
KATALÓG PRODUKTOV DIVÍZIA PRIEMYSEL



Systém manažérstva ISO 9001:2015

Systém environmentálneho manažérstva ISO 14001:2015

Zárukou kvality našich služieb a pozitívnym signálom pre našich 

zákazníkov je uznávanou certifikácia našej spoločnosti 

medzinárodnou 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 servisnej chémie značky KENT

svetových dodávateľov vysokoúčinných chemických produktov používaných na čistenie, 

starostlivosť, opravy a údržbu. 

Vysokokvalitné produkty KENT majú vynikajúcu reputáciu vo všetkých odvetviach priemyslu.

 

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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Mazivá a uvoľňovače

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
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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

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

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

White Ultra Lube
Viacúčelové mazadlo na kalciovej báze strednej viskozity.

Má vynikajúce mazacie vlastnosti, chráni proti korózii, slanej vode a je odolné voči teplu a chladu.

- Kalciová báza- neprepúšťa vodu na rozdiel od lítiových mazadiel
- Neobsahuje silikóny - bezpečné použitie v lakovniach
- Vynikajúca priľnavosť - nesteká a nekvapká
- Zachováva vlastnosti v širokom teplotnom rozsahu
- Neobsahuje škodlivé rozpúšťadlá - bezpečné použitie na všetky komponenty
- Obsahuje aditíva proti korózii a proti opotrebovaniu

Obj.číslo: 34403 500 ml Sprej
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Chain Lube 2
Mazadlo na reťaze.

Odstraňuje škrípanie reťazí a chráni pre 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

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

Multi Function Spray
Multifunkčný sprej.

Určený na mazanie nízkootáčkových mechanizmov, uvoľňovacie a montážne práce v nemocniciach, 
laboratóriách, farmaceutickom a potravinárskom priemysle, údržbárskych dielňach, automobilovom 
priemysle, poľnohospodárskom priemysle. 

- Maže, impregnuje, chráni proti zadieraniu, odstraňuje oxidáciu, chráni pred vlhkosťou, odstraňuje asfalt  
  a čistí rôzne plochy, je kompatibilný so všetkými plastmi a elastomérmi
- Certifikát NSF H1 
- Je čistý, bezfarebný, neobsahuje silikóny, neobsahuje kyselinu ortofosforečnú ani chlórové rozpúšťadlá
- Na báze rastlinných estérov, je plne biologicky odbúrateľný, neobsahuje VOC(podľa kritérií OCDE) 
  a má prirodzenú vôňu
- Nedráždivý, nevytvára fotochemickú reakciu, má veľmi nízke povrchové napätie

Obj.číslo: 85810 400 ml Sprej
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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

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

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.

- Grafitová 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 disulfidu molybdénu zaisťuje dokonalé premazanie povoľovaných dielov. Neobsahuje kyseliny.

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

Obj.číslo: 83726 400 ml Sprej
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Silicone Grease
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
- Neobsahuje mastné kyseliny a rozpúšťadlá, UV odolný

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

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

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
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Rid Rust
Unikátne viacúčelové mazadlo a penetrant.

Použite: elektrárne, vodné hospodárstvo, poľnohospodárske stroje, papierne, textilný priemysel, lodný 
priemysel, chemický priemysel.

- Odpudzuje vlhkosť a vytvára trvácny ochranný film
- Penetruje aj do najmenších škár
- Obsahuje aditíva, ktoré znižujú trenie a zabezpečujú dlhodobú ochranu pred koróziou
- Je číre, nešpiní povrchy, nepoškodzuje plasty a gumu
- Obsahuje PTFE
- Ventil 360° - sprej použiteľný v každej polohe

Obj.číslo: 34410 500 ml Sprej
 34411 5 l Kanister



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: 30012 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
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Čistiace prostriedky, odmasťovače

Acrysol
Veľmi účinné a čisté rozpúšťadlo.

Určené na čistenie a odmasťovanie rôznych povrchov.

- Rýchly účinok; rozpúšťa zvyšky lepidiel, tesnení, asfalt, oleje, vosky a silikonové 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
 83940 25 l Kanister
 83945 200 l Sud
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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
 34415 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

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

Glass Kleen 2
Čistiaca pena na sklo.

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
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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.

- Neobsahuje chlórové rozpúšťadlá alebo acetón
- Odstraňuje mnoho druhov lepidiel
- Rýchle sa odparuje a nezanecháva mastné zvyšky

Obj.číslo: 34705 1 l Plechovka

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

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

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

Obj.číslo: 83910 600 ml Sprej
 84127 25 l Sud

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

11

Glass Kleen
Koncentrovaný čistič na sklá.

Obsahuje prísady proti zahmlievaniu skiel a deodoranty na elimináciu zápachov.

- Zanecháva kryštálovo čisté sklá
- Pomer riedenia 1:40

Obj.číslo: 86440 960 ml Fľaša



Perfect Inox
Vysokoúčinný prostriedok na ošetrovanie a čistenie nerezových plôch.

Odstraňuje rôzne nečistoty, mastnotu, pripálené tuky z nerezových plôch.

- Schválený normou FDA A7 pre nepriamu aplikáciu v styku s potravinami
- Odstraňuje rôzne nečistoty, pripálené oleje
- Vytvára ochranný film, ktorý chráni pred vodným kameňom.
- Jednoduché použitie - rýchlo pôsobí

Obj.číslo: 84119 500 ml Sprej

Fuel Guard II
Unikátny vysoko koncentrovaný čistič paliva.

Na báze oleja, ktorý zaisťuje maximálnu účinnosť pri spaľovaní u všetkých benzínových a dieselových 
motorov. Čistí vstrekovacie trysky, palivové systémy a znižuje spotrebu.

- Chráni proti usadzovaniu nečistôt, zvyšuje životnosť trysiek a palivových čerpadiel
- Na báze oleja, nie amoniaku
- Nepoškodzuje katalyzátory a kyslíkové čidlá
- Viaže na seba vodu a odstraňuje ju tak z palivových nádrží

Obj.číslo: 83970 250 ml Fľaška
 83975 5 l Sud
 83977 200 l Sud

Graffiti-Off
Výkonný, vysoko kvalitný priemyslový odstraňovač graffiti.

Špeciálne vyvinutý na rýchle a bezpečné odstraňovanie graffiti z pevných, tuhých povrchov. 
Obzvlášť efektívny na dieloch karosérie, kovových povrchoch, stenách, rôznych plastových predmetoch 
a kontajneroch.

- Neobsahuje chlórované rozpúšťadlá
- Tixotropné zloženie - priľnie k vertikálnym povrchom
- Konzistencia podobná pene - hlbšie aktívne čistenie na jemných alebo tvrdých povrchoch

Obj.číslo: 86315 400 ml Sprej
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Multi-Cleaner
Multifunkčný čistič na báze vody, určený na textílie, kovy a plasty.

Čistí všetky typy vinylov, plasty a tvrdú gumu. 
Zanecháva nový, prirodzený vzhľad upravovaného materiálu.

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

Obj.číslo: 80260 1 l Fľaša
 80261 5 l Kanister



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

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

Oil Absorbent Granules
Vysokoabsorbčné granule určené na čistenie podláh v dielňach, servisoch.

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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Graffiti Wipes
Vlhčené utierky určené na odstraňovanie graffiti 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 fixiek
- Netoxické, nehorľavé

Obj.číslo: 85978 50 ks Dóza



General Hand Cleaner
Koncentrovaný čistič na umývanie rúk.

Odstraňuje rôzne nečistoty ako napr. olej, mazivá, decht, bitúmen, farby, tuky, a pod..

- Vysoko koncentrovaný - len 3 ml postačujú na dôkladné umytie rúk
- Obsahuje jemné abrazívne granule - odstraňuje aj odolné nečistoty
- Obsahuje prísady šetrné k pokožke a vysoko kvalitné mastné kyseliny - efektívne čistí pokožku 
  ale zanecháva ruky jemné a vytvára na nich jemný ochranný film
- Neobsahuje silikón a je pH neutrálny - bezpečné použitie v lakovniach
- Dermatologicky testovaný ako „Veľmi dobrý“ - nemá žiadne alergické, toxické alebo dráždivé účinky

Obj.číslo: 86598 3 l Dóza
 86202 1 ks
 86203 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 
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Kent Hand Wipes
Vlhčené čistiace utierky určené na rýchle čistenie rúk.

Polypropylénové utierky s vynikajúcim čistiacim účinkom.

- Obsahujú pleťový kondicionér
- Oodstraňujú odolnú špinu, oleje, mastnoty, farby, atď.

Obj.číslo: 86088 50 ks Dóza



Tesnenia, tesnenia čerpadiel

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
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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

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.

- 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.

- 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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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

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

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

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 200 ml Sprej
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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

Lubri-Pack
Vysoko výkonné tesnenie pohyblivých častí čerpadiel.

Špeciálne zloženie vlákien, ktoré sú patentované, robia LUBRI-PACK veľmi pevným a zároveň mäkkým 
a flexibilným - ohybným.

- Ľahko sa montuje a demontuje. Je impregnované grafitom pod veľmi vysokým tlakom. Táto metóda 
  impregnácie grafitom je vhodná aj preto, lebo následne grafit nešpiní.
- Môže byť použité aj na poškodené povrchy - môžete ho použiť aj v prípade, že je hriadeľ alebo 
  domček poškodený. 
- Je samomazný aj pri pôsobení vysokej teploty alebo chemikálií.
- Je vyrobený z materiálu, ktorý výborne vedie teplo. Preto je schopný odvádzať teplo preč od hriadeľa 
  a výrazne tak predĺžiť jeho životnosť.

Obj.číslo: 33367 2 m x 12,7 mm
 33357 3,5 m x 9,53 mm
 33351 5,5 m x 7,94 mm
 33347 7,5 m x 6,35 mm
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Lepidlá, tesniace materiály

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, tesní
- Neobsahuje rozpúšťadlá - môže byť takmer ihneď prelakovaný
- Neobsahuje izokyanáty - šetrí zdravie mechanikov a životné prostredie
- Veľmi vysoká pevnosť
- Úplne flexibilná - 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 290 ml Black  Kartuša
 34453 290 ml Brown  Kartuša
 34454 290 ml White  Kartuša
 34456 290 ml Grey  Kartuša
 85465 290 m Silver Grey Kartuša
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Rotabond MS
Určený na vytváranie elastických konštrukčných spojov a elastických tesnení.

Rotabond MS má vynikajúcu priľnavosť bez priméru ku takmer všetkým podkladom ako napr.: kovy 
železné i neželezné, hliník, nerezová oceľ, zinok, meď, laminát, guma, betón, chromované kovy, 
lakované kovové povrchy, PVC, polystyrén, drevo, sklo, mramor, lakované povrchy, väčšina druhov 
plastov, atď..

- Vynikajúca priľnavosť ku všetkým typom materiálu bez použitia priméru - lepí, tesní
- Neobsahuje rozpúšťadlá - môže byť takmer ihneď prelakovaný
- Neobsahuje izokyanáty - šetrí zdravie mechanikov a životné prostredie
- Úplne flexibilný - nezmršťuje sa, nestarne, netvrdne
- Použiteľný aj na mokrý povrch (dokonca aj pod vodou)
- Vysoká elasticita, vynikajúca odolnosť voči UV žiareniu

Obj.číslo: 85081 290 ml White Kartuša
 85082 290 ml Grey Kartuša
 85083 290 ml Black Kartuša
 85265 1 ks Aplikačná špička plochá

Rotabond Hi Tack
Vysokoakostný lepiaci a tesniaci tmel na báze MS Polyméru.

Má vynikajúcu prvotnú pevnosť a priľnavosť a preto je špeciálne vhodný na upevňovanie vertikálnych 
predmetov ako napr. fasádne panely. Má neutrálnu vôňu, nekoroduje, lepí a tesní mnoho druhov 
materiálov. Je možné ho použiť na upevnenie panelov, izolačných dosiek, omietkových dosiek, ťažkých 
MDF, tabúľ, rámov, zasklenia, obkladov, atď..

- Vynikajúca prvotná pevnosť
- Neobsahuje rozpúšťadlá alebo izokyanáty
- Trvale flexibilný - nezmršťuje sa, nepraská a netvrdne
- Aplikácia na suchý alebo mokrý povrch - vynikajúca odolnosť voči UV žiareniu

Obj.číslo: 85608 290 ml Kartuša
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Rotabond Fast Tack
Extrémne rýchly jednokomponentný lepiaci a tesniaci tmel na báze MS Polyméru.

Vyznačuje sa rýchlou prvotnou pevnosťou a vynikajúcou priľnavosťou ku mnohým povrchom ako napr. 
lakované a nelakované povrchy, holé kovy, pozinkované povrchy, hliník, drevo, betón, keramika, tehla, 
kameň, omietka, skla, sklolaminát a PVC. Dá použiť na širokú škálu vnútorných a vonkajších aplikácií 
na horizontálnych a vertikálnych podkladoch.

- Extrémne rýchla prvotná pevnosť
- Bezprimérové použitie
- Neobsahuje rozpúšťadlá alebo izokyanáty
- Trvale flexibilný - nezmršťuje sa, nepraská a netvrdne
- Aplikácia na suchý alebo mokrý povrch

Obj.číslo: 86608 290 ml Kartuša



MS Clear HS
Univerzálny lepiaci a tesniaci prostriedok

Vhodný na použitie na najrôznejšie povrchy v interiéri aj exteriéri. Má vynikajúcu priliehavosť 
k väčšine materiálom vrátane železných kovov, neželezných kovov, sklu, drevu, mramoru, väčšine 
plastov, lakovaným plochám atď. Po vytvrdnutí vytvára číry, neviditeľný a elastický spoj. 

- Vynikajúca priľnavosť ku všetkým typom materiálu bez použitia priméru - lepí, tesní
- Číry po vytvrdnutí - vytvára neviditeľné tesnenie
- Neobsahuje izokyanáty, rozpúšťadlá a PVC - šetrí zdravie mechanikov a životné prostredie
- Veľmi vysoká pevnosť
- Úplne flexibilný - nezmršťuje sa, nestarne, netvrdne
- Použiteľný aj na mokrý povrch 
- Kompatibilný s MS Prep - zvýšená pevnosť a priľnavosť
- Vysoká elasticita, vynikajúca odolnosť voči UV žiareniu, neutrálna vôňa

Obj.číslo: 85050 310 g Kartuša

2K MS Sealer
Dvojkomponentný lepiaci a tesniaci tmel na báze MS Polyméru.

Je rýchloschnúci, rýchlotvrdnúci a má vynikajúcu priľnavosť k rôznym podkladom. 2K MS Sealer 
je určený na lepenie, tesnenie a vypĺňanie rôznych profilov, plechov ale aj na lepenie a tesnenie väčších 
plôch. Aplikuje sa pomocou zmiešavacieho nástavca ručnou alebo automatickou vytláčacou pištoľou. 
Pomer miešania 1:1.

- Jednoduché použitie pomocou vytláčacej pištole
- Produkt zachováva svoju pružnosť aj po úplnom vytvrdnutí, minimálne zmršťovanie, odolný voči 
  vibráciám, dobrá odolnosť voči UV žiareniu.
- Použiteľný aj na mokré povrchy, prelakovateľný
- Vynikajúca priľnavosť ku kovom, sklu, plastom, lakovaným povrchom, drevu, betónu
- Neobsahuje izokyanáty, rozpúšťadlá, silikón

Obj.číslo: 85239 250 ml Kartuša
 85246 6 ks
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Rapid Bond
Dvojkomponentné lepidlo pre konštrukčné a kompozitné lepenie.

Rapid Bond je ideálne na štruktúrne lepenia rôznych materiálov ako napr. oceľ, plasty, keramika, hliník, 
polykarbonáty, obzvlášť tam, kde sa vyžaduje vysoká odolnosť pri nárazoch. Typické použitie: lepenie 
striech automobilov, sklolaminát, automobilové spojlery, športové potreby, atď..

- Vysoká odolnosť proti nárazu
- Špeciálne mixážne špičky - rýchlo a dôkladne premiešané komponenty, minimálne straty
- Vynikajúca odolnosť voči kyselinám, uhľovodíkom a soľným roztokom - široká oblasť použitia
- Ideálny na použitie pri konštrukčnom spájaní kovov, kompozitných spojív, plastov a na keramike
- Vypĺňa veľké medzery, má vysokú pevnosť v šmyku
- Ideálny pre štrukturálne spájanie kovov (vrátane hliníka, nehrdzavejúcej ocele) GRP, kompozitov, 
  plastov (vrátane ABS, akrylových, vinylových, PVC, polykarbonátových) epoxidových laminátov 
  a gélových vrstiev, kde je potrebná vysoká rázová húževnatosť.

Obj.číslo: 85042 250 ml Kartuša
 86031 1 ks Mixážna špička
 85043 50 ml Kartuša
 85045 1 ks Mixážna špička



Rapid Bond 15+60 min
2-komponentné metakrylátové lepidlo v štandardnej kartuši.

Ideálny na štruktúrne lepenia rôznych materiálov, ako napr. oceľ, plasty, keramika, hliník, 
polykarbonáty, obzvlášť tam, kde sa vyžaduje vysoká odolnosť pri nárazoch.

- Vysoká pevnosť - ideálny 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 250 ml 15 min. Kartuša
 85253 250 ml 60 min. Kartuša
 85045 6 ks Mixer Nozzles

Injection Resin
Epoxyakrylátová živica (chemická kotva) bez obsahu styrénu.

Určená na upevnenie stĺpov, železných konštrukcií do betónu, kvádru, tehál alebo prírodného 
kameňa. Jedná sa o rýchlu a spoľahlivú náhradu klincov, vrutov, hmoždiniek, a dokonca i oceľových 
kotiev používaných napríklad pri kotvení oceľových hál a budov, zvodidiel, plotov, stĺpov, atď..

- Vhodná na použitie aj vo vlhkých podmienkach
- 2-komponentný systém zaručuje veľmi rýchle vytvrdnutie
- Kartuša vhodná do klasickej vytláčacej pištole
- Dobrá chemická odolnosť
- Ideálna na použitie v interiéri aj exteriéri

Obj.číslo: 86120 165 ml Kartuša
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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 50 ml Biela Kartuša
 84511 50 ml Sivá Kartuša
 84005 1 ks Aplikačná pištoľ
 84004 1 ks Mixážna špička



Butyl HT
Tesniaci prípravok na báze butylu na vypĺňanie a tesnenie spojov.

Vysokokvalitná butylová tesniaca hmota, ktorá priľnie k mnohým podkladom bez potrebnej prípravy 
či primérov. Vytvára suchý povrch, ktorý môže byť následne natretý alebo prelakovaný. Neobsahuje 
žiadne aromatické rozpúšťadlá a má výbornú odolnosť proti UV žiareniu umožňuje používať ho aj 
v exteriéri.

- Dobrá priľnavosť na rôznych podkladoch bez potrebnej prípravy
- Ideálny na tesnenie a vypĺňanie spojov
- Môže byť následne natretý alebo prelakovaný
- Odolný UV žiareniu a starnutiu
- K dispozícii v dvoch farbách: čierna a slonovinová

Obj.číslo: 84582 310 ml Čierna  Kartuša
 84580 310 ml Slonovina Kartuša

Sani Bond Plus
Rýchlotvrdnúci acetoxy silikón.

Určený na rôzne tesniace práce, ako napr. tesnenie okolo vaní, sprchovacích kútov, kuchynskej 
armatúry, atď..

- Odolný plesniam - použitie v mokrých alebo vlhkých priestoroch
- Dobrá priľnavosť ku keramike, porcelánu, hliníku a nerezovej oceli - jeden produkt pre množstvo 
  aplikácií / druhov podkladu

Obj.číslo: 84286 280 ml Priehľadný Kartuša
 84293 280 ml Biely  Kartuša
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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 1 ks Mixážna špička



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: 86269 43 g Kartuša

Multibond HS
Multifunkčné vysokopevné lepidlo v spreji.

Veľmi špecifické kontaktné lepidlo s krátkou dobou odvetrania a vysokou počiatočnou rýchlosťou 
lepenia. Umožňuje lepenie rôznych druhov materiálu, ako napr. čalúnenie, koberce, plasty, gumu, drevo, 
kov, papier, tkaniny, korok, atď.. Trojstupňový aplikátor umožňuje použitie rôznych stupňov rozprášenia 
produktu.

- Veľmi špecifické lepidlo v spreji, regulovateľná tryska
- Odolné teplote a vlhkosti
- Krátka doba odvetrania
- Možnosť zmeny polohy lepených dielov do 2 minút
- Vysoká počiatočná pevnosť - lepené materiály nemusia byť fixované

Obj.číslo: 34353 500 ml Sprej
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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



Super Bond 2
Nízkoviskózne sekundové lepidlo.

Ideálne na lepenie rôznych materiálov ako napr. drevo, kov, plasty, hliník, PVC, plexisklo, polykarbonát, 
ABS, tuhý polystyrén, elastoméry, sklo, lepenka, papier, a iných.

- Optimálna viskozita - vhodné pre väčšinu aplikácií
- Odolný voči vysokej teplote až do 120 °C
- Vysoká pevnosť v ťahu a šmyku
- Uzáver s jednoduchým dávkovaním bez zanášania špičky

Obj.číslo: 86514 20 g Fľaška

Super Bond Gel
Vysoko viskózne sekundové lepidlo.

Určené na lepenie väčšiny pórovitých a nepravidelných materiálov, ako je drevo, korok, lepenka, papier, 
tkanina, koža, kameň a keramika. Vysoká viskozita Super Bond Gel tiež umožňuje aplikáciu 
na vertikálnych plochách bez kvapkania.

- Vysoko viskózny gél - ideálny na lepenie pórovitých materiálov a vyplnenie malých medzier, prasklín 
  a trhlín
- Vylepšený účinok a vlastnosti na vertikálnych plochách - aplikovateľný v každom uhle
- Odolné voči vysokej teplote až do 120 °C
- Vysoká pevnosť v ťahu a šmyku
- Uzáver s jednoduchým dávkovaním bez zanášania špičky

Obj.číslo: 86515 20 g Fľaška

Super Bond Ultra Gel
Sekundové kyanoakrylátové lepidlo tvrdené gumou.

Má vynikajúce plniace vlastnosti. Je vysokoodolné voči nárazom a vibráciám. Je vhodné na opravy 
na bežiacich strojoch, motoroch, čerpadlách a pod..

- Najlepšia voľba pre vyplnenie malých trhlín a otvorov
- Vynikajúca rázová odolnosť - odolná voči nárazom a vibráciám
- Vysoká pevnosť v ťahu a šmyku
- Nezapácha - vhodné na miesta bez ventilácie

Obj.číslo: 86516 20 g Tuba
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Poskytuje silnú a pružnú opravu na materiáloch ako koža, guma alebo na iných nerovných 
alebo ohnutých podkladoch. Je odolné vibráciám a nárazom, a teda ideálny na opravy v blízkosti 
bežiacich strojov, motorov a čerpadiel.

- Gumou tvrdené lepidlo - ideálne pre opravy, ktoré musia zostať pružné
- Odoláva vibráciám a nárazom
- Nekvapká - umožňuje opravy v každom uhle a na vertikálnych plochách
- Vysoká pevnosť v ťahu a šmyku
- Uzáver s jednoduchým dávkovaním bez zanášania špičky
- Nezapácha - vhodné na miesta bez ventilácie

Obj.číslo: 86517 20 g Fľaška

Super Bond Flex
Čierne kyanoakrylátové lepidlo spevnené gumou.



Super Bond Activator
Urýchľovač pre sekundové lepidlá.

Používa sa na zvýšenie pevnosti spoja a rýchlosti vytvrdzovania na poréznych povrchoch, ako aj 
na materiály ako je EPDM, polyetylén, polypropylén a sklo. Je ideálny aj na aplikáciu na nevytvrdnutého 
lepidla, napr. pri vypĺňaní prasklín a medzier. Taktiež je vhodné ho použiť pri zlých poveternostných 
podmienkach, ako napr. sucho alebo chlad.

- Primér a urýchľovač v jednom - pre lepšiu pevnosť spoja
- Jemný rozprašovací sprej - pre homogénnu aplikáciu

Obj.číslo: 86518 150 ml Sprej

Super Bond Pen
Superrýchle vysokokvalitné kyanoakrylátové lepidlo.

Jednozložkové kyano-akrylátové lepidlo, ktoré vyniká vysokou priľnavosťou k lepeným materiálom. 
Univerzálnosť a vysoká kvalita dáva produktu široké využitie. Lepí kovy, plasty, textil, gumu, sklo, 
keramiku, kov, papier a ďalšie druhy materiálov.

- Rýchle schnutie - spoj je pevný za pár sekúnd
- Minimálna predpríprava materiálov - stačí odmastniť podklady 
- Optimálna viskozita - nesteká, nekvapká
- Vylepšené balenie - lepidlo nevytvrdne v špičke

Obj.číslo: 85603 10 g Pero
 85602 10 g Náhradná náplň
 

Super Bond Powder
Prášok na vyplnenie a vystuženie otvorov a trhlín.

Používa sa v kombinácii s akýmkoľvek kyanoakrylátovým sekundovým lepidlom rady Super Bond.

- Vytvára okamžitý pevný spoj
- Vypĺňa otvory, praskliny, medzery na rôznych druhoch materiálov
- Po vytvrdnutí sa dá brúsiť, vŕtať, pieskovať a lakovať
- Použiteľný na kovy, drevo, plasty, keramiku a väčšinu plastov

Obj.číslo: 86486 30 g Fľaška
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Lepiace pásky, opravné hmoty

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
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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 ako napr. balenie, atď..

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

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

Double Sided Cloth Tape
Obojstranná textilná páska.

Dá sa ľahko trhať, polohovať a má vysokú prvotnú priľnavosť. Páska je použiteľná na podklady , 
ako napr. kov, drevo, väčšina plastov, koberce, atď.. Určená na aplikácie v interiéri.

- Vysoká prvotná priľnavosť, veľká vrstva lepidla, priľnie k hladkým aj nerovným povrchom
- Tiež vhodná na povrchy s nízkym povrchovým napätím (PE,PP,PVC,TPO, atď.)
- Ľahko trhateľná rukou, ľahko prepolohovateľná aj bez zanechania zvyškov

Obj.číslo: 86385 50 mm x 25 m Rolka

Python Wrap II
Unikátna, samovulkanizačná páska.
Používa sa na opravu bežných prasklín a trhlín na trubkách a iných vedeniach. Je ideálna na 
núdzové opravy nepredvídateľných havárií, vzniknutých každodenným opotrebovaním. 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
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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



Patch ‘n’ Bond Steel
Dvojkomponentná epoxidová hmota.

Určená k rýchlym opravám materiálov z ocele - na trvalé opravy vodovodných potrubí a spojov, nádrží 
na olej a vodu, palivových potrubí, karburátorov, prevodoviek, radiátorov, trhlín a dutín v kovových 
častiach. Patch 'n' Bond Steel sa môže použiť na obnovu odtrhnutých závitov, malých strojových 
súčiastok, poškodených kovov, atď.-

- Pripravená na použitie - nie sú potrebné žiadne meracie alebo miešacie nástroje
- Rýchle tvrdnutie - funkčná pevnosť už za 1 hodinu
- Vysoká chemická odolnosť voči väčšine priemyselných kvapalín
- Nekvapká, vhodná na rôzne kovy, použiteľná v exteriéri aj interiéri

Obj.číslo: 86025 114 g Tuba

Patch ‘n’ Bond Universal
Dvojkomponentná epoxidová hmota.

Určená k rýchlym opravám rôznych materiálov.

- Univerzálne použitie - jedna hmota na rôzne druhy materiálov
- Pripravená na použitie - nie sú potrebné žiadne meracie alebo miešacie nástroje
- Rýchle tvrdnutie - funkčná pevnosť už za 1 hodinu
- Vysoká chemická odolnosť voči väčšine priemyselných kvapalín
- Nekvapká, vhodná na rôzne kovy, použiteľná v exteriéri aj interiéri

Obj.číslo: 86025 114 g Tuba

Patch 'n' Bond Wood
Dvojzložková epoxidová opravná hmota na drevo.

Je ideálna na opravy nábytku, drevených panelov, rámov dverí a okien, atď ...

- Rýchlo tvrdne, môže sa mechanicky obrábať, píliť, vŕtať, brúsiť, hobľovať aj natierať už po 30 minútach
- Stáva sa súčasťou dreva, dokonca je silnejšia ako drevo

Obj.číslo: 43131 55 g Tuba

Patch ‘n’ Bond Aqua
Dvojkomponentná epoxidová hmota.

Určená k rýchlym opravám vo vlhkých, mokrých prostrediach a tiež pod vodou.

- Ideálna na opravy v lodnom priemysle - môže sa aplikovať aj pod vodou
- Pripravená na použitie - nie sú potrebné žiadne meracie alebo miešacie nástroje
- Rýchle tvrdnutie - funkčná pevnosť už za 1 hodinu
- Vysoká chemická odolnosť voči väčšine priemyselných kvapalín
- Nekvapká, vhodná na rôzne kovy, použiteľná v exteriéri aj interiéri

Obj.číslo: 86563 114 g Tuba
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Patch ´n´ Bond Alu
Epoxidová opravná hmota.

Určená pre rýchlu opravu prasklín a trhlín hliníkových materiálov.

- Epoxidový tmel s obsahom hliníka
- Jednoduché použitie, jednoduché zmiešanie komponentov
- Nezmršťuje sa, nepraská - ponúka možnosť opráv aj na miestach, kde nie je možná oprava zváraním
- Môže sa opracovávať vŕtaním, rezaním, pieskovaním

Obj.číslo: 85858 114 g Tuba

Patch ´n´ Bond Plastic
Dvojkomponentná epoxidová hmota pre rýchlu opravu plastov.

Určená na opravy trhlín a dier na rôznych plastových dielcoch automobilov alebo iných plastových 
súčiastkach. Priľnavosť ku plastom ako je polypropylén a polyetylén je obmedzená. Odporúčame 
vykonať 24-hodinovú skúšku adhézie pred tým, než začnete opravu.

- Pripravená na použitie - nie sú potrebné žiadne meracie alebo miešacie nástroje
- Mäkší epoxidový tmel - ideálny pre opravu polotuhých a tuhých plastov
- Rýchle tvrdnutie – funkčná pevnosť už za 1 hodinu
- Vysoká chemická odolnosť voči väčšine priemyselných kvapalín
- Nekvapká, vhodná na rôzne kovy, použiteľná v exteriéri aj interiéri

Obj.číslo: 86562 125 g Tuba

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
- Nie je potrebný žiaden aplikačný nástroj
- 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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- Kompletná sada na opravy trhlín a dier na všetkých materiáloch
- Ideálne riešenie na všetky núdzové situácie a opravy 

Obj.číslo: Z0028 Sada

Patch ‘n’ Bond Kit
Sada opravných hmôt KENT Patch 'n' Bond v praktickom plastovom kufríku.
Obsahuje 6 opravných hmôt: Steel, Alu, Plastic, Wood, Aqua, Universal  



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: 84446 25 mm x 3 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

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. Ideálny 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

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 - 800%
- Chráni náradie pred poškodením

Obj.číslo: 86087 15 ml Fľaška
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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, 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
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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

Silicone Grease
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
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Náradie a príslušenstvo

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
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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

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

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 - 15 aplikácií)

Obj.číslo: 84030 1 ks

Welding Blanket
Chráni povrchy pred plameňom, iskrami a roztaveným kovom.

Materiál: flexibilný textil s obsahom kremíka.

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

- Neobsahuje azbest
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Kent Syphon Gun
Vzduchová aplikačná pištoľ.

Určená pre aplikáciu podvozkových ochranných náterov.

- Nastaviteľná tryska pre dosiahnutie ideálnej štruktúry

Obj.číslo: 34483 1 ks

Aqua Gun
Vzduchová aplikačná pištoľ.

Určená na nástrek podvozkových ochranných náterov.

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

Obj.číslo: 84474 1 ks
 84475 3 ks

Split Point Drills
Kobaltové vrtáky s vynikajúcou odolnosťou voči vysokým teplotám.

Obj.číslo: 83633 3.3 mm 10 ks
 83645 4.5 mm 10 ks
 83642 4.2 mm 10 ks
 83655 5.5 mm 10 ks
 83615 1.5 mm 10 ks
 83635 3.5 mm 10 ks
 83668 6.8 mm 10 ks
 83665 6.5 mm 10 ks
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Obj.číslo: 83685 8.5 mm 5 ks
 83625 2.5 mm 10 ks
 83675 7.5 mm 5 ks
 83695 9.5 mm 5 ks
 83534 13 mm 5 ks
 83572 2 mm 10 ks
 83574 4 mm 10 ks
 83575 5 mm 10 ks
 83573 3 mm 10 ks



Brúsne materiály

KENT Workstation
Pojazdný brúsny systém.

Nahrádza tradičné elektrické centrálne brúsne systémy.
KENT Workstation má viacero funkcií:
- slúži na odsávanie prachu pri brúsení
- pracovný stôl
- uskladnenie brúsnych kotúčov - príslušenstvo je pri ruke v celej dielni

- Je flexibilný - možnosť manipulácie s prístrojom v celej dielni na rozdiel od tradičných systémov 
  s obmedzeným dosahom
- Bez pohonnej jednotky - na pohon brúsky aj na odsávanie postačuje stlačený vzduch (3 bary)
- Nulová spotreba elektrickej energie
- Jednoduchá manipulácia bez množstva káblov
- Kompletné príslušenstvo je k dispozícii
- Pneumatická brúska A1369 PALM AIR SANDER nie je súčasťou, objednáva sa zvlášť

Obj.číslo: A1439 1 ks
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Palm Air Sander
Pneumatická excentrická brúska s nízkou spotrebou vzduchu.

Univerzálna excentrická brúska 3v1, ktorá je vhodná k vysávačom, centrálnemu odsávaniu 
alebo aj samostatne s dodávaným prachovým vrecom. Je ľahká, má tichý, kultivovaný chod 
a zároveň má potrebnú silu a flexibilitu. S dodávaným prachovým vrecom (A1372) tvorí 
lacnejšiu alternatívu pre lakovne, kde nie je centrálne odsávanie. Je vhodná na všetky druhy 
brúsnych prác.

- Použitie brúsky 3 v 1 - univerzálne použitie k vysávačom, centrálnemu odsávaniu alebo aj samostatne 
  s dodávaným prachovým vrecom.
- Regulátor rýchlosti motora - ideálne nastaviteľná ku každej práci
- Výkonný motor s nízkou spotrebou vzduchu
- Pracovná tlak 90 psi (6,3 kg/cm2) (6,2 bar)

Obj.číslo: A1369 150mm 5mm orbit 1 ks

Back-Up Pad Universal
Univerzálne unášacie taniere určené pre excentrické brúsky.

Plochý vrchný profil umožňuje použitie taniera pre väčšinu používaných brúsok. V prípade 
potreby sa dodáva samostatne aj sada skrutiek a adaptérov na iné typy brúsok. K dispozícii 
sú dva druhy tanierov: Hrúbka 12 mm (štandard) a 10 mm (tvrdá).

- Pevná konštrukcia - vhodný na všetky druhy práce, aj pre náročné aplikácie
- 15 dierový odsávací systém - vhodný pre väčšinu typov papiera
- Ultra jemný suchý zips - stabilné upevnenie brúsnych diskov
- Vyvážené odsávanie - rovnomerná sila odsávania na vnútorných aj vonkajších otvoroch
- Samostatná sada adaptérov - tanier je použiteľný na všetky typy brúsok

Obj.číslo: A1235 12 mm ø 150 mm  1 ks
 A1236 10 mm ø 150 mm   1 ks
 A1234 Sada skrutiek a adaptérov 1 ks

Soft Interface Pads
Mäkké podložky k brúsnym tanierom.

Používajú s brúsnymi papiermi vyššej zrnitosti na brúsenie hrán a nepravidelných povrchov.

- Hrúbka 5mm - zanecháva menej rýh a škrabancov s papierom P320
- Hrúbka 10mm - ideálna pre oblé a nepravidelné povrchy
- Suchý zips vysokej kvality - podložka perfektne drží na pôvodnom mieste
- 15-dierové prevedenie - kompatibilné s väčšinou brúsnych systémov
- Tkanina pevnej konštrukcie - podložka je pevná a trvácna

Obj.číslo: A1351 5 mm ø 150 mm 1 ks
 A1352 10 mm ø 150 mm 1 ks
 A1353 5 mm ø 77 mm 1 ks
 A1354 10 mm ø 77 mm 1 ks
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White Line Discs
Brúsny disk na brúsenie tvrdých materiálov a podkladov.

White Line Discs sú brúsne disky s dlhou životnosťou a s minimálnym zanášaním.
Je dodávaný v 15-dierovom prevedení, kompatibilnom s väčšinou brúsnych tanierov.

- Komplexná škála zrnitostí - komplexné použitie
- Brúsne zrná z korundu - dlhá životnosť
- Otvorená štruktúra brusiva - minimálne zanášanie brusiva
- 15-dierové prevedenie - kompatibilný s väčšinou brúsnych systémov
- Systém Velcro - suchý zips - jednoduché pripevnenie k brúske

Obj.číslo: A1333 P40 50 ks
 A1334 P60 50 ks
 A1201 P80 100 ks
 A1202 P100 100 ks
 A1203 P120 100 ks
 A1204 P150 100 ks
 A1205 P180 100 ks

Duralite
Brúsny disk na brúsenie tvrdých materiálov a podkladov.

Vysokokvalitný, odolný a trvácny brúsny disk s agresívnymi brúsnymi vlastnosťami a minimálnym 
zanášaním brusiva. Dodávaný v 15-dierovom prevedení, kompatibilnom s väčšinou brúsnych tanierov.

- Komplexná škála zrnitostí - komplexné použitie
- Brúsne zrná z korundu - dlhá životnosť
- Otvorená štruktúra brusiva - minimálne zanášanie brusiva
- 15-dierové prevedenie - kompatibilný s väčšinou brúsnych systémov
- Systém Velcro - suchý zips - jednoduché pripevnenie k brúske

Obj.číslo: A1330 P60 50 ks
 A1289 P80 100 ks
 A1290 P120 100 ks
 A1291 P150 100 ks
 A1292 P180 100 ks
 A1293 P220 100 ks
 A1294 P240 100 ks
 A1295 P320 100 ks

Obj.číslo: A1206 P220 100 ks
 A1207 P240 100 ks
 A1208 P280 100 ks
 A1209 P320 100 ks
 A1210 P400 100 ks
 A1211 P500 100 ks
 A1212 P600 100 ks

Obj.číslo: A1296 P400 100 ks
 A1297 P500 100 ks
 A1298 P600 100 ks
 A1299 P800 100 ks
 A1331 P1000 100 ks
 A1300 P1200 100 ks
 A1332 P1500 100 ks
 A1301  P2000 100 ks

Superior Quality Matting Discs
Penový brúsny disk.

Ideálny na rôzne druhy brúsnych aplikácií za sucha i mokra.

- 4 rôzne druhy zrnitosti - pokryjú všetky potrebné brúsne aplikácie
- Extra dlhá životnosť - málo odpadu, šetrí peniaze
- Penový disk - vynikajúci výsledok pri práci na oblých, nerovnomerných dieloch
- 9-dierové prevedenie - dobré odsávanie prachu
- Systém Velcro - suchý zips - jednoduché pripevnenie k brúske

Obj.číslo: A1187 P800  15 ks
 A1188 P1200-1500 15 ks
 A1189 P1500-2000 15 ks
 A1190 P2000-2500 15 ks
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Finecut Abrasive Discs
Jemné brúsne disky na prípravu povrchov a leštenie.

Určené na brúsenie kontúrovaných plôch, rohov a ostrých hrán.

- Vyššia účinnosť a lepšie brúsenie
- Mäkké podložky 5 a 10 mm zmierňujú brúsny účinok a umožňujú jemnejšie leštenie
- Použitie na excentrické brúsky - nahrádza ručné brúsenie, šetrí čas

Obj.číslo: A1346 P2000   150 mm  20 ks
 A1347 P3000   150 mm  20 ks
 A1348 P4000   150 mm  20 ks
 A1349 P3000   77 mm  10 ks
 A1350 P4000   77 mm  10 ks
 A1351 Podložka stredná  150 mm  1 ks
 A1352 Podložka vysoká  150 mm  1 ks
 A1353 Podložka stredná  77 mm  1 ks
 A1354 Podložka vysoká  77 mm  1 ks

White Line Abrasive Soft Rolls
Penové brusivo s dlhou životnosťou a minimálnym zanášaním.

Ideálne na ručné brúsenie tvrdých materiálov a podkladov a na použitie na miestach, kde nie 
je možné brúsiť pomocou excentrickej brúsky

- Komplexná škála zrnitostí - komplexné použitie
- Brúsne zrná z korundu - dlhá životnosť
- Otvorená štruktúra brusiva - minimálne zanášanie brusiva
- Penový podklad brúsiva - nevytvára hlboké ryhy

Obj.číslo: A1254 P120 115mm x 25m Rolka
 A1255 P180 115mm x 25m Rolka
 A1256 P240 115mm x 25m Rolka
 A1257 P320 115mm x 25m Rolka
 A1258 P400 115mm x 25m Rolka
 A1259 P500 115mm x 25m Rolka
 A1260 P600 115mm x 25m Rolka
 A1261 P800 115mm x 25m Rolka

White Line Multi-holed Sponge Paper
Dierované penové brúsivo dodávané v hárkoch.

Sú ideálne na ručné brúsenie tvrdých materiálov a podkladov, ako napr: karosárske tmely, 
drevo, plasty, sklolaminát, atď..

- Komplexná škála zrnitostí - komplexné použitie
- Brúsne zrná z korundu - dlhá životnosť
- Otvorená štruktúra brusiva - minimálne zanášanie brusiva
- Penový podklad brusiva - nevytvára hlboké ryhy
- Dierované prevedenie - zabraňuje zanášaniu brúsiva

Obj.číslo: A1359 P240 20 ks
 A1360 P320 20 ks
 A1361 P400 20 ks
 A1362 P600 20 ks
 A1363 P800 20 ks
 A1398 P1000 20 ks
 A1364 P1200 20 ks
 A1399 P1500 20 ks



DS Sponges
Obojstranná brúsna špongia.

Vyvinuté pre ručné brúsenie a matovanie hrán a obrysov panelov, ktoré nie je možné brúsiť brúskou. 
Sú zložené z oxidu hlinitého a karbidu kremíka na oboch stranách a flexibilnej špongie. Sú vynikajúce 
na ručné brúsenie, pretože hrubá penová štruktúra absorbuje tlak ruky, aby sa zabránilo vytváraniu 
škrabancov a rýh. Rozmery: 120 x 98 x 13mm.

- Extra dlhá životnosť
- Nezanáša sa, nevytvára ryhy a škrabance
- Flexibilná špongia - kopíruje hrany a obrysy

Obj.číslo: A1467 FINE P320 / 500  30 ks
 A1468 SUPER FINE P600 / 1000 30 ks
 A1469 MICRO FINE  P1000 / 1500 30 ks

Rectangular Manual Pad
Odolná brúsna podložka vhodná aj pre ťažko dostupné miesta.

Je ideálna na použitie na zakrivených povrchoch alebo na diely, ktoré nie sú prístupné 
brúskou. Robustná konštrukcia ju robí vhodnou pre použitie v náročných aplikáciách.

- Odolná konštrukcia
- Obdĺžnikový tvar, ultra jemný suchý zips
- Vhodná pre všetky priemyselné odvetvia, a to aj pri intenzívnom používaní
- Vhodná pre systémy Hook-It alebo Stick-It
- Rýchle a kontrolované brúsenie alebo matovanie

Obj.číslo: A1240 125x70x30 mm 1 ks
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Soft Pad Sponges
Penové brúsne hárky.

Ideálne na rôzne druhy brúsnych aplikácií za sucha i mokra.

- 4 rôzne druhy zrnitosti - pokryjú všetky potrebné brúsne aplikácie
- Extra dlhá životnosť - málo odpadu, šetrí peniaze
- Penový disk - vynikajúci výsledok pri práci na oblých, nerovnomerných dieloch

Obj.číslo: A1270 P600  20 ks
 A1271 P800  20 ks
 A1272 P1200-1500 20 ks
 A1273 P1500-2000 20 ks



Nátery, ochranné vrstvy

Galvapro
Produkt 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

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

44



Rust Remover
Netoxický gél na odstraňovanie hrdze zo železných kovov.

Alternatíva k pracnému ručnému brúseniu alebo pieskovaniu.

- Ľahko odstraňuje hrdzu aj z hlbokých pórov
- Môže sa aplikovať na vertikálne plochy a aj stropy
- Neškodný na väčšinu materiálov

Obj.číslo: 86278 1 kg Dóza

Rust Converter
Minerálny náter na hrdzu bez obsahu kyselín.

Neutralizuje koróziu na železných kovoch 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
- Neutralizuje koróziu - 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
- Na ošetrenom povrchu sa vytvorí pevný, hydrofóbny povlak, ktorý chráni povrch pred nepriaznivými 
  poveternostnými podmienkami

Obj.číslo: 86277 500 ml Fľaška

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 500 ml Lesklá čierna Sprej
 86244 500 ml Saténová čierna Sprej
 86245 500 ml Matná čierna Sprej
 86246 500 ml Lesklá biela Sprej

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 500 ml Čierna  Sprej
 86827 500 ml Strieborná Sprej
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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 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
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Zváranie

Certanium 34C
Vysokopevný spájkovací drôt.

Vyvinutý ako náhrada bežných spájkovacích drôtov. Má nízky bod tavenia a neobsahuje olovo, zinok, 
kadmium ani antimón. Je 5x silnejší ako bežné spájkovacie drôty, ktoré majú podobný bod tavenia. 
Je vhodný na nerezovú oceľ a ďalšie kovy alebo pozinkované ocele, nikel, kadmium. Spoje sa 
nezafarbujú a môžu byť ďalej pokované.

- 5x silnejší ako normálny mäkký spájkovací drôt - vysokopevná oprava
- Zanecháva hladký a lesklý povrch - veľmi kvalitná oprav
- Nízky bod tavenia - rýchle a ľahké použitie
- Vysoká odolnosť proti korózii

Obj.číslo: 14191 Ø1,6 mm  Rolka 2,7 m
 14662 Ø1,6 mm  Cevka 450 g
 14672 Ø3,2 mm  Cevka 450 g
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Certanium 701
Zváracia elektróda na mäkkú, nelegovanú oceľ.

Jednoduché použitie vo vodorovnej, zvislej polohe a tiež polohe nad hlavou. Táto elektróda poskytuje 
usmernený oblúk a hlbokú penetráciu. 

- Použiteľná na všetky druhy mäkkej nelegovanej ocele - znižuje zásoby na sklade
- Ľahké odstránenie trosky - šetrí čas
- Zvára cez nečistoty a hrdzu - úspora času pri predpríprave
- Stabilný oblúk aj pri nízkom prúde - jednoduché použitie
- Plochý zvar - vylepšené použitie
- Jednoduché použitie v každej polohe - redukuje demontážne práce
- Odolný voči vlhkosti, neabsorbuje vodu - jednoduché skladovanie

Obj.číslo: 22798 2,4 mm 5 kg
 22804 3,2 mm 5 kg
 22807 4,0 mm 5 kg

Certanium 707SP
Univerzálna, špeciálne legovaná elektróda.

Hladký a stabilný oblúk, okamžité zapálenie a znovuzapálenie z nej robí tú najlepšiu voľbu na opravy. 
Vytvára rovnomerný zvar pri striedavom alebo jednosmernom prúde a nevytvára odletujúce iskry, 
neprská. Zaručuje dobrú odolnosť proti korózii a teplu a zároveň vytvára homogénny zvar s odolnosťou 
proti trhlinám. Zvar je možné ľubovoľne opracovávať.

- Kompatibilná so všetkými druhmi ocele vrátane nerezu 
- Vytvára vysokopevný zvar bez prasklín - kvalitná opravy kedykoľvek
- Stabilný oblúk aj pri nízkom prúde - jednoduché použitie
- Zvára cez nečistoty a hrdzu - úspora času pri predpríprave

Obj.číslo: 23013 2 mm 4 kg
 23010 2,5 mm 4 kg
 23011 3,25 mm 4 kg
 23012 4 mm 4 kg

Certanium 889SP
Zváracia elektróda určená na opravy a zváranie liatiny.

Jedinečná zliatina kovu a zloženie elektródy umožňuje vytváranie neporéznych zvarov na liatine 
bez predhrievania. Bimetalový základ umožňuje použitie širokého rozpätia prúdu bez rizika prehriatia.

- Vytvára zvar bez prasklín - kvalitná opravy kedykoľvek
- Zvára cez nečistoty a hrdzu - úspora času pri predpríprave
- Zvára aj mäkkú, nelegovanú oceľ - ideálny na zváranie rôznych základných materiálov
- Nie je nutné predhrievanie materiálov - šetrí čas

Obj.číslo: 22001 2,5 mm 4 kg
 22003 3,25 mm 4 kg
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Certanium 100
Špeciálna elektróda určená na rezanie a drážkovanie.

Najrýchlejší a najekonomickejší spôsob odstránenia nežiadúceho kovu. Elektróda je určená na použitie 
pre bežné zváračky a je určená na prípravu základného materiálu pred zváraním, odstránenie zvarov, 
oddelenie kovových čapov a ložísk, vytváranie V drážok.

- Silný a ľahko kontrolovateľný oblúk - zaručuje rovné, hladké rezy
- Kompatibilná so všetkými druhmi kovov - mnohostranne použiteľný produkt
- Odstránenie trosky nie je nutné - šetrí čas
- Rýchle a jednoduché opätovné zapálenie - jednoduchá manipulácia

Obj.číslo: 22000 3,2 mm 4 kg

Certanium 247
Elektróda AC/DC na navarovanie tvrdých kovov a zliatin.

Elektródy sú navrhnuté pre použitie na všetky druhy ocele, vrátane mangánovej, uhlíkovej, 
nízkolegovanej a pod. Sú odolné vysokému opotrebeniu a nárazu. Táto elektróda má stabilnú tvrdosť 
až do 1350 °F (732 °C). Použiteľný pri nízkom zváracom prúde, má vynikajúcu stabilitu oblúku 
a 3x vyšší výkon ako bežné elektródy.

- Až 96% využitie materiálu 
- Pre všetky druhy ocele, vrátane mangánovej - univerzálny produkt
- S vysokým obsahom uhlíku - trvanlivý zvar
- Nedeformuje sa - ideálny na navarovanie mechanizmov slúžiacich na drviace aplikácie

Obj.číslo: 22021 6,4 mm 5 kg

Certanium 788SL
Elektróda na opravy nerezovej ocele.

Má mimoriadne nízky obsah uhlíka. Používa sa v ropnom, textilnom, potravinárskom priemysle 
ale aj všade tam, kde sa pracuje s nerezovou oceľou.

- Zvary bez pórov - veľmi kvalitná oprava
- Bez rozstrekovania trusky - veľmi jednoduché odstránenie trusky
- Univerzálna elektróda na nerezovú oceľ
- Zvary sú odolné rôznym druhom kyselín

Obj.číslo: 22492 2 mm 4 kg
 22715 2,4 mm 4 kg

Certanium 608
Špeciálna elektróda určená na zváranie a opravy hliníka.

Hladký a stabilný oblúk zaručuje dobrú kontrolu zvaru aj pri zváraní materiálov rôznej hrúbky. Oblúkové 
zváranie s touto elektródou je rýchlejšie než s TIG a pohodlnejšie než s MIG. Zvar nie je možné ďalej 
tepelne opracovávať a eloxovať.

- Nevyžaduje sa predhrievanie materiálu - šetrí čas
- Pevnejší zvar ako základný materiál - kvalitná trvácna oprava
- Jednoduché použitie - zváranie je možné vo všetkých polohách

Obj.číslo: 22316 2,4 mm 2 kg
 22300 3,2 mm 2 kg
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Produkty pre potravinársky priemysel

PTFE Lubricant +
Vysokokvalitný, viacúčelový mazací a penetračný olej.

Je určený na rôzne mazacie aplikácie v potravinárskom priemysle: lankové prevody, pánty, spojkové 
a brzdové pedály, koľajničky sedadiel, tiahla, hriadeľ volantu, zámky dverí, mechanizmy strešných okien, 
pánty kapoty, atď..

- Obsahuje PTFE - zanecháva mazaciu vrstvu aj po vyschnutí
- Zanecháva suchý povrch - nepriťahuje prach a špinu
- Certifikát NSF H1

Obj.číslo: 84065 500 ml Sprej
 85540 150 ml Sprej
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Hi-Tech Grease
Priehľadné mazadlo (vazelína) na široké použitie.

Určené na mazanie rôznych pohyblivých mechanizmov v potravinárskom priemysle, ako napr.: 
vysokozdvižné vozíky v skladoch potravín, dopravné pásy, chladiarenské zariadenia, pekárne...

- Vysoká teplotná odolnosť, vynikajúca odolnosť voči vode
- Syntetické
- Výborná priliehavosť
- Certifikát NSF H1

Obj.číslo: 84526 400 ml Sprej
 85313 400 g Kartuša

Food Safe Silicone Spray
Vysokokvalitné, potravinárske, silikónové mazadlo.

Má nekorozívne zloženie a je vyrobené zo zmesi vysokokvalitných silikónových olejov. Je vhodné 
na množstvo aplikácií. Zabezpečuje mimoriadne mazanie plastov a teda má vynikajúce separačné 
vlastnosti.

- Vode odolné, vytvára bezfarebný ochranný film
- Vynikajúca teplotná odolnosť od -40 °C do +200 °C
- Vynikajúce separačné vlastnosti, nelepivé
- Certifikát NSF H1

Obj.číslo: 85023 400 ml Sprej

Food Grade KD 400
Viacúčelový číry mazací olej.

Univerzálne, viacúčelové mazadlo, ktoré je použiteľné na takmer všetky mazacie aplikácie v servisoch 
aj domácnosti. Uvoľňuje hrdzavé spoje, uvoľňuje skrutky, znižuje opotrebenie materiálov, odpudzuje 
vodu a zanecháva ochranný mazací film odolný slanej vode.

- Vhodné na bežné mazacie aplikácia a na rôzne pohyblivé mechanizmy
- Nezanecháva škvrny, oživuje gumu
- Odpudzuje vodu - odoláva aj slanej vode
- Neobsahuje silikóny - bezpečné použitie aj v lakovniach
- Penetruje do hrdzavých spojov
- Certifikát NSF H1

Obj.číslo: 85311 300 ml Sprej

Food Multi Function Spray
Multifunkčný sprej.

Maže, impregnuje, chráni proti zadieraniu, zabraňuje oxidácii, chráni pred vlhkosťou, odstraňuje asfalt 
a čistí rôzne plochy.

- Na báze rastlinných estérov, je plne biologicky odbúrateľný, neobsahuje VOC (podľa kritérií OCDE) 
  a má prirodzenú vôňu
- Vysoký bod vzplanutia (nad 100 °C), úplná nehorľavosť pri bežných užívateľských teplotách, ale 
  aj pri prácach vo vysokých teplotách (80 °C)
- Certifikát NSF H1

Obj.číslo: 85810 400 ml Sprej
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New All Purpose Foam Cleaner
Unikátna multifunkčná čistiaca pena so sviežou vôňou.

Multifunkčná čistiaca pena na čistenie automobilových skiel, interiérov a exteriérov, čalúnenia, 
poťahových látok, kože, plastových dielov, atď.. Vytvára krištáľovo čistý povrch skiel a zanecháva čistú 
sviežu citrónovú vôňu. Neobsahuje silikóny.

- Rozpúšťa mastnotu - ľahko odstraňuje mastné fľaky
- Neobsahuje D-Limonén - bez senzibilizačných účinkov (veta R43)
- Vhodný na väčšinu povrchov - univerzálny čistič v jednom
- Jedinečné zloženie - nezanecháva mastné šmuhy na skle
- Rýchlo schne - šetrí čas
- NSF atest - kategória C1

Obj.číslo: 84909 750 ml Sprej

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

Foam Cleaner
Vysokovýkonný penový čistič a odmastňovač na vodnej báze.

Je určený na použitie v potravinárskom priemysle. Rýchlo penetruje, odstraňuje mastnotu, oleje, tuky 
z rôznych umývateľných povrchov. Môže sa použiť aj na čistenie obkladov a dlažby; Schválený 
pre použitie v potravinárskej výrobe, vo výrobných procesoch bez priameho styku s potravinami. 
Ideálny na čistenie náradia a prístrojov.

- Registrácia NSF A1 - spĺňa USDA 1998 C1 pokyny
- Neabrazívny produkt
- Stabilný produkt, pena nesteká a nekvapká
- Neobsahuje fosfáty, EDTA, nonylfenol etoxyláty, amoniak, chlórované a ropné rozpúšťadlá - bezpečné 
  použitie v potravinárskom priemysle

Obj.číslo: 85024 500 ml Sprej

Soft Surface Cleaner
Neagresívny priemyselný čistič.

Efektívny, rýchlo účinkujúci čistiaci prostriedok, ktorý odstraňuje nečistoty, rozpúšťa mastnotu a olej 
bez poškodenia citlivých povrchov. Ideálny na prípravu povrchov pred lepením alebo lakovaním.

- Mnohostranný produkt - čistí a odmasťuje
- Rýchlo sa odparuje - nezanecháva zvyšky ani šmuhy  
- Neobsahuje xylén ani acetón
- Odstraňuje lepidlá, mazivá, oleje, živicu, nikotín, zatvrdnuté silikónové tesnenia...
- NSF atest - kategória K1

Obj.číslo: 86485 500 ml Sprej
 34415 200 l Sud
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Liquid Cleaner
Koncentrovaný, biologicky odbúrateľný čistič a odmasťovač na vodnej báze.

Schválený pre použitie v potravinárskej výrobe ako čistič podláh a stien, vo výrobných procesoch 
bez priameho styku s potravinami. Produkt je registrovaný NSF A1 a spĺňa USDA 1998 A1 pokyny 
pre použitie v potravinárskom priemysle.

- Koncentrát riediteľný vodou - môže byť riedený v pomere 1:100
- Nehorľavé a neabrazívne zloženie 
- Biologicky odbúrateľný podľa OECD 301B 
- Efektívny v teplej aj studenej vode
- Certifikát NSF A1

Obj.číslo: 85025 750 ml Rozprašovač

Electric Cleaner
Vysokovýkonný čistič na elektrické súčiastky.

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, zabraňuje následnej oxidácii ošetrených častí.

- Rýchle schnutie - nezanecháva zvyšky
- Odstraňuje nečistoty, mastnotu 
- Vhodný na všetky bežné druhy plastov
- Vynikajúci čistič a odmastňovač pre elektrické komponenty (DIN V 10517)
- NSF registrácia K2 139684 - vhodný do potravinárstva
- Neobsahuje zložky živočíšneho pôvodu, olej z orechov ani geneticky modifikované zložky

Obj.číslo: 85310 400 ml Sprej

Surface Cleaner
Vysoko výkonný priemyselný čistič a rozpúšťadlo.

Odstraňuje vytvrdnuté lepidlá, mazadlá, farby, vosky, silikóny, oleje, decht, mastnotu, atď.. 
Môže byť použitý na rôznych povrchoch: kovy, hliník, drevo, cement, väčšina plastov, keramika, atď..

- Viacúčelový produkt použiteľný na väčšinu povrchov
- Rýchle schnutie - nezanecháva olejové zvyšky
- Neobsahuje chlórované rozpúšťadlá
- Odstraňuje škvrny na tkaninách

Obj.číslo: 83926 1 l Plechovka
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Perfect Inox
Multifunkčný prostriedok na čistenie a leštenie nerezových povrchov.

Odstraňuje rôzne nečistoty, mastnotu, pripálené tuky z nerezových plôch. Je použiteľný na čistenie 
nerezových plôch v rôznych odvetviach priemyslu, ako napr. potravinársky, zdravotnícky, atď 
NSF registrácia produktu umožňuje jeho použitie v potravinárskom priemysle.

- Odstraňuje rôzne nečistoty, mastnotu, pripálené tuky z nerezových plôch.
- Chráni povrchy pred vytváraním škvŕn, napr. od vody
- Certifikát NSF A7

Obj.číslo: 84119 500 ml Sprej
 85539 150 ml Sprej



Rotabond 2000
Unikátna lepiaca a tesniaca hmota na báze MS Polyméru.

Ideálny pre všetky práce týkajúce sa tesnenia alebo lepenia. Je vynikajúco priľnavý ku takmer 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
- Neobsahuje rozpúšťadlá ani izokyanáty
- Veľmi vysoká pevnosť
- Úplne flexibilný, vysoká elasticita, vynikajúca odolnosť voči UV žiareniu
- Použiteľný aj na mokrý povrch (dokonca aj pod vodou)
- NSF atest - kategória P1

Obj.číslo: 34452 290 ml Black  Kartuša
 34453 290 ml Brown  Kartuša
 34454 290 ml White  Kartuša
 34456 290 ml Grey  Kartuša
 85465 290 ml Silver Grey Kartuša

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

Studlock
Univerzálna anaeróbna zaisťovacia hmota.

Je určená na zaisťovanie ložísk, skrutiek a ďalších spojov, kde sa vyžaduje vysoká pevnosť spoja. 
Zaisťuje, tesní a je odolná chemikáliám, palivu, mazadlám a väčšine priemyslových kvapalín.

- Zabezpečí dokonalé zaistenie aj pri miernom olejovom znečistení skrutiek
- Zaistený spoj je pevný (35-40 Nm) a nie je rozoberateľný bežnými ručnými nástrojmi
- Je odolná chemikáliám, palivu, mazadlám a väčšine priemyselných kvapalín
- Rýchly účinok - nekvapká a rýchlo vytvrdzuje 
- Vysoko viskózny tixotropický gel
- Certifikát NSF P1

Obj.číslo: 86540 50 ml Fľaška
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Nutlock
Univerzálna anaeróbna zaisťovacia hmota strednej pevnosti.

Vhodná pre všetky kovové závitové spoje.

- 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



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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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
- Certifikát NSF P1

Obj.číslo: 86544 50 ml Fľaška



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

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
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2K Epoxy Panel Bond   24
2K Metal Epoxy Adhesive   25
2K MS Sealer    22
91 IN 1     5

A
Acrysol     9
Aerosol Spray Paints   45
Air Caulking Gun    36
All In One    18,55
All Purpose Foam Cleaner   10,52
Anaerobic Activator   18,56
Anaerobic Adhesives Kit   16,54
Anti Seize    7
Aqua Gun    37
Auto Grease White   3

B
Back-Up Pad Universal   39
Battery Caulking Gun   36
Belt Dressing    8
Blazer Torch    36
Blue Grease    2
Brake Parts Cleaner 2   11
Brake Plate Lubricant   7
Butyl HT     24

C
Ceramic 1200    7
Ceramic 1200 Pressure Pack  7
Certanium 100    49
Certanium 247    49
Certanium 34C    47
Certanium 608    49
Certanium 701    48
Certanium 707SP    48
Certanium 788SL    49
Certanium 889SP    48
Construction Primer   44
Copper Weldprimer   44
Cut & Drill Fluid 2    8

D
Double Sided Cloth Tape   29
Dry Lube    5
DS Sponges    42
Duralite     40

E
Easy Bind    32
Easy Grip    32
Electric Cleaner    53
Electric Cleaner II    33
Engine Cleaner    11
Expanding Foam    23

F
Finecut Abrasive Discs   41
Finishing Cloths    14
Foam Cleaner    52
Food Grade KD 400   51
Food Multi Function Spray   51
Food Safe Silicone Spray   51
Fuel Guard II    12
Fusion Wrap Black   32

G
Galvapro    43
Gasket & Carbon Stripper   18
General Hand Cleaner   14
Glass Kleen    11
Glass Kleen 2    10
Graffiti Wipes    13
Graffiti-Off    12

H
High Strength Tape   28
Hi-Tech Grease    51
HT Paint     45
 

CH
Chain Lube 2    4

I 
Injection Resin    23

K
KD 400     4
Kent Hand Wipes    14
Kent Syphon Gun    37
KENT Workstation   38

L 
Leak Detector    19
Liquid Cleaner    53
Lubri-Pack    19



Register produktov

58

M 
MS Clear HS    22
Multi Function Spray   4
Multi Seal Tape    31
Multibond HS    25
Multi-Cleaner    12

N
New All Purpose Foam Cleaner  10,52
Nutlock     16,54

O 
Oil Absorbent Granules   13

P
Palm Air Sander    39
Patch ´n´ Bond Alu   31
Patch ´n´ Bond Plastic   31
Patch ‘n’ Bond Aqua   30
Patch ‘n’ Bond Kit    31
Patch ‘n’ Bond Steel   30
Patch ‘n’ Bond Universal   30
Patch 'n' Bond Wood   30
Perfect Inox    12,53
Pipe Seal    17,55
Powerlock    17,55
Prelock     17,55
PTFE Lubricant +    4,50
Python Wrap II    29

Q
Quick Freeze    34

R 
Rapid Bond    22
Rapid Bond 15+60 min   23
Rapid Gasket    18,56
Rectangular Manual Pad   42
Rid Rust     6
Rotabond 2000    20,54
Rotabond Fast Tack   21
Rotabond Hi Tack    21
Rotabond MS    21
Rust Converter    45
Rust Remover    45
Rusty Penetrant    5
Rusty Shock Spray   5

S
Sani Bond Plus    24
SF 100     6
SG15     32
Silicone Grease    6,34
Siligasket 2    15
Siligasket Neutral    16
SL500     3
Soft Interface Pads   39
Soft Pad Sponges   42
Soft Surface Cleaner   10,52
Special Release Agent   13
Speedy 500    11
Split Point Drills    37
Stainless HCR    44
Studlock     16,54
Super Bond 2    26
Super Bond Activator   27
Super Bond Flex    26
Super Bond Gel    26
Super Bond Kit    25
Super Bond Pen    27
Super Bond Powder   27
Super Bond Ultra Gel   26
Superior Quality Matting Discs  40
Surface Cleaner    53

T
Tar & Glue Remover   13
Transparent Sealer Gun   35
Transparent Waxcoat   46

V 
Versatape    29

W 
Waterproof Tape Black   29
Welding Blanket    36
White Grease 3    3
White Line Abrasive Soft Rolls  41
White Line Discs    40
White Line Multi-holed Sponge Paper 41
White Ultra Lube    3

Z 
Z43     6
Zinc Alu Spray    44









SlovaKENT s.r.o.
Hadovce 60, 945 01 Komárno

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