
Mechanika

PL



32

24006 511 Uszczelniacz do rur 50 ml 9

24055 5920 Gasket Silicone Copper 300 ml 12

24304 243 “redniowytrzyma¬e zab. gwintów 10 ml 6

24333 243 “redniowytrzyma¬e zab. gwintów 50 ml 6

24783 7063 Zmywacz 400 ml 17

25399 3430 Fast Epoxy 24 ml 5

26481 8154 Spray MOS2 z molibdenem 400 ml 20

26521 8201 5-Way-Spray 400 ml 19

27016 270 Wysokowytrzyma¬e zab. gwintów 10 ml 6

27041 270 Wysokowytrzyma¬e zab. gwintów 50 ml 6

28832 7063 Zmywacz 10 l 17

29685 648 “rodek do mocowania ¬o¿ysk 5 ml 8

29686 270 Wysokowytrzyma¬e zab. gwintów 5 ml 6

29687 243 “redniowytrzyma¬e zab. gwintów 5 ml 6

30634 7850 Hand Cleaner 400 ml 23

30640 7850 Hand Cleaner 3 l 23

30740 Black Tite - masa uszczelniajåca  200 ml    13

31031 7855 Hand Cleaner 400 ml 23

31034 7200 Gasket Remover 400 ml 17

31041 7840 Cleaner/Degreaser 750 ml 17

31049 7840 Cleaner/Degreaser 5 l 17

31052 7840 Cleaner/Degreaser 20 l 17

31209 5922 Gasket non-hardening 200 ml   14

31440 Zmywacz do hamulców 500 ml 16

31471 Smar silikonowy 400 ml 19

31484 Solvo Rust - odrdzewiacz 400 ml 18

33050 3421 Klej 200 ml 4

33051 3421 Klej 2x 900 ml 4

33053 3422 Klej 200 ml 4

33062 3423 Klej 200 ml 4

33077 3423 Klej 2x 900 ml 4

33103 3425 Klej 200 ml 4

33354 3422 Klej 50 ml 4

33355 3423 Klej 50 ml 4

33356 3425 Klej 50 ml 4

33369 3421 Klej 50 ml 4

51034 510 Wysokowytrzyma¬y uszczelniacz 

powierzchni ko¬nierzowych 50 ml 10

57436 574 Szybkoutwardzalny uszczelniacz 

z¬åczy ko¬nierzowych 50 ml 11

63814 638 “rodek do moc. cz™‚ci wspó¬osiowych 10 ml 7

63830 638 “rodek do moc. cz™‚ci wspó¬osiowych 50 ml 7

64832 648 “rodek do mocowania ¬o¿ysk 50 ml 8

97001 R™czna pompa perystaliczna sztuka 21

300092 High-Temp RTV Silicone Blue  310 ml    13

300095 High-Temp RTV Silicone Blue  80 ml    13

100.31 D Zmywacz do hamulców 10 l 16

100.32 E Rozpylacz sztuka 21

106.05 C Teroclean Forte 4,5 l 22

107.14 W White Grease 300 ml 20

107.15 X Teroclean Forte Dozownik 22

109.14 N MO-Universal 400 ml 18

114.78 B Pasta do szlifowania zaworów 100 ml 16

128.15 E MO-Universal 4,5 l 18

13313 O-Ring-Set Walizka 15

135.60 P Zmywacz do hamulców 50 l 16

136.16 A Plastilube - preparat smarujåcy 300 ml 19

142.98 R Smar silikonowy 300 ml 19

143.32 D Rozpylacz do MO-Uniwersal sztuka 21

149.76 D Plastilube - preparat smarujåcy 5,5 ml 19

150.24 F Plastilube - preparat smarujåcy 35 ml 19

15374 8151 Anti Seize 150 ml 18

15375 8151 Anti Seize 300 ml 18

15378 8151 Anti Seize 50 ml 18

157.14 F Dozownik „Teroquick” sztuka 22

167.40 W Teroquick pasta do mycia råk 12,5 l 22

167.51 H Krem ochronny 600 ml  22

167.65 Y Wyciskacz r™czny - Staku sztuka 21

16814 3450 Metal Set - p¬ynny metal 25 ml 5

16877 542 Uszczelniacz hydrauliczny 10 ml 10

16878 542 Uszczelniacz hydrauliczny 50 ml 10

16895 603 “rodek do moc. cz™‚ci wspó¬osiowych 10 ml 7

16896 603 “rodek do moc. cz™‚ci wspó¬osiowych 50 ml 7

171.02 P Zmywacz do hamulców 500 ml 16

18866 5926 Gasket Silicone Blue 40 ml   14

18907 5923 Gasket Fluid Elastic 450 ml   15

18916 5921 Gasket hard-setting 200 ml   14

18920 5972 Gasket High Temperature 200 g 15

18938 5922 Gasket non-hardening 60 ml    14

18945 577 Uszczelniacz gwintów rurowych 50 ml 9

18956 660 Quick Metal 50 ml 8

18967 518 Uszczelniacz pow. ko¬nierzowych 50 ml 11

18986 7061 “rodek czyszczåcy 400 ml 16

191.93 M Teroquick pasta do mycia råk 350 ml 22

19242 598 Gasket Silicone Black 95 g 12

19245 5920 Gasket Silicone Copper 85 g 12

19248 5699 Gasket Silicone Grey 99 g 13

21071 5699 Gasket Silicone Grey 300 ml 13

21625 518 Uszczelniacz pow. ko¬nierzowych 25 ml 11

22214 222 Niskowytrzyma¬e zab. gwintów 10 ml 6

22252 222 Niskowytrzyma¬e zab. gwintów 50 ml 6

23854 598 Gasket Silicone Black 300 ml 12
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Dwusk¬adnikowa ¿ywica epoksydowa z wype¬-
niaczem mineralnym do wysokowytrzyma¬ych
napraw detali stalowych i ¿eliwnych. P¬ynny,
szybkoutwardzalny.

Zastosowanie:

• Naprawa otworów i p™kni™ç w cz™‚ciach
metalowych

• Naprawa skorodowanych ko¬nierzy i rur

• Uzupe¬nianie ubytków

• Po utwardzeniu obrabialny mechanicznie

• Temperatura pracy: do +120°C

Baza: ¿ywica epoxydowa 
Kolor: srebrno-szary
Czyszczenie: przed utwardzeniem nadmiar

zebraç suchå szmatkå

3450 Metal Set - p¬ynny metal

Fast Epoxy Loctite jest dwusk¬adnikowym, uni-
wersalnym klejem na bazie ¿ywic syntetycz-
nych. Do klejenia wielu ró¿nych materia¬ów.
Utwardza si™ równie¿ w niskich temperaturach
i w grubo na¬o¿onych warstwach.

Zastosowanie:

• Natychmiast twardniejåcy, dwusk¬adniko-
wy, uniwersalny klej

• Nie zawiera rozpuszczalników

• Dobrze wype¬nia szczeliny, utwardza si™
we wszystkich warstwach

• Temperatura Pracy: od -40°C do +120°C

3430 Fast Epoxy 3421 Klej

3421 jest dwu-sk¬adnikowym, wolnoutwar-
dzajåcym si™ w temperaturze pokojowej
klejem epoksydowym. Klej ogólnego 
stosowania o wysokiej wytrzyma¬o‚ci 
i odporno‚ci na wilgoç i wod™.

Zastosowanie:

W¬asno‚ci wype¬niajåce powodujå, ¿e klej
jest odpowiedni do ¬åczenia powierzchni
chropowatych, s¬abo przylegajåcych wyko-
nanych z metalu, ceramiki, drewna lub
sztywnego plastiku.  

Baza: ¿ywica epoksydowa
Kolor: bursztynowo - ¿ó¬ty, klarowny
Czas przydatno‚ci do u¿ycia: 180 min
Wytrzyma¬o‚ç koñcowa: po 36 godz.

3423 Klej

3423 jest dwu-sk¬adnikowym, tiksotropo-
wym klejem epoksydowym o wysokiej
lepko‚ci, utwardzajåcym si™ w tempera-
turze pokojowej. W¬asno‚ci tiksotropowe
kleju umo¿liwiajå ¬åczenie chropowatych
powierzchni pionowych z metalu, cerami-
ki, sztywnego plastiku oraz drewna przy
szczelinach do 3 mm. 

Baza:         ¿ywica epoksydowa
Kolor:         metaliczno-szary
Czas przydatno‚ci do u¿ycia: 60 min.
Wytrzyma¬o‚ç koñcowa: po 12 godz.

3425  Klej

3425 jest dwu-sk¬adnikowym, tiksotropowym klejem epoksy-
dowym o wysokiej lepko‚ci, utwardzajå-
cym si™ w temperaturze pokojowej. 

Zastosowanie:

Do ¬åczenia chropowatych pionowych
powierzchni z metalu, ceramiki, sztywnego
plastiku oraz drewna przy szczelinach do
3 mm. Po utwardzeniu kleju jego
powierzchni™ mo¿na polerowaç.

Baza:             ¿ywica epoksydowa
Kolor:             metaliczno-szary
Czas przydatno‚ci do u¿ycia: 90 min.
Wytrzyma¬o‚ç koñcowa: po 24 godz.

3422 Klej

3422 jest dwu-sk¬adnikowym, szybkoutwar-
dzajåcym si™ w temperaturze pokojowej
klejem epoksydowym. Klej ogólnego sto-
sowania, nieosiadajåcy, o wysokiej
adhezji na wielu materia¬ach.

Baza:             ¿ywica epoksydowa 
Kolor:             blado¿ó¬ty
Czas przydatno‚ci do u¿ycia: 3 min.
Wytrzyma¬o‚ç koñcowa: po 2 godz.

Kleje Kleje

Opakowanie Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Nr

katalogowy

Podwójna strzykawka

Podwójna strzykawka

Puszka

50 ml

200 ml

2x 900 ml

10

10

1

33369

33050

33051 

Opakowanie Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Nr

katalogowy

Podwójna strzykawka

Podwójna strzykawka

Puszka

50 ml

200 ml

2x 900 ml

10

10

1

33355

33062

33077 

Opakowanie Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Nr

katalogowy

Podwójna strzykawka

Podwójna strzykawka

50 ml

200 ml

10

10

33354

33053

Opakowanie Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Nr

katalogowy

Podwójna strzykawka

Podwójna strzykawka

50 ml

200 ml

10

10

33356

33103 

Opakowanie Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Nr

katalogowy

Podwójna strzykawka 24 ml 12 25399
Opakowanie Zawarto‚ç

Opakowanie
zbiorcze

Nr
katalogowy

Podwójna strzykawka 25 ml 24 16814
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Produkt 603 jest anaerobowym, jednosk¬a-
dnikowym klejem do mocowania cz™‚ci cylin-
drycznych. Utwardzanie nast™puje w wyniku
odci™cia kontaktu z powietrzem mi™dzy ‚ci‚le
przylegajåcymi powierzchniami metalowymi.

Zastosowanie:

• U¿ywane do ¬åczenia cylindrycznych
pasowanych cz™‚ci

• Zastosowanie  do mocowania ¬o¿ysk
wa¬eczkowych czy impregnowanych ole-
jem tulei panewkowych

• Wype¬nia wszystkie przestrzenie -
zabezpiecza przed korozjå

• Temperatura Pracy: do 150°C

Baza: metakrylan uretanowy
Kolor: zielony fluorescencyjny
Czyszczenie: nadmiar produktu wytrzeç suchå szmatkå

603 “rodek do mocowania cz™‚ci
wspó¬osiowych 

Produkt 638 anaerobowym, jednosk¬ad-
nikowym klejem do mocowania cz™‚ci cy-
lindrycznych. Utwardzanie nast™puje w wy-
niku odci™cia kontaktu z powietrzem mi™-
dzy ‚ci‚le przylegajåcymi powierzchniami
metalowymi.

Zastosowanie:

• U¿ywany do ¬åczenia pasowanych
cz™‚ci cylindrycznych przy szczelinach
do 0,25 mm

• Zastosowanie obejmuje mocowanie pa-
newek i tulei w obudowach i na wa¬ach

• Temperatura Pracy: do 150°C

638 “rodek do mocowania cz™‚ci
wspó¬osiowych

Zabezpiecza ‚ruby, nakr™tki, szpilki
przed samoodkr™caniem si™ wskutek
wibracji i jednocze‚nie uszczelnia.
Demonta¿ nie wymaga specjalnych
narz™dzi. Preparat mo¿e byç
nak¬adany na gwinty zakonserwowane
na czas transportu. Jednak lepsze
efekty uzyskuje si™ po odt¬uszczeniu,
np. stosujåc zmywacz Loctite 7061.

Zastosowanie:

• Uszczelnia i chroni przed korozjå z¬åcza gwintowe

• Stosowany do gwintów do M36

• Temperatura Pracy: od -55°C do + 150°C

Baza: ester dimetakrylowy 
Kolor: niebieski
Czyszczenie: nadmiar produktu wytrzeç suchå szmatkå

Zabezpiecza wysoko obciå¿one ‚ruby, na-
kr™tki, szpilki przed samoodkr™caniem si™
wskutek wibracji i jednocze‚nie uszczelnia.
Stosowany do d¬ugotrwa¬ych po¬åczeñ
‚rubowych, których si™ nie demontuje.
Demonta¿ normalnymi narz™dziami mo¿liwy
po podgrzaniu po¬åczenia do temperatury
150°C. Mo¿e byç stosowany równie¿ do
mocowania cz™‚ci cylindrycznych.

Zastosowanie:

• Stosowany do gwintów do M20

• Temperatura Pracy: od -55°C do + 150°C

Baza: ester dimetakrylowy 
Kolor: zielony
Czyszczenie: nadmiar produktu wytrzeç suchå szmatkå

243 “redniowytrzyma¬e zabezpieczanie
gwintów 

Produkt 222 jest jedno-sk¬adnikowym, ana-
erobowym ‚rodkiem zabezpieczajåcym gwin-
ty, który jest materia¬em tiksotropowym 
o niskiej wytrzyma¬o‚ci u¬atwiajåc  demonta¿.

Zastosowanie:

• Zabezpiecza przed luzowaniem si™ ele-
mentów wskutek wibracji  oraz przed
nieszczelno‚ciami z¬åczy gwintowych

• Mo¿e byç u¿ywany do gwintów do M10

• Temperatura pracy do 150°C

Baza: ester dimetakrylowy
Kolor: nieprzeΩroczysta czerwieñ
Czyszczenie: nadmiar produktu wytrzeç suchå szmatkå

222 Niskowytrzyma¬e zabezpieczanie
gwintów 

270 Wysokowytrzyma¬e zabezpieczanie
gwintów 

Opakowanie Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Nr

katalogowy

Butelka/Blister 

Butelka

Butelka

5 ml

10 ml

50 ml

12

12

12

29687

24304

24333 

Opakowanie Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Nr

katalogowy

Butelka

Butelka

10 ml

50 ml

12

12

22214

22252

Opakowanie Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Nr

katalogowy

Butelka/Blister 

Butelka

Butelka

5 ml

10 ml

50 ml

12

12

12

29686

27016

27041

Opakowanie Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Nr

katalogowy

Butelka

Butelka

10 ml

50 ml

12

12

16895

16896

Opakowanie Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Nr

katalogowy

Butelka

Butelka

10 ml

50 ml

12

12

63814

63830

“rodki do zabezpieczania gwintów “rodki do mocowania
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Produkt 511 jest jednosk¬adnikowym, nis-
kowytrzyma¬ym, tiksotropowym, anaerobo-
wym i szybkoutwardzalnym uszczelnia-
czem.  Produkt utwardza si™ natychmiast
po odci™ciu kontaktu z powietrzem mi™dzy
‚ci‚le przylegajåcymi powierzchniami
metalowymi.

Zastosowanie:

• Do uszczelniania dociåganych meta-
lowych z¬åczek gwintowanych

• Do uszczelniania gwintów rurowych
z¬åczek i rur o ‚rednicy do 2“

• Do smarowania  w czasie monta¿u 

• Temperatura Pracy: do 150°C

Baza: ester dimetakrylowy
Kolor: kremowy
Czyszczenie: nadmiar produktu wytrzeç suchå szmatkå

511 Uszczelniacz do rur

Do bezpiecznego osadzania ¬o¿ysk. Kasu-
je luzy monta¿owe. Wzmacnia wyrobione
gniazda ¬o¿ysk. Jednocze‚nie uszczelnia 
i chroni przed korozjå.

Zastosowanie:

• Zwi™ksza wytrzyma¬o‚ç po¬åczeñ
wt¬aczanych

• Chroni przed korozjå

• Temperatura Pracy: -55°C do + 175°C

Baza: metakrylan uretanowy 
Kolor: zielony
Czyszczenie: nadmiar produktu wytrzeç suchå szmatkå

648 “rodek do mocowania ¬o¿ysk

Do prostych napraw ¬o¿ysk, tulei i wa¬ków.
Chroni przed korozjå. Szczególnie wskaza-
ny do kasowania du¿ych luzów, które pow-
stajå przez wytarcie gniazd ¬o¿yskowych.
Idealny do kasowania luzów w wyrobionych
klinach i wpustach. Tak¿e do zabezpieczania
‚rub i nakr™tek powy¿ej M10.

Zastosowanie:

• Chroni przed korozjå

• Temperatura Pracy: -55°C do + 150°C

Baza: metakrylan uretanowy
Kolor: srebrno-szary
Czyszczenie: nadmiar produktu wytrzeç su-
chå szmatkå

660 “rodek do mocowania ¬o¿ysk -
Quick Metal

Do rur i gwintów do 3“. Uszczelnia systemy 
z p¬ynami, gazem i spr™¿onym powietrzem
oraz przed wyciekiem wody i gazu. Nie jest tru-
jåcy i dlatego dopuszczony do stosowania
przez urz™dy gazowni i wodociågów.

Zastosowanie:

• Uszczelnia bez paku¬ i pasty

• Stosowany do uszczelniania armatury,
manometrów itp

• Ma dopuszczenia niemieckich urz™dów:
OVGW, DVGW

• Temperatura Pracy: -55°C do + 150°C

Baza: ester dimetakrylowy 
Kolor: ¿ó¬ty
Czyszczenie: nadmiar produktu wytrzeç suchå szmatkå

577 Uszczelniacz gwintów rurowych

Opakowanie Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Nr

katalogowy

Butelka/blister zestaw

Butelka

5 ml

50 ml

12

12

29685

64832

Opakowanie Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Nr

katalogowy

Butelka/karton 50 ml 12 18956
Opakowanie Zawarto‚ç

Opakowanie
zbiorcze

Nr
katalogowy

Butelka 50 ml 12 24006

Opakowanie Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Nr

katalogowy

Butelka plastikowa 50 ml 12 18945

“rodki do mocowania Preparaty do uszczelniania
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Do uszczelniania sztywnych metalowych
ko¬nierzy, je‚li konstrukcja na to pozwala
mo¿e zaståpiç uszczelki kszta¬towe. Poli-
meryzuje szybko po zamkni™ciu w szczeli-
nie bez obecno‚ci powietrza i przy kontakcie
z  powierzchniå metalu. “rednio-wytrzyma¬y,
¬atwy w demonta¿u. Wysoce odporny na
nacisk i wibracje. Odporny na wi™kszo‚ç
p¬ynów u¿ywanych w sektorze motoryzacyj-
nym.

Zastosowanie:

• Wype¬nia defekty powierzchni uszczel-
nianych do maksimum 0,5 mm

• Temperatura Pracy: od -55 do 150°C

Baza: ester dimetakrylowy
Kolor: pomarañczowy
Czyszczenie: nadmiar produktu wytrzeç suchå szmatkå.

574  Szybkoutwardzalny uszczelniacz
z¬åczy ko¬nierzowych 

Produkt  542 jest zalecany do uszczel-
niania  ma¬ych gwintów w systemach pne-
umatycznych i hydraulicznych szcze-
gólnie nara¿onych na wibracje 

Zastosowanie:

• Stosowany do zabezpieczania i usz-
czelniania z¬åczek hydraulicznych i
pneumatycznych 

• Zalecany do uszczelniania gwin-
towanych z¬åczy metalowych, które
powinny byç w pe¬ni dociågni™te

• Temperatura Pracy: do 150°C

Baza: ester dimetakrylowy
Kolor: bråzowy p¬yn
Czyszczenie: nadmiar produktu wytrzeç suchå szmatkå.

542 Uszczelniacz hydrauliczny 

Do uszczelniania sztywnych ko¬nierzy
metalowych.

Zastosowanie:

• Uszczelnia sztywne aluminiowe i ¿e-
liwne odlewy obudów przek¬adni

• Uszczelnia obudowy pomp wodnych

• Uszczelnia ko¬nierze w budowie ma-
szyn

• Temperatura Pracy: -55°C do 
+ 150°C

Baza: ester dimetakrylowy
Kolor: ró¿owy
Czyszczenie: nadmiar produktu wytrzeç

suchå szmatkå.

510 Wysokowytrzyma¬y uszczelniacz
powierzchni ko¬nierzowych

Do uszczelniania sztywnych ko¬nierzy metalo-
wych. Wype¬nia ma¬e rysy i nierówno‚ci do 0,5
mm. Utwardza si™ po monta¿u, przez kontakt z
metalem i bez dost™pu powietrza.

Zastosowanie:

• Chroni przed korozjå.

• Odporny na dzia¬anie p¬ynów stosowanych 
w przemy‚le samochodowym

• Natychmiastowe uszczelnienie przy niewiel-
kim ci‚nieniu

• Temperatura Pracy: -55°C do + 150°C

Baza: ester dimetakrylowy
Kolor: czerwony
Czyszczenie: nadmiar produktu wytrzeç suchå
szmatkå.

518 Uszczelniacz powierzchni 
ko¬nierzowych

Opakowanie Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Nr

katalogowy

Butelka

Butelka

10 ml

50 ml

12

12

16877

16878

Opakowanie Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Nr

katalogowy

Butelka/kart. pude¬ko 50 ml 12 51034

Opakowanie Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Nr

katalogowy

Butelka/kart. pude¬ko 50 ml 12 57436

Opakowanie Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Nr

katalogowy

Strzykawka/blister

Strzykawka/blister

25 ml

50 ml

10

10

21625

18967

Preparaty do uszczelniania Preparaty do uszczelniania
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Szybkoutwardzajåca si™ masa
uszczelniajåca z mo¿liwo‚ciå wy-
pe¬niania szczelin do 6 mm. Tak¿e
stosowana jako dodatkowe usz-
czelnienie uszczelek sta¬ych. Nie
powoduje korozji. Nie ma nega-
tywnego wp¬ywu na sond™ Lambda.

Zastosowanie:

• Uszczelnia przez adhezj™,
cz™‚ci montowaç przed utwo-
rzeniem si™ „naskórka” na powie-
rzchni masy

• Do uszczelniania wiotkich i sztywnych odlewów alumi-
niowych i ¿eliwnych

• Odporna na dzia¬anie olejów silnikowych i p¬ynów
ch¬odzåcych

• Zalecana przez: Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi,
Hyundai

• Temperatura Pracy: do 205°C

Baza: silikon Oxymowy 
Kolor: szary
Czyszczenie: przed utwardzeniem przemyç zmywaczem FL

5699 Gasket Silicone Grey- 
masa uszczelniajåca

Odpowiednie do wszystkich samochodów,
zast™puje tradycyjne uszczelki kszta¬towe

Zastosowanie:

• nie zmienia w¬asno‚ci w czasie eksplo-
atacji 

• wysoka odporno‚ç na temperatur™ 

• ¬atwa w u¿yciu (aplikowana z pojemnika
ci‚nieniowego)

• ekonomiczna

Baza: silikon oksymowy 
Kolor: Metaliczny czarny
Czyszczenie: Loctite 7063

Black Tite - masa uszczelniajåca

Szybko utwardzajåca si™ masa usz-
czelniajåca z mo¿liwo‚ciå wype¬-
niania szczelin do 6 mm. Tak¿e sto-
sowana jako dodatkowe uszczel-
nienie uszczelek sta¬ych. Nie powo-
duje korozji. Nie ma negatywnego
wp¬ywu na sond™ Lambda. Odporna
na wysokie temperatury. Neutralna 
w stosunku do wszystkich materia¬ów.

Zastosowanie:

• Uszczelnia przez adhezj™, cz™‚ci
nale¿y montowaç przed utwo-
rzeniem si™ „naskórka” na powierzchni masy

• Do uszczelniania wiotkich i sztywnych mis olejowych

• Odporna na dzia¬anie olejów silnikowych i przek¬a-
dniowych

• Nie powoduje korozji

• Zalecana przez: Fiat, GM, Ford, Mercedes, BMW, FIAT,
Opel

• Temperatura Pracy: do 205°C

Baza: silikon oxymowy
Kolor: miedziany
Czyszczenie: przed utwardzeniem przemyç zmywaczem FL

Szybko utwardzajåca si™ masa
uszczelniajåca z mo¿liwo‚ciå wy-
pe¬niania szczelin do 6 mm. Tak¿e
stosowana jako dodatkowe usz-
czelnienie uszczelek sta¬ych. Nie
powoduje korozji. Nie ma nega-
tywnego wp¬ywu na sond™ Lambda.
Odporna na wysokie temperatury.
Neutralna w stosunku do wszyst-
kich materia¬ów.

Zastosowanie:

• Uszczelnia przez adhezj™, cz™-
‚ci montowaç przed utworzeniem si™ „naskórka” na
powierzchni masy

• Do uszczelniania wiotkich i sztywnych odlewów alumi-
niowych i ¿eliwnych

• Odporna na dzia¬anie olejów silnikowych i przek¬a-
dniowych

• Nie powoduje korozji

• Zalecana przez: Ford, GM, Toyota i inne

• Temperatura Pracy: do 315°C

Baza: silikon Oxymowy
Kolor: miedziany
Czyszczenie: przed utwardzeniem przemyç zmywaczem FL

598 Gasket Silicone Black - 
masa uszczelniajåca

5920 Gasket Silicone Copper - 
masa uszczelniajåca

Idealna dla wielu zastosowañ 
w bran¿y motoryzacyjnej.

Zastosowanie:

• Uszczelnia pokrywy zaworów,
pompy wodne, obudowy skrzyni
biegów

• Uszczelnia przez adhezj™, cz™‚ci
montowaç w stanie mokrym

• Uszczelnia po¬åczenia przewodów
uk¬adu ch¬odzenia

• Nie powoduje korozji

• Temperatura Pracy: do 200°C

Baza: silikon Oxymowy
Kolor: niebieski
Czyszczenie: przed utwardzeniem przemyç zmywaczem FL

High Temp RTV Silicone Blue
- masa uszczelniajåca

Opakowanie Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Nr

katalogowy

Blister  

Tuba

95 g

300 ml

10

12

19242

23854

Opakowanie Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Nr

katalogowy

Blister  

Tuba

85 g

300 ml

10

12

19245

24055

Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Nr

katalogowy

Blister 

Tuba

99 g

300 ml

10

10

19248

21071

Opakowanie Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Nr

katalogowy

Blister 

Tuba

80 ml

310 ml

12

15

300095

300092

Opakowanie Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Nr

katalogowy

Pojemnik Ci‚nieniowy 200 ml 12 30740

Preparaty do uszczelniania Preparaty do uszczelniania
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Odporny na wysokå temperatur™ uszczelniacz
powierzchni 5972 jest zalecany do usz-
czelniania: ko¬nierzy silników i przek¬adni,
przewodów ogrzewania, po¬åczeñ gwinto-
wych, dekli zamykajåcych, z¬åczy przewodów
gi™tkich, z¬åczek rurowych.

Zastosowanie:

• Do przewodów parowych i ogrzewania

• Do naprawy uszczelki pod g¬owic™

• Temperatura Pracy: do +300°C

Baza: ¿ywica syntetyczna
Kolor: czarny
Czyszczenie: spirytusem

Zawiera wszystkie cz™‚ci
do natychmiastowej produ-
kcji uszczelek typu O-Ring.

Zastosowanie:

• Do produkcji O-Ringów
ka¿dej wielko‚ci

• Sznury gumowe o ‚red-
nicy: 1,6/2, 4/3, 0/5,
7/8,4 mm

• Zawiera nó¿ do ci™cia 
i szablon do klejenia

• Przeznaczony do u¿yt-
ku z klejem Loctite 406

5972 Gasket High Temperature-
uszczelniacz odporny 
na wysokå temperatur™  

O-Ring-Set

Wolnoschnåca, lepka ciecz. Tworzy 
elastycznå, lepkå i nie utwardzajåcå si™
pow¬ok™.

Zastosowanie:

• P¬ynny, stale elastyczny 
uszczelniacz

• Zamiast lub dodatkowo do 
uszczelek sta¬ych - uszczelnienia
ko¬nierzowe

• Uszczelnia pompy wodne, 
przewody uk¬adu ch¬odzenia i cz™‚ci gwintowane

• Odporny na dzia¬anie benzyny, olejów i ‚rodków 
niezamarzajåcych

• Temperatura Pracy: -50°C do +200°C

Baza: ¿ywica syntetyczna
Kolor: ciemny bråz
Czyszczenie: spirytusem

5923 Gasket Fluid Elastic

Uszczelnianie z¬åczek rurowych. Odporny na
dzia¬anie benzyny, ‚rodków smarujåcych, gorå-
cej i zimnej wody, s¬abych kwasów i zasad, pa-
ry, ‚rodków chroniåcych przed zamarzaniem.

Zastosowanie:

• Zamiast lub dodatkowo do uszczelek
sta¬ych - uszczelnienia ko¬nierzowe

• Uszczelnia gwinty rurowe

• Odporny na dzia¬anie benzyny, olejów,
‚rodków odpornych na zamarzanie

• Temperatura Pracy: -50°C do +200°C

Baza: ¿ywica syntetyczna
Kolor: ciemno bråzowy
Czyszczenie: spirytusem

Wolnoschnåca pasta. Tworzy elas-
tycznå, nie utwardzajåcå si™ pow-
¬ok™. Zalecana do uszczelniania po-
¬åczeñ, które majå byç demonto-
wane.

Zastosowanie:

• Zamiast lub dodatkowo do usz-
czelek sta¬ych - uszczelnienia
ko¬nierzowe.

• Nie utwardzajåcy si™ elasty-
czny uszczelniacz.

• Uszczelnia elastyczne obudowy

• Dla po¬åczeñ rurowych i ko¬nie-
rzowych

• Odporny na dzia¬anie benzyny, olejów i ‚rodków
ch¬odzåcych

• Temperatura Pracy: -50°C do +200°C

Baza: ¿ywica syntetyczna
Kolor: czarny
Czyszczenie: spirytusem

5921 Gasket hard-setting - uszczelniacz 
do silników i skrzyni biegów 

5922 Gasket non-hardening - trwale 
elastyczny uszczelniacz do powierzchni

Idealny do wielu zastosowañ 
w bran¿y motoryzacyjnej.

Zastosowanie:

• Uszczelnia pokryw™ zaworów,
pomp™ wodnå, obudowy skrzyni
biegów

• Uszczelnia przez adhezj™, cz™-
‚ci montowaç przed utworze-
niem si™ „naskórka” na powierz-
chni masy

• Uszczelnia po¬åczenia przewo-
dów uk¬adu ch¬odzenia

• Temperatura Pracy: do 250°C

Baza: silikon acetoxy 
Kolor: niebieski
Czyszczenie: przed utwardzeniem przemyç zmywazem FL

5926 Gasket Silicone Blue- uszczelniacz
silikonowy (niebieski)

Opakowanie Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Nr

katalogowy

Tuba 200 ml 12 18916

Opakowanie Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Nr

katalogowy

Blister 40 ml 12 18866

Opakowanie Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Nr

katalogowy

Blister/Tuba

Butelka

60 ml

200 ml

12

12

18938

31209

Opakowanie Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Nr

katalogowy

Puszka plastikowa 450 ml 12 18907

Opakowanie Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Nr

katalogowy

Tuba 200 g 12 18920

Opakowanie Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Nr

katalogowy

Walizka 1 13313

Preparaty do uszczelniania Preparaty do uszczelniania
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Zawierajåcy rozpuszczalnik wielozadaniowy
zmywacz do czyszczenia i odt¬uszczania po-
wierzchni. 
Usuwa oleje, t¬uszcz i  zabrudzenia. Idealny
do przygotowania powierzchni przed
na¬o¿eniem klejów Loctite. Szybko odparo-
wuje, nie pozostawia nalotów i nie powoduje
korozji.

• Do przygotowywania powierzchni klejo-
nych

• Nie pozostawia ‚ladów

Preparat do usuwania resztek klejów
Usuwa resztki uszczelniaczy, klejów, 
spieczonych olejów, smo¬y, sadzy i lakieru.
Zalecany do miejsc uszczelnianych na 
silniku, skrzyni biegów, gaΩnika, pompy
benzynowej i wodnej, tylnej osi itp.

• Czy‚ci szybko i dok¬adnie

• Zapobiega uszkodzeniom przy zdrapy-
waniu

7063 Zmywacz 7200 Gasket Remover

Preparat do mycia i odt¬uszczania
“rodek czyszczåcy i odt¬uszczajåcy.
Usuwa skutecznie brud, olej i inne
t¬uszcze z powierzchni odpornych na
dzia¬anie wody. “rodek Natural Blue jest
koncentratem i nale¿y go u¿ywaç 
w odpowiednim rozcieñczeniu z wodå.

• Ekonomiczny

• Niepalny

• Nie odbarwia i nie narusza
powierzchni

• Przyjazny dla ‚rodowiska naturalnego

• Nie zawiera rozpuszczalników

• Nie zawiera fosforanów

• Ulega biodegradacji

7840 Cleaner/Degreaser

Czy‚ci i odt¬uszcza cz™‚ci i elementy hamulców,
sprz™gie¬ i skrzyni biegów szybko i dok¬adnie.

Usuwa resztki:

• Klejów i mas uszczelniajåcych z powierz-
chni silnika, gaΩnika i skrzyni biegów

• “rodki smarujåce z przegubów i z¬åczy

Baza: rozpuszczalniki organiczne
Kolor: bezbarwny

Zmywacz do hamulców

Do grzybków zaworowych, metalowych
kurków i zaworów kurkowych z bråzu i mo-
siådzu. Podwójna puszka zawiera past™
wst™pnå, gruboziarnistå i wykoñczeniowå,
drobnoziarnistå. Pasta do szlifowania
zaworów jest bardzo prosta w u¿yciu, trzy-
ma si™ dobrze na szlifowanej powierzchni i
mo¿e byç zmywana wodå.

Baza: syntetyczny  z glinowym ‚cierniwem
Kolor: szary

Pasta do szlifowania zaworów

Produkt 7061 jest produktem rozpuszczal-
ni-kowym nie zawierajåcym „CFC”, przez-
naczonym do czyszczenia i odt¬uszczania
powierzchni  przed zastosowaniem klejów
anaerobowych Loctite.

• zalecany jako ostateczny przed-
monta¿owy ‚rodek czyszczåcy  dla
wszystkich powierzchni, które majå byç
¬åczone przy pomocy anaerobowych 
klejów Loctite

Baza: Aceton /alkohol

Kolor: bezbarwny 

7061 “rodek czyszczåcy 

Opakowanie Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Nr

katalogowy

Spray  

Puszka

Beczka

Puszka

500 ml

10 l

50 l

500 ml

12

1

1

12

171.02 P

100.31 D

135.60 P

31440

Opakowanie Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Nr

katalogowy

Puszka 100 ml 10 114.78 B

Opakowanie Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Nr

katalogowy

Spray 400 ml 10 18986

Opakowanie Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Nr

katalogowy

Spray 400 ml 10 31034

Opakowanie Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Nr

katalogowy

Spray  

Spray  

400 ml

10 l

10

1

24783

28832

Opakowanie Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Nr

katalogowy

Rozpylacz 

Metalowy pojemnik

Metalowy pojemnik

750 ml

5 l

20 l

12

4

1

31041

31049

31052

Czyszczenie i odt¬uszczanie Czyszczenie i odt¬uszczanie
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Bezbarwny, wypierajåcy wod™, smar zabez-
pieczajåcy przed korozjå. Zabezpiecza przed
zamarzaniem oraz eliminuje ha¬as.

• szczególnie zalecany dla cz™‚ci plastiko-
wych i gumowych 

• nie zawiera CFC

• do zastosowania jako smar lub  zabez-
pieczenie  powierzchni

Smar silikonowy

Loctite  8201 jest uniwersalnym, penetru-
jåcym ‚rodkiem, który luzuje, smaruje, czy‚-
ci, osusza i zabezpiecza przed korozjå ca¬e
urzådzenie.

• wypiera wod™  

• czy‚ci i zabezpiecza

8201 5-Way Spray

Przeciw piszczeniu tarcz i b™bnów hamulco-
wych, ograniczników drzwi, prowadnic 
foteli. Idealny do centralnego urzådzenia
smarujåcego, a tak¿e do systemów 
transportowych.

• Kompatybilny z ABS

• Nie przewodzåcy prådu

• Nie ‚ciekajåcy i wodoodporny

• U¬atwiajåcy  monta¿ i demonta¿, chroni przed
korozjå

• Nie zawiera miedzi

• Nie zawiera kwasów

Baza: wysoko rafinowany olej mineralny 
Kolor: brunatny

Plastilube - preparat smarujåcy

Produkt o czterech zastosowaniach. Mo¿-
liwo‚ç aplikacji w dowolnym po¬o¿eniu
pojemnika.

Zastosowanie:

• Usuwa rdz™, luzuje ‚ruby, nakr™tki i za-
wiasy

• Usuwa piszczenie we wszystkich rucho-
mych cz™‚ciach

• Chroni przed korozjå

• Chroni urzådzenia zap¬onowe przed wil-
gociå i poprawia rozruch silnika

Superszybki olej penetrujåcy. Luzuje koro-
dujåce, zapieczone i zatarte cz™‚ci i po¬å-
czenia gwintowe.

• Bardzo dobre w¬asno‚ci penetracyjne

• Nie zawiera CFC

• Nie narusza metalu i lakieru

MO-Universal - preparat uniwersalny

8018 Solvo Rust - 
odrdzewiacz

Chroni metale przed korozjå. Gwarantuje ¬at-
wy demonta¿ po wielu latach. Redukuje tar-
cie i zu¿ycie przez wyg¬adzanie powierzchni.

Zastosowanie:

• Zapobiega zatarciu i korozji, tak¿e w
podwy¿szonych temperaturach

• Stosowany do temperatury 900°C

• Zalecany do ‚rub mocujåcych kolektor
wydechowy

• Pozwala na ¬atwy demonta¿ po wielu
latach

8151 Anti Seize - smar antykorozyjny

Opakowanie Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Nr

katalogowy

Spray  

Bañka

400 ml

4,5 l

12

1

109.14 N

128.15 E

Opakowanie Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Nr

katalogowy

Spray

Spray

Spray

50 ml

150 ml

300 ml

24

12

12

15378

15374

15375

Opakowanie Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Nr

katalogowy

Spray 400 ml 10 31484

Opakowanie Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Nr

katalogowy

Spray  

Spray 

300 ml

400 ml

12

10

142.98 R

31471

Opakowanie Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Nr

katalogowy

Woreczek

Tuba

Spray

5,5 ml

35 ml

300 ml

100

24

12

149.76 D

150.24 F

136.16 A

Opakowanie Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Nr

katalogowy

Spray 400 ml 10 26521

“rodki smarne “rodki smarne
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Do wszystkich kar-
tuszy 150 ml  i 310 ml

• Wykonany ze stali/
tworzywa  z pier‚-
cieniem mocujå-
cym kartusze

• }atwy w u¿yciu

• Trwa¬y

• Zapobiega wyciekom z dyszy dozujåcej

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

Wyciskacz r™czny - Staku

Do racjonalnego stosowania MO-Univer-
sal z du¿ego pojemnika.

• Rozpylacz z regulacjå wielko‚ci 
strumienia

• Pojemno‚ç: 500 ml

Do racjonalnego stosowania
zmywaczy do hamulców i sprz™-
gie¬ z du¿ego pojemnika.

• Szczególnie trwa¬e wyko-
nanie ze stopniowanå regu-
lacjå strumienia.

Rozpylacz do MO-Uniwersal

Rozpylacz

Do smarowania mocno obciå¿onych cz™‚ci, 
jak ¬o¿yska, ko¬a z™bate, rolki, ‚ruby itp.

• Na bazie olejów mineralnych, zawiera myd¬o
litowe

• Zawiera MoS2 dla zapewnienia po‚lizgu
przy nag¬ych przeciå¿eniach

• Temperatura Pracy: do 150°C

Smar w aerozolu o dobrej przyczepno‚ci
Bia¬y smar jest preparatem z bardzo dobrymi w¬a-
‚ciwo‚ciami smarnymi i chroniåcymi przed
korozjå. Stosowany do takich elementów, jak:
¬añcuchy, ko¬a z™bate, szyny, prowadnice itp.

• Wypiera wod™

• Zmniejsza zu¿ycie

• Wyd¬u¿a trwa¬o‚ç smarowanych cz™‚ci

8154 Spray MoS2 - smar z molibdenem White Grease

R™czna pompa perystaliczna  97001

Do wszystkich butelek Loctite 50ml i 250 ml 
Ta r™cznie obs¬ugiwana  pompa  jest ta-
nim precyzyjnym aplikatorem montowa-
nym bezpo‚rednio na butelce. Umo¿liwia
jednorazowe na¬o¿enie anaerobowych
produktów zabezpieczajåcych i mocujå-
cych o lepko‚ciach do 1000 mPas 
w ilo‚ci od 0,01 do 0,1 ml. Pracuje pod
ka¿dym kåtem, nie cieknie i eliminuje
straty, nie wymaga p¬ukania, ani zasilania.

• Umo¿liwia u¿ytkownikowi kontrolowanie ilo‚ci oraz
pozycji spoiwa/ kleju

• Pojemnik z produktem zamienia w przeno‚ny dozownik 

Opakowanie Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Nr

katalogowy

Spray 400 ml 12 26481

Opakowanie Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Nr

katalogowy

Spray puszka 300 ml 12 107.14 W

Przeznaczony do: Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Nr

katalogowy

Kartuszy 150/310 ml sztuka 1 167.65 Y

Opakowanie Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Nr

katalogowy

Sztuka 20 143.32 D

Opakowanie Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Nr

katalogowy

Sztuka 6 100.32 E
Przeznaczony do: Zawarto‚ç

Opakowanie
zbiorcze

Nr
katalogowy

Butelki 50/250 ml sztuka 1 97001

“rodki smarne Narz™dzia



2322

Czy‚ci skór™ szybko, gruntownie
i ¬agodnie. Usuwa skutecznie
wszystkie zabrudzenia wyst™pu-
jåce w warsztatach np.

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

uretanowe.

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

• Piel™gnuje skór™ dzi™ki sk¬ad-
nikom olejowym

• }agodny dla skóry, przetestowany klinicznie

• Nie zatyka dozownika poniewa¿ zawiera specjalny
dodatek ‚lizgowy

Chroni r™ce przed trudnymi do
usuni™cia zabrudzeniami takimi jak
farby, kleje, czy ‚rodki do konserwacji
podwozia. Krem nale¿y wetrzeç 
w skór™ przed rozpocz™ciem pracy 
i osuszyç przez 1 - 2 minuty. Zabez-
piecza skór™ przed wnikaniem zanie-
czyszczeñ. Po skoñczonej pracy d¬o-
nie nale¿y umyç wodå.

Teroclean Forte - ¿el do mycia råkKrem ochronny 

Do szybkiego i dok¬ad-
nego mycia råk.

• }agodny dla skóry

• Nie zawiera piasku

• W ka¿dym 12,5 l
wiadrze szczotecz-
ka do råk

Teroquick - pasta do mycia råk

Praktyczny i ekonomiczny dozownik dla
pasty do råk ,,Teroquick” Do nape¬niania z
pojemnika 12,5l

• pojemno‚ç 2,5 l 

Dozownik ,,Teroquick”

}agodny ‚rodek jako alternatywa dla
agresywnych ‚rodków czyszczåcych. Usu-
wa delikatnie z råk: farb™, klej, lakier, ¿y-
wic™, silikon, smar sta¬y i inne trudno rozpu-
szczalne zabrudzenia. Zawiera obok
drobno zmielonego pumeksu, tak¿e
cztery substancje chroniåce skór™: lano-
lin™, aloes, olej z jojoby i witamin™ E.

• Usuwa trudne do usuni™cia zabru-
dzenia

• Ulega biologicznej degradacji

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

Unikalna, naturalnie dzia¬ajåca pasta do mycia råk.
Wyprodukowana z owoców cytrusowych, ulega biolo-
gicznej degradacji. Nie zawiera olejów mineralnych i synte-
tycznych. Z domieszkå naturalnego pumeksu o szczególnie
skutecznym dzia¬aniu.
Po umyciu r™ce pachnå przyjemnie i naturalnie.

• Naturalne dzia¬anie.

• Mo¿e byç stosowana bez wody

• Ulega biologicznej degradacji

• Nie pozostawia t¬ustej warstwy

7850 Hand Cleaner - pasta do mycia råk

Opakowanie Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Nr

katalogowy

Puszka 600 ml 12 167.51 H

Opakowanie Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Nr

katalogowy

Kanister

Dozownik

4,5 l 4

1

106.05 C

107.15 X

Opakowanie Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Nr

katalogowy

Puszka

Wiadro

350 ml

12,5 l

10

1

191.93 M

167.40 W
Opakowanie Zawarto‚ç

Opakowanie
zbiorcze

Nr
katalogowy

Sztuka _ 1 157.14 F

Pojemnik Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Nr

katalogowy

Plastikowa butelka 400 ml 12 31031

Opakowanie Zawarto‚ç
Opakowanie

zbiorcze
Nr

katalogowy

Plastikowa butelka

Butelka

400 ml

3 l

12

4

30634

30640

Czyszczenie i piel™gnacja Czyszczenie i piel™gnacja




