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ź Mit nyer, ha együttműködik a HungaroKENT társasággal?

Első osztályú szerelést és karbantartást kiváló vegyi anyagok  és szerszámok alkalmazásával

Képzett személyzetet, amely készen áll a termékek bemutatására, tanácsadására és az Ön 

követelményeinek kielégítésére

Műszaki képzéseket az ügyfelek számára

Termékek szállítását a megrendeléstől számított 24 órán belül

Telefonos technikai szervizt és tanácsadást

Ügyfélszolgálat a megrendelésekhez

A HungaroKENT Kft.,

kiváló  vegyi anyagok, szerszámok és egyéb tartozékok értékesítésével KENT minőségű

foglalkozik. 

A minőségi termékeinkkel számos közismert autószerelő műhelyben találkozhatunk, valamint 

olyan helyeken, ahol elengedhetetlen a professzionális vegyi anyagok használata.

A kiváló minőségű KENT termékek remek hírnévnek örvendenek minden iparágban.

A KENT márkát – kompromisszumot nélkülöző minőség, megbízhatóság és innováció jellemzi 

minden termék tanúsítványok által igazolt és tesztelésre kerül az ehhez megfelelően 

létrehozott laboratóriumokban vagy független intézetekben a legújabb érvényes szabványok 

alapján.

A KENT a legmodernebb technológiát, maximális értéket és környezettudatosságot 

képviseli.

Információk: +3620/2161852 On-line katalógus: www.hungarokent.com
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Kenőanyagok és lazítóanyagok

Blue Grease
Magas hőmérsékletálló, vízkizáró, sokoldalú zsír.

Rozsda- és korrózió gátlókat tartalmaz. Nem tartalmaz semmilyen veszélyes összetevőt, amely 
károsíthatja a környezetet vagy a vízi élővilágot!

- Hőmérsékleti tartomány: 20 °C-tól 180 °C-ig folyamatos (rövid ideig 220 °C)
- Erősen ellenáll a savaknak, lúgoknak, mosószerek és sós víznek
- Kiváló villás targoncához hűtött környezetben
- Kiváló minden alkalmazáshoz, amely magasnyomású tisztításnak van kitéve

Rend. sorszám: 34946 400 ml Palack
           34949 400 g Kartus
           34961 1 l Tégely
           34962 5 l Kanna
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White Grease 3
Közepes viszkozitású, kálcium bázisú, többcélú zsír.

Kiváló kenő tulajdonság, véd a korróziótól, sós víztől, hő- és fagyálló.

- Kalcium alapú, vízálló - ellenáll a lithium bázisú termékekkel
- Szilikonmentes - biztos alkalmazás minden területen
- Kiváló tapadás, a viszkozitása miatt széles hőmérséklettartományban használható
- Nem tartalmaz veszélyes oldószert

Rend. sorszám: 50073 500 ml Palack

Auto Grease White
Egy kiváló minőségű kenőanyag, amely kalcium alapú és széles körben használható.

Jók az áthatolási képességei és kiválóan ellenáll a víznek és a gőznek.

- Nem tartalmaz szilikont, kiváló tapadás, kiszorítja a vizet
- Széles skálájú hőmérsékletek, -20 °C-tól +160 °C-ig
- Nem károsítja a műanyagot és a festett felületeket sem
- Minden szögben használható -360°

Rend. sorszám: 84593 500 ml Palack

SL500
Kiváló minőségű többfunkciós kenőanyag.

Használható különféle mozgó mechanizmusokra, autózárokra, ajtó pántokra, ablaknyitó 
mechanizmusokra, centrális ajtó zárokra, kézifék kábelekre, stb.…

- Kitűnően kenhető
- Kiváló a tapadása
- Véd a rozsdásodás ellen

Rend. sorszám: 84339 500 ml Palack
           83688 85 ml Palack

White Ultra Lube
Kalcium alapú, többcélú kenőanyag közepes viszkozitással.

Kiváló kenési tulajdonságokkal rendelkezik, védelmet biztosít korrózió ellen, sós víz ellen továbbá 
ellenáll a hőnek és hidegnek egyaránt. 

- Kalcium alap - nem engedi át a vizet, szemben a lítium kenőanyagokkal
- Nem tartalmaz szilikont - biztonságos használat festőműhelyekben 
- Kiváló tapadás - nem repedezik, és nem folyik/csepeg
- Megőrzi a tulajdonságait széles hőmérsékleti tartományban 
- Nem tartalmaz veszélyes oldószereket - biztonságos használat minden alkatrészre
- Adalékanyagokat tartalmaz, melyek védenek a rozsdásodástól és kopástól

Rend. sorszám: 34403 500 ml Palack
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Chain Lube 2
A nagy tapadású kenőanyag különböző láncokhoz.

Csökkenti a súrlódási zajokat és az általános kopását a láncnak

- Kiváló penetrációs tulajdonságú
- Növeli a lánc élettartamát
- Ellenáll a nagynyomású mosásnak

Rend. sorszám: 84182 400 ml Palack

KD 400
Egy tiszta, foltmentes többcélú kenőanyag.

Behatol az alkatrészek közé, kiszorítja a nedvességet, véd a korrózió és berágódás ellen.

- A fém alkatrészek élettartamát megnöveli
- Védi a krómfelületeket
- Veszélytelen szinte minden lakkra, műanyagra, gumira
- Szilikonmentes, megbízható alkalmazás

Rend. sorszám: 50205 300 ml Palack

PTFE Lubricant +
Kiváló minőségű kettős hatású autóipari PTFE (Teflon) tartalmú behatoló és kenőolaj.

Javításoknál és karbantartásoknál alkalmas különféle folyamatok elvégzésére.

Rend. sorszám: 84065 500 ml Palack
           85540 150 ml Palack

- Tartalmaz PTFE-t (politetrafluoretilén)
- Nemzeti Tudomány Alapítvány által bejegyzett
- Behatoló és kenőanyag egyben
- Száraz bevonatot hagy maga után

Multi Function Spray
Multifunkcionális spréj.

Ken, impregnál, véd a kialakulni akaró lyukak ellen, oxidáció ellen, nedvesség ellen, eltávolítja az 
aszfaltot és tisztítja a különböző felületeket.

- Növényi észterek alapján készült, teljesen biológiailag lebontható, nem tartalmaz VOC-ot (OCDE  
  kritériumok szerint) és természetes illata van
- Magas lobbanáspont (100 fok felett), teljesen tűzálló a szokványos hőmérsékleteknél, de még a 
  magas hőmérsékleteknél is (80 fok)
- NSF H1 tanúsítvány

Rend. sorszám: 85810 400 ml Palack
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91 IN 1
Teflon (PTFE) bázisú univerzális behatoló kenőanyag.

Többcélú termék akár 90-nél több felhasználási lehetőséggel.

- Egy rendkívül hasznos termék, amely ken, behatol és kiszorítja a nedvességet
- PTFE-t tartalmaz
- 360 fokos szórófej és a hozzá tartozó fúvóka 150 mm-es szalmával
- Kiváló kapilláris hatás
- Szilikon- és savmentes - nem károsítja a festett felületeket vagy a műanyagokat
- Ellenáll a szennyeződéseknek, sónak és víznek
- Nem párolog és nem fagy be

Rend. sorszám: 86376 500 ml Palack

Dry Lube
Egy transzparens, száraz, tartós kenőanyag.

Alkalmazható lakkon, gumin, textílián és műanyagon.

- Szórás után azonnal szárad
- Átlátszó, nem hagy nyomot
- 100%-ig ellenáll a víznek és nedvességnek
- Széles hőmérsékletállóság -40 °C - +260 °C-ig

Rend. sorszám: 50180 400 ml Palack

Rusty Shock Spray
Többcélú rozsdaoldó hidegsokk hatással.

Lazítja a rozsdát és az oxydálódott részeket.

- Grafitbázisú, kiváló kenőanyag
- -40 °C-ig hűt, kiváló kúszótulajdonság
- Szilikonmentes, megakadályozza a berágódást

Rend. sorszám: 84599 400 ml Palack

Rusty Penetrant
Egy speciálisan előállított, nagy hatékonyságú rozsdaoldó és eltávolító.

Egyidejűleg kiszorítja a nedvességet. Extra erős, kiegyensúlyozott oldószerek és kenőanyagok 
keveréke.

- Szilikonmentes
- Molybden-disulfid részecskét tartalmaz
- Időtakarékos
- A részek károsodás nélkül szerelhetők

Rend. sorszám: 83726 400 ml Palack
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Rid Rust
Egyedülálló, univerzális kúszó és kenőanyag.

Alkalmazási példák: erősáramú berendezés, vízművek és szennyvízrendszerek, papírgyárak, 
alapfelszerelése a karbantartásnak, textilgépek, hajózási kiegészítők, kémiai, olajkémiai és finomító ipar

- Kiszorítja a nedvességet
- Kenőolajat tartalmaz - csökkenti a súrlódást és véd a korrózió ellen
- Összetételénél fogva az aktív hatóanyag a kezelendő részeket konzerválja
- Minden helyzetben fújható a spray - könnyen kezelhető a szűk vagy nehezen 
  hozzáférhető helyek
- Tiszta, nem folthagyó formula

Rend. sorszám: 34410 500 ml Palack
           34411 5 l Kanna

Silicone Grease
Magas minőségű 100%-ig szilikonos zsír.

Gumi alkatrészek, gumi tömítések és más komponensek kezelésére. Védelmet biztosít a kapcsolók és 
elektronos alkatrészek nedvesedése ellen.

- Könnyen behatol az anyag belsejébe és védelmet nyújt belülről
- Síkos -75 °C-ig
- Nem mosható le vízzel és ez érvényes a forralt vízre is
- Magas ellenállás a rövidzárlat ellen

Rend. sorszám: 34920 400 ml Palack
           86052 200 ml Nyomásálló edény

Z43
Nagyon lágy szilikonos kenőanyag.

Különleges vízálló kenőanyag, amely különböző mechanizmusok kenésére alkalmas. Rozsdásodás 
elleni védelmet biztosít.

- Nem koszolja a felületet, nem károsítja a műanyagot és a gumit.
- Taszítja a nedvességet az elektromos áramkörökből és érintkezőkből anélkül, hogy 
  károsítsa őket.
- Nem hagy maga után zsíros és ragacsos felületet - taszítja a port és szennyeződéseket

Rend. sorszám: 50040 400 ml Palack

SF 100
Magas minőségű szilikonos kenőanyag.

Használható gumi alkatrészek vagy gumi tömítések ápolására és gondozására. Védi az elektromos 
kapcsolókat és elektromos alkatrészeket a nedvesség ellen.

- Nagyon könnyen behatol az anyagba és védi őket bentről is
- Védi a műanyagokat a kifakulástól
- Eltaszítja a vizet

Rend. sorszám: 84517 500 ml Palack
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Ceramic 1200
Egy kerámiabázisú magas hőállóságú kenőanyag.

Csekély veszélyes anyag tartalommal, magas teljesítménnyel ideális kenőanyag ABS rendszerekhez, 
kerékanyákhoz, kipufogócsavarokhoz és más rögzítésekhez amik magas hőmérsékletnek vagy 
korróziónak vannak kitéve.

- Nehézfém mentes
- Tág hőmérséklettartomány: -40 °C - +1200 °C
- Megelőzi az oxidációt, speciálisan ABS fékrendszerekhez
- Nem vezeti az áramot

Rend. sorszám: 85235 400 ml Palack

Ceramic 1200 Pressure Pack
Magas hőmérsékletű kenőzsír, amely nem tartalmaz nehézfémeket.

Ideális alkalmazási területek: fékek és más speciális területek.

- Nem tartalmaz nehézfémeket (vagy veszélyes anyagokat) - biztonságos használat
- Nagyon magas hőmérséklettartomány: -20 °C - +1200 °C - többfunkciós termék
- ABS/ASR/ESP fékrendszerekhez tervezve - széles körű használat
- Szereléshez vagy szétszereléshez - javítja a korrózióállóságot 

Rend. sorszám:  84298 200 g Doboz
            84335 200 ml Nyomásálló edény

Anti Seize
Egy általánosan alkalmazott, magas hőmérséklet állóságú rézzsír.

Egyszerűvé teszi a szét- és összeszerelést. Gátolja a csapágyak berágódását, ahogy a csavarmenet és 
csavaranyag rozsdásodását.

- Széles hőmérsékletállóság -30 °C - + 1100 °C
- Extrém körülmények alatt is véd
- Leállítja a zajt és csökkenti a súrlódást
- Vastag, egységes védőfilmet képez
- Vízálló

Rend. sorszám: 83972 500 ml Palack

Brake Plate Lubricant
Réz alapú kenőanyag, amely ellenáll a nyomásnak és magas hőmérsékletnek.

Nehezen eltávolítható alkatrészek, csavarok, csatlakozók, szíjtárcsák, ajtópántok, csuklók kenésére lett 
kifejlesztve. 

- Ellenáll a víznek, kémiai gőzöknek, sónak, időjárásnak
- Ellenáll a magas nyomásnak és hőmérsékleteknek is +980 °C-ig
- Kiváló kenési tulajdonságokkal rendelkezik, fémrészecskéket tartalmaz
- Lehetővé teszi a könnyű összeszerelést és szétszerelést, védelmet nyújt a rozsdásodás, 
  berágódás és kopás ellen
- Nem lehet lemosni. Nem szárad ki. Nem folyik le és gazdaságos a használata.

Rend. sorszám: 30012 200 ml Nyomásálló edény
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Cut & Drill Fluid 2
Magas teljesítményű vágóolaj a szerszámgépek kenésére és hűtésére.

Jelentősen javítja a munka végeredményét a hő és a súrlódás csökkentésével. Adalékanyagokat tartalmaz, 
amelyek védenek a korrózió ellen és csökkentik a kezelt anyag berágódását és károsodását.

- Csökkenti a hőt és a súrlódást - ezzel növeli az élettartamot
- Felhordásnál habzik, ezzel a kenés hatásfokát javítja
- Alkalmas minden fémre, beleértve rozsdamentes acélt, titánt és alumíniumot

Rend. sorszám: 85238 500 ml Palack

Belt Dressing
Eszköz bármilyen típusú szíjak és pántok kezelésére.

A Belt Dressing minden típusú szíjra alkalmazható az autóiparban és azon kívül is.

- Eltávolítja a „szíjak sípolását” 
- Javítja a szíj tapadását a szíjtárcsához és az erőátvitelt is

Rend. sorszám: 86502 300 ml Palack
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Tisztítók és zsírtalanítók

Acrysol
Zsírtalanító tisztító.

Univerzális oldószer, mely eltávolítja a kikeményedett zsírt, waxot, tömítőanyagot, ragasztóanyagot és 
kátrányt

- Tiszta oldószer, gyorsan szárad
- A szilikont is eltávolítja
- Nagyon tiszta termék, nem bántja a friss lakkot

Rend. sorszám: 83930 500 ml Palack
           83945 200 l Hordó
           83940 20 l Kanna
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Soft Surface Cleaner
Kíméletes ipari tisztítószer.

Feloldja a zsírt és különféle kenőanyagokat a nélkül, hogy kárt tenne az anyagok felületein. Mindezek 
mellett nem hagy semmilyen maradékot. Ideális a különböző felületek előkészítésére ragasztás vagy 
lakkozás előtt.

- Áthatolása hatékony és gyors
- Alkalmazható az anyagok többségére, beleértve a műanyagot is
- Nem tartalmaz xilént és acetont sem

Rend. sorszám: 86485 500 ml Palack
           34415 200 l Hordó

New All Purpose Foam Cleaner
Multifunkcionális tisztító hab.

Alkalmas a szélvédők, gépkocsik külső és belső részeinek, kárpit, szövet, műanyag alkatrészek és még 
sok más komponensek tisztítására.

- Kristálytiszta üvegfelület a használata után
- Tisztítja a gépjárművek belsejét
- A használata után tiszta és üde illat
- Szenzibilis hatások nélkül

Rend. sorszám: 84909 750 ml Palack

All Purpose Foam Cleaner
Többfunkciós tisztítószer.

Üvegre, műanyagra és szövetre, könnyen kezelhető gazdaságos spray kiszerelésben szállítva.

- Nem foltosodik
- Nem hagy nyomot, egy tisztítóanyag minden területre
- Egyedi megjelenés, az üvegen nem csíkosodik

Rend. sorszám: 60071 750 ml Palack

Glass Kleen 2
Tisztító hab.

Zsíros foltok, rovarok és nikotin foltok eltávolítására alkalmas az üvegekről és lakozott felületekről. A 
használata után nem marad más csak tisztaság és kellemes illat.

- Feloldja a zsírt
- Könnyedén eltávolítja a nikotin foltokat
- Nem tartalmaz szilikont

Rend. sorszám: 85098 500 ml Palack
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Speedy 500
Ragasztó és tömítő eltávolító.

Alkalmas a szilikon, ragasztó maradékok, tömítőanyagok, kátrány, aszfalt, viasz, lakkozott és nem 
lakkozott felületekről való szilikon csiszolók, textil, gumi, üveg sérülésmentes eltávolítására.

Rend. sorszám: 34705 1 l Pléh edény

Brake Parts Cleaner 2
Egy gyorsan száradó, magasnyomású tisztító.

Speciálisan tárcsa- és dobfékek, valamint kuplung tisztítására állítottak elő.

- Többoldalú tisztító
- Minden helyzetben fújható
- Magas nyomás és gyors tisztítás

Rend. sorszám: 83910 600 ml Palack
           84127 25 l Kanna

Engine Cleaner
Nem ártalmas, biológiailag lebontható motor zsírtalanító.

Összeférhető a modern gépjármű festékbevonatokkal, műanyaggal, gumival és fém alkatrészekkel. 
Kompatibilis a gőztisztító gépekkel.

- Vízbázisú formula, nem ártalmas oldószerek
- Kiváló tisztítóképesség, alacsony VOC
- Teljesen lebontható, nincs káros hatással a környezetre

Rend. sorszám: 34899 5 l Kanna
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Glass Kleen
Tisztító koncentrátum üvegre.

Egy tisztító, amely gyorsan eltávolítja a zsíros réteget, rovarokat és nikotint az üveg és festett 
felületekről.

- Speciális habosodás gátlót és homályosodás gátlót tartalmaz
- Friss citromos illatú
- Nyom és folt nélkül tisztít
- Koncentrátum 1:40

Rend. sorszám: 86440 960 ml Flakon



Perfect Inox
Nagy hatékonyságú, könnyen felhasználható saválló anyag, felület tisztító.

Eltávolítja a szennyeződést és az ételmaradványokat környezetszennyezés nélkül és egy védőfilmet képez.

- Nemzetközi élelmiszeri elfogadtatása van (NSF A7)
- Véd a szennyeződéstől és a foltosodástól
- Gyors hatékonyság, könnyű alkalmazás
- Biztos alkalmazás élelmiszerek környezetében
- Könnyű tisztító, pénzt és fáradságot takarít meg
- Hosszantartó fényességet és jó kinézetet érhetünk el

Rend. sorszám: 84119 500 ml Palack

Fuel Guard II
Kent üzemanyagrendszer tisztító.

Erőteljes és hatékony tisztító az üzemanyag rendszerekben, mind a benzines mind a dízel 
motorokban.Egyedülálló és erősen koncentrált multifunkcionális benzin és dízel üzemanyag adalék az 
üzemanyag rendszerek hosszú távú tisztítására, karbantartására.

- Biztonságos a katalizátorra & kompatibilis a HDi motorokkal, dízel és részecskeszűrőkkel
- Keni az üzemanyag részeket - megnöveli a szivattyú és injektor élettartamát
- Szétszórja a vizet az üzemanyagban - elkerüli a korrózió-, bakteriális és gombás 
  szennyeződéseket

Rend. sorszám: 83970 250 ml Flakon
           83975 5 l Kanna
           83977 200 l Hordó

Graffiti-Off
Hatékony és kiváló minőségű ipari graffiti eltávolító.

Speciálisan kifejlesztve a graffiti gyors és biztonságos eltávolítására szilárd és merev felületekről.
Különösen hatásos a karosszéria alkatrészekre, fémfelületekre, falakra, különböző műanyag tárgyakra 
és konténerekre. 

- Nem tartalmaz klóros oldószereket
- Tixotróp összetétel - jól tapad a függőleges felületekhez is
- Habszerű konzisztencia - mélyebb tisztítás lágy vagy szilárd felületeken

Rend. sorszám: 86315 400 ml Palack
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Multi-Cleaner
Sokcélú, vizesbázisú tisztító szövetre, fémre és tetőkárpitra.

Tisztít és kondicionál minden típusú vinil-, műanyag- és kemény gumifelületeket egy új, természetes réteget 
képezve.

- Hatékony a kerekeken és dísztárcsákon
- Használja természetes színű műanyag lökhárítókon
- Kiváló a lakókocsik külsején

Rend. sorszám: 80260 1 l Flakon
           80261 5 l Kanna



Tar & Glue Remover
Kátrány- és ragasztó eltávolító.

Oldószerek komplex keveréke a kátrány, ragasztó, fa nedveinek és gyanta lerakódás eltávolításához, 
járművek belsejéről és külsejéről és festékbevonatairól.

- Hatékonyan távolítja el a kátrány- és olaj lerakódásokat
- Eltávolítja a fa nedveket és gyantát
- Sokoldalú - kisebb készlet

Rend. sorszám: 84957 1 l Pléh edény

Special Release Agent
Egy speciális oldószer szinte minden ragasztóanyaghoz és butyl masszához.

Feloldja az olyan ragasztóanyagokat, mint a díszlécekre, rendszámtáblára, lökhárító szerelvényeire 
használatos kétoldalas ragasztó-szalagok.

- Oldja a díszléceket és emblémákat.
- Oldja a régi fólia ragasztóanyagot
- Sem a lakkra, sem a gumira nem veszélyes
- Hűti az ablaküveg kivágásánál a drótot

Rend. sorszám: 30125 400 ml Palack

Oil Absorbent Granules
Magas nedvszívó tulajdonságokkal rendelkező granulátumok.

Felszívja az olajat, vizet, vegyszereket, hígítókat és maró hatású anyagokat

- Magas folyadék abszorpció - alacsonyabb fogyasztás
- Jóváhagyva az Institute for Materials Research (MPA NRW) által.
- SETRA tanúsítvány
- Biztonságos használat, nem káros az egészségre

Rend. sorszám: V2001 20 l Zsák
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Graffiti Wipes
Nedves törlőkendők graffitik és spray festékek eltávolítására.

Impregnált kendők a nem porózus felületekre, mint például: fém redőnyök, buszmegállók, garázskapuk, 
reklám transzparensek, buszok, vonatok, villamosok, liftek, közúti jelzőtáblák és sok más felület.

- Fehér impregnált törlőkendők
- Kellemes citrus illat
- Eltávolítja a különböző típusú festékeket, tintákat, graffitiket és szövegkiemelő filceket
- Nem toxikus, nem gyúlékony

Rend. sorszám: 85978 50 db Doboz



General Hand Cleaner
Egy magas hatékonyságú kéztisztító.

Kímélettel a bőrre és teljes körű védelmet nyújt a szennyeződések, mint. az olaj és zsír ellen.

- Nem káros a bőrre és megőrzi a bőr természetes védő rétegét
- pH és szilikon mentes és bőrgyógyászatilag tesztelt
- Eltávolítja a makacs szennyeződéseket

Rend. sorszám: 86198 3 l Műanyag edény
           86202 1 db Adagoló
           86203 1 db Fali tartó

Finishing Cloths
Többfunkciós tisztítókendő mikroszálas anyagból. 

A statikus elektromosságnak köszönhetően nyeli el a port és a szennyeződéseket.

- Nagyon nedvszívó, 500-szor mosható, finom struktúra.
- Mosásnál fehérítőt és öblítőt ne alkalmazzunk!

Rend. sorszám: 86343 3 db 
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Kent Hand Wipes
Gyorsan ható kéztisztító kendő.

Tisztít, szárít és ápol egy menetben, szappan, víz, törlőkendő használata nélkül, ill. nem kell mosdóba menni.

- Bőrápoló adalékkal
- Egy erős tisztítóanyaggal átitatott Polipropylen kendő, ami eltávolítja a legtöbb 
  kikeményedett szennyeződéseket, mint olaj, zsír, lakk, tinta és ragasztóanyag

Rend. sorszám: 86088 50 db Pléh edény



Tömítések és szivattyúk tömítése

Siligasket 2
Egy RTV tömítőpaszta.

Egyszerűen használatra töltött, nyomás alatt lévő palackban.

- Olaj és zsírellenálló
- Megfelel a GM 9985443 tipusnak
- Nincs hatással a szenzorokra
- Megfelel a gyári tömítésnek
- Nem károsítja a lambdaszondát és a katalizátort

Rend. sorszám: 34337 200 ml Nyomásálló edény
           84179 100 ml Nyomásálló edény
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Siligasket Neutral
Egy magas kvalitású semleges szilikonos RTV tömítőanyag.

Egy termék, amelyet speciálisan a gépkocsikban készítendő lapos tömítések alkalmazására fejlesztettek ki.

- Ellenáll a tüzelőanyagoknak és egyéb vegyi anyagoknak is
- A nagyon gyorsan kialakuló bevonat csökkenti a szerelés idejét
- Széles skálájú hőmérsékletek - 50 °C-tól + 250 °C-ig
- Összhangban van a General Motors szabvánnyal

Rend. sorszám: 85283 200 ml Nyomásálló edény

Anaerobic Adhesives Kit
5 anaerob tömítőt tartalmazó készlet.

Teljes anaerob tömítő készlet bármilyen típusú használathoz.

- Z0007-es készlet: Nutlock, Studlock, Powerlock, Prelock, Rapid Gasket
- Z0008-as készlet: Nutlock, Studlock, Powerlock, Prelock, PipeSeal

Rend. sorszám: Z0007 1 Készlet
  Z0008 1 Készlet

Nutlock
Egy sokoldalú, újra oldható, közepes szilárdságú anaerob menetrögzítő anyag.

A Nutlock úgy lett tervezve, hogy a csavarok és anyák egyszerűen legyenek szerelhetők, a ragasztó 
kikeményedése által, de a vibrációtól a csavarok feloldása elkerülhető legyen.

- Olajálló
- Egyszerű felhasználás
- Magas ellenállás
- Nagy hőmérsékletállóság -55 °C - +150 °C

Rend. sorszám: 86539 50 ml Flakon

Studlock
Egy nagyszilárdságú anaerob csapágyrögzítő.

Hengeres részek tartós rögzítéséhez, mellyel a tartósan igénybe vett alkatrészeket biztosítja.

- Egy aktív nyersanyagon a rögzítettség szilárdságát 2 perc alatt éri el (ezután nem szerelhető kézzel), 
  ahogy relatív gyorsan átkeményedik polírozott acélokon, vasanyagokon
- Acrylsav helyett innovatív tapadássegítő adalékot tartalmaz- csökkentett irritálószer tartalmú 
  formulával
- Tipikus kézi szilárdságérték: 10-15 perc acélon 0,05 mm résméretnél
- Tipikus végszilárdsági érték: nyírási szilárdság >30 N/mm2 (perselyek és csapok)
- A Kent HS Studlock ellenáll több anyagnak, mint pl.: üzemanyagnak, olajnak, kemikáliáknak és 
  oldószereknek

Rend. sorszám: 86540 50 ml Flakon
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Powerlock
Univerzális magas teljesítményű anaerob biztosítóanyag.

Kitűnő réskitöltési képességgel.

- Magas szilárdságú anaerob biztosítóanyag, zöld színben - ideális a meglazult vagy pontatlanul 
  elhelyezett elemek rögzítéséhez
- Kitűnő réskitöltési képesség - 0,25 mm-ig
- Magas hőmérsékleti ellenállás +180 °C-ig
- Biztosítja a tökéletes rögzítést, még az enyhén olajos csavarok esetében is
- Primer használata nélkül a passzív vagy aktív fémeken - időmegtakarítás karbantartás közben.
- Magas kémiai ellenállás a legtöbb ipari folyadékkal szemben
- NSF P1 tanúsítvány - alkalmas az élelmiszeriparban való használathoz

Rend. sorszám: 86541 50 ml Flakon

Prelock
Univerzális anaerob biztosítóanyag közepes szilárdsággal.

Alkalmas a már előre rögzített csatlakozók biztosítására.

- A kapilláris hatásnak és a viszkozitásnak köszönhetően könnyedén hatol a menetekbe - ideális az 
  előre összeszerelt csavaros csatlakozókhoz
- Magas hőmérsékleti ellenállás - +180 °C-ig
- Biztosítja a tökéletes rögzítést még az enyhén olajos csavarok esetében is
- Primer használata nélkül a passzív vagy aktív fémeken - időmegtakarítás karbantartás közben
- Magas kémiai ellenállás a legtöbb ipari folyadékkal szemben
- NSF P1 tanúsítvány - alkalmas az élelmiszeriparban való használathoz

Rend. sorszám:  86542 50 ml Flakon

Pipe Seal
Egy magas viszkozitású anaerob tixotróp paszta PTFE tartalommal.

Alkalmazható különféle menetes csatlakozások tömítésére, védelmet biztosítva a víz, olaj, gáz és más 
gyakori csövekben előforduló anyagok ellen.

- Jóváhagyva a tisztavízzel való használathoz - WRAS tanúsítvány BS6920-1:2000
- Gyors száradás, általában <15 perc 20 °C-on
- Hőmérséklet tartomány: -50 °C és +150 °C
- Nyírószilárdság: 6-13 N/mm2 (DIN 54452)
- Szakítónyomaték: 15 N/m. Ajánlott menetnagyság 6 mm-től 75 mm-ig (durván)
- PTFE tartalom a hozzáadott síkosságért

Rend. sorszám: 86543 50 ml Flakon
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All In One
Egy modern, fejlett technológián alapuló anaerob, teflon tartalmú tömítőanyag.

Közepesen erős rögzítést biztosít vízrendszerek kötéseinek a szigetelésénél. Rendkívül viszkózus, 
tixotróp gél állagú, gyorsan kikeményedő és azonnal 10 bar nyomásnak ellenálló. 

- Anaerob javító rendszer - csak akkor tömít, ha az oxigéntől el van zárva. A felesleges tömítőt, a 
  szilikonnal szemben, a rendszerben lévő folyadék elmossa
- Magas viszkozitású tixotróp gél - ideális alkalmazás külső területen, megakadályozza a folyadék 
  vesztést
- Aktivátorral a kötésidő gyorsítható: 10-30 perc között 20 °C

Rend. sorszám: 86544 50 ml Flakon

Anaerobic Activator
Oldószeralapú aktivátor.

Az anaerob ragasztók gyorsabb kikeményedésére használják.

- Felgyorsítja az anaerob ragasztók kikeményedését
- NSF P1 tanúsítvány - alkalmas az élelmiszeriparban való használathoz

Rend. sorszám: 86545 200 ml Palack

Rapid Gasket
Anaerob gitt a pontosságot követelő alkalmazásokhoz.

Alkalmas a pontos és tiszta alkalmazásokhoz, ezért ideális az iparban elvégzendő különböző tömítő 
alkalmazásokhoz.Tixotróp, nem folyik, nem csöpög és levegő hiányában szárad. A tömítő maradékai 
könnyen eltávolíthatóak, nem károsítja az érzékelőket/szenzorokat és a katalizátorokat.

- Ideális a peremek pontos tömítéséhez, jól alkalmazkodik a különböző formákhoz
- Nem veszít rugalmasságából, nem zsugorodik össze - tixotróp tulajdonságok
- Pontos és tiszta használat az applikációs toldatnak köszönhetően

Rend. sorszám: 86553 50 ml Flakon

Gasket & Carbon Stripper
Gyors hatású tömítés és karbon lerakódás eltávolító termék.

Gyorsan és egyszerűen távolítja el a lerakódott kormot, és oldja a használt tömítőanyagok úgy, hogy a 
motoralkatrész nem sérül.

- Oldja a parafát és a sajtolt tömítéseket
- Vízzel lemosható
- Lakkozó pisztoly tisztítására is alkalmas
- Eltávolítja a lakkot a műanyag lökhárítóról és a keréktárcsáról

Rend. sorszám: 60065 200 ml Palack
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Leak Detector
Egy mikro-finom hab, mely a felfújást követően azonnal megmutatja a legkisebb réseket.

Spray a repedések és szivárgások kimutatására a gázcsöveknél és egyéb nyomástartó rendszereknél

- Biológiailag lebomló
- Gyors felderítés
- Nem robbanásveszélyes
- Nem korrozív, biztonságos több felületen
- Veszélytelen a felhasználóra
- Biztonságos kapcsolat a robbanásveszélyes gázokkal
- Nem okoz további károkat

Rend. sorszám: 84597 400 ml Palack

Lubri-Pack
Nagyteljesítményű szivattyú tömítés.

Rendkívül sokoldalú, helyettesítője a legtöbb hagyományos tömítőnek

- Nem szemcsés, nem tesz kárt a tengelyeken és perselyeken
- Rugalmas, könnyen vágható és felrakható
- Kiváló hőelvezetés, hidegebb munka, önkenő
- Akár tízszer hosszabb élettartam, mint a hagyományos tömítők
- Finom szálak, amik alkalmazkodnak a kopott tengelyek a kiváló tömítés érdekében
- Alkalmas nagy tengelyfordulathoz, 18 m/sec

Rend. sorszám: 33367 2 m x 12,7 mm
           33357 3,5 m x 9,53 mm
           33351 5,5 m x 7,94 mm
           33347 7,5 m x 6,35 mm
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Ragasztó- és tömítőanyagok

Rotabond 2000
Nagy teljesítményű, egykomponensű MS-Polimer ragasztó és tömítő.

A Kent Rotabond MS egy olyan MSP tömítőanyag, melyet elasztikus fugázásra és tömítésre állítottak 
elő. Alkalmas ragasztásra és tömítésre egyaránt.

- Oldószer-, izocyanát- és PVC mentes
- Nagyon jó UV ellenálló
- Alapozásmentesen alkalmazható
- Tartósan rugalmas
- Neutrális, szagtalan és gyorsan átkeményedő
- Bőrösödés után átlakkozható
- Nem zsugorodik, reped, keményedik
- Hosszú élettartam

Rend. sorszám: 34452 290 ml Fekete  Kartus
           34453 290 ml Barna  Kartus
           34454 290 ml Fehér  Kartus
           34456 290 ml Szürke  Kartus
           85465 290 m Ezüstszürke Kartus
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Rotabond MS
Egy olyan MSP tömítőanyag, melyet elasztikus fugázásra és tömítésre állítottak elő.

Alkalmas ragasztásra és tömítésre egyaránt.

- Oldószer-, izocyanát- és PVC mentes
- Nagyon jó UV ellenálló
- Alapozásmentesen alkalmazható
- Tartósan rugalmas
- Neutrális, szagtalan és gyorsan átkeményedő
- Bőrösödés után átlakkozható
- Biztonságos alkalmazás 
- Hosszú élettartam
- Nem zsugorodik, reped, keményedik

Rend. sorszám :85081 290 ml Fehér Kartus
           85082 290 ml Szürke Kartus
           85083 290 ml Fekete Kartus
           85265 1 db Applikációs csőr (lapos)

Rotabond HS
Egy nagyszilárdságú tömítő- ragasztóanyag MS Polymer bázison, csekély nyúlással.

Környezetbarát, oldószer és isozyanat mentes

- Lehet csiszolni kikeményedés után
- Semleges, szagtalan és gyorsan kikeményedik
- Kompatibilis a legtöbb festék rendszerekkel
- Magas szakítószilárdságú és rugalmas

Rend. sorszám: 83501 290 ml Kartus

Rotabond Hi Tack
Kiváló minőségű MS polymer alapú ragasztó és tömítőanyag.

Kiváló kiindulási szilárdság és tapadás, ezért különösen alkalmas függőleges tárgyak rögzítésére, mint 
pl.: homlokzati panelek. Semleges szaggal rendelkezik, nem rozsdásodik, ragaszt és tömít különféle 
anyagokat. Alkalmazható panelek, hőszigetelő lapok, gipsz táblák, farostlemezek, táblák, keretek, 
üvegezések, csempék, stb..

- Kitűnő kezdeti erő
- Nem tartalmaz oldószereket vagy izocianátokat
- Állandóan hajlékony - nem zsugorodik, nem repedezik, és nem keményedik meg
- Száraz vagy nedves felületre történő alkalmazás - kiváló UV ellenálló képesség

Rend. sorszám: 85608 290 ml Kartus
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Rotabond Fast Tack
Rendkívül gyors, egykomponensű MS Polymer alapú ragasztó és tömítőanyag.

Jellemzője a gyors kezdeti szilárdság és kiváló tapadás a legtöbb felülethez, mint pl.: lakkozott és nem 
lakkozott felületek, csupasz fém, horganyozott felületek, alumínium, fa, beton, kerámia, tégla, kő, 
vakolat, üveg, üvegszál és PVC. A beltéri és kültéri alkalmazások széles skálájához alkalmazható, 
vízszintes és függőleges aljzatokon egyaránt.

- Rendkívül gyors kezdeti szilárdság 
- Primermentes használat
- Nem tartalmaz oldószereket vagy izocionátokat
- Tartósan rugalmas - nem zsugorodik, nem reped és nem keményedik
- Alkalmazás száraz vagy nedves felületen

Rend. sorszám: 86608 290 ml Kartus

MS Clear HS
Magas minőségű ragasztó és tömítő gitt, amely MS Polymer alapú.

Az MS Clear HS leginkább külső és belső heterogén felületeken használható, ahol fontos 
bebiztosítani a rugalmas tömítést. Leginkább a pultoknál, fülkéknél, polcoknál, üvegházaknál, 
utánfutóknál, fürdőszobáknál, mellékhelységeknél és általános épületeknél alkalmazható.

- Megszilárdulás után átlátszó, a kapocs láthatatlan, átlátszó
- Nem tartalmaz oldószereket, izokianátokat - biztonságos használat
- Hatékonyabb tapadáshoz használjon KENT MS Prep-et
- Kiváló ellenálló képesség az UV fény, öregedés és sárgulás ellen
- Megszáradás után is rugalmas, nem zsugorodik, nem repedezik
- Szagtalan

Rend. sorszám: 85050 310 g Kartus

2K MS Sealer
Kétkomponensű MS polymer alapú ragasztó és tömítőanyag. 

Gyorsan szárad, gyorsan keményedik és kiválóan tapad a különféle felületekre. A 2K MS Sealer a 
különböző profilok, pléhek vagy akár nagyobb területek ragasztására és tömítésére is egyaránt 
alkalmas. A keverő toldat segítségével vagy kézi és automatikus adagoló pisztollyal is használható. 
Keverési arány 1:1.

- Egyszerű alkalmazás az adagoló pisztoly segítségével
- A termék megőrzi rugalmasságát még a végleges megszáradás után is, minimális zsugorodás, ellenáll 
  a vibrálásnak, jó ellenállás az UV fények ellen
- Nedves felületekre is használható, átlakkozható
- Kiváló tapadás fémekre, üvegre, műanyagokra, lakkozott felületekre, fára, betonra
- Nem tartalmaz izocianátokat, oldószereket, szilikonokat

Rend. sorszám: 85239 250 ml Kartus
  85246 6 db Keverőszár
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Rapid Bond
2-komponensű metakrilát ragasztó.

A RAPID BOND ideális az anyagok strukturális ragasztásához, mint például: acél, műanyag, kerámia. 
Ahol szükséges a szilárd ragasztás elérése a RAPID BOND tökéletes választás.

- A keverőcső segítségével a termék azonnali használatra alkalmas
- Ideális az acél, alumínium, polikarbonát és a műanyag többségének ragasztásához
- Magas szerkezeti szilárdság
- Ellenáll az oldószereknek, benzinnek, kenőanyagoknak és tisztítószereknek

Rend. sorszám: 85042 250 ml Kartus
           86031 1 db Keverőszár
           85043 50 ml Kartus
           85045 1 db Keverőszár

Rapid Bond 15+60 Min
Egy kétkomponenses, methacrylbazisú ragasztóanyag.

Egy kétkomponenses, metacrylat bázisú ragasztóanyag 15 vagy 60 perces nyitvatartási idővel.

- Nagy merevedő képesség
- Négyszögű keverőszár
- Ellenáll szénhidrogénnek, savnak, lúgnak
- Új akryl-elastomer technológia
- Hosszantartó nyitvatartási idő

Rend. sorszám: 85251 250 ml 15 min. Kartus
           85253 250 ml 60 min. Kartus
           85045 6 db Keverőszár

Injection Resin
Sztirolmentes epoxyakrylát gyanta (kémiai horgony).

Az oszlopok, betonba való vasszerkezetek, téglák vagy természetes kövek rögzítésére lett 
kifejlesztve. Gyors és megbízható alternatíva a szögek, csavarok, tiplik vagy akár az acél horgonyok 
helyettesítésére, melyek az acélcsarnokok horgonyozásánál, korlátoknál, kerítéseknél, oszlopoknál 
alkalmazhatóak.

- Nedves körülmények között is jól alkalmazható
- A kétkomponensű rendszernek köszönhetően nagyon gyors a termék megkeményedése
- A patronok alkalmasak a klasszikus adagolópisztolyokba
- Jó kémiai ellenállás
- Ideális beltéri és kültéri használatra

Rend. sorszám: 86120 165 ml Kartus
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Expanding Foam
Kétkomponensű poliuretánhab, 10:1-hez terjeszkedési aránnyal.

Ideális különféle nyílások kitöltéséhez az autószervizekben, építőiparban, fagyasztóiparban, 
zajcsökkentés esetében, stb..

- Tömör habszerkezetet hoz létre
- Ideális beltéri és kültéri használatra
- A nehezen elérhető helyekre is behatol
- Átlakkozható

Rend. sorszám: 84508 50 ml Fehér Kartus
  84511 50 ml Szürke Kartus
  84005 1 db Aplikációs pisztoly
  84004 1 db Keverőszár

Butyl HT
Butil tömítőanyag a csatlakozások kitöltéséhez és tömítéséhez.

Kiváló minőségű butil tömítőanyag, amely számos aljzathoz tapad hozzá bármilyen előkészítés vagy 
alapozó nélkül. Száraz felületet hoz létre, amely után lefesthető vagy lakkozható. Nem tartalmaz aromás 
oldószereket és kiváló védelmet biztosít az UV fénnyel szemben, ezért a kültéri alkalmazás is 
lehetséges.

- Jó tapadás a különböző felületekre szükséges előkészítés nélkül
- Ideális a csatlakozások kitöltéséhez és tömítéséhez
- Ezután átfesthető vagy átlakkozható
- Ellenáll az UV sugaraknak és az öregedésnek/elhasználódásnak
- Két színben is elérhető: fekete és elefántcsontszín

Rend. sorszám: 84582 310 ml Fekete  Kartus
  84580 310 ml Csontfehér Kartus

Sani Bond Plus
Kétkomponensű gyorsan keményedő acetoxi-szilikon.

Különböző tömítési területekre lett kifejlesztve, mint pl.: kádszélek, zuhanyzófülkék, konyhai 
armatúra, stb..

- Ellenáll a penésznek - alkalmazható vizes vagy nedves területeken is
- Jó tapadás a kerámiához, porcelánhoz, alumíniumhoz és a rozsdamentes acélhoz - egy termék 
  számtalan alkalmazásra/felületre

Rend. sorszám: 84286 280 ml Átlátszó  Kartus
  84293 280 ml Fehér  Kartus
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2K Epoxy Panel Bond
Kétkomponensű epoxi anyag a fémek szerkezeti ragasztására.

A ragasztás és összekötés széles használati skáláját prezentálja a termék, mint pl.: karosszéria 
alkatrészek, tetők, sárvédők, stb.. Kiváló tapadási tulajdonságai vannak különféle felületekhez, mint pl.: 
szénszálas polimerek, laminált anyagok, ABS, alumínium, horganyzott acél, stb..

- Epoxigyanta alapú - jobb merevség és könnyű szerkezet
- Ponthegeszthetéssel hegeszthető kötés még a teljes keményedés előtt - nem szükséges 24 órát várni 
  a hegesztés előtt
- Csiszolható és átlakkozható
- Ellenáll az elektroforetikus lakkozásnak, porfestésnek és lakkozó kabinokban előforduló 230 °C magas 
  hőmérsékleteknek is
- Egyedülálló rozsdásodás gátló készítmény - ideális különböző típusú fémek ragasztására
- Magas felszívódás és nagyon jó ütésállóság - Thatcham tanúsítvány
- Univerzális patron - kompatibilis bármilyen 1K típusú pisztollyal

Rend. sorszám: 86496 195 ml Kartus
  86511 1 db Keverőszár

2K Metal Epoxy Adhesive
Gitt a sérült fémfelületek gyors javításához.

Kétkomponensű epoxy gitt rozsdamentes acél részecskékkel. A termék összekeverése és megkötése 
után egy erős és szilárd kötés jön létre. Különböző típusú anyagokra alkalmazható, fém, fa, kerámia, 
falazat és a legtöbb műanyag.

- Megmunkálható, fúrható, vágható, esztergályozható, stb.
- Nem tartalmaz hígítót és illékony anyagokat
- Gazdaságos, könnyen kezelhető fecskendővel, amely kiküszöböli a veszteséget
- Gyors és hatékony - minimálisra csökkenti az állásidőt, költséghatékony
- Kiválóan ellenáll az akár nagy mennyiségű vegyszernek és oldószernek is
- Ellenáll a különböző ütközésnek, nyomásnak és kopásnak

Rend. sorszám: 86269 43 g Kartus

Multibond HS
Egy univerzális, fújható ragasztóanyag.

Nagy ragasztóerővel és rövid száradási idővel. A terméksajátosság javítása érdekében a szóró palackot 
egy állítható szórófejjel szerelték fel a szóráskép és mennyiség szabályozása miatt.

- Rövid száradási idő
- Magas kezdeti szilárdság
- Állítható szórófej
- 24 hónapos raktározás

Rend. sorszám: 34353 500 ml Palack
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Super Bond Kit
KENT Super Bond Kit egy pillanatragasztókat tartalmazó készlet.

Praktikus műanyag dobozban kerül kiszállításra.

- Bármilyen ragasztó munkához ideális

Rend. sorszám: Z0006 1 Készlet

Super Bond 2
Alacsony viszkozitású pillanatragasztó.

Ideális különböző anyagok ragasztására, mint pl.: fa, fém, műanyag, alumínium, PVC, akril, 
polikarbonát, ABS, tömör polisztirol, elasztomerek, üveg, karton, papír és mások.

- Optimális viszkozitás - alkalmas a legtöbb munkához
- Magas hőmérsékleti ellenállás 120 °C-ig
- Praktikus zár egyszerű adagolással a hegy eldugulása nélkül

Rend. sorszám: 86514 20 g Flakon

Super Bond Gel
Szuper gyors, magas minőségű zyanakrylat ragasztó.

Fa, műanyag, papír/kártya, gumi, fém, üveg és bőr ragasztásához. Nem tartalmaz veszélyes oldószert 
vagy összetevőt, amely veszélyes a környezetre vagy a vízi élővilágra.

- Gyorsan keményedő
- Oldószermentes
- Erős
- Minimális előkészítés
- Dugulás elleni kupak
- Használja Kent Activset-tel

Rend. sorszám: 86515 20 g Flakon

Super Bond Ultra Gel
Gumival edzett cianoakrilát pillanatragasztó. 

Kitűnő kitöltési tulajdonságok. Ellenáll az ütésnek és rezgésnek. Alkalmas gépek, motorok, szivattyúk és 
más alkatrészek javítására.

- A legjobb megoldás kis repedések és nyílások kitöltésére
- Kiváló ütésállóság - ellenáll az ütközésnek és rezgésnek
- Magas szakítószilárdság és nyírószilárdság
- Nincs szaga - alkalmas a szellőzés nélküli helyiségekben való használatra is

Rend. sorszám: 86516 20 g Tubus
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Erős és rugalmas javítást biztosít olyan anyagokon, mint a bőr, gumi vagy más egyenetlen, illetve 
hajlított felületeken. Rezgésálló és ütésálló, ezért ideális a gépek, motorok és szivattyúk közelében 
végzett javításokhoz.

- Gumival edzett ragasztó - ideális a javításhoz, melyek rugalmasságot követelnek
- Ellenáll az ütközésnek és rezgésnek
- Nem csepeg - lehetővé teszi a javításokat bármilyen szögben vagy függőleges felületeken
- Magas szakítószilárdság és nyírószilárdság
- Praktikus zár egyszerű adagolással a hegy eldugulása nélkül
- Nincs szaga - alkalmas a szellőzés nélküli helyiségekben való használatra is

Rend. sorszám: 86517 20 g Flakon

Super Bond Flex
Gumival edzett fekete cianoakrilát pillanatragasztó.

Super Bond Activator
Kikeményítő gyorsító pillanatragasztókhoz.

A kötés szilárdságságának növelésére és a kikeményedés felgyorsítására alkalmas porózus felületeken, 
mint pl.: EPDM, polietilén, polipropilén és üveg. Ideális a még meg nem száradt ragasztókra való 
használatra is, mint pl.: repedések vagy rések kitöltésekor. Használható továbbá a kevésbé kedvező 
időjárás esetében is, mint pl.: szárasság vagy hideg.

- Alapozó és gyorsító egyben - az erősebb kötés elérése érdekében
- Permetezhető lágy spray - homogén alkalmazásra

Rend. sorszám: 86518 150 ml Palack

Super Bond Pen
Szuper gyors, magas minőségű zyanakrylat ragasztó.

Fa, műanyag, papír/kártya, gumi, fém, üveg és bőr ragasztásához. Nem tartalmaz veszélyes oldószert 
vagy összetevőt, amely káros a környezetre vagy a vízi élővilágra.

- Gyorsan keményedő - kötési erő másodperceken belül elérhető, így időt takarít meg
- Minimális előkészületet igényel - csak a felület tisztítása szükséges, időtakarékos
- Dugulásmentes kupak- megelőzi a ragasztó kikeményedését a tartályban
- Optimális viszkozitás - beszivárog a résekbe megfolyás nélkül

Rend. sorszám: 85603 10 g Toll
           85602 10 g Cseretöltelék
 

Super Bond Powder
Por a lyukak és repedések kitöltéséhez és megerősítéséhez.

Alkalmazható bármilyen cianoakrilát pillanatragasztóval a Super Bond termékcsaládból.

- Azonnali szilárd kötést hoz létre
- Kitölti a lyukak, repedések, hézagok nyílásait többféle anyagtípustól függetlenül
- A kikeményedés után csiszolható, fúrható, lakkozható és homokszórással is kezelhető
- Alkalmas fémekre, fára, műanyagokra, kerámiára és a legtöbb műanyagra

Rend. sorszám: 86486 30 g Flakon
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Ragasztószalagok és javítóanyagok

High Strength Tape
Extraerős kétoldalú ragasztószalag.

Alkalmazható a legtöbb sima és szilárd, valamint lakkozott és simított felületekhez.

- Nagyon jó ragasztóerő
- Könnyen lehúzható hordozóanyag
- Nyomásra aktivizálódó ragasztóanyag
- Nagymértékben vízálló, oldószernek ellenáll
- Többrétegű felhasználás

Rend. sorszám: 34000 6,3 mm x 15 m Tekercs
           34118 9 mm x 15 m Tekercs
           40519 12,7 mm x 15 m Tekercs
           40520 15,8 mm x 15 m Tekercs
           40521 25,4 mm x 15 m Tekercs
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Waterproof Tape Black
Nagyon ellenálló különleges fekete szalag.

Igényesebb használatra, melynek alapja egy szilárd anyagra rákent érzékeny ragasztó. Használható 
tömítésre, védelemre, erősítésre, merevítésre, összekapcsolásra… Tökéletesen alkalmazható a 
gépkocsi üvegek használata utáni rögzítésére is.

- 40%-al erősebb, mint a hagyományos vízálló szalagok
- Beltéri és kültéri használatra
- Vízálló, átlakkozható

Rend. sorszám: 84592 50 mm x 50 m Fekete Tekercs
           86144 50 mm x 50 m Ezüst Tekercs

Double Sided Cloth Tape
Kétoldalas textilanyagból készült szalag.

Könnyű eltépni, pozícionálni és magas a kezdeti tapadása. A szalag használható alapzatokra, mint pl.: 
fém, fa, legtöbb műanyag, szőnyeg, stb.. Beltéri alkalmazás.

- Magas kezdeti tapadás, nagy tapadó réteg, hozzá tapad a sima és egyenetlen felületekhez is
- Alkalmas az alacsony felületi feszültséggel rendelkező felületekre is (PE, PP, PVC, TPO, stb.)
- Kézzel is könnyen eltéphető, könnyen áthelyezhető maradványok nélkül

Rend. sorszám: 86385 50 mm x 25 m Tekercs

Python Wrap II
Egyedi, önvulkanizáló szalag.
Csöveken és egyéb vezetékeken található szokványos repedések javítására alkalmas. Ideális a váratlan 
balesetek okozta törések/repedések sürgős javítására. A magas tapadás és szilárdság lehetővé teszi a 
csövek, nyomócsövek és tartályok gyors javítását.

- A javítást megelőzően nem szükséges kikapcsolni a rendszert
- Javítás előtt nem szükséges a felület tisztítása és polírozása
- Extrém nyomásállóság 23 bar-ig
- Extrém ellenállás a vegyi anyagokkal szemben (pl. MEC/toluol)
- Extrém ellenállás az UV sugárral szemben
- Extrém hőállóság -55 °C és + 260 °C között
- Nem káros: nem tartozik a karcinogén, mutagén és reprotoxikus anyagok közé

Rend. sorszám: 86067 150 cm x 2,5 cm Tekercs
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Versatape
Tökéletesen tapadó szalag a legtöbb felülethez.

Kárpitok, huzatok vagy bélések rögzítésére lett kifejlesztve…Izolálja a víz mellett elhelyezkedő 
elektromos csatlakozásokat, kötéseket. Megakadályozza a nedvesség behatolását, de a rugalmasságot 
megőrzi. Ellenáll a gyakori hőmérsékleti ingadozásoknak. 

- Tömítés és tekercsben ragasztás, összeköti a nedves és száraz felületeket is
- Kíméletes használat minden típusú felületre, legyen az festett vagy festetlen
- Hőmérséklet-tartomány -30 °C és +80 °C között

Rend. sorszám: 34830 12,5 mm x 15 m Tekercs
  34835 19 mm x 15 m Tekercs



Patch ‘n’ Bond Steel
Kézzel formázható, nem rozsdásodó acélerősítő epoxy gitt.

A Patch ´n´ Bond Steel egy kétrészes epoxy javító rúd, mellyel tartósan javíthatóak a csövekben, 
tartályokban, üzemanyag vezetékekben, radiátorokban és szellőzőkben létrejött horpadások, 
karcolások, vágások vagy lyukak. Ideális a sürgős javításokhoz, átépítésekhez és tökéletes az acél 
alkatrészek, például a menetek, kis alkatrészek, rozsdás fémek, szerszámok, kilincsek, stb.

- Két komponens egy rúdban - biztosítja a megfelelő keverési arányt, kézzel is könnyen 
  keverhető
- Nem zsugorodik vagy reped
- Gyors megmunkálási idő - lehet fúrni, reszelni, őrölni vagy csiszolni, mindössze 45 perc 
  alatt elérhető ez az állapot

Rend. sorszám: 86025 114 g Tubus

Patch ‘n’ Bond Universal
Kétkomponensű epoxi anyag.

Különböző anyagok gyors javítására tervezték.

- Sokoldalú felhasználás - egy termék különböző típusú anyagra
- Készen áll a használatra - nem szükséges mérő- vagy keverőszerszám használata
- Gyors kikeményedés - funkcionális szilárdság már 1 óra elteltével
- Magas vegyi ellenállás a legtöbb ipari folyadékkal szemben
- Nem csepeg, alkalmas különféle fémekhez, továbbá használható kültérben és beltérben egyaránt

Rend. sorszám: 86025 114 g Tubus

Patch 'n' Bond Wood
Kétkomponensű epoxi javítóhabarcs fához.

Ideális a bútorok, fa panelek, ajtókeretek, ablakok, stb. javításához.

- Gyors kikeményedés, mechanikusan megmunkálható, csiszolható, fúrható, gyalulható és lekenhető 
  már 30 perc után
- A fa részévé válik és még erősebb/szilárdabb, mint a fa

Rend. sorszám: 43131 55 g Tubus

Patch ‘n’ Bond Aqua
Kétkomponensű epoxi anyag.

Alkalmas a nedves, vizes vagy akár víz alatti környezetekben végrehajtandó javításokra. 

- Ideális a hajógyárakban szükséges javításokhoz - víz alatt is alkalmazható
- Készen áll a használatra - nem szükséges mérő- vagy keverőszerszám használata
- Gyors kikeményedés - funkcionális szilárdság már 1 óra elteltével
- Magas vegyi ellenállás a legtöbb ipari folyadékkal szemben
- Nem csepeg, alkalmas különféle fémekhez, továbbá használható kültérben és beltérben egyaránt

Rend. sorszám: 86563 114 g Tubus
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Patch ´n´ Bond Alu
Epoxi javítóhabarcs.

Alumínium tárgyak repedéseinek gyors javítására lett kifejlesztve.

- Alumíniumot tartalmazó epoxi tömítőanyag
- Egyszerű használat, az összetevők egyszerű összekeverése
- Nem zsugorodik, nem reped - lehetőséget kínál az olyan helyeken található javításra is, ahol a 
  hegesztés nem lehetséges
- Megmunkálható fúrással, vágással és homokszórással

Rend. sorszám: 85858 114 g Tubus

Patch ´n´ Bond Plastic
Kétkomponensű epoxi anyag a műanyagok gyors javításához.

Úgy tervezték, hogy repedéseket és lyukakat javítson a gépjármű különböző műanyag részein vagy más 
műanyag részeken. Az olyan műanyagokhoz, mint például a polipropilén és polietilén a tapadás 
korlátozott. Javasoljuk, hogy a javítás előtt végezzen egy 24 órás tapadási tesztet.

- Készen áll a használatra - nem szükséges mérő- vagy keverőszerszám használata
- Puhább epoxi tömítőanyag - ideális félkemény és kemény műanyagok javítására
- Gyors kikeményedés - funkcionális szilárdság már 1 óra elteltével
- Magas vegyi ellenállás a legtöbb ipari folyadékkal szemben
- Nem csepeg, alkalmas különféle fémekhez, továbbá használható kültérben és beltérben egyaránt
- Teljes készlet a repedések és lyukak javítására függetlenül a kezelendő anyag típusától

Rend. sorszám: 86562 125 g Tubus

Multi Seal Tape 
Különleges ragasztó és tömítő szalag.

Kiváló alternatíva a szabványos tömítő gittekhez patronokban. Azonnali tömítést biztosít különböző 
felületeken és aljzatokon.

- Hozzátapad számos fém és műanyag felülethez, rendkívüli ellenállás az időjárással szemben
- Nincs száradási idő - azonnal átkenhető
- Nincs szükség semmilyen applikációs eszközre
- Jól alkalmazkodik egyenetlen felülethez, kontúrhoz, élekhez, szegecsfejekhez és csavarokhoz
- Nem reped, nem szakad el és precíz letisztult külsőt ad vissza
- Kiváló ellenállás a legtöbb ipari oldószerrel, kopással és erősnyomású mosással szemben
- Rugalmasságát megőrzi rezgések és magas hőingadozások után

Rend. sorszám: 86386 38 mm x 5 m Tekercs
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- Komplett szett a bármilyen anyagon keletkezett repedések és lyukak javítására
- Ideális megoldás bármilyen sürgősségi helyzetre és javitásra

Rend. sorszám: Z0028 Készlet

Patch ‘n’ Bond Kit
KENT Patch 'n' Bond készlet praktikus műanyag tokban.
6 különféle javító anyagot tartalmaz: Steel, Alu, Plastic, Wood, Aqua, Universal.



Easy Grip 
Öntapadó rögzítő szalag.

Több száz tapadó fejecskének – gombácskának köszönhetően rögzül.

- Magas szilárdság, láthatatlan és levehető kötés - fejecskék sűrűsége 42 db/cm2
- Csavarok és szögek helyettesítése ként is szolgálhat
- Kiváló minőségű akril ragasztó a szalag hátsó részén - ellenáll az UV fénynek és magas tapadás az 
  anyag többségéhez

Rend. sorszám: 84446 25 mm x 3 m Tekercs

Fusion Wrap Black 
Rendkívül flexibilis szigetelő szalag.

- Ellenáll a hőmérsékletváltozás okozta zsugorodásnak és kitágulásnak a külső 
  használatnál

Rend. sorszám: 34725 25 mm x 16.5 m Tekercs

Easy Bind 
Kiváló minőségű rögzítő szalag kábelköteget rögzítésére.

Egyszerű rögzítő szalag, amely a tépőzár alapelven működik. Az összenyomást követően erős kötést  
hoz létre. A legfőbb előnye a könnyű használat és egyszerű szétszerelhetőség, illetve eltávolítás. Ideális 
a kábelekre az autóiparban, iparban, informatikai iparban, stb..

- Tépőzáras rögzítés, gyors kezelés
- Egyszerű, erős és könnyen eltávolítható rögzítés
- Ellenáll a víz és az UV sugárzásnak is
- Megfelel az FMVSS 302 szabványnak

Rend. sorszám: 85041 25 mm x 3 m Tekercs

SG15
Speciális gél a sérült csavarok eltávolításához.

A sérült csavarfejekre alkalmazva növeli a csavarhúzó tapadását a csavarfejhez. Lehetővé teszi, hogy a 
szerszám jobban tapadjon és így be lehet húzni vagy kiengedi a csavart.

- Nagy segítség a sérült fejű csavarokkal való munkához - időt megtakarítás
- Különböző fejű csavarokhoz alkalmas: Cross, Phillips, Torx, Inbus és mások - 
  univerzális termék
- Növeli a forgatónyomatékot 400-800%-al
- Védi a szerszámokat a sérülés ellen

Rend. sorszám: 86087 15 ml Flakon
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Kiváló és tartós dielektromos védelmet nyújt. Remek védelmet biztosít továbbá a víz, olaj és más 
vegyi anyagok ellen.



Elektromos javítás

Electric Cleaner II
Egy nagytisztaságú oldószer, különböző elektromos alkatrészek tisztításához.

Eltávolítja az oxidációt, olajat, szennyeződéseket és port

- Egyben tisztító, behatoló- és védőanyag.
- Nem tartalmaz veszélyes oldószereket
- Ken és tisztít egy időben
- Védőréteget képez

Rend. sorszám: 34621 500 ml Palack
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Quick Freeze
Gyorsműködésű hűsítő és fagyasztó spray. 

Ideális a szenzorok, fojtótekercsek, üzemanyag-befecskendező rendszerek és sok más elektromos 
részecske tesztelésére továbbá a téli körülmények stimulálásra, hideg indítások ellen, stb.… A Quick 
Freeze az elpárolgása után nem hagy semmilyen nyomot vagy maradványokat.

- Nagyon gyors lehűlés
- Gyengéd használat minden fajta anyagra
- -30 °C-ig lehűl

Rend. sorszám: 86636 500 ml Palack

Silicone Grease
Magas minőségű 100%-ig szilikonos zsír.

Gumi alkatrészek, gumi tömítések és más komponensek kezelésére. Védelmet biztosít a kapcsolók és 
elektronos alkatrészek nedvesedése ellen.

- Könnyen behatol az anyag belsejébe és védelmet nyújt belülről
- Síkos -75 °C-ig
- Nem mosható le vízzel és ez érvényes a forralt vízre is
- Magas ellenállás a rövidzárlat ellen

Rend. sorszám: 34920 400 ml Palack
  86052 200 ml Nyomásálló edény
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Szerszámok és kiegészítők

Transparent Sealer Gun
Nagyon könnyű, kézi kinyomó pisztoly.

A standard műanyag és fém kártusok alkalmazására.

- Masszív konstrukció
- A kartus gyors fel- és leszerelése

Rend. sorszám: 83673 1 db
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Air Caulking Gun
Levegővel működő kartuskinyomó pisztoly alumíniumból.

Műanyag, fémkartus és fóliakartus kinyomására.

- Beépített levegőnyomás szabályozóval
- Maximális munkanyomás 10 bar
- Robosztus kialakítás, gyorsan berakható és kivehető tömítők

Rend. sorszám: 34894 1 db

Blazer Torch
Bután égőféj beépített elektronikus gyújtóval.

A szabályozható szelep által kedvére manipulálhatja a láng nagyságát és erősségét. Tartozik 
hozzá egy levehető állvány is.

- Gazdaságos, egy feltöltés kb. 2 óra munka
- A láng hőmérséklete max. 1 350 °C
- Töltés a gyújtókba hétköznapi butánnal

Rend. sorszám: 83092 1 db

Battery Caulking Gun
Akkumulátoros kinyomó pisztoly.

Standard műanyag és fém kártusok alkalmazására.

- Masszív konstrukció
- Standard műanyag és fém kártusok alkalmazására
- Nagy teljesítményű feltölthető elem - 4.8 (egy feltöltés elegendő 10 -15 használatra)

Rend. sorszám: 84030 1 db

Welding Blanket
Védi a felületeket a lángtól, szikrától és az olvadt fémtől.

Anyag: rugalmas szilikon szövet.

Rend. sorszám: 19559 1 db 920 mm x 1830 mm

- Nem tartalmaz azbesztet
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Kent Syphon Gun
Levegő pisztoly.

Alkalmas az alvázak védőbevonataihoz használni.

- Állítható fúvóka az ideális szerkezet eléréséhez

Rend. sorszám: 34483 1 db

Aqua Gun
Légpisztoly.

Az alvázak védő bevonatainak lepermetezésére alkalmas.

- A pisztolynak egy praktikusan kivehető műanyag betétje van, amely könnyen cserélhető 
  a termék beszáradása után is.

Rend. sorszám: 84474 1 db
           84475 3 db Szórófej

Split Point Drills
Kiváló hőállóságú kobaltfúrók.

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



Csiszolóanyagok és vágókorongok

KENT Workstation
Áttelepíthető csiszolórendszer.

Helyettesíti a hagyományos központi elektromos csiszolórendszereket.
A KENT Workstation több funkciót is képes ellátni:
- Porleszívóként szolgál csiszolás közben.
- Munkaasztal.
- Csiszolókorongok tárolása - a tartozék kéznél van az egész műhelyben.

- Rugalmas - lehetséges az eszközzel manipulálni az egész műhely területén, szemben a hagyományos 
  csiszoló rendszerekkel, melyeknek korlátozott a mozgathatási lehetősége
- Hajtómű nélküli - a csiszolóhoz és elszívóhoz elegendő a sűrített levegő is (3 bar)
- Nem fogyaszt áramot
- Egyszerű kezelés sok kábel nélkül
- Rendelkezésre áll egy teljes tartozék
- Az A1369 PALM AIR SANDER pneumatikus csiszoló nem része a tartozéknak, külön kell megrendelni

Rend. sorszám: A1439 1 db
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Palm Air Sander
Pneumatikus excentrikus csiszoló alacsony levegőfogyasztással.

Univerzális 3-in-1 excentrikus csiszol, amely alkalmas a porszívókhoz, központi elszívókhoz 
vagy akár önmagában is a mellékelt porzsákokkal. Könnyű, csendes, művelt működés és 
rendelkezik a szükséges erővel, illetve rugalmassággal is. A mellékelt porzsák (A1372) 
olcsóbb alternatíva a festékboltoknál, ahol nincs központi elszívó. Alkalmas minden típusú 
csiszolómunkához.

- 3-in-1 felhasználás - univerzális alkalmazás a porszívókhoz, központi elszívókhoz, vagy akár 
  önmagában a mellékelt porzsákokkal
- Motorforulatszám-szabályozó - ideálisan állíthat bármilyen munkához
- Erős motor alacsony légfogyasztással
- Üzemi nyomás 6,3 kg/cm2 (6,2 bar)

Rend. sorszám: A1369 150mm 5mm orbit 1 db

Back-Up Pad Universal
Univerzális csiszolópadok excentrikus csiszolókhoz.

A lapos felső profil lehetővé teszi a lemez használatát a legtöbb csiszoló esetében. Szükség 
esetén csavar szett és adapterek is mellékelhetők más típusú csiszolókhoz. Két féle lemez 
van: 12 mm (standard) és 10 mm (kemény) vastagságú.

- Szilárd konstrukció - alkalmas minden típusú munkához, még igényes munkákhoz is
- 15 lyukú elszívó rendszer - a legtöbb papírhoz használható
- Nagyon lágy tépőzáras rögzítő - csiszolókorongok stabil rögzítése
- Kiegyensúlyozott elszívás - egyenletes szívóerő a belső és külső lyukakon egyaránt
- Különálló adapter szett - a lemez minden típusú csiszológépre alkalmazható

Rend. sorszám: A1235 12 mm ø 150 mm  1 db
  A1236 10 mm ø 150 mm   1 db
  A1234 Csavar és adapter készlet 1 db

Soft Interface Pads
Puha alátétek a csiszolólemezekhez.

Nagyobb szemcséjű csiszolópapírokhoz használják élek és szabálytalan felületek 
csiszolásához.

- Vastagság 5 mm - kevesebb karcolást hagy maga után a P320-as papírral
- Vastagság 10 mm - ideális kerek és szabálytalan felületekre
- Kiváló minőségű tépőzár - tökéletesen tartja az alátétet
- 15 lyukú kivitelezés - kompatibilis a legtöbb csiszolórendszerrel
- Szilárd szövet - az alátét szilárd és tartós

Rend. sorszám: A1351 5 mm ø 150 mm 1 db
  A1352 10 mm ø 150 mm 1 db
  A1353 5 mm ø 77 mm 1 db
  A1354 10 mm ø 77 mm 1 db
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White Line Discs
Csiszolótárcsák kemény anyagok és alapzatok csiszolására.

Kiváló minőségű, tartós csiszolótárcsák. 15 lyukú kivitelben kompatibilis a legtöbb csiszoló 
tárcsával

- Komplett szemcseméret skála - komplex felhasználás
- Korund csiszolószemcsék - hosszú élettartam
- Nyitott csiszolószerkezet - a csiszolóanyag minimális kopása
- 15 lyukú kivitelezés - kompatibilis a legtöbb csiszolórendszerrel
- Velcro rendszer - tépőzáras kialakítás - csiszolóhoz való egyszerű rögzítés

Rend. sorszám: A1333 P40 50 db
  A1334 P60 50 db
  A1201 P80 100 db
  A1202 P100 100 db
  A1203 P120 100 db
  A1204 P150 100 db
  A1205 P180 100 db

Duralite
Csiszolótárcsák kemény anyagok és alapzatok csiszolására.

A Duralite csiszoló tárcsa kiváló minőségű, hosszú élettartamú, agresszív csiszoló tulajdonságokkal és 
minimális behordással. 15 lyukú kivitelben kompatibilis a legtöbb csiszoló tárcsával.
- Komplett szemcseméret skála – komplex felhasználás.

- Korund csiszolószemcsék - hosszú élettartam
- Nyitott csiszolószerkezet - a csiszolóanyag minimális kopása
- 15 lyukú kivitelezés - kompatibilis a legtöbb csiszolórendszerrel
- Velcro rendszer - tépőzáras kialakítás - csiszolóhoz való egyszerű rögzítés

Rend. sorszám: A1330 P60 50 db
  A1289 P80 100 db
  A1290 P120 100 db
  A1291 P150 100 db
  A1292 P180 100 db
  A1293 P220 100 db
  A1294 P240 100 db
  A1295 P320 100 db

Rend. sorszám: A1206 P220 100 db
  A1207 P240 100 db
  A1208 P280 100 db
  A1209 P320 100 db
  A1210 P400 100 db
  A1211 P500 100 db
  A1212 P600 100 db

Rend. sorszám: A1296 P400 100 db
  A1297 P500 100 db
  A1298 P600 100 db
  A1299 P800 100 db
  A1331 P1000 100 db
  A1300 P1200 100 db
  A1332 P1500 100 db
  A1301  P2000 100 db

Superior Quality Matting Discs
Szilárd csiszolótárcsa.

Ideális a különféle csiszoló munkák elvégzésére, akár nedves, akár száraz körülmények 
között. 

- 4 féle szemcse finomság  az összes lehetséges csiszoló munkára
- Extra hosszú élettartam - kevés a hulladék a használata után, pénzmegtakarítás
- Habos tárcsa/lemez - kiváló eredmény a kerek és egyenetlen felületek csiszolása után
- 9 lyukú kialakítás - jó porelszívás
- Velcro rendszer - tépőzár - könnyen felszerelhető a csiszolóra

Rend. sorszám: A1187 P800  15 db
  A1188 P1200-1500 15 db
  A1189 P1500-2000 15 db
  A1190 P2000-2500 15 db

40



41

Finecut Abrasive Discs
Lágy csiszolókorongok felületi előkészítéshez és polírozáshoz.

Alkalmas a kontúrozott felületek, sarkok és éles szélek csiszolósára.

- Magasabb hatékonyság és jobb csiszolás
- Puha alátétek (5 és 10 mm) mérséklik a csiszoló hatást és lehetővé teszik a lágyabb csiszolást
- Alkalmasak az excentrikus csiszolókra - a kézi csiszolás helyébe lép és időt takarít meg

Rend. sorszám: A1346 P2000   150 mm  20 db
  A1347 P3000   150 mm  20 db
  A1348 P4000   150 mm  20 db
  A1349 P3000   77 mm  10 db
  A1350 P4000   77 mm  10 db
  A1351 Alátét középső  150 mm  1 db
  A1352 Alátét magas  150 mm  1 db
  A1353 Alátét középső  77 mm  1 db
  A1354 Alátét magas  77 mm  1 db

White Line Abrasive Soft Rolls
Habos csiszoló hosszú élettartammal és minimális eltömődéssel.

Ideális kemény anyagok és alapzatok kézi csiszolásához olyan helyeken, ahol nem 
lehetséges az excentrikus csiszoló használata.

- Komplett szemcseméret skála - komplex felhasználás
- Korund csiszolószemcsék - hosszú élettartam
- Nyitott csiszolószerkezet - a csiszolóanyag minimális kopása
- Habos csiszolóaljzat - nem képez mély barázdákat

Rend. sorszám:  A1254 P120 115mm x 25m Tekercs
  A1255 P180 115mm x 25m Tekercs
  A1256 P240 115mm x 25m Tekercs
  A1257 P320 115mm x 25m Tekercs
  A1258 P400 115mm x 25m Tekercs
  A1259 P500 115mm x 25m Tekercs
  A1260 P600 115mm x 25m Tekercs
  A1261 P800 115mm x 25m Tekercs

White Line Multi-holed Sponge Paper
Perforált habos csiszolók külön lapokban szállítva.

Ideálisak kemény anyagok és alapzatok kézi csiszolásához, mint például: karosszéria, fa, 
műanyagok, üvegszál, stb…

- Komplett szemcseméret skála - komplex felhasználás
- Korund csiszolószemcsék - hosszú élettartam
- Nyitott csiszolószerkezet - a csiszolóanyag minimális kopása
- Habos csiszolóaljzat - nem képez mély barázdákat
- Perforált kialakítás - megakadályozza a csiszoló behordását

Rend. sorszám: A1359 P240 20 db
  A1360 P320 20 db
  A1361 P400 20 db
  A1362 P600 20 db
  A1363 P800 20 db
  A1398 P1000 20 db
  A1364 P1200 20 db
  A1399 P1500 20 db



DS Sponges
Kétoldalú csiszolószivacs.

Kézi csiszoláshoz lett kifejlesztve, illetve panel szélek és körvonalak mattolásához, melyeket nem lehet 
csiszolni. Mind két oldal alumínium-oxidból, szilícium-karbidból és rugalmas szivacsból állnak össze. 
Kitűnőek kézi csiszoláshoz, mivel a durva habszerkezet elnyeli a kézi nyomást így megakadályozva a 
karcolások és vágások kialakulását. Méretek: 120 x 98 x 13 mm.

- Extra hosszú élettartam
- Nem tömődik el, nem képez barázdákat vagy karcolásokat
- Rugalmas szivacs - másolja a széleket és kontúrokat

Rend. sorszám: A1467 FINE P320 / 500  30 db
  A1468 SUPER FINE P600 / 1000 30 db
  A1469 MICRO FINE  P1000 / 1500 30 db

Rectangular Manual Pad
Tartós csiszoló alátét alkalmas a nehezen elérhető területekhez.

Ideális görbült felületeken vagy olyan alkatrészeknél, amelyek nem érhetők el a csiszolóval. 
A robusztus felépítése teszi lehetővé, hogy igényes alkalmazásoknál használjuk. 

- Tartós kivitelezés
- Alkalmas minden iparág számára, még intenzív használathoz is
- Alkalmas a Hook-It vagy Stick-It rendszerekhez
- Gyors és szabályozott csiszolás vagy mattolás

Rend. sorszám: A1240 125x70x30 mm 1 db
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Soft Pad Sponges
Habos csiszolólapok.

Ideális különféle száraz és nedves csiszolási alkalmazásokhoz.

- 4 különféle szemcsésség - lefedik az összes szükséges csiszoló alkalmazást
- Extra hosszú élettartam - kevés maradvány/hulladék, pénzt takarít meg
- Habos tárcsa - kiváló eredmény gömbölyded formákkal való munkánál, egyenetlen felületeknél

Rend. sorszám: A1270 P600  20 db
  A1271 P800  20 db
  A1272 P1200-1500 20 db
  A1273 P1500-2000 20 db



Festékek és bevonatok

Galvapro
Egy jó fedőképességű, gyorsan száradó, áthegeszthető zink - galván védőbevonat.

Kiváló tapadás minden fémfelületen, védi a korróziótól és oxidációtól

- Gyors felhordás
- Jó ellenálló képesség a kemikáliák és sós víznek
- Ponthegesztővel hegeszthető
- Biztosan tapad, nem folyik és nem csepeg

Rend. sorszám: 34547 400 ml Palack

43



Zinc Alu Spray
98% tiszta cink tartalmú korrózió- védőlakk, ami minden lakkrendszerrel átlakkozható.

Kiváló alapozó tiszta fémfelületeken, védi a korróziótól a lakkozásig.

- Ponthegesztővel áthegeszthető
- Kiváló katodikus korrózióvédelem minden fémfelületen
- Jól átlakkozható szinte minden lakkrendszerrel

Rend. sorszám: 85479 400 ml Palack

Construction Primer
Ideális készítmény (primer) hegesztés előtti használatra (pont vagy MIG).

A speciálisan kifejlesztett vörös alapfesték kiváló tapadást és rugalmasságot biztosít. Szilárd 
és fél szilárd anyagokhoz készült, kialakít egy különösen szilárd alapot a következő 
kezeléshez festékkel vagy lakkozással.

- Kiválóan ellenáll az időjárásnak
- Nem tartalmaz nehézfémeket és mérgező adalékanyagokat, VOC tartalma alacsony
- Hegeszthető
- Alkalmas fémekhez, fához vagy régi bevonatokhoz is
- Magas mechanikai szilárdság és rugalmasság

Rend. sorszám: 86183 500 ml Palack

Stainless HCR
Poros védő bevonat rozsdamentes részecskékből.

Ellenáll a korróziónak és a magas hőmérsékletnek. 
Alkalmazható:
- kazánok bevonására, fémtartályok bevonására, katlanokra, vízmérőkre
- hajó ipar, mezőgazdasági ipar
- hegesztések óvása, csavarokra, anyákra

- Kialakít egyfajta erős és ellenálló réteget
- Létrehoz egy rugalmas védőréteget, amely ellenáll a lemállásnak
- Létrehoz egy matt és rozsdamentes külsőt, amely ellenáll a különböző vegyszereknek is

Rend. sorszám: 16040 567 ml Palack

Copper Weldprimer
Ideális készítmény (primer) hegesztés előtti használatra (pont vagy MIG).

Létrehoz egyfajta védőréteget a korrózió ellen.

- Gyors száradás - idő megtakarítás
- Nagy mennyiségben tartalmaz szárazanyagokat - a vastag bevonat garantálja a kiváló védelmet 
  rozsda ellen
- Alkalmazható különböző felületekre/padlókra - univerzális használat, raktárkészlet megtakarítása
- Nagyon jó elektromos vezetőképesség - ideális a pont- és MIG hegesztésre.
- Csökkenti a salak képződését és védi a hegesztett anyagot a salak kialakulásától

Rend. sorszám: 86354 500 ml Palack
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Rust Remover
Nem toxikus gél a vasfémeken lévő rozsda eltávolítására.

Alternatívaként szolgálhat a kézi csiszolás vagy homokszórás helyett.

- Könnyen távolítja a rozsdát a mély pórusokból is
- Függőleges felületekre és mennyezetekre is alkalmas
- Ártalmatlan a legtöbb anyaggal szemben

Rend. sorszám: 86278 1 kg Doboz

Rust Converter
Savmentes ásványi bevonat rozsdára.

Semlegesíti a korróziót a színesfémeken és alkatrészeken egyaránt. Ezzel együtt alapozóként és 
primerként is alkalmazható, amely átkenhető más bevonatokkal.

- Nem-toxikus vízbázisú emulzió a korrodált felületek kezelésére
- Semlegesíti a korróziót - megszáradás után szilárd, akril felületet képez
- Az alacsony viszkozitásnak köszönhetően egyszerű használat ecsettel, hengerrel vagy akár 
  szórópisztollyal
- Primer és alap bevonat - átkenhető az összes szokványos bevonattal
- A kezelt felületen egy szilárd, hidrofób bevonat képződik, amely megvédi a felületet a kedvezőtlen 
  időjárási viszonyokkal szemben

Rend. sorszám:  86277 500 ml Flakon

Aerosol Spray Paints
Akril festék spray kivitelben.

Alkalmas mindenféle fémhez és kemény műanyagokhoz megfelelő alapozóval kombinálva.

- Kiváló fedési tulajdonságok
- Kiváló minőségű, tartós bevonat - ellenáll az időjárás viszontagságainak
- Kitűnő ellenállás a fakulás és napsütés ellen
- Kiváló tapadás a primerrel kezelt felületekhez is

Rend. sorszám: 86243 500 ml Fényes fekete Palack
  86244 500 ml Szatén fekete Palack
  86245 500 ml Matt fekete Palack
  86246 500 ml Fényes fehér Palack

HT Paint
Festék, amely ellenáll a magas hőmérsékletnek is.

Alkalmas kipufogókra, motoralkatrészekre és egyéb magas hőmérsékleteknek kitett 
alkatrészekre.

- Kiváló tapadás a fémekhez alapozó használat nélkül is
- Hőállóság +600 °C-ig
- Gyorsan szárad
- Védő réteget képez korrózió és különböző vegyszerek ellen

Rend. sorszám: 86826 500 ml Fekete Palack
  86827 500 ml Ezüst Palack
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Waxcoat
Egy üregelő vax spray dobozban.

Speciálisan a nehezen hozzáférhető járműrészekhez kifejlesztve.

- Védőréteg 20-40 mikron vastagságban felhordható
- Kiváló felhordó rendszer
- Alacsony viszkozitás
- Friss és száraz lakkra is alkalmazható
- Gyors száradás (3-4 óra)
- Kiváló tapadás minden alapozott fémfelületen

Rend. sorszám: 34488 500 ml Palack
           84465 1 l Doboz
           84466 1 db Keverőszár

Transparent Waxcoat
Átlátszó viaszfesték az üregek védelmére.

A Waxcoat a legnehezebben megközelíthető helyekre is alkalmazható hagyományos vagy hosszabbított 
applikátorok segítségével. Ideális ajtókhoz, bádog profilok és küszöb üregeihez, csomagtartókhoz, 
padlóhoz és védőlemezekhez.

- Kiváló korrózióállóság
- Kiváló behatolási képesség
- Jó tapadás, gyenge szag
- Ellenáll a károsodásoknak és hosszú távú védelmet nyújt

Rend. sorszám: 86161 500 ml Palack
  86160 1 l Pléh edény
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Élelmiszeripari

PTFE Lubricant +
Kiváló minőségű kettős hatású autóipari PTFE (Teflon) tartalmú behatoló és kenőolaj.

Behatoló és kenőanyag egyben

- Tartalmaz PTFE-t (politetrafluoretilén)
- Nemzeti Tudomány Alapítvány által bejegyzett
- Száraz bevonatot hagy maga után

Rend. sorszám: 84065 500 ml Palack
           85540 150 ml Palack
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Hi-Tech Grease
Egy közepes viszkozitású, szintetikus bázisú zsír. 

Ellenáll a melegnek, hidegnek és a sósvíznek. Szintetikus bázisú, PTFE - t tartalmaz.

- NSF H1 elfogadtatás
- Hőmérséklet ellenállóság -40 - +260 ºC nedves/ szárazon +340 ºC-ig 
- Jó kúszótulajdonságú
- Transzparens
- Jó tapadás szinte minden felületen

Rend. sorszám: 84526 400 ml Palack
           85313 400 g Kartus

Food Safe Silicone Spray
Magas minőségű szilikonos élelmiszeripari kenőanyag.

A Food Safe Silicone Spray rozsdásodás elleni összetételű és kiváló minőségű szilikonos olaj 
keverékből/oldatból/vegyületből készült. Alkalmazhatósága nagyon sokrétű: gumi(s) tömítések kenésére, 
alkatrészekre, zárokra, műanyagok javítására…

- Vízálló, színtelen védő burkot képez
- Kiváló termikus ellenállás -40-től +200-ig
- Remek elválasztó képességek, nem ragadós
- NSF H1 tanúsítvány

Rend. sorszám: 85023 400 ml Palack

Food Grade KD 400
PTFE-t tartalmazó többcélú tiszta kenőolaj.

A Food Grade KD400 egy sokoldalú, többcélú kenőanyag, amely szinte minden kenési alkalmazásra 
használható az élelmiszeriparban. Meglazítja a rozsdás csatlakozásokat, kilazítja a csavarokat, 
csökkenti az anyagok kopását, taszítja a vizet és egy védő réteget hoz létre, amely ellenáll a sónak is.

- PTFE kenőanyag, szilikonmentes
- NSF H1 regisztráció
- Védelmet biztosít a korrózió ellen 
- Ellenáll a sónak és a víznek, még a forrónak is

Rend. sorszám: 85311 300 ml Palack

Food Multi Function Spray
Többfunkció spray.

Keni, impregnál, véd az eltömődés ellen, megakadályozza az oxidációt, védelmet biztosít a nedvesség 
ellen, eltávolítja az aszfaltot és különböző felületeket tisztít.

- Teljesen lebontható növényi alapú észterek, nem tartalmaz VOC-ot (az OCDE kritériumok alapján) és 
  természetes illata van
- Magas lobbanáspont (100°C felett), nem gyullad be normális használati hőmérsékleten, de a 
  magasabb hőmérsékletnél (80°C) sincs lobbanásveszély
- NSF H1 tanúsítvány

Rend. sorszám: 85810 400 ml Palack
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New All Purpose Foam Cleaner
Multifunkcionális tisztító hab.

Alkalmas a szélvédők, gépkocsik külső és belső részeinek, kárpit, szövet, műanyag alkatrészek és még 
sok más komponensek tisztítására.

- Kristálytiszta üvegfelület a használata után
- Tisztítja a gépjárművek belsejét
- A használata után tiszta és üde illat
- Szenzibilis hatások nélkül

Rend. sorszám: 84909 750 ml Palack

All Purpose Foam Cleaner
Többfunkciós tisztítószer.

Üvegre, műanyagra és szövetre, könnyen kezelhető, gazdaságos spray kiszerelésben szállítva.

- Nem foltosodik
- Biztonságosan alkalmazható majdnem minden felületen
- Egyedi megjelenés

Rend. sorszám: 60071 750 ml Palack

Foam Cleaner
Nagy teljesítményű vízalapú habszivacs tisztító és zsírtalanító.

Az élelmiszeriparban való felhasználásra lett kifejlesztve. Gyorsan behatol, eltávolítja a zsírt, olajat 
különböző mosható felületekről. Használható csempékre és járólapokra is; jóváhagyott az 
élelmiszeriparban való felhasználásra és az élelmiszerekkel való közvetlen érintkezés nélküli 
folyamatokban is. Ideális szerszámok és készülékek tisztításához.

- NSF A1 tanúsítvány - megfelel az USDA 1998 C1-es irányelvnek
- Nem abrazív termék
- Stabil termék, a hab nem folyik, és nem csöpög
- Nem tartalmaz foszfátokat, EDTA-t, nonil-fenol-etoxilátokat, ammóniát, klórozott és kőolaj oldószereket,   
  biztonságos felhasználás az élelmiszeriparban

Rend. sorszám:  85024 500 ml Palack

Soft Surface Cleaner
Kíméletes ipari tisztítószer.

Feloldja a zsírt és különféle kenőanyagokat a nélkül, hogy kárt tenne az anyagok felületein. Mindezek 
mellett nem hagy semmilyen maradékot. Ideális a különböző felületek előkészítésére ragasztás vagy 
lakkozás előtt.

- Áthatolása hatékony és gyors
- Alkalmazható az anyagok többségére, beleértve a műanyagot is
- Nem tartalmaz xilént és acetont sem

Rend. sorszám: 34405 500 ml Palack
           34415 200 l Hordó
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Liquid Cleaner
Víz alapú tisztító és zsírtalanító.

Alkalmas zsír- és olajfoltok eltávolítására, ill. ellenállóbb foltok eltávolítására is (vér, tinta, fű) mosható 
alátétekről (falak és padlók), élelmiszeripari berendezésekről és eszközökről...

- Biológiailag lebontható koncentrátum (OECD 301B)
- Foszfátmentes
- NSF A1 tanúsítvány

Rend. sorszám: 85025 750 ml Permetező

Electric Cleaner
Oldószer alapú, elektromos részekre létrehozott tisztító.

Eltávolítja az elektromos ellenállást és szikrázást kialakító oxidált réteget. Gyorsan és maradványok 
nélkül távolítja el az olajat, port és koszt.

- Gyorsan szárad, nem toxikus
- Tisztítja és zsírtalanítja az elektromos komponenseket (DIN V 10517)
- Ken, ill. a kialakuló láthatatlan vezető/csúszó réteg lehetővé teszi a relék, horgonyok és más 
  elektromos alkatrészek könnyebb mozgását
- Véd a nedvesség ellen, oxidáció ellen és más elemek ellen, melyek elektromos zavarokat okozhatnak
- Biztonságos használat, nem károsítja a műanyag és nejlon anyagokat
- NSF K2 tanúsítvány

Rend. sorszám:  85310 400 ml Palack

Surface Cleaner
Nagy teljesítményű ipari tisztítószer és oldószer.

Eltávolítja a megkötött ragasztókat, kenőanyagokat, festékeket, viaszokat, szilikonokat, olajokat, 
kátrányokat, zsírokat, stb.. Különböző felületeken alkalmazható: fémek, alumínium, fa, cement, a 
legtöbb műanyag, kerámia, stb..

- Többcélú termék, amely a legtöbb felületre használható
- Gyors száradás - nem hagy maga után olajmaradékokat
- Nem tartalmaz klórozott oldószereket
- Eltávolítja a foltokat a szövetekről

Rend. sorszám: 83926 1 l Pléh edény

Perfect Inox
Nagy hatékonyságú, könnyen felhasználható saválló anyag, felület tisztító.

Eltávolítja a szennyeződést és az ételmaradványokat környezetszennyezés nélkül és egy védőfilmet 
képez. Véd a szennyeződéstől és a foltosodástól.

- Nemzetközi élelmiszeri elfogadtatása van (NSF A7)
- Gyors hatékonyság, könnyű alkalmazás
- Biztos alkalmazás élelmiszerek környezetében
- Könnyű tisztító, pénzt és fáradságot takarít meg
- Hosszantartó fényességet és jó kinézetet érhetünk el

Rend. sorszám: 84119 500 ml Palack
           85539 150 ml Palack
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Rotabond 2000
A Kent Rotabond MS egy olyan MSP tömítőanyag.

Elasztikus fugázásra és tömítésre állítottak elő. Alkalmas ragasztásra és tömítésre egyaránt. 

- Oldószer-, izocyanát- és PVC mentes
- Nagyon jó UV ellenálló
- Alapozásmentesen alkalmazható
- Tartósan rugalmas
- Neutrális, szagtalan és gyorsan átkeményedő
- Bőrösödés után átlakkozható
- Nem zsugorodik, reped, keményedik
- Hosszú élettartam

Rend. sorszám: 34452 290 ml Fekete  Kartus
           34453 290 ml Barna  Kartus
           34454 290 ml Fehér  Kartus
           34456 290 ml Szürke  Kartus
           85465 290 ml Ezüstszürke Kartus

Anaerobic Adhesives Kit
Öt anaerob tömítőt tartalmazó készlet.

Komplett készlet tömítőkből minden alkalmazáshoz.

- Z0007-es készlet tartalma: Nutlock, Studlock, Powerlock, Prelock, Rapid Tömítő
- Z0008-as készlet tartalma: Nutlock, Studlock, Powerlock, Prelock, Pipeseal

Rend. sorszám: Z0007 1 Készlet
  Z0008 1 Készlet

Studlock
Egy nagyszilárdságú anaerob csapágyrögzítő.

Hengeres részek tartós rögzítéséhez, mellyel a tartósan igénybe vett alkatrészeket biztosítja.

- Egy aktív nyersanyagon a rögzítettség szilárdságát 2 perc alatt éri el (ezután nem 
  szerelhető kézzel), ahogy relatív gyorsan átkeményedik polírozott acélokon,  
  vasanyagokon
- Acrylsav helyett innovatív tapadássegítő adalékot tartalmaz- csökkentett irritálószer 
  tartalmú formulával
- Tipikus kézi szilárdságérték: 10-15 perc acélon 0,05 mm résméretnél
- Tipikus végszilárdsági érték: nyírási szilárdság >30 N/mm2 (perselyek és csapok)

Rend. sorszám: 86540 50 ml Flakon

Nutlock
Egy sokoldalú, újra oldható, közepes szilárdságú anaerob menetrögzítő anyag.

A Nutlock úgy lett tervezve, hogy a csavarok és anyák egyszerűen legyenek szerelhetők, a ragasztó 
kikeményedése által, de a vibrációtól a csavarok feloldása elkerülhető legyen.

- Olajálló
- Egyszerű felhasználás
- Magas ellenállás
- Nagy hőmérsékletállóság -55 °C - +150 °C

Rend. sorszám: 86539 50 ml Flakon
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Powerlock
Univerzális magas teljesítményű anaerob biztosítóanyag.

Kitűnő réskitöltési képességgel.

- Magas szilárdságú anaerob biztosítóanyag, zöld színben - Ideális a meglazult vagy pontatlanul   
  elhelyezett elemek rögzítéséhez
- Kitűnő réskitöltési képesség - 0,25 mm-ig
- Magas hőmérsékleti ellenállás - +180 °C-ig
- Biztosítja a tökéletes rögzítést, még az enyhén olajos csavarok esetében is
- Primer használata nélkül a passzív vagy aktív fémeken - időmegtakarítás karbantartás közben
- Magas kémiai ellenállás a legtöbb ipari folyadékkal szemben
- NSF P1 tanúsítvány - alkalmas az élelmiszeriparban való használathoz

Rend. sorszám: 86541 50 ml Flakon

Prelock
Univerzális anaerob biztosítóanyag közepes szilárdsággal.

Alkalmas a már előre rögzített csatlakozók biztosítására.

- A kapilláris hatásnak és a viszkozitásnak köszönhetően könnyedén hatol a menetekbe - ideális az 
  előre összeszerelt csavaros csatlakozókhoz
- Magas hőmérsékleti ellenállás +180 °C-ig
- Biztosítja a tökéletes rögzítést még az enyhén olajos csavarok esetében is
- Primer használata nélkül a passzív vagy aktív fémeken - időmegtakarítás karbantartás közben
- Magas kémiai ellenállás a legtöbb ipari folyadékkal szemben
- NSF P1 tanúsítvány - alkalmas az élelmiszeriparban való használathoz

Rend. sorszám: 86542 50 ml Flakon

Pipe Seal
Egy magas viszkozitású anaerob tixotróp paszta PTFE tartalommal.

Egy magas viszkozitású anaerob tixotróp paszta PTFE tartalommal. Alkalmazható különféle menetes 
csatlakozások tömítésére, védelmet biztosítva a víz, olaj, gáz és más gyakori csövekben előforduló 
anyagok ellen.

- Jóváhagyva a tisztavízzel való használathoz - WRAS tanúsítvány BS6920-1:2000
- Gyors száradás, általában <15 perc 20 °C-on
- Hőmérséklet tartomány: -50 °C és +150 °C
- Nyírószilárdság: 6-13 N/mm2 (DIN 54452)
- Szakítónyomaték: 15 N/m. Ajánlott menetnagyság 6 mm-től 75 mm-ig (durván)
- PTFE tartalom a hozzáadott síkosságért

Rend. sorszám: 86543 50 ml Flakon

All In One
Egy modern, fejlett technológián alapuló anaerob, teflon tartalmú tömítőanyag.

Közepesen erős rögzítést biztosít vízrendszerek kötéseinek a szigetelésénél. Rendkívül viszkózus, 
tixotróp gél állagú, gyorsan kikeményedő és azonnal 10 bar nyomásnak ellenálló.

- 4 termék egyben - egy termék különböző feladatokra
- Anaerob javító rendszer - csak akkor tömít, ha az oxigéntől el van zárva. A felesleges tömítőt, a 
  szilikonnal szemben, a rendszerben lévő folyadék elmossa.
- Magas viszkozitású tixotróp gél - ideális alkalmazás külső területen, megakadályozza a folyadék 
  vesztést.
- Aktivátorral a kötésidő gyorsítható: 10-30 perc között 20 °C

Rend. sorszám: 86544 50 ml Flakon
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Rapid Gasket
Anaerob gitt a pontosságot követelő alkalmazásokhoz.

Alkalmas a pontos és tiszta alkalmazásokhoz, ezért ideális az iparban elvégzendő különböző tömítő 
alkalmazásokhoz. Tixotróp, nem folyik, nem csöpög és levegő hiányában szárad. A tömítő maradékai 
könnyen eltávolíthatóak, nem károsítja az érzékelőket/szenzorokat és a katalizátorokat.

- Ideális a peremek pontos tömítéséhez, jól alkalmazkodik a különböző formákhoz
- Nem veszít rugalmasságából, nem zsugorodik össze - tixotróp tulajdonságok
- Pontos és tiszta használat az applikációs toldatnak köszönhetően

Rend. sorszám: 86553 50 ml Flakon

Anaerobic Activator
Oldószeralapú aktivátor.

Az anaerob ragasztók gyorsabb kikeményedésére használják.

- Felgyorsítja az anaerob ragasztók kikeményedését
- NSF P1 tanúsítvány - alkalmas az élelmiszeriparban való használathoz

Rend. sorszám: 86545 200 ml Palack
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Termékjegyzék

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

A
Acrysol     9
Aerosol Spray Paints   45
Air Caulking Gun    36
All In One    18,52
All Purpose Foam Cleaner   10,49
Anaerobic Activator   18,53
Anaerobic Adhesives Kit   16,51
Anti Seize    7
Aqua Gun    37
Auto Grease White   3

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

C
Ceramic 1200    7
Ceramic 1200 Pressure Pack  7
Construction Primer   44
Copper Weldprimer   44
Cut & Drill Fluid 2    8

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

E
Easy Bind    32
Easy Grip    32
Electric Cleaner    50
Electric Cleaner II    33
Engine Cleaner    11
Expanding Foam    24

F
Finecut Abrasive Discs   41
Finishing Cloths    14
Foam Cleaner    49
Food Grade KD 400   48
Food Multi Function Spray   48
Food Safe Silicone Spray   48
Fuel Guard II    12
Fusion Wrap Black   32

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

H
High Strength Tape   28
Hi-Tech Grease    48
HT Paint     45
 

CH
Chain Lube 2    4

I 
Injection Resin    23

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

L 
Leak Detector    19
Liquid Cleaner    50
Lubri-Pack    19

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

N
New All Purpose Foam Cleaner  10,49
Nutlock     16,51

O 
Oil Absorbent Granules   13

P
Palm Air Sander    39
Patch ´n´ Bond Alu   31
Patch ´n´ Bond Plastic   31
Patch ‘n’ Bond Aqua   30
Patch ‘n’ Bond Kit    31
Patch ‘n’ Bond Steel   30
Patch ‘n’ Bond Universal   30
Patch 'n' Bond Wood   30
Perfect Inox    12,50
Pipe Seal    17,52
Powerlock    17,52
Prelock     17,52
PTFE Lubricant +    4,47
Python Wrap II    29

Q
Quick Freeze    34

R 
Rapid Bond    23
Rapid Bond 15+60 Min   23
Rapid Gasket    18,53
Rectangular Manual Pad   42
Rid Rust     6
Rotabond 2000    20,51
Rotabond Fast Tack   22
Rotabond Hi Tack    21
Rotabond HS    21
Rotabond MS    21
Rust Converter    45
Rust Remover    45
Rusty Penetrant    5
Rusty Shock Spray   5

S
Sani Bond Plus    24
SF 100     6
SG15     32
Silicone Grease    6,34
Siligasket 2    15
Siligasket Neutral    16
SL500     3
Soft Interface Pads   39
Soft Pad Sponges   42
Soft Surface Cleaner   10,49
Special Release Agent   13
Speedy 500    11
Split Point Drills    37
Stainless HCR    44
Studlock     16,51
Super Bond 2    26
Super Bond Activator   27
Super Bond Flex    27
Super Bond Gel    26
Super Bond Kit    26
Super Bond Pen    27
Super Bond Powder   27
Super Bond Ultra Gel   26
Superior Quality Matting Discs  40
Surface Cleaner    50

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

V 
Versatape    29

W 
Waterproof Tape Black   29
Waxcoat     46
Welding Blanket    36
White Grease 3    3
White Line Abrasive Soft Rolls  41
White Line Discs    40
White Line Multi-holed Sponge Paper 41
White Ultra Lube    3

Z 
Z43     6
Zinc Alu Spray    44
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HungaroKENT s.r.o.
Stavbárov 2749/2, 945 01 Komárno, Szlovákia

Tel.: +3620/2161852
E-mail: office@hungarokent.com

www.hungarokent.com


