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SANITEETTISILIKONIT 300 ml

SANITEETTISILIKONIT 310 ml

• etikkahappopohjainen
• homesuojattu
• tarttuu hyvin kaakeliin, posliiniin,
lasiin, emaloituihin ja lasitettuihin pintoihin, ruostumattomaan
teräkseen, eloksoituun alumiiniin,
polyesteriin, akryyliin jne.
• pakkauskoko: 1 /12/864

• korkealaatuinen, kosteutta ja
hometta hylkivä yksikomponenttinen
asetiinisilikonitiiviste
• soveltuvuus s isätiloissa:
- keittiö- ja kylpyhuonetilojen saumaus
- saniteettitilat, hanojen, ammeiden,
suihkunurkkien ja altaiden saumaus
- lasitustyöt
• sisältää s ienituhoaineita
(ei sovellu akvaarion tiivistämiseen)
• erinomainen tartunta useimpiin rakennusmateriaaleihin kuten
esim. keraamiset pinnat, posliini, muovi, puu ja synteettiset
materiaalit
• ei rypisty eikä murru, ei kutistu kovetuttuaan
• pakkauskoko: 1 /12/1440

Tuoteno.

Väri

EAN

PEN113
PEN114
PEN115

valkoinen
harmaa
väritön

4742205002675
4742205002682
4742205002668

EAN

PEN126
PEN127

väritön
valkoinen

4742205007410
4742205007403

EAN

marmorin valkoinen
vaalean harmaa
keskiharmaa
vaalea beige
grafiitin harmaa

7311020055097
7311020021795
7311020026394
7311020029661
7311020029654

PEN133
• jähmettyneen ja jähmettymättömän silikonitiivistysaineen poistamiseksi erilaisista pinnoista
• voidaan käyttää lasi-, betoni-, kaakeli-, puu-,
muovi-, tiili-, rappaus-sekä erilaisilla
tekstiilipinnoilla
• ei valu ympäristöön
• voidaan käyttää pysty- ja vaakasuorilla
pinnoilla sekä rakenteiden alapinnoilla
• irrottaa vanhoista saumoista sienivahingot
• parantaa saumojen tiiviysominaisuuksia
• pakkauskoko: 1 /12
EAN 4742205003221

• huippulaatuinen, neutraali, homehtumaton tiivistysaine kaikkiin
tiivistys-, korjaus- ja kunnossapitotöihin
• UV- ja sään kestävä, joustava, kutistumaton ja tuoksuton
• tiivistää lähes kaikkia eri ammattialoilla
käytettäviä materiaaleja kuten lasia, puuta,
betonia, keramiikkaa, erilaisia metalleja ja
muoveja
• sopii käytettäväksi emäksisillä ja happamilla
pohjilla sekä metallipinnoilla
• ei aiheuta värimuutoksia marmoriin tai muihin
luonnonkivipohjiin
• voidaan käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa,
kosteissa ja kuivissa tiloissa, ikkunoiden ja
ovien asentamisessa, tiivistämis-,
lasitus- ja ilmanvaihtotöissä,
peilien asentamisessa jne.
• lämpötilan sieto -60°C ... +200°C
• ei sovellu akvaarioiden ja vedenalaisten
saumojen tiivistyksiin
• ei p äällemaalattavissa
• ei saa käyttää alle +5°C lämpötilassa
• pakkauskoko: 1 /12/1440
Väri

Väri

SIM102
SIM103
SIM104
SIM106
SIM110

SILIKONIN
POISTOAINE 310 ml

NEUTRAALIT SILIKONIT
310 ml

Tuoteno.

Tuoteno.

AKRYYLITIIVISTEMASSA
310 ml
PEN110
• väri v alkoinen
• yksikomponenttinen a kryyli,
elastinen muovinomainen tiivistysaine
• soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön:
- seinien, ikkunoiden ja ovikarmien liitosten ja
rakojen täyttämiseen
• kiinnittää hyvin betoni-, tiili-, puu- ja kaakelipinnat sekä maalatut, lakatut ja kyprok -pinnat
• lähes h ajuton
• voidaan maalata alkyyli- tai dispersiomaaleilla
• UV-kestävä
• ei suositella pinnoille, jotka ovat kosketuksessa veden kanssa
• pakkauskoko: 1 /12/1440
EAN 4742205002699

AKRYYLIMASSA kalvopakkaus
PEN132
• maalauskelpoinen akryylitiivistysaine ammattikäyttöön
• kiinnittää hyvin betoni-, tiili-, puu-, kaakeli- ja kyprok -pinnat sekä
maalatut ja lakatut pinnat
• lähes h ajuton
• saa aikaan joustavan liitoksen
• voidaan maalata alkyyli- tai dispersiomaaleilla
• UV:n k estävä
• ei suositella pinnoille, jotka ovat kosketuksessa veden kanssa
• käyttökohteita: saumojen ja rakojen täyttö, pienempien pintavikojen korjaus ennen maalaamista, ikkuna- ja ovikehysten tiivistäminen
• lämpötilansieto - 30°C...+75°C
• työskentelylämpötila + 5°C...+30°C
• annostellaan saumauspistoolilla, esim. IKH7530
• pakkauskoko: 1 /20
EAN 4742205003931
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SAUMAUSPISTOOLI
IKH7530
• alumiinia
• kapasiteetti 363 mm / 600 ml
• 600 ml kalvopakkauksille,
esim. Penosil -akryylimassa PEN132
• ei sovellu pienemmille silikonituubeille
• pakkauskoko: 1 /12
EAN 6418914555419

SUUTIN-/PUSERRUSHOLKKISARJA
IKH7530-1

13.07.2010

ISR 70-02

ELASTISET LIIMA- JA
TIIVISTYSMASSAT 290 ml

IKKUNATIIVISTEMASSA 310 ml

• monikäyttöinen, M S-polymeeripohjainen,
pysyvästi joustava tiivistysmassa, jolla erittäin
hyvät UV- ja vanhenemisen vastustusominaisuudet
• ei sisällä isosyanaatteja, liuotinvapaa
• käyttökohteet: ilmastointilaitteet, alumiinikontit,
asuntovaunut ja -autot, suojakaappiliitokset ja
-saumat sekä muut kohteet, joissa vaaditaan
suurta joustavuutta
• ominaisuudet: pysyvästi joustava –40 – +100°C,
neutraali, hajuton ja nopeasti kuivuva,
maalattavissa, helppo levittää
• pakkauskoko: / 12/1440

PEN118
• pellavaöljypohjainen i kkunakitti
• päälle maalattava, kosteutta hylkivä,
UV:n kestävä, hyvä työstettävyys
• erinomainen tartunta rakennusmateriaaleihin
kuten esim. lasiin, puuhun, betoniin, metalliin ja
useimpiin maaleihin
• käyttökohteet:
- lasin (max. 0,6 m²) tiivistämiseksi ja
kiinnittämiseksi ikkunanpuitteeseen
(listan mekaaninen kiinnitys on suositeltavaa)
• sisältö 310 ml
• pakkauskoko: 1 /12/1440
EAN 4742205003214

KATTOTIIVISTEMASSA
310 ml

Tuoteno.

Väri

EAN

SIM70
SIM71
SIM72

musta
valkoinen
harmaa

8713572500275
8713572027963
8713572027970

BITUMITIIVISTEMASSA 310 ml

SIM80
• väri m usta
• plastinen, 1-komponenttinen tiivistemassa,
jonka perustana ovat polymerisoitu öljy ja
polybuteeni
• liitossaumojen, reikien, jne. tiivistämiseen ja
korjaamiseen erityyppisissä kattomateriaaleissa,
kuten esim. pelti, pahvi, tiili ja betonitiilet,
kattokourujen ja syöksytorvien, kattoikkunoiden,
savupiipun reunapellin jne. tiivistämiseen
• joustava, ruiskutettava massa,
ei sitkeä eikä lankaantuva
• saumattavien pintojen pitää olla kuivat ja puhtaat
• lämmönkesto -40 - +90 °C
pakkauskoko: /12
EAN 7311020018825

PEN116
• ulkokattojen t iivistysaine
• UV:n, sateen- ja jäänkestävä
• ei rapaudu alle 0°C lämpötilassa
• erinomainen tartunta rakennusmateriaaleihin
kuten esim. bitumiin, betoniin, keramiikkaan ja
metalliin, tarttuu myös kosteisiin pintoihin
• käyttökohteet:
- liikkumattomien saumojen ja rakojen täyttöön
sekä vuotojen korjauksiin tasakatoilla
- metallilevyjen välisten saumavuotojen paikkaukseen
- bitumilevyjen tai -rullien välisten liittymien tiivistykseen
• sisältö 310 ml
• pakkauskoko: 1 /12/1440
EAN 4742205003061

KUUMAMASSA/UUNIMASSA
+1500°, 310 ml

HARMAA
BUTYYLIMASSA 300 ml

PEN117
• kuumuudenkestävä u unitiivistysaine
• jähmettyneen tuotteen lämmönsieto -30 - +1500°C
• erinomainen tartunta rakennusmateriaaleihin
kuten esim. metalliin, kiveen, kaakeliin, tiileen
ja betoniin
• käyttökohteet:
- saumojen tiivistämiseen ja rakojen täyttämiseen
savupiipuissa, uuneissa, takoissa, liesissä,
boilereissa ym.
- keraamisten levyjen liimaamiseen kuumiin
pintoihin esim. uuneissa
• sisältö 310 ml
• pakkauskoko: 1 /12/1440
EAN 4742205003023

SIM1590
• Bostik 1590 on 1-komponenttinen,
butyylipohjainen tiivistemassa, joka
tarttuu erittäin hyvin metallipintoihin
• huoneenlämmössä muodostuu saumaan
kosketuskuiva pinta parissa tunnissa
• massa muuttuu kuivuessaan kumimaiseksi
• tarttuu hyvin metalleihin, lasiin, betoniin,
kiveen, muoveihin, puuhun jne.
• tiivistemassa ilmastointiteollisuuden käyttöön
peltirakenteisiin vaativissa kohteissa (esim. konehuoneet)
• lämmönkesto -25...+100° C
• kestää hyvin ilmastollisia vaikutuksia, myös otsonia ja UV-säteilyä
• kestää hyvin vettä, mietoja happoja ja alkaaleja sekä kasvisöljyjä
• voidaan m aalata
• säilytys avaamattomassa pakkauksessa
+10...+20 °C lämpötilassa
• pakkauskoko: 1 /12
EAN 7311020009182
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SILIKONIPURISTIN
X006126
• pituus 220 mm
• vahva ja tukeva malli
• pakkauskoko: / 24/864
EAN 6418914149656

ASENNUSLIIMAT
300 ml
• heti kiinnittyvä asennusliima vaativiin kohteisiin
• tarttuu kosteisiin pintoihin ja kestää kuivuttuaan jopa merivettä
• päällemaalattavissa
• ei syövytä ja on liuotteeton, hajuton ja isosyaaniton
• korvaa perinteiset asennusliimat ja pystyy myös korvaamaan saumamassat, kuten akryylimassa, silikoni, polyuretaani, ikkunakitti
ja butyylitiiviste
• sopii esim. vuorilautojen, erilaisten listojen ja levyjen, putkien,
helojen tms. liimaamiseen kotona, mökillä, autossa ja veneessä
• elastinen l iimasauma
• sisä- ja ulkokäyttöön
• pakkauskoko: 1 /12

SILIKONIPURISTIN
X006127
• pituus 220 mm
• käyttömukavuus
parempi tasapainotetun
rakenteen ja miellyttävän kädensijan ansiosta
• kevyt p uristaa
• automaattinen vapautus, säästää silikonia
• pakkauskoko: 1 /12
EAN 6418914701311

Tuoteno.

Väri

EAN

HK7001
HK7002
HK7003
HK7004

valkoinen
kirkas
harmaa
musta

4015000405591
4015000405584
4015000405607
4015000405614

Perusosa
Koostumus
Säilyvyys
Kuivumisaika
Avoin aika
Leikkauslujuus
Menekki
Työskentelylämpötila
Materiaaleille:

SILIKONIPURISTIN
TAJ021
• pituus 220 mm
• tuplavasteella t uplapito!
• ihanteellinen myös paksuille massoille
• pakkauskoko: 6 /24
EAN 4975364066220

23/4

flextex-hybridipolymeeri
pasta
12 kk
2 mm / 24 tuntia
n. 15 min.
3-4 N/mm2
n. 300 g/m2
+10 - +40°C
puu, tiili, metalli, kivi, kuitulevy, polystyreeni, betoni, muovi, kaakeli, lasi, peili
(ei sovellu: PP, PE, PFTE materiaalien
liimaamiseen)

27.10.2010

URETAANIVAAHDOT
750 ml

PISTOOLI-/PILLIURETAANIVAAHTO
750 ml

• korkealaatuinen y ksikomponenttinen
ilmankosteuden vaikutuksesta kuivuva,
laajeneva polyuretaanivaahto
• erinomaiset laajentumisominaisuudet
• hyvät t äyttöominaisuudet,
erinomainen mittavakaus
• tarkka annostelu saumoihin
• ovien ja ikkunoiden asennukseen, reikien
ja rakojen täyttöön, lämpö- ja äänieristyksenä
• erinomainen tartunta useimpiin rakennusmateriaaleihin
• rakennusmateriaalien päästöluokitus M1
• sisältö 750 ml

PEN100
• pakkauskoko: 1 /12/780
EAN 4742205003368

PEN122
• vähäinen j älkipaisunta
• ammattimainen tulos erilaisissa sääoloissa
• vaahdon levittämiseen voi käyttää pakkauksessa
mukana olevaa patentoitua Easygun -applikaattoria
tai tavallista vaahtopistoolia
• käyttökohteet:
- ovien, ikkunoiden, lämpöeristelevyjen
ym. rakenteiden asennukseen ja tiivistykseen
- kolojen täyttöön
- lämpö- ja äänieristykseen
• käyttölämpötila -5°C ... +30°C
• 1000 ml aerosolipullo/sisältö 750 ml
• pakkauskoko: 1 /12/780
EAN 4742205002316

TALVILAATU

PEN101
• käyttölämpötila -10 - +30°C
• pakkauskoko: 1 /12/780
EAN 4742205003658

PALOLUOKITELTU
URETAANIVAAHTO pistoolille
750 ml

PALOLUOKITELTU
URETAANIVAAHTO
750 ml

PEN104
• korkealaatuinen yksikomponenttinen ilmankosteuden
vaikutuksesta kuivuva, laajeneva polyuretaanivaahto
• erinomaiset l aajentumisominaisuudet
• kovettuneen vaahdon paloturvallisuusluokka
EI 20-EI 180
• paloturvallisuus standardien EN 1366-4 mukainen
• käytetään vaahtopistoolin kanssa
• paloturvallisten ovien ja ikkunoiden asennukseen ja
eristeeksi korkean paloturvallisuusluokan kohteissa
• reikien ja rakojen täyttöön, lämpö- ja äänieristyksenä
• hyvät täyttöominaisuudet, erinomainen mittavakaus
• tarkka annostelu saumoihin
• erinomainen tartunta useimpiin rakennusmateriaaleihin
• sisältö 750 ml
• pakkauskoko: 1 /12/780
EAN 4742205002620

PEN103
• korkealaatuinen y ksikomponenttinen
ilmankosteuden vaikutuksesta kuivuva,
laajeneva polyuretaanivaahto
• erinomaiset l aajentumisominaisuudet
• kovettuneen vaahdon paloturvallisuusluokka
EI 20-EI 180
• paloturvallisuus standardien EN 1366-4 mukainen
• paloturvallisten ovien ja ikkunoiden asennukseen
ja eristeeksi korkean paloturvallisuusluokan
kohteissa
• reikien ja rakojen täyttöön, lämpö- ja äänieristyksenä
• hyvät täyttöominaisuudet, erinomainen mittavakaus
• tarkka annostelu saumoihin
• erinomainen tartunta useimpiin rakennusmateriaaleihin
• sisältö 750 ml
• pakkauskoko: 1 /12/780
EAN 4742205002613

LIIMAVAAHTO POLYSTYROL
FIXFOAM pistoolille
750 ml

GoldGun

PEN136
• yksikomponenttinen matalatiheyksinen liimavaahto
• soveltuu erityisesti eristelevyjen kiinnittämiseen
rakennuksien lämmöneristyksessä
• käytetään vaahtopolystyreeni (tunnetaan myös
polystyrol-vaahtona tai vaahtomuovina, lyhenteet
EPS ja XPS)-eristelevyjen asennukseen julkisivuihin ja
perustuksiin uudisrakennuksissa ja peruskorjauksien
lämmöneristystöissä
• erinomaiset liimaavat ja eristävät ominaisuudet
• tarttuu hyvin erilaisiin rakennusmateriaaleihin, esim.
metalli-, puu-, ja kivipinnat myös rapatut, maalatut ja
lakatut pinnat (Huom! ei sovellu teflon-, polyeteenieikä silikonipinnoille)
• soveltuu kattotiilien kiinnittämiseen ja lämmöneristykseen
• soveltuu putkien eristykseen ja kiinnitykseen
• vähäinen jälkipaisunta takaa nopean ja tarkan liimauksen
• vaahto on sävyltään oranssia
• kovettunut liima tulee suojata UV-säteiltä ja auringonvalolta
• käytetään vaahtopistoolin kanssa
• käyttölämpötila on -5°C ... +30°C, pullon käyttölämpötila
-5°C ... +25°C, parhaat tulokset +20°C lämpötilassa
• kovettuneena p äällemaalattavissa
• pinta kuivuu 10 - 12 minuutissa ja kovettuu 120 minuutissa
• kovettuneen vaahdon lämmönkestävyys:
pitkäaikainen -50°C ... +90°C, lyhytaikainen -65°C ... +130°C
• yhden pakkauksen riittoisuus 5 - 6 m²
• sisältö 750 ml
• pakkauskoko: 12
EAN 4742205009193

URETAANIPISTOOLIVAAHDOT
750 ml
• korkealaatuinen yksikomponenttinen ilmankosteuden vaikutuksesta kuivuva, laajeneva
polyuretaanivaahto
• vaativaan a mmattikäyttöön
• käytetään vaahtopistoolin kanssa
• erinomaiset l aajentumisominaisuudet
• toimii hyvin alhaisissa lämpötiloissa ja
erittäin kuivissa olosuhteissa
• hyvät täyttöominaisuudet, erinomainen
mittavakaus
• tarkka annostelu saumoihin
• ovien ja ikkunoiden asennukseen, reikien ja
rakojen täyttöön, lämpö- ja äänieristyksenä
• erinomainen tartunta useimpiin rakennusmateriaaleihin
• rakennusmateriaalien päästöluokitus M1
• sisältö 750 ml

PEN105
• pakkauskoko: 1 /12/780
EAN 4742205003368

Jokasään
uretaanivaahto

TALVILAATU

PEN106
• min. käyttölämpötila -18°C
• pakkauskoko: 1 /12/780
EAN 4742205003658
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URETAANIVAAHDON
PUHDISTUSAINE 500 ml

URETAANIVAAHDON
IRROTTAJA 340 ml

PEN107
• tuoreen polyuretaanivaahdon puhdistukseen
vaahtopistoolista, vaatteista, ikkunapuitteista ja muilta pinnoilta
• käytetään tuotteen mukana tulevan
pursottimen tai vaahtopistoolin avulla
• sisältö 500 ml
• pakkauskoko: 1 /12/936
EAN 4742205000633

PEN108
• pehmentää ja poistaa kovettuneen vaahdon
vaatteista, ikkunapuitteista ja muilta
pinnoilta
• käytetään tuotteen mukana tulevan pursottimen
tai vaahtopistoolin avulla
• sisältö 340 ml
• pakkauskoko: 1 /12/1092
EAN 4742205003504

VAAHTOPISTOOLI
S
SIM761A
6 A
• polyuretaanivaahdolle
/20
• pakkauskoko: 11/20
EAN 6418914530096

VAAHTOPISTOOLI
PEN109
• ammattikäyttöön tarkoitettu metallinen laatupistooli
polyuretaanivaahdolle
• vaativiin asennus-, täyttö- ym. yleistöihin
• pakkauskoko: 1 /60
EAN 4742205003825

YLEIS-/MUOVILIIMA
35 ml

PUULIIMA 500 ml
SIM97
• kertaliima, joka perustuu polyvinyyliasetaattiin
dispersiomuodossa sekä täyteainesiin
• sisäkäyttöön
• tarttuu hyvin kaikkiin puupintoihin muodostaen
erittäin lujan liimasauman ja saavuttaa hyvän
lämmön- ja kosteudenkeston
• käyttöalue: puun liimaukseen esim. tapitukseen,
saumaliimaukseen, vanerointiin,
asennusliimaukseen, kehystykseen ym.
• sopii myös erilaisten selluloosamateriaalien
kuten pahvin, kartongin, tekstiilien,
kuitulevyjen jne. liimaukseen
• pakkauskoko: / 10
EAN 7311020003128

SIM95
• liimaa pehmeää muovia
(ei polyeteeniä), nahkaa, vinyyliä,
tekstiiliä, keramiikkaa ym. huokoisia
ja pehmeitä materiaaleja
• kirkas, pehmeä liimakalvo
• pakkauskoko: 1 /12
EAN 7311020025984

YLEISLIIMA
35 ml

PURISTUSAJAT:

SIM96
• liimaa paperia, nahkaa, puuta ym.
huokoisia materiaaleja
• vesiperustainen
• pakkauskoko: 1 /12
EAN 7311020027612

Puulaatu
Pehmeä
Pehmeä
Kova
Kova

Puristuslämpö
+20 °C
+60 °C
+20 °C
+60 °C

PUULIIMA
500 ml
PUULIIMAT

PEN135
• erinomainen puun, paperin, pahvin ja nahan
liittämiseen, kovakantisten kirjojen korjaamiseen
ja laminoidun ja puuparkettilattian
asentamiseen
• voidaan käyttää myös keittiö-, kylpyhuoneja puutarhakalustoon, ikkuna- ja ovipuitteisiin,
koriste-elementtien ja puuosien liimaamiseen
ja liittämiseen
• D3-kosteudenkestävä
DIN EN 204/205 -standardin mukaan
• väriltään valkoinen, mutta muuttuu
läpikuultavaksi levityksen jälkeen
• pakkauskoko: 1 /6
EAN 4742205008493

• yksikomponenttinen puuliima ulkokäyttöön
• hyvä v edensietokyky
• pehmeiden ja kovien puulaatujen liimaukseen
• DIN 68602 mukainen, luokka D3,
NEN EN 204 D3
• kovettuu n opeasti
• valkoinen
Tuoteno.
SIM60
SIM61

Koko
500 ml
750 ml

Pakk.
koko
/12
/10

EAN
8713572304002
8713572304019
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Puristusaika
5-10 min
2-4 min
4-8 min
3-6 min

PIKALIIMA
GEELI 3 g
TEKSTIILILIIMA 35 ml

PIKALIIMA
3g

SIM94
• liimaa vahvempia tekstiilejä,
kuten farmarit, työvaatteet, nahka
• pakkauskoko: 1 /12
EAN 7311020025977

SIM91
• liimaa kovia, tiiviitä materiaaleja
kuten lasia, metallia, posliinia, kumia
ym.
• pakkauskoko: 1 /12
EAN 7311020028374

PIKALIIMA
20 g
SIM40
• väritön, pullo 20 g
• synoakrylaattipohjainen,
yksikomponenttinen liima
• lasin, posliinin, synteettisten aineiden jne.
kiinnitykseen
• tarttuu muutamassa sekunnissa
• pakkauskoko: / 20
EAN 8713572020599

PIKALIIMA
3g
HK100
• soveltuu useimmille materiaaleille
kuten posliinille, metallille, kumille,
nahalle, puulle, paperille ja
useimmille muoveille
• ei sovellu lasin liimaamiseen
• pakkauskoko: 1 /12
EAN 5010266241142

SIM90
• liimaa h uokoisia
materiaaleja kuten
puuta, nahkaa, keramiikkaa
• voidaan käyttää myös kovien, tiiviiden
materiaalien liimaamiseen
(metalli, muovi, kumi ym.)
• ei valu eikä tipu
• väritön
• pakkauskoko: 1 /12
EAN 7311020025465

PIKALIIMA
2g+
aktivaattori
muoville
HK102
• erittäin t ehokas
muoviliima
• soveltuu e rityisesti
vaikeasti
liimautuville
muoveille,
kuten vinyylille, nailonille ja pleksille
• ihanteellinen liima esim. muovilelujen
yms. korjaamiseen
• muodostaa näkymättömän liimasauman
• pakkauskoko: 1 /12
EAN 5010266334790

PIKALIIMA
5g
PRIMERI
4 ml
HK7239
• vaikeasti l iimattavien
muovien ja kumien
primerointiin
• soveltuu e rityisesti
Loctite 401 ja 406 liimojen kanssa
käytettäväksi
• annostellaan s iveltimellä
• pakkauskoko: 1 /12
EAN 6418914535572

HK31426
• yleiskäyttöön, j uokseva
• imukykyisille j a
huokoisille
materiaaleille
• useimpien
materiaalien,
kuten muovin, kumin,
metallin, pahvin ja puun liimaukseen
• käsittelyvalmis 10 sekunnin kuluttua
• käyttö: O-renkaat, elektroniikka, kojelaudat, yksityiskohdat, kaiutinosat, kumilistat,
vinyyli ym.
• pakkauskoko: 1 /12
EAN 5010266314266

PIKALIIMA
20 g
HK406
• vaikeasti l iimattavalle
kumille ja muoville esim.
polyeteeni, polypropeeni
ja termoplastiset kumit
• käytetään y hdessä
Loctite 7239 primerin
(HK7239) kanssa
• pakkauskoko: 1 /12
EAN 5010266406268

LIIMASPRAY
400 ml

KONTAKTILIIMAT
• yleisliima metallin, muovin, laminaatin,
puun, nahan, kumin ym. liimaamiseen

Tuoteno.

Koko

Pakkauskoko

EAN

SIM85
SIM86
SIM87

35 ml
100 ml
500 ml

1/12
1/12
/12

7311020025991
7311020026981
7311020004804

23/7

TIP0675
• tehokas s prayliima,
jolla kontaktiliiman
ominaisuudet
• pakkauskoko: 1 2
EAN 8711347073573

EPOKSILIIMAT

• liimaavat metallia, puuta, lasia, keramiikkaa, nahkaa, kumia, useimpia muoveja jne.
•vedenkestävä liimasauma, joka kestää myös useimpia liuotinaineita
•liimasauma voidaan hioa ja maalata
•lämmönkesto -50 - +65 °C

Rapid
• nopeasti kovettuva 2-komponenttinen epoksiliima
• vahva ja joustava
Tuoteno.
SIM002
SIM003

Koko
24 ml
2 x 15 ml

Pakkauskoko
12/2016
12/2304

EAN
7311020041755
7311020041632

90 Seconds
24 ml
SIM001
• erittäin nopeasti kovettuva 2-komponenttinen
epoksiliima
• vahva ja joustava
• pakkauskoko: 12/2016
EAN 7311020041663

Extra Strong
• 2-komponenttinen e poksiliima
• joustava, vahva ja notkea
• asennusaika 2 tuntia
Tuoteno.
SIM004
SIM005

Koko
24 ml
2 x 15 ml

Pakkauskoko
12/2016
12/2304

EAN
7311020041625
7311020041601

VOIMALIIMA 80 ml
HK393
• yksikomponenttinen ja hajuton
• hyvä tarttuvuus jopa ilman primeria
• säilyttää e lastisuutensa
• esim. auton korin, bussien, veneiden ja asuntovaunujen
rakentamisessa sekä kuljetuskaluston, kuorma-autojen
ja erikoisajoneuvojen lisärakentamisessa
• väri m usta
• pakkauskoko: 1 /12
EAN 4002872153194

TUULILASILIIMASARJA
HK269
• annostellaan kylmänä, valumaton
• max. kiinnittymisaika 25 min
• ajovalmiusaika 2 h, turvatyynyillä varustetuissa 6 h
• sisältää puhdistusaineen 20 ml ja pyyhkeen, primerin 10 ml,
primerin siveltimen, annostelusuuttimen ja liiman 310 ml
• pakkauskoko: 1 /10
EAN 6418914513976

IKKUNAN
TIIVISTYSMASSA
310 ml
HK241
• vedenkestävä, väri musta
• säilyttää k immoisuutensa
• hyvä tarttuvuus myös kostealle alustalle,
hyvä pysyvyys
• käyttö: tuulilasin, takalasin ja sivulasien
kumitiivisteiden jälkitiivistämiseen
• pakkauskoko: 1 /12
EAN 4002872128888

2-komponenttinen
PIKALIIMA
suurille välyksille
HK3090
• suuri liimauslujuus ja nopea kovettuminen
• täyttää jopa 5 mm välyksen
• valumaton k oostumus
• aktivaattorin ansiosta liima kovettuu riippumatta sääolosuhteista,
ilmankosteudesta tms.
• sallii pystysuorien ja päänyläpuolisten kohteiden liimauksen
• liimaa metalleja, kumia, huokoisia materiaaleja kuten puuta, paperia, pahvia, nahkaa ja kangasta sekä useimpia muoveja kuten
PVC, ABS, PC, PBT ( HUOM! Ei sovellu PE, PP eikä PTFE- muoveille)
• sekoitussuuttimen avulla tarkka ja puhdas annostelu täysin
oikeassa sekoitussuhteessa (10:1)
• työskentelyaika 90 - 180 sekuntia
• käsittelylujuus 2 - 4 min, täysi lujuus saavutetaan 24 tunnin jälkeen
• pakkauskoko: 1 /12
EAN 5010266001364

KAKSIPUOLINEN
TEIPPI
HK340
• sään ja UV:n kestävä
• pituus 10 m, leveys 12 mm
• käyttö: merkkien, suoja- ja koristelistojen, sisäpeilien yms. kiinnitykseen
• tarttuu erinomaisesti useimpiin keinokuituihin, metalliin, lasiin ja
maalattuihin pintoihin
• pakkauskoko: 1 /12
EAN 4002872107647
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PUHDISTUSAINE 1 L
HK875
• kaikille pinnoille soveltuva esikäsittelyaine
liimaukseen ja tiivistykseen
• soveltuu erityisesti muovinkorjaukseen
• pakkauskoko: 1 /12
EAN 4002872129434

MUOVIKITTI 920 g
HK185
• kaksikomponenttinen p olyesteritäyte
• muoveille, esim. PP/EPDM, SMC, PC, AC, PA, ABS ja PUR
• sovellusalueita: kuhmujen korjaus, auton muoviosat
• käytetään Terokal 150 primerin kanssa (HK311)
• kovettuu k utistumatta
• erinomainen painumisen kesto
• helppo annostella jopa pystysuoriin sovelluksiin
• erinomainen hiottavuus täydellisen kovettumisen jälkeen
• kovettuneena veden, suolaliuosten, orgaanisten liuotinten,
laimennettujen happojen ja emästen kestävä
• pakkauskoko: 1 /6
EAN 7311380001857

2-KOMPONENTTINEN
MUOVILIIMA
HK9225
• polyuretaanipohjainen
kaksikomponenttinen liima
• kovettuu nopeasti huonelämpötilassa
• käyttökohteita: puskurin korjaus,
muoviset autonosat esim. PP/EPDM,
SMC, PC,PA, ABS ja PUR
• helppo annostella jopa pystysuoria
korjausalueita
• käytetään Terokal 150 primerin kanssa
(HK311)
• väri t ummanharmaa
• käyttöaika n. 2 min., kosketuskuiva
n. 10 minuutissa,
kovettumisaika (23°C) n. 1,5 tuntia
• Shore A kovuus n. 90
• käyttölämpötila 15-25°C
• pakkauskoko: 1 /6
EAN 6418914558373

MUUNTOSARJA
KAKSOISPATRUUNAAN
HK9225-1
• adapteri kaksikomponenttiliimalle HK9225, adapterin kanssa
liimaa voidaan käyttää normaalissa silikonipuristimessa
• pakkauskoko: 1
EAN 6418914558380

VEDENKESTÄVÄT
LASIKUITUKITIT

POLYESTERKITIT

• metallille, puulle, betonille, lämpökovetetuille synteettisille aineille
tai näiden yhdistelmille
• laajempien vahinkojen, kuten repeämien ja reikien täyttämiseen
• laitureille, siiloille, uima-altaille, kalalammikoille, veneille jne
• pintakäsittely: pintojen täytyy olla ruosteettomia, rasvattomia ja
kevyesti hiottuja, viimeistely Motip polyesterkitillä

Tuoteno.
TIP300082
TIP300083

Koko
250 g
1000 g

Pakk.
koko
12/792
12

EAN
8711347003044
8711347000838

• metallille, puulle, betonille, lämpökovetetuille synteettisille aineille
(sinkitty teräs ja alumiini, edellyttäen että siinä on epoksivälimaali)
• lommojen ja epätasaisuuksien täyttämiseen esikäsitellyille pinnoille esim. autoille, asuntovaunun runko-osille tai muille metalliosille, korjatulle puulle tai betonipinnoille, naulojen kittaukseen,
ruuvien rei’ille jne
• pintakäsittely: pintojen täytyy olla ruosteettomia, rasvattomia ja
kevyesti hiottuja
Tuoteno.
TIP300051
TIP300098
TIP300052

Koko
250 g
500 g
1000 g

Pakk.
koko
12/792
12/720
12/360

EAN
8711347003204
8711347003228
8711347003242

LASIKUIDUN KORJAUSPAKKAUS 250 g
TIP300054
• nestemäinen polyesterhartsi, kovettaja ja lasikuituinen verkko mukana
• metallille, puulle, betonille ja lämpökovetetuille synteettisille aineille
• huomattavien v ahinkojen,
kuten reikien ja repeämien korjaukseen
• soveltuu erinomaisesti pienoismallien
rakentamiseen ja teolliseen
käyttötarkoitukseen
• pintakäsittely: pintojen täytyy olla
ruosteettomia, rasvattomia ja
kevyesti hiottuja
• pakkauskoko: 1 2/792
EAN 8711347003280
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EPOKSIKITIT 30 ml
• käsin sekoitettava, nopeasti kovettuva
• erikoisen koostumuksensa ansiosta aineella voi helposti ja nopeasti suorittaa erilaisia korjaus- ja entisöintitöitä
• rakenteeltaan muotoilusaven kaltainen tuote ei tipu eikä vuoda,
se tarttuu hyvin pintoihin ja sitä voi muotoilla ennen kovettumista
• kuivuttuaan kittiä voi porata, sahata, leikata, hioa, maalata ja
petsata
• soveltuu ulko- ja sisäköyttöön, kestää kemikaaleja, vettä ja poikkeuksellisia lämpötilan vaihteluja
• kovettuneen kitin lämpötilankestävyys -40°C - +120°C

Tuote
Muovi (PEN128)
Metalli (PEN129)
Puu (PEN130)
Vesi (PEN131)

Muoville

Metallille

Puulle

Vedenkestävä

PEN128
• PVC- ja puolielastisten pihakalusteiden korjaukseen
• PVC- ja ABS-putkien vuotojen
korjaukseen
• muovisten rännien ja syöksytorvien paikkaamiseen
• kanoottien ja veneiden vesitiiviisiin pikakorjauksiin
• pakkauskoko: 1 /12
EAN 4742205008981

PEN129
• metallipintojen l iittämiseen
sekä halkeamien ja onteloiden täyttämiseen
• putkiliitosten korjaukseen ja
tiivistämiseen
• moottoreiden ja pakojärjestelmien pikakorjaukseen
sekä pienten osien entisöimiseen
• pakkauskoko: 1 /12
EAN 4742205008967

PEN130
• ovien ja ovi- ja ikkunakarmien korjaukseen,kahvojen ja
nuppien muotoilemiseen
• onteloiden ja halkeamisen
tasoittamiseen
• huonekalujen k orjaukseen
• helposti m uotoiltava,
soveltuu kuvakehyksien
käsittelyyn sekä huonekalujen ja erilaisten esineiden
muotoilu-, viimeistely- ja
korjaustöihin
• pakkauskoko: 1 /12
EAN 4742205008998

PEN131
• märille pinnoille ja veden
alla käytettäväksi
• betonirakenteiden h alkeamien korjaukseen
• valaisimien ja listojen kiinnittämiseen uima-altaissa
• vene- ja laivarunkojen korjaukseen
• lainelautojen nopeaan korjaukseen
• rännien ja säiliöiden korjaukseen
• tarttuu lasikuituun, metalliin,
puuhun, betoniin, keramiikkaan, lasiin ja useimpiin
muoveihin
• pakkauskoko: 1 /12
EAN 4742205008974

Väri
kuivumisen jälkeen
matta valkoinen
tumman harmaa
vaalean ruskea
vaalea

Käyttöaika
20-25 min
3-5 min
15-20 min
25 min

Kovettumisaika
2-3 tuntia
1 tunti
1 tunti
1 tunti

SAUMAUSMASSA/LIIMA 310 ml
• 1K PUR-pohjainen saumamassa
• väri: m usta
• kovettuu nopeasti, kimmoisa, päälle maalattavissa
• erittäin hyvä liimauskyky
• käyttö: betoni, tiili, puu, metallit, lasikuitu, alumiinilevyt, kevytmetallit ym. soveltuu myös veneiden puukansien saumaukseen

Tuoteno.
HK412
HK413

Väri
musta
valkoinen

Patruuna
310 ml
310 ml

Pakk.
koko
1/12
1/12

EAN
7311380004124
7311380004131

ALUMIINIVERKKO
20 x 25 cm
HK042
• käyttö: v ahvistukseen
Plastic Padding –silotetuotteiden
kanssa
• pakkauskoko: 1 /25
EAN 7311380000423

POLYESTERISILOTE
130 ml
HK111
• kaksikomponenttinen erikoissilote veneille, käytetään vesirajan yläpuolella
• täyttää reikiä ja halkeamia lasikuituvahvisteisessa muovissa, teräksessä, alumiinissa ym.
• helppo h ioa
• voidaan muotoilla, leikata, porata tai hioa 10 min. kovettumisen jälkeen
• pakkauskoko: 1 /12
EAN 7311380001116
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LASIKUITUKANGAS
95 x 18 cm
HK043
• käyttö: v ahvistukseen
Plastic Padding –silotetuotteiden kanssa
• pakkauskoko: 1 /10
EAN 5010401000436
24.07.2009

HELMAMASSA
SPRAYT 500 ml

HELMA
MASSAT 1 L

• korkealaatuinen, e rittäin
kiinneainepitoinen
• kuivuu nopeasti, päällemaalattavissa, ääntävaimentava
• tarttuu erinomaisesti maalaamattomaan metalliin
(pohjamaalaus ei ole tarpeen)
• sopii myös pohja- ja pintamaalatuille pinnoille
• kestävän elastinen, takaa
hyvän suojan eri olosuhteissa
• voidaan ruiskuttaa paksuina
kerroksina ilman valumia
• erinomainen kivenisku- ja
korroosiosuoja auton
alapuolisiin osiin
• pakkauskoko: 6

• erinomainen
kivenisku- ja korroosiosuoja auton alapuolisiin
osiin, kuten
helmapeltien ja
spoilereitten
suojaamiseen
• muodostaa tiiviin ja
joustavan suojan
• kestää hyvin lämmönvaihteluita ja tiesuolaa
• ääntä v aimentava
• nopeasti y limaalattavissa
• ei sisällä trikloorietanaalia
• pakkauskoko: 12

Tuoteno.

Väri

EAN

Tuoteno.

Väri

EAN

TIP001
TIP006
TIP005

musta
harmaa
valkoinen

8711347071739
8711347071715
8711347071722

TIP011
TIP012
TIP013

musta
harmaa
valkoinen

8711347071692
8711347071685
8711347071678

VAHASUOJAMASSA 1 L
TIP0130
• korkealaatuinen r uosteenestosuoja, jolla on
erinomainen tarttuvuus
jopa PVC-, kumi- ja
bitumipinnoille
• kuivuttuaan m uodostaa
lujan ja elastisen pinnan
suolaa ja lämmönvaihteluita
vastaan
• sopii erityisesti auton alustan
suojaamiseen
• soveltuu myös metallilevyjen, putkien
yms. suojaamiseen varastoinnin ajaksi
• suojaus on helposti poistettavissa esim.
mineraalitärpätillä
• pakkauskoko: 12
EAN 8711347071647

MUSTA
ALUSTASUOJAMASSA 1 L
TIP033
• hyvä ruosteenesto- ja
ääneneristyskyky
• sopii m aalaamattomalle,
pohja- tai pintamaalatulle metallille
• ei p äällemaalattavissa
• muodostaa tiiviin ja
joustavan pinnan
kylmää, kuumuutta ja
tiesuolaa vastaan
• tärpättiohenteinen
• pakkauskoko: 12
EAN 8711347071609

VAHAPOHJAINEN
KOTELOSUOJA
1L
TIP034
• erinomainen s uoja
ruostetta vastaan
auton helposti
ruostuviin kohteisiin
kuten oviin, koteloihin,
lattioihin,
konepeltiin yms.
• nopeasti k uivuva
• muodostaa t iiviin
vahamaisen pinnan
• pakkauskoko: 12
EAN 8711347071616

MUSTA
ALUSTAMASSASPRAY
500 ml

VAHAPOHJAINEN
KOTELOSUOJAMASSA
SPRAY 500 ml

TIP007
• hyvä ruosteenesto- ja ääneneristyskyky
• sopii m aalaamattomalle,
pohja- tai pintamaalatulle metallille
• ei p äällemaalattavissa
• antaa erittäin kestävän ja elastisen suojan
• kestää kemikaaleja ja suuria
lämpötilanvaihteluja erittäin hyvin
• pakkauskoko: 6
EAN 8711347071708

TIP046
• auton korin osien ruosteenestoon
ja suojaukseen
• ennaltaehkäisee ja pysäyttää ruostumisen
• hyvät kosteutta torjuvat ominaisuudet
• kuivuu n opeasti
• väritön
• pakkauskoko: 6
EAN 8711347071623
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SINKKISPRAY
400 ml

PRIMERI +
TÄYTTÖAINE
500 ml

TIP04061
• erinomainen
korroosiosuoja kaikille
metalleille, erityisesti
hitsaussaumoihin
• sopii myös kuumasinkittyjen suojaamiseen
• lämmönkesto +400°C, voidaan käyttää
esim. pakosarjaan
• sopii pohjamaaliksi vaativiin kohteisiin
• pakkauskoko: 6
EAN 8711347040612

POHJAMAALIT
500 ml

• tarjoaa erinomaisen pohjan ja hyvän
kiinnityksen toiselle käsittelylle
• tarttuvat monenlaiseen pintaan,
kuten puuhun, metalliin jne.
• kuivuvat muutamassa minuutissa,
poistavat pienet epätasaisuudet
• pakkauskoko: 6

Väri

TIP8560
TIP8561

harmaa
valkoinen

TIP04063
• nopeasti k uivuva,
soveltuu erityisesti
muovipinnoille
(ei sovellu polyesteripinnoille)
• käsitellyille ja
käsittelemättömille pinnoille
• hyvä tartunta, ei tarvitse hiontaa
• soveltuuu kaikkien maalien kanssa
käytettäväksi
• pakkauskoko: 1
EAN 8711347040636

TIP204053
• akryylipohjainen,
nopeasti kuivuva
• töyttää pienet epätasaisuudet ja antaa hyvän
pohjan kaikille maaleille
• soveltuu puulle, metallille ja alumiinille
• käsitellyille ja käsittelemättömille pinnoille
• antaa ruostesuojan ja on helppo hioa
(suosituskarkeus 400 eteenpäin)
• pakkauskoko: 1
EAN 8711347040537

AKRYYLIPOHJAMAALIT
400 ml

Tuoteno.

MUOVIPRIMERI
400 ml

• nopeasti k uivuva
nitroselluloosapohjaväri
puu-, metalli-, alumiini-,
lasi- ja kivipinnoille
• soveltuu p ohjamaaliksi
kaikissa lakkajärjestelmissä
• pakkauskoko: 6

EAN
8711347111381
8711347111404

Tuoteno.

Väri

TIP8054
TIP8055
TIP8056

harmaa
punaruskea
valkoinen

EAN
8711347183128
8711347138135
8711347183142

Colorspray

SPRAYMAALIT
400 ml
• tarjoaa a mmattimaisen
kestävän ja korkealaatuisen
lopputuloksen
• kuivuu muutamassa minuutissa
• peittää erinomaisesti, antaa
kiiltävän lopputuloksen
• voi käyttää sekä sisällä että ulkona,
esim. metalli-, puu- tai keinokuitupintaan

Keinohartsimaalit
Tuoteno.
TIP8501
TIP8503
TIP8509
TIP8508
TIP8510
TIP8512
TIP8511
TIP8520
TIP8505
TIP8504
TIP8506
TIP8519
TIP8507
TIP8531
TIP8517
TIP8502
TIP8515
TIP8530
TIP8513
TIP8521
TIP8514
TIP8516
TIP8518

Väri
kullan keltainen
auringon keltainen
keskisininen
kuninkaan sininen
taivaansininen
metsän vihreä
niityn vihreä
vaalean vihreä
tulen punainen
oranssin punainen
signaali punainen
viininpunainen
violetti
puolihimmeä valkoinen
valkoinen
kerman valkoinen
musta
puolihimmeä musta
harmaa
vaalean harmaa
ruskea
hopea
kulta

Pakk.
koko
6
6
6
4
6
6
6
6
6
6
6
6
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

EAN
8711347110742
8711347110780
8711347110902
8711347110889
8711347110926
8711347110964
8711347110940
8711347111121
8711347110827
8711347110803
8711347110841
8711347111107
8711347110865
8711347111244
8711347111060
8711347110766
8711347111022
8711347111220
8711347110988
8711347111145
8711347111008
8711347111046
8711347111084

Akryylimaalit,
neonvärit:
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Tuoteno.
TIP8540
TIP8541
TIP8542
TIP8543

Väri
oranssin punainen
pinkki
keltainen
vihreä

Pakk.
koko
6
4
6
6

EAN
8711347111268
8711347111282
8711347111305
8711347111329

METALLIHOHTOMAALIT
400 ml

METALLIHOHTOMAALIT
ULKOKÄYTTÖÖN
400 ml

• akryylimaali
• sopii metallille, puulle
ja muoville
• helppokäyttöinen
• kuivuu nopeasti, antaa
dynaamisen, sileän pinnan

• nitroselluloosalakkamaali
• päällelakattavissa ( TIP8572)
• pakkauskoko: 1 /6

Tuoteno.
TIP8580
TIP8581
TIP8582
TIP8583
TIP8584
TIP8585

Pakk.
koko
6
6
6
6
6
6

Väri
metallinhohto vihreä
metallinhohto sininen
metallinhohto punainen
metallinhohto hopea
metallinhohto musta
metallinhohto violetti

EAN
8711347111480
8711347111503
8711347111527
8711347111541
8711347111565
8711347111589

• kuumuudenkestävä +650 °C:seen
• peittää erinomaisesti eikä halkeile
kovettuessaan
• antaa ammattimaisen kestävän
lopputuloksen
• ei p äällelakattavissa
Väri
musta
hopea

Pakk.
koko
6
4

EAN
8711347010028
8711347111367

8711347040469
8711347040476

KODINKONEMAALI
400 ml

TIP04040
• punainen kuumakestomaali jarrusatuloille ja
-rummuille
• sumutetaan suoraan kohteeseen
ilman pohjamaalia
• ei p äällelakattavissa,
muodostaa lakkamaisen pinnan
• pakkauskoko: 1 /6
EAN 8711347088423

KROMIMAALIT
400 ml

• nopeasti k uivuva
akryylimaali puu-,
metalli-, alumiini-,
lasi-, kivi- ja muovipinnoille
• pakkauskoko: 6
Väri
matta valkoinen
kiiltävä valkoinen
matta musta
kiiltävä musta
silkinkiiltävä musta
vannehopea
vanneteräs
lakka kirkas

EAN

hopea
kulta

KUUMAKESTOMAALI +300°C
400 ml

AKRYYLIMAALIT
500 ml

Tuoteno.
TIP8002
TIP8004
TIP8006
TIP8005
TIP8001
TIP8007
TIP8010
TIP8009

Väri

TIP04046
TIP04047

TIP04111
• valkoinen
• antaa kestävän pinnan naarmuuntuneille,
lohjenneille maalipinnoille
• pakkauskoko: 1 /12
EAN 8711347178452

LÄMPÖMAALIT 400 ml

Tuoteno.
TIP8550
TIP8551

Tuoteno.

• koristeluun ja -maalauksiin
• ei p äällelakattavissa
• sisäkäyttöön, heikko säänkesto
EAN
8711347183050
8711347183067
8711347183081
8711347183074
8711347183043
8711347183098
8711347183111
8711347183104

Tuoteno.

Väri

Pakk.koko

EAN

TIP8522
TIP8523
TIP8524

kulta kromi
kupari kromi
kromi

6
6
6

8711347111169
8711347111183
8711347111206

KIRKASLAKAT 400 ml
Trendy Silverline

KORISTEMAALI
ALUMIINISPRAY 400 ml
TIP000993
• tarttuu monenlaiseen pintaan kuten metalliin,
puuhun, lasiin, keramiikkaan, betoniin, kiveen,
paperiin, kartonkiin ja muoviin sekä sisällä että
ulkona
• nopeasti k uivuva
• antaa hopeanhohtoisen tehosteen maalatulle
pinnalle
• pakkauskoko: / 6
EAN 8711347177035

• pintojen v iimeistelyyn
• pakkauskoko: 6

Tuoteno.

Tyyppi

EAN

TIP8570 *
TIP8571 *
TIP8572 **

kiiltävä
puolikiiltävä
akryylilakka

8711347111428
8711347111442
8711347111466

* keinohartsilakka, sopii perusspraymaalien (Colorspray) päälle
** sopii esim. neonvärimaalien ja metallihohtomaalien päälle
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MERKINTÄSPRAYT
600 ml
• soveltuu kivelle, betonille,
asfaltille ja metallille
• erittäin nopeasti kuivuva
• hyvin kulutusta kestävä
• kestää sään, bensiinin ja
muiden kemikaalien vaikutusta
• soveltuu käytettäväksi sellaisenaan
manuaalisesti tai maalausvaunussa
• pakkauskoko: 1 /6
Tuoteno.

Väri

EAN

TIP221
TIP222
TIP223

punainen
valkoinen
keltainen

8711347125869
8711347125883
8711347125906

AUTONHOITOSARJA sangossa
TIP100
• autonhoitotuotteita läpinäkyvässä 10 litran
kannellisessa sangossa
• sanko s isältää:
- pesu- ja kiillotusaine 2 kpl x 500 ml + pesusieni
- sisätilojen puhdistusspray, silikoniton 150 ml
- ilmanraikastin 150 ml
- lasinpuhdistusaine aerosoli 400 ml
- vanteiden puhdistusaine 500 ml
- säämiskäliina
• pakkauskoko: 1
EAN 6418914751859

SHAMPOO 2x500 ml
+ SIENI

SUPER SHAMPOO
+ VAHA 500 ml

TIP0492
• autoshampoo, joka sisältää vahaa
• puhdistaa ja suojaa autoa samanaikaisesti
• sopii kaikentyyppisille maalipinnoille
• suojaa maalipintaa ruosteen
muodostumiselta
• biologisesti h ajoava
• pakkauskoko: 1 2/612
EAN 8711347123773

TIP0496
• 2-in-1 –shampoo, joka syväpuhdistaa
auton tehokkaasti ja poistaa pinttyneenkin
lian vahingoittamatta auton maalipintaa
• shampoon sisältämä vaha antaa autolle
uudenveroisen kiillon
• pakkauskoko: 6 /612
EAN 8711347123780

PUHDISTUSAINE
500 ml

PIKAVAHA
500 ml

KIILTOVAHA
500 ml

TIP0404
• tehokas p uhdistusaine
himmentyneille ja haalistuneille maalipinnoille
• antaa h aalistuneille
pinnoille kiillon ja
peittää maalipinnan
pienet naarmut
• pakkauskoko: 6 /612
EAN 8711347123636

TIP0405
• antaa autolle erittäin
nopeasti huippukiiltävän maalipinnan
suojaten samalla
auton pintaa
• kiillotetaan h eti
• sopii k aikentyyppisille
maalipinnoille, myös
metallihohto- ja
helmiäismaalipinnoille
• pakkauskoko: 6 /612
EAN 8711347123643

TIP0406
• ei sisällä liuotinaineita
• antaa sekä uusille
että vanhoille autoille
säteilevän kiillon ja
pitkäkestoisen suojan
• helppo ja nopea
levittää ja kiillottaa
• pakkauskoko: 6 /612
EAN 8711347123667

PUSKURIN
HOITOAINE
300 ml

PUSKURIN
HOITOAINE
400 ml

TEKSTIILIN
PUHDISTUSVAAHTO 400 ml

TIP0480
• sopii m ustien
puskureiden,
spoilereiden sekä
ikkunatiivisteiden
kiillottamiseen
• palauttaa o sien
alkuperäisen mustan
kiillon ja peittää pienet
naarmut, haalistumat ja tahrat
• kiillotusaineen säännöllinen käyttö muodostaa osiin suojaavan kerroksen
• pakkauskoko: 6 /240
EAN 8711347123742

TIP0506
• sopii kaikille värillisille
synteettisille puskureille,
spoilereille yms.
• palauttaa o sien
alkuperäisen kiillon ja
suojaa pintaa
• pakkauskoko: 6 /774
EAN 8711347101979

TIP0403
• kuivavaahto, joka puhdistaa
helposti lian ja tahrat
tekstiileistä, vinyylistä,
nahasta ja samettipinnoista
• sopii hyvin myös matoille
• pakkauskoko: 6
EAN 8711347087945
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ILMASTOINNIN
PUHDISTAJAT

COCKPIT

OHJAAMON
TUOKSUVAT
PUHDISTUSAINEET
400 ml
• ohjaamon sisätilojen puhdistamiseen
• kestävä suoja keinomateriaaleille ja
maalatulle puulle
• kestävä suoja UV-säteilyä vastaan
• antistaattinen suojaava pinta hylkii
likaa ja pölyä
• erityisesti kehitetyt tuoksumolekyylit
“syövät“ hajun pois ja pitkäaikaistavat
tuoksun kestoa ilmanvaihdon ja
lämpötilan mukaan
• pakkauskoko: 6
TIP0410
• Pot Pourri, metsäketo
EAN 8711347068715

TIP000433
• laventeli
EAN 8711347182893

TIP0420
• sitruuna
• ilman s ilikonia
EAN 8711347068722

CAR-EVI

LASINPUHDISTUS
SPRAY 520 ml
WKCE001
• poistaa tehokkaasti tuulilasista kuolleet hyönteiset
sekä naftan, maantiesuolan
ja noen aiheuttaman rasvaisen kalvon
• soveltuu myös talvikäyttöön
• pakkauskoko: 24
EAN 6416215001000

TIP000434
• Pot Pourri, metsäketo
EAN 8711347182916

LASINPUHDISTUS
SPRAY 400 ml
TIP0401
• poistaa rasvan, lian, hyönteiset, pien ja nikotiinin nopeasti
ja tehokkaasti lasista, nikkelija kromi-pinnoista ja useimmista tekstiililaaduista (ei villasta)
• sisältää aktiivivaahtoa, joka
muuttaa pintajännitettä
sekä irrottaa ja poistaa lian
• ei jätä puhdistettuun pintaan
kalvoa
• pakkauskoko: 6
EAN 8711347087907
Huom! Puhdistusspray on alkaalinen,
vältettävä kuivumista lasiin, nikkeliin tai kromiin.

LUKKOSULA
VOITELEVA
SPRAY 55 ml
WKCE002
• sulattaa ja voitelee jäätyneet lukot
• estää tehokkaasti lukkojen jäätymisen
• kestää pakkasta -60 °C asti
• 24 kpl / pakkaus
• pakkauskoko: 24
EAN 6417128101016

HK231210
• puhdistusaine ja rasvanpoistaja yleiskäyttöön
• puhdistaa osat jäänteitä
jättämättä
• ihanteellinen e nnen
liimausta tai tiivistystä
• sopii metalli-, lasi-, kumisekä useimmille muovi- ja
maalatuille pinnoille
• ei aiheuta korroosiota
vesiherkillä osilla
• ei sisällä otsonikerrosta tuhoavia aineita
• väri r uskea
• pakkauskoko: 1 /10
EAN 5010266252766

RENKAAN
KORJAUSVAAHTO
SPRAY 400 ml
TIP0490B
• henkilöauton- j a
pienempien renkaiden
pikakorjauksiin
• pakkauskoko: 6
EAN 8711347195671

VOITELEVA
LUKKOSULA
40 ml
WKLU001
• voiteleva lukkosula 40 ml
• nopea ja tehokas lukkojen
sulattamiseksi ja voiteluun
• pakkauskoko: 24
EAN 6418914736863

CAR-EVI

RASVANPOISTOSPRAY 400 ml

• käyttöohje:
1) laita auto käyntiin,
ilmastointi päälle,
täydelle teholle ja ilman sisäkierto päälle
2) varmista, että ovet ja ikkunat
ovat kiinni
3) työnnä etuistuimet aivan
etuasentoon
4) laita puhdistusainepurkki
takapenkin jalkatilaan pysty
asentoon ja avaa purkki
täydelle teholle
5) poistu autosta, sulje ovet ja
odota muutama minuutti
6) pullon tyhjennyttyä ja
muutaman minuutin kuluttua
avaa ovet ja tuuleta autoa
hetken
• pakkauskoko: 1 /10

SILIKONIPUIKKO
65 ml

RASVANPOISTO
PUMPPUSPRAY
750 ml
HK235334
• biologisesti h ajoava,
liuotinvapaa, myrkytön
ja palamaton puhdistusaine ja rasvanpoistaja
• voidaan l aimentaa
vedellä
• poistaa rasvan, noen,
öljyn, leikkuuöljyn,
homeen, värjäytymät,
eläinrasvat, kiillotusaineet ja musteen
• soveltuu mm. auton, raskaan kaluston,
moottoripyörien ja veneiden pesuun
• pakkauskoko: 1 /12
EAN 5010266310473
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WKSI001
• tiivistesuoja, joka pitää
kumin pehmeänä ja notkeana
• estää tiivisteiden halkeilun,
rikkoontumisen sekä kiinnijäätymisen, poistaa myös kitinän
• käytä silikonipuikkoa auton tiivisteisiin talvella aina pesun jälkeen
• pakkauskoko: 1 /48
EAN 6418914755819

PÖLYNPOISTAJASPRAY 400 ml
TIP590
• tehokas keino pölyn ja
irtonaisen lian poistamiseen paineilmalla vaikeasti
saavutettavista paikoista
• ei t ulenarka
• ei aiheuta jäämiä
• hajuton
• pakkauskoko: 12
EAN 8711347181582
15.12.2010

SPRAY 500 ml
TIP0663
• ponneaine CO2, ei sisällä
kloorattuja hiilivetyjä
• pakkauskoko: 12
EAN 8711347084371

JARRUNPUHDISTAJA
• ainutlaatuinen yhdistelmä kemiallisia
aineita, jotka puhdistavat monenlaisia
epäpuhtauksia vahingoittamatta puhdistettavia osia
• poistaa kaiken rasvan ja öljyn, tiiviste-,
juotos- ja hitsausjäänteet
• voidaan käyttää kaasuttimen, ruiskutuspumppujen ja elektronisten osien
puhdistamiseen

Huom! Sisältää palavia aineita. Kytke
virta pois puhdistettavista laitteista
ja päälle vasta 15 min. kuluttua siitä,
kun aine on täydellisesti haihtunut.

MOOTTORIN
PUHDISTAJA
SPRAY 400 ml
TIP0674
• moottorin p esuun
• ruiskutetaan k ylmään
moottoriin
• pakkauskoko: 12
EAN 8711347061679

ROSTERIPUHDISTAJA
SPRAY 400 ml

25 L
TIP25563
• pakkauskoko: 1
EAN 8711347190874

TEFLON
YLEISVOITELU
SPRAY 400 ml
TERVASPRAY
400 ml
WKTE001
• aito puutervasta valmistettu
tervaspray
• 400 ml spraypullo
• estää ruuvien ja mutterien
kiinnijuuttumisen sekä
metallien kiinnileikkautumisen
• suojaa kierteitä korroosiolta
• pakkauskoko: 12
EAN 6418914729278

MONITOIMIÖLJY
400 ml

TIP0669
• hapettumien p oistaja,
läpinäkyvä aine, joka
voitelee ja estää
hapettumista
• vaikuttaa a inoastaan
hapettumiin ja estää
pienet sähkövuodot
• poistaa k ontaktihäiriöt
• sopii kaikille materiaaleille
• pakkauskoko: 12
EAN 8711347084432

TIP0664
• läpinäkyvä v alkoinen
voiteluaine koostuu
mineraaliöljyn PTFE-osien
dispersiosta
• käytetään k estävyyttä
vaativissa olosuhteissa
• lämmönkesto: -50°C - +250°C
• ei johda sähköä, kestää
vettä
• voiteluaine v aikeisiin
kiinnityksiin, kaapeleiden, lukkojen, saranoiden, liukulaakereiden, releiden yms.
voiteluun
• pakkauskoko: 12
EAN 8711347084388

MONITOIMISPRAY
400 ml

TIP0587
• voitelee, suojaa, poistaa kosteuden, puhdistaa ja
irroittaa erilaiset kiinnijuuttuneet metalliset ja
synteettiset osat toisistaan
• poistaa vahan, tervan ja rasvan
• helpottaa ruostuneiden osien käsittelyä, saattaa
toimiviksi jäätyneet johdot ja muut sähkölaitteet ja
suojaa ne jäätymiseltä
• nopeasti tunkeutuva, ohut öljy ilman silikonia
jättää suojaavan kerroksen korroosiota vastaan
• käyttökohteet: ilmailu-, avaruus, auto- ja koneteollisuus
• pakkauskoko: 1 2
EAN 8711347182770

KONTAKTIPUHDISTAJA
SPRAY 400 ml

TIP558
• ruostumattomasta
teräksestä valmistettujen
osien puhdistamiseen ja
suojaamiseen
• muodostaa p uhdistamisen
jälkeen ohuen suojakalvon,
joka estää tehokkaasti lian
tarttumisen uudelleen
• pakkauskoko: 12
EAN 8711347192649

HK232088
• 5-way spray yleiskäyttöön
• irrottaa, voitelee ja puhdistaa
• poistaa kosteuden, estää korroosiota
• voitelee kevyesti metallit ja muovit sekä irrottaa
kiinnileikkautuneet osat
• lämmönkesto -20 - +120 °C
• pakkauskoko: 1 /12
EAN 5010266265247

KONTAKTIPUHDISTAJA
SPRAY 400 ml

SÄHKÖSUOJA
SPRAY
400 ml

HK7039
• puhdistaa s ähköjohtimet,
-releet ja katkaisijat
• poistaa kosteutta ja
muodostaa vettä hylkivän
kalvon
• pakkauskoko: 1 /12
EAN 5010266265285

TIP0667
• suojaava, l äpinäkyvä
aine uusien tai hyvässä
kunnossa olevien
sähköosien tai -laitteiden
hoitavaan suojaukseen
• ei vaikuta laitteiden
toimintaominaisuuksiin,
estää pienet sähkövuodot
ja suojaa kosteudelta
• toimii voiteluaineena ja
lisää laitteiden toimintavarmuutta ja
ikää
• pakkauskoko: 12
EAN 8711347084418

Huom! Sisältää palavia aineita. Kytke virta
pois puhdistettavista laitteista ja päälle
vasta 15 min. kuluttua siitä, kun aine on
täydellisesti haihtunut.
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SILIKONISPRAY 400 ml
TIP0662
• voitelee, suojaa ja eristää
• kirkas neste lukkojen,
saranoiden ja mekaanisten
osien voiteluun
• erittäin hyvin vettä hylkivä,
sopii kaikille materiaaleille
suojaksi kosteutta, likaa ja
jäätymistä vastaan
• lämmönkesto: -50°C - +200°C
• tarttuu erinomaisestI puhtaille pinnoille
• sopii synteettisten työkalujen huoltoon,
estää lukkojen, oventiivisteiden ym.
osien jäätymisen
• sopii myös virttyneiden muoviosien
kirkastajaksi
• pakkauskoko: 12
EAN 8711347084364

VALKOINEN
VASELIINI
SPRAY 400 ml
TIP0665
• tikstrooppinen, t eflonia
sisältävä voiteluaine
• kestää happoja, suolaa
ja lipeää
• lämmönkesto: +150 °C,
vedessä +90 °C
• sopii käytettäväksi sekä
metalli metallia että
metalli muovia vastaan
• käyttötarkoitukset: a vohammasrattaat,
saranat, lukot ja niiden osat, liukukiskot
ym.
• pakkauskoko: 12
EAN 8711347084395

KUIVAVOITELURASVA
SPRAY 400 ml
TIP548
• kuiva p intavoiteluaine
metallista ja muovista
valmistettujen mekaanisten
osien käsittelyyn kun
öljy- tai rasvajäämiä
halutaan välttää
• erittäin matala kitkakerroin
• sopii muottien irroittamiseen kun silikonien käyttöä halutaan välttää
• pakkauskoko: 12
EAN 8711347192489

KETJUÖLJY
SPRAY 400 ml
TIP0672
• kaikkien ketjujen voiteluun
(esim. moottori- ja polkupyörien ketjuille)
• laadukas rasva, jota on
yhtä helppo ruiskuttaa
kuin öljyä
• parhaan tuloksen saat
puhdistamalla ketjun
ensin puhdistajalla TIP0663
• käyttövalmis 5 min. kuluttua
• pakkauskoko: 12
EAN 8711347084456

RUOSTEENSURMA 90 ml
RUOSTEENIRROTTAJA
SPRAY 400 ml
TIP0673
• irrottaa ja voitelee
kiinnijuuttuneet pultit
tehokkaasti
• pakkauskoko: 1 2
EAN 8711347084463

VUODONILMAISUSPRAY
300 ml
TIP579
• helppo p aikallistaa
vuotokohdat
• palamaton, ei ruostuta
• ympäristöystävällinen voidaan puhdistaa vedellä
• pakkauskoko: 1
EAN 8711347134960

HK7505
• muuttaa o lemassa
olevan ruosteen kestäväksi pinnaksi
• kovettuneena valmis maalattavaksi
• suojaa pintoja uutta ruostetta vastaan
• käyttökohteita: metalliputket, venttiiliit,
säiliöt, aidat, suojakaiteet, kuljettimet,
kannattimet,raskaiden autojen varusteet
• väri r uskea
• pakkauskoko: 1 /12
EAN 5010266158709

STARTTIAPU
SPRAY 400 ml
TIP0668
• pakkauskoko: 12
EAN 8711347084425
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VASELIINI
SPRAY 400 ml
TIP0671
• väritön v oiteluaine
korroosiota vastaan
• osoittautunut u seiden
vuosien testeissä varmaksi,
toimintakykyiseksi, hapottomaksi voiteluaineeksi,
joka suojaa kaikkia materiaaleja ja osia antennija sähköteollisuudessa
• käyttötarkoituksia: radio- ja sähköliitännät, ketjumekanismit, sisäkotelot,
vetimet, kierteet, pultit jne.
• erinomainen ultrakevyiden materiaalien
voiteluun
• ei sisällä silikonia
• pakkauskoko: 12
EAN 8711347059591

KETJUÖLJY
SPRAY 400 ml
HK232061
• vedenkestävä,
hyvä kiinnitarttuvuus
• soveltuu a voimien
mekanismien, ketjujen,
vaihdelaatikoiden ja ruuvien
voiteluun
• pakkauskoko: 1 /12
EAN 5010266264806

RUOSTESUOJAPRIMERISPRAY
400 ml
TIP557
• lyijytön, p unaruskea
pohjuste käsittelemättömien
rautametallipintojen
ensikäsittelyyn
• ruostumista e stävä
• voidaan h itsata
• pakkauskoko: 12
EAN 8711347192465

KERAMIIKKASPRAY
400 ml
TIP597
• erittäin kovaa kulutusta
kestävä metalliton
keramiikkasuihke
• poistaa kirskunnan ja
äänet pitkäksi aikaa
• kestää suolavettä, happoja ja emäksiä
• lämpötila-alue -40 - +1600°C
• pakkauskoko: 12
EAN 87111347188505
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TIIVISTEEN
IRROTTAJA SPRAY
400 ml
TIP556
• poistaa autojen ja koneiden
osien kuivuneen liiman ja
tiivisteet sekä kovettuneet
tiivistysaineet
• korkea v iskositeetti
• hyvät l iuotusominaisuudet
• pakkauskoko: 12
EAN 8711347191086

KITKASPRAY
400 ml
TIP545
• V-hihnojen s uojaspray
• estää l uisumista,
• ylläpitää hihnan kuntoa
• laajeneva
• pakkauskoko: 12
EAN 8711347185429

PORAUS- JA
LEIKKUUSPRAY
400 ml
TIP583
• estää liian kuumenemisen
metalleissa leikkuun tai
porauksen aikana
• suojaa ja voitelee materiaalin
ja työvälineen sekä
vähentää kulumista
• ei sisällä silikonia eikä ruostuta
• pakkauskoko: 1
EAN 8711347174584

SINKKIKORJAUSSPRAY 400 ml
TIP555
• sinkkikorjaussuihke
galvanoitujen teräspintojen
pienten vaurioiden
korjaamiseen
• pakkauskoko: 12
EAN 87111347191048

MAALINPOISTOSPRAY 400 ml
TIP596
• tehokas apu vanhojen
lakkakerrosten ja graffitien
poistamiseen kivestä,
betonista, asfaltista,
metallista ja puusta
• pakkauskoko: 12
EAN 8711347186648

KITKASPRAY
400 ml
HK232300
• luiston estämiseksi ja
kitkan lisäämiseksi
kaikille hihnoille
• väritön
• lämmönkesto -30 - +250 °C
• pakkauskoko: 1 /12
EAN 5010266314389

KIINNILEIKKAUTUMISESTOSPRAY
400 ml
HK232067
• alumiini a nti-seize
• ihanteellinen staattisiin asennuksiin ja
raskaisiin, hitaasti liikkuviin kohteisiin
esim. ruuveille, pulteille ja muttereille
lämmönvaihtimissa ja muissa korkeille
lämpötiloille altistuvissa kohteissa
• kestää kipinöintiä – soveltuu erinomaisesti sähköisiin kontakteihin, katkaisimiin ja
eristeisiin
• lämmönkesto –30 - +900 °C
• pakkauskoko: 1 /12
EAN 5010266264882

LEIKKUUÖLJY
SPRAY 400 ml
HK232059
• suojaa l eikkuutyökaluja
• käytetään mm. porattaessa,
sahattaessa terästä
ja useimpia ei-rautametalleja,
suunniteltu erityisesti
ruostumattomalle teräkselle
• väritön
• pakkauskoko: 1 /12
EAN 5010266264769

KYLMÄ- /
IRROITUSSPRAY
400 ml
HK8040
• irroittaa pikajäädytyksellä (-43°C) ruostuneet ja kiinnileikkautuneet osat
• voitelee ja suojaa korroosiolta
• nopea lämpötilan muutos saa aikaan
differentiaalisen lämpösupistumisen
aiheuttaen mikroliikettä rajapinnassa –
ruosteen pinnassa avautuneet halkeamat
sallivat voiteluaineen tunkeutumisen
• pakkauskoko: 1 /12
EAN 501026640137

KYLMÄ-/
IRROTUSSPRAY
400 ml
TIP591
• tehokas kiinni ruostuneiden
ja puristuneiden
liitosten avaamiseen
• laskee p intalämpötilan
hetkeksi -50°C:een
• pakkauskoko: 12
EAN 8711347181575

SUOJAVAHA
MULTIWAX 500 ml
HK104
• ruosteensuojaukseen
• ei sisällä bitumia
• kuivuttuaan muodostaa muovimaisen
läpinäkyvän vettä hylkivän pinnan
• soveltuu autonkorjaukseen, erilaisten
metalliosien ruosteensuojaukseen
• soveltuu pitkäaikaissäilytykseen menevien ajoneuvojen ruostesuojaukseen erityisen hyvin
• lue käyttöohje ennen käyttöä
• pakkauskoko: 1 /24
EAN 4002872132175

KUPARISPRAY 400 ml
TIP0661
• lämpöä kestävä, sähköä johtava asennusspray
• muodostaa pastamaisen, tiiviin ja kestävän kalvon, joka suojaa
elektrostaattiselta korroosiolta
• kestää hyvin happoja ja suolaa
• lämmönkesto: -250°C - +1000°C
• käyttötarkoitus: pakoputket, jarru-osat/-palat, tiivisteet,
laakeripesät, pultit yms.
• pakkauskoko: 12
EAN 8711347084357

23/18

15.12.2010

101

Bajol

MoS2

PRF001
• palamaton
• käytetään mm. lämpötilan
muutoksista johtuvien
sähköisten ongelmien kuten
oikosulkujen, katkosten yms.
vikojen toteamiseen
• jäähdyttää t ehokkaasti
-55°C:een transistorit,
diodit, vastukset, termostaatit,
ja supistaa metallin laakereita
asennettaessa
• pakkauskoko: 12
EAN 6417128100095

PRF002
• erittäin hyvän tartuntakyvyn
omaava synteettinen voiteluaine vaativaan voiteluun
• hyvä vedenkestävyys ja lämmönkestävyys
• käyttölämpötila-alue
–40°C – +210°C
• pakkauskoko: 12
EAN 6417128100620

PRF003
• irrottaa ja voitelee kiinniruostuneet ja jumittuneet metalliosat
• tunkeutuu nopeasti ja tehokkaasti pienimpiikin rakoihin
• MoS2 lisäaine auttaa tehokkaasti
jäykkien kierteiden avaamista
• voitelee ja antaa suojan korroosiota ja syöpymistä vastaan
• pakkauskoko: 12
EAN 6417128100590

4-44

Cutting oil

Anti spatter

PRF004
• palamaton
• pölyn ja irtolian poistoon
herkistä laitteista
• pakkauskoko: 12
EAN 6417128100354

PRF005
• tehokas ja taloudellinen leikkuuöljy metallien työstöön
• omaa hyvät jäähdytys- ja
leikkuuominaisuudet
• kierteytykseen, poraamiseen,
kalvamiseen, jyrsimiseen, sorvaamiseen, sahaukseen ym.
• pakkauskoko: 12
EAN 6417128100552

PRF006
• hitsausroiskeiden kiinnitarttumisen estoaine, estää hitsausroiskeiden tarttumisen työkappaleeseen ja hitsaussuuttimiin
• silikonivapaa
• pakkauskoko: 12
EAN 6417128100583

JÄÄHDYTYSAINE
520 ml

PAINEPUHALLINSPRAY 520 ml

VASELIINISPRAY
520 ml, sitkostettu

LEIKKUUÖLJY
520 ml

RUOSTEENIRROTUSAINE 520 ml

HITSAUSSPRAY
520 ml

Multi fluid

Degreaser

PRF007
• ohut, tehokkaasti tunkeutuva yleissuoja- ja
voiteluaine korroosiota vastaan
• auttaa poistamaan kosteuden sähkölaitteista
• suojaa, voitelee, poistaa kitinät sekä estää
hapettumisen ja ruostumisen
• sopii katetuissa tiloissa varastoitavien koneiden
lyhytaikaiseen suojaukseen
• jättää ohuen voitelevan kalvon
• ruosteenestokyky: läpäisee ASTM D 665/A/B
• pakkauskoko: 12
EAN 6417128100576

PRF008
• tehokas nopeasti haihtuva puhdistusaine, joka
jättää rasvattoman, puhtaan, kuivan pinnan
• puhdistaa öljyn, rasvan, jarrunesteen ja muun
lian mm. ennen maalausta tai liimausta
• soveltuu myös varastorasvan poistoon
• pakkauskoko: 12
EAN 6417128100668

TCC

Silicon oil

PRF009
• irrottaa helposti rasvan, öljyn ja piintyneen lian
• sopii käytettäväksi tietokone- ja elektroniikan huolloissa, valmistuksessa sekä myös puhdistuksissa
• käyttökohteita: audio, video, radio, tv, puhelin, konttorikoneet, tietokoneet, optiset laitteet, pankkiautomaatit, luottokorttiautomaatit, kassapäätteet,
EAN-koodilaitteet, sirulukijat jne.
• haihtuu täydellisesti eikä jätä jäänteitä, joten se sopii
myös erinomaisesti erilaisten pintojen puhdistamiseen
esim. ennen liimausta tai maalausta
• ei syövytä metalleja, ei vahingoita muovi-, kumi-, maalitai lakkapintoja
• pakkauskoko: 12
EAN 6417128100019

PRF010
• soveltuu käytettäväksi erilaisiin käyttökohteisiin,
joihin tarvitaan väritöntä voiteluainetta esim.
metalli-, muovi- ja kumipinnat
• jättää värittömän suojaavan kalvon,
joka hylkii vettä
• estää tiivisteiden jäätymisen sekä haurastumisen
• suojaa korroosiolta, vähentää kitkaa
• käyttölämpötila-alue –40°C – +300°C
• pakkauskoko: 12
EAN 6417128100613

VOITELU- JA
SUOJA-AINE 520 ml

SÄHKÖ- JA
ERIKOISPUHDISTUSAINE 520 ml

PUHDISTUS- JA
RASVANPOISTOAINE 520 ml

YLEISVOITELUAINE
520 ml
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Belt spray

Food grade grease

Food grade oil

PRF011
• estää tehokkaasti kiilahihnojen ja muiden liukkaiden
pintojen luistamisen
• antaa lisäpitoa voimansiirtoja kuljetushihnoihin ja pidentää niiden käyttöikää
• pakkauskoko: 12
EAN 6417128100514

PRF012
• synteettinen elintarvikerasva
elintarvike- ja panimoteollisuuden rasvavoitelukohteisiin,
joissa rasva voi joutua satunnaisesti kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa (max. 10 mg/kg)
• tuote on NSF H1- hyväksytty.
Rek.nr. 137477
• laaja käyttölämpötila-alue -30°C - +200°C
• hyvä vedenkestävyys, sekä korroosionja hapettumisenestokyky
• pakkauskoko: 12
EAN 6417128100637

PRF013
• hajuton elintarvike- ja panimoteollisuuden tarpeisiin kehitetty
synteettinen voitelu- ja suojaöljy
• tuote on NSF H1- hyväksytty.
Rek.nr. 137478
• laaja käyttölämpötila-alue
-60°C - +248°C
• hyvä kulumisenestokyky, sekä
korroosion- ja hapettumisenestokyky
• ei sisällä liuottimia ponneaineiden lisäksi
• pakkauskoko: 12
EAN 6417128100569

Teflube

Teflube

Leak tester

PRF014
• korkealuokkainen t eflonöljy
• hyvin tunkeutuva ja voiteleva
yleisvoiteluaine
• vähentää kitkaa ja kulumista
liikkuvissa osissa
• hylkii k osteutta
• öljyn ja PTFE:n yhdistelmä
muodostaa suojaavan voitelukalvon
• käyttölämpötila-alue -60°C - +250°C
• pakkauskoko: 12
EAN 6417128100651

PRF015
• korkealuokkainen t eflonöljy
• hyvin tunkeutuva ja voiteleva
yleisvoiteluaine
• vähentää kitkaa ja kulumista
liikkuvissa osissa
• hylkii k osteutta
• öljyn ja PTFE:n yhdistelmä
muodostaa suojaavan voitelukalvon
• käyttölämpötila-alue -60°C - +250°C
• pakkauskoko: 12
EAN 6417128100781

PRF016
• ilmaisee nopeasti ja tehokkaasti paineilma-, neste-, ja
kaasujärjestelmien vuodot
• palamaton
• pakkauskoko: 12
EAN 6417128100699

Hand care

Mask Spray

6-68

PRF017
• ihon suojaamiseen erilaisilta
kemikaaleilta, öljyltä, rasvalta, painoväriltä, maaleilta,
noelta ym.
• estää lian tunkeutumisen ihon
huokosiin ja helpottaa käsien
puhtaaksi pesua
• sisältää ihoa hoitavia aineita
• imeytyy nopeasti, ei tee käsiä liukkaiksi
• pakkauskoko: 12
EAN 6417128100705

PRF018
• hitsaus- ym. maskien sekä
visiirien puhdistus- ja hoitoaine
• puhdistaa ja jättää antistaattisen, pölyä ja likaa hylkivän
pinnan sekä estää huurtumisen
• pakkauskoko: 2 0
EAN 6417128100804

PRF019
• irrottaa oksidi- ja sulfidikerrostumat sekä poistaa lian, rasvan,
öljyn ja hartsin
• ei johda sähköä eikä aiheuta
pintavuotovirtoja
• soveltuu atk-, tv-, video-, konttorija puhelinkoneiden puhdistukseen,
erityisesti liukumattomien koskettimien puhdistukseen
• pakkauskoko: 2 0
EAN 6417128100040

7-78

Label off

PRF020
• voiteleva puhdistusaine herkkiä
koskettimia ja sähkömekaanisia
laitteita varten
• ei johda sähköä eikä aiheuta
pintavuotovirtoja
• käytetään atk-, tv-, video-, konttorija puhelinkoneiden huollossa
• pakkauskoko: 2 0
EAN 6417128100033

PRF021
• sitruunantuoksu
• helppokäyttöinen puhdistusaine
tarrojen, etikettien, liimajäänteiden, öljy- ja rasva- ym tahrojen
poistoon
• soveltuu useimmille muovi- ja
maalipinnoille
• pakkauskoko: 2 0
EAN 6417128100422

KITKASPRAY
520 ml

TEFLONÖLJY SPRAY
520 ml

KÄSIEN SUOJAVAAHTO 405 ml

PUHDISTUSAINE
220 ml, voiteleva

ELINTARVIKERASVA
SPRAY 520 ml

TEFLONÖLJY SPRAY
85 ml

MASKISPRAY
220 ml

ELINTARVIKEÖLJY
SPRAY 520 ml

VUODONILMAISIN
SPRAY 405 ml

KUIVAPUHDISTUSAINE
220 ml, rasvaton

TARRAN- JA LIIMANPOISTOAINE 220 ml
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STICK-LUKITTEET
• käteviä käytössä:
- ei vuotoja eikä tiputusta – voidaan käyttää koneen alapuolisiin
tai muihin kohteisiin, joihin on vaikea annostella nestemäisiä
tuotteita
- pitää työkalulaatikot, työpenkit ja kädet puhtaina
- nopea ja helppo annostella
- kiinteä olomuoto: erinomainen ulkokierteille

Voiteluun ja ruosteenestoon:
HK37757
• 20 g
• kuparipohjainen Anti-Seize ruuvien, pulttien, putkistojen,
lämmönvaihtimien jne. osien kiinnileikkautumisen estoon
• käyttökohteet: esim. jarruosat, pakoputkistot, lämmönvaihtimet
• pakkauskoko: 1 /15
EAN 5010266377575

Metalliputkien tiivistämiseen:

Kierteiden lukitukseen:
HK38276
•9g
• kierteille M50 saakka
• toiminnallinen lujuus saavutetaan
kuuden tunnin kuluttua
• irrotuslujuus M10 pultti 19 Nm
• lämmönkesto +150 °C
• keskiluja lukitus – suositellaan käytettäväksi kokoonpanoissa,
jotka on suunniteltu purettaviksi esim. huoltoa varten, kuten
vaihdelaatikot, puristimet, konetyökalut ja kompressorit
• pakkauskoko: 1 /12
EAN 5010266382760

HK38306
• 19 g
• karkeat kierteet 3” saakka
• välitön matalan paineen kesto
• lämmönkesto +150 °C
• matala lujuus - suositellaan kaikille karkeille metallikierteille
kohteisiin joissa vaaditaan avaamista huoltoa varten
• pakkauskoko: 1 /15
EAN 5010266383064

KIERRELUKITE

KIERRELUKITE

• keskivahva lukitus ja tiivistys
• irtoaa tavallisilla työvälineillä
• käsittelyvalmis 15-30 minuutin
kuluttua
• kestää vettä, öljyä, dieseliä,
bensiiniä, glykolia jne.
• käyttö: mutterit ja ruuvit esim.
kaasuttimessa, jarrusylinterissä,
ohjauslaitteissa ja öljypohjassa
• lukitsee ja tiivistää kierteet jopa
M36 kokoon asti

• vahva l ukitus
• estää k orroosion
• soveltuu kierteille M20 asti
• käsittelyvalmis 30 min kuluttua
• max. välys 0,2 mm
• kestää vettä, öljyä, dieseliä,
bensiiniä ja glykolia
• max. lämpötila 150°C
• käyttö: kierteytettyjen kiinnittimien
kuten pulttien, muttereiden ja
ruuvien pysyvään lukitukseen ja
tiivistämiseen

Tuoteno.

Koko

Pakk.koko

EAN

Tuoteno.

Koko

Pakk.koko

EAN

HK31415
HK16793

5 ml
50 ml

1/12
1/12

5010266314150
6418914695184

HK31419
HK19440

5 ml
50 ml

1/12
1/12

5010266314198
5010266194400

HOLKKI- JA
LAAKERILUKITE
• erittäin v ahva
• pysyvään l ukitukseen
• käsittelyvalmis 5 min kuluttua
• max. välys 0,15 mm
• korkeisiin lämpötiloihin, joissa
jatkuva lämpötila on jopa
+175°C
• käyttö: sylinterimäisten osien
liittämiseen, esim. holkit,
laakerit, hammas- ja
hihnapyörät ja akselit

LAAKERIKIINNITE
Quick Metal
• käytetään k uluneiden
sylinterimäisten osien korjaamiseen
ilman koneistusta; mahdollistaa kuluneiden
laakeripesien, akseleiden, kierreosien,
kiilojen jne. uudelleen käytön

Tuoteno.

Koko

Pakk.koko

EAN

Tuoteno.

Koko

Pakk.koko

EAN

HK31417
HK64834

5 ml
50 ml

1/12
1/12

5010266314174
5010266648347

HK66045

50 ml

1/12

5010266660455
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PUTKIKIERRETIIVISTEET
• suositellaan h ienoille
kierresovituksille hydrauliikka- ja pneumatiikkaasennuksissa, työstökoneiden liitoksissa, autoissa
ja raskaissa tehdaslaitteissa
• pakkauskoko: 1 /12
Tuoteno.

Koko

EAN

HK54228
HK54265

10 ml
50 ml

6418914695191
501026542652

PUTKIKIERRETIIVISTE 50 ml

TASOTIIVISTE
50 ml

HK57747
• kestää t ärinää
• tiivistää ja varmistaa
halkaisijaltaan yli
20 mm putkien,
liitosten ja tulppien kierteet
• anaerobinen tuote - ei kovetu
ennen asennusta
• maksimi välys 0,4 mm
• paineenkesto 200 bar
• käyttölämpötila 5 0°C…+150°C
• ei suositella muoviputkille
• pakkauskoko 1 /12
EAN 6418914695146

HK5188
• erittäin joustava tiiviste
• soveltuu m etalli/metallilaipparakenteille kuten vaihteistot, suojakotelot jne.
• kestää voimakkaalle rasitukselle
altistuvien laippojen mikroliikettä
• soveltuu kevytrakenteisille laipoille
sekä erilaisille moottorinosille
• soveltuu käytettäväksi öljyjen ja
jäähdytysnesteiden kanssa
• tiivistää myös hieman öljyisen pinnan
• lämmönkestävyys max. 150 °C
• packing size: 1/20
EAN

KIERRETIIVISTENAUHA
• sekä muovi- että metallikierreosille
• max. kierrekoko 4”
• lämmönkesto +130 °C
• purkulujuus: m atala
• välitön alhaisen paineen kesto
• hyväksytty juomavesiputkistoille 85°C (WRC hyväksyntä, täyttää
BS 6920)
Tuoteno.
HK483284

Pakkaus
50 m

Pakkauskoko
1/24

EAN
5010266373737

HK483284

YLEISTIIVISTE
• käytetään ilman erillistä tiivistettä
• jäykille, tasaisille ja hiotuille
tasopinnoille, alumiini ja seosmetallit
• täyttää jopa 0,5 mm välykset
• anaerobinen tuote – ei kovetu ennen
asennusta
• kestää hyvin öljypohjaisia poltto- ja
voiteluaineita, vesi-/glykoliseoksia
• käsittelyvalmis 15-30 min, täysin
kovettunut 15-24 h (voidaan nopeuttaa
lämmöllä)
• lämmönkesto 150°C

Tuoteno.

Koko

Pakkaus

HK57442

50 ml

pullo

Pakk.
koko
1/12

TASOTIIVISTE
• käytetään ilman erillistä tiivistettä
• lämmönkesto + 200°C
• erinomainen öljyn, veden ja glykolin kesto
• välitön t iiviys
• metallille, välys alle 0,25 mm
• käyttö: suositellaan jäykkien laippojen
tiivistämiseen pumpuissa,
kytkimissä, vaihdelaatikoissa ja moottorin koteloissa
EAN

Tuoteno.

Koko

Pakkaus

Pakk.koko

EAN

6418914695153

HK51038

50 ml

tuubi

1/12

6418914695160

LAIPPATIIVISTE

LAIPPATIIVISTE

• käyttö yhdessä tiivisteen kanssa
• joustava, musta tiivisteliima
• käyttövalmis yhdistämisen jälkeen
• parantaa mekaanisten tiivisteiden tiivistysominaisuuksia
• kestää vettä, höyryä, paloöljyä, bensiiniä, öljyjä,
voiteluaineita ja glykolia
• käyttö: laipat, peitelevyt, öljypohjat, vesipumput jne.

• käyttö yhdessä tiivisteen kanssa
• joustava
• levitetään s iveltimellä
• tiiviste säilyttää kimmoisuutensa ja voidaan irrottaa
• käyttövalmis yhdistämisen jälkeen
• kestää vettä, höyryä, bensiiniä, öljyjä, voiteluaineita ja glykolia
• käyttö: tasaisille pinnoille ja letkuliitoksiin sekä pumppujen
tiivisteisiin ja laipan pinnoille

Tuoteno.

Koko

HK16765
HK16708

60 ml tuubi
200 ml tuubi

Pakkaus

Pakk.koko

EAN

Tuoteno.

Koko

1/12
1/12

5010266167657
5010266167084

HK16656
HK16710

117 ml purkki
450 ml purkki
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Pakkaus

Pakk.koko

EAN

1/12
1/12

5010266166568
5010266167107
15.04.2010

KEMIALLINEN METALLI
TIIVISTELIIMA
5972

• käyttö yhdessä tiivisteen kanssa
• joustava
• soveltuu hyvin korkeisiin lämpötiloihin. Lämmönkesto 315°C,
hetkellisesti 345°C
• kestää höyryä, dieseliä, petroolia ja voiteluaineita
• käyttö: höyryputkiston laipat ja kierreliitokset, pakosarjan tiivisteet
Tuoteno.

Koko

Pakkaus

Pakk.koko

EAN

HK19275

200 g

tuubi

1/12

5010266192758

VUODONKORJAUSPAKKAUS 55 ml
HK011
• polyesteripohjainen
• kaksikomponenttinen
• sietää vettä, bensiiniä ja öljyä
• kiinnittyy pysyvästi alumiiniin, kevytmetalliin, peltiin, lasikuituun,
kupariin, betonointeihin ja teräkseen
• sietää jatkuvaa lämpöä 100°C asti
• kovettuu n opeasti
• käyttö: bensiinitankkien, öljysäiliöiden, vuotavien putkien, elementtien, jäähdyttimien, vesitankkien ym. pysyvään tiivistämiseen
• pakkauskoko: 1 /12
EAN 7311380000119

• polyesteripohjainen
• kaksikomponenttinen
• voidaan porata ja kierteyttää
• muodostaa tiiviin ja kovan pinnan joka voidaan maalata
• veden- ja kemikaalienkestävä
• lämmönkestävyys n. 160°C
• sopii myös betonointiin
• kovettuu 10 minuutissa
• käyttö: Täyttää, liimaa, tiivistää ja yhdistää puun, kiven, metallin
ym. kaikissa yhdistelmissä. Toimii täyteaineena esimerkiksi betonin, pellin, kivilaattojen ja kattotiilien halkeamissa
Tuoteno.

Koko

Pakkauskoko

EAN

HK00009
HK00002

55 ml
130 ml

1/12
1/12

7311380000096
7311380000027

JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄN
PAIKKAUSAINE
TSL001
• nopea, varma ja turvallinen apu jäähdytysjärjestelmän vuotoihin
• sopii myös moottorilohkojen hiushalkeamavuotoihin
• sisältää ruostetta ehkäiseviä ja voitelevia ainesosia
• myymäläpakkaus 24 x 25 g
• pakkauskoko: 24
EAN 4002872128888

Terodem

ÄÄNENVAIMENNUSLEVYT

SP 100 alu

SP 300

SP 200

HK401
• alumiinipintainen
• itsekiinnittyvä, kiinnittyy puhtaalle ja
rasvattomalle pellille
• helppo a sentaa
• mitat 50 x 25 cm, paksuus n. 2,0 mm,
paino n. 3,7 kg/m2
• käyttö: vaimentaa värähtelevien
korinosien runkoäänet
• 6 kpl/pakkaus
• pakkauskoko: 1 /6
EAN 4002872190335

HK411
• lämmittämällä m uotoiltava
• itsekiinnittyvä
• helppokäyttöinen, muotoutuu kuumailmapuhaltimella lämmittämällä pohjan
mukaiseksi
• mitat 50 x 50 cm, paksuus n. 2,6 mm,
paino n. 5,16 kg/m2
• käyttö: korjaukseen sekä äänen ja resonanssin vaimennukseen (auton pohjalevyyn)
• 4 k pl/pakkaus
• pakkauskoko: 1 /3
EAN 4002872145281

HK414
• polyuretaanipintainen
• itsekiinnittyvä
• öljyn-, bensiinin-, lämmön- ja vedenkestävä
• palamaton (DIN 75200, MVSS 302
mukainen)
• mitat 100 x 50 cm, paksuus n. 10 mm,
paino n. 0,3 kg/m2
• käyttö: konepelti ja tavaratilan kansi
• 2 k pl/pakkaus
• pakkauskoko: 1 /2
EAN 4002872190557
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MOOTTORISILIKONI COPPER 80 g

TASOTIIVISTE
QUICK GASKET 200 ml
yleiskäyttöön

HK21382A
• kuparin v ärinen
• hajuton, ei etikkahappoa
• korkeaa lämmönkestoa vaativiin kohteisiin
• lämmönkesto 315°C, hetkellisesti 350°C
• max. välys 6 mm
• johtavien autovalmistajien hyväksymä
• ei vahingoita happisensoria
• käyttökohteet:
vesi-/öljypumppu, venttiilikansi, öljypohja jne.
• pakkauskoko: 1 /12
EAN 5010266429786

HK5980
• tasotiiviste y leiskäyttöön
• tiivistää v älittömästi
• helppo käyttää, annostelu onnistuu
sopivasti ja tarkasti
• kaikille l aippamateriaaleille
• pitkäkestoinen
• 200 m l
• pakkauskoko: / 6
EAN 5010266000244

SININEN
MOOTTORISILIKONI

KIRKAS
MOOTTORISILIKONI

• ei kutistu, etikkapohjainen
• käyttölämpötila – 50 - +200°C
• kovettuu kumimaiseksi tiivisteeksi,
helppo irrottaa
• käyttövalmis n. 30 min kuluttua
• kestää kaikkia moottori- ja
korjaamo-nesteitä
• käyttö: venttiilihatut, vesipumput,
termostaatit, öljypohjat,
vaihdelaatikot jne.
• ei suositella katalysaattorilla
varustettuihin moottoreihin

• ei kutistu, etikkapohjainen
• käyttölämpötila –50 - +200°C
• helppo irrottaa, kovettuu kumimaiseksi
• käyttövalmis noin 30 min kuluttua, täysin
kovettunut 24 tunnin kuluttua
• kestää kaikkia moottori- ja
korjaamonesteitä
• ei suositella katalysaattorilla
varustettuihin moottoreihin
Tuoteno.
HK16665
HK16619

Koko
40 ml
100 ml

Pakkaus
tuubi
tuubi

Pakk.
koko
1/12
1/12

EAN
5010266166650
5010266166193

Tuoteno.
HK16664
HK16618
HK16709

Koko
40 ml
100 ml
315 ml

Pakkaus
tuubi
tuubi
patruuna

Pakk.
koko
1/12
1/12
1/12

MOOTTORIN
TASOTIIVISTE 310 ml

HARMAA MOOTTORISILIKONI 99 g

HK24691
• korvaa perinteiset, valmiiksi leikatut tiivisteet
• musta, nopeasti kovettuva
• hajuton, ei etikkahappoa
• korkeaa öljynkestoa vaativiin kohteisiin
• lämmönkesto 200°C, hetkellisesti 250°C
• max. välys 6 mm
• johtavien autovalmistajien hyväksymä
• ei vahingoita happisensoria
• käyttökohteet:
stanssaamalla valmistetuille metalliosille kuten
venttiilikopille, jakopäänkansille ja öljypohjille
• pakkauskoko: 1 /12
EAN 5010266246918

HK21383
• hajuton, ei etikkahappoa
• erinomainen jäähdytysnesteen kesto
• lämmönkesto 200°C, hetkellisesti 250°C
• max. välys 6 mm
• johtavien autovalmistajien hyväksymä
• ei vahingoita happisensoria
• käyttökohteet: v aihteistokoteloiden,
moottorilohkojen jne. tiivistys
• pakkauskoko: 1 /12
EAN 5010266213835

EAN
5010266166643
5010266166186
5010266167091

MOOTTORIN
PIKATIIVISTE 80 ml
HK5910-1
• välitön joustava tiivistys, hyvä tärinän kestävyys,
erinomainen öljynkesto
• kestää kaikkia autoissa normaalisti käytettäviä
nesteitä (öljy, jäähdytinneste, vaihteistoöljy jne.)
• hyvä välyksen täyttökyky ja hyvä tartunta
• voidaan käyttää metallilla, muovilla ja maalatuilla osilla
• mieto tuoksu, ei syövyttävä
• tyypillisiä k äyttökohteita:
venttilikotelon, öljypohjan, termostaattikotelon,
vesi-ja öljypumpun, virranjakajan kannen ja
vaihteiston tiivistäminen
• täyttää johtavien autonvalmistajien vaatimukset
• jatkuva käyttölämpötila 200° C,
hetkellisesti jopa 260° C
• pakkauskoko: 1 /12
EAN 5010266429663
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KÄSIENPUHDISTUSAINEET
• biologisesti hajoavat, kliinisesti testatut

NORMAL
KÄSIENPUHDISTUSAINE

HEAVY
KÄSIENPUHDISTUSAINE

• tehokas lianirroittaja, rakeita sisältävä pesuaine
• liuotinvapaa, biologisesti hajoava
• allergiatestattu
• sopii erityisesti kaikenlaisen kevyen lian poistamiseen
• autokorjaamot, teollisuus, maatalous, puutarha, työpajat

• tehokas puhdistusaine, joka poistaa käsistä vaivatta maalin,
myös 2K-maalit ja -lakat, painomusteen, liiman, tervan, öljyn ja
jopa kuivuneen polyuretaanivaahdon
• tehokkaasta puhdistuskyvystään huolimatta ei vahingoita ihoa
• biologisesti h ajoava
• maalaamot, paino-, maalaus- sekä rakennusteollisuus yms.

Tuoteno.

Koko

TIP620011
TIP620012
TIP620013

650 ml
4,5 l
10 l

Pakkauskoko
1/12/360
1/4/96
1/24

EAN

Tuoteno.

Koko

4052800482575
4052800482582
4052800482599

TIP620021
TIP620022

650 ml
3l

Pakkauskoko
1/12/360
1/180

EAN
4052800482605
4052800482612

ANNOSTELIJAT
• pakkauskoko: 1
Tuoteno.

Koko

EAN

TIP600041
TIP600042

650 ml
3l

4052800482575
4052800482582

KÄSIEN
PUHDISTUSAINEET
• sisältää hienoja rakeita tehokkaaseen puhdistukseen
• poistaa iholta öljyn, rasvan, tervan, pinttyneen lian,
kirjoittimen musteen, liiman ja maalin
• pitää ihon terveenä ja pehmeänä, sisältää luonnontuotteita kuten aloeta, jojoba-öljyä ja lanoliinia
• voidaan käyttää myös ilman vettä: hiero puhdistusainetta kuiviin käsiin, kunnes kaikki rasva ja lika irtoavat
• taloudellinen, pienikin määrä puhdistaa tehokkaasti
• ympäristöystävällinen, biologisesti hajoava, ei sisällä
haitallisia kemikaaleja
Tuoteno.
HK7850
HK29623
HK7850-10

Koko
400 ml
3 l, pumppupullo
10 l

Pakk.
koko
1/12/864
1/4/144
1

SEINÄTELINE
HK97903
• metallia
• 3 l käsienpuhdistusaineelle (HK29623)
• pakkauskoko: 1
EAN 5010266296227

EAN
5010266296005
5010266296227
5010266219639

TYÖVAATEPESUJAUHE, allergisoimaton
8 kg
WKPE008
• työvaatepesu k irjopyykille
• kotimainen t uote
• fosfaattipitoinen pesuaine
ilman haitallista pesukonetta
tukkivaa zeoliittia
• allergisoimaton, s oveltuu
herkkäihoisille ja lastenvaatepyykkiin
• ei sisällä lisättyjä hajusteita
tai lisäaineita
• soveltuu 30 - 95°C pesulämpötiloihin

23/23

• mukana erillinen valkaisuainepussi valkopyykille, käyttö vain
tarvittaessa
• annostelu 0,5-0,8 dl koneelliseen pyykkiä
• ensimmäistä k äyttökertaa
varten mukana tulee pesukoneenpuhdistusaine
• mukana p esuaineen
annostelumitta
• paino 8 kg
• pakkauskoko: 1 /60
EAN 6418914741959

15.04.2010

KAKSIPUOLISET
PUHDISTUSLIINAT
70 kpl

PUHDISTUSLIINAT
50 kpl
PEN134
• kosteutetut liinat, joiden avulla voidaan tehokkaasti poistaa
liimaa ja tiivisteaineen tahroja, kuten silikonia, akryylitiivisteitä,
laastia, liimaa, polymeripohjaista kittiä
• tahrat ovat poistettavissa 24 h sisällä
• poistaa helposti tahrat käsistä, teollisuuslaitteista ja muilta
pinnoilta
• helpottaa vanhojen maalattujen pintojen tiivisteiden uusimisen
• sisältää E vitamiinia ja Aloe Veraa
• pakkauskoko: 1 /8
EAN 4742205001920

HK7852
• puhdistaa kädet, pinnat ja työkalut
• poistaa lian, liimajäänteet, pakkelin, öljyn, rasvan jne.
• appelsiinin t uoksuinen
• toinen puoli sileä, toinen karhea
• helppo käyttää, ei kuivattamista
• pakkauskoko: 1 /12/42
EAN 5010266691572

NÄKYMÄTÖN KÄSINE
600 ml

KOSTEUDENPOISTAJA

HK101
• riittoisa suojavoide, suojaa käsiä kuivumiselta
• ehkäisevä suoja vaikeasti irrotettavaa likaa vastaan, esim. lakkaa,
liimaa, alustansuojaaineita yms.
• väri: v alkoinen
• Käyttö: Voitele kädet ennen työn aloittamista ja anna käsien kuivua 1-2 min. Muodostuva suojakerros estää lian tunkeutumisen
ihoon. Työn jälkeen pese kädet Loctite käsienpuhdistusaineella
• pakkauskoko: 1 /12
EAN 4002872167511

IKKUNATIIVISTENAUHAT

HK103
• sisältää astian + 300 g tabletin
• kosteuden poistamiseen erilaisista tiloista
• helppo ja turvallinen käyttää
• eliminoi tehokkaasti ylimääräisen kosteuden ja kondensaation
ilmasta, estää hometta
• kosteus kertyy vedeksi astiaan ja pysyy siellä
• erityisen tehokas pienissä n. 25 kuutiometrin tiloissa, kuten talvisäilytyksessä olevissa veneissä tai asuntovaunuissa
• pitkävaikutteinen, riippuen kosteuden määrästä ja lämpötilasta
kesto 2-3 kk, jonka jälkeen tabletti on haihtunut
• pakkauskoko: 1 /12/432
EAN 3178040639874

• itseliimautuva
• EPDM-kumia

K-profiili

P-profiili

• ikkunoihin ja oviin,
joissa pienet 2-3,5 mm raot
• mitat 9 x 4 mm

• ikkunoihin ja oviin,
joissa keskisuuret 3-5 mm raot
• mitat 9,5 x 5,5 mm

Tuoteno.
SIM202
SIM203

Väri
ruskea
valkoinen

Pituus
24 m
24 m

Pakkauskoko
1/9/360
1/9/360

EAN
7314234767046
7314234767039

Tuoteno.
SIM206
SIM207
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Väri
ruskea
valkoinen

Pituus
24 m
24 m

Pakkauskoko
1/9/360
1/9/360

EAN
7314234770435
7314234770428

JÄÄNESTO
PAINEILMAJARRUILLE 1 L
WKJ001
• 1 l pullo
• estää paineilmajarrujen jäätymisen
• neste kaadetaan tälle varattuun säiliöön
• voidaan käyttää kaikissa paineilmalla
toimivissa mekanismeissa, joissa ei ole
akryylimuoviosia
• suojele y mpäristöä
• huolehdi tyhjästä pakkauksesta
• helposti s yttyvä
• nauttiminen v aarallista
• valmistettu denaturoidusta alkoholista
• pakkauskoko: 1 /12/432
EAN 6418914732513

KAKSITAHTIÖLJY 1 L
perämoottoreille
WK2TV
• 1 l pullo
• korkealuokkainen 2 -tahtimoottoriöljy
2-tahtiperämoottoreihin
• voidaan käyttää bensiiniin sekoitettuna
moottorivalmistajan seossuhdevaatimusten mukaisesti sekä erillisellä öljysäiliöllä
varustetuissa moottoreissa
• pakkauskoko: 1 /12/432
EAN 6418914732537

PAINEILMATYÖKALUÖLJY 0,5 L
+ 40 ML PIPETTI

HYDRAULIÖLJY 1 L
WKH001
• 1 l pullo
• sopii ympärivuotiseen käyttöön kaikissa
hydraulijärjestelmissä esim. pullotunkit,
puunhalkaisukoneet ym. vastaavat tuotteet.
• säilytettävä lasten ulottumattomissa
• vältettävä toistuvaa ihokosketusta
• huolehdi pakkauksesta ja toimita jäteöljy
asianmukaiseen käsittelypisteeseen
• pakkauskoko: 1 /12/432
EAN 6418914732490

KAKSITAHTIÖLJY 1 L
yleiskäyttöön
WK2TY
• 1 l pullo
• 2-tahtimoottoriöljy on tarkoitettu ilma- ja
vesijäähdytettyjen kaksitahtimoottoreiden
voiteluun sekä seosöljyksi että tuorevoitelujärjestelmiin
• käyttökohteita ovat mm. moottoripyörät,
mopedit, moottorikelkat, moottorisahat,
ruohonleikkurit jne
• ei sovellu käytettäväksi perämoottoreissa
• synteettinen perusöljyosa takaa erittäin
tehokkaan voitelun, karstattoman
palamisen ja pienen savunmuodostuksen
• käyttö moottorin valmistajan ohjeiden
mukaisesti
• pakkauskoko: 1 /12/432
EAN 6418914732520

WK0010A
• 0,5 l pullo
• erittäin laadukas ja suorituskykyinen
erikoisöljy paineilmalaitteiden voiteluun
• pidentää laitteiden käyttöikää
• erittäin hyvä tarttuvuus ja suoja korroosiota vastaan
• muodostaa erittäin vähän haitallista sumua
• valmistettu erittäin puhtaasta mineraaliöljystä
• pakkauskoko: 1 /9/576
EAN 6418914732506

KONE- JA
LAITESUOJAÖLJY 4 L
PIENKONEÖLJY 4T 0,6 L
pienille 4-tahtimoottoreille
WK4T
• pienille 4 -tahtimoottoreille
• 0,6 l itraa
• sisältää öljyn lisäainetta X-1R
• soveltuu ruohonleikkureihin, puutarhajyrsimiin, pieniin generaattoreihin ja
muihin pieniin 4-tahtimoottoreihin
• pakkauskoko: 1 /12/540
EAN 6418914744981

WK004A
• 4 l itraa
• suojaa koneet ja laitteet varastoitaessa
• puhdista käyttökohde hyvin esim. painepesurilla
• voit aloittaa suojaamisen välittömästi pesun jälkeen,
sillä suojaöljy syrjäyttää kosteuden hetkessä
• levitä laimentamattomana esim. nestesumuttimella
• suojaöljyä ei tarvitse poistaa ennen koneen tai
laitteen käyttöönottoa
• täyttää USA:n armeijan MIL-vaatimukset: MIL-C-23411
ja MIL-C-16173D GRADE 3
• lue varoitukset huolella
• pakkauskoko: 1 /3/144
EAN 6418914732544
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TERÄKETJUÖLJY
5L

TERÄKETJUÖLJYT
• valmistettu u udesta
mineraaliöljystä,
pitkälle jalostettu
mineraaliöljyjen ja
lisäaineiden seos
• mineraaliöljy on lisäaineistettu
uusimpien sahavaatimusten
mukaisesti
• soveltuu kaikille sahamerkeille

Tuoteno.
WKM0015
WKM100

Pakkauskoko
10/270
1/60

Koko
1,5 l
10 l

EAN
6418914728196
6418914728219

WKM050
• ekologinen/ parempi biohajoavuus
säästäen luontoa
• soveltuu vaativiin olosuhteisiin
• lisäaineistettu X-1R metallin
kulumista estävällä lisäaineella
• lisää metallipinnan tiheyttä tehden
metallipinnan kovemmaksi ja
tasaisemmaksi
• suojaa ketjua ja teräslaippaa
• sopii käytettäväksi sahoissa,
harvestereissa ja kuljetusketjuissa
• kulutus biohajoavan lisäaineistuksen
vuoksi 30% vähemmän verrattuna perinteiseen teräketjuöljyyn
• pakkauskoko: 3 /108
EAN 6418914728202

JARRUNESTE 4 L
DOT4

HAJUTTOMAT
SYTYTYSNESTEET
/ LAMPPUÖLJYT
• grillihiilille tai takka- ja
nuotiopuille
• sisältö: teollisuusbensiini
(maaöljy), vetykäsitelty
raskas
Tuoteno.

Koko

Pakkauskoko

EAN

WKL001
WKL005

1L
5L

1/12/540
1/4/108

6418914627611
6418914627628

WKJ004
• korkealuokkainen jarru- ja
kytkinneste kaikkiin DOT 4
SAE 1703 –luokituksen vaativiin
hydraulisiin jarru- ja kytkinjärjestelmiin
• sekoituskelpoinen v astaavan
luokituksen omaavien synteettisten
DOT 3 ja DOT 4 SAE 1703 jarru- ja
kytkinnesteiden kanssa
• pakkauskoko: 4 /144
EAN 6418914745056

DIESELIN LISÄAINE 1 L
parafiinipohjainen
WKDA001
• parantaa dieselin jäätymiskestävyyttä
estämällä parafiinin jäätymistä
• voitelee ja suojaa polttoainejärjestelmää
korroosiolta
• sisältää diesel moottorin kylmäkäynnistystä
parantavia sekä savutusta vähentäviä
aineita, mm. X-1R lisäainetta
• X-1R lisäaine parantaa diesel polttoaineen
voitelevuutta ja vähentää moottorin kulumista
• soveltuu myös korkeapaineisiin yhteispaineruiskutus -järjestelmiin (common rail)
• sekoitussuhde 1 :400
• pakkauskoko: 1 /12/432
EAN 6418914744974
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JÄÄNESTO DIESELMOOTTOREIHIN 1 L
WKD001
• estää polttoaineen jäätymisen
• poistaa karstaa, vähentää
jälkikäyntiä
• suojaa moottoria korroosiolta
• annostus:
dieselöljy
jäänestoaine
40-60 l
0,5 l
80-120 l
1,0 l
• pakkauskoko: 1 /12/540
EAN 6418914635555

JARRUNESTE
0,5 L

AKKUHAPPO 1 L

WKJ0005
• sopii kaikkiin yleisimpiin hydraulisiin
jarru- ja kytkinjärjestelmiin
• täyttää DOT 4 ja DAE J-1703 -laatuvaatimukset
• glykolieetterien ja polyglygolien sekoitus
• pakkauskoko: 1 /20/800
EAN 6418914635562

WHK001
• sisältää rikkihappoa 37 %
• pakkauskoko: 1 /12/540
EAN 6418914187412

PUHDISTETUT
AKKUVEDET
• soveltuu akkuihin ja
puhdistettua vettä vaativiin
kohteisiin esim. jäähdytysjärjestelmiin, höyrysilitysrautoihin, höyrykihartimiin,
ilmankostuttimiin jne.
• max. johtokyky 5μS / cm
• ei n autittavaksi
Tuoteno.
WKA001
WKA005
WKA010
WKA200

Koko
1L
5L
10 L
200 L

Pakkauskoko
1/12/540
1/3/108
1/60
1/2

EAN
6418914627574
6418914627581
6418914706439
6418914538276

JÄÄHDYTINNESTEET 100 %
• BS6580 normin mukainen
• sisältää monoetyleeniglykolia 95%
• sisältää vaahtoamisen-, ruostumisen ja syöpymisenestoainetta
• sopii myös alumiinimoottoreihin
• laimennus:
100 %
Vettä
Jähmettymispiste
1 osa
2 osaa
-18°C
1 osa
1 osa
-36°C
2 osaa 1 osa
-55°C
Tuoteno.
WK001100
WK003100
WK005100
WK010100
WK200100

Koko
1L
3L
5L
10 L
200 L

Pakkauskoko
1/12/540
1/3/144
1/3/108
1/60
1/2

EAN
6418914627529
6418914627536
6418914627543
6418914627550
6418914627567

SUPER HD
JÄÄHDYTINNESTEET
XLC 100 %
• etyleeniglykolipohjainen, pitkäkestoinen jäähdytinneste
• nitriitti-, fosfaatti-, silikaatti-, amiini- ja boraattivapaa
• soveltuu ympärivuotiseen käyttöön kevyen ja raskaan kaluston
ajoneuvojen ja työkoneiden jäähdytysjärjestelmissä
• uudenlaiset lisäaineet - soveltuu erittäin hyvin nykyaikaisiin moottoreihin ja jäähdytysjärjestelmiin, joissa on käytetty perinteisten
materiaalien ohella alumiinia, kuparia, messinkiä sekä muovi- ja
kevytmetalliseoksia
• laimennus:
100 %
Vettä
Pakkaskestävyys
2 osaa 1 osa
-69°C
1 osa
1 osa
-40°C
2 osaa 3 osaa
-27°C
1 osa
2 osaa
-20°C
Tuoteno.
WK005100P
WK010100P
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Koko
5L
10 L

Pakkauskoko
1/108
1/60

EAN
6418914543041
6418914543058
30.10.2009

YLEISRASVA
EP-2, 400 g

ALUSTARASVA
MOLY-2, 400 g

ALUSTARASVA
CLS-2 EP, 400 g

WKR11
• litiumpohjainen k orkeapainelisäaineistettu (EP) voitelurasva
• suositellaan kevyeen tai
normaaliin käyttöön
• soveltuu liikkuvan kaluston ja
teollisuuden kuula-, rulla- ja
liukulaakereiden voiteluun
• ei sisällä laakereita tai tiivisteitä
hierovia/kuluttavia hiukkasia
• tekniset tiedot:
- NLGI luokka:
2
- tunkeuma 25C,0.1 270
- väri:
vaaleanruskea
- saennin:
litium-saippua
- perusöljy:
mineraaliöljy
- viskositeetti:
155 cSt +40°C
- tippumispiste:
190°C
- käyttölämpötila:
-25 - +130°C
• pakkauskoko: 2 0/1440
EAN 6418914544512

WKR21
• litiumpohjainen m olybdeenisulfidi
-lisäaineistettu voitelurasva
• soveltuu kohteisiin, joihin suositellaan
molyrasvaa, esim. liikkuvan kaluston
tapit, pallonivelet ja liukupinnat sekä
alustan voitelu
• suositellaan kevyeen tai normaaliin
käyttöön
• tekniset tiedot:
- NLGI luokka:
2
- tunkeuma 25C,0.1 270
- väri:
harmaa/musta
- saennin:
litium-saippua
- perusöljy:
mineraaliöljy
- viskositeetti:
145 cSt +40°C
- tippumispiste:
190°C
- käyttölämpötila:
-25 - +130°C
• pakkauskoko: 2 0/1440
EAN 6418914544529

WKR31
• kalsiumvoitelurasva erityisesti vedelle alttiisiin
kohteisiin
• ei sisällä laakereita tai tiivisteitä hierovia/kuluttavia hiukkasia
• sitkoisuutensa ansiosta soveltuu hyvin tappirasvaksi maa- ja metsätalouskoneisiin ja
kuljetuskaluston alustan voitelukohteisiin
• soveltuu myös kuula-, rulla- ja liukulaakereiden
voiteluun
• tekniset tiedot:
- NLGI luokka:
2
- tunkeuma 25C,0.1
270
- väri:
tummanpunainen
- saennin:
kalsium-saippua
- perusöljy:
mineraaliöljy
- viskositeetti:
110 cSt +40°C
- tippumispiste:
120°C
- käyttölämpötila:
-25 - +90°C
• pakkauskoko: 2 0/1440
EAN 6418914544536
Huom! Sitkoisuutensa takia rasva ei sovellu laakereihin, jotka käyvät korkeilla kierrosluvuilla.

MINERAALITÄRPÄTIT

TINNERIT
• soveltuu a lkydimaalien ohentamiseen,
metallipintojen puhdistamiseen suoja-aineista sekä työkalujen
puhdistamiseen
• sisältää:
tolueenia 70-80 %,
asetonia 20-30 %

• soveltuu öljymaalien ja
lakkojen ohennukseen,
öljyn ja rasvan
yleispuhdistukseen sekä
maalaustyövälineiden
puhdistukseen
• sisältää: 100% liuotinbensiiniä,
14-17% aromaatteja, k.a. 140°- 200°C

Tuoteno.

Koko

Pakkauskoko

EAN

Tuoteno.

Koko

Pakkauskoko

EAN

WKB001
WKB003
WKB005

1L
3L
5L

1/12/540
1/3/144
1/4/108

6418914187382
6418914187399
6418914187405

WKT001
WKT003

1L
3L

1/12/540
1/4/144

6418914627598
6418914627604

LIUOTINPESUAINEET
ASETONI 1L

• poistaa t ehokkaasti
bitumin, suolan ja öljytahrat

WKC001
• soveltuu p uhdistukseen
ja liuottimeksi
• pakkauskoko: 1 /12/540
EAN 6418914533059

Tuoteno.

Koko

Pakkauskoko

EAN

WKP001
WKP010
WKP200

1L
10 L
200 L

1/12/540
1/60
1/2

6418914715264
6418914715271
6418914656734

LIUOTINSHAMPOOT
• ajoneuvokaluston pesuun ilman harjausta
ympärivuotiseen vaativaan pesuun
• sisältää 10 % liuotinta
• laimennettava

OHENNE 1L
WKK001
• ksyleeni
• pakkauskoko: 1 /12/540
EAN 6418914533097

23/26

Tuoteno.

Koko

Pakkauskoko

EAN

HK70068
HK70069

10 L
200 L

1
toimitusmyynti

6418914018310
6418914553118
15.04.2010

VENEPESU
TIIVISTE 5 L

REKKAPESU
TIIVISTE 10 L

WKPV005
• pesuaine moottori- ja purjeveneille,
huvipursille ja jahdeille, laivan piipuille
ja moottoreille sekä gelcoat ja topcoat
pinnoille
• poistaa tehokkaasti öljyn, rasvan, noen,
vesikasvit, voiteluaineet sekä muun vaikeasti
poistettavan lian vettä kestäviltä pinnoilta
• ei aiheuta hapettumia eikä vahingoita maalipintoja, ei sisällä
naftatuotteita
• biologisesti hajoava, vesipohjainen pesuainetiiviste
• pakkauskoko: 3 /108
EAN 6418914736924

WKPR010
• pesuaine rekka-autoille ja
muulle raskaalle kalustolle
• poistaa tehokkaasti öljyn,
rasvan, noen, voiteluaineet sekä
muun vaikeasti poistettavan lian
vettä kestäviltä pinnoilta
• ei vahingoita maalipintoja eikä
sisällä naftatuotteita
• biologisesti h ajoava,
vesipohjainen pesuainetiiviste
• pakkauskoko: 1 /60
EAN 6418914736917

AUTOPESU
TIIVISTE 5 L
WKPA005
• poistaa tehokkaasti öljyn, rasvan, noen,
voiteluaineet sekä muun vaikeasti poistettavan lian vettä kestäviltä pinnoilta
• ei vahingoita maalipintoja eikä sisällä
naftatuotteita
• biologisesti hajoava, vesipohjainen pesuainetiiviste
• käyttökohteita paketti- ja henkilöautot, moottoripyörät, mönkijät,
asuntovaunut yms.
• pakkauskoko: 3 /108
EAN 6418914736931

AUTOSHAMPOO 1 L

PAINEPESURIN
PESUAINEET
• painepesureille v almistajan
ohjeiden mukaan
• moottorinpesuun: kastele moottorin pinta laimentamattomalla
pesuaineella, anna vaikuttaa
hetki ja pese pois vedellä
• käsinpesu: n. 1 dl pesuainetta
ämpärilliseen vettä
• sisältää:
ionittomia tensidejä < 20 %, isopropanolia 4 %, elintarvikeväriä
Tuoteno.

Koko

Pakkauskoko

EAN

WK0003
WK0025

3L
25 L

1/6/144
1/28

6418914187597
6418914710429

WKS001
• puhdistaa ja suojaa auton
maalipintaa
• pH 7
• pakkauskoko: 1 /12/540
EAN 6418914635579

KONESHAMPOOTIIVISTE

MIKROLIUOTIN 1 L TRIGGERI
WKMI001
• käyttövalmis e sipesuaine
• irroittaa tehokkaasti vaikeankin lian
maalipintaa vahingoittamatta
• pakkauskoko: 12/432
EAN 6418914745049

• alkalinen rasvanpoisto- ja
puhdistusaine raskaan
kaluston vaativaan pesuun
• laimennettava
• erinomainen maalausta
edeltävään pesuun
• ei suositella maalipinnoille

Tuoteno.
HK70066
HK70067

23/26a

Koko
10 L
200 L

Pakkauskoko
1/50
toimitusmyynti

EAN
6418914018297
6418914018303

13.07.2010

LASINPESUNESTE 3 L,
kesäkäyttöön

LASINPESUNESTE 5 L,
-22°C ETANOLI

WKKE003
• käyttövalmis t uulilasinpesuneste
kesäkäyttöön
• pesee lian ja irroittaa
hyönteiset tuulilasista
• ei muodosta häiritsevää kalvoa
• ei vahingoita kumia eikä muovia
• pakkauskoko: 1 /84/168
EAN 6418914746558

WK00522E
• käyttövalmis t uulilasinpesuneste
5 litraa (jäätymispiste -22°C)
• irrottaa tehokkaasti lian tuulilasista,
estää jäätymisen, eikä muodosta
häiritsevää kalvoa
• pakkauskoko: 3 /108
EAN 6418914741171

HAJUTTOMAT
TUULILASIN
PESUNESTEET
-40 °C
• etanolipohjaisia
• irrottaa tehokkaasti lian tuulilasista,
ei muodosta häiritsevää kalvoa
• estää jäätymisen, sulattaa jään,
ei vahingoita kumia ja muovia
• annostus:
Vettä
Pesunesteen osa Jäätymispiste
0
1
-40 °C
1
1
-16 °C
2
1
-9 °C
3
1
-3 °C

Tuoteno.
WK00140E
WK00340E
WK00540E
WK01040E
WK20040E

Koko
1L
3L
5L
10 L
200 L

Pakkauskoko
1/12/540
1/3/144
1/108
1/60
1/2

EAN
6418914627468
6418914627475
6418914557345
6418914627482
6418914627499

LASINPESUTIIVISTE 0,5 L,
kesäkäyttöön
WKKE0005
• tuulilasinpesutiiviste k esäkäyttöön
• pesee lian ja irroittaa hyönteiset tuulilasista
• ei muodosta häiritsevää kalvoa
• ei vahingoita kumia eikä muovia
• laimennus 1 :40
• pakkauskoko: 2 0/720
EAN 6418914744998
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Kertakäyttö
KAHVILUSIKAT
• materiaali p olystyreeni
• voidaan hävittää polttamalla, energiajätteenä tai muovinkeräyksessä

50 kpl
KER006
• 50 kpl / pakkaus
• pakkauskoko: 12/1536
EAN 6410607134109

Kertakäyttö
KAHVIKUPPI 80 kpl

Kertakäyttö
MUOVIPIKARI 80 kpl

KER001
• vetoisuus 170 ml
• materiaali PE-pinnoitettu kartonki
• voidaan hävittää polttamalla, energiajätteenä tai pakkauskartongin keräyksessä
• 80 kpl / pakkaus
• pakkauskoko: 2 5/300
EAN 6410607113418

KER010
• materiaali p olystyreeni
• voidaan hävittää polttamalla, energiajätteenä tai muovinkeräyksessä
• 80 kpl / pakkaus
• pakkauskoko: 2 5/300
EAN 6410607113524

Kertakäyttö
ASETTI 15 cm 100 kpl

Kertakäyttö
LAUTANEN 23 cm 50 kpl

Kertakäyttö
LAUTANEN SYVÄ 20 cm 50 kpl

KER002
• halkaisija Ø 15 cm
• materiaali pinnoittamaton kartonki voidaan hävittää polttamalla, biojätteessä,
kompostoimalla, energiajätteenä tai pakkauskartongin keräyksessä
• 100 kpl / pakkaus
• pakkauskoko: 20/660
EAN 6410607113623

KER003
• halkaisija Ø 23 cm
• materiaali PE-pinnoitettu kartonki
• voidaan hävittää polttamalla, energiajätteenä tai pakkauskartongin keräyksessä
• 50 kpl / pakkaus
• pakkauskoko: 20/280
EAN 6410608041444

KER004
• halkaisija Ø 20 cm
• materiaali PE-pinnoitettu kartonki
• voidaan hävittää polttamalla, energiajätteenä tai pakkauskartongin keräyksessä
• 50 kpl / pakkaus
• pakkauskoko: 2 0/240
EAN 6410607113654

Kertakäyttö
VEITSI 100 kpl

Kertakäyttö
HAARUKKA 100 kpl

Kertakäyttö
LUSIKKA 100 kpl

KER007
• materiaali p olystyreeni
• voidaan hävittää polttamalla, energiajätteenä tai muovinkeräyksessä
• 100 kpl / pakkaus
• pakkauskoko: 10/1190
EAN 6410608010389

KER008
• materiaali p olystyreeni
• voidaan hävittää polttamalla, energiajätteenä tai muovinkeräyksessä
• 100 kpl / pakkaus
• pakkauskoko: 10/1050
EAN 6410608010358

KER009
• materiaali p olystyreeni
• voidaan hävittää polttamalla, energiajätteenä tai muovinkeräyksessä
• 100 kpl / pakkaus
• pakkauskoko: 10/880
EAN 6410608010419

23/27

1000 kpl
KER005
• 1000 kpl / pakkaus
• pakkauskoko: 4 /192
EAN 6410608010327

15.12.2010

WC-PAPERI 16 rll
Soft Embo

NP31005
• 3-kertainen
• arkki 10,6 x 12,5 cm,
n. 170 arkkia/rulla
• materiaali: selluloosa, uusiokuitu
• pakkauksessa 16 rullaa
• pakkauskoko: 1 /2/96
EAN 6413200330404

WC-PAPERIT

NENÄLIINA
TASKUPAKKAUS 6x9 kpl
Nessu

NP99334
• 4-kertainen, pehmeä ja hygieeninen
• pakkauskoko: 1 /48/960
EAN 3133200013413
• pehmeä ja luja paperi
• rullat sopivat yleisimpiin annostelijoihin
• riittoisien rullien ansiosta säästyy
varastointitilaa

4 rll

8 rll

NP94853
• 2-kertainen
• 100 % valikoitua keräyspaperia
• arkki 11 x 12,5 cm, 400 arkkia/rulla,
4 rullaa/pkt
• pakkauskoko: 1 /5/350
EAN 6413200070010

NP94502
• 2-kertainen
• 100 % keräyspaperi
• arkki 10 x 12,5 cm,
306 arkkia/rulla,
8 rullaa/pkt
• pakkauskoko: 1 /8/216
EAN 6413200356923

Big Rolls Plus 2

Standard 2

6 rll

4 rll

NP94083
• 2-kertainen
• arkki 9,6 x 12 cm, 2080 arkkia/rulla
• rullassa 250 m paperia
• pakkauksessa 6 rullaa
• 100% k ierrätyspaperia
• pakkauskoko: 1 /50
EAN 6413200940832

NP94081
• 1-kertainen
• rullassa 700 m paperia
• pakkauksessa 4 rullaa
• 100 % kierrätyspaperia
• pakkauskoko: 1 /54
EAN 6413200940801

Maxi Standard 2

Jätti Standard 1

WCPAPERITELINE
NP02233
• ABS-muovia
• sopii wc-paperi Maxi Standard 2 (NP94083)
ja Jätti Standard 1 (NP94081)
• pakkauskoko: 1 /70
EAN 5411160006910

RULLAKÄSIPYYHE
Ultimatic

WC-PAPERI
36 rll

NP36210
• 2-kertainen
• pakkauskoko: 6 /216
EAN 6413200407151

enSure COMPACT
Plus 2
NP5020810
• 2-kertainen, e rittäin
pehmeä
• arkki 12,5 x 9 cm
• 100 % valikoitua
kierrätyspaperia
• väri: v alkoinen
• 900 a rkkia/rll
• 36 r ll/pkt
• hylsytön wc-paperirulla vähentää pahvijätettä ja suojelee näin ympäristöä
• kontrolloitu annostelu vähentää paperinkulutusta ja jätteen määrää
• uudet wc-rullat sopivat myös vanhoihin
Compact-annostelijoihin
• pakkauskoko: 1 /36
EAN 3133200017268

WC-PAPERI
36 rll
Ultimatic

NP36220
• 2-kertainen
• pakkauksessa 36 rullaa
• sopii annostelijaan NP99937
(3 rulla kerralllaan)
• pakkauskoko: 1 /30
EAN 6413200407151
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WC-PAPERIANNOSTELIJA
Ultimatic

NP99937
• paperille N P36220
• pakkauskoko: 1
EAN 6413200999373

24.07.2009

WC-PAPERI 6 rll

WC-PAPERIANNOSTELIJA

NP2974910
• pehmeä ja luja paperi
• rullat sopivat yleisimpiin annostelijoihin
• riittoisien rullien ansiosta säästyy varastointitilaa
• 2-kertainen
• arkki 134 x 220 mm, noin 910 kpl/rulla
• keskeltä annostuva rulla on täysin suljetussa annostelijassa, johon ei tarvitse koskea - taattua hygieniaa jokaisella käyttökerralla
• pakkauksessa 6 rullaa
• teline N P99945
• pakkauskoko: 1 /64
EAN 3133200002837

NP99945
• uudenlainen annostelija, jossa yhdistyvät entistäkin
parempi hygienia, suurempi annostelijakapasiteetti
ja nykyaikainen muotoilu
• vähentää jätemäärää, pidentää täyttövälejä ja edistää
yleistä siisteyttä
• annostelee kaksinkertaista paperia arkki kerrallaan –
sen on todettu vähentävän kulutusta jopa 25-30 %
• mukana yksi SmartOne WC-paperirulla (NP2974910)
• pakkauskoko: 1 /128
EAN 6413200999458

Smart One

Smart One

23/28a
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Elektroninen
ANNOSTELIJA
vaahtosaippualle/
vaahtokäsidesille
enMotion

NP4035890
• elektroninen annostelija vaahtosaippualle ja käsidesille
• toimii k oskettamatta
• kontrolloi kulutusta, säädettävä
annoskoko 0,4 ml tai 0,7 ml
• mahdollista kytkeä pois päältä siivouksen ajaksi
• helppo asentaa irrotettavan taustalevyn ansiosta
• soveltuu:
- 1 litran enMotion vaahtosaippualle (NP4036090)
- 1 litran enMotion vaahtokäsidesille (NP4036080)
• mitat K 275 x L 168 x S 95 mm
• pakkauskoko: 1
EAN 8710499479318

VAAHTOSAIPPUA
TÄYTTÖPAKKAUS 1 L
enMotion

VAAHTOKÄSIDESI
TÄYTTÖPAKKAUS 1 L
enMotion

NP4036090
• antibakteerinen v aahtosaippua
• tehokas koostumus monia bakteereja,
viruksia ja sieniä vastaan
• hellävarainen i holle
• sisältää aloe veraa ja glyseriiniä
• vaahto levittyy tasaisesti käsiin eikä valu
• yhteensopiva elektronisen enMotion
vaahtosaippua-annostelija NP4035890:n kanssa
• pakkauskoko: 4
EAN 8710499478977

NP4036080
• antibakteerinen k äsidesinfiointivaahto
• tehokas koostumus monia bakteereja,
viruksia ja sieniä vastaan
• hellävarainen i holle
• vaahto levittyy tasaisesti käsiin eikä valu
• yhteensopiva elektronisen enMotion
vaahtosaippua-annostelija NP4035890:n kanssa
• pakkauskoko: 4
EAN 8710499478953

SAIPPUA-ANNOSTELIJA
enMotion

NP4017950
• muovia
• bakteerien leviämisen estämiseksi
saippuaannostelijaa voidaan käyttää
joko kädellä tai kyynärpäällä painamalla
• jokainen täyttöpakkaus sisältää
oman pumppunsa, joten vanhoilta
saippuajäämiltä vältytään
• mitat: K240, L130, S110 mm
• pakkauskoko: 1 /10/420
EAN 8710499969581

TÄYTTÖPAKKAUS 0,8 L
enMotion
NP4017980
• hellävarainen ja hoitava saippua
• pakkauskoko: 1 /6/1092
EAN 8710499969611

KÄSIPYYHE
Cottonbox

NP78964
• 100% p uuvillaa
• cotton-pyyhe on oikea valinta silloin, kun pyyhkeeltä vaaditaan nonwoven pyyhkeen ominaisuuksia; vetolujuutta, märkälujuutta, pehmeyttä,
nukkaamattomuutta, imukykyä, ja erinomaista liuotinkestävyyttä
• kestävyytensä takia sen voi jopa käyttää useaan kertaan
• soveltuu vahaukseen, kiillotukseen ja puhdistukseen
• tuote on elintarvikekontaktiin hyväksytty ja soveltuu siten myös
elintarviketeollisuuden tarpeisiin
• arkin koko 385 x 530 mm
• 120 arkkia / pakkaus
• pakkauskoko: 1
EAN 3133200789646
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LAUTASLIINA
TALOUSPYYHE 4 rll

TALOUSPYYHE 8 rll

NP32032
• 2-kertainen
• materiaali: 100 % kierrätyskuitu
• arkki n. 25 x 23 cm, n. 90 arkkia/rulla
• pakkauksessa 4 rullaa
• pakkauskoko: 1 /5/180
EAN 6413200034173

NP32006
• 2-kertainen
• materiaali: selluloosa, uusiokuitu
• arkki n. 23 x 25 cm, n. 54 arkkia/rulla
• pakkauksessa 8 rullaa
• pakkauskoko: 1 /3/81
EAN 6413200034036

Plus 2

LAUDESUOJA
NP99146
• 3-kertainen
• arkki 40 x 40 cm
• 150 a rkkia/pakkaus
• 100 % kierrätyspaperia
• pakkauskoko: 1 /4/80
EAN 6413200589024

Emilia

Just One

NP4022200
• 2- kertainen, 2-taitto
• liinan koko 16 x 24 cm
• taitettu, paksu ja pehmeä lautasliina
• hyvä i mukyky
• 200 kpl/pkt, 45 pkt/ltk
• helppokäyttöinen suoraan annostelijasta
• pakkauskoko: 1 /24
EAN 8710499226042

KÄSIPYYHE
Standard 2

NP93329
• 2-kertainen, Z -taitto
• materiaali: 100 % ensikuitu
• arkki 21,3 x 23,4 cm
• 190 a rkkia/pkt
• 20 p kt/sk
• pakkauskoko: / 20/720
EAN 6413200023580

KÄSIPYYHEANNOSTELIJA
NP02226
• ABS-muovia
• Standard 2 Z-taittokäsipyyhkeille NP93329
• pakkauskoko: 1
EAN 5411160006705

KÄSIPYYHE
Standard 2

KÄSIPYYHERULLA
enMotion

NP95316
• 2-kertainen, C -taitto
• arkki 25 x 27,5 cm,
120 arkkia/pkt, 20 pkt/sk
• pakkauskoko: 2 0/640
EAN 6413200023436

NP90225N
• 2-kertainen, pehmeä imukykyinen paperi,
hyväksytty elintarvikekontaktiin
• leveys 24,7 cm, pituus 143 m
• pakkauskoko: 6 /192
EAN

Koskettamatta toimiva
KÄSIPYYHEANNOSTELIJA
enMotion
NP90000
• muovia
• tyylikäs m uotoilu
• elektroninen silmä: automaattinen, koskettamatta toimiva
annostelija parantaa hygieniatasoa saniteettitiloissa
• arkin pituus, (20, 30, tai 40 cm ) arkkien välinen viive ja
sensorin reaktioherkkyys ovat säädettävissä tarpeen mukaan
• automaattinen arkinsyöttö ja rullanvaihto – vähäisempi huollon
tarve pienentää kustannuksia
• paristokäyttöinen: toimii 4 pitkäkestoisilla D-paristolla, jotka
toimitetaan annostelijan mukana
• mitat: K36, L33,5, S25 cm
VARA-AVAIN
• pakkauskoko: 1 /42
NP90000-1
EAN 6413200999465
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VETOPYYHKEET
• imukykyinen p aperi
• täyden rullan halkaisija n. 200 mm
• erinomainen tuote mm. keittiöihin

Midi Standard 1

Midi Reflex Plus 1

NP95223
• 1-kertainen
• materiaali: 100 % kierrätyskuitu
• arkki 20,5 x 40 cm
• 300 m / rulla (750 arkkia)
• hylsytön
• suojapaperiin pakattu paperirulla ja yksi
kerrallaan irtoava arkki estävät mikrobeja siirtymästä käyttäjästä toiseen
• pakkauskoko: 1 /6/240
EAN 6413200952200

NP95227
• 1-kertainen
• materiaali: 100 % ensikuitu
• arkki 20 x 40 cm
• 300 m / rulla (750 arkkia)
• hylsytön
• pakkauskoko: 1 /6/216
EAN 6413200952279

Midi Plus 2 Nested

Midi Reflex Comet

NP44092
• 2-kertainen
• materiaali: 100 % kierrätyskuitu
• arkki 20,3 x 40 cm
• 150 m / rulla
• hylsytön
• pakkauskoko: 6 /240
EAN 6413200952293

NP78500
• 2-kertainen
• materiaali: 100 % ensikuitu
• arkki 19,5 x 35 cm
• 157,5 m / rulla (450 arkkia)
• hylsytön
• pakkauskoko: 6
EAN 6418914756885

VETOPYYHEANNOSTELIJA

VETOPYYHEANNOSTELIJA

VETOPYYHEANNOSTELIJA

NP02235
• ABS-muovia
• käytännöllinen j a
helppokäyttöinen
• yhden arkin kerrallaan säännöstelevä
annostelija
• sopii moneen pyyhintää ja kuivaamista
vaativaan käyttökohteeseen
• sopii t uotteille
Midi Standard 1 NP95223
ja Midi Plus 2 Nested NP44092
• pakkauskoko: 1
EAN 5411160006972

NP02238
• ABS-muovia
• taloudellinen; yhden arkin
kerrallaan säännöstelevä
annostelija
pienentää paperin kulutusta
ja täyttökertojen tarvetta
• hygieeninen; käyttäjä koskee
vain annosteltuun arkkiin, rulla on
paperikäärön suojassa myös annostelijaa
täytettäessä
• tuotteelle Midi Reflex Plus 1 NP95227
• pakkauskoko: 1
EAN 5411160007061

NP02237
• ABS-muovia
• taloudellinen: yhden arkin kerrallaan
säännöstelevä annostelija pienentää
paperin kulutusta ja täyttökertojen tarvetta
• hygieeninen: käyttäjä koskee vain annosteltuun arkkiin, rulla on paperikäärön
suojassa myös annostelijaa täytettäessä
• tuotteelle Midi Reflex Comet NP78500
• mitat K 322 x L 252 x S 252 mm
• pakkauskoko: 1
EAN 5411160007030
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TEOLLISUUSPYYHKEET

Plus 1

Standard 1

NP94028
• 1-kertainen
• materiaali: 100 % ensikuitu
• leveys 32 cm, 1050 m/rulla
• täyden rullan Ø 390 mm
• sopii telineeseen NP99065
• pakkauskoko: 1 /36
EAN 6413200940283

NP94032
• 1-kertainen
• materiaali: 100 % kierrätyskuitu
• leveys 23 cm, 1050 m/rulla
• täyden rullan Ø 390 mm
• sopii telineeseen NP99065
• pakkauskoko: 2 /48
EAN 6413200940320

Plus 2 Nested

Texicell

NP94029
• 2-kertainen, väri sininen
• materiaali:
100 % ensikuitu
• arkki 32 x 40 cm,
rullassa 250 m/625 arkkia
• täyden rullan Ø 300 mm
• sopii telineeseen NP99065
• pakkauskoko: 2 /72
EAN 6413200940290

NP07608
• 1-kertainen
• arkki 27 x 38 cm, 140 m,
370 arkkia/rulla
• soveltuu erinomaisesti käsipyyhintään,
öljyn ja rasvan pyyhintään,
elintarvikepyyhintään sekä
kiillotukseen
• täyden rullan Ø 260 mm
• sopii telineisiin NP99065 ja NP99181
• pakkauskoko: 1 /2/48
EAN 8004338001267

TEOLLISUUSPYYHETELINE

TEOLLISUUSPYYHETELINE

NP99181
• seinämalli
• kevytmetallia
• sisältää k atkaisuterän
• mitat: K275, L330, S235 mm
• soveltuu teollisuuspaperille NP07608
• pakkauskoko: 1
EAN 6413200991810

NP99065
• lattiamalli p yörillä
• kevytmetallia
• sisältää k atkaisuterän
• mitat: K860, K400, S440 mm
• telineeseen s oveltuvat
teollisuuspaperit:
NP94032,
NP94028, NP94029
• pakkauskoko: 1
EAN 6413200990653

YLEISLIINA
38 x 38 cm
mikrokuitua

KUITUKANGASLIINAT
• viskoosikangaskuitua
• erittäin imukykyinen: imee vettä, öljyä, pölyä
ja kaikenlaista talouslikaa
• pesunkestävä ekologinen tuote, voi polttaa ja
kompostoida
• käyttökohteita: metalliteollisuus, konepajat,
pelti- ja ilmastointiliikkeet, maansiirtoliikkeet
ja urakoitsijat, autokorjaamot, maatalous ja
karjakeittiöt yms.

VIK600
• yleispyyhintään kosteana ja
nihkeänä
• kotiin, autoon jne.
• materiaali 80 % polyesteriä, 20 % polyamidia
• pesu 9 0°C
• pakkauskoko: / 10
EAN 6430025170039

MIKROKUITUSIENI
VIK032
• mikrokuitukankaalla päällystetty sieni
• väri: s ininen
• monikäyttöinen puhdistus-, pesu-, ja kiillotussieni
• soveltuu esimerkiksi autojen sisäosien puhdistamiseen/kiillottamiseen sekä maalipinnan puhdistamiseen/kiillottamiseen esimerkiksi pesun tai vahauksen yhdeydessä
• koko: 110 x 140 x 28 mm
• pakkauskoko: 1 /20
EAN 6430025170343

Tuoteno.
TT0922
TT0921
TT0923
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Pakkaus
300 g
2 kg
10 kg

Pakkauskoko
1/20/500
1/5/100
1/24

EAN
6418914158818
6418914158801
6418914515731
27.10.2010

PESU- JA
KIILLOTUSKINNAS
TIP000100
• auton pesuun ja kiillotukseen soveltuva kuivauskinnas
• pehmeää keinovillaa, joustoresori
• pakkauskoko: 1 /6
EAN 8711347082308

LUONNONSÄÄMISKÄT

MONIKÄYTTÖLIINA 100 kpl

• pakattu r ipustuspahviin
Tuoteno.

Koko

GF5830
GF5840

14 dm
23 dm2
2

Pakkauskoko

EAN

1/12
1/12

8004779058301
8004779058400

FIX3838
• materiaali kierrätettyä puuvilla-/polyesterineulosta
• erinomainen i mukyky
• hygieeninen, y mpäristöystävällinen
• 100 k pl/pakkaus
• pakkauskoko: 1 /100
EAN 6418914740679

PIKAPAIKKAUSMASSA 22 KG
WKMA22
• soveltuu hyvin erilaisten reikien, halkeamien ja kolojen paikkaamiseen asfaltti-,
öljysora-, betoni- ja kivipinnoilla sekä kaikille muillekin koville päällysteille
• ei tarvitse poistaa kuuma-asfaltin alta (ei kuumene alla)
• nopea ja helppo käyttää
• tarttuu hyvin myös metalliin ja soveltuu myös viemärien sekä kaivojen asennukseen
• kestää suuria lämmönvaihteluita jopa -40°C - +60°C
• käyttövalmis sellaisenaan riippumatta säästä tai vuodenajasta
• korkea k ulutuskestävyys
• ei supistu tai sekoitu kovettumisaikana, jonka pituus riippuu sääolosuhteista
• turvallinen käyttää, ei aiheuta terveys-, turvallisuus- tai paloturvallisuusriskejä
• 22 kg riittoisuus yhden neliön alueelle n. 20 mm kerros
• pakkauskoko: 1 /24
EAN 6418914745681

ÖLJYNSIDONTAAINE
3MTF2001
• monikäyttöinen tuote yhdessä kätevässä pakkauksessa,
jolloin useiden eri sidonta-aineiden varastointitarve vähenee
• voidaan k äyttää:
- öljynsidontapuomina, leveys 12 cm, pituus 15,2 m
- öljynsidontatyynynä, leveys 24 cm
- öljynsidontaliinana, leveys 48 cm
• 40 cm välein oleva rei’itys antaa mahdollisuuden valita
haluttu pituus, jolloin hukka jää vähäiseksi
• imeytyskyky 37 l (=0,97 l/liina)
• hydrofobinen (vettä hylkivä) - ihanteellinen öljyn imeyttämiseen
alueilta, joissa voi esiintyä myös vettä
• eivät hajoa eivätkä uppoa öljyllä kyllästettyinä
• hävitetään o ngelmajätteenä
• kädessä kannettava jakelupakkaus on helppo siirtää
käyttöpaikalle
• pakkauskoko: 1 /3
EAN 6418914547865
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ÖLJYNIMEYTYSMATTO 2 kpl
46 cm x 46 m, Eco

ÖLJYNIMEYTYSLIINA 100 kpl
40 x 46 cm, Eco

SHJSP200
• 90% kierrätettyä puuvillaa/puuvillajätettä
• toinen puoli pölyämätön ja kovaa kulutusta
kestävää polypropyleenia
• soveltuu kestävyytensä ja nukkaamattomuutensa
ansiosta hyvin kulkuväylille ja pyyhkimiseen ym.
• yhden maton imeytyskyky 240 l
• pakkauskoko: 2
EAN 5038428120586

SHJSP201
• 90% kierrätettyä puuvillaa/puuvillajätettä
• toinen puoli pölyämätön ja kovaa kulutusta
kestävää polypropyleenia
• soveltuu kestävyytensä ja nukkaamattomuutensa
ansiosta hyvin kulkuväylille ja pyyhkimiseen ym.
• imeytyskyky 110 l
• pakkauskoko: 1 /100
EAN 5038428120494

ÖLJYNIMEYTYSPAKKAUS 15 L

IMEYTYSKUITU 15 L

SHJSP202
• sisältää öljynimeytysliinoja ja -sukkia, jätesäkin,
nippusiteen ja ohjeet
• soveltuu hyvin trukkeihin, traktoreihin jne. pienten
öljyvuotojen varalle
• imeytyskyky 15 l
• pakkauskoko: 1
EAN 5038428024921

SHJSP203
• korkean imeytyskyvyn omaavaa, paloa hidastavaa puukuitua
• soveltuu öljyille, rasvoille ja muille nesteille
• imeytyskyky 15 l
• pakkauskoko: 1
EAN 5038428024464
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TERVAKYLLÄSTE 1 L

TERVAÖLJY TERASSEILLE 1 L

WKTE002
• ulkokäyttöön
• suojaa puuta kosteudelta, lahoamiselta,
homeelta ja sinistymiseltä
• väri r uskea
• käyttökohteet: hirsirakennukset, puu- ja
paanukatot sekä veneet ja laiturit
• riittoisuus: höylätty pinta 1 L / 5-10 m²,
käsittelemätön pinta 1 L / 2-5 m²
• lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä
• pakkauskoko: 6 /432
EAN 6418914745018

WKTE003
• ulkokäyttöön
• suojaa puuta kosteudelta, lahoamiselta,
homeelta ja sinistymiseltä
• antaa puulle kauniin läpikuultavan
ja vedenkestävän pinnan
• käyttökohteet: terassit, puutarhakalusteet,
veneet ja laiturit sekä lämpökäsitellyt ja
painekyllästetyt puumateriaalit
• riittoisuus: höylätty pinta 1 L / 5-10 m²
• lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä
• pakkauskoko: 6 /432
EAN 6418914745032

JALOPUUÖLJY 1 L

PELLAVAÖLJY 1 L

WKJA001
• sisä- ja ulkokäyttöön
• suojaa puuta kosteudelta, lahoamiselta,
homeelta ja sinistymiseltä
• käyttökohteet: jalopuiset kohteet (teak,
tammi, pyökki, mahonki) esim. terassit,
puutarhakalusteet, veneet ja laiturit
• ei suositella saunatiloihin
• riittoisuus: höylätty pinta 1 L / 5-10 m²
• lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä
• pakkauskoko: 6 /432
EAN 6418914745025

WKPE001
• 100 % pellavaöljy
• suojaa puuta lialta ja kosteudelta ja estää
kuivumisesta johtuvaa rakoilua ja halkeilua
• sisäkäyttöön
• käyttökohteet: puukohteet sisätiloissa esim.
puiset seinät, tasot, huonekalut ja astiat
• riittoisuus: 1 L / 7-10 m²
• lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä
• pakkauskoko: 6 /432
EAN 6418914745001

HOMEENESTO BIO 3 L
tiiviste

HOMEENESTO BIO 1 L
triggeri

WKHE003
• homeen tuhoamiseen ja
ennaltaehkäisyyn
• vesipohjainen, ei sisällä liuottimia
• hajusteeton, väriaineeton ja
biologisesti hajoava
• laimennussuhde:
1/3 tiivistettä ja 2/3 vettä
• käyttökohteet: puu-, kivi-, betoni-,
kaakeli- ja tiilipinnat sekä maalatut pinnat
• käsitellyt pinnat säilyttävät luonnollisen
huokoisuutensa ja ne voidaan maalata tai
pinnoittaa muulla tavoin
• riittoisuus laimennettuna: 1 L / 15-40 m²
riippuen käyttökohteesta
• levitä käsiteltävälle pinnalle esim. painekannulla,
ruiskulla, siveltimellä, telalla tai sumutinpullolla
• tuotteen vaikutus alkaa välittömästi
• pakkauskoko: 4 /144
EAN 6418914744950

WKHE001
• homeen tuhoamiseen ja ennaltaehkäisyyn
• vesipohjainen, ei sisällä liuottimia
• hajusteeton, väriaineeton ja biologisesti hajoava
• käyttövalmis l iuos
• käyttökohteet: puu-, kivi-, betoni-, kaakelija tiilipinnat sekä maalatut pinnat.
• käsitellyt pinnat säilyttävät luonnollisen
huokoisuutensa ja ne voidaan maalata tai
pinnoittaa muulla tavoin.
• riittoisuus: kovat pinnat 1 L / 15-30 m²,
huokoiset pinnat 1 L / 10-15 m²
• levitä käsiteltävälle pinnalle esim. painekannulla,
ruiskulla, siveltimellä, telalla tai sumutinpullolla
• tuotteen vaikutus alkaa välittömästi
• pakkauskoko: 12/432
EAN 6418914744943

PUTKENAVAAJA
AMMATTIKÄYTTÖÖN 1 L
WKPU001
• liuottaa nopeasti kotitalouksien rasva-,
ruoanjäte-, saippua- ja hiustukkeumat
• ei vahingoita muovisia viemäriputkia tai likakaivoja
• soveltuu sekä ammatti- että kotikäyttöön
• lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä
• pakkauskoko: 12/432
EAN 6418914744967
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