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Spis treści według numerów katalogowych - produktów

10094 Ciśnieniowy pistolet pneumatyczny do podwozia sztuka 10

 31  100 mlTerocreme  138.43 X

11akutzsaizowdop od ywoineinśicdop telotsiPN 48.601

1 7L 1xaW xetoreTF 95.41

1 7lm 005lozoreA xaW-itluMM 84.91

7l 06xaW xetoreTY 69.021

8l 1 053 VH-xetoreTL 87.141

21akutzshcytęinkmaz iliforp od W/S ywoineinśic telotsiPB 99.341

9lm 002zcaiwezdrdo - relliK tsoR repuS80641

7gk 06sselriA-xetoreTL 16.641

11akutzs aizowdop od ywoineinśicdop telotsiPH 84.351

155.64 S Preparat odprony na uderzenie kamieni w aerozolu jasny 500 ml 5

9lm 005ulozorea w ksoWA 17.551

156.79 S Preparat odporny na uderzenie kamieni w aerozolu czarny 500 ml 6

21akutzs awokah adnoST 30.751

31akutzskinwozoD kciuqoreT  F 41.751

21akutzs aktęig adnoSY 09.751

9lm 004yarpS cniZT 81.851

8l 06 053 VH-xetoreTS 10.061

8l 01  053 VH-xetoreTT 20.061

6lm 005ulozorea w aizowdop ynorhco od ksoWL 81.061

 31 l 5,21kąr aicym od atsaP - kciuqoreT W 04.761

 31 lm 006ynnorhco merK  H 15.761

9lm 005zcaiwezdrdo - relliK tsoR repuS83761

8L 1 004 VH-xetoreTQ 56.961

8l 01 004 VH-xetoreTC 67.961

8l 06 004 VH-xetoreTM 58.961

6L 1ynrazc SH 0002 droceR-xetoreTB 95.171

5L 1ynsaj 0003 repuS-xetoreTR 77.281

5L 1ynrazc 0003 repuS-xetoreTS 87.281

 31 lm 053kąr aicym od atsaP - kciuqoreT M 39.191

 41 lm 004kąr aicym od atsaP 0587 43603

 41L 3kąr aicym od atsaP 058704603

31031 7855 Środek czyszczący do rąk dla lakierników i mechaników 400 ml 14

01akutzshcynlarutkurts kołwop ainadałkan od telotsiPH 064B

01akutzs)ATAS( 1:41 ewoksyrtan einezdązrU0038 KPEZ
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Powłoka na bazie żywic sztucznych, która jest
drobno rozpylana na przednie i tylne nadkola
oraz na dolne, boczne elementy karoserii
samochodowych. Służy do miejscowego 
natryskiwania i prac wykończeniowych.

•

•

Stosowana miejscowo oraz do zabezpiec-
zania części po naprawach blacharskich.

• Używana jako warstwy podkładowe 
przy zabezpieczaniu powłokami antyko-
rozyjnymi na bazie PVC.

Baza: Tworzywa sztuczne
Kolor: Jasny, czarny
Czyszczenie: Zmywacz R / Rozpuszczalnik D

Nie stosować na świeży lakier!

Zabezpieczenie przed uderzeniami kamieni
Elastyczna powłoka zawierająca roz-
puszczalnik, która nakładana jest na 
dolne, boczne elementy karoserii. 
Tworzy powłokę  odporną  na ścieranie,
amortyzującą  uderzenia kamieni. 
Może być  lakierowana bezpośrednio 
po nałożeniu.

• Stosowana jest do odnawiania lub 
dodatkowego zabezpieczenia części
elementów karoserii takich jak 
nadkola, przednie i tylne pasy, błotniki,
progi, itp.

• Używana do zabezpieczania części po
naprawach blacharskich.

Baza: Sztuczne żywice
Kolor: Czarny
Czyszczenie: Zmywacz R 

Zabezpieczenie przed uderzeniami kamieni
Elastyczna powłoka zawierająca roz-
puszczalnik, która nakładana jest na 
dolne, boczne elementy karoserii. 
Tworzy powłokę  odporną  na ścieranie, 
amortyzującą uderzenia kamieni. Może być
lakierowana bezpośrednio po nałożeniu.

• Stosowana jest do odnawiania lub 
dodatkowego zabezpieczenia elemen-
tów karoseri takich jak nadkola, 
przednie i tylne pasy, błotniki, progi, itp.

• Możliwe jest barwienie masy po-
przez dodanie lakieru samocho-
dowego (w proporcji maksymalnie 
30% lakieru).

Baza: Sztuczne żywice
Kolor: Jasny beż
Czyszczenie: Zmywacz R

Zabezpieczanie przed uderzeniami kamieni

Terotex-Super 3000 Jasny

Opakowanie Zawartość   Opakowanie
Numer

katalogowy

R 77.28121l 1akzsuP

Terotex-Super 3000 Czarny

Opakowanie Zawartość   Opakowanie
Numer

katalogowy

S 87.28121l 1akzsuP

Opakowanie Zawartość   Opakowanie
Numer

katalogowy

S 46.55121lm 005lozoreA

Aerosol ( kolor czarny )            500 ml            12                  156.79 S

Preparat odporny na uderzenia 
kamieni w aerozolu
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Tworzy czarną powłokę odporną na 
uderzenia kamieni.
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Ochrona Antykorozyjna

Zabezpieczenie antykoro-
zyjne i konserwacja

Terotex-Wax (antracyt)
Multi-Wax Spray
(jasno-przezroczysty)
Wosk do powlekania podwozia

Zabezpieczenie antykoro-
zyjne otworów i zagłębień

Terotex-HV 400
Wosk w aerozolu

Zabezpieczenie przed 
uderzeniami kamieni

Terotex-Super 3000 jasny
Terotex-Super 3000 czarny
Preparaty w aerozolu, 
jasny i czarny
Variodur aqua
Variodur classic

Zabezpieczenie antykoro-
zyjne podwozia/wygłuszanie/ 
zabezpieczenie antyod-
pryskowe

Terotex-Record 2000 czarny,

Terotex-Airless
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Ochrona podwozia
Antykorozyjna pow¬oka ochronna 
o zwi™kszonej elastyczno‚ci, na bazie
zwiåzków bitumicznych z du¿å 
zawarto‚ciå kauczuku. U¿ywana do 
krycia du¿ych powierzchni.

Nale¿y nak¬adaç przy u¿yciu: 
SATA Spray 14:1

Baza: Zwiåzki bitumiczne/
kauczuk

Kolor: Czarny
Czyszczenie: Zmywacz FL

Terotex-Airless 

Opakowanie Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Numer

katalogowy

Beczka 60 kg 1 146.61 L

Uniwersalny wosk w aerozolu
Jasny, przezroczysty wosk stosowany jako 
materia¬ konserwujåcy i  zabezpieczajåcy 
przed korozjå. U¿ywany zarówno podczas 
eksploatacji jak i naprawy. Pojemnik wypo-
sa¿ony jest w dysz™ rozpylajåcå, która umo¿-
liwia nak¬adanie szerokiego i p¬askiego stru-
mienia preparatu. Dodatkowa wyd¬u¿ona dy-
sza rozpylajåca pozwala dotrzeç do trudno 
dost™pnych miejsc.

• Specjalna dysza z p¬askå koñcówkå 
zapewnia na¬o¿enie równej pow¬oki.

• U¿ywany do konserwacji i naprawy.

• Stosowany do ochrony antykorozyjnej
ró¿nych urzådzeñ i narz™dzi.

• Trwale zabezpiecza trudno dost™pne elementy karoserii.

Multi-Wax Spray jest szczególnie przydatny do zabezpieczenia 
antykorozyjnego samochodów, które nie by¬y eksploatowane 
przez d¬u¿szy czas. Stosowany jest tak¿e do konserwacji 
narz™dzi ogrodniczych takich jak kosiarki, w™¿e ogrodowe, 
szpadle.

Multi-Wax Aerozol

Opakowanie Zawarto‚ç Opakowanie
Numer

katalogowy

Aerozol 500 ml 24 119.48 M

Wosk do ochrony antykorozynej 
podwozi
}atwa w zastosowaniu antykorozyjna 
pow¬oka ochronna do zabezpieczania 
podwozi samochodowych.

• Nak¬adana dodatkowo na fabry-
cznie zastosowane pow¬oki zabez-
pieczajåce wykonane z mate-
ria¬ów na bazie PVC, wosku/PVC, 
bitumu/kauczuku oraz kauczuku/ 
¿ywicy.

• Stosowana do prac wykoñcze-
niowych.

• U¿ywana jako wykoñczenie prac lakierniczych po 
naprawach blacharskich.

Nale¿y nak¬adaç przy u¿yciu: 
SATA Spray 14:1

Baza: Woski i polimery
Kolor: Antracyt
Czyszczenie: Zmywacz FL, myjki ci‚nieniowe

Terotex Wax

Opakowanie Zawarto‚ç Opakowanie
Numer

katalogowy

Puszka

Beczka

1 l

60 l

12

1

114.59 F

120.96 Y

Ochrona podwozia / Zabezpieczanie profili zamkni™tych
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Wosk nie zawierający związków bitumicznych,
używany jako środek antykorozyjny do podwo-
zi samochodowych.

• Służy do pokrywania trudno dostępnych
miejsc takich jak wnęki, zagłębienia i
zagięcia, w których zazwyczaj powstają 
ogniska korozji.

• Używany jako dodatkowa warstwa ochron-
na na powłoki wykonane z PVC, kauczuku/ 
żywicy, żywicy/kauczuku oraz woskowa-
nych części podwozia.

Baza: Wosk
Kolor: Antracyt
Czyszczenie: Zmywacz FL

Wosk do ochrony podwozia w aerozolu

Opakowanie Zawartość   Opakowanie
Numer

katalogowy

L 81.06121lm 005lozoreA

• Do zabezpieczania niewielkich 
powierzchni i do wykańczania miejsc po 
drobnych naprawach.

• Powłoka nakładana na części lakierowane
i/lub pokryte podkładem.

Baza: Guma i żywica
Kolor: Czarny

Zabezpieczanie przed uderzeniami kamieni / Ochrona podwozia

Teroson UBC Masa do podwozia

Opakowanie Zawartość   Opakowanie
Numer

katalogowy

 80386321lm 005lozoreA

Trwale elastyczna powłoka nie zawierająca
związków bitumicznych stosowana do
ochrony antykorozyjnej podwozi.

• Służy jako dodatkowe zabezpieczenie
fabrycznych powłok ochronnych 
podwozia.

• Używana do zabezpieczania i wygłusza-
nia części podwozia takich jak nadkola i
błotniki.

Baza: Kauczuk i żywice
Kolor: Czarny, szary i biały
Czyszczenie: Zmywacz FL

Terotex-Record 2000 HS Czarny

Opakowanie Zawartość   Opakowanie
Numer

katalogowy

 21l 1
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Puszka (kolor czarny)
Puszka (kolor szary)                        1 l            12                  171.54 W
Puszka (kolor biały)                         1 l            12                  171.64 G

171.59 B 

Preparat do konserwacji wszystkich 
rodzajów fabrycznych powłok do podwozi, 
uzupełniania istniejących powłok 
ochronnych z PCV oraz powłok na bazie 
gumy/żywicy
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Baza: Lakier nitro
Kolor: Jasno szary
Czyszczenie: Zmywacz D lub aceton

Podkład antykorozyjny w aerozolu

Opakowanie Zawartość
Opakowanie

zbiorcze
Numer

katalogowy

 111947821lm 004lozoreA

Natryskiwany podkład antykorozyjny do
blach karoseryjnych, stosowany do cynko-
wania spoin i zgrzeń  blach ocynkowa
nych, które nie będą później lakierowane.

• Przewodzi prąd elektryczny na mokro 
i na sucho.

• Należy odczekać  8-12 godzin przed 
lakierowaniem.

• Stosowany do zabezpieczania blach 
karoseryjnych przed zgrzewaniem i
spawaniem (MIG).

Baza: Cynk z klejami 
epoksydowymi

Kolor: Szary
Czyszczenie: Aceton

Zinc Spray

Opakowanie Zawartość
Opakowanie

zbiorcze
Numer

katalogowy

T 81.85121lm 004lozoreA

Odrdzewiacz
Zwalcza rdzę  zamieniając ją  w stabilne
związki żelaza. Zabezpiecza przed 
dalszą  korozją  poprzez zablokowanie 
dopływu powietrza i wilgoci.

• Odrdzewiacz na bazie wody, który nie 
zawiera związków ołowiu.

• Zamienia korozję  w stabilne związki 
żelaza, co umożliwia lakierowanie.

• Zapobiega ponownej korozji.

Loctite 7505

Opakowanie Zawartość
Opakowanie

zbiorcze
Numer

katalogowy

Butelka plastikowa

Butelka plastikowa

90 ml

200 ml

48

12

C16716

14608

Butelka plastikowa 500 ml 6 16738

Butelka plastikowa 1000 ml 6 15214

Zabezpieczanie profili zamkniętych / Zapobieganie korozji
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Farba podkładowa do gruntowania surowych 
blach karoseryjnych, które przeznaczone są do 
lakierowania albo pokrycia innymi powłokami 
np. środkami ochrony podwozia.
Posiada bardzo dobrą przyczepność do 
czystych powierzchni metalowych.
Nie zawiera ołowiu. Czas schnięcia ok. 30 min.

Ochrona podwozia / Zabezpieczanie profili zamkniętych

Zastosowania jak w przypadku produktu
Terotex-HV 400.

• Zawiera dużą  ilość  składników anty-
korozyjnych.

• Nie spływa  - penetracja > 35 mm.

• Posiada łagodny charakterystyczny 
zapach.

Po zastosowaniu preparatu należy dokła-
dnie przewietrzyć wnętrze samochodu.

Baza: Woski, polimery, 
środki antykorozyjne

Kolor: Jasno beżowy
Czyszczenie: Zmywacz FL

Terotex-HV 350

Opakowanie Zawartość
Opakowanie

zbiorcze
Numer

katalogowy

Puszka

Metalowy pojemnik

Beczka

1 l

10 l

60 l

12

1

1

141.78 L

160.02 T

160.01 S

Materiał  zabezpieczający przed korozją,
który zawiera niewielką ilość rozpuszczal-
ników oraz dużą  ilość  substancji stałych.
Produkt można  nakładać  w niskich 
temperaturach (od 10°C). W warsztatach
samochodowych Terotex-HV 400 uży-
wany jest głównie do zabezpieczania i
konserwacji profili zamkniętych.

Baza: Woski, polimery, 
dodatki antykorozyjne

Kolor: Miodowy
Czyszczenie: Zmywacz FL

Terotex-HV 400

Opakowanie Zawartość
Opakowanie

zbiorcze
Numer

katalogowy

Puszka

Metalowy pojemnik

Beczka

1 l

10 l

60 l

12

1

1

169.65 Q

169.76 C

169.85 M
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Produkt ten jest lekko tikstropowym roztwo-
rem, który daje się  dobrze rozpylać.
Natryskiwany jest przy pomocy długiego 
aplikatora, który umożliwia zabezpieczenie
otwartych i widocznych szczelin oraz 
otworów. Bez długiego apikatora stosowany
jest do natryskiwania na powierzchnię.
Produkt ten doskonale nadaje się do miejsco-
wego zabezpieczenia i prac wykończenio-
wych na małych powierzchniach po napra-
wach blacharskich i lakierniczych.

Baza: Woski i środki antykorozyjne
Kolor: Jasno beżowy
Czyszczenie: Zmywacz FL

Wosk w aerozolu

Opakowanie Zawartość
Opakowanie

zbiorcze
Numer

katalogowy

A 17.55121lm 005lozoreA

9
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Teroson UBC Gun

Narz™dzia natryskujåce

Dostosowany do: Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Numer

katalogowy

Teroson UBC Spray Gun
A-3618 VZ/STA

sztuka 1 153.48 H

Dostosowany do: Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Numer

katalogowy

1-l-Puszka sztuka 1 106.84 N

Pistolet podci‚nieniowy do podwozia
Pistolet ten stosowany jest do natryskiwania produktów z 1 
litrowych puszek. Urzådzenie przeznaczone jest do 
nast™pujåcych produktów:
Terotex Record 2000
Terotex Wax
Terotex Ultra
Terotex Super 3000
Pistolet pozwala na uzyskanie odpowiedniej struktury 
powierzchni nawet przy zastosowaniu wyjåtkowo g™stych 
‚rodków. Pistolet wykonany jest z metalu oraz posiada 
plastikowå råczk™. Ci‚nienie robocze wynosi od 3 do 5 bar. 
Po zakoñczeniu pracy nale¿y wyczy‚ciç pistolet ‚rodkiem 
czyszczåcym odpowiednim do u¿ytego preparatu. 
Nale¿y równie¿ wyczy‚ciç otwory doprowadzajåce powietrze 
do pojemnika znajdujåce si™ na obudowie pistoletu.
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Pistolet do nak¬adania
pow¬ok strukturalnych
Pistolet do natryskiwania
mieszanki produktu Terotex
Super 3000 z lakierem.

Urzådzenie natryskowe 14:1
(SATA)
Urzådzenie s¬u¿y do pokrywa-
nia zarówno du¿ych powierz-
chni jak i za¬amañ oraz zagi™ç 
poprzecznych i pod¬u¿nych 
belek na podwoziu. Rozpylacz 
natryskuj™ doskonale równå 
pow¬ok™, praktycznie bez 
wytwarzania mgie¬ki preparatu. 
Urzådzenie wyposa¿one jest w 
mieszad¬o i precyzyjnå dysz™ 
pozwalajåcå na rozpylanie 
dok¬adnie odmierzonych dawek 
preparatu. Zmienne ci‚nienie 
w rozpylaczu powietrznym 
pozwala z jednej strony na 
dok¬adne dawkowanie pow¬ok 
takich jak Terotex-Airless, a z 
drugiej strony bezmg¬owe rozpylanie pow¬ok woskowych 
takich jak Terotex-Wax.

Dostosowany jest do u¿ytku przemys¬owego z 60 litrowymi 
beczkami.

Nr katalogowy Terotex-Wax antracyt 120.96 Y
Nr katalogowy Terotex-Airless czarny 146.61 L

Narz™dzia natryskujåce

Spray Tool 14:1 (SATA)

Dostosowany do: Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Numer

katalogowy

Mieszanka

HKU 14:1

sztuka 1 ZEPK 8300

Ci‚nieniowy pistolet pneumatyczny do zabezpieczania 
podwozia Pistolet zaopatrzony jest w zawór bezpieczeñstwa 
- do 5 bar. Ci‚nienie w pistolecie regulowane jest za pomocå 
wbudowanego czu¬ego regulatora.

Preparat u¿yty do natryskiwania pozostaje w zbiorniku 
pistoletu, co pozwala na zachowanie czysto‚ci i por-
zådku w miejscu pracy.

Po u¿yciu pistolet nale¿y wyczy‚ciç poprzez przetarcie 
rozpylacza za pomocå Zmywacza FL. Dok¬adne czyszczenie 
pistoletu konieczne jest jedynie w przypadku zmiany 
preparatu do natryskiwania, np. zmiany produktu na bazie 
wosku na produkt zawierajåcy tworzywa sztuczne.

Pressure Cup Gun

Structure Cup Gun

Dostosowany do: Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Numer

katalogowy

1-l-Puszka sztuka 1 10094

Dostosowany do: Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Numer

katalogowy

sztuka 1 B 460H
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• Nie zawiera silikonu

• Jest produktem o niskiej zawartości 
tłuszczu

• Pozostawia przyjemne uczucie na
skórze po każdej aplikacji

• Wzmacnia naturalne mechanizmy 
ochronne skóry

• Chroni skórę przed wpływem czynników 
środowiskowych, gorącem i zimnem

• Reguluje poziom nawilżenia skóry

Chroni ręce przed trudnymi do 
usunięcia zabrudzeniami takimi jak 
farby, kleje, czy środki do konserwacji 
podwozia.
Krem należy wetrzeć  w skórę  przed 
rozpoczęciem pracy i osuszyć  przez 
1 - 2 minuty.

Zabezpiecza skórę  przed wnikaniem 
zanieczyszczeń. Po skończonej pracy 
dłonie należy umyć wodą.

TerocremeKrem ochronny 

Opakowanie Zawartość
Opakowanie

zbiorcze
Numer

katalogowy

H 15.76121lm 006akletuB

Do szybkiego i dokła-
dnego mycia rąk.
• Łagodny dla skóry

• Nie zawiera piasku

• W każdym 8.5 kg 
wiadrze załączona jest
szczoteczka do rąk

Teroquick - pasta do mycia rąk

Opakowanie Zawartość
Opakowanie

zbiorcze
Numer

katalogowy

Puszka

Wiadro

300 g

8.5 kg

36

1

191.93 M

167.40 W

Praktyczny i ekonomiczny dozownik dla 
pasty do rąk Teroquick 
Do napełniania z pojemnika 12,5l
• pojemność 2,5 l

Dozownik Teroquick 

Opakowanie Zawartość
Opakowanie

zbiorcze
Numer

katalogowy

Sztuka _ 1 157.14 F

Czyszczenie i pielęgnacja rąk
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Opakowanie Zawartość
Opakowanie

zbiorcze
Numer

katalogowy

138.43 X21lm 001Tuba

Biały, pielęgnacyjny balsam do skóry o 
niskiej zawartości tłuszczu, stworzony 
w oparciu o olej roślinny i wodę. Zawiera 
wosk pszczeli i pozostawia skórę 
przyjemnie nawilżoną, ale pozbawioną 
uczucia tłustości po każdej aplikacji.

Baza: Olej roślinny i woda

Narz™dzia natryskujåce

Pistolet ci‚nieniowy do profili zamkni™tych
Zbiornik aluminiowy o pojemno‚ci 1 litra. Ci‚nienie robocze: 
6 bar, maksymalnie 10 bar.

Pistolet wyposa¿ony jest w prze¬åcznik pracy zimå lub latem 
(S=latem, W=zimå). Posiada szybkoz¬åczk™, która pozwala 
na przy¬åczenie sondy d¬ugiej (nylonowej) lub sondy 
hakowej.

W sk¬ad zestawu wchodzå nast™pujåce sondy:

• Sonda d¬uga (nylonowa) o ‚rednicy 6 mm z owalnå dyszå 
o d¬ugo‚ci 1500 mm i koñcówkå do szybkoz¬åczki,

• Sonda hakowa z 50 cm uchwytem, koñcówkå zagi™tå 
pod kåtem 90° i dyszå o ‚rednicy 4 mm oraz zabez-
pieczeniem przeciw zginaniu sondy.

Dost™pne jest dodatkowe wyposa¿enie do nak¬adania 
wosków i pow¬ok ochronnych podwozia.

Sonda o d¬ugo‚ci 1500 mm i ‚rednicy 6 mm z dyszå 
natryskujåcå do przodu i do ty¬u oraz szybkoz¬åczkå.
S¬u¿y do natryskiwania preparatów w ciasnych i trudno 
dost™pnych d¬ugich profilach zamkni™tych.

Dysza rozpyla dooko¬a zamkni™tym strumieniem.
Sonda dostosowana jest do pistoletów z szybkoz¬åczkå:

Pistoletu S/W
Nr katalogowy 143.99 B

S/W Pressure Cup Gun

Gi™tka sonda nylonowa (d¬uga)

Dostosowany do prod.
Terotex: Zawarto‚ç

Opakowanie
zbiorcze

Numer
katalogowy

HV 200 extra, HV 350,

HV 400, Wax-UBC,

Wosku ochronnego

sztuka 1 143.99 B

Sonda z uchwytem o d¬ugo‚ci 50 cm, zaopatrzona 
w spr™¿ynk™ chroniåcå przed za¬amaniem si™ oraz zagi™tå 
pod kåtem 90° koñcówkå i szybkoz¬åczkå.

Koñcówka hakowa posiada dysz™ Venturiego o ‚rednicy 
4 mm. W po¬åczeniu z hakowå sondå Venturiego s¬u¿y 
do natryskiwania preparatów uszczelniajåcych w trudno 
dost™pnych otworach.

Za pomocå sondy hakowej Venturiego (4 mm) mo¿liwe jest 
natryskiwanie zabezpieczeñ drzwi samochodu bez 
demonta¿u wyk¬adziny.
Dostosowana jest do nast™pujåcych pistoletów z szyb-
koz¬åczkå:

Pistoletu S/W
Nr katalogowy 143.99 B

Wymienione sondy dostosowane så do natryskiwania produktów:
HV 350, HV 400

Sonda hakowa

Akcesoria Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Numer

katalogowy

Gi™tka sonda nylonowa

Sonda hakowa

sztuka

sztuka

1

1

157.90 N

157.03 T
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}agodny ‚rodek jako alternatywa dla agresywnych ‚rodków
czyszczåcych.Usuwa delikatnie z råk: farb™, klej, lakier,
¿ywic™, silikon, smar sta¬y i inne trudno rozpuszczalne
zabrudzenia.
Zawiera obok drobno zmielonego pumeksu, tak¿e cztery
substancje chroniåce skór™: lanolin™, aloes, olej 
z jojoby i witamin™ E.

• Usuwa trudne do usuni™cia zabrudzenia

• Ulega biologicznej degradacji

7855 Hand Cleaner ‚rodek czyszczåcy 
do råk dla lakierników i mechaników

Opakowanie Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Numer

katalogowy

Butelka plastikowa 400 ml 12 31031

Unikalna, naturalnie dzia¬ajåca pasta do mycia råk.
Wyprodukowana z owoców cytrusowych, ulegajåca 
biologicznej degradacji. Nie zawiera olejów mineralnych 
i syntetycznych. 
Z domieszkå naturalnego pumeksu o szczególnie 
skutecznym dzia¬aniu.

Po umyciu r™ce pachnå przyjemnie i naturalnie.

• Naturalne dzia¬anie

• Mo¿e byç stosowana bez wody

• Ulega biologicznej degradacji

• Nie pozostawia t¬ustej warstwy

7850 Hand Cleaner
pasta do mycia råk

Opakowanie Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Numer

katalogowy

Butelka plastikowa

Butelka

400 ml

3 l

12

4

30634

30640

Czyszczenie i piel™gnacja råk
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Henkel Polska Sp. z o.o.
Adhesive Technologies

PL-02-672 WARSZAWA, 
ul. Domaniewska 41 
Tel. (022) 56 56 200
Faks (022) 56 56 222
Infolinia: 0-801-111-222
loctite.polska@pl.henkel.com
www.loctite.pl ® designates a trademark of Henkel KGaA or its Affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel KGaA, 2007
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Produkty Loctite - sprawdzone w ekstremalnych warunkach

Ponad 70 aplikacji produktów Loctite i Teroson
w samochodzie rajdowym Porsche zespołu RMF Caroline Team


