BONDING KIT 

NUTLOCK  

NUTLOCK egy levegőmentes formula mely biztosítja a csavarok 

megfelelő állapotát, helyzetét, továbbá védő film réteget képez. 

Felhasználás: Az olajálló csavarmenet rögzítőt direkt alkalmazásra 

tervezték ahol vékony olaj filmréteg van a felületen vagy ahol a 

környezeti szennyezés problémát okoz a karbantartásban. 

PLASTIC BONDING KIT (Speciális  
gyorsragasztó) 

PLASTIC BONDING KIT összehasonlítva a többi alacsony 

viszkozítású cioniklarátokkal szemben, túlszárnyalja a legtöbb 

esetben a száradási időt, és a megszáradt ragsztó szilárdságát.  

Számos kemény műanyag és elasztomer ragasztására alkalmas.  

 

Felhasználás: Például ragasztható vele, Nitril, Neoprén, 

természetes gumi 1-2 másodperc alatt, és a kötés erősebb, mint 

maga az anyag.  Műanyagok, mint például ABS, lágy PVC, 

Polyacetal, EPT is ragasztható vele 1-2 másodperc alatt, és a 

kötés erősebb lesz, mint az anyag a ragasztás megkezdésekor. 

Fémek, mint például az acél, alumínium, réz, sárgaréz, 

ragaszthatók 5 mp alatt,  a kötés erőssége jobb, mint más alacsony 

viszkozitású terméknél.  

Rendelési kód Típus 

6200006030  NUTLOCK - 10 ml 
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