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Подготовка на частите
Почистване и обезмасляване

ПОЧИ Т АН И ОБ З А

ПРОБ
Остатъците от масло, мазнини, отработени
газове, сажди, остатъци от лепило и уплътнители
в комбинация с промяната на температурата и
останалите фактори при експлоатация, могат
значително да застрашат функционалността и
надеждността на работа на отделни машинни
части и възли. Затова при редовните ремонти,
демонтажи и монтажи, почистването и
обезмасляването винаги са първата работна
стъпка и предварително условие за оптимални
резултати в последващите процедури по
обработка, като смазване, лепене, уплътняване,
антикорозионна защита, ремонт и под.

СПЕЦИАЛНО:

Микро-абсорбентите са високо попиващи
микрогранули с моментално действие, които
се свързват с всички видове течности върху
всяка твърда повърхност. Дребнозърнестата
им структура прави възможно проникването в
пукнатини и вдлъбнатини.
Дори и след засищането
на гранулите
микро-абсорбентът
предотвратява
последващо плъзгане.
Микро-абсорбентът
може да се използва
превантивно или при
аварии като разливане
на киселини или основи
в работилницата. Нанася
се лесно и се отстранява
още по-лесно. Течностите
се попиват ефикасно
и повърхността остава
суха и чиста. Забележка: 1 кг микро-абсорбент
е достатъчен за попиване на около 10 л разлята
течност. Продуктов №: 0890 61

Р

Отстраняване на тежки мазнини и
замърсявания

Масло, мазнини и замърсявания
Отстраняването на остатъците от масло, смазки и
други замърсявания и прах в комбинация с тях е
особено важно, както за по-лесния демонтаж, така
и при повторния монтаж на части, уплътняването,
лепенето, закрепването, възстановяването,
смазването и под. Подходящи за това са средствата
на базата на лесно изпаряеми разтворители, които
ефикасно почистват и обезмасляват, оставяйки
чисти, сухи и обезмаслени повърхности.

Ръчно почистване

Меките и лепкави наслоявания като
естествена смола се напластяват найчесто върху частите, по които маслата
и нафтата влизат в контакт или са
следствие от изгаряне и е необходимо
да се отстранят, за да се подобри
функционалността на замърсената
система.

Машинно почистване

Почистване на упорити мазни
замърсявания - ПРЕДИ
Ръчно почистване на упорити
замърсявания - ПРЕДИ
Машинно почисване
на части

Почистване на упорити мазни
замърсявания - СЛЕД
Ръчно почистване на упорити
замърсявания - СЛЕД

Водоструйка

НИ

Стр.
№

Пореден
№

4

1

089010810

Обезмаслител-чистител
за спирачки PLUS

4

2

08931182

BMF чистител

4

3

0893140

Индустриален чистител

5

4

5861113500

Чистител за карбуратор
и дроселови клапи

5

5

08931000

Препарат за премахване
на уплътнения

Продуктов № Име на продукта

67

158 0893117205

Чистител за подове

68

159 0893117305

Чистител за фина
каменна керамика

6

АН
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Водоструйка

Препоръчително приложение

Препоръка на специалиста

О ТАТЪ И ОТ

Остатъци от етикети, ленти за лепене
и силикон

Бързо и лесно отстраняване на остатъци
от лепило и ленти за залепване и
етикети, както и на остатъци от силикон.
Специално разработено средство,
съдържащо екстракт от портокалово
масло, който в комбинация с други
разтворители прониква през порестите
повърхности и разгражда остатъците от
лепило, като не уврежда материала на
основата.
Предупреждение: С цел
сигурност е необходима предварителна
проверка върху малки повърхности на
чувствителните материали.

И И ТИК ТИ

Уплътнители и лепила
Освен доброто почистване и
обезмасляване, една от главните
предпоставки за постигане на оптимални
резултати при сцеплението и втвърдяването
на лепилото, гарнитурите на двигателите и
средствата за осигуряване и закрепване,
е отстраняването на втвърдените стари
остатъци чрез използването на специално
разработения чистител на базата на
органични разтворители.

П

Почистване на работилници, машини, подове,
каросерии
При смяната на марката емулсия, за да се постигне
истински ефект, е необходимо охладителната
система да се промие детайлно. Често се случва
маслото да подлива по връзките на машината,
което води до там външните части на машината
и подът на работилницата постоянно да са
намаслени. За обезмасляване на машините,
работилниците и подовете препоръчваме
концентрати с основна РН стойност, които се
разтварят в топла вода, като могат да се използват
за ръчно и за машинно чистене.

ПИ О УП ЪТНИТ

Осигурител за винтове

Обезмасляване на машини

П

Остатъци от лепило от стари етикети

Уплътнение на блока на двигателя

Остатъци от лепило на
етикети и фолио

КЪРПА ЗА ПОЧИ Т АН

Подове на промишлени складове

Колко пъти ви се е случвало да трябва да си измиете ръцете, но нямате

нито вода, нито паста? С какво почиствате бързо инструмента от масло,
смазки и замърсявания? Универсалната кърпа за почистване е чудесна и
почиства бързо повечето повърхности без вода, сапун или четка. Идеална
е за ежедневна употреба и в движение. Основателно и нежно отстранява
дори и упоритите замърсявания като масла, мазнини, лепила, бои,
катран и смазки. Продуктов №: 0890 90090
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Демонтаж на разглобяеми съединения

ЗАТРУДН НО РАЗ И АН ЗАРАДИ КОРОЗИ

ПРОБ
Трудният демонтаж на винтови, цилиндрични
и други разглобяеми съединения в резултат
на по-малка или по-голяма корозия, спичане,
заглавяне, ефекта на студеното заваряване,
необходим монтаж без хлабини и увреден
профил на главата на винта са неминуеми
проблеми във всекидневната работа при ремонт
и поддръжка на машини. Wurth предлага гама от
продукти за развиване и смазване. Благодарение
на активната си съставка спрейовете Rost off
се справят с всички проблеми. Спрейовете
имат силно капилярно действие, което им дава
възможност да проникнат през микропукнатините
на корозията до здравия метал и така разграждат
корозията „отвътре“. Освен разграждането
на корозията, спрейовете имат свойството
и да отблъскват водата, като предпазват от
възникването на нова корозия и смазват.

СПЕЦИАЛНО:

„Мулти спрей“ е уникален спрей в гамата на
спрейовете за развиване заради универсалното
си приложение.
1. Отстранява ръждата – отличните му
капилярни свойства правят възможно лесното
проникване в корозията.
2. Смазва – предотвратява
стъргането и скърцането.
3. Почиства – отстранява
остатъците от смазки и масла.
4. Предпазва от корозия –
първична защита срещу влага.
5. Контактен спрей –
Отблъсква влагата и
осигурява допълнителна
електропроводимост на
контактите.

Повърхностна корозия
Повърхностната корозия е
ежедневно явление. Когато
се появи по винтовите
двойки на машината, може
да представлява сериозен
проблем при демонтаж.
Прилагайки физическа
сила при развиване на
резбови двойки, рискуваме
да увредим винта/гайката/
рез-бата/инструмента.
Спрейовете за развиване
проникват в повърхностната
корозия, като я разграждат
и улесняват развиването без
прекомерно прилагане на
сила.

Силна дълбочинна
корозия
Когато машините са
навън и работят при тежки
условия, при дълготрайно
въздействие на тези фактори
възниква силна дълбочинна
корозия. Тя разяжда
здравия метал, с времето
променя повърхностните
му характеристики и
го отслабва. При силна
дълбочинна корозия
развиването е много
затруднено и рискуваме да
счупим елементите, което
създава допълнителни
проблеми при демонтажа.
Спрейовете за отвиване,
благодарение на
силното си капилярно
действие проникват през
микропукнатините, където
с активната си съставка
разграждат корозията
отвътре, без да увреждат
здравия метал.

Бързо развиване
Често при клиентите се
появява необходимостта
корозирала връзка да бъде
възможно най-бързо развита.
Независимо от степен на
корозията, Wuеrth предлага
спрей решение за бързо
развиване. Благодарение на
изключителните си свойства
за проникване, спреят
успява веднага да разбие
кристалната решетка на
корозията.

Верига на колело
Повърхностна корозия

Продуктов №: 089305540

Правилен начин на прилагане

Р
Стр.
№

Пореден
№

6

Корозирал катинар

НИ

Продуктов
№

Име на продукта

7

08902

Rost Off

6

8

0890200

Rost off plus

6

9

0893130

Rost Off Crafty

7

11

0893241

Rost Off Blue Ice

7

10

089305540

Multi

8

Силна дълбочинна
корозия
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Препоръчително приложение

Много добре

Препоръка на специалиста

АЗ АН

ЗАТРУДН НО РАЗ И АН

О ОБ НИ

УЧАИ

Елементи с голям диаметър

Разнородно материали

Освен основното си качество
да разгражда корозията
универсалният „Мулти спрей“
осигурява и смазване на
елементите. Основното смазване
подобрява работата на слабо
натоварените елементи като
вериги и брави и удължава
експлоатационния им срок.

Корозията на машинните
елементи с голям диаметър се
преодолява чрез специалната
технология екстремно
охлаждане. Спреят за
развиване охлажда елемента
до температура -45°С,
като образува пукнатини в
корозията, през които чрез
капилярно действие прониква
активната съставка, която
я разгражда. Визуалният
индикатор за промяна на
температурата е видим още при
-5°С, като променя цвета на
напръсканото място в синьо.

Електрохимическата
корозия е процес, при
който има пренасяне и
прием на електрони между
пространствено отделени
цялости от разнородни
материали (месинг/мед;
алуминий/неръждаема
стомана).
Машини, при които има
контакт между разнородни
материали, трябва да се
третират с химически спрейове,
които не увреждат нито едни от
материалите. Ако корозията се
е появила напр. на връзката на
неръждаемия винт, намиращ се
в алуминиев корпус, спреят за
развиване успешно ще разгради
корозията, без да увреди нито
един материал.

Хранително-вкусова
промишленост
Производството в хранителновкусовата промишленост
подлежи на строг хигиенносанитарен контрол. Всички
продукти, използвани в
цеха, където могат да влязат
в контакт с храна/напитки,
трябва да притежават NSF
сертификат. В ситуации, когато
е необходимо да се демонтира
част от машината без застой в
производството, се използват
специално разработени
продукти, които не увреждат
средата и са безопасни за
човешкото здраве. Освен това
спрейовете не оставят следи
(цвят/мазнина) при случаен
контакт с продукта. Служат за
развиване, смазване, отблъскват
влагата и предпазват от поява
на корозия.

Д

Общо

РАНИТ НО
КУ О А
ПРО И
НО Т

Зъбни колела с голям диаметър
Разнородни метали
Лентов транспортьор в хранителновкусовата промишленост

Електрохимическа корозия

REFILLO

Общо смазване

Ефект на екстремното охлаждане

Електрокар, използван в хранителновкусовата промишленост

Иновативен продукт от асортимента на Wurth - Refillo система за зареждане на спрей. За големи цехове, където консумацията на
техническа химия е сравнително по-голяма, опаковки от 5/10/20 литра са далеч по-изгодни. Със системата Refillo шишетата на
спрейовете могат да се заредят само за няколко минути. Системата Refillo се състои от:
• Специални шишета с еднопосочен вентил на дъното (различни шишета за различните видове химия) (Продуктов №: 0891 8001)
• Бази с дюза и маркуч за свързване към пневматичната инсталация (Продуктов №: 0891 800)
• Продукт за почистване и поддръжка на базата

НАРЪЧНИК ЗА ИЗБОР НА ПРОДУКТИ
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Смазване

У

ПРОБ

Р

АЗКИ

Видове натоварвания
Леки

П ИА НО

Основните проблеми, които възникват при
относителното движение на две твърди тела
са: триене по допирателните повърхности и
износване на допирателните повърхности.
В резултат на триенето настъпва загуба на
механична енергия при работата на машината,
а поради износването настъпват промени по
повърхностите на машинните части в хода на
експлоатация. Трайността и надеждността в
работата на машините и различните механизми
съществено зависят от правилния избор и
приложение на смазките. Лошо избраната
смазка или нейното неправилно приложение е
причина за необичайното, ускорено износване
на повърхностите, които са в контакт и за появата
на трайни деформации или увреждания. Един
от основните критерии за избор е спецификата
в работата на механизма: скорост и форма
на движение, специфични натоварвания,
температура и т.н.

О И ЗА ИЗБОР НА

Средно тежки

Тежки

Специално високо ефективно средство за
предварително почистване + подобрител на
сцеплението (функция на грунд), пригодено за HHS
продукти.

HHS CLEAN
Продуктов №: 089310610

НИ

Стр.
№

Пореден
№

Продуктов
№

Име на продукта

7

10

089305540

MULTI

9

15

14

от -30ºC до +130ºC

Масло

0893104500 HSW 100

до +100ºC

Смазка

32

0893221

Силиконов спрей

от -40ºC до +200ºC

Масло

11

23

0893550

Суха PTFE спрей-смазка

от -180ºC до +260ºC

Сух спрей

10

20

0893106918

HS 1800 Полусинтетично
масло за смазване

11

22

0893530

WGF 130

9

16

0893106

HHS 2000

9

17

08931063

HHS 5000

10

18

08931064

HHS Fliud

10

19

08931067

HHS Grease

10

Специални

НАРЪЧНИК ЗА ИЗБОР НА ПРОДУКТИ

от -30ºC до +180ºC

Масло

от -25ºC до +170ºC

Масло
от -30ºC до +150ºC

Смазка

от -25ºC до +180ºC

Масло

от -20ºC до +200ºC

Масло

Течна смазка

от -15ºC до +150ºC

Препоръчително приложение

Смазка

Р ДА КО ТО
ПО З АТ АЗКИ
Много съществен фактор за правилния
избор на смазките е средата, в която
се намира машината или работният
елемент. Идеалните вътрешни условия
в халетата не изискват специални
видове смазки, а смазването навън
изисква смазки, устойчиви на отмиване
и полепване на прах. Специфичните
условия с голямо замърсяване и прах в
текстилната или дървообработващата
промишленост изискват сухи смазки, по
които изобщо не полепват замърсявания
и предпазват мястото от проникване.

Открито

Закрито

РИЧНИ А РИ
Основната разлика между
сферичните лагери и
останалите машинни елементи
е, че те са подложени на
центробежна сила, която се
стреми да изхвърли смазката
от елемента. При избора на
съответната смазка трябва да
се знае броят на оборотите и
видът натоварване. По-високият
брой обороти изисква смазка
с по-ниска вискозност без
съдържание на твърда смазка.

П ЪЗ А И А РИ
НАПРА
А И
Два са съществените
параметри при избор
на смазка за плъзгащи
лагери или направляващи:
средата, в която се намира
елементът (закрито/открито)
и натоварването (повишени
работни налягания). Виж
таблицата Условия за
избор на смазки.

ПАНТИ
Пантите на
селскостопанските
и промишлените
машини, както и
пантите на вратите и
оградите имат едно и
също предназначение:
осигуряват въртеливо
движение около ос.
Основните параметри
при избор на смазки за
панти са:
• Работните условия
(закрито; открито;
изложеност на дъжд; UV
лъчи; замърсяване)
• Натоварването (ниско;
средно; високо)
• Материалът (метал;
пластмаса).

Висока
запрашеност

Смазване на направляващи
Устойчивост на смазката при
силни центробежни сили

Смазване в условия на висока замърсеност
и прах – строителна механизация

Смазване на линейни водачи
Капилярното действие прави
възможно равномерното смазване

Панти на PVC дограма

Смазване в машинна работилница

НАРЪЧНИК ЗА ИЗБОР НА ПРОДУКТИ
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Смазване
Смазки за такаламит

ИН НИ ОДАЧИ
НАПРА
А И

А РИ

Н
Маслото е чудесна смазочна течност. Отлично
прониква в най-малките хлабини и запълва
пространството между контактните метални
повърхности. Като смазка не е устойчиво на
високо налягане и центробежни сили. Стича се
по вертикални повърхности и затова може да се
използва предимно за смазване на хоризонтални
повърхности.
Греста е подходяща за смазване на вертикални
повърхности. Не тече и не се стича, поради което
осигурява дълготрайно смазване. Устойчива е на
налягане и центробежни сили. Поради високата
си вискозност прониква слабо в малки хлабини.

За затворени системи, където смазването се извършва
чрез гресьорки, в зависимост от натоварването
препоръчваме „твърди“ греси с различни комбинации от
добавки. Те могат да се нанасят и с четка или ръчно, ако
мястото е достъпно за смазване.
Слабо
натоварване

Средно
натоварване

С развитието на подобрени добавки
производството на смазки успява да
усъвършенства и да отстрани недостатъците на
маслата и гресите като смазки.

Високо
натоварване

За екстремни работни
условия с повишени
налягания и работни
температури се
препоръчват „твърди“
литиеви греси на базата
на минералнимасла.
Тези греси се доставят
в практични опаковки с
различни големини от
туби за такаламит до
бурета от 45 кг. Може да
се нанасят с гресьорка,
четка или ръчно.

СПЕЦИАЛНО:

Ръчна помпа за такаламит греси създава
максимално налягане от 800 bar. Прецизният
стоманен помпащ механизъм без уплътнения,
които се износват, прави възможно силното
налягане, което е в състояние да прокара
смазката през дюзата и да смаже всички
недостъпни места. Помпата е предназначена за
наливна смазка (500 cm³) и туби (400 g).

Направляващи за ножичен
подемник

Дюзи, Продуктов №: 0986 ...

H1

H2

Р
Стр.
№

Пореден
№

8

Направляващи за колонни
подемници

H3

НИ

Продуктов
№

Име на продукта

12

08938701

Универсална грес 1

8

13

08938711

Универсална грес 2

11

22

0893530

WGF 130

12
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Препоръчително приложение

ТРАН

И ИОННИ

ОБКИ

ИНТО И ТРАН ПОРТ ОРИ

Лагерите за трансмисии с частична радиална
ротация не разнасят греста равномерно
по цялата повърхност, поради което се
препоръчва употребата на греси, съдържащи
твърди частици. Допълнителни затрудняващи
обстоятелства са изложеността на влага,
солената вода и замърсяванията.

За разлика от зъбните, шнековите
транспортьори имат по-високо
предавателно отношение и по-малка
толерантност към натиск, поради, което
възникват много по-големи повърхностни
налягания. Такива условия на работа
изискват употребата изключително на греси
с твърдо съдържание.

Възли за прикачване на селскостопански
машини

Лебедки

Трансмисионни сглобки

Механизъм за управление на съчленени
превозни средства

НАРЪЧНИК ЗА ИЗБОР НА ПРОДУКТИ
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Смазване

А НИ ПОН ТИ ЗА

АЗКИТ

Вискозност - (вътрешно триене) е свойството
на течностите и газовете да оказват
съпротивление при взаимното движение на
техните слоеве.
Добавки – субстанции, чието добавяне
подобрява свойствата на смазките.

АЗ АН ПРИ ОНТА

ПР ДОТ РАТ АН НА
ТУД НО ЗА АР АН

За да се избегне заглавяне, спичане, износване и „цвилене“ на подвижните компоненти,
подложени на високи налягания и температури в процеса на експлоатация е много
важно да се използват смазки, устойчиви на високи температури още при монтажа.
По този начин се осигурява лесен демонтаж и защита на частите от корозия.

ОМС2 – съединения на базата на въглерод,
които под високо налягане и температура
създават изключително здрави съединения.
MoS2 – съединение на молибден и сяра.
Твърда грес, която осигурява много слабо
триене между контактните повърхности.
ЕР – комплекс от добавки, които придават
на смазките устойчивост срещу високо
налягане.

Винтов транспортьор

Шнеково колело

Превантивното смазване при монтажа
предотвратява заглавянето и възникването на
корозия
Сглобна връзка

Р
Стр.
№

Пореден
№

12

НИ

Продуктов
№

Име на продукта

25

08931065

HHS Lube

12

26

08931066

HHS Drzlube

13

27

08931058

Спрей-смазка за въжета

12

24

0893800

CU 800

12

28

08931100

AL 1100

11

21

0893123

Смазка в спрей HSP1400 за
високи температури

13

29

0893850

Монтажна паста в
спрей

14
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Предотвратява студения старт
на двигателя

Препоръчително приложение

ЗЪБНИ КО

А

Заради специфичната геометрия на
зъбните трансмисии те са постоянно
подложени на екстремни налягания и
вибрации. Необходима е употребата на
греси, устойчиви на екстремни налягания, с
високо съдържание на EP добавки и твърди
частици. За разлика от закритите зъбни
предавки, откритите изискват употреба на
греси, които действат във влажна, солена и
замърсена среда.

ТО АН НИ Ъ

ТА

За да се намали триенето между жиците
в снопа при движението на стоманените
въжета, е необходимо да се използва грес,
съдържаща твърди частици и изразени
капилярни свойства, която прониква до
ядрото на въжето и едновременно изпълнява
функцията на защита срещу корозия.

РИ НИ ТРАН

И ИИ

За оптималното смазване на вериги е
необходимо да се осигури смазване на
вътрешните части на веригата като винтове
и гилзи, чувствителни към износване и
корозия. Това изисква използването на
проникващи смазки, отблъскващи вода и
замърсяване. В хранително-вкусовия бранш
е необходимо да се използват смазки с NSF
лиценз.

Смазване на верижни механизми

Силоотводно задвижване на
трактор
Смазване на стоманено въже

НАРЪЧНИК ЗА ИЗБОР НА ПРОДУКТИ
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Смазване

А НИ ПОН ТИ ЗА

АЗКИТ

Вискозност - (вътрешно триене) е свойството
на течностите и газовете да оказват
съпротивление при взаимното движение на
техните слоеве
Добавки – субстанции, чието добавяне
подобрява свойствата на смазките
ОМС2 – съединения на базата на въглерод,
които под високо налягане и температура
създават изключително здрави съединения
MoS2 – съединение на молибден и сяра.
Твърда грес, която осигурява много слабо
триене между контактните повърхности

К ИНО ИД Н Р

ЪК

Независимо от причината за скърцането, за
да се предотврати късане на ремъка и да се
намали рискът от по-сериозно увреждане
на двигателя, се препоръчва използването
на специален спрей. Освен че премахва
неприятния скърцащ звук, с използването му
се осигурява и достатъчна сила на триене,
дори в студено и влажно време. Освен
това подобрява еластичността на вече
използвания ремък, а когато се третира нов,
удължава експлоатационния му срок.

П А Т А А У А
РАЗНОРОДНИ АТ РИА И
Смазването на разнородни материали
налага преди всичко смазката да не е
агресивна към нито един от материалите.
Пластмасовите и гумените части при
контакт с метал при триене издават
неприятни скърцащи и режещи звуци и
се износват и увреждат много по-бързо.
За смазването на такива механизми е
необходимо смазката да съдържа силикон
или добавка PTFE.

ЕР – комплекс от добавки, които придават на
смазките устойчивост срещу високо налягане

Поли-клиновиден ремък

Poly V remen

Клиновиден назъбен ремък

Клиновиден ремък

Р
Стр.
№

Пореден
№

14

НИ

Продуктов
№

Име на продукта

30

0893230

Спрей за ремъци

14

32

0893221

Силиконов спрей

11

23

0893550

Суха PTFE спрей смазка

15

33

0893051

Спрей за поддръжка

10

20

HS 1800
0893106918 Полусинтетично
смазочно масло

9

16

0893106

HHS 2000

15

34

08930505

Специално масло за
пневматика

16
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Препоръчително приложение

Смазване на разнородни материали

ИНА

АНИКА

Изключително малките хлабини изискват смазка с нисък вискозитет
с добавка, която подобрява капилярното действие. Честото
смазване на фините механизми намалява износването на частите и
осигурява необходимата защита срещу корозия.

ПН

АТИЧНИ ИН ТА А ИИ

Пневматичните устройства изискват използване на специално
разработени масла за смазване и особено онези от тях, с които се
работи при тежки условия. Маслото поддържа високо равнище на
чистота и много добре смазва всички части на механизма.

Задвижване на пневматични
инструменти

Омаслители за сгъстен въздух

Пневматични цилиндри на
машина за монтаж-демонтаж
на гуми

Смазване на ударния механизъм
на винтоверт

Настолни бормашини

Вибрационни и ударни бормашини

Пневматични цилиндри на подемници

НАРЪЧНИК ЗА ИЗБОР НА ПРОДУКТИ
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ПРОБ
Саморазвиването, пропускаемостта, износването
и корозията поради динамични и ударни
натоварвания са неизбежни последствия от
влагането на механични елементи за осигуряване
на резбовите съединения като различни видове
еластични и назъбени шайби, шплинтове,
гайки и коронни гайки. Освен това тяхното
използване увеличава броя на елементите във
възела и на необходимото време за монтаж
и се появява необходимост от допълнителни
проверки и дозатягане в хода на експлоатацията.
Използването на анаеробни средства за
осигуряване на резбовите съединения дава
редица предимства:

КАК А ЗДРА ИНА НА О И УР
КАКЪ ДИА ТЪР ИНТО

АН ТО Н ОБ ОДИ А И ЗА

Средна
СИН
Srednja–- PLAVI
За
Zaрезби
navojeдо
doМ36
M36

Висока
ЗЕЛЕН
Visoka –
- ZELENI
За
Zaрезби
navojeдо
doМ20
M20

Начален момент на отвиване >21Nm (M10). Приложение
за винтови съединения, подложени на по-малки динамични
натоварвания, удари и вибрации. Демонтажът не изисква
загряване и използване на специални инструменти.

Начален момент на отв. >30
Nm (M10). Приложение за
винтови съединения, подложени
на високи динамични
натоварвания, силни удари и
вибрации и редки демонтажи.
Възможен е демонтаж само
чрез загряване и/или с помощта
на специални инструменти.

• Цялостно елиминиране на хлабините по резбите
• Носимост на резбата по цялата винтова линия в двете
посоки
• Излишен е допълнителният контрол на силите на
затягане
• Уплътняване на резбовото съединение срещу
протичане и защита срещу корозия
• По-бърз и лесен монтаж чрез намаляване на
елементите на съединението
• Възможност за използване при различни размери
винтове – намалени разходи за складиране

Ключовите фактори за избор на съответното
средство за осигуряване са здравината и
вискозитетът, които са директно свързани с
размерите на винтовете. Освен това предимство
от използването на отделни средства за
осигуряване може да бъде и втвърдяването върху
неръждаемата стомана и пасивните (цветни)
метали без използване на активатори, както и
върху повърхности, които не са напълно чисти и
обезмаслени.
Как да се разбере каква здравина на
осигуряването е необходима според
цвета на останалото средство върху
резбата след демонтажа?
Червен или зелен – висока здравина
Син – средна здравина
Виолетов – ниска здравина
Цветът на средството указва дали е необходимо
нанасяне на съответното средство при повторния
монтаж, за да се постигне отново същата носимост,
както преди демонтажа.

Р
Стр.
№

Пореден
№

16

35

16

36

Продуктов
№

НИ
Име на продукта

Осигурител за резби средноякостен
Осигурител за резби0893270025
високоякостен
0893243025

Втвърдяване върху пасивни метали (цинк, алуминий, високолегирана стомана)
без активатори и върху повърхности, които не са изцяло обезмаслени

NSF-H1 - Одобрено за използване в хранително-вкусовата промишленост.
Възможен контакт с хранителни продукти поради технически причини.
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Препоръчително приложение

DVGW - Одобрено за използване в инсталации за питейна вода и газ.
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• уплътняване срещу повечето течности

Според специфичните изисквания за
приложение, което се определя от вида
възел и работните условия, на които е
подложен, ключовите фактори за избор
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КАКЪ

ИЗИ К АН
При тръбните резбови съединения и фитингите
се използват различни видове резби. При
конусните, както и при комбинираните конусноцилиндрични видове резбовото съединение
трябва да се уплътнява с адекватни уплътнители.
Цилиндричните резбови съединения се уплътняват
с вградени уплътнителни пръстени или уплътнения
и не изискват използване на уплътнители
каквито са течните уплътнителни маси и PTFE
лентите. За този вид резбови съединения обаче
също е препоръчително използването на течни
уплътнители с цел осигуряване срещу пропускане
в резултат на вибрации, както и с цел репарация
на увредените резби и уплътнения. Използването
на анаеробни средства за уплътняване на
резбови съединения по тръбните инсталации
осигурява редица предимства в сравнение с
конвенционалните начини за уплътняване (PTFE
лента, кълчища и под.):
• надеждно уплътняване на съединения,
подложени на вибрации
• няма деформиране на резбата при затягане
• използване при тръби с по-голям диаметър
• предотвратяване на корозия на резбовото
съединение
• моментално уплътняване и тестване при ниско
налягане
• след пълното заздравяване уплътняват до
налягане на спукване при повечето тръбни
системи
При избора на съответното средство е
необходимо да се води сметка за неговата
съвместимост с течностите, независимо дали се
касае за:
• Системи за протичане на флуиди (питейна
вода и технологична вода, бензин, петрол,
LPG/CNG) или циркулация на флуиди
(охладителна течност, охлаждащ газ)
• Системи, използващи флуиди под налягане,
за извършване на работа (хидравлични и
пневматични инсталации)

ИД ИН ТА А И

Р
Стр.
№

За диаметри на резбата до 3’’ (DN 80) и хлабини до 0,50 mm
Питейна и технологична вода, масла, бензин,
петрол, охладителна течност
Изискват се средства със специални разрешителни за питейна
вода, устойчиви и към останалите посочени флуиди. За
постигане на възможно най-нисък коефициент на триене и
по-лесен монтаж и демонтаж препоръчваме използване на
средства, съдържащи PTFE (политетрафлуороетилен).

Системи за двигателно гориво

Име на продукта

18

39

0893577050

Уплътнител за тръби

18

40

0893511050

18

41

0893545050

20

Уплътняването на газови
инсталации изисква използването
на средства, устойчиви към
изброените флуиди. Заради
наличието на вибрации и
за допълнителна сигурност
в системите, през които
циркулират, е необходимо да
се използва средство със средна
здравина, за да се осигури
надеждно и трайно уплътняване.

LPG/CNG инсталации

Датчици за налягане на моторно масло

Маслопроводи
Климатик

Водоструйки

Цистерни за мляко
Инсталации за пропан-бутан

Питейна вода в кемпери

Уплътнител за тръбиPTFE
Уплътнител за
хидравлика

НАРЪЧНИК ЗА ИЗБОР НА ПРОДУКТИ

Газове (охлаждащи),
технически, LPG/CNG)

Горивопроводи

НИ

Продуктов
№

А

Тръбни инсталации за протичане и циркулация на течности

Системи за питейна вода

Пореден
№

УП ЪТН
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Технически газове

О РАНИЧ НИ
ЗА АНА РОБНИТ
УП ЪТНИТ НИ А И

Хидравлични и пневматични инсталации
За резби с диаметър до 3/4’’ (DN 20) и хлабини до 0,15 mm. Тези инсталации изискват използване на специално
разработено средство с по-висок вискозитет, устойчиво до налягането на спукване на тръбата, което да не
съдържа добавки като PTFE, които биха могли да контаминират системата, да възпрепятстват работата на
вентилите или да запушат фините филтри.

Хидравлични инсталации

Пневматични инсталации

1. Не се препоръчва за

уплътняване на инсталации за
топла вода от мед и месинг (>
40°C), както и от незащитена и
горещо поцинкована стомана
(> 65°C)

2. Питейната вода и газ (LPG/
CNG) изискват специални
законови разрешителни в
битовите инсталации

3. Ограничено приложение

в инсталации, богати на
кислород или чист кислород, на
10 bar/60°C

4. Неприложимо за пластмасови
резбови съединения и фитинги

Хидравлично окачване

Съединение на допълнително задвижване

Пневматично окачване

5. Резбовото съединение не може

У

да се дозатяга

Хидравлика

Проводи за течности

Пневматика

УП ЪТНИТ НИ

НТИ

Повредени намотки и нови
конектори за спирачната течност

Канали за течности

Работни пневматични инсталации

Като алтернативно решение за
ограниченията при прилагане
на анаеробни уплътнителни
маси препоръчваме
използването на уплътнителните
ленти Würth PTFE..

Хидравлични подемници

Работни преси

Пневматични машини

Br. art. 098503016
10 kom.
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Монтаж – Уплътняване
Уплътняване на твърди фланци

ИЗПО З АТ

ИЗИ К АН
Уплътнителните маси за твърди фланци имат
главната задача, освен уплътняване на контактните
повърхности, да постигнат оптимална здравина
между фланците, да намалят разместването между
тях и да предават сила от една част върху друга.
Тук спадат анаеробните уплътнителни маси, които
изцяло заменят металните твърди компресивни
уплътнения (с изключение на уплътненията
между главата и блока на двигателя), както и
специалните маси на база полиуретан и смоли,
които могат да се използват като самостоятелно
уплътнение и уплътнителен грунд в комбинация
с твърди компресивни уплътнения (метални,
коркови, хартиени и арамидни). Отличават се с
отлична стабилност и срещу повечето течности,
включително бензинови и дизелови горива.
С използването на анаеробни средства за
уплътняване се елиминират следните проблеми:
• При монтажа на уплътнението няма
преднапрежение
• Не намалява плътността на уплътнението,
благодарение на което то не приплъзва
• Не създава съпротивление при затягане на
винтовете-не се деформират фланците и
веднага се затяга до съответния въртящ момент
(няма допълнително дозатягане)
• Запазване на точните и обусловени монтажни
мерки
• Защитават повърхността на фланците от
корозия

И Т ЪРДО КО ПР И НО УП ЪТН НИ

НЕ

Когато не е налично оригинално твърдо компресивно уплътнение или след разглобяване
уплътнение с произволна форма с помощта на трайно пластични течни уплътнители Wurth
От какви материали са изработени фланците?
Едни и същи материали на фланците – изцяло твърд фланец

Фланците от пасивни метали (напр. алуминий и високолегирани стомани) изискват
уплътнители, чието втвърдяване не зависи от активността на металната повърхност.
Уплътняване на
гладки повърхности
без специални
изисквания
При уплътняване на
гладки повърхности, които
изключват специфичните
изисквания, описани
по-нататък, изборът на
подходяща уплътнителна
маса се прави според
предварително
установената хлабина и
неравност на повърхността,
които е необходимо да
се затворят за сигурно
уплътняване.

Хоризонтални фланци със
сложна геометрия и много
гладка повърхност
Фланците от този тип изискват
уплътнителна маса с по-нисък
вискозитет, за да се постигне добро
овлажняване на повърхността
и по-бавно втвърдяване заради
по-дългото необходимо време за
монтаж. Анаеробните уплътнителни
маси са особено подходящи поради
неограниченото отворено време за
монтаж.

Вертикални фланци и
фланци над главата
Изисква се използване
на уплътнителни маси с
тиксотропни свойства,
т.е. висок вискозитет за
облекчено нанасяне без
протичане и прокапване.

Капак на веригата

Капак със сложна
геометрия

Корпус на колянов вал
Система на колянов вал с
вариабилна геометрия

Р
Стр.
№

Пореден
№

19

Корпус на колянов вал

НИ

Продуктов
№

Име на продукта

42

0890100048

DP 300

20

45

0893574050

21

46

0893518050

16

43

0893260100

Уплътнител за
плоскости, оранжев
Уплътнител на
плоскости
Уплътнител за
двигатели - Мотордихт

Хлабина: ≤ 0,15 mm
Втвърдяване под
влияние на влага
Хлабина: ≤ 0,5 mm
Анаеробно
втвърдяване

Хлабина: ≤ 0,15 mm
Хлабина: ≤ 0,5 mm

Хлабина: ≤ 0,5 mm
Анаеробно
втвърдяване
Хлабина: ≤ 2 mm
Топлинно
втвърдяване на +60°C

Хлабина: ≤ 2
mm Топлинно
втвърдяване на +60°C

Хлабина: ≤ 0,5 mm
Хлабина: ≤ 2 mm
Топлинно
втвърдяване на +60°C
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Препоръчително приложение

Може да се използва

ДА
Spojevi bez zazora

сте заварили остатъци от течен уплътнител, направете
съгласно специфичните изисквания и условия на приложение.

използването на

Високи температури
(≤280°C), вибрации
и натиск

При различни материали или
дебелини на стените, чрез
загряване се постига дилатация в
резултат на различните топлинни
разширявания. Затова се изисква
използването на твърдо-гъвкава
уплътнителна маса, която да
компенсира тази дилатация. При
избора на подходяща уплътнителна
маса трябва да се разгледат вече
посочените условия и свойства.

Грундиране на наличното
компресивно твърдо уплътнение
По-дребни увреждания на твърдите
компресивни уплътнения, ако не
са увредени на места с високи
компресивни уплътнения, могат да
се компенсират чрез грундиране
с уплътнителна маса, при което се
попълват всички неравности (хлабини)
и така се увеличава сигурността на
уплътняването.

Позициониране на
компресивното твърдо
уплътнение
Чрез грундиране на
повърхността на
фланеца се осигурява
точното положение на
компресивното уплътнение
и се пред-отвратява
изместването при монтажа
на възела, което е особено
важно при монтажа на
големи уплътнения със сложна форма, както и на вертикално поставени уплътнения
или работа над главата.

У

Направете избора
според предварително
установената хлабина и
съответния механизъм на
втвърдяване.

Различни материали на
фланците – твърдо-гъвкав
фланец

Течните уплътнители имат своята комбинирана роля и на места, където
приложението на твърди компресивни уплътнения е неизбежно или
желателно с цел подобряване на уплътняването на твърди компресивни
уплътнения или като помощ при техния монтаж.

Уплътнение на компресор

Уплътнения на
вибрационна
работни машини

Хлабина: ≤ 0,15 mm

Уплътнение на глава на двигателя

Алуминиев фланец на корпус

Алуминиев капак
Уплътнение на скоростна кутия

Уплътнение на капака на
веригата

Хлабина: ≤ 0,15 mm
Само за метални
уплътнения!
Хлабина: ≤ 0,5 mm
Неподходяща за
материали от пластмаса!

Хлабина: ≤ 2 mm
Топлинно
втвърдяване на +60°C

Уплътнение на корпуса на
смукателна система

Хлабина: ≤ 2 mm
Топлинно
втвърдяване на +60°C

Средство за
отстраняване на
уплътнения
Продуктов №: 0893 1000

Повече информация на стр.
5, книга 2
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Монтаж – Уплътняване
Уплътняване на гъвкави фланци

КАК И А П

ИЗИ К АН

И ИЧНИТ ИЗИ К АНИ ЗА ПРИ О

Фланците с по-ниска здравина – гъвкавите
фланци, при които настъпва относително
изместване в резултат на различната дебелина на
стените и топлинните дилатации на материала,
от който са изработени, изискват използването
на различни силиконови уплътнители. След
втвърдяване тези уплътнителни маси осигуряват
гъвкаво уплътнително съединение като
абсорбират всички деформации на фланците по
време на дългогодишните вибрации. Изберете
подходящата уплътнителна маса според
специфичните изисквания за приложение, каквито
са течностите, с които влиза в контакт, работните
температури или цвета.

ПР ДИ

Постоянен контакт с масла за двигатели
и трансмисии и с течности

За надеждно и дългосрочно уплътняване
на фланци, които са в постоянен контакт
с масла, се изисква приложението на
уплътнители с подобрена устойчивост на
разграждане под влиянието на минерални
и синтетични масла.

Т А ОТ ИЗПО З АН ТО НА
И ИКОН

• Неутралният механизъм на създаване на мрежа
на базата на оксими осигурява удобна работа
без дразнещи агресивни изпарения.
• Дългосрочно не предизвикват корозия, могат
да се прилагат върху всякакви метални
повърхности
• Не увреждат електрическите/електронните
компоненти
• Подобрена устойчивост към масла за мотори
и скоростни кутии, както и към охладителни
течности
• Подобрена устойчивост към дълготрайни
динамични натоварвания, което води до висока
стабилност на формираните уплътнения
• Дозата със сгъстен въздух и специален струйник
прави възможно лесното и равномерно
изстискване и цялостно използване

Маслена помпа

Радиатор

Капак на корпуса на диференциала

Р
Стр.
№

Пореден
№

23

НИ

Продуктов
№

Име на продукта

49

08933211

RTV силикон спрей, черен

24

50

08933216

RTV силикон спрей, сив

21

47

0890321

Силикон специал 250 червен

25

51

08933212

Супер RTV силикон спрей,
червен
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НИ

Отлично

Много добро

Добро

Постоянен контакт с
охладителни течности

Постоянна изложеност на
високи температури

За надеждно и дълготрайно
уплътняване на фланци, които
са в постоянен контакт с
охладителни течности, се изисква
използването на уплътнители с
подобрени характеристики на
устойчивостта срещу гликоли,
съдържащи се в охладителната
течност.

За надеждно и дълготрайно
уплътняване на фланци, които
освен на флуиди и вибрации
са подложени и на високи
температурни натоварвания,
е необходимо да се използват
специални уплътнители с
особена устойчивост в такива
условия.

Водна помпа

Решение за бърза и лесна замяна на
пръстеновидни уплътнения!
Замяна за пръстеновидни
уплътнения, с
което намалява
необходимостта и
разходите от складиране
на голям брой уплътнения
с различни форми и
размери.

Комплект за изработка на пръстеновидни уплътнения

Материал:

Капак на верига

Пербунан N (нитрилов каучук)

У

Температурна
устойчивост:
от -35°С до +120°С
Устойчив на:
Корпус на термостат
Капак на вариабилен сензор на
разпределителен вал

Съдържание на комплекта:

Масла, мазнини, слаби
киселини, охладителни
течности, бензин, слаби
основи и топла вода

Моментално лепило Klebfix 20 g, Продуктов № 0893 09; Нож 1 бр., Продуктов № 0715 66 06;
Калъп за рязане - 1 бр., Продуктов № 0468 100; 5 Връзки за O
– пръстен с дължина 1 м:
Ø 1,6 mm, Продуктов № 0468 1116
Ø 2,4 mm, Продуктов № 0468 1124
Ø 3,0 mm, Продуктов № 0468 1130
Ø 5,7 mm, Продуктов № 0468 1157
Ø 8,4 mm, Продуктов № 0468 1184

Фланец на всмукателна система

Продуктов № 0964 4683
1 комплект
≤ +260°C (+315°C)
≤ +260°C (+315°C)
≤ +250°C
≤ +315°C(+370°C)
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Машинна обработка

КАКЪ

ПРОБ
При обработка чрез рязане (пробиване,
струговане/фрезоване, шлифоване, нарязване
на резба, ...) е задължително да се използват
средства за охлаждане и смазване на режещите
инструменти и обработваните предмети, с което
се постига по-добро качество на обработената
повърхност, по-малко загряване на обработвания
предмет и инструмента, по-дълъг експлоатационен
срок на инструмента, изплакване на
обработваната зона и защита срещу корозия.
Най-често прилаганите от автомеханиците
процедури по обработка чрез рязане се
извършват ръчно (напр. пробиване и нарязване
на резба), като малко работилници имат и
специализирана машинна обработка като
струговане и шлифоване на глава на двигател.
При извършването на ръчна или машинна
обработка трябва да се води сметка за избора на:
• инструмента за извършване на обработката
• вида материал на обработвания предмет
• средствата за охлаждане и смазване в
процеса на обработката

ИД ОБРАБОТКА ИЗ ЪР

АТ

Шлифоване на клапани на двигатели с
вътрешно горене

Пробиване, нарязване на резби, шлайфа

Отработените газове в двигателя водят до възникване
и натрупване на сажди и разяждане на повърхността
на водачите и корпуса на клапаните, което причинява
неправилна работа на клапаните (затваряне и
уплътняване). Проблемът се решава чрез шлифоване на
клапаните, ако не са изгорели от високите температури.

Машинна обработка
Алуминий
Поради свойствата му при обработка
частици от алуминия полепват по
режещите ръбове на работните
инструменти (стругарски ножове,
свредла, фрези, шлайф машини и др.),
поради което се използват специални
видове емулсионни масла, които
предотвратяват това.

Шлифоване на водачите на клапана

При избора на средства за охлаждане и смазване
трябва да се води сметка за вида материал
на обработвания предмет, процедурата на
обработка, режимите на обработка и нивото
на изискваното качество на обработваната
повърхност. Предимство при използването на
смазочните и охлаждащи средства Wurth е
и тяхната неагресивност спрямо металните и
боядисани повърхности.

Шлифоване на глава на двигателя

Шлифоване на клапани

Р

НИ

Стр.
№

Пореден
№

29

58

0890199

27

53

0893050004

27

54

0893050008

27

55

0893050010

28

57

0893050030

26

Продуктов
№

Име на продукта
Шлайф-паста за
клапани
Масло рязане и
пробиване
Масло рязане
пробиване Perfect
Паста рязане
пробиване Perfect
Мазилo-охлаждаща
течност ULTRA

НАРЪЧНИК ЗА ИЗБОР НА ПРОДУКТИ

Препоръчително приложение

Препоръка на специалиста

ане, струговане
Ръчна обработка
Стомана, чугун и цветни метали
За постигането на оптимални резултати при обработката е необходимо да се използват специални средства на базата на масла или пяна, които
подобряват качеството на обработваната повърхност, предпазват инструмента от прегряване, като по този начин удължават експлоатационния
му срок. Също така влияят върху по-лесното отвеждане на стружките от зоната на рязане, което ускорява процеса на обработка и не позволява
увреждания, които възникват при задирането на инструмента, спазвайки предварително зададените параметри на обработка.

Нарязване на резба

Пробиване

Струговане (фрезоване)

Рязане

НАРЪЧНИК ЗА ИЗБОР НА ПРОДУКТИ
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Ремонт и изработка на метални части
Течни метали

Р

ПРОБ
Чрез използване на течни маси на базата на
епоксидна смола с метален пълнеж, т.н. течни
метали, е възможно в много кратък срок да се
извърши трайно или временно репариране
на повредени части. Пукнатини, повредени
резби, износени оси, легла на клинове и лагери,
назъбвания, драскотини и др. механични повреди
по различни метални повърхности ефикасно се
санират до определен размер на увреждането.
Традиционните методи на ремонт като заваряване
изискват повече време за подготовка и изпълнение
на процедурата, като може да настъпят и
термични изменения на материала, да се появят
пукнатини и деформация на частите. Течните
метали като алтернатива се използват лесно и
се избягват всякакви рискове от последствията в
резултат на заваряването. Могат да се обработват
чрез струговане, фрезоване, пробиване и други
методи на обработка. Съществуват множество
фактори за избор на съответния репаратурен
материал, които са директно свързани с вида
увреждане, което трябва да се отстрани, вида
метал, ако се цели да се постигне незабележима
репарация и от механичните натоварвания
и напрежения на материала на мястото на
репарирането. За да се спазят специфичните
изисквания на репарацията, съществуват течни
метали с различен вискозитет (течни, във вид на
паста и “пластелин”) и начин на приложение (кит
маса за смесване, 2K-туби за нанасяне с пистолет,
пръчки за смесване).

Р
Стр.
№

Пореден
№

30
29

Износени части
Екстремните комбинирани натоварвания, повреди при сглобяването, неизправно сглобяване
заради замърсени части, неизправен възел на жлеба за клина и подобни са причина за
необратимото износване на материалите, което застрашава функционалността на части като
оси, валове и корпуси на лагери. Репарирането на такива повреди изисква маси с голяма якост,
устойчиви на износване, абразия и химическо въздействие.

Износени оси, репарирани и обработени
чрез струговане

Износен корпус на лагера

Износен ръкав

Износен конусовиден ръкав

Жлебован вал

Жлебован карданен вал

Жлебовано верижно колело

Жлебован карданен вал

НИ

Продуктов
№

Име на продукта

60

0893449

Течен метал FE1

59

0893449011 Epoxy Stick за метал

28

ОНТ НА У Р Д НИ ПО ЪР НО ТИ И ЧА ТИ

НАРЪЧНИК ЗА ИЗБОР НА ПРОДУКТИ

Препоръчително приложение

Препоръчително приложение в комбинация с

Износени резби

Счупени и отчупени части

Дупки

За поправката на износени резби изберете
подходяща епоксидна маса според специфичните
изисквания като температурно натоварване и
вида материал, в който се извършва поправката.

За лесно оформяне на
липсваща част изберете
епоксидна пръчица, която се
смесва лесно, или някоя от
течните маси за допълване
на липсващи части.

Поправката на дупки изисква използване
на маси с по-висок вискозитет или с
пастообразна консистенция, а при
по-дебели слоеве от масата за нейното
заздравяване трябва да се използва лента
със стъклени влакна.

Нарязване на резба в
Epoxy stick метал

Резба на велосипеден педал

Корпус на скоростна кутия

Т

Ограничител на мотоциклетно кормило

Резба на глава на двигател

Счупена част от фланец

Маслено корито

Отчупена част от резба

Препоръка на специалиста

Резервоар за гориво

Р

Резба, нарязана направо в течен метал

НАРЪЧНИК ЗА ИЗБОР НА ПРОДУКТИ
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Заваряване

ЗА ИТА НА ПО ЪР НО ТТА НА ИН ТРУ

ПРОБ
При заваряването е неизбежно пръскането
на частици от обмазката на електрода или
от разтопената тел, която полепва върху
повърхностите на обработваните предмети, както
и върху горелката, дифузьора, заземителните
съединения и останалите уреди. В резултат
се увеличават разходите по процеса заради
почистването на частиците от повърхностите
и скъсения експлоатационен срок на уредите
за заваряване. Проблемът се решава чрез
използването на спрей или мазнина за защита
на повърхностите на обработвания предмет и
елементите на горелката.
Цепнатините и пукнатините, които дори не
са видими с невъоръжено око, могат да се
открият без демонтиране на възлите и частите.
Проникващите средства се използват предимно
за контрол на заварени и споени съединения, но
могат да се използват и за откриване на всякакви
пукнатини по корпусите на машини, блокове,
двигатели и под.

Защита срещу полепване на частици
от електродите върху работните
повърхности

Полепването на частици от обмазката
на разтопените електроди при
заваряване върху повърхностите
на материала се предотвратява с
използването на спрей за заваряване
чрез напръскване върху повърхностите,
които се предпазват.

НТИТ

Защита на дифузьора на горелката от
частици
За оптимална работа без престои и за
удължаване на експлоатационния срок
дифузьорът на горелката трябва да бъде
предпазен. По този начин се предотвратява
полепването на материал по дифузьора и
промяната на неговата геометрия, понижава
се температурата на контактния проводник и
се понижава нивото на газовете с неутрална
миризма.
Без използване
на спрей

Полепване на частици от електроди по
повърхността, когато не се използва спрей

С използване
на спрей

Дюза на горелката след един час работа

Изглед на повърхност без полепнали частички
при използване на спрей

Р

НИ

Стр.
№

Пореден
№

31

63

0893102100

32

66

089020

30

Увредени части от дифузьора без използване на
спрей

Продуктов
№

Име на продукта
Заваръчен спрей
Perfect
Спрей за откриване на
пробиви

НАРЪЧНИК ЗА ИЗБОР НА ПРОДУКТИ

Препоръчително приложение

Възможно приложение

Препоръка на специалиста

ПРО РКА ЗА ПУКНАТИНИ
Проверка на завареното съединение за наличие на пукнатини

Дефектните заварки по машинните конструкции могат да имат катастрофални последствия, поради което трябва да се отстранят
преди пускането им в експлоатация. Една от най-опасните грешки при изработката на заварени конструкции са пукнатините.
Един от начините за откриване на повърхностните пукнатини в материала е проверката чрез проникване.
Дупки и пукнатини по
елементите под налягане

З

Евентуална пропускливост на
елементите под налягане може
да се установи бързо и лесно
чрез използването на специално
средство, което се разпенва при
наличие на свръхналягане.

Тестване на пропускливостта на
елементи под налягане

НАРЪЧНИК ЗА ИЗБОР НА ПРОДУКТИ
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Защита от корозия
Отстраняване на корозия и оксиди от метални части

ОТ ТРАН

ПРОБ
Под влияние на вода, влага, соли или химикали всички
незащитени метални повърхности корозират (желязо,
стомана) или върху повърхността им се образува слой
от оксид – патина (алуминий, неръждаема стомана,
мед). Отстраняването на корозиращите продукти от
инструментите, машинните части и превозните средства,
инструментите за обработка чрез деформиране и
скъпите инструменти за шприцоване на пластмаса е
важен фактор, който влияе върху удължаването на
експлоатационния им срок.
Съществуват множество начини за отстраняване
на корозията, но повечето предполагат механична
обработка (пясъкоструене, шлайфане, струговане,
почистване със стоманени четки). Това е трудоемка
работа, която в някои случаи е технически неизпълнима.
Корозията по повърхностите на инструментите
и машинните елементи (зъбчатки, валове, оси,
ремъчни шайби, инструменти за металообработка
чрез деформация, инструменти за изработване на
пластмасови предмети, режещи инструменти) не
бива да се отстранява механично. В противен случай
настъпва промяна на размерите, цилиндричността,
равнините, а понякога и на повърхностната здравина.
Изрично не може да се отстранява корозия от тънки
ламарини, защото след отстраняването ѝ материалът
изтънява и се влошават механичните му характеристики.
В зависимост от вида метална повърхност, формата
и интензивността, корозията може да се отстрани с
подходящо химическо средство или да се неутрализира,
превръщайки я в стабилно органично съединение.

За желязо и въглеродни стомани:
1. Чрез разтваряне на корозията с химическо
средство, което разгражда повърхностната
корозия
2. Чрез превръщането на корозията в стабилно
органично съединение, когато дебелината на
слоя и мястото на приложение позволяват
За алуминий, мед, месинг и неръждаема
стомана:
1. Чрез полиране на повърхността и
отстраняване на оксидите чрез фини
полиращи химически средства.

АН НА КОРОЗИ И ОК ИДИ ОТ

ТА НИ ЧА ТИ

От какви метални повърхности отстраняваме оксиди и корозия
Стомана, инструментална стомана и чугун
Желязото като основен компонент в тази група метали се поддава на различни форми на корозия.
Скоростта и интензивността на възникване на корозията зависи от влиянието на околната среда,
което обуславя и начина на отстраняването ѝ. Чрез използването на подходящо химическо
средство е възможно да се постигне пълно разтваряне на корозията или превръщането ѝ в
стабилно съединение, което не корозира.

Разграждане на корозията
Филмът на повърхностната корозия може да се
отстрани с разтвори на базата на киселини или
некисели разтвори. Тези химически средства
изцяло разтварят повърхностната корозия.
Така разтворената корозия трябва ефикасно
и основно да се отстрани от повърхността на
метала.

Корозия върху инструменти
за шприцоване на пластмаса

Превръщане на корозията в
стабилно съединение
Когато корозията от металните повърхности
не може да се отстрани чрез разтваряне с
химически средства, а пясъкоструенето или
почистването с абразиви е неприемливо
решение, се препоръчва използването
на средства, които реагират с корозията
и я превръщат в неактивно органично
съединение. По този начин трайно се
спира по-нататъшният процес на корозия.
Така обработваното място е защитено от
външното влияние на корозията, като е
възможно да се боядисва и лакира.

Повърхностна корозия
по машинни елементи

Корозия върху ограда
и порта

Корозия върху ръчни
инструменти

Корозия върху
автомобил-външна

Корозия по режещи
инструменти на фреза,
стругарски ножове,
триони
Корозия върху заварено съединение

Р

НИ

Стр.
№

Пореден
№

34

70

0890130

Чистител за
повърхностна ръжда

34

71

0893110

Ръждопреобразувател

34

72

08931211

Препарат за саниране
на метал

35

73

0893121301

Политура за
алуминий

40

83

089315

Спрей за защита от
корозия
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Продуктов № Име на продукта
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Препоръчително приложение

Неръждаема стомана
Неръждаемите стомани са устойчиви на
корозия, но на повърхността им се образува
тънък слой оксид – патина. Често пъти поради
естетически причини този слой трябва да се
отстрани и да се възстанови първоначалният
блясък на материала. По повърхността на
неръждаемата стомана бързо и видимо
се натрупват замърсявания: котлен камък,
остатъци от сапун и почистващи средства,
остатъци от масло, мазни следи от длани
и пръсти. Сместа от химически чистител
и фин абразив връща на повърхността
първоначалния ѝ изглед без увреждане.

Консервиране на метални
повърхности
В този случай се препоръчва използването
на средства на базата на масло с добри
проникващи свойства, които да осигурят
пълна и надеждна защита на всички
повърхности на третираната част, а след дълъг
покой, напр. през зимния период, да направят
възможно лесното сваляне на масления филм
чрез използване на работни чистители.

Алуминий
Петната от оксидация по повърхността на алуминия могат да се отстранят със специална полираща паста. Сместа от химически чистител
и фин абразив връща на повърхността
първоначалния ѝ изглед без увреждане.

Инструмент за шприцоване на шишета за млечни продукти

Инструменти
Ограда от неръждаема стомана

З

Алуминиев корпус на помпа

Неръждаемо кухненско оборудване
Фина механика

Корозия върху джанта

НАРЪЧНИК ЗА ИЗБОР НА ПРОДУКТИ
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Защита от корозия

ДЪ ОТРА НА ЗА ИТА НА

ПРОБ
Корозията е процес на разрушаване на
материалите под влиянието на външната среда. Тя
може да бъде с химически или електрохимически
произход. Когато металите реагират с кислорода
от въздуха или с течности като киселини и основи,
се появява химическа корозия. Този вид корозия
има особено вредно въздействие върху предмети,
изработени от стандартни въглеродни стомани и
желязо.

ТА НИ ПО ЪР НО ТИ
Защита на метални повърхности, които
имат видима дълбочинна корозия
Преди нанасянето на защитни грундове
повърхностите на металните предмети от
стомана и желязо трябва да се почистят
от корозия, а след това да се обезмаслят.
За почистване от корозия се използват
стоманени, ръчни или въртящи се четки.
Много ефикасен начин за почистване на
корозия е и използването на найлонови
абразивни дискове. След почистването
от корозия работната площ трябва да
се обезмасли за по-добро сцепление на
грунда с металната повърхност. Ако поради
някаква причина не е възможно корозията
да се отстрани механично или химически,
се използват специални грундове,
променящи химическия състав на корозията
от ферооксид в стабилно органично
съединение. Този специален грунд се нанася
директно върху корозиралата метална
повърхност. След края на химическата
реакция на преобразуване на корозията
върху металната повърхност се нанася слой
от основния цвят и завършващ грунд.

Електрохимическата корозия се появява на
мястото на контакт между предмети, изработени
от разнородни метали, ако между тях се намира
някакъв електролит (вода, дъждовна вода, влага
от въздуха, морска вода, остатъци от защитни
средства за заваряване и запояване, пот от ръцете
и т.н.)
Корозията, причинена от химическо въздействие
може да се предотврати, ако се спре достъпът
на кислород от въздуха и на други агресивни
вещества. Електрохимическата корозия се
предотвратява като предметите се изолират от
електролитите. В дейностите по монтаж, сервизно
обслужване и поддръжка използването на
защитни грундове е най-честата форма на защита
от корозия. В зависимост от вида пигменти могат
да се постигнат както различни антикорозивни,
така и декоративни ефекти.
При избора на подходящ грунд е съществено да
се води сметка за:
• вида грунд, т.е. за ефекта, който се цели,
• вида основа, върху която се нанася,
• необходимата дебелина на защитния слой в
µm,
• температурната стабилност на защитния слой,
• времевата устойчивост на защитата
• последващите процедури за обработка на
защитения материал (напр. заваряване или
спояване)

Чисти тръби и
ламарини без
следи от корозия

Стр.
№

Пореден
№

34

Боядисване
на стоманена
подконструкция

Стоманена
конструкция на
мост, боядисана
със сива боя

НИ

Продуктов
№

Име на продукта

71

0893110

Ръждопреобразувател

36

76

0892200

Цинк за боядисване
ZINK300

37

78

0893114113

Цинк спрей, PERFECT

35

75

0893112

Спрей Inox

37

77

0893114

Спрей цинк светъл

34

Стоманена
конструкция с
напукана боя и
видима корозия

Стоманена конструкция,
боядисана с основна боя
оксид червена

Стоманен профил с напукана основна боя

Р

Стоманена
конструкция с видими
признаци за силна
корозия

НАРЪЧНИК ЗА ИЗБОР НА ПРОДУКТИ

Препоръчително приложение

Препоръка на специалиста

Защита на заварени съединения
Поради интензивните топлинни изменения
в процеса на обработка заварените
съединения са особено уязвими от
действието на корозията. След заваряването
на стоманата завареното съединение
най-често се обработва механично с
подходящи абразивни инструменти
(дискове за шлайфане, ламелни дискове).
Обработената по този начин повърхност
трябва ефикасно да се защити от външни
влияния. Преди нанасянето на грунда
от основния антикорозионен слой боя
работната повърхност трябва напълно да се
обезмасли.

Точково заваряване

Защита на повърхностите с метални пигменти
Чисти метални повърхности
Цинкът е електронегативен по
отношение на стоманата и желязото.
Това прави възможно да не реагира
електрохимически с основния метал.
Цинковото покритие е с дребни пори
и има добро сцепление, поради което
осигурява отлична защита срещу външни
влияния. Цинкът се нанася чрез потапяне
на металните предмети в стопилка,
чрез галванизиране или нанасяне на
метален пигмент чрез пръскане или
бояджийска четка. При защитата чрез
потапяне в разтвор поцинкованата
повърхност придобива вид на
замръзнало стъкло. При нанасянето на
цинка с четка или пръскане се получава
равномерен и матов повърхностен слой.
Чистите, обезмаслени и сухи метални
повърхности могат да се защитават
ефикасно от корозия чрез нанасяне на
метален цинков пигмент, чрез пръскане
от шишенце със спрей или с бояджийска
четка и пистолет.

Метални повърхности, предварително
защитени с цинк
Решаващо за качеството на антикорозионната
защита с метални покрития е електрохимическото
поведение на защитния метал към основния
метал. Ако защитата е с цинк и защитният слой
се увреди и на негово място проникне влага като
електролит, цинкът става електронегативен спрямо
основния метал (най-често стомана). Това създава
условия за възникване на електрохимическа
корозия. Електрохимическата корозия
предизвиква разграждане на основния метал и
повърхностната цинкова защита. Процесът на
галванично нанасяне на цинк (поцинковането)
се извършва в специализирани поцинковъчни
цехове за повърхностна защита на метали.
При транспортиране, последваща механична
обработка, заваряване и монтаж настъпва
увреждане на повърхностния защитен метален
слой от цинк. За да се избегне въздействието на
електромеханичната корозия, трябва да се възвърне
първоначалното състояние на повърхностният слой
цинк. С използването на грунд с метални цинкови
пигменти увредените поцинковани повърхности
се възстановяват функционално и естетически в
първоначалното им състояние.

Точково заваряване на метални повърхности

Заварено съединение от два метала

Ефект от горещо
поцинковане

Цинков спрей
МЕТАЛ

Изпускателна
система на
двигател

З

Цинков спрей

Студено поцинкована
стоманена конструкция

Поцинкован контейнер за
отпадъци

Поцинкована
мантинела

Станция за мобилна
телефония
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Спояване
Меко и твърдо спояване

ПО

ПРОБ
При спояването (мека и твърда спойка) основният
проблем е равномерното разпределяне на
топлината или как по цялата споявана повърхност
да се постигне същата температура като тази на
мястото на директния контакт между материала
и върха на поялника. Специалната химическа
формула на припоя дава възможност по цялата
повърхност да се постигне същата работна
температура като в контактната точка. Освен това
припоите имат изключително капилярно действие,
което дава възможност разтопеният метал на
телта/пръчката да проникне в съединението.

СПЕЦИАЛНО:

Помпа за разпояване
Продуктов №: 07159422

СПЕЦИАЛНО:

АН
Припой – платки и
електрически компоненти

Меко спояване
Правилното меко спояване
предполага загряване на
мястото на спойката с върха
на поялника, а не на телта за
спояване. Ако върху студена
основа се капне разтопена
тел, такава спойка ще
се отдели при първото
сътресение на платката,
опъване на кабела или
вибрация на тръбите. Чрез
нагряването на проводника
с върха на поялника се
осигурява необходимата
температура на мястото, а
чрез отстраняване от мястото
на контакт температурата
спада. Чрез използване
на паста за спояване
се осигурява еднаква
температура на всички
места, покрити с пастата,
като в точката на контакт.

Заради чувствителността
на полупроводниковите
компоненти и платките към
остатъците от флюс, които
могат да предизвикат къси
съединения, трябва да се
използва припой, съдържащ
т.н. “No - clean” флюс, чиито
остатъци нямат корозивно
действие и не е необходимо да
се почистват. Ако законовите
разпоредби изискват използване
на безоловен припой, в този
случай трябва да се използва
припой с обозначението RoHS и
с флюс “No-clean”. Препоръчва
се използването на припой със
сечение Ø ≤ 1,0 mm.

Тел за спояване
Продуктов №: 0987113

Платки

Р

Спояване на електроника за
управление

НИ

Стр.
№

Пореден
№

X

X

0987131

Флюс паста Nr. 31-DIN
EN29454-2.1.2.C

X

X

0987594

Припой № 94

X

X

0987105

Електрически припой
№ 10

X

X

089365

Контакт SW
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Спояване на накрайници
за проводници с по-голямо
сечение

Продуктов Име на продукта
№
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Препоръчително приложение

Препоръка на специалиста

Почистване на
спояваната повърхност

Охлаждане на чувствителните
компоненти в зоната на спояване

Остатъците от топител
(паста за спояване), които
се задържат по спояваната
повърхност след процеса на
спояване, са електрически
проводими, могат да разядат медния проводников
материал и да предизвикат
късо съединение, поради
което след спояване е необходимо да бъдат отстранени
със съответното средство.

За да се предотврати увреждане
на чувствителни компоненти от
прегряване в зоната на спояване,
препоръчваме охлаждане на
зоната на спояване чрез Спрей
за заледяване. Това е особено
изразено при спояване с тел без
съдържание на олово, поради
изложеността на върха на поялника
на по-високи температури.

Окисляване на непочистеното
място за спояване

Спояване на разнородни материали

Остатъци от топител по
накрайник

Охлаждане на SMD компоненти и
микроконтролери при спояване

Защита на SMD компоненти и
микроконтролери при спояване
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Електрически инсталации и компоненти
Поправки

ОТ ТРАН

ПРОБ
Причина за дефекти по електрическите
контакти може да бъде дори само
малко замърсяване и прах. Освен
това постоянното влияние на влагата и
окисляването предизвикват къси съединения
и преходни съпротивления, застрашавайки
функционалността на електрическите
контакти. Заради всичко това при работа
с електрически инсталации се препоръчват
изключително внимание и превантивни
действия. Специфичните проблеми изискват
и специфични решения. Нашият асортимент
предлага продукти, които съществено
съкращават времето за поправки и периода,
в който машината престоява, като правят
възможни дори някои поправки като
увредена изолация на кабела поради
прегъване или триене.

АН НА ПРОБ

И ПО

КТРИЧ КИ КОНТАКТИ

Къси съединения,
предизвикани от влага

Повишено преходно съпротивление

Водни пръски, смесени с
остатъци от смазки и горива
от охлаждащи течности,
задвижващи агрегати и
подобни.

Заради омърсяване и
омасляване

Контакти на инсталация ниско
напрежение

Замърсяванията и мазнините
между две контактни
повърхности могат да
предизвикат повишаване
на съпротивлението и
загуба на напрежение. С
почистване и обезмасляване
на контактните повърхности
се отстраняват преходните
съпротивления и контактите
възстановяват функциите си.

Заради окисляване
Заради оксидацията
контактът губи контактната
си повърхност и се
създава точка, където
токът преминава трудно,
което води до топлинно
натоварване и разтопяване
на щифтовете.

Щифтове на датчик
Щифтове в бушонен корпус

Щифтове на процесор
Корпуси на бушони и релета

Р
Стр.
№

Пореден
№

40

НИ

Продуктов
№

Име на продукта

84

0890100

Контактен спрей

7

10

089305540 Мулти

41

85

089360

Контактен спрей OL

41

87

089365

Контактен спрей SW

41

86

089361

Контактен спрей OS
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Контактни повърхности на
прекъсвачи
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Препоръчително приложение

Възможно приложение

ОТ ТРАН АН НА ПРОБ

И ПО ПРО ОДНИ И

Остатъци от паста (колофон) при
спояване
Отстраняването на тъмнокафявите петна
по платките, които са от колофона,
съдържащ се в припоя, изисква средство
на базата на специални разтворители,
съвместимо с материалите на платката.

Остатъци от колофон по платка

Вентилатор на компютъра

П

Остатъци от колофон по
щифтове на щепсел

Платки
Възстановяване на платки
Използване на топител с колофон
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Електрическа изолация

КАК О ИЗО ИРАТ КАБ ИТ

ПРОБ
Проблемът с електрическата изолация на
увредени проводници, обозначаването
и свързването на кабелите е един от
най-честите в сферите, занимаващи се
с електроника. В следващите примери
ще покажем няколко най-големи групи
артикули, подходящи за решаването на тези
проблеми.

Термосвиваем шлаух

Електро изолационни ленти

Имате проблем с ремонта на електрическата изолация
на увредени кабели, с отделянето, обозначаването,
намаляването на опъването или със защитата от
корозия? Термо шлаухът е гумен калъф на базата на
полиолефин, който просто се нанизва върху желания
кабел и чрез загряване се свива до диаметъра на
кабела, оформяйки компактна електромеханична
защита. Забележка: Диаметърът на термошлауха
трябва да бъде 10-15% по-голям от диаметъра на
кабела и температурата на загряване трябва да
бъде в препоръчителните граници. Препоръчва се
използването на сешоар за строителството за загряване
на шлауха.

За бърза и лесна изолация,
обозначаване на електрически
проводници, както и за
заздравяване на кабелни снопове
използвайте електроизолационните
ленти Wurth. VDE изпитани,
устойчиви на пробиване до 9 kV.
Трудно запалими и изключително
устойчиви на късане и стареене.
При монтажа максимално опънете
лентата за най-добро сцепление
и залепване. Материалът
запазва характеристиките си
непроменени след монтажа и при
дълготрайно излагане на промени в
температурата.

Изолиране на контактни
съединения
Оригиналните защити под
формата на гумени маркучета
подлежат на стареене, в
резултат на което се появяват
пукнатини и цепки, през които
безпрепятствено проникват
вода и замърсявания.
Предимството на този вид
защита е, че върху така
изложените контакти се
създава фин водоотблъскващ
слой, който същевременно е и
отличен изолатор срещу къси
съединения и искров пробив.

Изолация на кабели

Продуктов № 0893223
Страница 42, книга 2
Изолация на съединението на
кабела с кабелния накрайник

Р

НИ

Стр.
№

Пореден
№

X

X

X

X

X

X

07713/4/5

Шлаух изолационен

X

X

09851001

Изолирбанд

X

X

09850771

Самовулканизираща
лента

X

X

050211

Кабелни стяжки

42

88

089370

Контактен спрей SL

40

Продуктов Име на продукта
№
Термосвиваем шлаух
(2:1)
Термосвиваем шлаух с
077101272
лепенка (3:1)

077101270
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Препоръчително приложение

Изолационни ленти

ИЗО А И НА П ЧАТНИ
П АТКИ И НА ОТКИ
Самовулканизираща лента
За нуждите на изолационните работи
в трудни работни условия като пробив
на тръба, през която тече флуид, или е
под вода, за бързо и временно решение
препоръчваме самовулканизираща
лента. Тази лента понася налягане до
8 бара и е устойчива на електрически
пробив до 40 kV. Изключително
високата якост на опън прави тази
лента идеално решение и за постоянни
съединения, например на два маркуча
с различни диаметри. Не позволява
проникването на влага и оформя високо
еластично съединение.

Контактните повърхности с твърда лакирана
изолация често се повреждат в резултат
на механично въздействие или вибрации.
Затова е важно изолационният слой да бъде
и гъвкав, защото създава устойчивост срещу
такива натоварвания.

Платка

Моментално уплътняване на пробив по
тръби под налягане

КАБ НИ Т

КИ

Кабелни стяжки
При необходимост от закрепване на кабели,
инсталации, маркучи, най-простото решение са
кабелните полиамидни връзки. Стягат се лесно с
помощта на ключалка. Дълъг експлоатационен
срок, особено при ниски температури. Не стават
чупливи и порести. Устойчиви са на масла,
мазнини, горива и много други флуиди. Изработени
са от два вида полиамид: бял (за вътрешна
употреба) и черен, UV устойчив (за външна).
Белият полиамид има висока якост на опън и е
много лек, неотровен и с голям температурен
диапазон. UV устойчивият черен полиамид има
същите особености като белия, но е защитен и от
отрицателното въздействие на UV лъчите. Съдържа
равномерно разпределени сажди за максимално
добри характеристики срещу променливи
метеорологични условия.

Намотки на реле
Кабелни стяжки: черни за външна и бели за вътрешна
употреба

Намотки на трансформатор

П ИА НО

Самовулканизираща лента

Приложение на кабелните стяжки

Макетен нож
Продуктов №. 071566015
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Поддръжка на подвижния парк
Добавки

ПРЪ К АН НА ОРИ О

ПРОБ
Използването на добавки осигурява по-дълъг
интервал между редовните сервизни поддръжки и
намалява възможността от непредвидени повреди
по превозните средства.

Р

Дроселова клапа

Всмукваща и изпускателна клапа

EGR/AGR вентил

Инжектори в горивната камера

НИ

Стр.
№

Пореден
№

43

91

5

4

44

94

44

95

5861011300 Добавка за дизел

44

96

5861101300 Добавка за бензин

45

97

5861111303 Чистител за инжекцион

42

Увеличена консумация на гориво
Причина: Омасляването на дюзите/свещите се появява в резултат на мазните изпарения;
Карбоновите утайки възникват заради наличието на вода в горивото.
Некачествено впръскване в резултат на желирането на дизеловото гориво при зимни
условия.
Неравномерна работа на двигателя
Лошото изгаряне е резултат от впръскване през омазнена или карбонизирана дюза.
Загуба на мощност
Получава се в резултат на недостатъчния брой детонации в цилиндрите, което отново е
следствие от некачественото впръскване.
Повишен разход на масло
Заради стичането на неизгоряло гориво, намаляването на вискозитета и
контаминирането на маслото настъпва увеличено изпаряване на масло.
Поява на вода в горивото
Предизвиква корозия в системата за впръскване, намалява енергийната ефикасност на
горивото, което предизвиква намаляване на мощността на двигателя.

Продуктов
№

Име на продукта

5861001301 Добавка за дизел - AR
Чистител за карбуратор
и дроселови клапи
Зимна добавка за
5861002300
дизел
5861113500
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Препоръчително приложение

АДИТ

НА И Т

А

Запушване

Настъпва в резултат на корозията и натрупването на накип – следствие
от използването на неподходяща охладителна течност.

Теч на охладителна течност
Появява се в резултат на механична повреда или неуплътняване.
Повишаване на работната температура
Причина: загуба на охладителна течност или намаляване на
капацитета в резултат на запушване.

АЗ АН НАД И АТ

И КОРО ТНА КУТИ

Motor

Скоростна кутия

Двигател Теч на масло

Скоростната кутия
издава звук при работа
Липса на масло; Механична
повреда на зъбчатите
колела.

Използване на масло с
неподходящ вискозитет.
Механична повреда в
цилиндрите на двигателя.
Запушване на системата за
смазване.

Д

О

Повишена работна
температура
Използване на масло с
неподходящ вискозитет.
Механична повреда в
цилиндрите на двигателя.

Смазване на възела на механична
скоростна кутия

Теч на масло от картера

Теч на охладителна течност

Р
Стр.
№

Пореден
№

НИ

Продуктов
№

46

102 5861501300

47

103 5861500150

47

104 5861510250

45

98

5861300300

45

99

5861310400

46

100 5861311150

46

101 5861400125

Име на продукта
Уплътнител за
охладителна система
Уплътнител за
охладителна система-НР
Чистител за
охладителна система
Добавка за моторно
масло
Добавка за вътрешно
почистване на двигател
Добавка за спиране на
маслени течове
Добавка за скоростни
кутии
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П

Радиатор на двигателя

Поддръжка на подвижния парк

ПИРАЧНА И Т

ПРОБ
Използването на добавки осигурява по-дълъг
интервал между редовните сервизни
поддръжки и намалява възможността от
непредвидени повреди по превозните
средства.

КО П КТИ УНИ Р А НИ АН ОНИ
ЗА КИН АТИЧНИ ЪЗ И
OEM качество на първия монтаж
Универсално предназначение
Материал: Неопрен – разширителна
способност до 800%

А

Скърцане на спирачките

Заглавяне на буталото

Появява се в резултат
на използването на
некачествени спирачни
накладки, които корозират
на мястото на контакта с
буталото. Явлението може да
се избегне много лесно чрез
нанасяне на тънък защитен
филм по външната повърхност
на спирачната накладка
(мястото на контакта със
спирачното бутало).

Заглавянето или спичането
възниква в резултат на
появата на повърхностна
корозия по самото бутало.
Това също се решава лесно
чрез нанасяне на специална
смазка за спирачни
цилиндри, която защитава
от неблагоприятни външни
влияния.a

Съдържание на комплекта: Маншон,
скоби и специална смазка
Продуктов №: 0820 200..
1 комплект

Прегряване на дисковете и накладките

Бутало на спирачния цилиндър

Студено заваряване на
свързващите елементи
с твърда разглобяема
връзка
В хода на експлоатацията
в спирачната система се
развиват високи работни
температури, особено при
по-високи скорости или
рязко спиране. В такива
условия на работа е честа
появата на т.н. студено
заваряване на винтовите
съединения, които се
отделят много трудно,
предимно чрез прилагането
на прекомерна сила. За да
се избегне този проблем,
при монтажа е необходимо
да се напръска или нанесе
слой върху всяка винтова
връзка от медна или
алуминиева смазка, която
предотвратява появата
на корозия и на студено
заваряване.

Гумено уплътнение на буталото
на спирачния цилиндър

Защита на задната страна на
накладките

Р
Стр.
№

Пореден
№

Име на продукта

47

105 0893816

Защита за спирачки-НТ

48

106 0893116100

Защита за спирачки
1400

48

108 0893980

Паста за спирачни
цилиндри

12

24

0893800

CU 800

13

28

08931100

AL 1100

11

21

0893123

Смазка в спрей HSP1400 за
високи температури

49

109 0890104

Защита за
акумулаторни клеми

49

110 089011

Старт Рапид

40

84

Контактен спрей

44

Инжектори

НИ

Продуктов
№

0890100

Вал на електрическата паркинг
спирачка
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Препоръчително приложение

Препоръка на специалиста

ЗА ИТА НА АКУ У АТОРНИТ
ПО
И ОТ ОКИ
АН
Поява на окисление по клемите на контактите
и заземителните ленти. Освен неприятния
външен вид, окисленията значително влияят
върху електропроводимостта на контактите.
Увеличените съпротивления водят до спадане
на напрежението и затруднено действие на
стартера и акумулатора.

ТРУД Н ТАРТ НА
Д И АТ
Характерен е преди всичко за дизеловите
двигатели, като причините са: лошо впръскване,
лошо качество на горивото, както и лошо
състояние на самия двигател. С присъствието си
в горивната смес и въздуха спреят за стартиране
ускорява процеса на самовъзпламеняване.
Забележка: Ако двигателят не запали при първия
опит, процедурата да се повтори най-много още
два пъти.

КЪ И Ъ ДИН НИ
ПР ДИЗ ИКАНИ ОТ

АА

Водните пръски, смесени с остатъци от
смазки и гориво от двигателния отсек, стават
отличен проводник, предизвиквайки къси
съединения.

Алтернатор
Дизелов двигател
Цялостно окисляване на полюсите на акумулатора

Dizelski motor

Теглич за ремарке

П

Четиритактов бензинов двигател

4T benzinski motori
Защитени полюси на акумулатора

Двутактов бензинов двигател

Кутии за бушони и релета

НАРЪЧНИК ЗА ИЗБОР НА ПРОДУКТИ
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Масла с широк спектър на действие

ПРИ О
ИДРА

НИ
ИЧНИ ИН ТА А ИИ

Хидравличните инсталации са комплексни
системи от резервоари и тръби с много малки
хлабини между подвижните части. Тази особеност
дава възможност за изключително прецизен
контрол на движението, но и прави системата
уязвима спрямо корозия. Много често цялата
система се намира в среда с променливи
външни температури и метеорологични условия,
което е причина и за възникване на конденз
в системата, който директно влияе върху
промяната на структурата и характеристиките на
хидравличното масло.

ТАБИ НО Т НА И КОЗИТ ТА
Вътрешното триене е характерно явление за всички течности и се изразява чрез ВИСКОЗИТЕТА.
ВИСКОЗИТЕТЪТ е мярка за свиваемост на течността. Колкото по-висок е вискозитетът, толкова
втечняемостта е по-ниска, а зависимостта от вътрешното триене е обратно пропорционална.
Пакетът добавки, който се използва при производството на маслата на Wurth, дава гаранция, че
вискозитетът няма да спадне под критичната точка в процеса на работа и да застраши
функционирането на системата.

Прояви при неподходящ вискозитет
•
•
•
•
•
•

Спадане на налягането в системата за смазване
Повишаване на работната температура – повишено изпаряване – загуба на масло
Влошено смазване
Износване на местата на контакт
Увеличаване на количеството замърсявания и утайки
Затруднена циркулация на маслото

Хидравлична
инсталация
Авариен вентил

Маркучи и
съединения

Хидравличен
клапан

Хидравличен
цилиндър
Възвратен
филтър

Хидравлична
помпа

Резервоар

Център за преработка на вторични
суровини

Хидравлични преси

Строителна механизация

Р
Стр.
№

Пореден
№

НИ

Продуктов № Име на продукта

70

165 0897646002

HLP 46 - Хидравлично
масло

70

165 0897668004

HLP 68 - Хидравлично
масло

46
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Препоръчително приложение

АНТИКОРОЗИОННА ЗА ИТА
Предполага пакет добавки, които осигуряват антикорозионна защита
в системата, с което се намаляват разходите по поддръжка и се
удължава експлоатационният срок на системата. При поява на корозия
микро частиците ръжда действат като дребен абразив и увреждат
повърхностите, което води до загуба на налягане в инсталацията и до
увреждане частите.

Д

У А И

Деемулгацията е способност на маслата на Wurth в състояние на
покой във възможно най-кратък срок да извършват разделяне на
маслото от водата, която е проникнала в системата в резултат на
кондензацията. Защо е важно маслото и водата да се разделят? Много
е важно нежеланата вода да се отдели от маслото, тъй като при
повишаване на температурата, особено при 100°C, водни частици се
отделят под формата на „парни тапи“. Парните тапи оказват налягане
и могат да доведат до спукване на маркучите и да предизвикат авария
в системата.

Комунални предприятия

Ескалатори

Асансьори

Производство на пластмаса

НАРЪЧНИК ЗА ИЗБОР НА ПРОДУКТИ
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Лепене и уплътняване

И ИКОНИ

ПРОБ
Лепенето като начин за съединяване на различни
материали се прилага широко, заради редица
предимства, които предлага в сравнение с
останалите начини за съединяване, като заваряване,
занитване, свързване с винтове и под. Чрез лепенето
се осъществява цялостен пренос на напрежението
по залепваната площ, пести се от тежестта
на конструкцията, увеличава се динамичното
натоварване на съединението и става възможно
съединяването на различни материали или на техни
комбинации, което в много случаи е невъзможно по
механичен път. Достъпните технологии на лепене
(епоксид, акрил, метил метакрилат, лепило на
базата на синтетични гуми и т.н.) са предназначени
както за универсални, така и за специфични
случаи на залепване, поради големия брой
различни материали и комбинациите за тяхното
конструктивно съединяване. Затова за оптимални
резултати при залепване основният критерий за
избор на съответно лепило са видът на материалите
и размерът на залепваните повърхности, както
и способността на лепилото да отговори на
специфичните изисквания на конкретното място
на приложение, като например изложеност на
висока температура, устойчивост на динамични
натоварвания, устойчивост на агресивни химикали,
прозрачен ръб на съединението и т.н.
СПЕЦИАЛНО:
При работа с уплътняващи материали трябва да
се извършва прилепване само на 2 странични
повърхности. Всяко друго прилепване върху основата
при движение може да доведе до напукване, което
вече не гарантира уплътняването на съединението. За
да се избегне сцеплението в 3 точки, в съединението
трябва да се вложи PE пълнеж. Кръглият PE пълнеж за
строителни съединения намалява опасността от пукане
на фугата по средата или по страничните части. Има
универсално приложение при монтажа на санитарни
изделия, бетонови съединения, както и за прозоречни
рамки.

Продуктов №: 0875806100

Р
Стр.
№

Пореден
№

Влажни и санитарни
помещения

Уплътняване и залепване на
дилатационни и статични
съединения може да се
постигне бързо и лесно със
силикон. За различните
материали обаче съществуват
и различни по химически
състав силикони. Известно
е, че силиконът на базата на
ацетати може да предизвика
корозия на металите, а
неутралният силикон е
напълно инертен към повечето
материали. Неутралният
силикон е особено подходящ
за приложение при монтажа
на ALU-PVC дограми.

Занимавате се с ремонт
и обзавеждане на бани?
Поставяте плочки във
влажно помещение? Вече
не трябва да се безпокоите,
тъй като със силиконите
на Wurth, предназначени
за санитарни помещения,
можете да лепите и във
влажни помещения без
да се притеснявате за
трайността на лепилото. За
всякакви работи в банята, от
уплътняване на съединенията
на тръбите, уплътняването
на тоалетната чиния към
пода, до поставянето
на плочки и полици,
силиконът освен отличното
залепване и уплътняване
има и фунгицидно действие
срещу развиване на
гъбички и бактерии във
фугите в постоянно влажни
помещения.

Хранително-вкусова
промишленост, производство
на напитки и питейна вода

Като всички продукти от
техническата химия, които
се използват в хранителновкусовата промишленост, и
силиконите трябва да имат
NSF сертификат. Независимо
дали произвеждате стъклени
витрини за месо и млечни
продукти, монтирате
абсорбатори в големи кухни
в ресторанти, училища,
болници, изработвате
аквариуми или нещо подобно,
силиконът, предназначен
за употреба в хранителновкусовата промишленост
решава проблема. Той е и с
10 годишна гаранция срещу
UV лъчи, атмосферни влияния
и стареене.

Аквариум за рибки
Стъклена плъзгаща врата

Уплътняване на ALU/PVC
профили

Фуги в санитарни помещения

Уплътняване на съединения
около тоалетна чиния

Витрина за месо и месни
продукти

НИ

Продуктов Име на продукта
№

53

121 08923171T Силикон ацетат

53

120 08923101

Силикон неутрален

53

119 08922131

Силикон санитарен

54

123 08925501

Ацетатен силикон за
ХВП прозрачен

54

122 0892330

Силикон специал 250

52

117 08921611

Акрилен уплътнител бял
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Лепене и уплътняване
при монтаж
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Препоръчително приложение

Препоръка на специалиста

АКРИ И
Устойчивост на високи температури
Едно от честите изисквания при изпълнение на
инсталации е топлинната устойчивост на материала.
Специалният материал за уплътняване за съединения
с високо топлинно натоварване има температурна
стабилност до +250°C. Освен температурната
стабилност този уплътнител е устойчив и на голям брой
химикали. Места на приложение: уплътняване на части
от печка, отоплителни инсталации, части от климатици,
перални, сушилни, котлони и фурни за вграждане.
Подходящ е за следните материали: неръждаема
стомана, емайл, стъкло, керамика.

Лепене и уплътняване във вътрешни и
външни условия
Уплътнител, който е еднакво добър във
външни и във вътрешни условия? Малер
акрил е акрилна маса с изключителни
способности да уплътнява порести
материали като бетон, газобетон,
дърво, керамика, гипс и под. Отлично
попълва съединенията между рамките на
прозорците, врати на бетонни елементи
и гипсови плоскости и е особено
подходящ за полагане на изолация
(плоскости от стиропор). Малер акрил е
еднокомпонентен уплътнител на базата
на акрилни дисперсии. Наличен е в 4
различни цвята и може да се боядиса след
втвърдяване.

Дървена дограма
Котлон за вграждане – гладка плоча

Абсорбатор

Поставяне на изолация и гипсови плоскости

СПЕЦИАЛНО:

• Маламашка за фуги (Продуктов № 0891181)
• Средство за изравняване на фуги

(Продуктов № 0891182)
Върху влажния уплътнител напръскайте малко от
средството за изравняване на фуги, за да избегнете
полепването по маламашката, и в зависимост от
съединението със съответната страна на маламашката с
едно движение ще получите съвършено гладки фуги.
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Лепене и уплътняване
Строителни лепила и уплътнители

ПИ О УП ЪТНИТ

ПРОБ
Във времето на енергийната ефективност и
замърсяването на околната среда процесът на
уплътняване на съединенията се котира високо
в списъка с приоритети в промишлеността
и във всички производствени процеси, при
изграждането на обекти, както и в сферата на
поддръжката. Освен универсалните промишлени
и строителни лепила и уплътнители много
продукти на Wurth от тази продуктова програма
притежават сертификат, който гарантира
безопасното използване в промишлеността
на храните и напитките, а по този начин и
безопасност за околната среда. Wurth предлага
гама от монтажни и строителни лепила за
всякакви цели и за всякакви материали.

Универсално приложение

Устойчивост на динамично натоварване

При необходимост от уплътняване на
съединения между различни материали
като бетон и дърво, различни видове метал,
стъкло и твърда пластмаса, използвайте
продукта на Wurth еднокомпонентно
лепило и уплътнител, който се втвърдява
при наличие на влага във въздуха. Дългото
време на образуване на коричка прави
възможно лесното манипулиране с частите,
а след окончателното изсъхване лепилото
може да се обработва, шлайфа и боядисва.

С цел олекотяване на конструкциите много
често, когато е възможно, се използват лепила
вместо твърда свръзка. Проблематични са
съединенията, които са подложени на динамични
натоварвания. Благодарение на еластичността
на съединението и на високата начална якост е
възможно да се съединят разнородни материали
в еластична трайна връзка.
Възможни приложения:
• Структурно залепване на динамично
натоварени съединения
• Уплътняване на съединения по каросерия на
превозно средство
• Уплътняване на съединения по вагони
• При производството на контейнери,
процесно оборудване, климатични и
вентилационни канали

СПЕЦИАЛНО:
Ръчен пистолет за туби (Продуктов № 0891000003)

Лепене на метални части

Уплътняване на каросерия
Нож за отваряне на туби (Продуктов № 07156609)

Уплътняване на елементи по стоманена
конструкция

Р
Стр.
№

Пореден
№

Продуктов
№

НИ
Име на продукта

49

111 08901001

K+D

50

112 08932352

K + D power

50

113 08932250

Лепило-Уплътнител
Стъкло Метал

51

114 0892100900 Монтажно лепило

51

116 0893100110 лепило, Multi-Kraft

Високоякостно монтажно
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Препоръчително приложение

Уплътняване на вагони

ТРОИТ

НИ И ОНТА НИ

ПИ А

+ Съвместим

– Несъвместим

O Условно съвместим, възможна употреба с праймер

O
+
+
O
–
+
–
+
+
+
+
+
+

O
–
+
–
–
–
–
O
O
O
O
O
–

+
*
*
O
*
–
–
O
O
O
+
+
–

–
+
+
O
+
O
+
+
+
+
+
+
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+
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–
–
–
–
+
+
–
–
–
+
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O
+
O
O
–
O
+
+
+
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+

Битум

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Боядисано дърво

–
+
–
–
–
–
–
+
+
+
O
O
–

Стиропор

–
–
–
*
–
–
–
+
+
+
+
O
–

Дърво

Пластифицирани плоскости

–
–
+
–
–
–
–
O
O
O
+
+
–
+

Акрилни вани

–
–
–
–
–
–
–
+
+
+
–
+
–
+

Твърда пластмаса

+
+
+
+
+
–
–
+
+
+
+
+
–
+

Мека пластмаса

+
+
+
+
+
–
–
+
+
+
+
+
–

Полиуретан
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O
O
–
–
O
O
+
+
+
O
+
+
+

Полиестер

O
O
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O
O
O
O
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+
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Естествен камък
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+
+
+
+

Гипс
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+
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O
+
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O
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–

Итонг

–
+
–
–
–
–
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+
+
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+ + +

–
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–

Етернит

Емайл

–
+
–
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O
–
–
O
O
O
+
O
+
+

Цинк

Малер Акрил
Паркет Акрил
K+D
K + D Fast
K + D Power
Прозрачен MS Polimer
MS Premium лепило и уплътнител
Битумна упл. маса
Dichtfix

+
+
+
+
O
+
–
O
O
O
+
+
+
+

Месинг

Силикон, устойчив на висока температура

–
+
+
O
O
–
–
+
+
+
+
+
+
+

Хром

Силикон Ацетат
Силикон Неутрал
Силикон Санитар
Силикон за хр.-вкус. пром.

Олово

Ъ
ТИ О Т
НА
УП ЪТНИТ ИТ
АТ РИА ИТ

Неръждаема стомана

Занимавате се с интериор и вътрешни
строителни дейности? Необходимо
ви е здраво строително лепило за
залепване на панелни врати, стъпало на
стълбище или ръкохватки на перила?
С универсалното строително лепило
можете да направите всичко това и още
много, без да се съмнявате в здравината
на съединението. Строителното лепило
е без разтворители и миризма. Може
да се използва за залепване на порести
материали като стиропор и има добра
устойчивост на атмосферни влияния.

Мед

При извършването на
фини битови работи
като поставяне на
кабелни канали, лайсни,
декоративни плоскости и
огледала се препоръчва
монтажно лепило за
съединяване на елементи
без голямо натоварване.
Това лепило прилепва
бързо, не се пързаля и
е подходящо за лепене
на порести и непорести
материали. Не се
препоръчва за лепене на
стиропор.

Желязо

Еластично универсално лепило
и уплътнител, подходящ за
приложение при съединяване
на разнородни материали.
Използва се за декоративни
интериорни работи, тъй като може
да се боядисва „мокро върху
мокро“ и да се лакира повторно
след създаването на коричка.
Благодарение на високата си
еластичност полимерните лепила
са изключително подходящи за
разнородни материали с различна
степен на дилатация. Устойчив е на
метеорологични условия и UV лъчи
и се използва на открито.

Пластифициран алуминий

Поставяне на стъпала на стълби и
ръкохватки на перила

Елоксиран алуминий

Монтаж на слабо
натоварени елементи

Алуминий

Полимерно лепило за бояджийски
и строителни работи

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
+
+

* Необходимо извършването на предварителен тест
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КО

ПРОБ
Дребните повреди по части от колата,
инструменти и работно оборудване, изработени
от пластмаса, метал, дърво, гума, текстил и др.
материали често изискват бърза, надеждна и
естетически приемлива поправка. С използването
на т.н. моментни лепила на базата на
цианоакрилати това може да се направи само за
няколко секунди.
Всички цианоакрилати са предназначени за общо
залепване на различни материали в различни
комбинации, а съществуват и подобрени формули
за залепване на трудно залепващи (пластмасови,
гумени и порести) материали. Това е и основният
критерий при избора на съответното лепило.

ИД

П Н ИЗ ЪР

АТ

Лепене на трудно залепващи пластмаси
и гуми
Трудно залепващите пластмаси или т.н.
олефинови пластмаси (PE, PP, PTFE, PA, PBT,
POM, TPE, еластомери и естествена гума)
поради ниската си повърхностна активност
изискват прилагането на специално
разработени лепила, които могат ефективно да
овлажнят такива повърхности и да постигнат
задоволителна здравина на залепване.
Възможна е и употребата на моментални
лепила с общо приложение в комбинация с
предварителен грунд за олеинови пластмаси, с
който се повишава здравината на залепване.

Лепене на порести материали
Материали като дърво, хартия, кожа,
тъкани, корк, камък, керамика, твърди
пени и подобни, заради порьозността и
грапавостта си имат висока попивателна
способност и изискват използване на
лепило с по-висок вискозитет, за да стане
възможно пълното “овлажняване” на цялата
активна повърхност. При твърде малки
хлабини и малки повърхности на порестите
материали е възможно и залепване с
моменталното лепило с четка на Wϋеrth.

Чрез специфични модификации на химическата
основа могат да бъдат приспособени и за
по-висока температурна устойчивост, устойчивост
на удари и обелване и т.н. според специфичните
изисквания за приложение.
Повечето моментни лепила Würth са налични
в патентовани DOS системи за дозиране, които
дават възможност за лесно, чисто и прецизно
нанасяне с една ръка, без втвърдяване на
лепилото на върха на шишенцето и за пълно
използване на съдържанието „до последна
капка“.

Дървен декоративен елемент

Залепване на фолио на парникова
конструкция

Текстилни и кожени мебелни повърхности
Залепване на РР пластмаса

Р
Стр.
№

Пореден
№

Продуктов
№

НИ
Име на продукта

57

129 089309

58

134 0893099020 Секундно лепило Klebfix

57

130 0893091

Plastofix

57

131 0893092

Elastofix

59

137 08934031

Секундно лепило гел

58

133 08930915

Праймер за Plastofix
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Klebfix
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Препоръчително приложение

Възможно приложение

Препоръка на специалиста

Общо залепване на метал (стомана, алуминий, неръждаема стомана, желязо, пасивирани метали),
пластмаса (PVC, ABS, поликарбонат, плексиглас), гума (нитрилов каучук, неопрен) помежду им и с други
В този случай, освен нуждата от екстремно бързо и надеждно залепване, основен критерий при избора на подходящото лепило са специфичните
изисквания за приложение като различните видове материал, натоварванията, на които ще бъде подложено залепеното съединение (температура,
удари и натоварвания), размер на хлабината и повърхността, която се лепи.
Супер бързо залепване без особени
изисквания

Лепене върху вертикални повърхности
и повърхности над главата

За бързо фиксиране или поправка на
повреди по метални, пластмасови и гумени
части с макс. хлабина до 0,10 mm без
други специфични изисквания, идеалното
решение е супер бързото лепило за общи
цели.

Изисква използване на лепило с
консистенция на гел, което не се разтича
и не капе. При твърде малки хлабини е
възможно да се използват лепила с по-нисък
вискозитет в опаковки, приспособени
за размазване с четчица, с което се
предотвратява протичането и капането.

Изработка на пръстеновидни уплътнения

Поправки по вътрешните облицовки на вратите

Лепене на съединения, подложени на
удари/натоварвания или повишена
температура (от +80°С до +120°С)
Изисква използването на лепило с еластични
свойства, за да не се появи пукнатина (деформация)
на залепеното съединение в резултат на натоварването. Разработените по този начин лепила са
подходящи и за използване при висока температура.

Залепване на сигнализиращи обозначения

Лепене на метал и пластмаса
Лепене на уплътнители по вертикални повърхности

Обръч на мембраната на високоговорител

Възстановяване на скъсани части

Препоръчително приложение в комбинация с

Възможно приложение само в комбинация с
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Лепене

КО

П ИА НО

ИД

П Н ИЗ ЪР

АТ
Гума с гума или гума с метал и
лакирани повърхности

Стъкло с метал

Комплект за репариране на трудно
залепваща пластмаса

При използването на моментални лепила върху
стъклото и метала се създава твърд филм при което
поради различните дилатации на материалите при
загряване или охлаждане стъклото се пука. Затова
са необходими специално разработени лепило и
активатор, за да се осъществи активно овлажняване
на повърхностите, които не са порести, и да
се осъществи еластична връзка на мястото на
съединението при дилатация.

Изисква използването на т.н.
контактни лепила на базата на
полихлоропрен (синтетична гума).

Продуктов №: 08935003

ЗАБ

Вътрешно огледало

Уплътнения на каросерия

Носач на вътрешното огледало

Гумено уплътнение на предно стъкло

КА

Преди всяко залепване повърхността, която се
лепи, трябва да се подготви предварително.
Повърхността трябва да е чиста, суха и
обезмаслена.
При лепене на трудно залепващи пластмаси е
необходимо повърхността предварително да се
огруби с цел по-добро сцепление на лепилото.
Винаги да се нанася възможно най-тънък слой лепило!

Р
Стр.
№

Пореден
№

НИ

Продуктов
№

Име на продукта

55

124 089340

55

125 0890100015 Лепило за гумени профили

X

X

08935003

Лепило за огледала

Лепило за пластмаса - 2К
Fast

56

126 0890100055 Лепило спрей MULTI

56

127 0890100064

59

135 0893100021 Универсално лепило

56

128 0890100052 Стопяемо лепило

54

Високоякостно
лепило - спрей PLUS
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Препоръчително приложение

Възможно приложение

Лепене на леки материали върху големи повърхности

Метални, пластмасови и композитни материали

Изисква използването на т.н. контактни лепила на базата на
синтетична гума (полихлоропрен, NBR, SBR), които чрез изпаряването
на разтворител правят възможно залепването на големи контактни
повърхности. Заради този механизъм на свързване са особено
подходящи за залепване на порести материали: текстил, кожа,
хартия, пенести материали, корк, дърво, помежду им или за гладки
(непорести) материали.

Метали: стомана, алуминий, чугун, неръждаема стомана, мед,
месинг, ферити, пасивни метали;
Пластмаси: ABS, PVC, PC, PMMA, PA 6;
Композити: GRP, FRP, SMC
За изискванията на универсалното залепване на различни материали и
в различни комбинации са на разположение технологии на базата на
епоксид, акрилат и полиуретан. Специфичните изисквания на мястото
на приложение като температурните и динамични натоварвания,
невидимо съединение на мястото на залепване и подобни, са основните
критерии за избор на подходящата технология на залепване.

Залепване на леки
материали, които не
са изложени на висока
температура и натоварвания

Залепване на материали,
подложени на по-високи
натоварвания и по-висока
температура (до 110°С)

Изисква ли се невидимо/прозрачно съединение?

Да

Залепване на порести облицовки
върху твърда основа

Залепване на дунапрен

Не

Тапицерия на тавана на кола

Вертикални облицовки във
вътрешността на кола

Залепване на стъкло на фар върху
корпуса на фара

Пластмасови щифтове на
охладителната система

Залепване на предпазно стъкло на
инструменталното табло

Механизъм на ключалката на
вратата

Окончателна якост след 10 мин.
Подходящо за лепене на стиропор
Отворено време от 5 до 15 мин.
Отворено време 45 мин.
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Полиуретанови (PUR) пени

ОНТА НА

ПРОБ
Полиуретановите продукти имат широко
приложения в автомобилната, строителната,
преработвателната и мебелната
промишленост. Ако се занимавате с
монтаж на дървена, алуминиева или PVC
дограма или на инсталации, които изискват
последващо попълване, можете да разчитате
на продуктите PUR. Освен монтажните пени
съществуват и лепила на базата на PUR пяна
за репариране на мебели, полагане на
изолация и т.н.

П НА

Каква полиуретанова пяна предпочитате за
работата си – пистолетна или в спрей?

Подялба на полиуретановите пени
според скоростта на втвърдяване

Фирмата ви се занимава с монтаж на дограма
и месечно изразходвате големи количества PUR
пяна. Не ви е изгодно икономически да изхвърляте
полупразни опаковки, които не са изразходвани до
края при монтажа? Изберете пистолетната пяна, която
може да се използва многократно, благодарение на
еднопосочния вентил. Ако извършвате по-малък обем
работа и знаете колко опаковки полиуретанова пяна ви
е необходима, полиуретановата пяна в спрей е точно
за вас. Монтирайте бързо и лесно без допълнителен
инструмент.

След нанасянето на полиуретановата
пяна след известно време тя се
втвърдява и може да се реже. Това
време се нарича инициално време за
изсъхване на полиуретановата пяна.
В зависимост от приложението на
пяната съществуват или не съществуват
изисквания към времето за изсъхване.
В случаите, когато се извършва
запълване на отвори в сивата фаза на
строителството между стени и плочи,
това време е съществено по-малко,
тъй като допълнителните работи
продължават дори и след повече дни.
При монтажни дейности, при които
запълването с полиуретанова пяна
е част от системата за монтаж, това
време е съществено, тъй като определя
производителността и разходите.

Пистолет

СПЕЦИАЛНО:

Спрей

Пистолетът за PUR пяна се използва за прецизно
нанасяне на PUR пяната от професионални
монтажници. Н асортимента на Wurth има
няколко типа пистолети за еднокомпонентна PUR
пяна и специален пистолет за двукомпонентната
полиуретанова пяна Sprint 2K.

Продуктов №: 0891 1522

Пистолетът се почиства единствено когато от него се
сваля PUR пяната, без на него да се монтира нова
PUR пяна. За това се използва чистител за пистолет за
PUR пяна.

Нанасяне на PUR пяна със
спрей

Попълване на кабелни канали в
сивата фаза на строителството

Нанасяне на PUR пяна с
пистолет

Продуктов №: 0892 160

Нанасяне на PUR пяна със
спрей

Фиксиране на каса на врата
Време за
изсъхване: кратко

Р
Стр.
№

Пореден
№

НИ

Продуктов
№

Име на продукта

61

140 0892152

Пистолетна PU-пяна

62

143 1892152880

Пистолетна PU-пяна,
XXL 65 l

60

138 0892142

2К пяна PURlogic - FAST

60

139 0892155057 Ръчна PU-пяна

61

141 0892152451

56

Зимна, пистолетна,
PU-пяна
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Препоръчително приложение

Време за
изсъхване: дълго

Нискоекспандиращи пени

Работа при зимни условия

PUR пяната има изключително съществена роля при монтажа на
дограма. Важно е пяната да е нискоекспандираща, за да не оказва
натиск върху рамката на прозореца или касата на вратата. Ако се
стигне до свръхнапрежение, вратата или прозорецът няма да лягат и
да уплътняват правилно, което е ПРОБЛЕМ. В по-екстремни случаи е
възможно да настъпи и изкривяване на рамката, което може да доведе
до там, че прозорецът или вратата изобщо да не могат да се отворят /
затворят.

Строителните и монтажните работи се извършват по-рядко при зимни
условия и на ниски температури, поради затрудненото втвърдяване на
пяната. Като професионалисти обаче трябва да сте готови и за такива
условия. В асортимента на Wurth от PUR пени съществуват няколко
решения за този проблем. Зимните PUR пени могат да се влагат и на
температури от -5 / -10°C. Те изсъхват бързо и са готови за рязане след
14 минути. Осигуряват фактор на шумозащита 59 dB.

Нискоекспандиращи полиуретанови пени

Зимна полиуретанова пяна

СПЕЦИАЛНО:
PU ЛЕПИЛО
За изолационни плоскости за нанасяне
с пистолет
Еднокомпонентно полиуретаново лепило
за залепване на стиропор, стиродур
и каменна вата.

П

Продуктов №: 08924005

НАРЪЧНИК ЗА ИЗБОР НА ПРОДУКТИ
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Хранително-вкусова промишленост

ПОДДРЪ КА

ПРОБ

РАНИТ

Поддръжката е задължителна дейност,
от която зависи безпрепятственото
осъществяване на производствения
процес. Производството в хранителновкусовата промишленост обаче подлежи
на строг хигиенно-технически контрол.
Всички продукти, които се използват
в процеса по поддръжка, трябва да
отговарят на международните стандарти
за използване на продукти за поддръжка в
процеса на производство на храна. NSF е
международен сертификат – международна
гаранция, че продуктът е напълно безопасен
за употреба в хранително-вкусовата
промишленост. Всички продукти на Wurth,
обозначени за използване в хранителновкусовата промишленост имат необходимите
сертификати, които гарантират безопасната
им употреба.

Стр.
№

Пореден
№

Смазването на машинни елементи в хранителновкусовата промишленост е еднакво важен процес, както
и в обикновената промишленост. За удължаване на
експлоатационния срок на машините е необходимо да
се избере подходяща смазка, като освен стандартните
изисквания (вискозност, капилярно действие, температурна
устойчивост, устойчивост на повишено налягане)
хранително-вкусовата промишленост често поставя и
изискване тя да не оставя цвят и мазни следи, ако влезе в
контакт с продукта.

Спрей

144 08931076

HHS за ХВП

63

145 08931071

Смазка за ХВП

64

148 0893221000 Silicon Fluid - ХВП

65
65
54

9

Смазване през масльонката на
машината

Име на продукта

63

6

Смазване на части на
транспортни ленти

Такаламит

НИ

Продуктов
№

0893130

Rost off Crafty

Универсална грес IV
за ХВП
Универсална грес III за
150 0893107002
ХВП
Ацетатен силикон за
123 08925501
ХВП - прозрачен
151 0893107003

50

122 08932352

K+D Power сиво

68

161 0893117405

Разтворител на
мазнини

58

НАРЪЧНИК ЗА ИЗБОР НА ПРОДУКТИ

НО Т

Смазване

Почистване на замърсен
машинен агрегат

Р

НО КУ О АТА ПРО И

Препоръчително приложение

Препоръка на специалиста

Развиване на корозирали
връзки

Защита и поддръжка
на гумени части

Ако имате проблем с
труден демонтаж на винтови
съединения на чувствително
място, където химическият
продукт по погрешка
може да влезе в контакт с
продукта, препоръчваме
специалния синтетичен
спрей за развиване с NSF
сертификат, който може
(случайно) да влезе в
контакт с продукта, без да
остави каквито и да било
вредни последствия.

Заради ниските температури
гумените уплътнения на вратите
на хладилните камери често се
сцепват и загубват способността си
да уплътняват. За да се предотврати
сцепването и увреждането
на гумените части на ниски
температури е необходимо да
се осигури правилна грижа под
формата на силиконов спрей.
Освен грижата за гумените и
пластмасовите части в хранителновкусовата промишленост,
силиконовият спрей може да
се използва и за смазване на
разнородни материали.

Залепване и уплътняване
Като всички изделия на
техническата химия, които се
използват в хранително-вкусовата
промишленост и лепилата/
уплътнителите трябва да притежават
NSF сертификат. Независимо дали
изработвате стъклени витрини за
месо и млечни продукти, монтирате
абсорбатори в големи кухни в
ресторанти, правите аквариуми
или оборудване за процесната
индустрия във Wurth ще намерите
просто решение.

Отстраняване на протеини
и мазнини
Най-голямото предизвикателство
при почистване в хранителновкусовата промишленост
представляват мазнините и
протеините. Те присъстват
върху всички водоустойчиви
повърхности и често след
почистване с обикновени
препарати се постига видимо
почистена повърхност. Под
пръстите обаче продължава да
се усеща мазен филм, а белите
петна (протеини) са особено
видими по извивките на съдовете.
Средството за отстраняване на
мазнини и протеини почиства
мощно наслояванията и е
напълно безопасно за използване
на места, които влизат в директен
контакт с храна.

Уплътняване на мивка

Демонтиране на корозирало
съединение на количка

Защита на гумените части на
хладилни камери

Витрина за месо и местни
продукти

Отстраняване на мазнина и
протеини от съдове

НАРЪЧНИК ЗА ИЗБОР НА ПРОДУКТИ
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Поддръжка на неръждаема стомана

ПОЧИ Т АН НА А

ПРОБ
Поддръжката на метални повърхности от
неръждаема стомана поставя най-големи
изисквания към почистващите средства.
Днес неръждаемата стомана се използва
интензивно в различни индустрии, в
техниката, за изработка на съдове, агрегати,
сервизи, в жилищни и работни помещения
(огради, врати, части за мебели). Цялата
тази неръждаема стомана изисква много
сериозна грижа и поддръжка и в този
раздел са представени всички продукти от
асортимента на Wurth за грижа, почистване
и поддръжка.

СПЕЦИАЛНО:

За ежедневна употреба е достатъчно да се
използва кърпата за почистване на неръждаема
стомана. Лесно и
нежно отстранява
замърсяванията,
мазнината, отпечатъците
от пръсти, както и
остатъците от упорити
замърсявания.
Специалната структура
на кърпата дава
възможност за почистване
(с грубата страна) и
полиране (с меката
страна) едновременно.

Продуктов №: 893 12130

Р
Стр.
№

Пореден
№

Продуктов
№

Чистител за
неръждаема стомана

66

154 0893121

Спрей за поддръжка на
неръждаема стомана

66

153 08931210

Масло за поддръжка на
неръждаема стомана

34

72

08931211

35

73

0893121301 Политура за алуминий

Почистване на кухня от
неръждаема стомана

Препарат за саниране
на метал

НАРЪЧНИК ЗА ИЗБОР НА ПРОДУКТИ

Вертикални повърхности

За ежедневната поддръжка
на неръждаемата стомана се
препоръчва използването на
масло за поддръжка. Нанася
се бързо и лесно, отстранява
леките замърсявания като
прах и следи от бърсане,
както и мазните отпечатъци
от пръсти. Оставя след себе
си равномерно блестяща
повърхност. При редовна
употреба формира защитен
повърхностен слой,
който отблъсква водата и
затруднява допълнителното
замърсяване.

За по-малки замърсявания
е добре да се използва
кремообразната емулсия,
което едновременно
почиства и поддържа
неръждаемата стомана.
Заради пенестата си
структура може да се
използва и на вертикални
повърхности.
Забележка: Упоритите
замърсявания трябва да
се отстранят допълнително
с почистващо средство,
а след това върху
сухата повърхност да се
нанесе емулсия и да се
избърше добре с кърпа.
Кремообразната емулсия
напълно отстранява следите
от замърсявания, почистване
и бърсане, както и мазните
отпечатъци от пръсти.

Всякакви вертикални повърхности
от неръждаема стомана

Име на продукта

152 08931212

ПОДДРЪ КА НА
Н РЪ ДА А ТО АНА

Почистване на неръждаема
стомана

НИ

65

60

Хоризонтални
повърхности
Трябва да почистите масла
и мазнини от неръждаема
стомана, хром, месинг,
елоксирани и емайлирани
метални повърхности?
Средството за ефикасно
почистване на неръждаема
стомана (A2 и A4), освен че
отстранява замърсяванията,
защитава материала (без
да разяжда боята, гумата,
пластмасата, уплътненията)
и е тествано за употреба
в близост до хранителни
продукти. Неутрален
цвят и миризма и < 95%
биоразградимо.

А И АЗНИНИ

Препоръчително приложение

Абсорбатор от неръждаема
стомана

Редовна поддръжка на
кухненски уреди

ОТ ТРАН АН НА УПОРИТИ
ЗА ЪР
АНИ

РЪЧНО ПО ИРАН НА
А У ИНИ И
НТИ

Когато повърхността от неръждаема стомана
е увредена и по нея има драскотини,
замърсяванията, ръждата и котленият камък
се наслояват именно на тези места и е много
трудно упоритите наслоявания да се отстранят.
Течният препарат за саниране на неръждаема
стомана съдържа лимонова киселина и
надеждно отстранява спечените замърсявания
като метален оксид, ръжда, котлен камък и
т.н. Съдържа естествена хума като абразив,
който, с различната си зърнеста структура,
гарантира ефикасно почистване. Изпитан е за
ползваемост в близост до хранителни продукти.

За ръчно полиране на алуминий и с
цел поддръжка е препоръчително да
се използва паста за полиране, която
отстранява замърсяването и повърхностната
корозия. Осигурява финален блясък, както
и дълготрайна защита срещу корозия.
Възможни приложения:
• В промишлеността
• Транспортни средства (хладилни
камиони)
• Ресторанти
• Поддръжка на автомобили, колела, яхти.

Почистване на мивка преди
Полиране на алуминиеви части на мотори

Полиране на капли на колело

П

Почистване на мивка след

НАРЪЧНИК ЗА ИЗБОР НА ПРОДУКТИ
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Почистване и поддръжка на работни и жилищни помещения

АНИТАРНИ ПО

ПРОБ
Знаете ли, че въздухът в затворено пространство
е 2-5 пъти по-замърсен от въздуха навън, тъй като
в повечето случаи няма какво да го пречиства? В
затворени помещения замърсителите се натрупват
върху: подовите повърхности; санитарните
помещения; мебелите; в климатиците; цеховете.
Със сигурност не искате в затвореното
помещение, в което прекарвате поне две трети
от времето си през деня (на работа/в къщи)
да бъде мръсно или още по-лошо – вредно.
Дълготрайното излагане на замърсявания и
вредни частици може да предизвика:
•
•
•
•
•

Главоболие
Влошено дишане
Вирусни и бактериални инфекции
Алергии
Астма

СПЕЦИАЛНО:
Всички препарати за почистване на Wuеrth
за работни и жилищни помещения могат да
се използват за ръчно или машинно миене.
Освен това всички препарати са концентрати,
които трябва да се разтварят в определено
съотношение с вода.
За най-нисък разход на концентрат към
закупеното шише може да се закупи и
специален дозатор (Продуктов №
0892117020), който се поставя вместо
капачката, с чиято помощ можете лесно и точно
да отмервате точното количество милилитри
за разтвора. Един от начините за миене е т.н.
безконтактно миене и за него се препоръчва
ръчна помпичка:

НИ

РАБОТНИ ПО ЪР НО ТИ

С какво почиствате санитарните
помещения?

Държите ли работните повърхности в работното ви
помещение да блестят и помещението да лъха на свежест?

В големите публични обекти, особено
в спортни центрове с голям брой
тоалетни, съблекални и бани с душове
бързото, но ефикасно почистване е
задължително изискване. Препаратът
за почистване и поддръжка на
санитарни повърхности осигурява
бактериална защита и ефекта Easy
– to – Clean, който облекчава всяко
следващо почистване. Почистващото
средство с висока концентрация
дава възможност за дълготрайна
употреба и намалява разходите.
Просто отстранявате натрупванията
от котлен камък, урина и всички
напластени мазнини, устойчиви срещу
обичайните почистващи препарати.
Един почистващ препарат за всички
повърхности и всички замърсявания
в тоалетните.

За почистването на всички работни повърхности
от стъкло, на огледала, гладки и грапави гумени
повърхности, ламинат и корк, паркет и PVC, сега ви е
необходим само един препарат. Почистете мазните петна
и отпечатъците от пръсти по стъклото. След почистването
не остават никакви влажни следи, тъй като препаратът
се изпарява бързо, защото е на базата на алкохол.
Почистеното помещение лъха на лимонова свежест.

Душове в спортен обект

Забележка: Препаратът съдържа алкохол. Да не се
разтваря в топла, а само в студена вода.

Паркети

• Спрей шише – с помпичка
(Продуктов № 0891503001)
Тоалетни в ресторантски обект

Р
Стр.
№

Пореден
№

НИ

Продуктов
№

Име на продукта

67

156 0893117005

Санитарен чистител

67

157 0893117105

Чистител за
повърхности

67

158 0893117205

Чистител за подове

68

160 0893117405

Разтворител на
мазнини
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Препоръчително приложение

Стъклени повърхности

ПОДО И ПО ЪР НО ТИ

РАНИТ

НО КУ О А ПРО И

НО Т

Редовно почистване и поддръжка

Почистване на мазнини и протеини

Много лесно почистване на подови
повърхности на ръка или машинно.
Подходящ препарат за всички
водоустойчиви повърхности като
гумени подове във физкултурни салони,
линолеуми в кухни, pvc... Създава
специален антиплъзгащ ефект, което
дава възможност за безопасно ходене
по почистената повърхност. Оставя след
себе си приятен освежаващ аромат.

В хранително-вкусовата промишленост найголямото предизвикателство представляват
мазнините и протеините. Те се появяват по всички
водоустойчиви повърхности и често след чистене
с обикновен препарат изглежда, че повърхностите
са чисти. Под пръстите обаче продължава да се
усеща мазен филм, а белите петна (от протеини)
са видими особено по извивките на съдовете.
Препаратът за отстраняване на мазнини и протеини
почиства мощно всякакви наслоявания и е напълно
безопасен за използване на места, които са в
непосредствен контакт с храна.

Линолеум
Почистване на контейнери в
хранително-вкусовата промишленост

П

Винил
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Почистване и защита на ръцете

И Н НА РЪ Т

ПРОБ
Всекидневно в работилницата използвате
паста за миене на ръце? Заради агресивните
абразиви ръцете ви са сухи, напукани
и червени? Трудно отстранявате смоли,
мазнини и бои, особено през зимата, когато
рядко има топла вода? Освен това каналите
се запушват често, защото абразивът в
пастата не се разтваря във вода и се утаява
на дъното на тръбата? Използвайки пастата
за миене на ръце на Wurth, само за една
седмица ще усетите разликата по кожата си,
а и каналите повече няма да се запушват.
Икономичните опаковки с различни
видове абразив, с добавен предпазен
крем за кожата и с различни аромати със
сигурност ще ви убедят да изберете някое от
предложените решения.

Запушени канали в работилницата

Миене на ръце на обект

Случвало ли се е каналът да се запуши в
резултат на използването на паста, съдържаща
пясък като абразив? Повечето пасти за ръце на
пазара използват пясък като абразив. Освен
че пясъкът е изразено агресивен към кожата
на ръцете, поради специфичното си тегло той
не преминава лесно през канализацията при
изплакване и не се разтваря във водата, а
пада на дъното и се утаява, предизвиквайки
запушвания. Пастата за ръце на Wurth съдържа
титанов диоксид (TiO₂) като абразив, който
лесно се разтваря във водата след около 3
минути и не е възможно да запуши каналите.

Извършвате монтаж на обекти и не се
надявате прекалено много, че ще намерите
паста за миене на ръце на всяко място?
Носете си собствена! Икономичната и
компактна опаковка от 1 кг* се събира във
всяка чанта с инструменти. Пастата съдържа
фини дървесни частици, които ефикасно
почистват ръцете, без да увреждат кожата.
С един килограм паста ще имате чисти ръце
във всеки момент и на всяко място.
Забележка: Пастата е налична и в
опаковка от 10 кг.

Малката паста за ръце се събира в чантата с инструменти

Напречно сечение на запушен канал

Запушен канал

Миене не ръце на обекта

Р
Стр.
№

Пореден
№

Продуктов
№

НИ
Име на продукта

69

162 0893900099 Паста за миене на ръце

69

163 18939541

69

165 18939643

69

164 0893800003 Каша за ръце

68

161 0893955210 Биологична ръкавица
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Гел за миене на ръце,
портокал
Гел за миенте на ръце,
Макро гел

НАРЪЧНИК ЗА ИЗБОР НА ПРОДУКТИ

Препоръчително приложение

Препоръка на специалиста

ЗА ИТА НА КО АТА
Приятен аромат и дезинфекция

Предпазна невидима ръкавица

Приятният аромат на пастата за ръце може да не е решаващият
критерий за избор, но със сигурност е много по-приятно усещането,
когато пастата е с освежаващ аромат на лимон или портокал,
отколкото на промишлена химия. Освен приятния аромат, пастата за
ръце съдържа и средство за дезинфекция на ръцете. След измиване
дребните драскотини и напуканата кожа са напълно почистени и
дезинфекцирани.

Някои от материалите, с които работите, в изсъхнало състояние се
отстраняват много трудно от кожата, дори и с най-добрата паста.
Силните лепила, китовете и други замърсявания се свалят далеч
по-лесно при измиване, ако си слагате невидимите предпазни
ръкавици на Wurth. Предпазният крем за ръце образува мазен
предпазен филм по кожата и така намалява влиянието на вредните
вещества като мазнини, масла, замърсявания, лепила. Предпазният
крем трябва да се нанесе върху чисти ръце преди работа, за да
формира еластичен слой, който не се хлъзга. Инструментът не
се изплъзва от ръката, не намалява усещането за допир, а след
измиването кожата е гладка и еластична.

Одраскани напукани ръце
Освежаващ аромат на лимон и
портокал

Правилното използване на пастата
за измиване на ръце изисква миене
„на сухо“, т.е. нанасяне на пастата
върху сухи, а не влажни ръце. Затова
много подходящият стенен държач
на кофата (4000 ml) може да бъде
поставен по пътя към мивката, а не
непосредствено до нея, с което със
сигурност ще осигурите сухо миене.
За опаковката от 4000 ml съществува и специален дозатор,
който изстисква 3 cm³ паста, което е напълно достатъчно за
измиване на ръцете и осигурява икономично изразходване от
1100 измивания с една опаковка от пастата.

Продуктов №: 0891901...

Предпазни „невидими“ ръкавици

СПЕЦИАЛНО:
Един от най-продаваните продукти от асортимента на Wurth
със сигурност завършва разказа за миенето и почистването на
ръцете. Синята двуслойна хартия на руло за бърсане на ръце
попива всякакви течности, вода, масло и др. Не се разпада,
когато е влажна и лесно може да се монтира на стената / пода
или върху подвижна стойка, която може да се премества из
работилницата.

Продуктов №: 0899800773.

П

СПЕЦИАЛНО:
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НАРЪЧНИК ЗА ИЗБОР
НА ПРОДУКТИ ОТ
Т НИЧ КАТА И И

Книга с примери за работни операции и решения на проблеми
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