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Uleiuri și lubrifianți

Spray de ungere - Activ 5

Prezentare €/buc. Cod articol
Spray 400 ml 5.68 DR.8604000

Lubrifiant sintetic extrem de puternic, 
vâscos, rezistent la presiuni înalte, 
fără silicon, rezistent la umezeală și la 
produse chimice. Rezistent la coroziune și 
temperaturi de la -35°C până la +200°C.

Domenii de utilizare: rulmenți, cutii 
de viteze, toate tipurile de articulații și 
cuplaje, etc. 

Unsoare spray, albă - Activ 36

Prezentare €/buc. Cod articol
Spray 300 ml 5.07 DR.8721000

Unsoare spray de culoare albă ce 
reduce uzura și zgomotele neplăcute, 
protejează împotriva coroziunii. 
Lubrifiere pe bază de elastomeri. 
Unsoare de uz general pentru metal și 
plastic, rezistentă la temperaturi de la 
-35°C până la 250°C.

Domenii de utilizare: pentru service și 
întreținere, dispozitive mecanică fină, 
optice, mobilier de birou, rulmenți, 
articulații, diverse mecanisme, lanțuri, 
etc.

Spray de ungere

Prezentare €/buc. Cod articol
Spray 400 ml 4.81 RK.100101

Ulei special pentru lubrifiere, cu o paletă 
largă de utilizare. Strat de lubrifiere 
eficient.

Nu se depun resturi de la uzură sau 
murdărie. Uzură mai redusă în locurile 
critice ale maşinii. Mai puțină uzură şi mai 
puțină frecare. Prelungește durata de viață.
Rezistență ridicată la presiune.

Datorită ingredientelor active speciale şi 
compoziției unice, este cel mai recomandat 
ulei pentru toate organele de maşini în 
mişcare şi motoare electrice.

Unsoare spray aderentă de culoare deschisă

Prezentare €/buc. Cod articol
Spray 400 ml 5.25 RK.100102

Ungere sintetică de durată, cu aderență 
bună. Efect de capilaritate foarte bun, 
rezistență la presiune înaltă şi temperaturi 
de la -30°C până la +180°C, foarte aderent 
şi rezistent la centrifugare chiar şi în cazul 
sarcinilor mari.

Împiedică pătrunderea apei şi protejează 
împotriva umezelii, prelungeşte durata de 
viață şi diminuează zgomotul. Rezistent
la apa sărată. Potrivit în special pentru 
componente mobile cu viteză ridicată, 
cabluri de oțel, mecanisme de acționare 
deschise, lagăre, roți dințate, rulmenți, 
balamale, articulații.

Spray cu ulei sintetic pe bază de PTFE

Prezentare €/buc. Cod articol
Spray 400 ml 7.86 RK.100105 

Spray cu ulei sintetic. Pentru ungerea 
componentelor de mecanică fină, precum 
şi a componentelor supuse presiunilor 
mari și temperaturilor ridicate – în special 
pentru lubrifierea permanentă în condiții de 
presiune foarte mare şi frecare. 

Protejează toate componentele mobile 
împiedicând griparea și zgomotele 
neplăcute.

Cartuș cu unsoare universală - NLGI 2

Prezentare €/buc. Cod articol
Flacon 400 ml 4.14 RK.100117

Unsoare degresantă performantă. Culoare 
naturală strălucitoare, cu consistență 
maleabilă şi structură din fibre scurte, 
corespunde DIN K2K-30.

Clasă de consistență - NLGI 2.

Este utilizată şi pentru rulmenți şi lagăre 
de alunecare la instalații industriale, maşini 
unelte, autovehicule şi maşini agricole, 
chiar şi în condiții de funcționare cu praf şi 
umezeală.

Ulei de frezare universal
Este utilizat pentru filetare, găurire, 
strunjire, frezare, şlefuire, debitarea cu 
fierăstrăul şi decuparea metalului, alamei, 
cuprului şi a altor aliaje în procesul de 
prelucrare a metalelor.

Uleiul pentru tăiere formează o peliculă 
elastică, rezistentă pe toate suprafețele 
metalice şi protejează piesele de prelucrat 
împotriva coroziunii. Se evidențiază prin 
aderență mărită, crescând implicit şi 
durata de viață a sculelor. Viteză de tăiere 
mai ridicată. Foarte eficient şi productiv 
la utilizare.

Prezentare €/buc. Cod articol
Flacon 500 ml 6.98 RK.101031
Flacon 1 l 11.60 RK.101032
Bidon 5 l 43.40 RK.101038

Agent de tăiere universal concentrat

Prezentare €/buc. Cod articol
Flacon 1 l 10.20 RK.101034
Bidon 5 l 43.40 RK.101033

Efect de lubrifiere şi răcire. Măreşte 
durata de viață a sculelor prin capacitatea 
deosebită de lubrifiere, chiar şi în cazul 
unei concentrații mai reduse. Soluție 
transparentă, previne coroziunea.

Pentru toate metodele obişnuite de 
prelucrare a metalelor în oțeluri aliate şi 
nealiate, la tăierea filetelor, alezare, tăiere 
cu fierăstrăul, găurire, strunjire, frezare şi 
şlefuire.

Se utilizează diluat cu apă, astfel:
  5% ulei - pentru oțel normal si neferoase
10% ulei - pentru oțeluri aliate și inox
15% ulei - pentru oțeluri înalt aliate
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Uleiuri și lubrifianți

Spray de tăiere - Activ 40

Prezentare €/buc. Cod articol
Spray 400 ml 4.00 DR.8717000

Spray de tăiere cu aderență foarte bună.

Domenii de utilizare: pentru găurire, 
tăiere, ștanțare, frezare, broșare, strunjire.

Poate fi utilizat pentru oțel și oțel 
inoxidabil dar și metale neferoase.

Spray cu silicon - Activ 7

Prezentare €/buc. Cod articol
Spray 400 ml 3.04 DR.8606000

Spray foarte concentrat ce protejează și 
lubrifiază elementele din plastic, cauciuc 
sau metal. Elementele din plastic vor 
deveni strălucitoare.

Protejează elementele din cauciuc și 
garniturile împotriva temperaturilor 
scăzute.

Previne zgomotele neplăcute. Are 
proprietăți de lubrifiere.

Ideal pentru materiale plastice și cauciuc 
cu excepția cauciucului siliconic.

Spray pentru ungere uscată pe bază de PTFE

Prezentare €/buc. Cod articol
Spray 400 ml 5.64 RK.100108

Spray pentru lubrifierea uscată fără ulei. 
Asigură o protecție a suprafeței rezistentă 
la temperaturi de la -60°C până la +250°C. 
Cu efect îndelungat şi coeficient de frecare 
scăzut. Uscare rapidă, aderență ridicată, 
fără unsoare şi fără culoare. Pelicula de 
protecție are efect anticoroziv şi rezistență 
la umezeală.

Agent special de lubrifiere pentru 
toate dispozitivele cu alunecare ce nu 
necesită întreținere. Protejează toate 
metalele, componentele din piele şi lemn. 
Protecție contra îmbătrânirii a tuturor 
componentelor din cauciuc, garniturilor şi 
plasticului.

Prezentare €/buc. Cod articol
Tub 50 g 3.81 RK.101021
Tub 30 g 3.10 RK.101035

Pastă de frezare

Pastă cu putere ridicată de tăiere cu efect 
deosebit de separare şi răcire. Măreşte 
durata de tăiere a sculelor pentru materiale 
dure şi casante. Rezistența ridicată la 
căldură asigură o lubrifiere şi o răcire bună 
şi la temperaturi ridicate.

Buna capacitate de aderență îmbunătățeşte 
lubrifierea. Pentru toate procedeele de 
prelucrare ale metalelor precum filetarea, 
frecarea, debitarea cu fierăstrăul, găurirea, 
debavurarea, ştanțarea şi frezarea.

Spray special antifricțiune, cu polimeri

Prezentare €/buc. Cod articol
Spray 400 ml 10.11 RK.100111

Spray-ul antifricțiune cu polimeri este un
mijloc ajutător deosebit pentru montarea
garniturilor și profilelor confecționate din
cauciuc și elastomeri. Valorile coeficientului 
de frecare sunt reduse cu până la 40%.

Se evită contaminarea care poate apărea în
cazul utilizării uleiurilor pe bază de silicon.
Tratamentul cu spay-ul cu polimeri evită 
apariția fisurilor provocate de tensiuni la
contactul profilelor din policarbonat sau
plexiglas.

Suprafețele tratate sunt hidrofuge și 
insensibile la murdărire.

Spray cu cupru rezistent la frecare

Prezentare €/buc. Cod articol
Spray 400 ml 6.48 RK.100116

Lubrifiant pe bază de particule de cupru 
cu temperatură stabilă de la -40°C până la 
1400°C. Deosebit de rezistent la presiune. 

Conductibilitate termică bună. Rezistent 
la intemperii şi la umiditate. Proprietăți 
deosebite de lubrifiere. Reduce frecarea 
metalului pe metal. Previne coroziunea 
materialelor.

Se poate utiliza ca agent de separare 
împotriva coroziunii, gripării şi uzurii 
tamburilor de cablu, sisteme de evacuare, 
clapete ale supapelor de încălzire, arbori de 
frână, discuri de frână, etc.

Prezentare €/buc. Cod articol
Spray   50 ml 3.70 RK.101010
Spray 200 ml 8.93 RK.101025
Spray 400 ml 9.68 RK.101036

Spray cu putere ridicată de tăiere cu efect 
deosebit de separare şi răcire. Măreşte 
durata de tăiere a sculelor pentru materiale 
dure şi casante. Rezistența ridicată la 
căldură asigură o lubrifiere şi o răcire bună 
şi la temperaturi ridicate.

Buna capacitate de aderență îmbunătățeşte 
lubrifierea. Pentru toate procedeele de 
prelucrare ale metalelor precum filetarea, 
frecarea, debitarea cu fierăstrăul, găurirea, 
debavurarea, ştanțarea şi frezarea.

Spray de frezareSpray de frezare

Spray cu silicon

Prezentare €/buc. Cod articol
Spray 400 ml 3.61 RK.100100

Agent universal, glisant și lubrifiant.
Rezistent la apă, intemperii și temperaturi
de la -30°C până la +200°C. Are efect
antistatic și antipraf, unge și impregnează
toate materialele fără a curge, este 
anticoroziv și hidrofug.

Pentru îndepărtarea zgomotelor neplăcute 
la mașini, vehicule, lanțuri. Lubrifiant cu 
efect de protecție împotriva îmbătrânirii, 
de ex. în interiorul mașinii, la trape, șinele 
scaunelor, încuietori, șarniere, curățarea, 
întreținerea și protecția metalelor, 
cauciucului și plasticelor.
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Uleiuri și lubrifianți

Spray de ungere pentru lanțuri - Activ 37

Prezentare €/buc. Cod articol
Spray 400 ml 4.70 DR.8715000

Rezistent la atât la temperaturi scăzute, cât 
și ridicate, vâscozitate mare.
capacitate mare târâtoare, rezistent la 
umezeală, reduce zgomotele neplăcute și 
protejează împotriva uzurii și coroziunii.

Domenii de utilizare: protejează și 
lubrifiază lanțurile de transmisie și 
cablurile de sârmă (șufe). Ideal pentru 
service de înaltă calitate, pentru pornirea 
rapidă a mecanismelor cu lanțuri. Ideal 
pentru lagăre de alunecare, cutii de viteze.

Spray de contact - Activ 33

Spray de contact neutru față de multe 
materiale izolante: plastic, lac, sticlă, 
ceramică și metal.

Se infiltrează în mod eficient eliminând 
umiditatea și creează un strat protector. 

Pătrunde și dizolvă straturile de oxizi
protejând împotriva coroziunii.

Domenii de utilizare:
Protecție împotriva umidității pentru 
echipamente și instalații electrice.

Prezentare €/buc. Cod articol
Spray 400 ml 3.48 DR.8713000

Spray-pastă pentru asamblare - Activ 38

Prezentare €/buc. Cod articol
Spray 400 ml 5.80 DR.8716000

Spray - pastă de asamblare de înaltă 
performanță, ce conține un procent ridicat 
de lubrifiant solid.

Rezistent la presiune și la temperaturi de 
la -40°C până la 1100°C. Previne griparea, 
coroziunea și uzura prematură. Rezistent la 
apă, apă sărată, abur, acizi și baze, etc.

Domenii de utilizare: pentru utilizarea la 
sistemele de frânare, terminalele bateriei,
bujii, sisteme de evacuare (tobe), unelte.

Spray-uri tehnice

Ulei pentru șlefuire cu bandă

Prezentare €/buc. Cod articol
Flacon 400 ml 4.37 RK.100103

Uleiul pentru șlefuire cu bandă mărește
durata de viață și evită încărcarea 
prematură a benzii de șlefuit.

Randament mai bun la șlefuiere, 
temperatură de șlefuire scăzută, costuri de 
șlefuire mai mici. Se întrebuințează și pe 
discuri lamelare sau din material textil.

Spray de contact

Prezentare €/buc. Cod articol
Spray 400 ml 3.57 RK.100104

Uleiurile fine din acest tip de spray servesc
lubrifierii și curățării pieselor de mecanică
fină. Spray-ul de contact pătrunde 
în spațiile înguste formând o barieră 
împotriva umidității.

Pentru îndepărtarea umezelii de pe cabluri 
și componente electrice de ex. contacte sau 
capace de delco. Protejează de coroziune, 
printr-o peliculă fină de protecție, toate 
suprafețele metalice.

Spray multifuncțional - TX 40

Prezentare €/buc. Cod articol
Spray 400 ml 3.22 RK.100107

Spray universal fără silicon. Permite 
slăbirea şuruburilor, bolțurilor, piulițelor, 
balamalelor, mecanismelor, rolelor etc., 
înțepenite datorită ruginii sau oxidării.

Protejează şi sigilează toate suprafețele 
netede şi rezistente la dizolvanți.
Limitează şi protejează de umiditate 
şi condens, reacționează împotriva 
scurgerilor şi curenților reziduali de 
la cabluri, conexiuni şi echipamente 
electrice, carcasele aparatelor, cablurilor de 
aprindere, clapetele distribuitoarelor.

Lubrifiază şi întreține componentele de 
mecanică fină, unelte, organe de maşini.

Deruginol MOS²

Prezentare €/buc. Cod articol
Spray 400 ml 2.69 RK.100115

Agent de îndepărtare a ruginii cu peliculă 
de protecție. Se infiltrează şi dizolvă foarte 
eficient rugina.

Conservă şi protejează împotriva formării 
din nou a ruginii printr-un strat de 
protecție. Pătrunde în rugină, îndepărtează 
uleiurile, răşinile, gudronul şi calamina. 
Îndepărtează fără probleme murdăria 
întărită. Elimină zgomotele neplăcute. 

Protejează pe termen lung, pătrunde în
locurile mai înguste şi facilitează astfel 
demontarea componentelor.

Fișe cu date de securitate 
disponibile pentru toate produsele
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Spray-uri tehnice

Spray antistropi pentru sudură - Activ 4

Prezentare €/buc. Cod articol
Spray 400 ml 2.59 DR.8603000

Spray antistropi pentru sudură fără silicon.
Previne lipirea stropilor pe piese și pe 
duzele și unelte de sudură.

Protecție sigură împotriva stropilor de
sudură, cu efect de separare stabil, prin
formarea unei pelicule fine, cu efect
anticoroziv.

Spray multifuncțional - Activ 21

Prezentare €/buc. Cod articol
Spray 400 ml 3.08 DR.8649000

Spray multifuncțional fără silicon. Curăță, 
protejează și întreține eficient diferite 
produse industriale.

Uitilizare universală ca:
• Spray de contact, elimină umezeala.
• Îndepărtarea rapidă a ruginii.
• Protecție la coroziune.
• Putere mare de curățare.
• Oferă protecție și lubrifiere.

Spray pentru detectarea scurgerilor - Activ 3

Prezentare €/buc. Cod articol
Spray 400 ml 2.78 DR.8605000

Spray ecologic, biodegradabil, 
hipoalergenic, neinflamabil, cu protecție 
împotriva ruginii.

Este substanța ideală pentru identificarea
neetanșeităților la conductele de gaze 
naturale, gaze lichefiate, armături, îmbinări 
cu șuruburi, racorduri, frâne cu aer 
comprimat etc.

Spray cu zinc mat (grund) - Activ 2

Prezentare €/buc. Cod articol
Spray 400 ml 6.42 DR.8602000

Spray cu zinc mat de calitate, profesional.
99% zinc pur. Rezistent la coroziune, protecție bună împotriva 
ruginii catodice. Protejează suprafețele metalice la intemperii 
precum și la vaporii de solvenți agresivi. Rezistență mare ceață 
salină. Bun conducător de electricitate. Rezistă la temperaturi 
de până la 500°C. În general, este compatibil cu vopselurile 
ulterioare, dar recomandăm un test prealabil de compatibilitate.

Se utilizează ca și grund ce necesită o vopsire ulterioară.

Domenii de utilizare: pentru protecția pieselor galvanizate 
asupra cărora au intervenit operații de sudură, găurire, etc., o 
bună protecție a pieselor metalice împotriva coroziunii, pentru 
o bună protecție la temperatură.
Ideal pentru protecția în medii agresive.

Spray cu zinc mat (grund) - 550

Prezentare €/buc. Cod articol
Spray 400 ml 4.84 RK.100110

Spray cu zinc de calitate profesional.
Zincul utilizat are puritatea mai mare de 
99%, testat la tăiere transversală conform
DIN EN ISO 2409. Rezistent la temperaturi 
de până la 500°C și la menținerea timp 
de 500 ore în ceață salină (teste conf. DIN 
50021).

Se utilizează ca și grund ce necesită o 
vopsire ulterioară.

Asigură protecție catodică împotriva 
ruginii și protecția lucrărilor de sudare și 
montaj ulterioare.

Soluție antistropi pentru sudură

Prezentare €/buc. Cod articol
Flacon 500 ml 6.52 RK.100118

Bidon 10 l 58.40 RK.100119

Agent de separare şi antiaderent pe termen 
lung / protecție la sudare. A fost dezvoltat 
în special pentru lucrările de sudare la 
fabricarea de recipienți, containere. 

Un agent antiaderent indispensabil cu 
proprietăți deosebite de separare ce 
formează o peliculă de separare stabilă, 
pH neutru.

Protecția ideală în cazul sudurii cu 
electrozi, prin puncte, cu arc electric. 
Lucrează împotriva scânteilor de la sudură 
pe metalele de sudat, protejează duzele de 
gaz şi curent.

Soluție antistropi pentru sudură - K66 LL

Prezentare €/buc. Cod articol
Flacon 500 ml 5.84 RK.100120

Bidon 10 l 52.40 RK.100121

Agent de separare fără silicon, antiaderent. 
Protecție sigură împotriva arsurii de la 
stropii de sudură, efect de separare bun, 
stabil datorită peliculei fine a suprafeței, 
inflamabil, fără chlorofluorocarbon (freon), 
protecție temporară împotriva coroziunii. 

Ajutorul ideal în cazul sudurii cu electrozi, 
prin puncte, cu arc electric, protejează 
pistoalele şi duzele de sudură şi este 
recomandat pentru maşinile cu dispozitiv 
automat de pulverizare.

Spray pentru detectarea scurgerilor

Prezentare €/buc. Cod articol
Spray 500 ml 3.37 RK.100106

Spray-ul pentru detectarea scurgerilor este
ușor de manevrat și conține 97% substanțe
active. Nu este inflamabil, este anticoroziv
și foarte rentabil. Este testat conform 
DVGW. Nu interacționează cu gaze cum 
sunt propanul, butanul, acetilena, gazele 
naturale, azotul, aerul comprimat și 
hidrocarcarburile fluorurate.

Este substanța ideală pentru identificarea
neetanșeităților la conductele de gaze 
naturale, gaze lichefiate, armături, îmbinări 
cu șuruburi, racorduri, frâne cu aer 
comprimat etc.
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Spray-uri tehnice

Spray cu zinc strălucitor (lac) - Activ 2H

Prezentare €/buc. Cod articol
Spray 400 ml 5.92 DR.8646000

Spray cu zinc strălucitor (lac). Rezistent la 
coroziune. Rezistă la temperaturi de până 
la 300°C. Protejează suprafețele metalice la 
intemperii precum și la vaporii de solvenți 
agresivi. Bun conducător de electricitate. 

Uscare rapidă. 

Domenii de utilizare: pentru protecția 
pieselor galvanizate asupra cărora au 
intervenit operații de sudură, găurire, 
etc., o bună protecție a pieselor metalice 
împotriva coroziunii, pentru o bună 
protecție la temperatură.
Ideal pentru protecția în medii agresive.

Spray cu aluminiu - Activ 1

Prezentare €/buc. Cod articol
Spray 400 ml 5.37 DR.8601000

Spray cu aluminiu de calitate profesional.
99.9% aluminiu pur. Rezistent coroziune, 
abraziune și temperaturi de până la 600°C.
Protejează suprafețele metalice la 
intemperii precum și la vaporii de solvenți 
agresivi. Bun conducător de electricitate.
Spray-ul are o uscare rapidă și asigură un 
strat neted și fără pori.

Domenii de utilizare: jante din oțel, 
sisteme de evacuare, caroserii, componente 
din aluminiu, sisteme de aer condiționat, 
refrigerare și ventilație, etc.

Spray cu cupru - Activ 26

Prezentare €/buc. Cod articol
Spray 400 ml 6.35 DR.8704000

Spray cu cupru ce protejează suprafețele 
metalice la intemperii. Peliculă cu uscare 
rapidă și conținut ridicat de cupru.

Domenii de utilizare: pentru repararea 
piesele de cupru deteriorate.

Poate fi utilizat pentru piese metalice dar
și alte materiale (plastic, lemn, piatră, 
striclă, etc.).

Recomandat pentru scopuri decorative.

Spray cu alamă - Activ 27

Prezentare €/buc. Cod articol
Spray 400 ml 6.35 DR.8705000

Spray cu alamă ce protejează suprafețele 
metalice la intemperii. Peliculă cu uscare 
rapidă și conținut ridicat de alamă.

Domenii de utilizare: pentru repararea 
pieselor de cupru deteriorate.

Poate fi utilizat pentru piese metalice dar
și alte materiale (plastic, lemn, piatră, 
striclă, etc.).

Recomandat pentru scopuri decorative.

Spray cu crom - Activ 24

Prezentare €/buc. Cod articol
Spray 400 ml 6.35 DR.8702000

Spray cu crom strălucitor (lac). Rezistent la 
coroziune. Rezistă la temperaturi de până 
la 300°C. Protejează suprafețele metalice la 
intemperii precum și la vaporii de solvenți 
agresivi. Bun conducător de electricitate. 

Uscare rapidă. 

Domenii de utilizare: poate fi utilizat 
pentru piese metalice dar și alte materiale 
(plastic, lemn, piatră, striclă, etc.).

Recomandat pentru scopuri decorative.

Spray antistatic - Activ 39

Spray antistatic cu miros de citrice ce 
creează o peliculă uniformă.

Previne încărcarea obiectelor cu sarcină 
electrostatică.

Domenii de utilizare: pentru piese din 
plastic și din cauciuc, îmbrăcăminte din 
fibre sintetice, etc.

Prezentare €/buc. Cod articol
Spray 400 ml 5.07 DR.8709000

Spray inox

Prezentare €/buc. Cod articol
Spray 400 ml 5.93 RK.100109

Strat de acoperire pentru oțel inox (crom 
>15%, nichel >7%, mangan >1%) rezistent la 
temperaturi de până la 180°C.

Protejează împotriva coroziunii.

Formează un strat de protecție durabil şi 
cu rezistență la intemperii, are aderență 
bună şi sigură pe metal, lemn, sticlă, 
piatră, etc. Pentru întreținerea, repararea şi 
conservarea pieselor din inox.
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Spray-uri tehnice

Adeziv de blocare pentru șuruburi - REZISTENȚĂ MEDIE - Activ 91

Prezentare €/buc. Cod articol
Flacon 10 ml 3.32 DR.8793000 

Adeziv de rezistență medie pentru 
blocarea și etanșarea asamblărilor pe 
bază de filet.

Rezistent la coroziune, apă, gaz, petrol, 
hidrocarburi.
Rezistent la căldură și la vibrații.
Certificat conform DIN EN 751-1.
Demontarea se face cu scule obișnuite.

Domenii de utilizare:
Pentru filete cu pas fin, normal și mare.
Împiedică slăbirea sau auto-desfacerea 
șuruburilor și piulițelor.

Date tehnice:
• Vâscozitate: 1500-3000 
mPas - 25°C Brookfield RVT
• Densitate: 1.12 g / cm³
• Jocul maxim de utilizare: 0.25 mm
• Filet maxim de utilizare: M36
• Timp de montaj (strângere manuală): 
5 - 15 minute
• Timp de montaj (strângere cu unelte): 
30 - 60 minute

Date tehnice:
• Timp de întărire completă: 60 - 180 
minute
• Rezistența la forfecare: ~20 N/mm²
• Rezistența la rupere: ~21 N/mm²
• Cuplu de strângere suplimentar: 
~10 N/mm²
• Temperatura de aprindere: >100°C
• Rezistența la temperatură: 
-55°C până la +150°C

Adeziv de blocare pentru șuruburi - REZISTENȚĂ ÎNALTĂ - Activ 92

Prezentare €/buc. Cod articol
Flacon 10 ml 3.26 DR.8794000

Adeziv de rezistență înaltă pentru 
blocarea și etanșarea asamblărilor pe 
bază de filet.

Rezistent la coroziune, apă, gaz, petrol, 
hidrocarburi. Rezistent la vibrații.
Demontarea se face dificil.
Utilizare în instalațiile de apă potabilă, 
până la 82°C.

Domenii de utilizare:
Pentru filete cu pas fin, normal și mare.
Împiedică slăbirea sau auto-desfacerea 
șuruburilor și piulițelor.

Date tehnice:
• Vâscozitate: 1200-1800 
mPas - 25°C Brookfield RVT
• Densitate: 1.11 g / cm³
• Jocul maxim de utilizare: 0.25 mm
• Filet maxim de utilizare: M36
• Timp de montaj (strângere manuală): 
10 - 20 minute
• Timp de montaj (strângere cu unelte): 
2 - 4 ore
• Timp de întărire completă: 3 - 6 ore

Date tehnice:
• Rezistența la forfecare: ~20 N/mm²
• Rezistența la rupere: ~20 N/mm²
• Cuplu de strângere suplimentar: 
~35 N/mm²
• Temperatura de aprindere: >100°C
• Rezistența la temperatură: 
-55°C până la +150°C

Adeziv de blocare pentru șuruburi - PERMANENT - Activ 93

Prezentare €/buc. Cod articol
Flacon 10 ml 3.26 DR.8795000

Adeziv permanent pentru blocarea și 
etanșarea asamblărilor cu rulmenți, 
bucșe și arbori.

Rezistent la coroziune, apă, gaz, petrol, 
hidrocarburi. Rezistent la vibrații.
Demontarea se face foarte dificil.
Utilizare în instalațiile de apă potabilă.

Domenii de utilizare:
Lagăre, rulmenți, bucșe, arbori.

Date tehnice:
• Vâscozitate: 500-900 
mPas - 25°C Brookfield RVT
• Densitate: 1.11 g / cm³
• Jocul maxim de utilizare: 0.15 mm
• Timp de montaj (strângere manuală): 
5 - 15 minute
• Timp de montaj (strângere cu unelte): 
1 - 3 ore

Date tehnice:
• Timp de întărire completă: 5 - 10 ore
• Rezistența la forfecare: ~20 N/mm²
• Rezistența la rupere: ~25 N/mm²
• Cuplu de strângere suplimentar: 
~40 N/mm²
• Temperatura de aprindere: >100°C
• Rezistența la temperatură: 
-55°C până la +150°C

Soluție pentru etanșarea asamblărilor 
pe bază de filet (metalic). Rezistent 
la coroziune, apă, gaz, petrol, 
hidrocarburi.

Rezistent la vibrații.
Demontarea se face cu scule obișnuite.
Certificat conform DIN EN 751-1.

Domenii de utilizare: 
Pentru filete cu pas fin, normal și mare 
în instalații sanitare dar și industriale.

Date tehnice:
• Vâscozitate: 15 000-20 000 
mPas - 25°C Brookfield RVT
• Densitate: 1.00 g / cm³
• Jocul maxim de utilizare: 0.30 mm
• Filet maxim de utilizare: 3 țoli
• Timp de montaj (strângere manuală): 
15 - 30 minute
• Timp de montaj (strângere cu unelte): 
1 - 3 ore

Date tehnice:
• Timp de întărire completă: ~12 ore
• Rezistența la rupere: ~5-10 N/mm²
• Cuplu de strângere suplimentar: 
~4-7 N/mm²
• Temperatura de aprindere: >100°C
• Rezistența la temperatură: 
-55°C până la +200°C

Adeziv pentru etanșarea filetelor - Activ 90

Prezentare €/buc. Cod articol
Flacon 100 ml 13.66 DR.8792000
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Soluții chimice pentru întreținere și curățare

Spray de curățare - Activ 20

Prezentare €/buc. Cod articol
Spray 500 ml 2.95 DR.8648000

Spray de curățare cu 97% substanță activă.
Ideal pentru curățarea cilindrilor, pieselor 
de ambreiaj, cilindri și discuri de frână, 
saboți și plăcuțe de frână, pompe de ulei și 
de benzină.

Curăță transmisii, carburatoare, arcuri 
și bucșe. Elimină reziduurile de adeziv, 
lubrifiant, ceară, gudron, etc.

Poate fi utilizat pe metal, sticlă, ceramică.

Spray de întreținere “Cockpit” - Activ 32

Prezentare €/buc. Cod articol
Spray 400 ml 2.87 DR.8712000

Spray pentru întreținere interior auto, fără 
silicon, cu efect antistatic și o strălucire 
semi-lucioasă.

Oferă un miros proaspăt.

Îndepărtează praful și murdăria
cu ușurință.

Spray de curățare pentru inox - Activ 41

Prezentare €/buc. Cod articol
Spray 400 ml 6.17 DR.8722000

Curăță, oferind strălucire pe termen lung.

Pentru îngrijirea și protecția pieselor din 
oțel inoxidabil și a pieselor cromate.

Spray de curățare - Citrus Clean Plus

Prezentare €/buc. Cod articol
Spray 400 ml 4.02 RK.100112

Spray de curățare intensiv, degresant, pe
bază de alcool. Se evaporă rapid și fără
depunere de reziduuri.

Pentru îndepărtarea vaselinelor, uleiurilor, 
rășinilor, graffiti, resturilor de la lipire, 
resturilor proaspete de spumă PU, liniilor 
de creion, pix și a pâslei de pe toate 
suprafețele, precum și a ruginii.

Pentru curățarea finală a suprafețelor de 
metal înaintea lăcuirii.

Spray spumă multifuncțional

Prezentare €/buc. Cod articol
Spray 400 ml 3.89 RK.100113

Spray-ul spumă multifuncțional (miros de 
citrice) asigură un luciu deosebit pe toate 
suprafețele tratate: ferestre, oglinzi, plăci de 
teracotă, spațiile interioare ale mașinii, sticlă, 
ecrane, suprafețe din material plastic etc.

Nu dăunează pielii, este puternic și totuși 
fin, economic prin rezultatele deosebite.
Îndepărtează unsoarea, nicotina și urmele 
de degete de pe orice suprafață.

Spuma activă asigură o curățare deosebit de
eficientă.

Agent pentru curățarea frânelor

Prezentare €/buc. Cod articol
Spray 500 ml 2.62 RK.100114

Curățare intensă, rapidă, fără resturi, cu
evaporare rapidă, pentru curățarea și
degresarea componentelor mecanice la
vehicule: cuplaje, demaroare, alternatoare,
motoarele ștergătoarelor și suflantelor etc.

Recomandat pentru îndepărtarea petelor
de ceară de pe sticlă, a lacurilor auto,
prafului, murdăriei, uleiului, resturilor de
metal de la ferodouri sau de pe garniturile
de ambreiaj.

Agent de curățare și degresare - Bio Clean 2000

Prezentare €/buc. Cod articol
Bidon 5 l 24.92 RK.100122
Bidon 10 l 47.90 RK.100123

Concentrat de curățare eficient. 
Îndepărtează murdăria rezistentă: resturi de 
unsoare, răşină, cărbune, motorină, benzină, 
uleiuri de prelucrare, negru de fum etc. 

Se poate utiliza pentru lucrările de reparații 
şi întreținere a parcului de autovehicule 
precum și la curățarea interioară şi 
exterioară a camioanelor şi autovehiculelor.

Datorită caracteristicilor sale de 
dezemulsionare (separarea apei murdare 
şi a unsorii) este potrivit în special la 
separatoarele de ulei. Nu se recomandă la 
curățarea aluminiului fără strat de acoperire 
/ curățarea constantă a suprafețelor lăcuite, 
întrucât poate conduce la deteriorarea 
suprafeței. pH puternic alcalin: 13 - 14.

Degresant la rece - HL 100

Prezentare €/buc. Cod articol
Bidon 10 l 57.70 RK.100124

Agent de curățare clasic pentru componente 
mici. Îndepărtează eficient şi rapid uleiurile 
şi grăsimile precum şi resturile de negru de 
fum şi cărbune.

După curățare rămâne un strat fin de 
protecție, prin încălzire (până la 40°C) se 
măreşte eficacitatea.

Se utilizează printre altele la curățarea 
şuruburilor, componentelor prelucrate, 
uneltelor, organelor de maşini etc., în 
atelierele auto şi de reparații, benzinării şi 
parcuri de autovehicule.

Cifra de evaporare 90 - 100 / VbF: A III
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Produse de etanșare pentru construcții

Spumă de montaj pentru pistol - 500 ml - Activ 500 plus
Produs gata de utilizare, monocomponent, 
pe bază de spumă poliuretanică de 
expandare cu densitate mare. Se poate 
utiliza cu un pistol compatibil.

Randament ridicat, grad de expandare 65.
Asigură o izolare fonică mare și izolare 
termică mult mai bună decât vata 
minerală.
Absorbție sunet: până la 61 dB
Conductivitate termică: 0.037W / mK
Întărire rapidă cu stabilitate dimensională 
ulterioară excelentă, fără contracții de volum.
Aderență excelentă pe majoritatea 
sistemelor din consturcții cu excepția PE, 
PP, PTPE și silicon.
Rezistență bună la solvenți, vopsele și 
substanțe chimice.

Rezistent la îmbătrânire și putrezire dar 
nu și la UV (ultraviolete).

Domenii de utilizare: 
Pentru izolații camere frigorifice.
Pentru montajul și umplerea goulrilor la 
ferestre, tocuri de uși și pervazuri.
Pentru izolarea rosturilor din construcții, 
panouri, țiglă, etc.

Date tehnice:
• Compoziție chimică: poliuretan
• Densitate: 18 kg/m³ 
• Rezistența la temperatură: 

-40°C până la 90°C
• Grad de expandare: 65
• Clasă de protecție împotriva incendiilor 

(DIN 4012): B2

Caracteristici (la 20°C, pentru o grosime 
de 30mm).
• Timp de așteptare pentru întărire strat 

exterior: 30 minute
• Timp maxim pentru adeziune la 

suprafețe: 8 minute
• Timp de așteptare pentru tăiere: 40 

minute
• Timp de așteptare pentru performanță 

maximă: 12 ore

Temperatura de montaj: 5°C până la 30°C

Prezentare €/buc. Cod articol
Tub 500 ml 4.84 DR.8640000

Spumă de montaj pentru pistol - 750 ml - Activ 700

Prezentare €/buc. Cod articol
Tub 750 ml 5.78 DR.8651000

Produs gata de utilizare, monocomponent, 
pe bază de spumă poliuretanică de 
expandare cu densitate mare. Se poate 
utiliza cu un pistol compatibil.

Grad de expandare 40.
Asigură o izolare fonică și termică.
Absorbție sunet: până la 57 dB
Conductivitate termică: 0.032 W / mK
Întărire rapidă cu stabilitate dimensională 
ulterioară excelentă, fără contracții de 
volum.
Aderență excelentă pe majoritatea 
sistemelor din consturcții cu excepția PE, 
PP, PTPE și silicon.

Domenii de utilizare: 
Pentru izolații camere frigorifice.
Pentru montajul și umplerea goulrilor la 
ferestre, tocuri de uși și pervazuri.
Pentru izolarea rosturilor din construcții, 
panouri, țiglă, etc.

Date tehnice:
• Compoziție chimică: poliuretan
• Densitate: 19-21 kg/m³ 
• Rezistența la temperatură: 

-40°C până la 100°C
• Grad de expandare: 40
• Clasă de protecție împotriva incendiilor 

(DIN 4012): B2

Caracteristici (la 20°C, pentru o grosime 
de 5 cm).
• Timp de întărire strat exterior: 10 minute
• Timp de întărire: 3 ore
• Rezistența la rupere: 14 N / cm²
• Absorbție de apă (DIN 53423): 

0.3% volum
• Permeabilitate (DIN 53429): 

70 g/m² / 24h

Temperatura de montaj: 5°C până la 30°C

Prezentare €/buc. Cod articol
Tub 500 ml 4.13 DR.8644000

Spumă de montaj, 500 ml - Activ 600

Produs gata de utilizare, monocomponent, 
pe bază de spumă poliuretanică de 
expandare.

Grad de expandare 40.
Asigură o izolare fonică și termică.
Absorbție sunet: până la 57 dB
Conductivitate termică: 0.032W / mK
Aderență excelentă pe majoritatea 
sistemelor din consturcții cu excepția PE, 
PP, PTPE și silicon.

Domenii de utilizare: 
Pentru izolații camere frigorifice.
Pentru montajul și umplerea goulrilor la 
ferestre, tocuri de uși și pervazuri.
Pentru izolarea rosturilor din construcții, 
panouri, țiglă, etc.

Date tehnice:
• Compoziție chimică: poliuretan
• Densitate: 21-25 kg/m³ 
• Rezistența la temperatură: 

-40°C până la 100°C
• Grad de expandare: 40
• Clasă de protecție împotriva incendiilor 

(DIN 4012): B2

Caracteristici (la 20°C, pentru o grosime 
de 5 cm).
• Timp de întărire strat exterior: 10 minute
• Timp de întărire: 3 ore
• Rezistența la rupere: 15 N / cm²
• Absorbție de apă (DIN 53423): 

0.4% volum
• Permeabilitate (DIN 53429): 

70 g/m² / 24h

Temperatura de montaj: 5°C până la 30°C

 
Spray de curățare pentru spumă de montaj - Activ 500

Prezentare €/buc. Cod articol
Spray 500 ml 3.22 DR.8624000

Activ 500 conține o substanță ce curăță și 
elimină urmele de spumă poliuretanică 
atât proaspete cât și cele întărite.

 
Pistol pentru cartușe de spumă

€/buc. Cod articol
24.39 DR.8658000

Compatibil cu Activ 700 și Activ 500 plus.
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Produse de etanșare pentru construcții

Spumă de montaj bicomponentă, 400 ml - Activ 400

Prezentare €/buc. Cod articol
Tub 400 ml 7.43 DR.8645000

Produs gata de utilizare, bicomponent, 
pe bază de spumă poliuretanică de 
expandare.

Grad de expandare 20.
Asigură o izolare fonică și termică.
Conductivitate termică: 0.032W / mK
Aderență excelentă pe majoritatea 
sistemelor din consturcții cu excepția PE, 
PP, PTPE și silicon.

Calitate profesională.

Întărire foarte rapidă.

Domenii de utilizare: 
Pentru izolații camere frigorifice.
Pentru montajul și umplerea goulrilor la 
ferestre, tocuri de uși și pervazuri.
Pentru izolarea rosturilor din construcții, 
panouri, țiglă, etc.

Date tehnice:
• Compoziție chimică: poliuretan
• Densitate: 21-25 kg/m³ 
• Rezistența la temperatură: 

-40°C până la 100°C
• Grad de expandare: 20
• Clasă de protecție împotriva incendiilor 

(DIN 4012): B2

Caracteristici (la 20°C, pentru o grosime 
de 5 cm).
• Timp de întărire strat exterior: 10 minute
• Timp de întărire: 30 minute
• Rezistența la rupere: 10 N / cm²
• Absorbție de apă (DIN 53423): 

0.3% volum
• Permeabilitate (DIN 53429): 

70 g/m² / 24h

Temperatura de montaj: 10°C până la 25°C

Etanșant siliconic acetic - Activ 8

Activ 8 este un etanșant elastic pe bază de 
cauciuc siliconic, sistem acetat. Conținut de 
silicon - 100%.
Proprietăți elastice și de etenșare cu o 
aderență excelentă.

Domenii de utilizare: pentru sticlă și 
geamuri termoizolante în conformitate cu 
DIN 18545.
Pentru fațade metalice în mod special 
aluminiu anodizat, pentru instalații sanitare 
și etanșări industriale.

Pentru vopsire este necesară utilizarea unui 
grund.

Date tehnice: 
• Compoziție chimică: Polysiloxan;
• Stabilitate: foarte bună, fără prelingere;
• Timp de întărire: 

2 mm / 24 ore, (+ 20 ° C și 65% RF) 
• Alungirea la rupere: aprox. 400% 
• Duritate: aprox. 22A
• Variație de volum: 2% 
• Densitate: 1.03 - 1.25 g / cm³
• Rezistență la temperatură: 

-40°C până la 180°C 

Date tehnice:
• Elasticitate: 80% 
• Deformare: 25% din grosimea stratului
• Temperatura de montaj: 5°C până la 25°C 

Instrucțiuni de aplicare:
Lățime minimă: 5 mm
Lățime maximă: 30 mm
Adâncime minimă: 5 mm

Este recomandat ca lățimea să fie de două ori mai 
mare decât adâncimea de aplicare.

Prezentare Culoare €/buc. Cod articol

Tub 375g

transparent 2.66 DR.860770018
maro 2.66 DR.860770218

gri 2.66 DR.860770318
negru 2.66 DR.860770518

alb 2.66 DR.860770118

Etanșant siliconic neutru (rezistent UV) - Activ 10

Activ 10 este un etanșant elastic pe bază de 
cauciuc siliconic, sistem neutru. Conținut de 
silicon - 100%.
Rezistență foarte bună la UV (ultraviolete)
Proprietăți elastice și de etenșare cu o 
aderență excelentă.

Domenii de utilizare: pentru sticlă și geamuri 
termoizolante în conformitate cu DIN 18545.
Pentru fațade metalice în mod special 
aluminiu anodizat, pentru instalații sanitare 
și etanșări industriale. Pentru etanșarea 
rosturilor de dilatație din construcții.

Pentru vopsire este necesară utilizarea unui 
grund.

Date tehnice: 
• Compoziție chimică: Polysiloxan;
• Stabilitate: foarte bună, fără prelingere;
• Timp de întărire: 2 mm / 24 ore, (+ 20°C și 

65% RF) 
• Alungirea la rupere: aprox. 400% 
• Duritate: aprox. 20A
• Variație de volum: 2% 
• Densitate: 1.03 - 1.25 g / cm³
• Rezistență la temperatură: -40°C până la 

180°C 

Date tehnice:
• Elasticitate: 80% 
• Deformare: 25% din grosimea stratului
• Temperatura de montaj: 5°C până la 25°C 

Instrucțiuni de aplicare:
Lățime minimă: 5 mm
Lățime maximă: 30 mm
Adâncime minimă: 5 mm

Este recomandat ca lățimea să fie de două ori mai 
mare decât adâncimea de aplicare.

Denumire Culoare €/buc. Cod articol

Tub 375g

transparent 3.37 DR.862870018
gri 3.37 DR.862870318

negru 3.37 DR.862870518
alb 4.01 DR.862870118

Etanșant acrilic - Activ 9

Activ 9 este un etanșant elastic pe bază 
de component elasto-plastic, dispersie de 
acril - 100%. Este livrat sub formă de pastă 
(în formă stabilă), iar după aplicare acesta 
se usucă prin evaporare. Are un grad de 
aderență bun.

Domenii de utilizare: Este recomandat 
pentru uz interior și poate fi ulterior vopsit. 
Se poate utiliza la etanșarea rosturilor dar 
cu efect limitat. Poate fi utilizat la rosturile 
dintre pereți și tavan în amenajări pentru uși 
și ferestre, dar numai pentru uz intern. Nu 
poate fi utilizat în zone cu umiditate și nici la 
instalații sanitare.

Permite vopsirea ulterioară și nu este 
necesară utilizarea unui grund.

Date tehnice: 
• Compoziție chimică: dispersie acrilică;
• Densitate: 1.55 g / cm³
• Timp deformare a peliculei: 25 minute
• Deformare: 10% 
• Rezistență la temperatură: 

-25°C până la 80°C 
• Contracție: 15% 

Temperatura de montaj: 5°C până la 25°C

Instrucțiuni de aplicare:
Lățime minimă: 5 mm
Lățime maximă: 20 mm
Adâncime minimă: 5 mm

Este recomandat ca lățimea să fie de două ori mai 
mare decât adâncimea de aplicare.

Denumire Culoare €/buc. Cod articol

Tub 552g

alb 1.42 DR.861370118
maro 1.42 DR.861370218

gri 1.42 DR.861370318
negru 1.42 DR.861370518
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Adeziv de montaj (cu solvenți) Activ 13

Prezentare €/buc. Cod articol
Tub 310 ml 2.45 DR.8610000

Activ 13 (cu solvenți) este un adeziv gata de utililzare, 
pe bază de cauciuc policloroprenic. Este rezistent la 
apă (umiditate) și asigură o fixare puternică și foarte 
rapidă.

Recomandat pentru lipirea materialelor pe diferite 
substraturi (lemn, beton, metal, ceramică, gresie, 
faianță, polistiren, tapițerie, piatră. Nu este recoman-
dat pentru materiale plastice și polistiren expandat).

Date tehnice:
• Compoziție chimică: cauciuc policloroprenic
• Densitate: 1.12 g/cm³
• Întărire: 20 minute
• Întărire completă: 12 - 24 ore
• Rezistența la temperatură: -20°C până la 70°C
Temperatura de montaj: 5°C până la 35°C

Adezivi

Adeziv de montaj (fără solvenți) - Activ 12

Prezentare €/buc. Cod articol
Tub 310 ml 2.30 DR.8609000

Activ 12 (fără solvenți) este un adeziv gata de 
utililzare ideal pentru lipirea materialelor pe diferite 
substraturi (lemn, beton, metal, ceramică, gresie, 
faianță, polistiren expandat).
Poate fi utilizat atât la interior cât și la exterior.
Permite vopsirea ulterioară.

Date tehnice:
• Densitate: 1.3 g/cm³
• Întărire: 15 minute
• Întărire completă: 24 - 48 ore

Date tehnice:
• Rezistența la temperatură: -20°C până la 70°C
• Clasă de protecție împotriva incendiilor (DIN 4012): B2
• Temperatura de montaj: 5°C până la 30°C

Adeziv puternic - Activ 11

Activ 11 este un adeziv puternic pe bază de polimer 
hibrid. Nu conține solvenți, este inodor, cu rezistență 
excepțională la tracțiune și forfecare. Nu este coroziv 
și rezistă bine la vibrații.
Rezistent la UV (ultraviolete), la intemperii și la 
îmbătrânire.

Pentru vopsire este necesară utilizarea unui grund.

Recomandat pentru lipirea și etanșarea tuturor 
materialelor de construcții comune (cărămidă, lemn, 
beton, oțel, aluminiu, zinc, materiale plastice, PAL, 
ipsos, plută, porțelan, sticlă, ceramică, gresie, faianță, 
polistiren, tapițerie, piatră, polistiren, poliuretan).

Date tehnice:
• Compoziție chimică: Polimer MS
• Densitate: 1.62 g/cm³
• Duritate: aprox. 50A
• Rezistența la temperatură: -40°C până la 90°C

Temperatura de montaj: 5°C până la 25°C

Prezentare Culoare €/buc. Cod articol

Tub 290ml transparent 7.74 DR.860870018
alb 7.74 DR.860870118

Spray adeziv - Activ 56

Prezentare €/buc. Cod articol
Spray 500 ml 6.63 DR.8748000

Activ 56 este un spray adeziv universal,
pe bază de solvenți.

Poate fi utilizat pentru: hârtie, carton, piele, 
materiale plastice, lemn, metal și piatră.

Superglue puternic - Activ 94

Activ 94 - adeziv puternic recomandat pentru: metal, cauciuc, 
textile, materiale plastice, PVC, piele, ceramică, porțelan.

Date tehnice:
Compoziție: Crinacrilat
Vâscozitate: 70 - 120 mPas (25°C Brookfield RVT)
Densitate: 1.06 g/cm³
Rezistență la rupere (oțel / oțel): 20 N/mm²
Timp de fixare:
• Metal, Alu/Alu: ≤ 50 sec.
• Cauciuc: ≤ 5 sec.
• Materiale plastice: ≤ 12 sec.
Rezistența la temperatură: - 30°C până la + 80°C
Întărire completă: 24 de ore

Denumire Culoare Gramaj €/buc. Cod articol

Activ 94 transparent
  5 g 1.82 DR.8796005 
10 g 2.00 DR.8796010
20 g 2.67 DR.8796020

Superglue Activ 95

Activ 95 - adeziv recomandat pentru: metal, cauciuc, 
textile, materiale plastice, PVC, piele, ceramică, porțelan.

Date tehnice:
Compoziție: Crinacrilat
Vâscozitate: 40 - 90 mPas (25°C Brookfield RVT)
Densitate: 1.07 g/cm³
Rezistență la rupere (oțel / oțel): 20 N/mm²
Timp de fixare:
• Metal, Alu/Alu: 90 - 110 sec.
• Cauciuc: 20 - 30 sec.
• Materiale plastice: 10 - 25 sec.
Rezistența la temperatură: - 30°C până la + 100°C
Întărire completă: 24 de ore

Denumire Culoare Gramaj €/buc. Cod articol

Activ 95 transparent
  5 g 2.74 DR.8797005 
10 g 3.67 DR.8797010 
20 g 5.74 DR.8797020



Spray-uri pentru vopsire și marcare

Vopsea-spray negru mat - Activ 29

Prezentare €/buc. Cod articol
Spray 500 ml 4.70 DR.8707000

Vopsea-spray cu aderență bună pe piese 
metalice ce în prealabil au fost curățate și 
degresate.

Oferă o rezistență bună la intemperii 
pentru vopsirile în mai multe straturi.

Culoare: negru, mat.

Vopsea-spray, lac transparent - Activ 30

Prezentare €/buc. Cod articol
Spray 400 ml 4.81 DR.8708000

Vopsea-spray lac transparent ce asigură o 
peliculă de protecție împotriva umidității, 
coroziunii și agenților chimici. Protejează 
piesele auto, dar și celelalte elemente 
metalice ce în prealabil au fost vopsite.

Uscare rapidă.

Spray de marcare - Activ 57

Spray de marcare cu uscare rapidă, 
rezistent la apă.

Domenii de utilizare: marcare rapidă și 
permanentă pe beton, asfalt, zidărie, lemn, 
metal, sticlă, ceramică, etc.
Utilizat în topografie, construcții civile, 
industrie, etc.

Prezentare Culoare €/buc. Cod articol

Spray 500 ml

galben 7.44 DR.87270001016
albastru 7.44 DR.87270005024

roșu 7.44 DR.87270003000
portocaliu 7.44 DR.87270002007

alb 8.07 DR.87270009010

Spray grund de protecție - Activ 28

Prezentare €/buc. Cod articol
Spray 400 ml 5.00 DR.8706000

Spray grund de protecție ce previne 
ruginirea. Asigură o uscare rapidă și poate 
fi vopsit ulterior. 

Oferă rezultate excepționale atunci când 
este utilizat pe o suprafață poroasă.

Rezistent la temperaturi de până la 80°C.

Culoare: maro-roșcat.

Testat DIN53167 - încercare în ceață salină.

Șos Pantelimon Nr. 1 - 3, 021591, București, S2
Tel.: (021) 252 53 90 - 95; Fax: (021) 252 53 89
Mobil: 0372 135 900; 0723 293 471
Director vânzări: 0731 066 024
Departament vânzări:  0724 383 597 (provincie)
   0724 383 593 (București)

email: office@rocast.ro
www.rocast.ro

Pentru promoții și oferte speciale
abonați-vă la newsletter www.rocast.ro

Prețurile din catalog sunt exprimate în Euro 
și nu includ TVA.

ROCAST nu răspunde pentru eventualele erori 
de tipar sau de prezentare.

Livrarea și plata produselor se face 
în conformitate cu condițiile ROCAST.

ROCAST poate modifica condițiile de livrare 
și prețurile din catalog fără notificare prealabilă.

Marfa rămâne în proprietatea ROCAST până la achitarea 
integrală a livrării.
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