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Ci‚nieniowy pistolet pneumatyczny do podwozia

sztuka

10

106.05 C

Teroclean Forte - ¿el do mycia råk

4,5 l

13

106.84 N

Pistolet podci‚nieniowy do podwozia

sztuka

11

107.15 X

Teroclean Forte - Dozownik

zestaw

13

114.59 F

Terotex Wax

1L

7

119.48 M

Multi-Wax Spra

500 ml

7

120.96 Y

Terotex Wax

60 l

7

122.48 N

Terotex-Record 2000 czarny

1L

6

141.78 L

Terotex-HV 350 Extra

1l

8

143.99 B

Pistolet ci‚nieniowy S/W do profili zamkni™tych

sztuka

12

14608

Super Rost Killer - odrdzewiacz

200 ml

9

146.61 L

Terotex-Airless

60 kg

7

155.64 S

Preparat odprony na uderzenie kamieni w aerozolu jasny

500 ml

5

155.71 A

Wosk w aerozolu

500 ml

9

156.79 S

Preparat odporny na uderzenie kamieni w aerozolu czarny

500 ml

6

157.03 T

Sonda hakowa

sztuka

12

157.07 Y

Sonda gi™tka

sztuka

12

157.14 F

Teroquick Dozownik

sztuka

13

158.18 T

Zinc Spray

400 ml

9

160.01 S

Terotex-HV 350 Extra

60 l

8

160.02 T

Terotex-HV 350 Extra

10 l

8

160.18 L

Wosk do ochrony podwozia w aerozolu

500 ml

6

167.40 W

Teroquick - Pasta do mycia råk

12,5 l

13

167.51 H

Krem ochronny

600 ml

13

16783

Super Rost Killer - odrdzewiacz

500 ml

9

169.65 Q

Terotex-HV 400 Extra

1L

8

169.76 C

Terotex-HV 400 Extra

10 l

8

169.85 M

Terotex-HV 400 Extra

60 l

8

182.77 R

Terotex-Super 3000 jasny

1L

5

182.78 S

Terotex-Super 3000 czarny

1L

5

191.93 M

Teroquick - Pasta do mycia råk

350 ml

13

30634

7850 Pasta do mycia råk

400 ml

14

30640

7850 Pasta do mycia råk

3L

14

31031

7855 “rodek czyszczåcy do råk dla lakierników i mechaników

400 ml

14

85331

Pistolet podci‚nieniowy do podwozia

sztuka

11

B460 H

Pistolet do nak¬adania pow¬ok strukturalnych

sztuka

10

ZEPK 8300

Urzådzenie natryskowe 14:1 (SATA)

sztuka

10
3

Ochrona Antykorozyjna

Zabezpieczanie przed uderzeniami kamieni

Zabezpieczenie
przed
Anti-Chip
Prevention
uderzeniami kamieni

■ Terotex-Super 3000 Light
❑ Terotex-Super
3000 jasny
■ Terotex-Super 3000 Black
❑
Terotex-Super 3000 czarny
❑ Preparaty w aerozolu,
jasny i czarny
❑ Variodur aqua
❑ Variodur classic

Zabezpieczenie antykorozyjne otworów i zag¬™bieñ
❑ Terotex-HV 350
❑ Terotex-HV 400
❑ Wosk w aerozolu

Terotex-Super 3000 Czarny

Terotex-Super 3000 Jasny
Zabezpieczenie przed uderzeniami kamieni
Elastyczna pow¬oka zawierajåca rozpuszczalnik, która nak¬adana jest na
dolne, boczne elementy karoserii.
Tworzy pow¬ok™ odpornå na ‚cieranie,
amortyzujåcå uderzenia kamieni.
Mo¿e byç lakierowana bezpo‚rednio
po na¬o¿eniu.
Stosowana jest do odnawiania lub
dodatkowego zabezpieczenia elementów karoseri takich jak nadkola,
przednie i tylne pasy, b¬otniki, progi,
itp.
Mo¿liwe jest barwienie masy poprzez dodanie lakieru samochodowego (w proporcji maksymalnie
30% lakieru).

•
•

Baza:
Kolor:
Czyszczenie:

Zabezpieczenie przed uderzeniami kamieni
Elastyczna pow¬oka zawierajåca roz
puszczalnik, która nak¬adana jest na
dolne, boczne elementy karoserii.
Tworzy pow¬ok™ odpornå na ‚cieranie,
amortyzujåcå uderzenia kamieni.
Mo¿e byç lakierowana bezpo‚rednio
po na¬o¿eniu.
Stosowana jest do odnawiania lub
dodatkowego zabezpieczenia cz™‚ci
elementów karoserii takich jak
nadkola, przednie i tylne pasy, b¬otniki, progi, itp.
U¿ywana
do
zabezpieczania
cz™‚ci po naprawach blacharskich.
Baza:
Sztuczne ¿ywice
Kolor:
Czarny
Czyszczenie: Zmywacz R

•
•

Sztuczne ¿ywice
Jasny be¿
Zmywacz R
Opakowanie
Puszka

Opakowanie
Puszka

Zawarto‚ç Opakowanie
1l

12

182.77 R

12

182.78 S

Preparat odporny na uderzenia
kamieni w aerozolu, jasny
Pow¬oka na bazie ¿ywic sztucznych, która
jest drobno rozpylana na przednie i tylne
nadkola oraz na dolne, boczne elementy
karoserii samochodowych. S¬u¿y do miejs
cowego natryskiwania i prac wykoñczeniowych.
Stosowana miejscowo oraz do zabezpieczania cz™‚ci po naprawach blacharskich.
U¿ywana jako warstwy podk¬adowe
przy zabezpieczaniu pow¬okami antykorozyjnymi na bazie PVC.

•
•

❑ Terotex-Wax (antracyt)
❑ Multi-Wax Spray
(jasno-przezroczysty)

Zabezpieczenie antykorozyjne podwozia/wyg¬uszanie/
zabezpieczenie antyodpryskowe
❑ Terotex-Record 2000 czarny
❑ Terotex-Airless
❑ Preparat w aerozolu, czarny

4

1l

Numer
katalogowy

Numer
katalogowy

Zabezpieczenie antykorozyjne i konserwacja

❑ Wosk do powlekania podwozia

Zawarto‚ç Opakowanie

Opakowanie
Aerozol

Zawarto‚ç Opakowanie
500 ml

12

Numer
katalogowy
155.64 S

Baza:
Kolor:
Czyszczenie:

Tworzywa sztuczne
Jasny
Zmywacz R / Rozpuszczalnik D
Nie stosowaç na ‚wie¿y lakier!

5

Ochrona podwozia / Zabezpieczanie profili zamkni™tych

Zabezpieczanie przed uderzeniami kamieni / Ochrona podwozia

Terotex-Record 2000 Czarny
Trwale elastyczna pow¬oka nie
zawierajåca zwiåzków bitumicznych
stosowana do ochrony antykorozyjnej
podwozi.
S¬u¿y jako dodatkowe zabezpieczenie fabrycznych pow¬ok ochronnych podwozia.
U¿ywana do zabezpieczania i
wyg¬uszania cz™‚ci podwozia takich
jak nadkola i b¬otniki.

•
•

Baza:
Kolor:
Czyszczenie:

Kauczuk i ¿ywice
Czarny
Zmywacz FL

Terotex-Airless

Wosk do ochrony podwozia
w aerozolu
Wosk nie zawierajåcy zwiåzków bitumicznych,
u¿ywany jako ‚rodek antykorozyjny do podwozi
samochodowych.
S¬u¿y do pokrywania trudno dost™pnych
miejsc takich jak wn™ki, zag¬™bienia i
zagi™cia, w których zazwyczaj powstajå
ogniska korozji..
U¿ywany jako dodatkowa warstwa ochronna
na pow¬oki wykonane z PVC, kauczuku/
¿ywicy, ¿ywicy/kauczuku oraz woskowanych
cz™‚ci podwozia.

•
•

Baza:
Kolor:
Czyszczenie:

Wosk
Antracyt
Zmywacz FL

Ochrona podwozia
Antykorozyjna pow¬oka ochronna
o zwi™kszonej elastyczno‚ci, na bazie
zwiåzków bitumicznych z du¿å
zawarto‚ciå kauczuku. U¿ywana do
krycia du¿ych powierzchni.
Nale¿y nak¬adaç przy u¿yciu:
SATA Spray 14:1
Baza:
Kolor:
Czyszczenie:

Opakowanie
Opakowanie
Puszka

Zawarto‚ç Opakowanie
1l

12

Numer
katalogowy
171.59 B

Opakowanie
Aerozol

Zawarto‚ç Opakowanie
500 ml

12

Numer
katalogowy

Multi-Wax Aerozol

Zwiåzki bitumiczne/
kauczuk
Czarny
Zmywacz FL

Zawarto‚ç

Beczka

60 kg

Opakowanie
zbiorcze

Numer
katalogowy

1

134.98 X

794867

Uniwersalny wosk w aerozolu
Jasny, przezroczysty wosk stosowany jako
materia¬ konserwujåcy i zabezpieczajåcy
przed korozjå. U¿ywany zarówno podczas
eksploatacji jak i naprawy. Pojemnik wyposa¿ony jest w dysz™ rozpylajåcå, która umo¿liwia nak¬adanie szerokiego i p¬askiego strumienia preparatu. Dodatkowa wyd¬u¿ona dysza rozpylajåca pozwala dotrzeç do trudno
dost™pnych miejsc.
Specjalna dysza z p¬askå koñcówkå
zapewnia na¬o¿enie równej pow¬oki.
U¿ywany do konserwacji i naprawy.
Stosowany do ochrony antykorozyjnej
ró¿nych urzådzeñ i narz™dzi.
Trwale zabezpiecza trudno dost™pne elementy karoserii.
Multi-Wax Spray jest szczególnie przydatny do zabezpieczenia
antykorozyjnego samochodów, które nie by¬y eksploatowane
przez d¬u¿szy czas. Stosowany jest tak¿e do konserwacji
narz™dzi ogrodniczych takich jak kosiarki, w™¿e ogrodowe,
szpadle.

•
•
•
•

Terotex Wax
Wosk do ochrony antykorozynej
podwozi
}atwa w zastosowaniu antykorozyjna
pow¬oka ochronna do zabezpieczania
podwozi samochodowych.
Nak¬adana dodatkowo na fabrycznie zastosowane pow¬oki zabezpieczajåce wykonane z materia¬ów na bazie PVC, wosku/PVC,
bitumu/kauczuku oraz kauczuku/
¿ywicy.
Stosowana do prac wykoñczeniowych.
U¿ywana jako wykoñczenie prac lakierniczych po
naprawach blacharskich.

Preparat w aerozolu odporny
na uderzenie kamieni, czarny

24

795890

Nale¿y nak¬adaç przy u¿yciu:
SATA Spray 14:1

•

6

500 ml

Numer
katalogowy

•
•

•
•

Tworzywa sztuczne
Czarny
Zmywacz R / Rozpuszczalnik D
Nie stosowaç na ‚wie¿y lakier!

Aerozol

Zawarto‚ç Opakowanie

•

Pow¬oka na bazie ¿ywic sztucznych, która
jest drobno rozpylana na przednie i tylne
nadkola oraz na dolne, boczne elementy
karoserii. S¬u¿y do miejscowego natryskiwania i prac wykoñczeniowych.
Tworzy czarnå pow¬ok™ odpornå na
uderzenia kamieni.
Stosowana miejscowo oraz do zabezpieczania cz™‚ci po naprawach
blacharskich.
U¿ywana jako warsatwa podk¬adowa
przy zabezpieczaniu pow¬okami antykorozyjnymi na bazie PVC.
Baza:
Kolor:
Czyszczenie:

Opakowanie

Opakowanie
Aerozol

Zawarto‚ç Opakowanie
500 ml

12

Numer
katalogowy

Baza:
Kolor:
Czyszczenie:

Woski i polimery
Antracyt
Zmywacz FL, myjki ci‚nieniowe

156.79 S
Opakowanie

Zawarto‚ç Opakowanie

Numer
katalogowy

Puszka

1l

12

794862

Beczka

60 l

1

794864

7

Zabezpieczanie profili zamkni™tych / Zapobieganie korozji

Ochrona podwozia / Zabezpieczanie profili zamkni™tych

Terotex-HV 350

Terotex-HV 400

Zastosowania jak w przypadku produktu
Terotex-HV 400.

•
•
•

Zawiera du¿å ilo‚ç sk¬adników antykorozyjnych.
Nie sp¬ywa - penetracja >35 mm.
Posiada ¬agodny charakterystyczny
zapach.

Materia¬ zabezpieczajåcy przed korozjå,
który zawiera niewielkå ilo‚ç rozpuszczalników oraz du¿å ilo‚ç substancji sta¬ych.
Produkt mo¿na nak¬adaç w niskich temperaturach (od 10°C). W warsztatach
samochodowych Terotex-HV 400 u¿ywany jest g¬ównie do zabezpieczania i
konserwacji profili zamkni™tych.
Baza:

Po zastosowaniu preparatu nale¿y dok¬adnie przewietrzyç wn™trze samochodu.
Baza:
Kolor:
Czyszczenie:

Wosk w aerozolu

Kolor:
Czyszczenie:

Woski, polimery,
dodatki antykorozyjne
Miodowy
Zmywacz FL

Woski, polimery,
‚rodki antykorozyjne
Jasno be¿owy
Zmywacz FL

Produkt ten jest lekko tikstropowym roztworem,
który daje si™ dobrze rozpylaç. Natryskiwany
jest przy pomocy d¬ugiego aplikatora, który
umo¿liwia zabezpieczenie otwartych i widocznych szczelin oraz otworów. Bez d¬ugiego
apikatora stosowany jest do natryskiwania na
powierzchni™. Produkt ten doskonale nadaje si™
do miejscowego zabezpieczenia i prac
wykoñczeniowych na ma¬ych powierzchniach
po naprawach blacharskich i lakierniczych.
Baza:
Kolor:
Czyszczenie:

Opakowanie
zbiorcze

Numer
katalogowy

Opakowanie

Zawarto‚ç

Opakowanie
zbiorcze

Numer
katalogowy

1l

12

793958

Puszka

1l

12

169.65 Q

Metalowy pojemnik

10 l

1

793960

Metalowy pojemnik

10 l

1

169.76 C

Beczka

60 l

1

793957

Beczka

60 l

1

169.85 M

Puszka

•
•
•

Przewodzi pråd elektryczny na mokro
i na sucho.
Nale¿y odczekaç 8-12 godzin przed
lakierowaniem.
Stosowany do zabezpieczania blach
karoseryjnych przed zgrzewaniem i
spawaniem (MIG).

Kolor:
Czyszczenie:

Aerozol
Zawarto‚ç

Woski i ‚rodki antykorozyjne
Jasno be¿owy
Zmywacz FL

Natryskiwany podk¬ad antykorozyjny do
blach karoseryjnych, stosowany do cynkowania spoin i zgrzeñ blach ocynkowa
nych, które nie b™då póΩniej lakierowane.

Baza:

Opakowanie

Opakowanie

Zinc Spray

Zawarto‚ç

Opakowanie
zbiorcze

Numer
katalogowy

12

794224

500 ml

Opakowanie
Aerozol

Cynk z klejami
epoksydowymi
Szary
Aceton

Zawarto‚ç
400 ml

Opakowanie
zbiorcze

Numer
katalogowy

12

158.18 T

Super Rost Killer
Odrdzewiacz
Zwalcza rdz™ zamieniajåc jå w stabilne
zwiåzki ¿elaza. Zabezpiecza przed
dalszå korozjå poprzez zablokowanie
dop¬ywu powietrza i wilgoci.

•
•
•

8

Odrdzewiacz na bazie wody, który nie
zawiera zwiåzków o¬owiu.
Zamienia korozj™ w stabilne zwiåzki
¿elaza, co umo¿liwia lakierowanie.
Zapobiega ponownej korozji.

Opakowanie
zbiorcze

Numer
katalogowy

200 ml

12

14608

500 ml

6

16738

Opakowanie

Zawarto‚ç

Butelka plastikowa
Butelka plastikowa

9

Narz™dzia natryskujåce

Narz™dzia natryskujåce

Ci‚nieniowy pistolet pneumatyczny do zabezpieczania
podwozia Pistolet zaopatrzony jest w zawór bezpieczeñstwa
- do 5 bar. Ci‚nienie w pistolecie regulowane jest za pomocå
wbudowanego czu¬ego regulatora.
Preparat u¿yty do natryskiwania pozostaje w zbiorniku
pistoletu, co pozwala na zachowanie czysto‚ci i porzådku w miejscu pracy.
Po u¿yciu pistolet nale¿y wyczy‚ciç poprzez przetarcie
rozpylacza za pomocå Zmywacza FL. Dok¬adne czyszczenie
pistoletu konieczne jest jedynie w przypadku zmiany
preparatu do natryskiwania, np. zmiany produktu na bazie
wosku na produkt zawierajåcy tworzywa sztuczne.

Dostosowany do:
1-l-Puszka

Opakowanie
Zawarto‚ç zbiorcze
sztuka

1

Numer
katalogowy
10094

Structure Cup Gun

Urzådzenie natryskowe 14:1
(SATA)
Urzådzenie s¬u¿y do pokrywania zarówno du¿ych powierzchni jak i za¬amañ oraz zagi™ç
poprzecznych i pod¬u¿nych
belek na podwoziu. Rozpylacz
natryskuj™ doskonale równå
pow¬ok™, praktycznie bez
wytwarzania mgie¬ki preparatu.
Urzådzenie wyposa¿one jest w
mieszad¬o i precyzyjnå dysz™
pozwalajåcå na rozpylanie
dok¬adnie odmierzonych dawek
preparatu. Zmienne ci‚nienie
w rozpylaczu powietrznym
pozwala z jednej strony na
dok¬adne dawkowanie pow¬ok
takich jak Terotex-Airless, a z
drugiej strony bezmg¬owe rozpylanie pow¬ok woskowych
takich jak Terotex-Wax.
Dostosowany jest do u¿ytku przemys¬owego z 60 litrowymi
beczkami.
Nr katalogowy Terotex-Wax antracyt
Nr katalogowy Terotex-Airless czarny

Pistolet
do
nak¬adania
pow¬ok strukturalnych
Pistolet do natryskiwania
mieszanki produktu Terotex
Super 3000 z lakierem.

Dostosowany do:
Mieszanka
Suitable for:

Zawarto‚ç
sztuka

10

Teroson UBC Gun

Spray Tool 14:1 (SATA)

Pressure Cup Gun

Opakowanie
zbiorcze

Numer
katalogowy

1

B 460H

Zawarto‚ç
sztuka

Opakowanie
zbiorcze

Numer
katalogowy

1

ZEPK 8300

120.96 Y
146.61 L

Pistolet podci‚nieniowy do podwozia
Pistolet ten stosowany jest do natryskiwania produktów z 1
litrowych puszek. Urzådzenie przeznaczone jest do
nast™pujåcych produktów:
Terotex Record 2000
Terotex Wax
Terotex Ultra
Terotex Super 3000
Pistolet pozwala na uzyskanie odpowiedniej struktury
powierzchni nawet przy zastosowaniu wyjåtkowo g™stych
‚rodków. Pistolet wykonany jest z metalu oraz posiada
plastikowå råczk™. Ci‚nienie robocze wynosi od 3 do 5 bar.
Po zakoñczeniu pracy nale¿y wyczy‚ciç pistolet ‚rodkiem
czyszczåcym odpowiednim do u¿ytego preparatu.
Nale¿y równie¿ wyczy‚ciç otwory doprowadzajåce powietrze
do pojemnika znajdujåce si™ na obudowie pistoletu.

Dostosowany do:
1-l-Puszka

Zawarto‚ç
sztuka

Opakowanie
zbiorcze

Numer
katalogowy

1

106.84 N

Dostosowany do:
Teroson UBC Spray Gun
A-3618 VZ/STA

Zawarto‚ç
sztuka

Opakowanie
zbiorcze

Numer
katalogowy

1

85331

HKU 14:1

11

Narz™dzia natryskujåce

S/W Pressure Cup Gun

Czyszczenie i piel™gnacja råk

Sonda hakowa

Pistolet ci‚nieniowy do profili zamkni™tych
Zbiornik aluminiowy o pojemno‚ci 1 litra. Ci‚nienie robocze:
6 bar, maksymalnie 10 bar.

Sonda z uchwytem o d¬ugo‚ci 50 cm, zaopatrzona
w spr™¿ynk™ chroniåcå przed za¬amaniem si™ oraz zagi™tå
pod kåtem 90° koñcówkå i szybkoz¬åczkå.

Pistolet wyposa¿ony jest w prze¬åcznik pracy zimå lub latem
(S=latem, W=zimå). Posiada szybkoz¬åczk™, która pozwala
na przy¬åczenie sondy d¬ugiej (nylonowej) lub sondy
hakowej.
W sk¬ad zestawu wchodzå nast™pujåce sondy:
Sonda d¬uga (nylonowa) o ‚rednicy 6 mm z owalnå dyszå
o d¬ugo‚ci 1500 mm i koñcówkå do szybkoz¬åczki,
Sonda hakowa z 50 cm uchwytem, koñcówkå zagi™tå
pod kåtem 90° i dyszå o ‚rednicy 4 mm oraz zabezpieczeniem przeciw zginaniu sondy.

Koñcówka hakowa posiada dysz™ Venturiego o ‚rednicy
4 mm. W po¬åczeniu z hakowå sondå Venturiego s¬u¿y
do natryskiwania preparatów uszczelniajåcych w trudno
dost™pnych otworach.

•
•

Za pomocå sondy hakowej Venturiego (4 mm) mo¿liwe jest
natryskiwanie zabezpieczeñ drzwi samochodu bez
demonta¿u wyk¬adziny.
Dostosowana jest do nast™pujåcych pistoletów z szybkoz¬åczkå:
Pistoletu S/W
Nr katalogowy

HV 200 extra, HV 350,

Opakowanie
Zawarto‚ç zbiorcze
sztuka

1

Numer
katalogowy
143.99 B

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

143.99 B

Dost™pne jest dodatkowe wyposa¿enie do nak¬adania
wosków i pow¬ok ochronnych podwozia.
Dostosowany do prod.
Terotex:

Opakowanie
Butelka

Akcesoria

Zawarto‚ç

Teroclean Forte - ¿el do mycia råk

Krem ochronny

Opakowanie
zbiorcze

Numer
katalogowy

Gi™tka sonda nylonowa

sztuka

1

157.07 Y

Sonda hakowa

sztuka

1

157.03 T

Opakowanie
Zawarto‚ç zbiorcze
600 ml

12

Numer
katalogowy
167.51 H

Czy‚ci skór™ szybko, gruntownie
i ¬agodnie.
Usuwa skutecznie wszystkie
zabrudzenia
wyst™pujåce
w warsztatach np.
- olej i t¬uszcz,
- lakiery i farby,
- ‚rodki zabezpieczajåce,
- kleje do szyb i inne resztki
poliuretanowe.

•
•
•
•

“rodek myjåcy na bazie
materia¬ów naturalnych
Piel™gnuje skór™ dzi™ki sk¬adnikom olejowym
}agodny dla skóry, przetestowany klinicznie
Nie zatyka dozownika poniewa¿ zawiera specjalny
dodatek ‚lizgowy

Teroquick - pasta do mycia råk

HV 400, Wax-UBC,
Wosku ochronnego

Wymienione sondy dostosowane så do natryskiwania produktów:
HV 200 Extra, HV 350, HV 400

Gi™tka sonda nylonowa (d¬uga)
Sonda o d¬ugo‚ci 1500 mm i ‚rednicy 6 mm z dyszå
natryskujåcå do przodu i do ty¬u oraz szybkoz¬åczkå.
S¬u¿y do natryskiwania preparatów w ciasnych i trudno
dost™pnych d¬ugich profilach zamkni™tych.

Opakowanie

Do szybkiego i dok¬adnego mycia råk.
}agodny dla skóry
Nie zawiera piasku
W ka¿dym 12,5 l
wiadrze szczoteczka
do råk

Kanister

•
•
•

Opakowanie
zbiorcze

Numer
katalogowy

4

106.05 C

1

107.15 X

Dozownik Teroquick
Praktyczny i ekonomiczny dozownik dla
pasty do råk Teroquick
Do nape¬niania z pojemnika 12,5l
pojemno‚ç 2,5 l

•

143.99 B
Opakowanie

12

4,5 l

Dozownik

Dysza rozpyla dooko¬a zamkni™tym strumieniem.
Sonda dostosowana jest do pistoletów z szybkoz¬åczkå:
Pistoletu S/W
Nr katalogowy

Zawarto‚ç

Zawarto‚ç

Opakowanie
zbiorcze

Numer
katalogowy

Puszka

350 ml

36

191.93 M

Wiadro

12,5 l

1

167.40 W

Opakowanie
Sztuka

Zawarto‚ç

Opakowanie
zbiorcze

Numer
katalogowy

_

1

157.14 F

13

Czyszczenie i piel™gnacja råk

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

7850 Hand Cleaner
pasta do mycia råk
Unikalna, naturalnie dzia¬ajåca pasta do mycia råk.
Wyprodukowana z owoców cytrusowych, ulegajåca
biologicznej degradacji. Nie zawiera olejów mineralnych
i syntetycznych.
Z domieszkå naturalnego pumeksu o szczególnie
skutecznym dzia¬aniu.
Po umyciu r™ce pachnå przyjemnie i naturalnie.
Naturalne dzia¬anie
Mo¿e byç stosowana bez wody
Ulega biologicznej degradacji
Nie pozostawia t¬ustej warstwy

•
•
•
•

Opakowanie
zbiorcze

Numer
katalogowy

400 ml

12

30634

3l

4

30640

Opakowanie

Zawarto‚ç

Butelka plastikowa
Butelka

14

}agodny ‚rodek jako alternatywa dla
agresywnych ‚rodków czyszczåcych.
Usuwa delikatnie z råk: farb™, klej,
lakier, ¿ywic™, silikon, smar sta¬y i inne
trudno rozpuszczalne zabrudzenia.
Zawiera obok drobno zmielonego
pumeksu, tak¿e cztery substancje
chroniåce skór™: lanolin™, aloes, olej
z jojoby i witamin™ E.

•
•

Usuwa trudne do usuni™cia
zabrudzenia
Ulega biologicznej degradacji

Opakowanie

Zawarto‚ç

Butelka plastikowa

400 ml

Opakowanie
zbiorcze

Numer
katalogowy

12

31031

