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Systém manažérstva ISO 9001:2015
Systém environmentálneho manažérstva ISO 14001:2015

Zárukou kvality našich služieb a pozitívnym signálom pre našich 
zákazníkov je uznávanou medzinárodnou certifikácia našej spoločnosti 

spoločnosťou URS.

ź Čo získate spoluprácou so spoločnosťou SlovaKENT?

Profesionálnu montáž a servis pomocou špičkovej chémie a náradia
Zaškolený personál pripravený predviesť produkty, poradiť a riešiť Vaše požiadavky

Odborné školenia pre zákazníkov
Dodávky produktov už do 24 hod. od objednania

Technický telefonický servis a poradenstvo
Zákaznícky servis pre objednávanie

Spoločnosť SlovaKENT s.r.o.,

sa zaoberá distribúciou , ktorá je jedným z popredných svetových servisnej chémie značky KENT
dodávateľov vysokoúčinných chemických produktov používaných na čistenie, starostlivosť, opravy a 
údržbu. 

Vysokokvalitné produkty KENT majú vynikajúcu reputáciu v renomovaných autoopravárenských 
dielňach, ale aj všade tam, kde je nevyhnutné pracovať s profesionálnymi chemickými produktami.
 
Značka KENT - všetky výrobky sú prináša nekompromisnú kvalitu, spoľahlivosť a inovatívnosť 
certifikované a testované v skúšobných laboratóriách alebo nezávislých ústavoch podľa najnovších 
platných noriem.

KENT predstavuje najmodernejšiu techniku, maximálnu hodnotu produktu a ekologické povedomie.

Infolinka: 
+421 35 7714 295

On-line katalóg: 
www.slovakent.sk
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Screenf ix
Jednokomponentný lepiaci a tesniaci tmel na báze MS polyméru.
Určený na lepenie automobilových skiel s dobou odjazdu od 0 do 150 minút.

- Neobsahuje izokyanáty ani rozpúšťadlá
- Vynikajúca priľnavosť bez použitia priméru
- Je veľmi ľahko čistiteľný
- Použiteľný aj pri nízkych teplotách bez nutnosti predhrievania
- Testované a atestované
- Pred inštaláciou skiel odporúčame použitie produktu MS Prep alebo  
   Screenprep Wipe

Obj.číslo: 88000  Screenf    0     0 min. 290 ml Kartuša
    88001  Screenf    0     0 min. 400 ml Fólia
    88015  Screenf    15   15 min. 290 ml Kartuša
    88016  Screenf    15   15 min. 400 ml Fólia
    88090  Screenf    90   90 min. 290 ml Kartuša
    88091  Screenf    90   90 min. 400 ml Fólia
    88150  Screenf    150 150 min. 290 ml Kartuša
    88151  Screenf    150 150 min. 400 ml Fólia

MS Prep
Rýchlopôsobiaci čistič a odmasťovač.
Používaný pred inštaláciou automobilových skiel pre radu lepidiel Screenf

- Zlepšuje priľnavosť produktov na báze MS Polymeru k lakovaným aj 
   nelakovaným kovom, a ku sklu

Obj.číslo: 83748  100 ml Fľaška

Výmena autoskiel
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Primer Black
Produkt na zvýšenie priľnavosti lepidiel na autosklá.
Nanáša sa na inštalované autosklo pri použití lepidla Uref

- Zvyšuje pevnosť spoja polyuretánového lepidla a autoskla
- Čierna farba - umožňuje opravu čierneho tienenia na autoskle

Obj.číslo: 83661  30 ml  Fľaška
    83825  1 ks  Aplikačný štetec

Uref
Vysokovýkonný polyuretánový tmel.
Jednokomponentný, pružný, polyuretánový tmel určený na priame lepenie 
automobilových skiel. Je kompatibilný so všetkými automobilovými sklami na trhu, 
tiež je určený na lepenie skiel autobusov, nákladných automobilov, atď.. Doba odjazdu 
vozidla po aplikácii je 1,5 hod. bez airbagov a 4 hod. s airbagom. Je prelakovateľný.

- Doba odjazdu vozidla po aplikácii je 1,5 hod. bez airbagov a 4 hod. s airbagom
- Je prelakovateľný

Obj.číslo: 83660  300 ml  Kartuša
    85107  1 ks  Sada

Viewmaster Kit
Sada na opravu prasklín skiel.
Kompletný systém na opravu autoskiel poškodených odletujúcim štrkom.

- Živica na kremíkovej báze - vynikajúca priľnavosť
- Systém obsahuje vákuovú pumpu na odstránenie vzduchu - kvalitnejší 
   výsledok opráv
- 1 ml výplňovej živice postačuje na 5 až 8 opráv - sada obsahuje 3x5 ml
- Vhodný na opravu prasklín dlhých až 10 cm

Obj.číslo: 84700  1 ks  Sada

Screenprep Wipe
Rýchlopôsobiaca čistiaca a odmasťovacia utierka.
Používa sa pred inštaláciou automobilových skiel pre Screenf

- Zlepšuje priľnavosť produktov na báze MS Polymeru k lakovaným aj 
   nelakovaným kovom a ku sklu

Obj.číslo: 34992  1 ks  Sáčok

ix Fast.

ix Fast

ix.
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Mazivá, uvoľňovače

Auto Grease White
Vysokokvalitné mazadlo na kalciovej báze.
Poskytuje viditeľné mazanie použiteľné k širokému rozsahu aplikácií. 
Má vysokú prenikaciu schopnosť a je veľmi odolné vode aj pare.

- Má vynikajúcu priľnavosť a vytesňuje vodu, neobsahuje silikón
- Široký rozsah teplôt -20 °C až +160 °C
- Nepoškodzuje plasty a lakované plochy
- Aplikovateľné v každom uhle - 360° ventil

Obj.číslo: 84593  500 ml  Sprej

White Grease 3
Vysokokvalitné, priehľadné mazadlo.
Má vynikajúcu priľnavosť ku všetkým povrchom a odoláva slanej vode 
aj tlakovému čisteniu.

- Číre mazadlo bez silikónu, má vynikajúcu priľnavosť a vytesňuje vodu
- Široký rozsah teplôt -20 °C až +160 °C
- Nepoškodzuje plasty a lakované plochy
- Aplikovateľné v každom uhle - 360° ventil

Obj.číslo: 50073  500 ml  Sprej
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SL500
Viacúčelové mazadlo.
Je určené na mazanie rôznych pohyblivých mechanizmov, automobilové dverové 
zámky, pánty dverí, mechanizmy otvárania okien, centrálne zamykanie dverí, 
lanká ručnej brzdy, a pod..

- Vynikajúca mazacia schopnosť
- Výborná priliehavosť
- Chráni proti korózii

Obj.číslo: 84339  500 ml  Sprej
    83688    85 ml  Sprej

Blue Grease
Univerzálna vazelína s vysokým teplotným rozsahom.
Extrémna odolnosť voči vonkajším vplyvom, slanej a horúcej vode, kyselinám, 
žieravinám... Obsahuje inhibítory korózie.

- Vhodná na väčšinu aplikácií na osobných automobiloch, na mazanie 
   ložísk, vodných čerpadiel, rôznych mechanizmov
- Odolná slanej a horúcej vode
- Široký teplotný rozsah od -30 °C do +280 °C, krátkodobo do +600 °C

Obj.číslo: 34946  400 ml  Sprej
    34949  400 g  Tuba
    34961       1 l  Kanister
    34962       5 l  Kanister

Chain Lube 2
Mazadlo na reťaze.
Odstraňuje škrípanie reťazí a chráni pred koróziou.

- Vynikajúce penetračné vlastnosti a priľnavosť
- Zvyšuje životnosť reťaze
- Odolné tlakovému mytiu

Obj.číslo: 84182  400 ml  Sprej

KD 400
Viacúčelové číre mazadlo nezanechávajúce škvrny.
Preniká zahrdzavenými časťami, chráni pred vlhkosťou a pred koróziou
a opotrebením.

- Predlžuje životnosť kovového materiálu a chráni ho aj zvnútra
- Chráni a udržuje vzhľad chrómových častí
- Nepoškodzuje väčšinu lakov, plasty a gumu
- Neobsahuje silikóny - môže sa použiť pri všetkých karosárskych prácach

Obj.číslo: 50205  300 ml  Sprej
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PTFE Lubricant +
Vysokokvalitný, viacúčelový mazací a penetračný olej.
Určený na rôzne aplikácie v opravárenstve a údržbe.

- Obsahuje PTFE - zanecháva mazaciu vrstvu aj po vyschnutí
- Spĺňa normu FDA H1 - použiteľný v potravinárstve
- Nepriťahuje prach a špinu
- Číry - vhodný na viditeľné miesta

Obj.číslo: 84065  500 ml  Sprej
    85540  150 ml  Sprej

Dry Lube
Suché mazadlo bez obsahu silikónu.
Vyvinuté k vytvoreniu dlhotrvajúcej ochrany bez zanechania škvŕn. Je ideálne takmer 
na všetky druhy materiálov a konkrétne je určené pre mazanie všade tam, kde je 
prašné prostredie a na miesta, kde nie je možné použiť konvenčné mazadlá.

- Neviditeľné mazanie pomocou PTFE
- Odolné vode
- Nekorozívne, antistatické
- Široký rozsah teplôt -40 °C až +260 °C

Obj.číslo: 50180  400 ml  Sprej

91 IN 1
Univerzálne penetračné mazadlo na báze PTFE (Teflon).
Viacúčelový produkt na viac ako 90 rôznych druhov aplikácií.

- Jeden produkt na všetko - maže, penetruje, vytláča vodu, atď.
- Obsahuje PTFE - nevyparuje sa a nezamŕza
- 360° ventil a 150 mm aplikačná hadička - umožňuje použitie v akomkoľvek uhle 
   aj na ťažko prístupných miestach
- Zanecháva jemný mazací film - chráni proti nečistotám, soli a vode
- Vynikajúci kapilárny účinok - penetruje aj do najmenších škár, maže a chráni
- Neobsahuje silikón, kyseliny a živice - nepoškodzuje lakované povrchy, plasty

Obj.číslo: 86376  500 ml  Sprej

Z43
Veľmi jemné silikónové mazadlo.
Unikátne vodeodolné mazadlo vhodné na mazanie rôznych mechanizmov. 
Zabezpečuje ochranu pred koróziou. 

- Nešpiní povrchy, nepoškodzuje plasty a gumu
- Odpudzuje vlhkosť z elektrických obvodov a kontaktov bez poškodenia el. obvodov
- Nezanecháva mastný, lepivý povrch - nepriťahuje prach a špinu

Obj.číslo: 50040  400 ml  Sprej
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Rusty Shock Spray
Uvoľňovač a mazač zhrdzavených a zadretých spojov.
Pomocou studeného šoku zmrazuje materiály a tým uľahčuje penetráciu maziva 
a následné uvoľnenie spoja. Je vynikajúci na uvoľňovanie skrutiek na výfukoch.

- Graf tová báza, vynikajúce penetračné vlastnosti
- Zmrazuje až do -40 °C
- Neobsahuje silikóny - bezpečné použitie v lakovniach

Obj.číslo: 84599  400 ml  Sprej

Rusty Penetrant
Veľmi rýchly a účinný produkt na rýchle povoľovanie zahrdzavených spojov.
Obsah disulf du molybdénu zaisťuje dokonalé premazanie povoľovaných dielov. 
Neobsahuje kyseliny.

- Uvoľňuje zahrdzavené a zadrené spoje
- Maže a chráni ošetrené časti
- Veľmi silná prenikacia schopnosť
- Neobsahuje silikóny - bezpečné použitie v lakovniach

Obj.číslo: 83726  400 ml  Sprej

Rusty Clear
Unikátne viacúčelové mazadlo a penetrant.
Bol vyvinutý na odpudzovanie vlhkosti z ošetrených mechanizmov a podkladov vo 
vlhkom prostredí. Obsahuje mazacie oleje, ktoré znižujú trenie a poskytujú ochranu 
proti korózii.

- Tef onová báza zaručuje „nelepivé“ vlastnosti mazadla - neobsahuje silikón
- Maže a chráni pohyblivé mechanizmy, chráni kovy v kyslom alebo slanom prostredí
- Odpudzuje vlhkosť a vytvára trvácny ochranný film, ktorý následne chráni aj pred 
   pôsobením pary 
- Odpudzuje vlhkosť z elektrických obvodov a kontaktov bez poškodenia el. obvodov
- Penetruje aj do najmenších škár a tým uvoľňuje zahrdzavené a zadraté spoje
- Nešpiní povrchy, nepoškodzuje plasty a gumu

Obj.číslo: 34605  500 ml  Sprej

i

i
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Ceramic 1200
Vysokoteplotné mazadlo na keramickej báze.
Určené na mazanie miest vystavených pôsobeniu veľmi vysokej teploty, tlaku alebo 
korozívneho prostredia.

- Neobsahuje kovové častice - nevodivý
- Rozsah teplôt -40 °C až +1200 °C
- Zabraňuje oxidácii
- Určený na mazanie skrutkových spojov vystavených vysokým teplotám, napr. 
   brzdové systémy, výfukové systémy...

Obj.číslo: 85235  400 ml  Sprej

Ceramic 1200 Pressure Pack
Vysokoteplotný mazací tuk bez obsahu ťažkých kovov.
Ideálny pre aplikácie v oblasti bŕzd a v iných špecializovaných oblastiach.

- Neobsahuje ťažké kovy ani nebezpečné látky - bezpečné použitie
- Veľmi vysoký rozsah teplôt: -20 °C až +1200 °C - multifunkčný výrobok
- Určený pre brzdové systémy ABS / ASR  / ESP  - široké oblasti použitia
- Mazadlo na montáž alebo demontáž
- Obsahuje antikorózne inhibítory - zlepšuje odolnosť voči korózii

Obj.číslo: 84298  200 g  Dóza
    84335  200 ml  Tlaková nádoba

Anti Seize
Univerzálne, vysokoteplotné, medené mazadlo.
Obsahuje veľmi malé častice medi v Bentonitovom plastickom mazive. Obsahuje tiež 
silné antikorózne a antioxidačné inhibítory, ktoré chránia pred koróziou a zadrením.

- Odoláva extrémnym teplotám medzi -40 °C až +1100 °C
- Znižuje hluk spôsobený trením
- Redukuje vibračné opotrebenie a zadrenie - zvyšuje výkon
- Nezmýva sa - predlžuje životnosť dielov, mechanizmov
- Odoláva kyselinám, zásadám a soliam

Obj.číslo: 83972  500 ml  Sprej

Brake Plate Lubricant
Mazadlo na báze medi odolné tlaku a vysokým teplotám. 
Používa sa na obtiažne demontovateľné skrutkové spoje, narážané spoje, remenice, 
čapy, kĺby, mazanie ťažko zaťažovaných pomalobežných ložísk, atď..

- Je vysoko odolné vode, chemickým výparom, soliam, poveternostným vplyvom
- Má vysokú tlakovú odolnosť, je vysoko odolné tlaku a teplotám do +980 °C
- Obsahuje kovové častice s výbornými mazacími vlastnosťami
- Umožňuje ľahkú montáž a demontáž, bráni korózii, zadretiu a oteru
- Nezmýva sa pri mytí. Nevysychá. Nesteká, má úsporné použitie
- Izoluje a tesní - zabraňuje vzniku galvanického článku a následnej korózii

Obj.číslo: 86559  200 ml  Tlaková nádoba
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Cut & Drill Fluid 2
Vysokovýkonný rezný olej.
Určený na mazanie a chladenie obrábacích nástrojov.

- Urýchľuje proces obrábania, zvyšuje výkon náradia
- Chladí, maže a predlžuje životnosť obrábacích nástrojov aj v extrémnych 
   podmienkach
- Je vhodný pre všetky druhy materiálov, vrátane hliníka

Obj.číslo: 85238  500 ml  Sprej

Belt Dressing
Prostriedok na ošetrovanie remeňov.
Použiteľný na všetky typy remeňov používaných vo všetkých odvetviach priemyslu.

- Obsahuje živicu, ktorá zvyšuje priľnavosť remeňa k remenici
- Odstraňuje „pískanie“ remeňov
- Vracia remeňom flexibilitu a zlepšuje prenos sily
- Chráni remeň pred oxidáciou a predlžuje jej životnosť

Obj.číslo: 86502  300 ml  Sprej

S100
Vysokokvalitný 100% silikónový tuk.
Určený na ošetrovanie gumových komponentov, gumových tesnení, atď.. 
Chráni proti vlhkosti vypínače, spínače a elektrické časti.

- Veľmi ľahko penetruje do materiálu a chráni ho aj zvnútra
- Mazacia schopnosť až do -75 °C
- Nedá sa zmyť vodou, ani vriacou
- Vysoká odolnosť proti elektrickému skratu
- Neobsahuje mastné kyseliny a rozpúšťadlá, UV odolný

Obj.číslo: 34920  400 ml  Sprej
    86052  200 ml  Tlaková nádoba

SF 100
Vysokokvalitné silikónové mazadlo.
Je určené na ošetrovanie gumových komponentov, gumových tesnení, atď.. 
Chráni proti vlhkosti vypínače, spínače a elektrické časti.

- Veľmi ľahko penetruje do materiálu a chráni ho aj zvnútra
- Chráni plasty pred vyblednutím
- Odpudzuje vodu
- Chráni elektrické systémy pred skratom
- Chráni gumové komponenty pred praskaním

Obj.číslo: 84517  500 ml  Sprej
9
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Injector Release Agent
Vysokovýkonný uvoľňovací prostriedok.
Umožňuje odstraňovanie a uvoľňovanie vstrekovačov dieselových motorov bez ich 
poškodenia. Efektívne odstraňuje karbónové usadeniny, olejové a iné nečistoty.

- Rýchlo účinkujúci uvoľňovač, šetrí čas a prácu pri mechanickom uvoľňovaní
- Veľmi pomalé odparovanie rozpúšťadla umožňuje dlhší čas penetrácie produktu
- Zmrazuje materiál až na -30°C - uvoľňuje pomocou studeného šoku
- Obsah PTFE zaručuje mazanie komponentov a ľahšie uvoľnenie vstrekovačov
- Aplikačná tryska 20 mm pre ľahšiu aplikáciu
- Neobsahuje kyseliny ani silikóny - bezpečný aj v lakovniach

Obj.číslo: 86313  500 ml  Sprej

Rust Remover
Netoxický gél na odstraňovanie hrdze.
Ľahko a účinne odstraňuje hrdzu aj hlboko z pórov materiálu. Môže sa aplikovať 
na vertikálnych plochách a aj nad hlavou.

- Ľahko odstraňuje hrdzu aj z hlbokých pórov
- Neškodný na väčšinu materiálov
- Pri „ponornej“ metóde použitia môže byť produkt znovu použitý, až kým nie je   
   úplne nasýtený (tmavo hnedá farba)

Obj.číslo: 86278  1 kg  Dóza

Rust Converter
Minerálny náter na hrdzu bez obsahu kyselín.
Neutralizuje koróziu na železnýchkovoch a dieloch. Zároveň pôsobí ako primér 
a základný náter vhodný na ďalšie prekrytie rôznymi nátermi.

- Netoxická emulzia na vodnej báze určená na ošetrenie skorodovaných povrchov
- Po vytvrdnutí zanecháva pevný, akrylátový povrch
- Jednoduchá aplikácia štetcom, valčekom alebo aj rozprašovačom vďaka nízkej  
   viskozite
- Primér a základný náter - prelakovateľný všetkými bežnými nátermi
- Vyžaduje minimálnu prípravu podkladu - môže byť aplikovaný aj na mokré povrchy

Obj.číslo: 86277  500 ml  Fľaška
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Fuel Guard II
Unikátny vysoko koncentrovaný čistič paliva na báze oleja.
Zaisťuje maximálnu účinnosť pri spaľovaní u všetkých benzínových a dieselových motorov.

- Čistí vstrekovacie trysky a palivové systémy, znižuje spotrebu
- Chráni proti usadzovaniu nečistôt, nepoškodzuje katalyzátory a kyslíkové čidlá
- Na báze oleja, nie amoniaku
- Zvyšuje životnosť vstrekovacích trysiek a palivových čerpadiel
- Viaže na seba vodu a odstraňuje ju tak z palivových nádrží

Obj.číslo: 83970  250 ml  Fľaška
    83975      5 l  Plechovka

Aditíva
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Oil Enhancer Plus
Multifunkčné aditívum do motorových olejov.
Predlžuje životnosť motora, zvyšuje jeho výkon a znižuje trenie.

- Kompatibilný so všetkými minerálnymi a syntetickými olejmi
- Obsahuje protizáderové aditíva
- Redukuje trenie na všetkých pohyblivých častiach motora
- Obsahuje činidlá na zvýšenie viskozity
- Redukuje spotrebu oleja, zastavuje menšie úniky oleja, redukuje emisie
- Znižuje nepriaznivé účinky studených štartov a znižuje spotrebu oleja
- Redukuje koróziu častí motora

Obj.číslo: 86640  250 ml  Fľaška

Diesel One Shot 2
Vysokovýkonný a efektívny čistič palivového systému dieselových motorov.
Rozpúšťa a odstraňuje usadeniny a nečistoty v palivovom systéme. Premaže mechanické 
komponenty v palivovom systéme.

- Predlžuje životnosť motora so zachovaním jeho pôvodného výkonu
- Znižuje spotrebu paliva a znižuje emisie
- Čistí a maže naftové čerpadlá a trysky
- Obnovuje kompresiu vo valcoch motora
- Viaže a odstraňuje vodu usadenú v systéme

Obj.číslo: 84595  250 ml  Fľaška

Petrol One Shot 2
Čistič palivového systému pre benzínové motory.
Predlžuje životnosť motora so zachovaním jeho pôvodného výkonu.

- Čistí palivový systém a znižuje emisie
- Obnovuje kompresiu vo valcoch motora
- Viaže a odstraňuje vodu usadenú v systéme
- Neškodí katalyzátorom

Obj.číslo: 84594  250 ml  Fľaška

DPF Cleaner Ultra
Vysokoúčinný a efektívny čistič s dvojitým účinkom.
Po pridaní do palivovej nádrže pomáha pri čistení/regenerácii f  tra pevných častíc 
(DPF/FAP) a zároveň čistí palivový systém od nečistôt.

- Osvedčená technológia, ktorá umožňuje vyhorenie sadze v DPF f  tri pri nižšej teplote
- Umožňuje regeneráciu DPF f  tra pri nižšej teplote a rýchlejšom čase
- Pomáha zabraňovať upchaniu DPF f  tra pri krátkych jazdách so studeným motorom
- Obsahuje aditíva, ktoré odstraňujú usadeniny v palivovom systéme
- Pomáha znižovať emisie výfukov
- Vhodný pre všetky typy dieselových palív

Obj.číslo: 86669  300 ml  Fľaška

il
il

il
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Radiator Stop Leak
Prísada do chladiaceho systému.
Upcháva netesnosti v chladiacom systéme vozidiel a tiež chráni chladiaci systém pred 
vytvorením nových netesností.

- Utesňuje netesnosti chladiaceho systému - efektívnejšie chladenie systému
- Chráni chladiaci systém pred koróziou
- Predlžuje životnosť komponentov chladiaceho systému
- Zabraňuje vytváraniu vápenatých usadenín v chladiacom systéme
- Maže vodné čerpadlo, predlžuje životnosť vodného čerpadla
- Veľkosť častíc <15 µm

Obj.číslo: 86182  250 ml  Fľaška

Engine Flush - Solvent Free
Prísada do motorového oleja.
Bol navrhnutý na odstraňovanie vlhkosti, nečistôt a karbónových usadenín z mazacieho 
systému motorov.

- Udržuje viskozitu motorového oleja
- Absorbuje vlhkosť z mazacieho systému - znižuje riziko vzniku korózie
- Neobsahuje škodlivé rozpúšťadlá - nepoškodzuje komponenty motorov
- Obsahuje efektívne aditíva na rozpúšťanie kalov, usadenín a karbónov - uvoľňuje 
   zalepené piestové krúžky a zvyšuje kompresiu vo valcoch
- Obsahuje protizáderové aditíva - chráni komponenty motora počas procesu čistenia
- Vysoký bod vzplanutia - nie je klasif kovaný ako horľavina

Obj.číslo: 86119  250 ml  Fľaška

Radiator Oil Emulsifier
Odstraňovač emulzie oleja z chladiacich systémov automobilov.
Jednoducho a spoľahlivo čistí chladiaci systém - zvyšuje chladiaci účinok systému.

- Odstraňuje olej z chladiaceho systému
- Obsahuje účinné aditíva pre rýchly účinok
- Bezpečné použitie pre všetky štandardné chladiace systémy

Obj.číslo: 84666  250 ml  Fľaška

Radiator Flush
Odstraňovač usadenín, korózie a nečistôt z chladiacich systémov.
Bezpečné použitie pre všetky štandardné chladiace systémy.

- Odstraňuje usadeniny a koróziu z chladiaceho systému
- Jednoducho a spoľahlivo čistí chladiaci systém
- Biologicky odbúrateľný v nízkych koncentráciách

Obj.číslo: 84667  250 ml  Fľaška

i
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Engine Stop Leak
Aditívum obnovujúce staré olejové tesnenia.
Zaisťuje ochranu pred únikmi oleja z dôvodu starých tesnení, redukuje spotrebu oleja 
a „dymenie“ z výfuku.

- Efektívny na mnohých druhoch tesnenia, ako napr. guma, neoprén, EPDM, viton, atď. 
- Kompatibilný s tradičnými, polo-syntetickými a syntetickými olejmi
- Obsahuje protizáderové, čistiace a disperzné aditíva
- Vhodný pre zážihové aj vznetové motory
- Bezpečný pre katalyzátory, DPF f  tre aj motory s turbodúchadlom

Obj.číslo: 86522  250 ml  Fľaška

Gearbox Stop Leak
Aditívum obnovujúce staré tesnenia na prevodovkách.
Zastavuje a predchádza väčšine olejových únikov z prevodoviek - znižuje spotrebu oleja.

- Účinný na mnoho druhov tesnení
- Obsahuje protizáderové, čistiace a disperzné aditíva
- Kompatibilný s bežnými prevodovkovými olejmi - udržuje viskozitu oleja

Obj.číslo: 86523  250 ml  Fľaška

Turbo & GPF Cleaner
Čistič prietoku výfukových plynov.
Čistí a udržiava prietok výfukových plynov v celom systéme.

- Pomáha pri odstraňovaní usadenín v turbodúchadle
- Pomáha udržiavať voľný pohyb lopatiek pri variabilnej geometrii
- Pomáha znižovať tvorbu sadzí v katalyzátoroch, f  troch pevných častíc 
   a EGR ventiloch
- Vhodné pre všetky typy benzínu vrátane E5 a E10

Obj.číslo: 86681  250 ml  Fľaška

Fleet Treat 950
Tekutina na čistenie kontaminovaného paliva.
Špeciálny prostriedok na čistenie organicky alebo vodou kontaminovaného paliva, 
určený pre všetky typy palív, najmä s vysokým obsahom etanolu.

- Absorbuje vodu do tela paliva - odstraňuje zdroj problému s kontamináciou
- Spaľuje s minimálnym zvyškom - nemá dopad na výkon paliva
- Nepoškodzuje katalyzátor - bezpečné pre všetky typy vozidiel

Obj.číslo: 86700  250 ml  Fľaška
    86701      5 l  Kanister

il

il
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Čistiace prostriedky, odmasťovače

Soft Surface Cleaner
Neagresívny priemyselný čistič.
Rozpúšťa mastnotu, mazivá a nečistoty bez poškodenia povrchov materiálov a bez 
zanechania zvyškov. Je ideálny na prípravu povrchov pred lepením, lakovaním, atď..

- Účinne a rýchlo penetruje
- Použiteľný na väčšinu materiálov, vrátane plastov
- Neobsahuje xylén ani acetón

Obj.číslo: 86485  500 ml  Sprej
    85709      1 l  Plechovka
    34415  200 l  Sud
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All Purpose Foam Cleaner
Multifunkčná čistiaca pena.
Vhodná na čistenie automobilových skiel, automobilových interiérov a exteriérov, 
čalúnenia, látok, plastových dielov, atď..

- Vytvára krištáľovo jasný povrch skiel
- Čistí automobilové interiéry
- Zanecháva čistú sviežu vôňu

Obj.číslo: 60071  750 ml  Sprej

Určený hlavne na čistenie diskových bŕzd, bubnových bŕzd a spojkových obložení.

Brake Parts Cleaner 2
Vysokotlakový, rýchloschnúci čistič na bezchlórovej báze.

- Multifunkčný čistič
- Aplikovateľný v každom uhle
- Vysoký tlak pre rýchlejšie čistenie
- Nepoškodzuje gumu, nylon a plastové diely

Obj.číslo: 86910  600 ml  Sprej
    83920  750 ml  Sprej
    84127    25 l  Sud

Acrysol
Veľmi účinné a čisté rozpúšťadlo.
Určené na čistenie a odmasťovanie rôznych povrchov.

- Rýchly účinok; rozpúšťa zvyšky lepidiel, tesnení, asfalt, oleje, vosky a 
   silikónové leštenky
- Nezanecháva olejový film; nepriťahuje prach a špinu, veľmi rýchle schnutie
- Použiteľný na lakované plochy; môže byť aplikovaný na všetky lakované alebo 
   nelakované plochy bez nebezpečenstva vytvorenia máp alebo naleptania

Obj.číslo: 83930  500 ml  Sprej
    83925      1 l  Plechovka
    83940    25 l  Kanister
    83945  200 l  Sud
 

New All Purpose Foam Cleaner
Multifunkčná čistiaca pena.
Vhodná na čistenie automobilových skiel, automobilových interiérov a exteriérov, 
čalúnenia, látok, plastových dielov, atď..

- Vytvára krištáľovo jasný povrch skiel
- Čistí automobilové interiéry
- Zanecháva čistú sviežu vôňu
- Bez senzibilizačných účinkov (veta R43)
- Testované a registrované organizáciou NSF

Obj.číslo: 84909  750 ml  Sprej
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Glass Kleen
Koncentrovaný čistič na sklá.
Obsahuje prísady proti zahmlievaniu skiel a deodoranty na elimináciu zápachov.

- Zanecháva kryštáľovo čisté sklá
- Pomer riedenia 1:40

Obj.číslo: 86440  960 ml  Fľaša

One Shot
Čistič vstrekovacích zariadení a karburátorov.
Kombinuje veľmi vysoký tlak spreja, výbornú čistiacu schopnosť a rýchle schnutie. 
Odstraňuje usadeniny, mastnoty a oleje. Po aplikácii produkt úplne vyhorí bez 
zanechania akýchkoľvek nečistôt. Použiteľný na benzínové vstrekovacie systémy 
a karburátory.

- Rýchlo schne, nezanecháva žiadny olejový povlak
- Ochladzuje cievky automatických sytičov
- Nepoškodzuje katalyzátory ani kyslíkové čidlá
- Neobsahuje amoniak
- Použiteľný na čistenie EGR ventilov (ventily pre recirkuláciu výfukových plynov 
   späť do sacieho potrubia)

Obj.číslo: 83915  500 ml  Sprej

Glass Kleen 2
Čistiaca pena.
Vhodná na odstraňovanie mastnoty, insektu a nikotínových škvŕn zo skla 
a lakovaných povrchov. Po aplikácii zanecháva čistý povrch a sviežu vôňu.

- Rozpúšťa mastnotu
- Ľahko odstraňuje nikotínové škvrny
- Neobsahuje silikón

Obj.číslo: 85098  500 ml  Sprej

Je určený na textílie, kovy, plasty, všetky typy vinylov a gumu. 
Zanecháva nový, prirodzený vzhľad upravovaného materiálu.

Multi-Cleaner
Multifunkčný čistič na báze vody.

- Rýchly účinok
- Ekonomický - riedenie 4:1
- Nepoškodzuje lakované povrchy

Obj.číslo: 80260  1 l  Fľaša
    80261  5 l  Kanister
    34053  1 ks  Rozprašovač
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Multi Cleaner Gel
Vysokokoncentrovaný, viskózny čistič a odmasťovač na vodnej báze.
Určený na odstránenie rôznych nečistôt, olejov (minerálnych aj rastlinných), sadzí 
a mnoho ďalších. Je to aktívna pena, ktorá dobre priľnie aj k vertikálnym plochám 
a tak dokáže dlhšie penetrovať.

- Vysoko koncentrovaný - efektívne a intenzívne čistenie
- Vysoká viskozita pre optimálnu priľnavosť - dlhší čas penetrácie
- Neobsahuje NTA a fosfáty - bezpečné použite
- Neobsahuje silikón - bezpečný pre lakovne

Obj.číslo: 86453  1 l  Fľaša
    86476  1 ks  Rozprašovač

Tar & Glue Remover
Špeciálna zmes rozpúšťadiel a povrchovo aktívnych látok.
Rýchlo a efektívne odstraňuje asfaltové a dechtové zvyšky, živice a tiež zvyšky 
lepidiel z interiérov a exteriérov vozidiel.

- Efektívne odstraňuje zvyšky dechtu, asfaltu a živice 
- Vynikajúco odstraňuje olejové škvrny z kobercov 
- Bezpečné použitie na koberce a textil 

Obj.číslo: 84957  1 l  Plechovka

Speedy 500
Odstraňovač lepidiel a tmelov.
Používa sa na odstránenie silikónov, zvyškov lepidiel, tesnení, dechtu, asfaltu, vosku 
a silikónových leštidiel z lakovaných a nelakovaných povrchov, textilu, gumy, skla bez 
ich poškodenia.

- Pomer riedenia 1:40
- Zanecháva kryštáľovo čisté sklá

Obj.číslo: 34705  1 l  Plechovka

Special Release Agent
Uvoľňovač lepených spojov.
Je vhodným riešením pri demontáži lepených dielov na automobile. Zaručuje maximálnu 
opatrnosť pri odlepovaní gumy, textílií a iných materiálov.

- Oddeľuje automobilové bočné ochranné a ozdobné lišty a emblémy
- Rozpúšťa a odstraňuje zvyšky lepidiel odlepených líšt, emblémov…
- Nepoškodzuje citlivé materiály (plasty, vinyl) ani lakované plochy

Obj.číslo: 30125  400 ml  Sprej
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DPF Cleaner Foam
Pena na čistenie f ltrov pevných častíc DPF.
Regeneruje silne znečistené f ltre pevných častíc. Navráti schopnosť f ltra zachytávať 
pevné častice, zabráni strate výkonu motora, ktorá je spôsobená upchatím DPF f ltra. 
Zabraňuje úplnému upchatiu, čo môže mať za následok výmenu f ltra pevných častíc.

- Rozpúšťa karbónové usadeniny a popol
- Čistí aj bez demontáže DPF f lter
- Dlhotrvajúci peniaci účinok, vysoký čistiaci a rozpúšťací účinok
- Použiteľný na všetky bežné typy f ltrov
- Znižuje emisie pevných častíc 

Obj.číslo: 86547  500 ml  Sprej

Graff ti Wipes
Vlhčené utierky určené na odstraňovanie graff ti a sprejových farieb.
Určené pre použitie na neporéznych podkladoch, ako napr. kovové rolety, autobusové 
zastávky, garážové brány, reklamné bannery, autobusy, vlaky, električky, výťahy, 
dopravné značky a mnoho ďalších miest.

- Biele impregnované utierky
- Jemná citrusová vôňa, neobsahuje rozpúšťadlá škodlivé pre ozón
- Odstraňuje rôzne druhy farieb, atramentov, graffiti a zvýrazňovacích f xiek
- Netoxické, nehorľavé

Obj.číslo: 85978  50 ks  Dóza

Cleaner & Spotter
Profesionálny čistič a odstraňovač škvŕn.
Určený na odstraňovanie olejových a iných škvŕn z textílií a čalúnenia.

- Rozpúšťa oleje, mazivá a iné mastné škvrny
- Odstráni žuvačky z textílií
- Odstraňuje rôzne druhy lepidiel

Obj.číslo: 34691  500 ml  Sprej

i
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Oil Absorbent Granules
Vysokoabsorbčné granule na čistenie podláh.
Absorbujú oleje, vodu, chemikálie, riedidlá, žieraviny.

- Vysoká absorbčná schopnosť
- Nie sú škodlivé
- Zanechávajú čistý, nešmykľavý povrch
- Schválené nemeckým úradom pre kontrolu materiálov (MPA NRW)

Obj.číslo: V2001  20 l  Vrece
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Ošetrovanie a údržba

Car Shampoo & Wax
Autošampón s vynikajúcimi čistiacimi vlastnosťami.
Vyvážená zmes detergentov a voskov, určená na odstraňovanie rôznych nečistôt, 
ľahkých olejov a mastnôt zo všetkých druhov vozidiel a karosérií. KENT Car 
Shampoo & Wax bol špeciálne vyvinutý na umývanie exteriérov automobilov.

- Koncentrát
- Neškodné zloženie, neškodný voči životnému prostrediu
- Mytie a voskovanie v jednej aplikácii

Obj.číslo: 84956  5 l  Kanister
 

Nano Wash & Wax
Nízkopeniaci šampón bez obsahu silikónu s použitím nanotechnológie.
Využíva nanočastice pre dosiahnutie vysokej úrovne kvality čistenia a účinnosti 
a obsahuje zmes voskov, ktoré zanechávajú vysoký lesk.

- Rýchle schnutie a nízka penivosť: zabezpečuje rýchlejší obrat vozidiel v umyvárni
- Po uschnutí na oknách a sklách netvorí šmuhy
- Efekt povoskovania: nezanecháva bodky a škvrny po vode
- Žiarivý lesk: zanecháva vzhľad „práve vylešteného“ auta
- Super hospodárny: vyžaduje len 15 ml pre 5 l vody, čo je polovica koncentrácie 
   bežných šampónov

Obj.číslo: 85745    5 l  Kanister
    85746  25 l  Kanister
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Wash & Wax Car Shampoo
Vynikajúci šampón pre manuálne použitie.
S obsahom voskov pre luxusné rýchle čistenie áut, vozov, karavanov, atď..

- Rýchlo odstraňuje špinu a nános z premávky a zanecháva povrchy čisté, 
   žiarivé, lesklé a bez šmúh
- Čistí a leští lak v jednom ľahkom kroku
- Výhodné koncentrované balenie
- Bezpečný: bez obsahu silikónu

Obj.číslo: 85743    5 l  Kanister
    85744  25 l  Kanister

Engine Cleaner
Bezpečný, biologicky odbúrateľný čistič motorov.
Je neškodný voči moderným automobilovým lakom, plastom, gume a kovovým 
častiam. Je vhodný pre použitie do vysokotlakových umývacích zariadení.

- Čistič na báze vody, vynikajúca čistiaca schopnosť
- Neobsahuje škodlivé riedidlá
- Nízky obsah V.O.C.
- Biologicky odbúrateľný

Obj.číslo: 34899  5 l  Kanister

Traff c Film Remover
Univerzálny čistič na rôzne povrchy, najmä exteriéry automobilov.
Efektívne odstraňuje rôzne druhy znečistení, mastné a olejové škvrny. atď.. Môže 
sa aplikovať pomocou štetca alebo vysokotlakovým čističom (studeným aj horúcim).

- Vodou riediteľný koncentrát
- Nie je škodlivý
- Vynikajúco odstraňuje olejové a mastné škvrny
- Jednoduché použitie

Obj.číslo: 86466  20 l  Kanister

Super-Co Polymer Dewaxer
Koncentrovaný odvoskovač pre kopolymérové/akrylové nátery.
Špeciálne vyvinutá koncentrovaná kvapalina na odvoskovanie pre bezpečné 
a efektívne odstránenie ochranných vrstiev nového vozidla.

- Určené pre strojové alebo ručné použitie - za tepla alebo za studena
- Výhodné koncentrované balenie

Obj.číslo: 85741    5 l  Kanister
    85742  25 l  Kanister

i
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Alloy Wheel Cleaner
Unikátny čistič diskov kolies.
Unikátny čistič diskov kolies z ľahkých zliatin, oceľových diskov a ozdobných 
plastových puklíc.

- Rýchly a účinný
- Odstraňuje aj najodolnejšie nečistoty, pripálený prach z bŕzd, atď.

Obj.číslo: 83200  500 ml  Fľaška

Topdress – Waterbased Tyre Dressing
Prípravok na ošetrenie pneumatík a gumy.
Na báze vody bez obsahu silikónu. Ľahko impregnuje povrch pneumatiky.

- Po uschnutí vytvorí na pneumatikách nový lesk
- Ideálny pre použitie vo výstavných miestnostiach a na vnútorné gumené 
   časti, napr. podložky pod nohy
- Jednoduché použitie: nastriekajte na čistý povrch a nechajte vyschnúť
- Po vyschnutí vytvorí saténový lesk „ako nový“ vzhľad
- Nehorľavý a bez obsahu silikónu: bezpečný aj pre karosárne
- Po použití nezanechá škvrny na kobercoch výstavných miestností

Obj.číslo: 85752  5 l  Kanister
 

Tyre Dressing
Prostriedok na ošetrovanie a údržbu pneumatík.
Zanecháva prirodzený, dlhotrvajúci lesk a zabraňuje starnutiu a praskaniu gumy.

- Neobsahuje silikóny - bezpečné použitie v lakovniach
- Vytvára povrch odolný vode aj poveternostným vplyvom
- Penové prevedenie uvoľňuje nečistoty z pneumatík
- Nie je nutné omývať vodou a čistiť kefou
- Vytvára prirodzený lesk pneumatík
- Chráni pneumatiky pred vysušením a popraskaním

Obj.číslo: 84952  500 ml  Sprej
 

Longlife – Exterior Plastic Treatment
Kondicionér na exteriérové plasty.
S dlhou životnosťou bez obsahu silikónu. Vyrieši problém silne zašpinených alebo 
vyblednutých vonkajších plastových povrchov.

- Vďaka svojej pokročilej formule obnoví aj nenalakovaný plastový obklad v zlom 
   stave, kde bežné kondicionéry len vsiaknu a zmiznú
- Produkt je na báze riedidla pre pokročilú obnovu vonkajšieho plastového 
   obloženia všade tam, kde sa jestvujúci plast znehodnotil a stal sa pórovitým, 
   následkom čoho je ťažké ošetriť ho konvenčnými silikónovými alebo gélovými 
   prípravkami
- Obnovuje vyblednuté vonkajšie povrchy plastového obloženia: nárazníky,  
   bočné lišty, kryty zrkadiel, spojlery a podobne. Odoláva opakovanému 
   umývaniu.

Obj.číslo: 85749  500 ml  Sprej
22
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Dashboard Wipes
Vlhčené čistiace utierky.
Určené na čistenie prístrojových dosiek a interiérov automobilov.

- Obsahujú antistatické aditíva
- Odstraňujú prach, špinu, zvyšky lepidiel, atď.

Obj.číslo: 83223  50 ks  Dóza
 

Kent Hand Wipes
Vlhčené čistiace utierky.
Určené na rýchle čistenie rúk.

- Obsahujú pleťový kondicionér
- Polypropylénové utierky s vynikajúcim čistiacim účinkom, odstraňujú 
   odolnú špinu, oleje, mastnoty, farby, atď.

Obj.číslo: 86088  50 ks  Dóza
 

General Hand Cleaner
Koncentrovaný čistič na umývanie rúk.
Odstraňuje rôzne nečistoty ako napr. olej, mazivá, decht, bitúmen, farby, tuky, atď..
Produkt má zloženie novej generácie; môže pôsobiť ako suchý oproti tradičným 
gélovým čističom rúk. Jeho efektivita pri čistení rúk je však vyššia.

- Vysoko koncentrovaný - len 3 ml postačujú na dôkladné umytie rúk
- Zanecháva ruky jemné a vytvára na nich jemný ochranný povlak
- Neobsahuje silikón a je pH neutrálny - bezpečné použitie v lakovniach
- Nemá žiadne alergické, toxické alebo dráždivé účinky

Obj.číslo: 86198  3 l  Dóza
    86202  1 ks   Dávkovač
    86203  1 ks  Dávkovač & Nást.držiak 
    86205  1 ks  3 Way Dávkovač
    86483  2 l   (do dávkovača)
    86494  1 ks  Nást. Držiak pre 2 litre
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Efektívny
a ekonomický

Plastic Dressing
Produkt na ošetrovanie a ochranu plastových dielov automobilov.
Oživuje pôvodnú farbu plastov a chráni ich pred vyblednutím. Neobsahuje silikóny 
a preto je špeciálne vhodný aj do lakovne.

- Vodeodolný - dažďová voda ho nezmýva
- Dlhotrvácny - oživuje plasty až po dobu 3 až 4 týždňov, v závislosti od počasia
- Kondicionér a ochrana v jednom - oživuje vyblednuté plasty
- Neobsahuje silikón - bezpečné použitie aj v lakovniach

Obj.číslo: 34706  400 ml  Sprej 



Plastic Clean & Protect
Čistiaci prostriedok pre plastové diely v interiéroch vozidiel.
Určený na všetky plastové diely v interiéri, ako napr. prístrojové dosky, plastové 
lišty, stredové konzoly, atď. Má antistatický účinok a zabraňuje ďalšiemu 
usadzovaniu prachu. Má dlhotrvajúci účinok.

- Vhodný pre všetky plastové komponenty v interiéri
- Neobsahuje silikón - bezpečné použitie v lakovni
- Antistatický, odpudzuje prach
- Nezanecháva škvrny ani mastný povrch, zanechá lesklý povrch
- Pomarančová vôňa

Obj.číslo: 85447  500 ml  Sprej 

Showroom Glaze
Lesk na karosérie.
Určený na ošetrovanie a leštenie nových automobilov v autosalónoch. „Umýva“ 
karosériu bez použitia vody. Je vhodný na všetky druhy farieb a lakov automobilov, 
kov, sklo, plast a gumu.

- Neobsahuje vosk, petrolej ani silikón - bezpečný do autolakovní
- Odstraňuje bežné nečistoty z karosérie, otlačky prstov, rôzne mastnoty, atď.
- Mnohostranný, viacúčelový produkt

Obj.číslo: 84954  500 ml  Sprej 

Aqua Dressing
Vysoko efektívna, silikónová, vodou riediteľná emulzia pre vysoký lesk.
Prípravok na ošetrovanie interiérov vozidla, prístrojových dosiek a iných plastových 
dielov automobilov. Nezriedený zanecháva vysoký a dlhotrvajúci lesk. Po zriedení 
vodou 1:3 dosiahnete prirodzený lesk.

- Vodou riediteľný koncentrát
- Použiteľný ako prípravok na ošetrovanie plastov v priestoroch motora
- Neobsahuje riedidlá, nehorľavý
- Jednoduché použitie, ekonomické balenie
- Viacúčelový - redukuje skladové zásoby

Obj.číslo: 86951  5 l  Kanister
 

24

Upholstery Cleaner
Unikátny vysokokoncentrovaný čistič.
Určený na odstraňovanie nečistôt z tkanín, textílií a čalúnenia. Odstraňuje 
nikotínové škvrny, mastné fľaky, zažranú špinu z interiérov vozidiel. Obsahuje 
optické zjasňovače pre navrátenie pôvodnej farby čalúnenia.

- Riediteľný vodou v pomere 1:30 - ekonomické použitie
- Vhodný na odstraňovanie nečistôt z tkanín, textílií a čalúnenia - univerzálny, 
   viacúčelový čistič v jednom
- Neobsahuje žieraviny, kyseliny - bezpečné použitie

Obj.číslo: 85450  5 l  Kanister
 



Performance NLR
Čistiaci prostriedok na kožu.
Odstraňuje aj „zažranú“ špinu. Neobsahuje riedidlá a má neutrálne pH, a teda 
neodstraňuje prirodzené ochranné oleje z kože.

- Po čistení zanecháva jemnú vôňu kože
- Bezpečné použitie na jemnú kožu

Obj.číslo: 83877  1 l  Fľaša
 

Performance NLC
Špeciálna zmes olejov určená na ošetrovanie kože.
Bez obsahu silikónov a rozpúšťadiel. Je určená na ošetrovanie kože a prinavrátenie 
jej prirodzených vlastností a lesku. Pravidelným používaním Performance NLC 
zabránite popraskaniu kože a zachováte jej pružnosť. Je tiež vhodná na ošetrovanie 
plastov a vinylu v interiéri vozidla.

- Zabraňuje popraskaniu kože a zachováva jej pružnosť
- Vhodná aj na ošetrovanie plastov a vinylu v interiéri vozidla

Obj.číslo: 83878  1 l  Fľaša
 

Air Co Refresh
Vysokovýkonný čistič klimatizačných jednotiek.
Unikátna čistiaca pena zaisťuje rýchle a efektívne čistenie všetkých druhov 
výparníkov a prieduchov. Vďaka použitiu rozpúšťadiel so slabšou arómou je možné 
auto odovzdať zákazníkovi v čo najkratšom čase po vyčistení klimatizácie.

- Unikátna dlhoúčinkujúca pena zaručuje kvalitné vyčistenie výparníkov
- Dlhý aplikačný nástavec dosiahne aj na tažko dostupné miesta
- Neobsahuje etylalkohol - vozidlo po aplikácii nie je potrebné zdĺhavo vetrať
- Obsahuje rozpúšťadlá s miernym zápachom - po aplikácii nie je cítiť nepríjemný 
   zápach riedidiel

Obj.číslo: 85788  300 ml  Sprej
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Air Co One Shot
Špeciálny aerosólový sprej proti baktériám, plesniam, kvasinkám a vírusom.
Dezinfikuje a osviežuje vozidlá, dielne, klimatizačné systémy, kancelárske, skladové 
priestory a iné... Je účinný proti baktériám, plesniam, kvasinkám a vírusom a 
eliminuje nepríjemný zápach z čalúnenia a kobercov. 

- Testovaný proti COVID-19
- Virucídny, vrátane koronavírusu - vyhovuje norme EN14476 (obalené vírusy)
- Baktericídny - vyhovuje norme EN 1276: (Marec 2010)
- Fungicídny a kvasinkocídny - vyhovuje norme EN 1650 + A1: 2013
- Aerosólové prevedenie - jednoduchá aplikácia

Obj.číslo: 86436  100 ml  Sprej
 



Air Co Eucalyptus
Vysokovýkonný čistič klimatizačných jednotiek.
Unikátna čistiaca pena zaisťuje rýchle a efektívne čistenie všetkých druhov 
výparníkov a prieduchov. Vďaka použitiu rozpúšťadiel so slabšou arómou je možné 
auto odovzdať zákazníkovi v čo najkratšom čase po vyčistení klimatizácie.

- Unikátna dlhoúčinkujúca pena zaručuje kvalitné vyčistenie výparníkov
- Dlhý aplikačný nástavec dosiahne aj na tažko dostupné miesta
- Neobsahuje etylalkohol - vozidlo po aplikácii nie je potrebné zdĺhavo vetrať
- Obsahuje rozpúšťadlá s miernym zápachom - po aplikácii nie je cítiť nepríjemný 
   zápach riedidiel

Obj.číslo: 86089  300 ml  Sprej
 

Re-Odouriser
Odstraňovač nepríjemných zápachov v interiéroch vozidiel.
Osviežuje klimatizačné jednotky automobilov. Dostupný v dvoch vôňach: Fruit & Mint.

- Aerosólové balenie - jednoduchá aplikácia
- Unikátna formulácia - rýchly účinok
- Odstraňuje pachy v klimatizáciách automobilov

Obj.číslo: 86229  Mentol  150 ml  Sprej
    85259  Ovocie  150 ml  Sprej

Ultrasonic Cleaning Unit
Ultrazvuková čistiaca jednotka pre klimatizácie vozidiel.
Jednoduchý, rýchly a efektívny spôsob ako sa zbaviť pachov spôsobených 
plesňou a baktériami v klimatizačnom systéme a v interiéri vozidla. 
Obnovuje kvalitu vnútorného ovzdušia, efektívne odstráni znečistenie 
mikroorganizmami a zároveň eliminuje nepríjemné zápachy.

- Dôkladné a efektívne vyčistenie vďaka ultrazvukovej technológii
- Servis iba 15 minút - vozidlo môže byť rýchlo vrátené zákazníkovi
- Univerzálne použitie pre všetky vozidlá

Obj.číslo: 86450  1 ks 
 

Ultrasonic Cleaning Solution
Roztok pre použitie s Ultrazvukovou čistiacou sadou KENT.
Špeciálne vyvinutý pre výhradné použitie s Ultrazvukovou čistiacou sadou KENT.

- Jedna fľaša na jedno vozidlo
- Jednoduché použitie
- Môže byť použitý so všetkými konkurenčnými ultrazvukovými čistiacimi sadami

Obj.číslo: 86043  100 ml  Fľaška
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Air Jet
Výkonný osviežovač vzduchu.
Osvieži aj veľké priestory v priebehu pár sekúnd. V priebehu sekúnd osviežite 
miestnosť o veľkosti asi 100 m2. Pri veľkých miestnostiach rozptyľujte do rôznych 
smerov. Je dostupný v troch vôňach: svieža citrusová, brusnicová a aviváž. 
Typické oblasti použitia: garáže, šatne, práčovne, sklady, atď..

- Tri rozličné vône
- Osviežuje v priebehu sekúnd
- Dlhotrvajúca sviežosť - vydrží aj niekoľko dní

Obj.číslo: 86471  Citrus  750 ml  Sprej
    86472  Brusnica 750 ml  Sprej
    86472  Svieža bavlna 750 ml  Sprej 

Hi-Absorbent Synthetic Leather
Vysokoabsorpčná syntetická koža.
Poskytuje všetky výhody skutočnej semišovej kože: vysoká savosť vody, 
vynikajúce čistenie povrchu a nezanecháva šmuhy po vode.

- Bez námahy nasaje 8-násobok vlastnej váhy, je umývateľná a odolná voči hnilobe
- Vysokosavá
- Dlhotrvácna

Obj.číslo: 85764  1 ks

Finishing Cloths
Viacúčelová čistiaca utierka z mikrovlákna.
Absorbuje prach a špinu pomocou statickej elektriny.

- Použiteľná za sucha i mokra
- Čistiteľná v pračke až 500 krát
- Ideálna na leštenie karosérie

Obj.číslo: 86343  3 ks

Large Sponge
Mycia špongia.
Ľahko sa drží vďaka svojmu tvaru, veľmi ľahko absorbuje vodu.

- Balenie 6 ks
- Dlhá životnosť

Obj.číslo: 85762  6 ks

27

BEST
SELLER



Spray Wax
Vysoko kvalitné voskové leštidlo.
Vyvinuté zo zmesi prírodných voskov. Zaisťuje trvanlivý a vysokolesklý povrch, 
odolné proti vode.

- Obsahuje karnaubský a včelí vosk - pre trvanlivosť a lesk
- Obsahuje silikónový polymér - pro ľahké rozotieranie a vysokú odolnosť proti vode
- Vysoko lesklý povrch - neabrazívne
- Kompatibilné so všetkými druhmi lakov

Obj.číslo: 86637  500 ml  Sprej

Vent Air Freshner
Osviežovač vzduchu.
Zanecháva v interiéri vozidla alebo v miestnosti sviežu vôňu.

- Dlhotrvajúca vôňa
- Jednoduchá aplikácia
- 4 farebné prevedenia

Obj.číslo: 85630  Jablko  12 ks
    85979  Vanilka  12 ks
    86013  Letný vánok 12 ks
    86643  Nové auto 12 ks

Perfect Inox
Vysokoúčinný prostriedok na ošetrovanie a čistenie nerezových plôch.
Odstraňuje rôzne nečistoty, mastnotu, oleje, atď..

- Odstraňuje rôzne nečistoty, pripálené oleje
- Vytvára ochranný povlak, ktorý chráni pred vodným kameňom
- Jednoduché použitie - rýchlo pôsobí

Obj.číslo: 84119  500 ml  Sprej
 

Plastic Pump Dispenser – Solvent Resistant
Viacúčelový tlakový rozprašovač.
Z pevného, riedidlám odolávajúceho plastu.

- Obsah 1 liter
- Mierka na bočnej strane
- Nastaviteľná tryska

Obj.číslo: 85737  1 ks
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Tesnenia a zaisťovacie materiály

Siligasket Neutral
Vysokokvalitné neutrálne silikónové RTV tesnenie.
Produkt špeciálne vyvinutý pre výrobu väčšiny druhov plochých tesnení 
používaných v automobiloch.

- Neutrálne - bez zápachu po amoniaku
- Odoláva palivám a ďalším chemikáliám
- Odolné plesniam a UV žiareniu
- Rapídne rýchle vytvorenie povlaku skracuje čas montáže
- Teplotná odolnosť až do +300 °C
- Je v súlade s normou General Motors

Obj.číslo: 85283  200 ml  Tlaková nádoba
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Siligasket 2
Viacúčelové vysokokvalitné RTV tesnenie.
Produkt špeciálne vyvinutý pre výrobu väčšiny druhov plochých tesnení používaných 
v automobiloch.

- Odoláva palivám a ďalším chemikáliám
- Rapídne rýchle vytvorenie povlaku skracuje čas montáže
- Široký rozsah teplôt -55 °C až +280 °C
- Odoláva tlaku 15,2 kg/cm2
- Je v súlade s normou GM 9985443

Obj.číslo: 34337  200 ml  Tlaková nádoba
    84179  100 ml  Tlaková nádoba
    34339  200 ml  Tlaková nádoba s pákovým ventilom

Anaerobic Adhesives Kit
Sada 5 anaeróbnych tesnení.
Kompletná sada anaeróbnych tesnení na všetky typy aplikácií.

-Sada Z0007 obsahuje Nutlock, Studlock, Powerlock, Prelock, Rapid Gasket
-Sada Z0008 obsahuje Nutlock, Studlock, Powerlock, Prelock, Pipe Seal

Obj.číslo: Z0007  1 Sada
    Z0008  1 Sada

Nutlock
Univerzálna anaeróbna zaisťovacia hmota strednej pevnosti.
Vhodná pre všetky kovové závitové spoje. Poisťovací moment 10 - 12 Nm.

- Anaeróbna zaisťovacia hmota strednej pevnosti, modrá - spoj je rozoberateľný 
   bežnými ručnými nástrojmi
- Vysoko odolná voči vibráciám - ideálna na zaistenie pohyblivých spojov
- Vysoká teplotná odolnosť - až do +180 °C
- Zabezpečí dokonalé zaistenie aj pri miernom olejovom znečistení skrutiek
- Bez použitia priméru na aktívnych aj pasívnych kovoch - šetrí čas pri údržbe
- Vysoká chemická odolnosť voči väčšine priemyselných kvapalín
- NSF P1 registrácia - pre použitie v potravinárskom priemysle

Obj.číslo: 86539  50 ml  Fľaška

Studlock
Univerzálna anaeróbna zaisťovacia hmota vysokej pevnosti.
S odolnosťou voči vysokým teplotám. Poisťovací moment 35 - 40 Nm.

- Anaeróbna zaisťovacia hmota vysokej pevnosti, červená - určená na trvalé zaistenie    
   závitových spojov
- Vysoko odolná voči vibráciám - ideálna na zaistenie pohyblivých spojov
- Vysoká teplotná odolnosť - až do +200 °C
- Zabezpečí dokonalé zaistenie aj pri miernom olejovom znečistení skrutiek
- Bez použitia priméru na aktívnych aj pasívnych kovoch - šetrí čas pri údržbe
- Vysoká chemická odolnosť voči väčšine priemyselných kvapalín
- NSF P1 registrácia - pre použitie v potravinárskom priemysle

Obj.číslo: 86540  50 ml  Fľaška
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Powerlock
Univerzálna anaeróbna zaisťovacia hmota vysokej pevnosti.
S vynikajúcou schopnosťou vypĺňania medzier.

- Anaeróbna zaisťovacia hmota vysokej pevnosti, zelená - ideálna na upevnenie 
   dielcov s vôľou alebo presahom
- Vynikajúca schopnosť vypĺňať medzery - až do 0,25 mm
- Vysoká teplotná odolnosť - až do +180 °C
- Zabezpečí dokonalé zaistenie aj pri miernom olejovom znečistení skrutiek
- Bez použitia priméru na aktívnych aj pasívnych kovoch - šetrí čas pri údržbe
- Vysoká chemická odolnosť voči väčšine priemyselných kvapalín
- NSF P1 registrácia - pre použitie v potravinárskom priemysle

Obj.číslo: 86541  50 ml  Fľaška

Prelock
Univerzálna anaeróbna zaisťovacia hmota strednej pevnosti.
Vhodná na zaisťovanie vopred upevnených závitových spojov.

- Penetruje do závitov vďaka kapilárnemu účinku a viskozite - ideálna na vopred 
   zmontované skrutkové spoje
- Vysoká teplotná odolnosť až do +180 °C
- Zabezpečí dokonalé zaistenie aj pri miernom olejovom znečistení skrutiek
- Bez použitia priméru na aktívnych aj pasívnych kovoch - šetrí čas pri údržbe
- Vysoká chemická odolnosť voči väčšine priemyselných kvapalín
- NSF P1 registrácia - pre použitie v potravinárskom priemysle

Obj.číslo: 86542  50 ml  Fľaška

Pipe Seal
Anaeróbna zaisťovacia hmota strednej pevnosti.
Vhodná na zaisťovanie závitov na kovových potrubiach a armatúrach.

- Anaeróbna zaisťovacia hmota strednej pevnosti, žltá - na zaisťovanie závitov na 
   kovových potrubiach a armatúrach.
- Okamžité nízkotlakové tesnenie - tesní až do 5 barov
- Zabezpečí dokonalé zaistenie aj pri miernom olejovom znečistení skrutiek
- Bez použitia priméru na aktívnych aj pasívnych kovoch - šetrí čas pri údržbe
- Vysoká chemická odolnosť voči väčšine priemyselných kvapalín
- NSF P1 registrácia - pre použitie v potravinárskom priemysle
- Atest DVGW  EN751-1 (Nemecko) - na tesnenie kovových závitových spojov v styku 
  s plynmi a pitnou vodou

Obj.číslo: 86543  50 ml  Fľaška
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Anaerobic Activator
Aktivátor na báze rozpúšťadla.
Používa sa na urýchlenie vytvrdzovania anaeróbnych lepidiel.

- Urýchľuje vytvrdzovanie anaeróbnych lepidiel
- NSF K1 registrácia - pre použitie v potravinárskom priemysle

Obj.číslo: 86545  200 ml  Sprej

All In One
Anaeróbna tesniaca a lepiaca hmota.
S pokročilou živicovou technológiou a obsahom teflonu. Produkt je vysoko viskózny, 
tixotropický gél, ktorý rýchlo schne a tesní okamžite do 10 bar. Je univerzálny a 
určený pre viac druhov aplikácií ako napr. lepenie, tesnenie, zaisťovanie, atď..

- Zaisťovanie skrutiek; kde sa vyžaduje silné, demontovateľné zaistenie cca 15 Nm
- Zaisťovacie aplikácie osových súčiastok s hladkým povrchom ako napr. ložísk, 
   hriadelí, atď.
- Utesnenie všetkých druhov závitových spojov proti vode, oleju, plynom a ostatným 
   bežným materiálom
- Vytvorenie rýchleho a spoľahlivého tesnenia a redukovanie množstva rôznych 
   tesniacich produktov

Obj.číslo: 86544  50 ml  Fľaška

Exhaust Assembly Paste
Pasta na spájanie výfukových komponentov.
Produkt je na báze modifikovaného kremičitanového tmelu.

- Vytvrdzuje pôsobením tepla - vzduchotesný spoj odolný plynom a vibráciám
- Široký rozsah teplôt -50 do 1500 °C
- Neobsahuje azbest
- Vynikajúca priľnavosť ku kovu, kameňu, betónu
- Prelakovateľný

Obj.číslo: 86736  150 ml  Tuba

Rapid Gasket
Anaeróbny tmel určený na presné aplikácie.
Je vhodný na presnú a čistú aplikáciu a preto ideálna na rôzne tesniace aplikácie v 
priemysle. Je tixotropický, nesteká, nekvapká a vytvrdzuje len za absencie vzduchu. 
Zvyšky tesnenia sa jednoducho odstraňujú, nepoškodzuje čidlá a katalyzátory.

- Ideálny na presné tesnenia a príruby, prispôsobí sa rôznym tvarom 
- Nestráca pružnosť, nezmršťuje sa - tixotropické vlastnosti
- Presná a čistá aplikácia vďaka aplikačnej špičke

Obj.číslo: 86553  50 ml  Fľaška
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Leak Detector
Vysokokvalitný sprej na zisťovanie trhlín a netesností na plynových potrubiach.
Ultrajemný penový prípravok - na miestach netesností vytvára penové bubliny.

- Biologicky odbúrateľný, nehorľavý, nekoroduje
- Rýchlo lokalizuje netesnosti

Obj.číslo: 84597  400 ml  Sprej

Tekchek
Veľmi rýchly prostriedok k identifikácii únikov.
Určený k zisťovaniu trhlín, medzier, úniku vody, oleja, vzduchu, atď.. Biely púder v spreji 
umožňuje rýchlu detekciu a lokalizáciu vzduchových, vodných a prachových netesností.

- Kremičitá báza nezanecháva žiadne vlhké kriedové zvyšky
- Rýchle vyparovanie hnacieho plynu
- Ľahké vyčistenie po použití
- Bezpečné použitie na vinyl, gumu a kovy
- Tiež je použiteľný na olejové netesnosti na motoroch, prevodovkách

Obj.číslo: 34362  300 ml  Sprej

Gasket & Carbon Stripper
Rýchlo pôsobiaci odstraňovač tesnení a karbónových usadenín.
Najrýchlejší a najjednoduchší spôsob odstránenia karbónových usadenín 
a ťažko odstrániteľných zvyškov tesnení bez poškodenia motorových častí.

- Odstraňuje syntetické, korkové či fíbrové tesnenia
- Penové prevedenie produktu zaručuje dobrú priľnavosť a nestekavosť
- Môže byť použitý k odstráneniu farieb a lakov
- Vynikajúci na odstránenie usadenín farieb zo striekacích pištolí

Obj.číslo: 60065  500 ml  Sprej
    84147  100 ml  Sprej
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Lepidlá, pásky, opravné hmoty

Rotabond 2000
Unikátna lepiaca a tesniaca hmota na báze MS Polyméru.
Ideálna pre všetky práce týkajúce sa tesnenia alebo lepenia. Je vynikajúco 
priľnavá takmer ku všetkým podkladom ako napr.: kovy železné i neželezné, 
hliník, laminát, guma, betón, polystyrén, drevo, sklo, mramor, lakované 
povrchy, väčšina druhov plastov, atď..

- Vynikajúca priľnavosť ku všetkým typom materiálu bez použitia priméru:
   lepí a tesní
- Neobsahuje rozpúšťadlá - môže byť takmer ihneď prelakovaný
- Neobsahuje izokyanáty - šetrí zdravie mechanikov a životné prostredie
- Veľmi vysoká pevnosť
- Úplne f exibilná - nezmršťuje sa, nestarne, netvrdne
- Použiteľná aj na mokrý povrch (dokonca aj pod vodou)
- Vysoká elasticita, vynikajúca odolnosť voči UV žiareniu
- NSF atest - kategória P1

Obj.číslo: 34452  Čierna  290 ml  Kartuša
    34454  Biela  290 ml  Kartuša
    34453  Hnedá  290 ml  Kartuša
    34456  Sivá  290 ml  Kartuša
    85465  Striebrosivá 290 ml  Kartuša

l
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Rapid Bond 15+60 min
2-komponentné metakrylátové lepidlo v štandardnej kartuši.
Ideálne na štruktúrne lepenia rôznych materiálov, ako napr. oceľ, plasty, 
keramika, hliník, polykarbonáty, obzvlášť tam, kde sa vyžaduje vysoká odolnosť 
pri nárazoch.

- Vysoká pevnosť - ideálne k štrukturálnemu vypĺňaniu kovov, plastov, keramiky...
- 2-komponentné metakrylátové lepidlo v štandardnej kartuši k okamžitému použitiu
- Špeciálne mixážne špičky - rýchlo a dôkladne premiešané komponenty, minimálne 
   straty
- Vynikajúca odolnosť voči kyselinám, uhľovodíkom a soliam - široká oblasť použitia
- Produkt najnovšej akryl-elastomérovej technológie 
- Veľká výplňová schopnosť, vysoká pevnosť v strihu, odolnosť a flexibilita

Obj.číslo: 85251  15 min.  250 ml  Kartuša
    85253  60 min.  250 ml  Kartuša
    85043      50 ml  Kartuša
    85044        6 ks  Mixážne špičky
    85045        6 ks  Mixážne špičky
    86031        6 ks  Mixážne špičky

Rapid Bond 4
Dvojzložkové metakrylátové lepidlo.
Ponúka extrémnu pevnosť, rýchlosť a bezpečnosť pri štrukturálnom spájaní 
moderných materiálov. Čas tvrdnutia 4 až 7 minút.

- Vysoká pevnosť v šmyku - ideálne na použitie pri štrukturálnom spájaní kovov, 
   kompozitov a plastov
- Lepenie bez priméru väčšiny kovov, vrátane ocele a hliníka - minimálna príprava 
   povrchu
- Vynikajúca odolnosť voči uhľovodíkom, kyselinám a soľným roztokom 
- Najnovšia technológia akrylátových elastomérov - zostáva elastický a umožňuje 
   vypĺňanie veľkých škár

Obj.číslo: 86567  50 ml  Kartuša

2K Epoxy Panel Bond
Dvojkomponentná epoxidová hmota na štrukturálne lepenie kovov.
Používa sa na širokú škálu lepiacich a spojovacích aplikácií ako napr. dielov 
karosérie, strechy, blatníky, atď.. Má vynikajúcu priľnavosť k rôznym podkladom, ako 
napr. polyméry vystužené uhlíkovým vláknom, laminát, ABS, hliník, pozinkovaná 
oceľ, atď..

- Na báze epoxidových živíc - lepšia tuhosť a ľahká konštrukcia
- Bodovo zvárateľný spoj ešte pred úplným vytvrdnutím - nie je potrebné čakať 24 hodín 
   pred zváraním
- Brúsiteľný a prelakovateľný
- Odoláva elektroforetickému lakovaniu, práškovému lakovaniu a teplotám v lakovacích 
   kabínach až do 230 °C
- Vynikajúca odolnosť voči chemikáliám
- Jedinečné antikorózne zloženie - ideálny pre lepenie rôznych druhov kovov
- Vysoká absorpcia energie a veľmi dobré vlastnosti pri náraze - atest Thatcham 
- Univerzálna kartuša - môže byť použitá s ľubovoľnou štandardnou 1K pištoľou

Obj.číslo: 86496    195 ml  Kartuša
    86511  Mix. špička     1 ks  
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Super Bond Kit
Sada sekundových lepidiel KENT Super Bond. 
Dodávané v praktickom plastovom kufríku.

- Ideálna na všetky lepiace práce. 

Obj.číslo: Z0006     1 Sada                    Kufrík
    86614     Super Bond 2                    Nízkoviskózne sekundové lepidlo 
    86515     Super Bond Gel     Vysokoviskózne sekundové lepidlo
    86624     Super Bond Pen               Superrýchle vysokokvalitné kyanoakrylátové lepidlo
    86516     Super Bond Ultra Gel     Sekundové kyanoakrylátové lepidlo tvrdené gumou
    86517     Super Bond      Čierne kyanoakrylátové lepidlo spevnené gumou
    86518     Super Bond Activator     Urýchľovač pre sekundové lepidlá
    86486     Super Bond Powder     Prášok na vyplnenie a vystuženie otvorov a trhlín

2K Metal Epoxy Adhesive
Tmel na rýchle opravy na poškodenom kovovom povrchu.
Dvojkomponentný epoxidový tmel s obsahom nerezových častíc. Po zmiešaní 
a vytvrdnutí produktu sa vytvorí silný a pevný spoj. Použiteľný na rôzne druhy 
materiálov, ako napr. kov, drevo, keramika, murivo a väčšina plastov.

- Môže sa strojovo obrábať, vŕtať, rezať, sústružiť, atď.
- Neobsahuje riedidlá a prchavé zložky
- Ekonomická, ľahko použiteľná striekačka, eliminuje straty
- Rýchly a účinný - minimalizuje prestoj, efektívnosť nákladov
- Odolný proti veľkému množstvu chemikálií a rozpúšťadiel
- Odoláva rôznym nárazom a tlakom, odolný oterom a opotrebovaniu

Obj.číslo: 86490  43 g  Kartuša

Multibond HT
Tepelne odolné lepidlo v spreji.
Ideálne na rýchle a pevné lepenie širokej škály podkladov.

- Vysoké počiatočná pevnosť - nie je potrebné upínať spoj
- Univerzálne lepidlo - spája širokú škálu materiálov k sebe
- Vysoká teplotná odolnosť - do 115 °C
- Nastaviteľná tryska umožňuje nastavenie vysokého, stredného alebo nízkeho 
   prietoku
- Vysoká počiatočná pevnosť - lepené materiály nemusia byť f xované

Obj.číslo: 86668  500 ml  Sprej

i

High Bond Kit
Štrukturálne lepidlo na lepenie kovu a skla.
Lepidlo s vysokou odolnosťou voči nárazom a vibráciám

- Manipulačná pevnosť už po 5 minútach
- Bez potreby upínania - drží už po 15 až 30-tich sekundách
- Primér vo fľaške so štetcom
- Sada postačuje na 50 až 75 aplikácií

Obj.číslo: 86556  50 ml  Sada
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- Kompletná sada na opravy trhlín a dier na všetkých materiáloch
- Ideálne riešenie na všetky núdzové situácie a opravy 

Obj.číslo: Z0028 Sada
    86025 PnB Steel Na materiály z ocele
    86561 PnB Universal Univerzálna dvojzložková epoxidová hmota
    43131 PnB Wood Dvojzložková epoxidová opravná hmota na drevo
    86563 PnB Aqua Pre vlhké, mokré prostredie a pod vodu
    85858 Pnb Alu  Na praskliny a trhliny hliníkových materiálov
    86562 PnB Plastic Dvojkomponentná epoxidová hmota na rýchlu opravu plastov

Patch ‘n’ Bond Kit
Sada opravných hmôt KENT na rýchle opravy.
Obsahuje 6 opravných hmôt: Steel, Alu, Plastic, Wood, Aqua, Universal.

SG15
Špeciálny gél na odstraňovanie skrutiek s poškodenou a zničenou hlavou.
Nanáša sa na poškodené hlavy skrutiek, zvyšuje priľnavosť skrutkovača ku hlave 
skrutky. Umožňuje nástroj uchopiť pevnejšie bez preklzu a tým skrutku uvoľniť alebo 
dotiahnuť. 

- Pomáha pri práci so skrutkami s poškodenou hlavou - šetrí čas
- Vhodný pre skrutky s rôznymi hlavami: krížové, phillips, torx, inbus a iné - 
   univerzálny produkt
- Zvyšuje krútiaci moment o 400 až 800%
- Chráni náradie pred poškodením

Obj.číslo: 86087  15 ml  Fľaška

Expanding Foam
Dvojkomponentná polyuretánová pena s pomerom rozpínania 10:1.
Ideálna na vypĺňanie rôznych otvorov v autoopravárenstve, stavebníctve, 
chladiarenskom priemysle, tlmenie zvuku a hluku.

- Vytvára tuhú penovú štruktúru
- Vhodná do interiéru aj exteriéru
- Rozpína sa aj do ťažko dostupných miest
- Prelakovateľná

Obj.číslo: 84508  Biela 50 ml  Kartuša
    84511  Sivá 50 ml  Kartuša
    84005     1 ks  Aplikačná pištoľ
    84004     1 ks  Mixážna špička
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High Strength Tape
Vysokopevná obojstranná lepiaca páska.
Výborne priľnie k plastom, kovu a lakovaným plochám. Kombinuje v sebe vysokú 
pevnosť a takmer žiadnu absorpciu vody akú poznáme z penových pások. Unikátny 
systém lepenia zaručuje vysokú pevnosť v ťahu a odolnosť proti odlúpnutiu.

- Možná zmena polohy lepených dielov pred konečnou aplikáciou
- Konštrukcia tesne uzatvorených buniek
- Odolná zmäkčovadlám prenikajúcim z vinylových bočných líšt
- Široký rozsah teplôt -30 °C až +120 °C

Obj.číslo: 34000    6,3 mm x 15 m  Rolka
    34118       9 mm x 15 m  Rolka
    40519  12,7 mm x 15 m  Rolka
    40520  15,8 mm x 15 m  Rolka
    40521  25,4 mm x 15 m  Rolka

HST Clear
Vystužená, vysoko lepiaca, priehľadná, akrylová obojstranná páska.
Poskytuje vynikajúcu priľnavosť k väčšine plastov a kovov.

- Vynikajúce lepiace vlastnosti - konzistentná a dlhodobá priľnavosť
- Prakticky úplne transparentná - vynikajúca pre kozmetické opravy
- Dobrá tvarovateľnosť a rozťahovanie - ideálne pre špeciálne vizuálne 
   a dekoračné požiadavky
- Odolná voči UV žiareniu a teplote - vynikajúca odolnosť voči povet. vplyvom

Obj.číslo: 86579  12 mm x   5 m  Rolka
    86582  12 mm x 10 m  Rolka
    86580  19 mm x   5 m  Rolka
    86581  25 mm x   5 m  Rolka

Multi Seal Tape 
Špeciálna lepiaca a tesniaca páska.
Je vynikajúcou alternatívou k štandardným tesniacim tmelom v kartušiach. 
Vytvára okamžité tesnenie na rôznych povrchoch a podkladoch.

- Priľnie k mnohým kovom a plastom, extrémna odolnosť voči poveternostným vplyvom
- Žiadna doba schnutia - okamžite prelakovateľná
- Prispôsobí sa aj nerovným povrchom, kontúram, hranám, hlavám nitov a skrutiek
- Nepraská, nerozpadá sa a vytvára precízny vzhľad
- Vynikajúca odolnosť voči väčšine priemyslových rozpúšťadiel, oderom a vysokotl. mytiu
- Ostáva flexibilná pri vibráciách aj pri tepelnej rozťažnosti

Obj.číslo: 86386  38 mm x 5 m  Rolka
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Easy Grip 
Samolepiaca upevňovacia páska.
Využíva princíp upevnenia pomocou stovky hlavičiek - hríbikov.

- Vysokopevný, neviditeľný a rozoberateľný spoj - hustota hlavičiek 42 ks/cm2
- Nahradzuje skrutky a klince
- Vysokokvalitné akrylátové lepidlo na zadnej strane pásky - odolnosť voči UV 
   žiareniu a vysoká priľnavosť k mnohým materiálom

Obj.číslo: 86446  25 mm x 3 m  Rolka

Easy Bind 
Vysokokvalitná upevňovacia páska na spájanie kabeláže.
Jednoduchá fixačná páska na princípe suchého zipsu. Pri stlačení vytvára pevný 
spoj. Výhodou oproti iným páskam je ľahká manipulácia a rozoberateľnosť 
spojov. Ideálna na kabeláže v automobiloch, priemysle, v IT priemysle, atď..

- Uchytenie pomocou suchého zipsu, rýchla manipulácia
- Jednoduché, pevné a rozoberateľné upevnenie
- Odolná vode aj UV žiareniu
- Vyhovuje FMVSS 302

Obj.číslo: 85041  25 mm x 3 m  Rolka

Versatape
Perfektne priľnavá páska k väčšine povrchov.
Je určená k fixovaniu čalúnenia, poťahov, výplní… Izoluje el. spoje proti vode. 
Zabraňuje prenikaniu vlhkosti a zostáva pružná. Odoláva častému kolísaniu teplôt.

- Tesnenie a lepidlo v roli, spojuje mokré aj suché povrchy
- Šetrné použitie na všetky druhy povrchov, lakované a nelakované
- Teplotný rozsah -30 °C až +80 °C

Obj.číslo: 34830  12,5 mm x 15 m  Rolka
    34835     19 mm x 15 m  Rolka

Fusion Wrap Black 
Vysoko flexibilná samovulkanizačná tesniaca páska.
Moderná alternatíva izolačných pások. Je samovulkanizačná, čo znamená, 
že vytvára izolačnú vrstvu bez lepidiel. Páska teda dokonale priľnie 
k povrchu a ku každej predchádzajúcej vrstve pásky.

- Vynikajúca odolnosť voči vode, olejom a väčšine chemikálií
- Samovulkanizačná - bez lepidiel, nepriťahuje prach a nečistoty
- Vodiaca čiara pre ľahšie navíjanie a profesionálny vzhľad

Obj.číslo: 34725  25 mm x 16.5 m  Rolka
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Python Wrap II
Unikátna, samovulkanizačná páska.
Používa sa na opravu bežných prasklín a trhlín na trubkách a iných vedeniach. 
Vysoká priľnavosť a lepiaca sila jej umožňuje rýchle opravy potrubí, tlakových 
potrubí a kontajnerov.

- Nie je potrebné odstaviť systém pred opravou
- Nie je potrebné očistiť alebo obrúsiť povrch pred opravou
- Extrémna odolnosť proti tlaku až do 23 barov
- Extrémna odolnosť voči chemikáliám (napr. MEC / toluén)
- Extrémna odolnosť voči UV žiareniu
- Extrémna teplotná odolnosť od -55 °C do +260 °C
- Nie je škodlivá: nie je klasifikovaná ako karcinogénna, mutagénna 
   a reprotoxická

Obj.číslo: 86067  150 cm x 2,5 cm  Rolka

Xtreme Force Tape 
Vystužená obojstranná páska.
S okamžitou lepiacou silou na hladké aj drsné povrchy.

- Extrémna lepiaca sila
- Okamžitá priľnavosť - bez potreby upínania materiálov
- Výstužná sieťovina vo vnútri pásky - neroztrhne sa
- Na väčšinu povrchov, vrátane  PE, PP a tiež porézne - priľnie takmer 
   na všetky povrchy

Obj.číslo: 86665  Rolka

Rescue Tape 
Pružná nelepivá obväzová páska.
Na báze bavlny - pre prvú pomoc a ošetrenie malých rán.

- Nelepí sa na pokožku ani na vlasy - dá sa bezbolestne odstrániť
- Dá sa ručne trhať
- Nealergénna, trvale flexibilná a priedušná
- Odolná voči vode, oleju, mastnotám a nečistotám - zostáva na svojom mieste, 
   a to aj v ťažkých pracovných podmienkach

Obj.číslo: 86661  Rolka

Linen Tape 
Samolepiaca páska.
Špeciálne určená na lepenie a zväzovanie kabeláže.

- Vytvára originálny vzhľad káblov (OEM)
- Znižuje hluk a vibrácie
- Veľmi flexibilná - nepraská, netrhá sa
- Vysoká teplotná odolnosť až do + 105 ° C

Obj.číslo: 85776  19 mm x 10 m  Rolka
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E-Tape 
Páska na pevné a špirálové lepenie káblových zväzkov.
Navrhnutá pre e-mobilitu - na ochranu káblov v elektrických a hybridných 
vozidlách.

- Nezanecháva po sebe zvyšky, odolná voči oderu
- Vysoká tepelná odolnosť - Môže byť použitá v motorovom priestore
- Jasná oranžová farba (OEM) - jednoduchá identifikácia pre operátora
- Bez obsahu rozpúšťadiel, kompatibilné s PVC - nepoškodzuje káble

Obj.číslo: 86664  Rolka

41

Waterproof Tape Black
Špeciálne upravená, vysoko pevná, vodotesná textilná páska.
Zväzkovanie káblov v interiéri a exteriéri vozidiel, opravy dier a poškodení 
automobilových plachiet kamiónov, opravy čalúnení v automobiloch, pri výmene 
autoskiel a svetiel, dočasné opravy hadíc a trubiek, bežné lepenie...

- Vysoká pevnosť a priľnavosť, odolná vode a teplote
- O 40% silnejšia ako bežné pásky
- Prelakovateľná, neodpadáva, nerozlepuje sa, je flexibilná

Obj.číslo: 84592    Čierna  50 mm x 50 m  Rolka
    86144    Strieborná 50 mm x 50 m  Rolka

Vysoká
pevnosť

Multi Tape EVO
UV odolná textilná páska pre trvalé vonkajšie použitie.
Je ideálna na trvalé vonkajšie aj vnútorné použitie. Vytvára vodotesný spoj a je UV 
odolná.

- Nezanecháva zvyšky lepidla - ľahko sa odstrňuje, zanecháva 100% čistý povrch
- Odolná proti poškriabaniu a oteru - vhodná na maskovanie tam, kde je 
   potrebné aj brúsenie
- Dá sa trhať ručne 
- Bez obsahu halogénov a toluénu - šetrná k životnému prostrediu

Obj.číslo:86680  Rolka
  

Dodávky produktov od objednania už do 24 hodín 
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Produkty na elektroopravy

Electric Cleaner II
Čistič elektrických častí na báze rozpúšťadiel.
Veľmi dobre odstraňuje oxidáciu, olej, prach a špinu a je šetrný ku všetkým druhom 
plastov. Zanecháva takmer neviditeľný vodivý film, ktorý zároveň maže kontaktné el. 
miesta, ktoré boli predtým očistené. Chráni proti vlhkosti, vode a oxidácii ošetrených 
častí.

- Čistí, chráni, maže, zanecháva ochranný film
- Odstraňuje oxidačný film, oleje, prach a špinu - multifunkčný produkt
- Bezpečné použitie na plasty a nylon, neobsahuje škodlivé rozpúšťadlá 
- Zvyšuje účinnosť el. zariadení, chráni pred ďalším vytváraním oxidácie

Obj.číslo: 34621  500 ml  Sprej

Battery Terminal Grease
Ochrana kontaktov akumulátorov a batérií.
Vyvinutý na ochranu pólov akumulátorov a elektrických kontaktov pred koróziou 
a oxidáciou. Zaisťuje spoľahlivé štartovanie a zvyšuje životnosť batérií.

Použitie: všetky druhy batérií a akumulátorov, svorky batérií 
vysokozdvižných vozíkov, záložných zdrojov, generátorov...

Obj.číslo: 86143  400 ml  Sprej
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Quick Freeze
Rýchlo pôsobiaci zmrazovací a schladzovací sprej. 
Ideálny pre testovanie senzorov, cievok sytičov. el. systémov palivových 
vstrekovacích zariadení a pre všetky ďalšie el. súčasti pre stimulovanie zimných 
podmienok, studených štartov, atď.. Po vyparení nezanecháva žiadne usadeniny 
alebo zvyšky.

- Bezpečný na všetky materiály - nepoškodzuje plasty ani nezanecháva škvrny
- Rapídne rýchle ochladenie - ochladzuje do -30 °C
- Šetrné použitie na všetky materiály

Obj.číslo: 86636  500 ml  Sprej

S 100
Vysokokvalitný 100% silikónový tuk.
Určený na ošetrovanie gumových komponentov, gumových tesnení, atď.. Chráni 
proti vlhkosti vypínače, spínače a elektrické časti.

- Veľmi ľahko penetruje do materiálu a chráni ho aj zvnútra
- Mazacia schopnosť až do -75 °C
- Nedá sa zmyť vodou vrátane vriacou
- Vysoká odolnosť proti elektrickému skratu

Obj.číslo: 34920  400 ml  Sprej

Ignition Dryer
Sušiaci a ochranný prostriedok.
Rýchloúčinkujúci sušiaci a ochranný prostriedok na zapaľovanie motora 
a ostatné elektrické systémy.

- Určený na všetky elektrické a elektromechanické súčiastky
- Bezpečný na gumu a plasty

Obj.číslo: 60495  400 ml  Sprej

Fusion Wrap Black
Vysoko flexibilná samovulkanizačná izolačná páska.
Poskytuje vynikajúcu a permanentnú dielektrickú ochranu. Vynikajúca 
odolnosť voči vode, olejom a mnohým ďalším chemikáliám.

- Odoláva zmršťovaniu a rozpínaniu spôsobenému zmenami teplôt 
   pri vonkajších aplikáciách

Obj.číslo: 34725  25 mm x 16.5 m  Rolka
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Nátery, ochranné vrstvy

Galvapro
Špeciálne vyvinutý k ochrane plechov a iných dielov pred prelakovaním.
Rýchloschnúci zvárateľný galvanizér s excelentným krycím filmom a vzhľadom. 
Bol vyvinutý pre ochranu všetkých druhov krycích plechov a je kompatibilný so 
všetkými bežnými spôsobmi lakovania. Galvapro vytvára veľmi hladký povrch, 
suchý na dotyk je už po 30 minútach.

- Dobre vodivý
- Vynikajúca odolnosť proti korózii
- Ideálny na ochranu bodových zvarov, neobsahuje škodlivé plyny
- Prelakovateľný po 30-tich minútach

Obj.číslo: 34547  400 ml  Sprej
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Zinc Alu Spray
Produkt špeciálne vyvinutý k ochrane plechov a iných dielov pred koróziou.
Obsahuje 98% čistého zinku s prídavkom hliníkových pigmentov.

- Vynikajúca priľnavosť ku kovovým materiálom
- Perfektné krytie produktu, vynikajúca ochrana proti korózii a oxidácii
- Prelakovateľný už po 10 minútach rôznymi druhmi lakov alebo náterov
- Možnosť zvárania cez ochranný film
- Dobrá chemická odolnosť

Obj.číslo: 85479  400 ml  Sprej

Construction Primer
Vysokokvalitný náter na ochranu pred koróziou.
Špeciálne vyvinutá červená základová farba, má vynikajúcu priľnavosť 
a flexibilitu. Je určený na tuhé a polotuhé materiály, vytvára obzvlášť pevný 
podklad pre ďalšiu úpravu nátermi alebo lakmi. 

- Výborná odolnosť voči poveternostným vplyvom
- Neobsahuje ťažké kovy a toxické prísady, nízky obsah VOC
- Zvárateľný
- Vhodný na kovy, drevo, dokonca aj na staré nátery
- Vysoká mechanická pevnosť a flexibilita

Obj.číslo: 86183  500 ml  Sprej

Stainless HCR
Práškový ochranný náter s obsahom nerezových častíc.
Odoláva korózii a vysokým teplotám. 
Aplikácie:
- nátery bojlerov, kovových nádrží, kotlov, vodomerov
- lodný a poľnohospodársky priemysel
- ochrana zvarov, skrutiek, matíc

- Vytvára pevnú a odolnú vrstvu
- Vytvára pružný ochranný film odolný voči odlupovaniu
- Vytvára, matný, nerezový vzhľad odolný chemikáliám

Obj.číslo: 16040  567 ml  Sprej

Graphene Primer 
Prostriedok určený na ochranu povrchov pred koróziou.
Inovatívny, vysokokvalitný prostriedok, určený na ochranu povrchov pred 
koróziou s až 4x dlhšou odolnosťou.

- Až 4x dlhšia odolnosť proti korózii - bariéra grafénových nanodoštičiek
- Výnimočná ochrana proti korózii - soľný test 1750 hodín a viac (ASTM G 85)
- Bez obsahu zinku - menej škodlivý pre životné prostredie
- Mimoriadne silná priľnavosť k kovovým povrchom - mäkká oceľ, hliník, 
   galvanicky pozinkovaná oceľ, atď.
- Mimoriadne rýchle schnutie - prelakovateľný po 20 minútach 
- Vynikajúca flexibilita DIN EN ISO 6860 a ASTM D522 - náter sa neodlupuje 
   a nepraská
- Vynikajúce bariérové vlastnosti - grafén výrazne predlžuje životnosť povlaku

Obj.číslo: 86718  500 ml  Sprej
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Copper Weldprimer
Ochranný náter/primér na medenej báze.
Ideálny prostriedok (primér) pred zváraním (bodovým alebo MIG). Vytvára ochranný 
náter proti korózii. Je zvarovateľný, chráni kovové diely pred koróziou. Ochranná 
vrstva chráni povrchy a zváracie trysky pred odlietajúcou truskou a tiež redukuje 
vytváranie trusky.

- Rýchle schnutie - šetrí čas
- Vysoký obsah sušiny - hrubá vrstva náteru zaručuje vynikajúcu ochranu pred koróziou
- Aplikovateľný na rôzne povrchy - univerzálne použitie, šetrí skladové zásoby
- Veľmi dobrá elektrická vodivosť - ideálny na bodové alebo MIG zváranie - redukuje 
   vytváranie trusky a chráni aj podklad pred truskou

Obj.číslo: 86354  500 ml  Sprej

Toughcoat
Špeciálny produkt pre lakovníkov.
Určený na vytvorenie pôvodných štruktúr povrchov na karosériách 
a ochranu častí karosérie automobilu pred kamienkami, koróziou, atď..

- Vynikajúca krycia schopnosť jednou vrstvou
- Vytvára rôzne štruktúry povrchu - vytvára aj originálne štruktúry 
   povrchu OEM
- Nesteká, nedeformuje sa pri väčších vrstvách - prekrýva zvary a švy
- Brúsiteľný po vytvrdnutí - povrch je možné dodatočne upravovať
- Vysoký obsah sušiny 60% - vyhovuje predpisom VOC

Obj.číslo: 86721  Čierna  1 l Fľaša
    86722  Sivá  1 l Fľaša
    86723  Biela  1 l Fľaša

Toughcoat 2
Zmes syntetickej gumy a živice.
K ochrane najmä spodných častí karosérie proti korózii a abrazívnym 
vplyvom. Toughcoat 2 môže byť tiež použitý ako zvukový izolant vnútri 
plechov karosérie.

- Dobrá priľnavosť, vysoká flexibilita
- Tixotropný - nesteká
- Vynikajúce pokrytie už po prvej aplikácii
- Široký rozsah rôznych druhov povrchov pri použití striekacej pištole   
   Kent Syphon Gun

Obj.číslo: 34481  Čierna  1 l Dóza

Rubber Guard
Vysokoodolný, štruktúrovaný gumový ochranný nástrek.
Permanentne flexibilný. Nesteká pri aplikácii. Behom času nestráca svoju farbu.

- Odoláva abrázii od asfaltu a kamienkov
- Gumový základný nástrek pod lakovaný povrch
- Gumový vrchný nástrek ako ochrana povrchu proti odletujúcim kamienkom
- Protihluková ochrana (napr. vnútorné dutiny dvier)

Obj.číslo: 50110  577 ml  Sprej
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Stone Chip Coating
Ochranný nástrek podvozkov proti odletujúcemu štrku.
Prelakovateľný, elastický, ochranný nástrek. Chráni podklad pred koróziou, 
pred odletujúcim štrkom, slanou vodou a rôznymi chemikáliami. 

- Má vynikajúcu priľnavosť k podkladom
- Je ideálny na nástrek spodných častí karosérie, podvozkov, podláh 
   a rovnako aj ako protihluková ochrana

Obj.číslo: 85481  Čierna  500 ml  Sprej
    85483  Sivá  500 ml  Sprej

Waxcoat
Vosk špeciálne vyvinutý na ochranu dutín.
Waxcoat môže byť použitý dokonca aj v tých najneprístupnejších miestach s použitím 
bežných aplikátorov alebo dodávaného predĺženého aplikátora. Ideálny do dverných 
priestorov, dutín plechových profilov, dutín prahov, batožinových priestorov, podláh 
a ako ochranný film na plechy.

- Ľahká aplikácia
- Odolný vode a soliam
- Rýchle schnutie (3 hodiny)

Obj.číslo: 34488    500 ml  Sprej
    84465           1 l  Dóza
    84466  Apl. špička     1 ks  

Transparent Waxcoat
Priehľadný voskový náter vyvinutý na ochranu dutín.
Waxcoat môže byť použitý aj v tých najneprístupnejších miestach s použitím 
bežných aplikátorov alebo dodávaného predĺženého aplikátora. Ideálny do 
dverných priestorov, dutín plechových profilov, dutín prahov, batožinových 
priestorov, podláh a aj ako ochranný film na plechy.

- Výborná odolnosť voči korózii
- Vysoká penetračná schopnosť
- Dobrá priľnavosť, nízky zápach
- Odoláva poškodeniu, poskytuje dlhotrvajúcu ochranu

Obj.číslo: 86161  500 ml  Sprej
    86160      1 l  Plechovka

Wheel Spray
Akrylátový strieborný lak.
Ideálny na obnovenie vzhľadu ozdobných krytov kolies a ráfov.

- Perfektná priliehavosť na kovové, hliníkové a plastové povrchy
- Odolný voči olejom a benzínu
- Výborná ochrana pred odlietavajúcimi kamienkami

Obj.číslo: 86519  400 ml  Sprej
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Wheel Rim Silver
Akrylátová strieborná farba s vysokým leskom.
Určená na obnovenie vzhľadu ozdobných krytov kolies a ráfov.

- Obsahuje hliníkové pigmenty
- Vynikajúca priľnavosť k mnohým podkladom

Obj.číslo: 84329  400 ml  Sprej

Sound Deadening Pads
Samolepiace vypchávky.
Pôsobia ako protihluková a antivibračná tlmiaca vrstva. Môžu byť orezané 
do požadovaného tvaru. Vypchávky majú prelakovateľnú vrstvu, ktorá by 
nemala byť odstránená.

- Prelakovateľné
- Samolepiace
- Prispôsobí sa tvarom danému povrchu bez nahrievania

Obj.číslo: 34652  500 mm x 250 mm 10 ks Krabica

HT Paint
Farba odolná vysokým teplotám.
Je určená na použitie na výfuky, časti motorov, a iné teplotne namáhané 
komponenty.

- Vynikajúca priľnavosť ku kovom bez použitia priméru
- Teplotná odolnosť do +600 °C
- Rýchle schne
- Vytvára film odolný korózii a rôznym chemikáliám

Obj.číslo: 86826  Čierna  500 ml  Sprej
    86827  Strieborná 500 ml  Sprej

Lights Clear Coat Kit
Sada na opravu čírych svetlometov automobilov.
Navracia svetlometom pôvodný vzhľad a priehľadnosť. Odstraňuje 
škrabance (aj hlbšie) a vytvára trvácnu ochrannú vrstvu.

- Opravuje a obnovuje svetlomety (plast, polykarbonát, makrolon)
- 3K číry lak s vynikajúcou priľnavosťou ku plastom a plexisklu
- Neznižuje mechanickú odolnosť plastov
- Vysoká UV odolnosť, chráni pred žltnutím plastov

Obj.číslo: 85792  1 Sada 
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Body Finish Paint
Vysokokvalitný, rýchloschnúci jednozložkový akrylovýnáter.
Špeciálne vyvinutý na striekanie nových alebo opravených plechov, ktorým 
vracia originálny vzhľad (OEM).

- Pripravený k použitiu bez potreby miešania
- Profesionálny nástrek (2 ploché trysky pre malé i veľké plochy).
- Vynikajúce krycie vlastnosti. Bezprašný po 10 minútach.
- Rýchle vytvrdnutie a odolnosť proti nárazu, vynikajúce antikorózne 
   vlastnosti
- Prelakovateľný takmer každým moderným náterovým systémom po 20 
   minútach spôsobom „mokrý do mokrého“, veľmi dobrá priľnavosť na matné 
   železné i neželezné povrchy

Obj.číslo: 85987  Sivá  500 ml  Sprej
    85988  Zelená  500 ml  Sprej
    85989  Béžová  500 ml  Sprej

Matt Black Spray
Rýchloschnúca matná čierna farba.
Určená priamo na všetky plastové povrchy bez použitia priméru.

- Vynikajúci výsledok
- Dobrá priľnavosť k väčšine povrchov

Obj.číslo: 85480  400 ml  Sprej 

Heatshield Gel
Teplovzdorný gél. 
Je určený na aplikáciu na tuhý podklad. Chráni plochy pred teplom spôsobeným 
zváraním, spájkovaním a letovaním. Tiež chráni pred otvoreným plameňom.

- Zabraňuje deformovaniu okolných plôch alebo poškodeniu teplom 
   počas zvárania
- Pomáha predchádzať nežiadúcim prechodom tepla
- Netoxický a biologicky odbúrateľný

Obj.číslo: 84145  907 ml  Fľaša

Aerosol Spray Paints
Akrylová farba v spreji.
Vhodné na všetky druhy kovov a tvrdých plastov v kombinácii s vhodným 
primérom.

- Vynikajúce krycie vlastnosti
- Kvalitný, trvácny náter - odolný voči poveternostným vplyvom
- Vynikajúca odolnosť voči vyblednutiu a slnku
- Vynikajúca priľnavosť k podkladom ošetrených primérom

Obj.číslo: 86243  Lesklá čierna  500 ml  Sprej
    86244  Saténová čierna  500 ml  Sprej
    86245  Matná čierna  500 ml  Sprej
    86246  Lesklá biela  500 ml  Sprej
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Karosárske tesnenia

Quick Seal
Vysokoakostný karosársky tmel.
Vyvinutý na báze najnovšej chemickej technológie. Kombinuje v sebe vynikajúcu 
priľnavosť s excelentnými tesniacimi vlastnosťami. Vhodný pre všetky druhy 
karosárskych prác. Má neutrálnu vôňu, nekoroduje spojuje a tesní mnoho druhov 
materiálov ako napr. kovové plechy či už lakované či bez laku, pozinkované plechy, 
hliník, drevo i väčšinu druhov plastov.

- MS Polymér
- Neobsahuje izokyanáty a riedidlá
- Ľahká aplikácia pomocou ručných alebo vzduchových vytláčacích pištolí
- Aplikácia na suchý alebo mokrý povrch
- Rapídne rýchle vytvorenie povlaku
- Prelakovateľný ihneď po aplikácii
- Nahradzuje bodové zvary
- Plne kompatibilný s vodou riediteľnými farbami

Obj.číslo: 34503  Čierna  290 ml  Kartuša
    34501  Biela  290 ml  Kartuša
    34502  Sivá  290 ml  Kartuša 
    83405  Biela  600 ml  Kartuša
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Proseal 303
Striekateľné, ľahko roztierateľné tesnenie.
Produkt špeciálne vyvinutý pre karosárske aplikácie, napr. ako striekateľné tesnenie 
pre utesnenie špár, prechodov jednotlivých dielov, švov a podobných miest za 
účelom totožnej úpravy ako je pôvodná. Je možné ho aplikovať aj na vlhký povrch.

- MS Polymér
- Neobsahuje izokyanáty ani riedidlá
- Prelakovateľný ihneď po aplikácii
- Aplikácia na suchý alebo mokrý povrch
- Rapídne rýchle vytvorenie povlaku

Obj.číslo: 85119  Čierna  290 ml  Kartuša
    85616  Sivá  290 ml  Kartuša
    85473  Béžová  290 ml  Kartuša

Proseal 404
Striekateľné, ľahko roztierateľné tesnenie.
Produkt špeciálne vyvinutý pre karosárske aplikácie, napr. ako striekateľné tesnenie 
pre utesnenie špár, prechodov jednotlivých dielov, švov a podobných miest za 
účelom totožnej úpravy ako je pôvodná. Je možné ho aplikovať aj na vlhký povrch.

- Nižšia viskozita (v porovnaní s Proseal 303) umožňuje vytvorenie 
   hladkého povrchu na prahoch dverí (OEM štruktúra)
- MS Polymér
- Neobsahuje izokyanáty ani riedidlá
- Prelakovateľný ihneď po aplikácii
- Aplikácia na suchý alebo mokrý povrch
- Rapídne rýchle vytvorenie povlaku

Obj.číslo: 86498  Čierna   290 ml  Kartuša
    86499  Sivá   290 ml  Kartuša

Ribbed Nozzle
Aplikačná špička ku karosárskym tmelom Proseal 303 a Preoseal 404.
Je určená na vytváranie originálnych štruktúr OEM.

Obj.číslo: 86667  1 ks

Feathering Brush
Štetec odolávajúci rozpúšťadlám.
S dlhými štetinami pre aplikáciu a úpravy karosárskych tmelov.

- Ľahko sa čistí 
- Vysoká odolnosť voči rozpúšťadlám

Obj.číslo: 70524  1 ks
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Sealer On Roll
Samolepiaca, karosárska, tesniaca páska na báze MS - Polymeru.
Ideálna na vytváranie tesnení pri spojoch plechov automobilov, ako napr. dvere, 
kapoty, veko batožinového priestoru, atď.. Pásky sú vyhotovené v rôznych 
šírkach a teda sa výborne hodia na všetky opravy. Je možné ich ihneď 
prelakovať a vytvoriť tým originálny vzhľad opráv. 

- Neobsahuje rozpúšťadlá ani izokyanáty
- Veľmi vysoká pevnosť, vynikajúca priľnavosť aj k lakovaným plechom
- Rýchla a jednoduchá aplikácia
- Úplne flexibilná

Obj.číslo: 83680         Sealer On Roll Kit           1 ks   
    83679         Roller        1 ks 
    85304         Adhesion Primer    400 ml  
    83681         Sealer On Roll Flat 6 mm     16 m
    83682         Sealer On Roll Flat 8 mm     16 m
    83683         Sealer On Roll Flat 10 mm     16 m
    86587         Sealer On Roll Half-moon 3 mm  6,5 m
    86588         Sealer On Roll Half-moon 6 mm     9 m
    86429         Sealer On Roll Half-moon 8 mm     9 m
    86430         Sealer On Roll Half-moon 10 mm      9 m
    86710         Sealer On Roll Flat 20 mm      5 m
    86711         Sealer On Roll Half-moon 12 mm     5 m
    86712         Sealer On Roll Wide 12 mm      5 m
    86713         Sealer On Roll Wide 15 mm      5 m

Semi Flex Epoxy Adhesive
Silný 2K epoxidový tmel.
Umožňuje neviditeľné polo-pružné opravy na väčšine plastov.  Môže sa použiť 
aj ako dokončovacia pasta.

- Vynikajúca priľnavosť na väčšinu plastov, vrátane PP / EPDM, ABS, XENOY, 
   TPO, PUR, atď.
- Bezprimérový
- Ostáva flexibilný aj po vytvrdnutí
- Môže sa aplikovať v tenkých aj hrubých vrstvách bez straty pružnosti
- Vytvára hladký povrch - ľahko sa brúsi 
- Odolný voči rozpúšťadlám
- Kompatibilný s väčšinou lakovacích systémov
- Kompatibilný s infražiaričmi
- Žiadna chemická reakcia po lakovaní

Obj.číslo: 86448  1 ks
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Opravy plastov

53

Pri jej aplikácii nie je potrebné používať žiadny aktivátor. Je ideálna pre 
oživenie a úpravy všetkých plastových dielov, ako napr. nárazníky, mriežky, 
atď..

Plastic Paint
Rýchloschnúca farba špeciálne vyvinutá na plastové diely.

- Ľahká aplikácia
- Obnovuje farbu plastov
- K dispozícii v 4 odtieňoch

Obj.číslo: 83795  Čierna  500 ml  Sprej
    83796  Tmavosivá 500 ml  Sprej
    83797  Sivá  500 ml  Sprej
    83798  Svetlosivá 500 ml  Sprej



Advanced Plastic Repair 1 Min
Univerzálny dvojkomponentný tmel na opravu plastových dielov.
Balenie sa skladá z dvoch tekutých uretánových hmôt, ktoré po zmiešaní 
vytvárajú veľmi pevné lepidlo a tmel na plasty.

- Bez obsahu rozpúšťadiel a VOC
- 50 ml balenie vhodné na dve priemerne veľké opravy
- Vytvrdnutie za 15 min (úplné do 1 hodiny)
- Opracovateľný ako karosárske tmely
- Kompatibilný so štandardnými náterovými systémami

Obj.číslo: 85474  Biela  50 ml  1 ks
    85476  Priehľadná 50 ml  1 ks

Advanced Plastic Repair 5 Min
Univerzálny dvojkomponentný tmel na opravu plastových dielov.
Balenie sa skladá z dvoch tekutých uretánových hmôt, ktoré po zmiešaní 
vytvárajú veľmi pevné lepidlo a tmel na plasty.

- Bez obsahu rozpúšťadiel a VOC
- 50 ml balenie vhodné na dve priemerne veľké opravy
- Vytvrdnutie za 15 - 20 min (úplné do 1 hodiny)
- Opracovateľný ako karosárske tmely
- Kompatibilný so štandardnými náterovými systémami

Obj.číslo: 85475  Biela  50 ml  1 ks
    85477  Priehľadná 50 ml  1 ks

PRP Primer
Primér-aktivátor na aerosólovej báze.
Určený na zlepšenie priľnavosti medzi opravárenskou hmotou KENT 
PLASTIC REPAIR a opravovaným materiálom.

- Vytvára vhodnú štruktúru opravovaného materiálu pred opravou

Obj.číslo: 84008  200 ml  1 ks

Plastic Repair Mixer Tips
Aplikačné špičky.
Určené špeciálne pre Kent Repair Plastic Systém opravárenskú hmotu. 
Tieto statické mixážne špičky zaisťujú perfektné premiešanie oboch 
komponentov obsiahnutých v kartuši.

- Každá špička na jedno použitie
- Obsahuje menej než 2 ml produktu po aplikácii

Obj.číslo: 84004  6 ks

Plastic Repair Dispenser Gun
Vytláčacia pištoľ na dvojité kartuše 50 ml.

Obj.číslo: 84005  6 ks
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Turbo Plastic Repair
Štrukturálne, rýchlotvrdnúce 2K polyuretánové lepidlo.
Určené na malé, rýchle a odolné opravy plastov a iných materiálov.

- Lepí väčšinu plastov, kovov, dreva atď. - univerzálne
- Manipulačná doba 30 sekúnd  - veľmi rýchle vytvrdnutie
- Vynikajúce plniace vlastnosti - pri vytvrdzovaní nemení objem, nevytvára 
   bubliny
- Neodlupuje sa, ľahko sa brúsi
- Veľmi dobrá flexibilita - nepraská
- Malé mixážne špičky - menej odpadu z produktu

Obj.číslo: 86391  50 ml   1 ks
    86392  Mixážne špičky  6 ks
    86393  Mixážne špičky  50 ks

Premium PU Repair 1.5
Štrukturálne, rýchlotvrdnúce 2K polyuretánové lepidlo.
Určené na malé, rýchle a odolné opravy plastov a iných materiálov.

- Nie je klasifikovaný podľa H351 - málo nebezpečný, nie karcinogénny
- Lepí väčšinu plastov, kovov, dreva atď. - univerzálne
- Manipulačná doba 1,5 minúty - rýchle vytvrdnutie
- Vynikajúce plniace vlastnosti - pri vytvrdzovaní nemení objem, nevytvára 
   bubliny
- Neodlupuje sa, ľahko sa brúsi
- Veľmi dobrá flexibilita - nepraská
- Malé mixážne špičky - menej odpadu z produktu

Obj.číslo: 86704  50 ml  1 ks

Premium PU Repair 3.5
Štrukturálne, rýchlotvrdnúce 2K polyuretánové lepidlo.
Určené na malé, rýchle a odolné opravy plastov a iných materiálov.

- Nie je klasifikovaný podľa H351 - málo nebezpečný, nie karcinogénny
- Lepí väčšinu plastov, kovov, dreva atď. - univerzálne
- Manipulačná doba 3,5 minúty - rýchle vytvrdnutie
- Vynikajúce plniace vlastnosti - pri vytvrdzovaní nemení objem, nevytvára 
   bubliny
- Neodlupuje sa, ľahko sa brúsi
- Veľmi dobrá flexibilita - nepraská
- Malé mixážne špičky - menej odpadu z produktu

Obj.číslo: 86432  50 ml  1 ks
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Plastic Adhesion Promoter
Jednokomponentný sprej na zlepšenie priľnavosti náterov ku plastom.
Zlepšuje priľnavosť ku rôznym problémovým podkladom

- Použiteľný na väčšinu plastov v automobile a v domácnosti
- Číre, bezfarebné prevedenie
- Rýchle schnutie
- Zanecháva na povrchu jemný, číry povlak

Obj.číslo: 85828  400 ml  Sprej

Plaz Tex Clear 2
Sprej na opravu povrchových štruktúr plastov - priehľadný.
Ideálny na opravu povrchových štruktúr moderných plastových nárazníkov, 
prístrojových panelov a iných plastových dielov.

- Vytvára originálny vzhľad štrukturovaných plastov OEM
- Rýchle schnutie
- Vhodný na väčšinu plastov
- Kompatibilný s väčšinou lakovacích systémov

Obj.číslo: 84586  400 ml  Sprej

Plaz Tex Clear Black
Sprej na opravu povrchových štruktúr plastov - čierny.
Ideálny na opravu povrchových štruktúr moderných plastových nárazníkov, 
prístrojových panelov a iných plastových dielov.

- Vytvára originálny vzhľad štrukturovaných plastov OEM
- Výborné krytie každej vrstvy
- Vhodný na väčšinu plastov
- Kompatibilný s väčšinou lakovacích systémov

Obj.číslo: 86235  400 ml  Sprej

Plastic Prep
Vysokokvalitný čistiaci prostriedok.
Účinné riedidlo špeciálne vyvinuté pre bezpečné použitie v profesionálnych 
karosárňach pre odstraňovanie silikónu, voskov a zvyškov mastnoty. 
Vylepšuje priľnavosť náterových produktov na väčšinu typov plastov.

- Vhodný na čistenie a prípravu nárazníkov, čistenie plastového obloženia, 
   krytov bočných zrkadiel, líšt, mriežok...
- Čistí hlboko do pórov
- Rýchlo vytvorí lesk
- Dlhá životnosť

Obj.číslo: 34699  400 ml  Sprej
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Mini Stapler Kit
Opravná sada určená na opravu plastov.
Kompaktná, bezkáblová, opravná sada určená na opravu plastov spôsobom 
zošívania horúcimi sponami. Pomocou nej je možné jednoducho opraviť 
všetky plastové diely na automobiloch, ako napr. nárazníky, prístrojové 
panely, úchyty svetlometov a chladičov, atď..

- Nabíjateľná batéria s dlhou životnosťou
- Dve úrovne použitia: nízka (12,75W) a vysoká (17W), v závislosti od 
   hrúbky plastu
- Výdrž batérie: cca. 250 spôn pri 17W pri úplnom nabití batérie
- 3 možné uhly – 45°, 90° a 180° pre zošívanie v akejkoľvek polohe
- Integrované LED osvetlenie
- Sada obsahuje 160 spôn rôznych druhov

Obj.číslo: 86355        1 Sada 
    86037  W-spony 0,6 mm  20 ks
    86038  W-spony 0,8 mm   20 ks
    86039  S-spony 0,6 mm   20 ks
    86040  S-spony 0,8 mm   20 ks
    86041  V-spony 0,8 mm   20 ks
    86279  Dvojité M-spony 0,8 mm  20 ks
    86280  Dvojité S-spony 0,8 mm   20 ks 

Kompletná
sada

86037 86038 86039 86040 86041 86279 86280

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.

Prípadová štúdia opravy odlomeného úchytu svetlometu:

TOP
PRODUKT



Náradie a príslušenstvo

Blazer Torch
Butanový horák so zabudovaným elektrickým zapaľovačom.
Ovládací ventil zaručuje reguláciu a úpravu plameňa. 
Dodávaný s odnímateľným stojanom.

- Ekonomický - jedna náplň vydrží cca. 2 hodiny práce
- Max. teplota plameňa do 1350 °C
- Plnenie bežným butánom do zapaľovačov

Obj.číslo: 83092  1 ks

Air Caulking Gun
Veľmi ľahká hliníková vzduchová vytláčacia pištoľ.
Pre použitie na štandardné plastové a kovové kartuše.

- Vstavaný regulátor tlaku pre základné ovládanie
- Maximálny pracovný tlak 10 bar / 145 p.s.i. / 10.2 kgf/cm2
- Robustná konštrukcia, rýchla inštalácia alebo vybratie kartuše

Obj.číslo: 34894  1 ks
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Battery Caulking Gun
Akumulátorová vytláčacia pištoľ.

Pre použitie na štandardné plastové a kovové kartuše.

- Robustná konštrukcia
- Rýchla inštalácia alebo vybratie kartuše
- Výkonná nabíjacia batéria - 4.8 (jedno nabitie postačuje na 10 až 15 
   aplikácií)

Obj.číslo: 86350      1 ks
    86351  Náhradný akumulátor  1 ks
    86352  Náhradná nabíjačka  1 ks

Air Piston Gun
Vzduchová vytláčacia pištoľ s piestom.
Pre vytláčanie vysoko viskóznych materiálov.

- Vhodná na vytláčanie tmelov v kartušiach štandardných veľkostí
- Vhodná aj na vytláčanie tmelov balených vo fólii
- Piestové prevedenie eliminuje riziko vytvorenia vzduchových bublín

Obj.číslo: 85669  1 ks

Transparent Sealer Gun
Veľmi ľahká, ručná vytláčacia pištoľ.
Pre použitie na štandardné plastové a kovové kartuše.

- Robustná konštrukcia
- Rýchla inštalácia alebo vybratie kartuše

Obj.číslo: 83673  1 ks

Kent Multigun
Vzduchová vytláčacia pištoľ pre aplikáciu striekateľných tmelov.
Vynikajúca na vytvorenie originálneho vzhľadu opráv (OEM).

- Maximálny tlak 8 bar, pracovný tlak 2-6 bar
- Jednoduché použitie aj na ťažko prístupných miestach
- Jednoduchá výmena aplikačných trysiek, ľahké nastavenie požadovanej 
   štruktúry

Obj.číslo: 84325  1 ks

Kent Syphon Gun
Vzduchová aplikačná pištoľ.
Určená pre aplikáciu podvozkových ochranných náterov.

- Nastaviteľná tryska pre dosiahnutie ideálnej štruktúry

Obj.číslo: 34483  1 ks
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Underbody Spray Coating Gun
Vzduchová aplikačná pištoľ.
Určená na nástrek podvozkových ochranných náterov.

- Praktický, odnímateľný plastový nástavec, ľahko vymeniteľný pri 
   zaschnutí produktu.

Obj.číslo: 86190     1 ks
    86191  Náhradné hlavice 3 ks

Pro Bit 
Vrtáky na odvŕtavanie bodových zvarov s dlhou životnosťou.
Max. povolené otáčky 1200/min.

Obj.číslo: 43782  8 mm  1 ks
    48733  6 mm  1 ks

Welding Blanket
Chráni povrchy pred plameňom, iskrami a roztaveným kovom.
Materiál: flexibilný textil s obsahom kremíka.

Obj.číslo: 19559  920 mm x 1830 mm 1 ks 

- Neobsahuje azbest

Aero Grip
Ergonomická rúčka na použitie k aerosólovým nádobám.
Vhodný na väčšinu bežných druhov aerosólových nádob.

Obj.číslo: 86690  1 ks 

- Jednoduchšia manipulácia so sprejom - na dlhšie práce
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Register produktov
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2K Epoxy Panel Bond   35
2K Metal Epoxy Adhesive  36
91 IN 1     6

A
Acrysol 16
Advanced Plastic Repair 1 Min  54
Advanced Plastic Repair 5 Min  54
Aero Grip    60
Aerosol Spray Paints   49
Air Caulking Gun   58
Air Co Eucalyptus   26
Air Co One Shot    25
Air Co Refresh    25
Air Jet     27
Air Piston Gun    59
All In One    32
All Purpose Foam Cleaner  16
Alloy Wheel Cleaner   22
Anaerobic Activator   32
Anaerobic Adhesives Kit  30
Anti Seize    8
Aqua Dressing    24
Auto Grease White   4

B
Battery Caulking Gun   59
Battery Terminal Grease  42
Belt Dressing    9
Blazer Torch    58
Blue Grease    5
Body Finish Paint   49
Brake Parts Cleaner 2   16
Brake Plate Lubricant   8

C
Car Shampoo & Wax   20
Ceramic 1200    8
Ceramic 1200 Pressure Pack  8
Cleaner & Spotter   19
Construction Primer   45
Copper Weldprimer   46
Cut & Drill Fluid 2   9

D
Dashboard Wipes   23
Diesel One Shot 2   12
DPF Cleaner Foam   19
DPF Cleaner Ultra   12
Dry Lube    6

E
Easy Bind    39
Easy Grip    39
Electric Cleaner II   42
Engine Cleaner    21
Engine Flush - Solvent Free  13
Engine Stop Leak   14
E-Tape     41
Exhaust Assembly Paste  32
Expanding Foam   37

F
Feathering Brush   51
Finishing Cloths   27
Fleet Treat 950    14
Fuel Guard II    11
Fusion Wrap Black   39
Fusion Wrap Black   43

G
Galvapro    44
Gasket & Carbon Stripper  33
Gearbox Stop Leak   14
General Hand Cleaner   23
Glass Kleen    17
Glass Kleen 2    17
Graff ti Wipes    19
Graphene Primer    45

H
Heatshield Gel    49
Hi-Absorbent Synthetic Leather  27
High Bond Kit    36
High Strength Tape   38
HST Clear    38
HT Paint    48

CH
Chain Lube 2    5

I
Ignition Dryer    43
Injector Release Agent   10

K
KD 400     5
Kent Hand Wipes   23
Kent Multigun    59 
Kent Syphon Gun   59

L
Large Sponge    27
Leak Detector    33
Lights Clear Coat Kit   48
Linen Tape    40
Longlife – Exterior Plastic Treatment 22

M
Matt Black Spray   49
Mini Stapler Kit    57
MS Prep    2
Multi Cleaner Gel   18
Multi Seal Tape    38
Multi Tape EVO    41
Multibond HT    36
Multi-Cleaner    17

N
Nano Wash & Wax   20
New All Purpose Foam Cleaner  16
Nutlock     30
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Register produktov

O
Oil Absorbent Granules   19
Oil Enhancer Plus   12
One Shot    17

P
Patch ‘n’ Bond Kit   37
Perfect Inox    28
Performance NLC   25
Performance NLR   25
Petrol One Shot 2   12
Pipe Seal    31
Plastic Adhesion Promoter  56
Plastic Clean & Protect   24
Plastic Dressing   23
Plastic Paint    53
Plastic Prep    56
Plastic Pump Disp. – Solvent Resistant 28
Plastic Repair Dispenser Gun  54
Plastic Repair Mixer Tips  54
Plaz Tex Clear 2    56
Plaz Tex Clear Black   56
Powerlock    31
Prelock     31
Premium PU Repair 1.5   55
Premium PU Repair 3.5   55
Primer Black    3
Pro Bit     60
Proseal 303    51
Proseal 404    51
PRP Primer    54
PTFE Lubricant +   6
Python Wrap II    40

Q
Quick Freeze    43
Quick Seal    50

R
Radiator Flush    13
Radiator Oil Emulsifier   13
Radiator Stop Leak   13
Rapid Bond 15+60 min   35
Rapid Bond 4    35
Rapid Gasket    32
Re-Odouriser    26
Rescue Tape    40
Ribbed Nozzle    51
Rotabond 2000    34
Rubber Guard    46
Rust Converter    10
Rust Remover    10
Rusty Clear    7
Rusty Penetrant   7
Rusty Shock Spray   7

S
S 100     43
S100     9
Screenfix    2

Screenprep Wipe   3
Sealer On Roll    52
Semi Flex Epoxy Adhesive  52
SF 100     9
SG15     37
Showroom Glaze   24
Siligasket 2    30
Siligasket Neutral   29
SL500     5
Soft Surface Cleaner   15
Sound Deadening Pads   48
Special Release Agent   18
Speedy 500    18
Spray Wax    28
Stainless HCR    45
Stone Chip Coating   47
Studlock    30
Super Bond Kit    36
Super-Co Polymer Dewaxer  21

T
Tar & Glue Remover   18
Tekchek    33
Topdress – Waterbased Tyre Dressing 22
Toughcoat    46
Toughcoat 2    46
Traff c Film Remover   21
Transparent Sealer Gun   59
Transparent Waxcoat   47
Turbo & GPF Cleaner   14
Turbo Plastic Repair   55
Tyre Dressing    22

U
Ultrasonic Cleaning Solution  26
Ultrasonic Cleaning Unit  26
Underbody Spray Coating Gun  60
Upholstery Cleaner   24
Urefix Fast    3

V
Vent Air Freshner   28
Versatape    39
Viewmaster Kit    3

W
Wash & Wax Car Shampoo  21
Waterproof Tape Black   41
Waxcoat    47
Welding Blanket   60
Wheel Rim Silver   48
Wheel Spray    47
White Grease 3    4
Xtreme Force Tape   40

Z
Z43     6
Zinc Alu Spray    45
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SlovaKENT s.r.o.
Hadovce 60, 945 01 Komárno

Tel.: +421 35 7714 295, Mobil: +421 908 317 885

E-mail: office@slovakent.sk
www.slovakent.sk
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