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106.05 C Teroclean Forte ¿el do mycia råk 4,5 l 13
107.15 X Teroclean Forte dozownik zestaw 13
128.79 Z Terodicht Elastik 310 ml 7
128.91 M Terodicht Elastik 75 ml 7
131.17 H Podgrzewacz kleju sztuka 8
141.84 S Teleskopowy, pneumatyczny 

wyciskacz Power Line sztuka 8
147.41 Y Intensywny zmywacz do szyb 500 ml 6
157.14 F Teroquick Dozownik sztuka 13
160.95 V Terostat 8525 aktywator 10 ml 6
163.15 J Professional System sztuka 8
164.75 H Terostat 8596 310 ml 5
16695 Loctite 150319 Zestaw do przyklejania 

usterka wstecznego 0,5 g 7
167.40 W Teroquick - Pasta do mycia råk 12,5 l 13
167.51 H Krem ochronny 600 ml 13
167.65 Y R™czny wyciskacz Staku sztuka 8
167.83 S Terostat-8517 H podk¬ad 25 ml 6
167.84 T Terostat 8517 H podk¬ad 100 ml 6
168.79 X Terostat 8597 HMLC 310 ml 5
168.73 Q Terostat 8599 HMLC 310 ml 4
168.75 S Terostat 8599 HMLC zestaw zestaw 4
168.80 Y Terostat - 8597 HMLC zestaw zestaw 5
168.83 B Terostat 8596 zestaw 5
169.19 Q Zmywacz + Rozcieñczalnik FL 1 l 6
172.12 J Terostat 8630 2K HMLC 310 ml 4
188.59 Z Terodicht  czarny 310 ml 7
191.93 M Teroquick Pasta do mycia råk 350 ml 13
19437 Loctite Zestaw do przyklejania usterka 

wstecznego 10 Nyl. + 5 g 7
194.88 H Zmywacz + Rozcieñczalnik FL 10 l 6
195.51 B Teleskopowy, pneumatyczny 

wyciskacz Multi Press sztuka 8
28813 Loctite 3863 Circuit + Preparat do naprawy  

‚cie¿ek ogrzewania tylnej szyby 2 g 7
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31031 Loctite 7855 “rodek czyszczåcy 

do råk dla lakierników i mechaników 400 ml 14
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ZEPK 05 Standardowy przyrzåd 
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ZEPK 06 Standardowe uchwyty 

do struny i drutu zestaw 9 
ZEPK 07 Metalowy pojemnik na strun™ lub drut sztuka 9 
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z dwoma przyssawkami sztuka 9 
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ZEPK 10 Ostrze wymienne do no¿a r™cznego, 19 mm sztuka 9 
ZEPK 11 Ostrze wymienne do no¿a r™cznego, 25 mm sztuka 9 
ZEPK 12 Ostrze wymienne do no¿a r™cznego, 38 mm sztuka 9 
ZEPK 13 OLFA XL 2 - d¬ugi, specjalny nó¿ sztuka 9 
ZEPK 14 OLFA L 1 - nó¿ krótki (ostrza 18 mm) sztuka 10 
ZEPK 15 Przepychacz struny sztuka 10 
ZEPK 16 Ta‚ma samoprzylepna - srebrna 50 m 10 
ZEPK 22 Ostrza wymienne do d¬uta, 13 mm 10 sztuk 10 
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Klej do wklejania szyb
- szybki -

Gotowo‚ç do jazdy pojazdu 
bez poduszki powietrznej: 1 godz.

Gotowo‚ç do jazdy pojazdu 
z poduszkå powietrznå:     2 godz.

W¬a‚ciwo‚ci:

• Nie wymaga podgrzewania przed u¿yciem

• Czas od na¬o¿enia kleju do wklejenia szyby – 
maksymalnie 25 minut

Baza: poliuretan

Kolor: czarny

Zmywanie: zmywacz + rozcieñczalnik FL

Zestaw zawiera: Poliuretanowy klej do wklejania szyb,
czrny podk¬ad, aplikator, dysz™, drut tnåcy do wycinania
szyby, zmywacz, szmatk™ i instrukcj™ stosowania.
(c™gi do dysz nie så za¬åczone).

Terostat-8597 HMLC 

Jednosk¬adnikowy klej do wklejania szyb
- super szybki -

Gwarancja biernego bezpieczeñstwa w 15 minut po
wmontowaniu szyby potwierdzona testem zderzenio-
wym samochodu Opel Vectra przy wype¬nionych po-
duszkach powietrznych i przypi™tych pasami manekinach.

W¬a‚ciwo‚ci:

• Nak¬adanie na goråco; podgrzewaç przez przynajmniej
15 minut w podgrzewaczu do szyb

• Gotowo‚ç pojazdu do jazdy po 15 minutach od za-
koñczenia wklejania w przypadku pojazdów bez lub
z poduszkå powietrznå

• Czas od na¬o¿enia kleju do wklejenia szyby – 
maksymalnie 15 minut

Baza: poliuretan

Kolor: czarny

Zmywanie: zmywacz + rozcieñczalnik FL

Zestaw zawiera: poliuretanowy klej do wklejania szyb,
czarny podk¬ad, aplikator, dysz™, drut tnåcy do wycina-
nia szyby, zmywacz, szmatk™ i instrukcj™ stosowania.
(c™gi do dysz nie så za¬åczone).

}atwy, bezpieczny i szybki w u¿yciu.
Szczególnie polecany do autobusów i
ci™¿arówek i innych pojazdów u¿ytkowych

Nowy Terostat-8630 2K HMLC, mo¿e byç
stosowany do wklejania szyb przy wielu
ró¿nych typach pojazdów – autobusy,
ci™¿arówki lub pojazdy rolnicze. W¬a‚ciwie
w ka¿dym pojeΩdzie u¿ytkowym. Jest 
skuteczny na szybach przednich, 
bocznych i tylnych. Powinien byç stosowa-
ny, je‚li od kleju wymaga si™ wysokiej
wytrzyma¬o‚ci, niskiej przewodno‚ci elek-
trycznej lub optymalnych charakterystyk
tzw. wysokich cz™stotliwo‚ci. 

W¬a‚ciwo‚ci:

• Niska przewodno‚ç elektryczna

• Wysoki modu¬ spr™¿ysto‚ci poprzecznej

• Czas wklejania: 30 min

• Czas pe¬nego utwardzania: 5 h  

Baza: poliuretan
Kolor: czarny
Zmywanie: zmywacz + rozcieñczalnik FL

Terostat - 8630 2K HMLC Terostat - 8599 HMLC

Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze Nr katalogowy

Kartusza

Zestaw

310 ml

jak wy¿ej

12

12

168.73 Q

168.75 S

Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Nr 

katalogowy

Kartusza

Podgrzewacz do kleju

310 ml

szt.

12

1

172.12 J

131.17 H

Klej do wklejania szyb
- standard -

Gotowo‚ç do jazdy pojazdu 
bez poduszki powietrznej: 2 godz.

Gotowo‚ç do jazdy pojazdu 
z poduszkå powietrznå:     6 godz.

W¬a‚ciwo‚ci:

• Jednosk¬adnikowy klej poliuretanowy

• Nie wymaga podgrzewania przed u¿yciem

• Czas od na¬o¿enia kleju do wklejenia szyby 
– maksymalnie 25 minut

Baza: poliuretan

Kolor: czarny

Zmywanie: zmywacz + rozcieñczalnik FL

Zestaw zawiera: Poliuretanowy klej do wklejania szyb,
czarny podk¬ad, aplikator, dysz™, drut tnåcy do wycina-
nia szyby, zmywacz, szmatk™ i instrukcj™ stosowania.
(c™gi do dysz nie så za¬åczone).

Terostat-8596 

Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze Nr katalogowy

Kartusza

Zestaw

310 ml

jak wy¿ej

12

12

164.75H

168.83B

* podgrzewacz do kleju, patrz strona 8

Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze Nr katalogowy

Kartusza

Zestaw

310 ml

jak wy¿ej

12

12

168.79 X

168.80 Y

Wklejanie i uszczelnianie szyb samochodowych Wklejanie i uszczelnianie szyb samochodowych 



Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

Zbiorcze
Nr 

Katalogowy

Zestaw (150319)

Zestaw (10 Akt. Nyl.)

Zestaw (319)

0,5 g

5g+10 Nyl.

5g /4 ml

12

12

12

16695

19437

29691

Aktywator do powlekanych szyb 
samochodowych

Powinien byç stosowany  do aktywacji poliure-
tanu na powlekanych szybach samochodowych
(g¬ównie VW, Skoda, Seat).

Nale¿y skontaktowaç si™ z Przedstawicielem
Technicznym Loctite celem doboru aktywatora
do danego typu samochodu.

• Zwi™kszenie adhezji pomi™dzy starym i nowym 
poliuretanem.

Terostat-8525 Aktywator

Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

Zbiorcze
Nr 

Katalogowy

Buteleczka 10 ml 20 160.95 V

Uniwersalny zmywacz stosowany w war-
sztacie, np. do wszystkich powierzchni
przed i po klejeniu albo uszczelnianiu,
tak¿e przy naprawie elementów z tworzyw
sztucznych.

Jako rozcieñczalnik stosowany do produk-
tów zabezpieczajåcych antykorozyjnie
podwozie.

Przed u¿yciem zmywacza FL, nale¿y
przetrzeç szyb™ zmywaczem do szyb.

• Nie ma wp¬ywu na poliuretan.

• Nie ma wp¬ywu na lakier.

Zmywacz + Rozcieñczalnik FL

Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

Zbiorcze
Nr 

Katalogowy

Puszka

Bañka

1 l

10 l

12

1

169.19 Q

194.88 H

Preparat wielostronnego dzia¬ania z aktywnå
piankå.

• Czy‚ci wszystkie powierzchnie szklane, jak
szyby, lusterka, reflektory itd.

• Usuwa oleje, smary, ‚rodki piel™gnujåce,
osady nikotynowe, a tak¿e insekty i ptasie
ekstrementy.

• Prosty w zastosowaniu.

• Pianka mo¿e byç tak¿e sp¬ukana wodå.

Baza: alkoholowe/ wodne tensydy
Kolor: bia¬a pianka

Intensywny zmywacz do szyb

Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

Zbiorcze
Nr 

Katalogowy

Spray 500 ml 12 147.41 Y

Preparat do naprawy ‚cie¿ek 
ogrzewania tylnej szyby

Najprostsza naprawa zerwanych lub
zdra-panych ‚cie¿ek ogrzewania tyl-
nej szyby. 

Ma wysokå przewodno‚ç w¬a‚ciwå.

• Naprawa ‚cie¿ki oporowej do
d¬ugo‚ci 10 cm

Loctite 3863 Circuit +

Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

Zbiorcze
Nr 

Katalogowy

Blister pack 2 g 12 28813

Specjalny zestaw Loctite do przykle-
jania lusterka wstecznego ze stopkå 
z metalu do szyby przedniej.
Wyrównuje ró¿nice rozszerzalno‚ci
cieplnej szk¬a i metalu. Mo¿e byç
tak¿e stosowany do przyklejania
uchwytów szyb bocznych.

• Czas ustawienia lusterka: 
tylko oko¬o 30 sek.

Loctite 150319 Zestaw do
przyklejania lusterka wstecznego

Loctite 319 Glas-Metall
Klebeset zestaw

Masa uszczelniajåca do szyb samochodowych

Jest idealnå maså do uszczelniania szyb samo-
chodowych przednich, tylnych i bocznych w usz-
czelkach gumowych.

• Bardzo trwa¬a

• Odporna na dzia¬anie wody

• Pozostaje d¬ugotrwale plastyczny

• Ma dobrå przyczepno‚ç nawet do wilgotnych
szyb

Baza: ¿ywica syntetyczna / kauczuk syntetyczny

Kolor: czarny

Czyszczenie powierzchni uszczelnianych:

Zmywacz + Rozcieñczalnik FL

Czyszczenie koñcowe szyby:

Sucha szmatka i zmywacz do szyb

Masa uszczelniajåca do szyb samochodo-
wych w uszczelkach gumowych.

Do uszczelniania nowo za¬o¿onych szyb przed-
nich, tylnych i bocznych w uszczelkach gumo-
wych. Nak¬adana pomi™dzy szyb™ a gum™ i po-
mi™dzy gum™ a karoseri™.

W¬a‚ciwo‚ci:

• Plastyczna po wyschni™ciu.

• Nadmiar materia¬u na szybie i lakierze usunåç
za pomocå masy Terostat VII lub IX.

• Powierzchnie uszczelniane muszå byç suche 
i czyste.

Baza: kauczuk butylowy
Kolor: czarny
Czyszczenie: przez skubanie

Terodicht-Elastik

Terodicht-Czarny

Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

Zbiorcze
Nr 

Katalogowy

Tubka*

Kartusza

75 ml

310 ml

12

12

128.91 M

128.79 Z 

• Tubka pod nazwå Masa uszczelniajåca do szyb samochodowych.

Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

Zbiorcze
Nr 

Katalogowy

Kartusza 310 ml 12 188.59 Z

Podk¬ad pod kleje do szyb

Niezb™dny do zwi™kszenia przyczepno‚ci
i ochrony kleju przed dzia¬aniem promieni UV.
Do nanoszenia na szk¬o i lakier, nigdy na poli-
uretan.

• Ochrona przed promieniami UV

• Zwi™kszenie przyczepno‚ci

Terostat-8517 H Podk¬ad 

Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Nr 

Katalogowy

Buteleczka

Buteleczka

25 ml

100 ml

12

10

167.83 S

167.84 T

76

Wklejanie i uszczelnianie szyb samochodowych Wklejanie i uszczelnianie szyb samochodowych 



Do kartuszy 310 ml i 150 ml

Do wyciskania materia-
¬ów z kartuszy.

• Automatyczne usta-
wianie ci‚nienia zasi-
lania przez wbudowa-
ny zawór redukcyjny.

• Doskona¬a kontrola
t¬oka, np. t¬ok nie ‚liz-
ga si™ i nie tworzå si™ p™cherzyki powietrza.

• Krótki, por™czny i zgrabny.

Za¬åczone wyposa¿enie: 2 nakr™tki pier‚cieniowe, ostrze
dziurkujåce, przyrzåd do przebijania membran aluminiowych
kartuszy.

• Do podgrzewania 
klejów do szyb: 

Terostat-8499 HMLC,
Terostat-8599
w kartuszach 310 ml

C™gi do dysz

Profesjonalny system sk¬ada si™
ze specjalnej dyszy do nak¬ada-
nia kleju i c™gów do jej przycina-
nia. Zapewnia bezpieczne przy-
gotowanie dyszy i ekonomiczne
dozowanie kleju.

• Do nanoszenia aktywatora Terostat 8525 
i podk¬adu Terostat 8510.

Podgrzewacz
do kleju 

Profesjonalny system

Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

Zbiorcze
Nr 

Katalogowy

Box sztuka 1 131.17 H

Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

Zbiorcze
Nr 

Katalogowy

Pude¬ko sztuka 10 16.315 J

Aplikatory 
(we¬niane waciki)

Drut do wycinania szyb 
(czworokåtny)

Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

Zbiorcze
Nr 

Katalogowy

Torba plastikowa 100 szt. 1 13350215

Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

Zbiorcze
Nr 

Katalogowy

Torba plastikowa 50 m 1 ZEPK01

Do wszystkich kartuszy
150 ml  i 310 ml

• Wykonany ze stali/ 
tworzywa z pier‚cieniem
mocujåcym kartusze.

• }atwy w u¿yciu, d¬ugo-
trwa¬y, zapobiega wyciekom i kapaniu z dyszy dozujåcej.

• }atwy do mycia i konserwacji, mo¿na go naprawiaç.

Wyciskacz r™czny - Staku

Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

Zbiorcze
Nr 

Katalogowy

Kartusze 150/310 ml sztuka 1 167.65 Y Teleskopowy, pneumatyczny wyciskacz - 
Multi Press 

Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

Zbiorcze
Nr 

Katalogowy

Kartusze 300/310 ml sztuka 1 195.51 B

Najwy¿szej jako‚ci, dok¬adnie obrobiony
drut o przekroju kwadratowym. Dzi™ki 
wysokiej wytrzyma¬o‚ci na rozciåganie drut
ten nadaje si™ do ci™cia nawet najbardziej
nowoczesnych wielosk¬adnikowych klejów.

Struna do wycinania szyb (z¬ota)

Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

Zbiorcze
Nr 

Katalogowy

Torba plastikowa 22,5 m 1 ZEPK02

Specjalna, skr™cona z drutów linka do wyci-
nania poliuretanowego kleju do szyb.
Zapewnia wyci™cie szyb warstwowych bez
uszkodzenia.

Standardowy przyrzåd do 
przytrzymywania drutu

Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

Zbiorcze
Nr 

Katalogowy

Torba plastikowa _ 1 ZEPK05

Pos¬ugujåc si™ tym przyrzådem mo¿na
bezpieczniej i ¬atwiej wykonaç operacj™ 
wycinania drutem tnåcym wklejanych szyb samochodo-
wych. Zastosowanie tego przyrzådu pozwala na szybkie
wycinanie bez uszkodzenia wyk¬adzin wewn™trznych 
karoserii, np. wyk¬adzin dachowych lub plastikowych paneli
s¬upkowych. Stosowany wraz ze standardowym uchwytem
do struny i drutu. Drut tnåcy mocowany jest do przedniej,
p¬askiej, metalowej cz™‚ci narz™dzia za pomocå ‚ruby typu
„inbus”. Odporny na uderzenia plastikowy uchwyt zapewnia
narz™dziu trwa¬o‚ç i gwarantuje d¬ugie u¿ytkowanie.

Standardowe uchwyty do
struny i drutu

Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

Zbiorcze
Nr 

Katalogowy

Torba plastikowa _ Zestaw 
2 szt.

ZEPK06

Specjalne uchwyty ‚ci‚le klinujåce 
koñcówki struny lub drutu, nie pozwalajå aby zosta¬y one
wyciågni™te. Charakterystyczna dla tego narz™dzia jest
¬atwo‚ç pos¬ugiwania si™ nim. Ryzyko skaleczenia d¬oni jest
minimalne, gdy¿ niemo¿liwe jest wysuni™cie albo zerwanie
struny/drutu. Uchwyty wykonane så z ze specjalnego 
tworzywa odpornego na uderzenia. D¬ugo‚ç: 10.5 cm, 
szeroko‚ç: 8 cm. Przy wycinaniu drutem stosowane wraz ze
standardowym przyrzådem do przytrzymywania drutu.

Metalowy pojemnik na
strun™ / drut

Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

Zbiorcze
Nr 

Katalogowy

_ _ 1 ZEPK07

Rozwiåzuje problem plåtania si™
struny / drutu  w czasie pracy 
i obs¬ugi. Pracownicy montujåcy szyby samochodowe, 
którzy majå do czynienia ze strunå lub z drutami tnåcymi
(okråg¬ymi, z¬otymi, kwadratowymi), så ‚wiadomi 
problemów zwiåzanych z ich splåtywaniem si™. Struna / drut
majå tendencj™ do zaciskania si™ lub plåtania. Metalowa
obudowa mie‚ci drut lub strun™ do 200 m d¬ugo‚ci.

Uchwyt do szyby z dwoma 
przyssawkami

Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

Zbiorcze
Nr 

Katalogowy

Pude¬ko tekturowe _ 1 ZEPK08

Uchwyt jest przeznaczony do 
mocowania na szybach samo-
chodowych dzi™ki dwu po¬åczo-
nym przyssawkom i przystosowany
do ka¿dej krzywizny szyby. 
Gumowe krå¿ki (120 mm) så wymienialne. 
Minimalna no‚no‚ç: ok. 80 kg.

Skrzynka na narz™dzia

Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

Zbiorcze
Nr 

Katalogowy

_ _ 1 ZEPK09

Skrzynka narz™dziowa z poli-
propylenu (PP); przestrzenny,
elastyczny pojemnik z wk¬adka-
mi podzia¬owymi. Dwie szuflady
na ma¬e detale. Mo¿na do niej zainstalowaç kó¬ka i/lub pasy
no‚ne. Zestaw zawiera siedem wk¬adek i przegródek, co
pozwala dzieliç go na mniejsze cz™‚ci. Waga: 4.6 kg;
Rozmiary (W x D x S): 295 x 540 x 300 mm; Kolor: antracyt.

Ostrza wymienne 
do no¿a r™cznego

Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

Zbiorcze
Nr 

Katalogowy

Pude¬ko plastikowe
Pude¬ko plastikowe

Pude¬ko tekturowe

19 mm

25 mm

38 mm

1

1

1

ZEPK10

ZEPK11

ZEPK12

Så to wymienne ostrza do naszego
no¿a r™cznego. Specjalnie hartowane ostrza gwarantujå
d¬ugie u¿ytkowanie pod warunkiem prawid¬owego 
pos¬ugiwania si™ nimi.

OLFA XL 2
D¬ugi, specjalny nó¿

Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

Zbiorcze
Nr 

Katalogowy

Blister  _ 1 ZEPK13

Ten wyd¬u¿ony nó¿ umo¿liwia przecinanie kleju do szyb 
w trudno dost™pnych miejscach. D¬ugi trzonek pozwala 
prowadziç narz™dzie oburåcz dla lepszej kontroli 
i dok¬adno‚ci. (Np. Renault 21, Camry SV 20, DB W 124,
DB W 202).

Ig¬a do struny

Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

Zbiorcze
Nr 

Katalogowy

Torba plastikowa 10,5 cm 1 ZEPK04

Narz™dzie, o postaci du¿ej ig¬y lekarskiej,
s¬u¿y do bezproblemowego przeprowadza-
nia struny przez warstw™ kleju. Wykonane z litego metalu o
bardzo wysokiej jako‚ci. Bardzo trwa¬e.

Do kartuszy 310 ml (patrz strona 4 - lewa strona)

Do nanoszenia mas uszczelniajåcych, mas uszczelniajåco-
klejåcych i klejów do szyb na karoseri™. Mechanizm 
teleskopowy zapewnia:

• Doskona¬å kontrol™ t¬oczka kartuszy, np. t¬oczek nie
‚lizga si™ i nie tworzå si™ p™cherzyki powietrza.

• Zapobiega wyciekom i wyp¬ywaniu materia¬u z dyszy
dozujåcej.

• Bez ¿adnego problemu mo¿na u¿ywaç tak¿e kartusze
wgniecione.

• 100% - owe opró¿nianie kartuszy.

Za¬åczone wyposa¿enie: Przyrzåd z bolcem do otwierania 
i usuwania membran aluminiowych kartuszy

Teleskopowy, pneumatyczny 
wyciskacz - Power Line

Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

Zbiorcze
Nr 

Katalogowy

Kartusze 150/310 ml sztuka 1 141.84 S

8 9

Narz™dzia Narz™dzia
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OLFA L 1 
Nó¿ krótki (ostrza 18 mm)

Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

Zbiorcze
Nr 

Katalogowy

Blister _ 1 ZEPK14

Bardzo u¿yteczny nó¿, wysokiej jako‚ci. Pokr™t¬o regula-
cyjne umo¿liwia ustawianie ostrza w dowolnej pozycji. Ostrze
mo¿na ustaliç uniemo¿liwiajåc jego cofni™cie si™.

Przepychacz struny

Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

Zbiorcze
Nr 

Katalogowy

Torba plastikowa _ 1 ZEPK15

Narz™dzie przeznaczone jest do przepychania struny przez
warstw™ kleju. Pos¬ugiwanie si™ nim u¬atwia uchwyt 
w kszta¬cie litery T. Gi™tka spr™¿ynujåca stal narz™dzia 
przebija warstw™ kleju bezpo‚rednio pod szybå.

D¬uto 

D¬uto z wymiennymi ostrzami. Narz™dzie to jest przezna-
czone do wycinania i wyrównywania warstwy starego kleju
poliuretanowego na karoserii. Ostrze o szeroko‚ci 13 mm
usuwa nawet najmniejsze pozosta¬o‚ci PU.

Skrobak do szyb

Bardzo wysokiej jako‚ci narz™dzie przydatne do usuwania
naklejek i resztek kleju poliuretanowego z szyb samo-
chodowych. Skrobak wyposa¿ony jest w metalowå prowad-
nic™ ustalajåcå i mocujåcå ostrze. (D¬ugo‚ç: 16,2 cm)

Ta‚ma samoprzylepna 
- srebrna (szeroko‚ç 30 mm)

Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

Zbiorcze
Nr 

Katalogowy

Torba plastikowa 50 m 1 ZEPK16

Ta wysokiej jako‚ci, p¬ócienna ta‚ma 
pozwala na bezproblemowe ustalanie przed-
nich i tylnych szyb klejonych. Ta‚ma daje si™ usuwaç z nad-
wozia nie pozostawiajåc ¿adnych ‚ladów ani uszkodzeñ
lakieru.

Nó¿ r™czny

Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

Zbiorcze
Nr 

Katalogowy

Torba plastikowa _ 1 ZEPK24

Uchwyty do szyb bocznych

Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

Zbiorcze
Nr 

Katalogowy

Plastikowy blister _ 2 sztuki
w zest.

ZEPK25

Uchwyty z przyssawkami do szyb
bocznych pozwalajå na dowolne usta-
wienie i zamocowanie szyby 
w drzwiach bocznych, dzi™ki czemu
mo¿na bezproblemowo wykonywaç prace naprawcze, np.
przy podno‚niku szyby i uniknåç jej zarysowania.

Przyrzåd do dociskania
listew

Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

Zbiorcze
Nr 

Katalogowy

_ _ 2 sztuki
w zest.

ZEPK26

Zapobiega oderwaniu si™ listew 
i uszczelek. Ustalanie listew ta‚-
må okazuje si™ cz™sto za s¬abe, poza tym ta‚ma mo¿e cza-
sem naruszyç lakier, a w najgorszym przypadku oderwaç
go. Nasze narz™dzie jest w tym przypadku najlepszym 
rozwiåzaniem. Przyrzåd mocowany jest do karoserii za
pomocå przyssawki. Jeden, szerszy koniec przyrzådu 
opiera si™ o karoseri™, a drugi w™¿szy koniec opiera si™ 
o uszczelk™ lub listw™ w ¿ådanym miejscu jej doci‚ni™cia.
Dokr™cajåc nakr™tk™ motylkowå wywiera si™ jednoczesny
nacisk na karoseri™ i na listw™. Po przyklejeniu si™ listwy lub
uszczelki przyrzåd mo¿e byç bardzo ¬atwo zdemontowany.

Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

Zbiorcze
Nr 

Katalogowy

_ 1

1100

ZEPK23

85349

-

Tekturowe pude¬ko
Wymienialne ostrza

Nó¿ r™czny jest narz™dziem z litego metalu
nadajåcym si™ do wycinania wszystkich wkle-
janych jednå warstwå kleju szyb przednich,
tylnych i bocznych. Wszystkie nasze wymien-
ne ostrza tnåce pasujå do tego no¿a.

Specjalna szpachelka

Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

Zbiorcze
Nr 

Katalogowy

_ _ 1 ZEPK30

Specjalnie skonstruowana szpachelka do poprawiania 
przylegania uszczelek do karoserii. Niedok¬adnie przylega-
jåce uszczelnienia mo¿na poprawiç specjalnå szpachelkå
nie uszkadzajåc uszczelki.

Polipropylenowy klin

Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

Zbiorcze
Nr 

Katalogowy

Torba plastikowa _ 1 ZEPK31

Na to wielofunkcyjne narz™dzie
sk¬ada si™ specjalistyczna kompozyc-
ja odpowiednich tworzyw. Stosowane
przy pracach na elementach ze
szk¬a, tworzywa lub lakierowanych - kszta¬t narz™dzia 
i materia¬ z jakiego zosta¬o wykonane pozwalajå 
bezpiecznie pracowaç na ka¿dej powierzchni.

C™gi do zacisków 

Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

Zbiorcze
Nr 

Katalogowy

Torba plastikowa _ 1 ZEPK28

Okulary ochronne UVEX

Pojemnik
Zawarto‚ç

Opakowanie
Zbiorcze

Nr 
Katalogowy

Torba plastikowa _ 1 ZEPK29

- pasujå do wszystkich okularów optycznych,
- nieograniczone widzenie boczne dzi™ki super panora-

micznym okularom  z polem widzenia 180° ,
- doskonale le¿å, nie uciskajå,
- specjalnie skonstruowane os¬ony boczne chroniå przed

bezpo‚rednim nap¬ywem powietrza,
-  mo¿liwa 4 stopniowa regulacja d¬ugo‚ci ramion.

Przyrzåd do wyciågania 
plastikowych
ko¬ków

Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

Zbiorcze
Nr 

Katalogowy

_ _ 1 ZEPK32

Przyrzåd do plastikowych 
spinek - lewy / prawy

Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

Zbiorcze
Nr 

Katalogowy

Torba plastikowa Set 1 ZEPK33

Jest to narz™dzie do wyjmowania zatrzasków 
i spinek listew maskujåcych szyb (np. Toyota
Corolla EE 90, Camry SCV 20). Narz™dzie jest
metalowe, od spodu pokryte mi™kkå gumå zabez-
pieczajåcå przed zarysowaniem szk¬a podczas
pracy. D¬ugo‚ç: 21,5 cm.

Przyrzåd 
do listew

Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

Zbiorcze
Nr 

Katalogowy

_ _ 1 ZEPK34

Narz™dzie podwa¿ajåce przeznaczone zarówno do lokaliza-
cji zatrzasków listew maskujåcych jak i do wyciågania tych
listew. Przydatne do podwa¿ania listew i wypychania ich 
z obramowania szyb przednich i  tylnych. To narz™dzie z lite-
go metalu ma wiele zastosowañ. D¬ugo‚ç: 20 cm.

C™gi z regulowanym rozstawem szcz™k 
w siedmiu pozycjach i  zabezpieczeniem
przed zaci‚ni™ciem. Wykonane ze stali
w™glowej o wysokiej jako‚ci. Cz™‚ç robocza
i szcz™ki så hartowane. R™koje‚ci pokryte
¿ó¬tym PCV. D¬ugo‚ç 240 cm.

Jest to narz™dzie przydatne do wyjmowania plastikowych
zatrzasków i ko¬ków z drzwi, podszybia, s¬upków przednich
itp. Sk¬ada si™ ono z odpornego na uderzenia plastikowego
uchwytu o ergonomicznym kszta¬cie i cz™‚ci metalowej;
cz™‚ç robocza wygi™ta jest pod kåtem 45°. D¬ugo‚ç: 24,5 cm.

Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

Zbiorcze
Nr 

Katalogowy

- 1

110

ZEPK37

ZEPK22

Blister

Pude¬ko
Wymienialne ostrza 13 mm

Narz™dzia Narz™dzia



Wkr™tak typu 
Torx 

Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

Zbiorcze
Nr 

Katalogowy

_ _ 1 ZEPK35

Narz™dzie s¬u¿y do luzowania lusterek wstecznych i innych
dodatków (np. w pojazdach amerykañskich) mocowanych
‚rubami Torx. Wielkå zaletå tego narz™dzia jest jego
por™czno‚ç. D¬ugo‚ç: 10 cm.

Wkr™tak typu
Inbus

Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

Zbiorcze
Nr 

Katalogowy

_ _ 1 ZEPK36

Narz™dzie wykonane specjalnie do zdejmowania lusterek
wstecznych (np. Opel lub Audi) przymocowanych 
sze‚ciokåtnymi wkr™tami z ¬bem gniazdowym. W dodatku
jest to doskona¬y prezent dla klientów (na ¿yczenie mo¿na
na nim umie‚ciç logo klienta).  D¬ugo‚ç: 10 cm.

Sznur do uszczelek
gumowych (d¬ugi)

Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

Zbiorcze
Nr 

Katalogowy

Torba plastikowa _ 1 ZEPK38

D¬ugi sznur wraz z przyrzådem
do wsuwania sznura w uszczelk™ gumowå jest przydatny
przy wstawianiu  szyb w uszczelkach gumowych w samo-
chodach ci™¿arowych. Uchwyt z tworzywa odpornego 
na uderzenia z wmontowanå metalowå tulejå. 
D¬ugo‚ç sznura: 8 m.

Przyrzåd do 
uszczelek gumo-
wych (krótki)

Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

Zbiorcze
Nr 

Katalogowy

Torba plastikowa _ 1 ZEPK39

Narz™dzie to jest pomocne przy wyjmowaniu szyb 
w  uszczelkach gumowych. Jego koñcówka w kszta¬cie kulki
zabezpiecza przed uszkodzeniem szyb™ i uszczelk™ 
gumowå. Plastikowy uchwyt odporny jest na uderzenia.
D¬ugo‚ç: 21 cm.

Haczyk do uszcze-
lek gumowych 

Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

Zbiorcze
Nr 

Katalogowy

_ _ 1 ZEPK40

Jest to specjalny przyrzåd do usuwania resztek szk¬a szyb
hartowanych z uszczelek gumowych szyb tylnych i tylnych
bocznych. Przyrzåd sk¬ada si™ z uchwytu o ergonomicznym
kszta¬cie z tworzywa odpornego na uderzenia oraz me-
talowego trzpienia zagi™tego pod kåtem 90°. 
D¬ugo‚ç: 21 cm.

Przyrzåd 
do klinów -
wåski

Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

Zbiorcze
Nr 

Katalogowy

_ _ 1 ZEPK41

z oczkiem o szeroko‚ci - 15mm. 
Przyrzåd s¬u¿y do umieszczania niewielkich rozmiarów 
klinów rozpr™¿ajåcych uszczelki gumowe przednich 
i tylnych szyb. Uchwyt o ergonomicznym kszta¬cie 
z tworzywa odpornego na uderzenia z przylutowanym 
osiowo oczkiem przelotowym. Narz™dziem tym mo¿na
wykonywaç prace w naro¿nikach nie przekr™cajåc oczka.
D¬ugo‚ç: 22 cm / oczko 15 mm.

Przyrzåd 
do klinów -
szeroki

Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

Zbiorcze
Nr 

Katalogowy

_ _ 1 ZEPK42

Przyrzåd s¬u¿y do umieszczania du¿ych klinów rozpr™¿ajå-
cych uszczelki gumowe przednich i tylnych szyb. Uchwyt 
o ergonomicznym kszta¬cie z tworzywa odpornego na uder-
zenia  z przylutowanym osiowo oczkiem przelotowym.
Narz™dziem tym mo¿na wykonywaç prace w naro¿nikach
nie przekr™cajåc oczka. D¬ugo‚ç: 19,5 cm / oczko 20 mm.

Szpatu¬ki 
plastikowe

Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

Zbiorcze
Nr 

Katalogowy

_

_

Specjalna

Standard

1

1

ZEPK43

ZEPK44

Kszta¬t specjalny -
Kszta¬t standardowy 
Ta uniwersalna szpachelka  pozwala uniknåç uszkodzenia
‚wie¿ego lakieru lub gumy, szczególnie podczas unoszenia
kraw™dzi uszczelki. Mo¿e tak¿e s¬u¿yç do rozprowadzania
lub wyrównywania ‚ciegu kleju poliuretanowego.

Czy‚ci szybko, gruntownie 
i ¬agodnie dla skóry.
Usuwa skutecznie wszystkie
zabrudzenia wyst™pujåce 
w warsztatach np.

- olej i t¬uszcz,
- lakiery i farby,
- ‚rodki zabezpieczajåce,
- kleje do szyb i inne resztki poli-

uretanowe.

• “rodek myjåcy na bazie ma-
teria¬ów naturalnych.

• Piel™gnuje skór™ dzi™ki sk¬a-
dnikom olejowym.

• }agodny dla skóry, przetestowany klinicznie.

• Nie zatyka dozownika poniewa¿ zawiera specjalny 
dodatek po‚lizgowy.

“rodek chroniåcy r™ce przed trud-
nymi do usuni™cia zabrudzeniami
takimi jak  farby, spoiwa, czy masy
do konserwacji podwozia.

Na¬o¿yç krem na skór™ råk przed 
rozpocz™ciem pracy i osuszyç
przez 1 - 2 minuty. Po wyschni™ciu
kremu skóra jest zabezpieczona
przed brudem i zanieczyszczenia-
mi. Po skoñczonej pracy r™ce 
zmywamy po prostu wodå.

Teroclean Forte - ≠el do mycia råkKrem ochronny do råk

Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

Zbiorcze
Nr 

Katalogowy

Kanister

Dozownik

4,5 l 4

1

106.05 C

107.15 X

Do szybkiego i dok¬ad-
nego mycia råk.

• Chroni skór™.

• Nie zawiera piasku.

• W ka¿dym 12,5 l wiad-
rze szczoteczka do
råk.

Teroquick - Pasta do mycia råk

Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

Zbiorcze
Nr 

Katalogowy

Puszka

Wiadro

350 ml

12,5 l

36

1

191.93 M

167.40 W

Do racjonalnego i oszcz™dnego wykorzy-
stania pasty do mycia råk Teroquick. 
Do nape¬niania z 12,5-litrowego wiadra.

• Pojemno‚ç: 2,5 l

Dozownik do pasty Teroquick

Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

Zbiorcze
Nr 

Katalogowy

Szt. _ 1 157.14 F

Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

Zbiorcze
Nr 

Katalogowy

Puszka 600 ml 12 167.51 H

12 13

Narz™dzia Czyszczenie i piel™gnacja råk



}agodny ‚rodek jako alternatywa dla agresywnych ‚rodków
czyszczåcych. Usuwa delikatnie z råk: farb™, klej, lakier,
¿ywic™, silikon, smar sta¬yi 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.

Loctite 7855 “rodek czyszczåcy do råk 
dla lakierników i mechaników

Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

Zbiorcze
Nr 

Katalogowy

Butelka plastikowa 400 ml 12 31031

Jedyna, naturalnie dzia¬ajåca pasta do mycia råk.
Wyprodukowana z owoców cytrusowych, ulegajåca biolo-
gicznej degradacji. Nie zawiera olejów mineralnych 
i syntetnycznych. Z domieszkå naturalnego pumeksu w celu
szczególnie skutecznego dzia¬ania. 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.

Loctite 7850 Pasta do mycia råk

Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

Zbiorcze
Nr 

Katalogowy

Butelka plastikowa

Butelka plastikowa

400 ml

3 l

12

4

30634

30640

Produkty Henkel Teroson – jako‚ç z certyfikatem

Terostat-8630 2K HMLC Terostat-8599 HMLC Terostat-8597 HMLC Terostat-8596

Baza produktu 2K-PUR 1 K-PUR 1K-PUR 1K-PUR

Aplikacja na ciep¬o na ciep¬o na zimno na zimno

Czas podgrzewania w 
podgrzewaczu kleju (min.) 30 min. 15 min. - -

Czas wklejania max. 30 min. max.15 min. max. 25 min. max. 25 min.

Przewodno‚ç 
elektryczna w¬a‚ciwa (Siemens) 10-10 10-10 10-10 10-5

Oporno‚ç elektryczna
w¬a‚ciwa (Ohm) 1010 1010 1010 10-5

Optymalna charakterystyka 
wysokich cz™stotliwo‚ci tak tak nie nie

Modu¬ spr™¿ysto‚ci  poprzecznej ca. 3 MPa ca. 3 MPa ca. 3MPa ca. 1.2 MPa

Odporno‚ç na opadanie znakomita znakomita znakomita znakomita

Czas gotowo‚ci do  
jazdy zgodnie z normå USA
(50 km/godz., zderzenie czo¬owe)

bez poduszki powietrznej _ 15 min. 1 godz. 2 godz

z poduszkå powietrznå _ 15 min. 2 godz 6 godz

Czas gotowo‚ci do jazdy 
zgodnie z normå  
Euro-NCAP(64 km/godz.) 2 godz. * * *
(zderzenie czo¬owe z zak¬adkå 40%)

Nr artyku¬u

310 ml - kartusz 172.12 J 168.73Q 168.79X 164.75H

150 ml - kartusz – – – –

Zestaw – 168.75 S 168.80Y 168.83B

400ml - folia – – ** –

570 ml - folia – – ** –

* zale¿nie od produktu, geometrii otworu szyby, warunków atmosferycznych itp. 12 – 48 godzin. ** b™då podane
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