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BMF машинен чистител

4

Уплътнител за хидравлика

18

Обезмаслител-чистител за спирачки PLUS

4

Уплътнител за тръби - PTFE

18

Индустриален чистител

4

Уплътнител за тръбни

18

Препарат за премахване на уплътнения

5

DP 300

19

Чистител за карбуратор и дроселови клапи

5

Уплътнител за двигатели - Motordiht

19

Rost off

6

Уплътнител за плоскости - Оранжев

20

Rost off Crafty

6

Силикон специал 250

21

Rost off Plus

6

Уплътнител на плоскости

21

Мулти

7

Супер RTV силикон, черен

23

Rost off Blue Ice

7

Супер RTV силикон, сив

24

Универсална грес 2

8

Супер RTV силикон, червен

25

Универсална грес 1

8

Супер RTV силикон, прозрачен

26

Литиева грес

8

Cut+Cool Масло за рязане и пробиване Perfect

27

HHS 2000

9

Масло за рязане и пробиване Cut+Cool PERFECT

27

HHS 5000

9

Cut+Cool Паста за рязане и пробиване Perfect

27

HSW 100

9

Cut+Cool Мазило-охлаждаща течност ULTRA

28

HHS Fluid

10

Епокси стик Метал

29

HHS Grease

10

Шлайф-паста за клапани

29

HS 1800 Полусинтетично масло за смазване

10

Двукомпонентен течен метал

30

HSP 1400

11

Заваръчен спрей PERFECT

31

Суха PTFE спрей-смазка

11

Спрей за откриване на пробиви

32

WGF 130

11

Ръждопреобразувател

34

CU 800

12

Чистител за повърхностна ръжда

34

HHS Lube

12

Препарат за саниране на метал

34

HHS Drylube

12

Политура за алуминий

35

AL 1100

13

Цинк за боядисване ZINK 300

36

Монтажна паста в спрей

13

Цинк спрей PERFECT

37

Спрей-смазка за въжета

13

Цинк спрей светъл

37

Силиконов спрей

14

Алуминиев спрей във флакон, алуминий

38

Спрей за ремъци

14

Алуминиев спрей във флакон, мед

38

Спрей за поддръжка

15

Цинк спрей светъл PERFECT

38

Специално масло за пневматика

15

Спрей за неръждаема стомана Perfect

39

Осигурител за резби - средноякостен

16

Контактен спрей

40

Осигурител за резби - високоякостен

16

Спрей за защита от корозия

40

Осигурител за лагери

17

Контактен спрей OL

41

Осигурител за лагери - високоякостен

17

Контактен спрей OS

41
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Контактен спрей SW

41

Пластофикс (Plastofix)

57

Контактен спрей SL

42

Праймер за Пластофикс

58

Силиконова смазка в спрей

42

Секундно лепило Klebfix

58

Добавка за дизел - AR

43

Секундно лепило гел

59

Добавка против сгъстване на горивото при зимни условия

44

Универсално лепило

59

Добавка за почистване и защита на системата за
впръскване на дизелово гориво

44

Ръчна PU-пяна

60

Добавка за поддръжка/подобряване работата на
бензинов двигател

44

Пистолетна PU-пяна

61

Чистител за системата за директно впръскване на
гориво на бензинов двигател

Зимна, пистолетна, PU-пяна

61

45

Пистолетна PU-пяна, XXL 65 l

62

Добавка за вътрешно почистване на двигател

45

Чистител PU-пяна

62

Добавка за подобряване качеството на моторно масло

45

HHS за ХВП

63

Добавка за ръчни скоростни кутии

46

Смазка за ХВП

63

Добавка за спиране на маслени течове

46

Силикон Fluid

64

Уплътнител за охладителната система на двигатели от
старо поколение

46

Чистител за неръждаема стомана

65

Чистител за охладителната система на двигателя

47

Универсална грес III за ХВП

65

HP уплътнител за уплътняване охладителната система на
двигатели от ново поколение

47

Универсална грес IV за ХВП

65

Защита на спирачки HT

47

Спрей за поддръжка на неръждаема стомана

66

Защита на спирачки 1400

48

Масло за поддръжка на неръждаема стомана

66

Паста за спирачните цилиндри

48

Чистител за подове

67

K+D

49

Санитарен чистител

67

Start-Rapid спрей

49

Чистител за повърхности

67

Спрей за защита на акумулаторните клеми

49

Разтворител на мазнини

68

50

Чистител за специализирани подови повърхности

68

Лепило и уплътнителна маса стъкло-метал

Биологична ръкавица

50

68

K+D Power

Гел за миене на ръце, портокал

69

Високоякостно монтажно лепило Multi-Kraft

51

Паста за миене на ръце

69

Акрилен уплътнител / Maler Akril

52

Каша за ръце

69

Неутрален силикон

53

Гел за миене на ръце, Макро

69

Санитарен силикон

53

Хидравлично масло Triathlon HLP

70

Силикон за хранително-вкусовата промишленост

54

Лепило за гумени профили

55

Специално лепило метал-стъкло

55

Високоякостно лепило спрей-Plus

56

Стопяемо лепило стик, прозрачно

56

Еластофикс (Elastofix)

57

Klebfix

57
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без а лител и тител за
пира ки

а инен и тител

нду триален и тител

Описание Арт.-№.
500 ml 089010810

1/12
Описание Арт.-№.

750 ml 0890108711 1/12
5l

0890108715

1

20 l

0890108716

1

Изключителна почистваща сила и
бързо изпаряване
Свойства и начин на действие
Бързо и ефикасно премахва сажди, остатъци
от мазнини и масла, замърсявания от смола
и спирачен прах. Бързо се изпарява и
не оставя следи. Не съдържа ацетон. Не
разяжда пръстеновидни уплътнения, лакове,
полипропилен, EPDM, ABS, полистирол.
Не съдържа силикон и AOX.

Места на употреба
Подготовка на частите (Vol. I; стр. 6‒7)

Упътване за употреба
1. Напръскайте елементите, които искате да
почистите и оставете да подейства за
кратко.
2. Забърсват се със суха и чиста кърпа.
3. При чувствителни повърхности се
напръсква кърпата и с нея се избърсват.
Забележка: В случай на гумени и
пластмасови части, тествайте съвместимостта
на незабележимо място.
ни ание
Точка на възпламеняване 21°С. Не
пръскайте върху горещи части. Бутилката е
под налягане, не излагайте на температура
над 50°C. Да се съхранява при температури
между +8°C и +21°C.

500 ml 0893140

Описание Арт.-№.

5 l 08931182

1

Екологично безопасен чистител за
работилници, машини и превозни
средства
Свойства и начин на действие
Отлично обезмаслява и не е вреден за
обработвания материал. Не уврежда лак,
гума и пластмаса. Не съдържа фосфати,
разтворители или агресивни среди. Покрива
German Ecological Standard Test B 5105 за
отделяне на замърсяванията от отпадните
води. Много добра биоразградимост. Може
да се използва ръчно, в машини за миене на
пода или чрез системи за миене под налягане.
Не съдържа силикон и AOX. В зависимост от
степента на замърсяване се смесва с вода в
необходимото съотношение. Топлата вода
подобрява почистващия ефект.

Места на употреба
Подготовка на частите (Vol. I; стр. 6‒7)

Упътване за употреба
В зависимост от степента на замърсяване и
начина на приложение се приготвят след ните
концентрации разтвор с вода:
Ръчно почистване: 3‒50%
Уреди под налягане 3‒5%
Машини за миене на подове: 3‒10%
Действието се подобрява при смесване с
топла вода.
Забележка: След почистване задължително
измийте с вода.
ни ание
Не е подхогящ за приложение в машини за
чистене на пода с вакуумна помпа. Да се
съхранява при температури между
+8°C и +21°C.
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5l

1/12

089314005

1

Универсален чистител за
промишлеността и занаятите
Свойства и начин на действие
Отлично почиства и разгражда остатъци
от масло, мазнини, восък, замърсявания
от смола, отстранява остатъци от гума и
силикон, остатъци от лепило за стикери
и самозалепващи се ленти от метални
повърхности. Подходящ за отстраняване
на консерванти от нови машинни части. Не
разяжда материали като алуминий, месинг и
неръждаема стомана. Без неприятни миризми
за потребителя и околната среда. Не съдържа
ацетон, силикон и AOX.

Места на употреба
Подготовка на частите (Vol. I; стр. 6‒7)

Упътване за употреба
1. Частите се напръскват и се оставят за
малко да подейства препаратът.
2. Забърсват се със суха и чиста кърпа.
3. При чувствителни повърхности се
напръсква кърпата и с нея се избърсват.
Забележка: В случай на гумени и
пластмасови части, тествайте съвместимостта
на незабележимо място.
ни ание
Разяжда лак. Бутилката е под налягане, не
излагайте на температура над 50°C . Да се
съхранява при температури между
+ 8°C и + 21°C.

и тител за карбуратор и
дро елови клапи

Описание Арт.-№.
500 ml 5861113500

репарат за пре а ване на
уплътнени

Описание
1/12

Арт.-№.

300 ml 08931000

1/12

Специално, високоефективно
средство за почистване на найтежките замърсявания

Лесно отстраняване на остатъците
от уплътнители, уплътнителни
маси и лепила

Свойства и начин на действие

Свойства и начин на действие

Специално силно ефикасно почистващо
средство. За почистване на екстремни
замърсявания като тези при двутактовите и
четиритактовите двигатели. Специализираното
повърхностно действие осигурява отлична
почистваща сила. Премахва остатъците
от масло, изгорели мазнини, мръсотия,
сажди. Спрей бутилката позволява пръскане
независимо от разположението, която улеснява
почистването на труднодостъпни места.

Места на употреба
Подготовка на частите (Vol. I; стр. 6‒7);
Поддръжка на автопарка (Vol. I; стр. 42‒43)

Упътване за употреба
Почистване на замърсени части
1. В случай на екстремно замърсяване
напръскайте замърсената част и оставете да
подейства 2 – 3 минути.
2. При нужда повторете процедурата.
3. Почистените части подсушете с памучна или
хавлиена кърпа.
Почистване в автомобилната индустрия
1. Замърсените части напръскайте при изгасен
двигател и оставете да подейства 2 – 3
минути.
2. После запалете двигателя и напръскайте
с препарата в областта на смукателната
система и дроселната клапа, като
постепенно увеличавате оборотите на
двигателя, за да изгори свалената мръсотия.
Забележка: Много агресивно средство.
Да се използва само за метални чзсти. Да се
избягва контакт с пластмасови или гумени части.

Много бързо разтваря остатъците от спекли се
твърди уплътнения, остатъци от уплътнители,
втвърдени лепила (секундни лепила,
анаеробни средства за осигуряване на резби
и укрепване на цилиндрични съединения).
Разтваря също и лакове, остатъци от масла,
мазнини, смоли и др. Добра съвместимост
с материали като метал, дърво, стъкло,
керамика, полиетилен, полипропилен. Не се
стича по вертикални повърхности. Съдържа
инхибитори на корозията и по този начин
предпазва незащитени метални повърхности.

Места на употреба
Подготовка на частите (Vol. I; стр. 6‒7)

Упътване за употреба
1. Преди употреба разклатете добре флакона
2. Напръскайте частите, които ще почиствате,
от разстояние 20 до 30 см.
3. Изчакайте да се абсорбира 5‒10 мин.
След това обработете повърхността с
подходящ инструмент.
Забележка: Защитете лакираните
повърхности. Проверете съвместимостта
преди употреба.
ни ание
Не нанасяйте върху горещи повърхности и
не излагайте на пряка слънчева светлина.
Не е подходящ за поликарбонатно стъкло.
Не позволявайте да изсъхне. Пазете от
замръзване. Флаконът е под налягане, не
излагайте бутилката на температура над
50°C. Да се съхранява при температура
+ 8°C до + 21°С.

ни ание
Не нанасяйте върху горещи повърхности и
не излагайте на пряка слънчева светлина.
Не е подходящ за поликарбонатно стъкло.
Не позволявайте да изсъхне. Пазете от
замръзване. Флаконът е под налягане, не
излагайте бутилката на температура над
50°C. Да се съхранява при температура
+8°C до + 21°С.
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OMC2
TECHNIK

Описание

Описание Арт.-№.
Описание Арт.-№.
300 ml 08902

300 ml 0890200
1/12

Проникващо средство за отвиване
на корозирали съединения
и разтворител на корозия с
антикорозионни свойства
Свойства и начин на действие
Оптималната капилярна активност осигурява
ефективно проникване на смазочното
вещество в корозията и нейното разтваряне
и по този начин освобождава корозиралите
съединения. Намалява триенето и защитава
третираните съединения от въздействието
на водата. Осигурява краткотрайна защита
от корозия благодарение на съдържанието
на добавки. Не съдържа смола, киселина и
силикон. Не разяжда гума и уплътнители, pH
7,8. Препаратът е активен при температура от
‒10°C до + 140°С.

Места за употреба
Демонтаж на разглобяеми съединения
(Vol. I; стр. 8‒9);

Упътване за употреба
Работна температура: от +5°C до +40°C.
1. Първо, ако е възможно, механично
отстранете натрупаните замърсявания и
корозия.
2. Преди употреба добре разклатете
флакона.
3. Напръскайте третираната повърхност от
разстояние 15‒20 см в продължение на 5‒10
сек.
4. Оставете препарата да подейства 3‒4
минути и после отвийте съединението с
помощта на подходящ инструмент.
5. В зависимост от степента на корозиране и
затягане на съединенията може да повторите
процедурата или да продължите действието
от 5 до 10 минути.

ни ание

Точка на възпламеняване на активната
субстанция +200°C. Препаратът от флакона
да не се излага на температура по-висока от
+50°C. Да се съхранява при температура
от +8°C до +21°C. Съхранявайте далеч
от окисоляващи се и самозапалими
материали, отделено от храна и напитки.

6

5l

1/12

0890300

1

Проникващо средство за отвиване
на корозирали съединения
и разтворител на корозия с
характеристики на OMC2
технология за смазване
Свойства и начин на действие
Високата капилярна активност в комбинация
с OMC2 добавките осигурява по-бързо и
по-лесно демонтиране на корозиралите
съединения. Минералното масло прониква
през корозията, а органично-молибденовият
смазочен фим, благодарение на
термопластификацията на повърхността,
намалява триенето и износването. По този
начин удължава живота на съденението.
Не съдържа смола, киселина и силикон.
Не разяжда гума и уплътнения. Препаратът
е активен при температура от ‒10°C до
+140°С.

Места за употреба
Демонтиране на разглобяеми съединения
(Vol. I; стр. 8‒9);

Упътване за употреба
1. Първо, ако е възможно, механично
отстранете натрупаните замърсявания и
корозия.
2. Преди употреба добре разклатете флакона.
3. Напръскайте повърхността, която ще
третирате, от разстояние 15‒20 см в
продължение на 5‒10 сек.
4. Оставете препарата да подейства 3 до
4 минути и после отвийте съединението с
помощта на подходящ инструмент.
5. В зависимост от степента на корозиране и
затягане на съединенията може да повторите
процедурата или да удължите действието от 5
до 10 минути.

ни ание

Точка на възпламеняване на активната
субстанция +200°C. Препаратът от флакона
да не се излага на температура по-висока от
+50°C. Да се съхранява при температура
от +8°C до +21°C. Съхранявайте далеч от
окисляващи се и самозапалими материали,
отделено от храна и напитки.
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Арт.-№.

300 ml 0893130
5l

1/12

08931305

1

Високо ефективно проникващо
средство за отвиване на корозирали
съединения и разтваряне на корозия
с NSF сертификат
Свойства и начин на действие
Синтетично биоразградимо масло за ефикасно
отсраняване на корозия и отпускане на
корозирали съединения. Изключителни
капилярни свойства. NSF‒H2 одобрение,
което го прави пиложимо в областта на
съхранението и производството на храни.
Не бива да влиза в директен контакт
с харнителните продуккти. Осигурява
оптимална защита от корозия благодарение
на съдържанието на добавки. Отлична
съвместимост с материалите. Не разяжда
гума и пластмаса. Не съдържа смола,
киселина и силикон. Препаратът е активен при
температура от ‒10°C до + 140°С.

Места за употреба
Демонтиране на разглоняеми съединения
(Vol. I; стр. 8‒9);
Хранително-вкусова промишленост (Vol. I; стр. 56‒57)

Упътване за употреба
Работна температура: от +5 до +40°C.
1. Първо, ако е възможно, механично
отстранете натрупаните замърсявания и корозия.
2. Преди употреба добре разклатете флакона.
3. Напръскайте повърхността, която ще
третирате, от разстояние 15‒20 см в
продължение на 15‒20 сек.
4. Оставете препарата да подейства 3 до 4
минути и после отвийте съединението с помощта
на подходящ инструмент.
5. В зависимост от степента на корозиране и
затягане на съединенията може да повторите
процедурата или да удължите действието 5 до
10 минути.
ни ание
Точка на възпламеняване на активната
субстанция +200°C. Да не се излага на
температура по-висока от +50°C. Да се
съхранява при температура от +8°C до
+21°C. Съхранявайте далеч от окисляващи
се и самозапалими материали. Да се
избягва директен контакт с хранителни
продукти.

Описание Арт.-№.
400 ml 089305540

Описание

Арт.-№.

400 ml 0893241 1/12

1/12

Висококачествено, универсално,
минерално масло за смазване, почистване
и защита на метални и пластмасови части

Изключително ефикасно проникващо средство за отвиване на
корозирали съединения и разтворител на ръжда с „crack“ ефект на
охлаждане и оптичен индикатор.

Свойства и начин на действие

Свойства и начин на действие

Минерално масло за разглобяване на затегнати
съединения, смазване, почистване и защита на
метални части и електрически компоненти от влага
и корозия. Отличните капилярни свойства позволява
бързо и лесно проникване в корозията и по този
начин освобождават корозиралите съединения.
Като чистител премахва нечистотиите, остатъците
от мазнини и масла. Като образува тънък вискозен
защитен филм, ефективно премахва влагата, предпазва
от корозия, елиминира скърцането, намалява триенето
и износването. Не съдържа смола, киселина и
силикон. Не уврежда гумата, цвета и пластмасата.
Температура на приложение: ‒30°C до + 130°C.

Чрез ефекта на охлаждане до ‒45°C и с отличните си капилярни свойства освобождава
всички силно корозирали, затегнати и запечени съединения само за 2 минути. Синият цвят
показва достигане на температура на охлаждане под ‒5°C. Вследствие на температурното
свиване на материала, заради охлаждането, появилите се пукнатини в структурата на
корозията позволяват ефективно проникване на смазващото вещество, след което частите
могат лесно да бъдат демонтирани и остават смазани и защитени от корозията. Не съдържа
смоли, киселини и силикони. Не разяжда гума и пластмаса. Препаратът е активен при
температура от ‒10°C до+ 140°С.

Места за употреба
Демонтиране на разглобяеми съединения (Vol. I; стр. 10‒11);
Смазване (Vol. I; стр. 10‒11);
Електрически инсталации и компоненти (Vol. I; стр. 38‒39)

Упътване за употреба
Независимо от приложението, разклатете добре спрей
флакона преди употреба.
Работна температура на бутилката: ‒10°C до + 40°C
За демонтаж/отпускане:
1. Напръскайте третираната повърхност от разстояние
15‒20 см;
2. Оставете препарата да подейства 3‒4 минути и после
отвийте съединението с помощта на подходящ инструмент;
3. В зависимост от степента на корозиране и затягане на
съединенията може да повторите процедурата или да
продължите действието от 5 до 10 минути.
За почистване и обезмасляване:
1.Напръскайте директно върху третираната повърхност и
изчакайте да подейстава за кратко.
2. Забършете със суха кърпа
За смазване и защита от корозия:
1.Пръскайте директно върху третираната повърхност/
механизъм, където е възможно от разстояние от 20 до 30 см
за постигане на равномернo покритие.

ни ание
Препаратът във флакона да не бъде излаган на
температура над 50°C. Да се съхранява при
температура от +8°C до +21°C. Дръжте далеч
от окисляващи се и самозапалими материали,
отделено от храна и напитки.

Синьо от -5 °C при
приложението на Rost Off
Blue Ice

Rost Off Ice/
Rost Off Blue Ice

Свиване на материала
чрез охлаждане

Образуване на луфт в
Резбата и проникване на
активната съставка

Начин на действие на Rost Off Ice и Rost Off Blue Ice

Места за употреба
Демонтиране на разглобяеми съединения (Vol. I; стр. 8‒9);

Упътване за употреба
Работна температура: от +5 до +40°C
1. Първо, ако е възможно, механично отстранете натрупаните замърсявания и корозия.
2. Преди употреба добре разклатете флакона.
3. Напръскайте третираната повърхност от разстояние 15‒20 см в продължение на
5‒10 сек.
4. Оставете препарата да подейства 1‒2 минути и после отвийте съединението с
помощта на подходящ инструмент.
5. В зависимост от степента на корозиране и затягане на съединенията може да
повторите процедурата или да продължите действието от 5 до 10 минути.
Забележка: Оптимално действие на препарата се постига върху студени съединения.
ни ание
Не излагайте препарата от спрей флакона на температура над +50°C и не пръскайте по
загрети над +40°C повърхности. Да се съхранява при температура от +8°C до +21°C.
Дръжте далеч от окисляващи се и самозапалими материали, отделено от храна и
напитки

Каталог на продуктите и упътване за употреба
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нивер ална гре

нивер ална гре

итиева гре

Описание Арт.-№.
Описание Арт.-№.
400 g 08938701

Описание Арт.-№.

Универсална литиева грес
Свойства и начин на действие
Универсална литиева грес на базата на
сапун, 12 хидроксистеарат и минерални
масла. Стабилна при работа и устойчива
на окисляване. Добра адхезия към метални
повърхности, уплътнява и е устойчива на прах и
замърсявания. Не съдържа силикони и смола.
Доставя се в практични pull-off картуши или
кофи (по-големи разфасовки).
Цвят: Жълт
Температура на приложение: от ‒30°C до
+120°C; макс. 130°C
NLGI клас: 2
Код (DIN 51 502): K 2K‒30
Вискозитет на базовото масло (40°C):
110 mm²/s
Тест VKA (сила на заваряване): 1800N

Места на употреба
Смазване (Vol. I; стр. 12‒13);

Упътване за употреба
1.Когато е необходимо, да се нанася
върху чисти части с четка или мазалица.
Препоръчваме употребата на монтажните
чистители на Würth (виж темата: „Чистене и
обезмасляване на части и повърхности).
2.Спазвайте препоръките на производителя
за смазване на лагерите (напр. количество на
смазката, честота на смазване и т.н.).
3. Избягвайте употребата на прекалено
голямо количество смазка.
ни ание
Не е подходяща за смазване на части,
подложени на високи натоварвания. Може
да бъде несъвместима с остатъците от други
смазочни масла. Смазката в картуши да
се съхранява на студено и сухо място в
изправено положение. Да се съхранява при
температура от +8°C до +21°C.

8

400 g 08938711

1/12

5 kg
1/12

089040115

18 kg 0890401120

1
1

Черна литиева грес на базата
на минерални масла с високо
съдържание на ЕП добавки и графит

Многофункционална литиева грес

Свойства и начин на действие

Греста е подходяща за всички видове лагери
(сачмени, иглени, ролкови), за валове, панти и
др. Работи добре, както при ниски, така и при
високи температури (‒20ºC +130ºC). Прилага
се с обичайните системи за смазване (за ръчно
смазване, пневматично и др.).
Цвят: Жълт
Температура на приложение: от ‒20°C до
+130°C
NLGI клас: 2
Код (DIN 51 502): K 2K‒20
Вискозитет на базов. масло (40°C) ASTM D
445: ISO100
Тест VKA (сила на заваряване): 1800N

Универсална литиева грес на базата насапун
12 хидриксистеарат, минерални масла,
графити и ЕП добавки. Устойчива на високи
налягания благодарение на съдържанието на
EP добавки. Предотвратява износването заради
съдържанието на графит като твърдо смазващо
вещество с нисък коефициент на триене, който
развива максимален капацитет на смазване
под въздействие на влагата. Добра адхезия към
метални повърхности, уплътнява и е устойчива
на прах и замърсявания. Не съдържа силикони
и смола. Доставя се в практични pull-off
картуши.
Цвят: Сиво-черен
Температура на приложение: ‒30°C до
+120°C; макс. 130°C
Клас NLGI: 2
Код (DIN 51 502): KPF 2K‒30
Вискозитет на базов. масло (40°C): 110 mm²/s
Test VKA (сила на заваряване): 2400 N

Места на употреба
Смазване (Vol. I; стр. 12‒13);

Упътване за употреба
1. Когато е необходимо, да се нанася
върху чисти части с четка или мазалица.
Препоръчваме употребата на монтажните
чистители на Würth (виж темата: „Чистене и
обезмасляване на части и повърхности).
2. Спазвайте препоръките на производителя
за смазване на лагерите (напр. количество на
смазката, честота на смазване и т.н.).
3. Избягвайте употребата на прекалено
голямо количество смазка.
ни ание
Смазката в картуши да се съхранява
на студено и сухо място в изправено
положение. Може да бъде несъвместима
с остатъците от други смазочни масла. Да
се съхранява при температура от +8°C до
+21°C. Да не се излага на температура над
50°C. Обърнете внимание на знаците за
опасност. Използвайте подходящи защитни
ръкавици.

Каталог на продуктите и упътване за употреба

Свойства и начин на действие

Места на употреба
Смазване (Vol. I; стр. 12‒13);

Упътване за употреба
1. Когато е необходимо, да се нанася
върху чисти части с четка или мазалица.
Препоръчваме употребата на монтажните
чистители на Würth (виж темата: „Чистене и
обезмасляване на части и повърхности).
2. Спазвайте препоръките на производителя
за смазване на лагерите (напр. количество на
смазката, честота на смазване и т.н.).
3. Избягвайте употребата на прекалено
голямо количество смазка.
ни ание
Не е подходяща за смазване на части,
подложени на високи натоварвания.
Може да бъде несъвместима с остатъците
от други смазочни масла. Смазката да
се съхранява на студено и сухо място в
изправено положение. Да се съхранява при
температура от +8°C до +21°C.

Описание

Арт.-№.

500ml 0893104500 1/12

Бяла смазка спрей, универсална
Свойства и начин на действие
Висококачествена смазка, произведена чрез
смесването на калциева и литиева смазка от
минерално базово масло. Добра адхезия към
повърхностите, които се смазват. Защитава от
вода и влага. Ефикасно намалява изхабяването
и триенето в смазваните части. Предотвратява
скърцането и предпазва от корозия. Не
уврежда гума. Не се стича по вертикални
повърхности. С мек аромат.
Температурна устойчивост: до +100°C.
Цвят: бял

Места на употреба
Смазване (Vol. I; стр. 10‒11);

Упътване за употреба
1.Преди употреба добре разклатете флакона.
2. Напръскайте смазваните части с
достатъчно количество смазка
3. Нанасяйте смазката чрез пръскане от
разстояние 20 до 30 см.
ни ание
Флакон под налягане. Пазете от директна
слънчева светлина и не излагайте на
температура над 50°C. Обърнете внимание
на знаците за опасност. Използвайте
подходящи защитни ръкавици и маски.

Описание

Opis

Арт.-№.

500 ml 0893106

1/12

Полусинтетично масло с добра
адхезия, устойчиво на високо
налягане
Свойства и начин на действие
Многофункционално полусинтетично
масло, жълто, с оптимално приспособени
характеристики за стабилно смазване,
устойчиво на високи налягания. Добре
прилепващият филм остава активен и не
се накъсва под въздействието на високи
натоварвания, нито пада при въртящи се и
подвижни части. Надеждно разделя двете
контактни повърхности на тялото, за да
осигури оптимална защита срещу износване
при високо налягане. Продуктът има отлични
капилярни свойства, които позволяват проникване и смазване и на малки кухини.
Съвместим с материалите на пръстеновидни
и X уплътнения и с изкуствени материали. Не
разяжда лакирани повърхности. Благодарение
на съдържанието на инхибитор на корозия е
устойчив на пръскане и солена вода, слаби
киселини и основи. Не съдържа силикон,
смола и киселини. Температурна устойчивост
от ‒35°C до +180°C (краткотрайно до +200°C).

Места на употреба

Art.-Nr.
500 ml 08931063

1/12

Силно проникващо синтетично масло
с PTFE, с добра адхезия, устойчиво на
високи температури
Свойства и начин на действие
Изцяло синтетично прозрачно масло с
добавка PTFE. Изключителната температурна
устойчивост, екстремната капилярност на
маслото и способността за дълготрайно
смазване са свойства, които отговарят на найвисоките изисквания и защитават от повреди
вследствие на износване. Благодарение на
подобрените капилярни свойства достига до
всички труднодостъпни места, а PTFE осигурява
дълготраен смазващ ефект след напукването
на прилепналия смазващ маслен филм при
високи температури, около +120°С.
Съвместим с материалите на пръстеновидните
и X уплътнения и с изкуствени материали. Не
разяжда лакирани повърхности. Благодарение
на съдържанието на инхибитор на корозия е
устойчив на пръскане и солена вода, слаби
киселини и основи. Не съдържа силикон,
смола и киселини. Температурна устойчивост
от ‒20°C до +200°C (краткотрайно до
+250°C).

Места на употреба

Смазване (Vol. I; стр. 10‒11);
Смазване (Vol. I; стр. 16‒17);

Упътване за употреба

Смазване (Vol. I; стр. 10-11);

Упътване за употреба

1. За постигане на оптимални и
дълготрайни резултати предварително
почистете трeтираните повърхности от
прах, замърсявания, остатъци от масла и
мазнини. За почистване и подготовка на
повърхността за по-добра адхезия на смазката
препоръчваме HHS Clean, Арт.№ 089310610
или монтажните чистители на Вюрт (вж.темата
„Почистване и обезмасляване на части и
повърхности”).
2. Преди употреба добре разклатете флакона.
3. Напръскайте желаното място от разстояние
15 см.
4. Може да се наложи допълнително смазване
по време на работа според съответните
изисквания забезопасност.

1. За постигане на оптимални и
дълготрайни резултати предварително
почистете третираните повърхности от
прах, замърсявания, остатъци от масла и
мазнини. За почистване и подготовка на
повърхността за по-добра адхезия на смазката
препоръчваме HHS Clean, Арт.№ 089310610
или монтажните чистители на Вюрт (вж.темата
„Почистване и обезмасляване на части и
повърхности”).
2. Преди употреба добре разклатете флакона.
3. Напръскайте желаното място от разстояние
15 см.
4. Може да се наложи допълнително смазване
по време на работа според съответните
изисквания забезопасност.

ни ание
Флакон под налягане. Пазете от директна
слънчева светлина и не излагайте на
температура над 50°C. Обърнете внимание
на знаците за опасност. Използвайте
подходящи защитни ръкавици и маски.

ни ание
Флакон под налягане. Пазете от директна
слънчева светлина и не излагайте на
температура над 50°C. Обърнете внимание
на знаците за опасност. Използвайте
подходящи защитни ръкавици и маски.

Каталог на продуктите и упътване за употреба
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олу интети но
а ло за азване

Описание

Арт.-№.

Описание Арт.-№.

500 ml 08931064 1/12

Полусинтетична течна смазка с
добра адхезия за смазване без
демонтаж, устойчива на високо
налягане
Свойства и начин на действие
Специално смазочно масло, жълто, с двоен
ефект, на основата на полусинтетично масло и
грес. Особено подходящо за труднодостъпни
места, изискващи смазване. След употреба
прониква до желаното място като масло
и след изпаряване на разтворителя оставя
силно прилепващ смазочен филм от мазнина
с консистенция 1 NLGI, устойчив на високо
налягане и центробежна сила. Притежава
отлични грес свойства. Съвместимо с
материалите на пръстеновидните и X
уплътненията, и с изкуствени материали. Не
разяжда лакирани повърхности. Благодарение
на съдържанието на инхибитор на корозия е
устойчив на пръскане и солена вода, слаби
киселини и основи. Не съдържа силикон, смола
и киселини. Температурна устойчивост от
‒25°C до+170°C (краткотрайно до + 200°C).

400 ml 08931067 1/12

Дълготрайна бяла смазка с PTFE,
устойчива на прах и замърсявания,
за използване в поддръжката
Свойства и начин на действие
Висококачествена бяла смазка спрей на
основата на минерално масло и литиев сапун,
увеличаващ плътността на PTFE като твърдо
смазочно масло, което осигурява дълготрайно
смазване при натоварени условия на работа
след загубата на маслен смазочен филм. Образуваният слой от смазката с консистенция на
NLGI 2, уплътнява срещу проникване на влага
и частици мръсотия, а белият цвят на филма
позволява идентифициране на смазаните
места по време на техническото обслужване и
инспекция. Отлична съвместимост с пластмаси
и други материали и е неутрално спрямо лакираните повърхности. Устойчиво на пръскане и
солена вода, слаби киселини и основи. Температурна устойчивост от ‒15°C до+130°C
(краткотрайно до +150°C).

Описание Арт.-№.
400 ml 0893106918 1/12

Полусинтетично масло за смазване
Свойства и начин на действие
Многофункционално полусинтетично масло с
отлични адхезионни свойства. Благодарение
на силните залепващи свойства е идеалното
смазващо средство за вертикални повърхности
и повърхности, подложени на повишено
налягане. Устойчиво на действието на вода и
солена вода. Предпазва частите от износване
и окисляване. Благодарение на добрата
устойчивост на температурни промени е
подходящ за работа в диапазона от ‒30 °C
до +180 ºC. Ниският вискозитет го прави
особено подходящ за смазване на сглобки
с малки луфтове. За смазване на сглобки в
промишлеността, автомобилната индустрия и
сегмента на прецизната механика.

Места на употреба
Смазване (Vol. I; стр. 10‒11);
Смазване (Vol. I; стр. 16‒17);

Места на употреба

Упътване за употреба

Места на употреба

Смазване (Vol. I; стр. 10‒11);

Смазване (Vol. I; стр. 10‒11);

Упътване за употреба

Упътване за употреба

1. За постигане на оптимални и
дълготрайни резултати предварително
почистете третираните повърхности от
прах, замърсявания, остатъци от масла и
мазнини. За почистване и подготовка на
повърхността за по-добра адхезия на смазката
препоръчваме HHS Clean, Арт.№ 089310610
или монтажните чистители на Вюрт (вж.темата
„Почистване и обезмасляване на части и
повърхности”).
2. Преди употреба добре разклатете
флакона.
3. Напръскайте желаното място от разстояние
15 см.
4. Може да се наложи допълнително
смазване по време на работа според
съответните изисквания за безопасност.

1. За постигане на оптимални и дълготрайни
резултати предварително почистете
третираните повърхности от прах,
замърсявания, остатъци от масла и мазнини.
За почистване и подготовка на повърхността
вж. темата „Почистване и обезмасляване на
части и повърхности”.
2. Разклатете флакона преди употреба.
3. Напръскайте желаното място от разстояние
15 см.
4. Може да се наложи допълнително
смазване по време на работа според
съответните изисквания за безопасност.

1. За постигане на оптимални и дълготрайни
резултати предварително почистете третираните повърхности от прах, замърсявания,
остатъци от масла и мазнини. За почистване и
подготовка на повърхността за по-добра адхезия на смазката препоръчваме HHS Clean,
Арт.№ 089310610 или монтажните чистители
на Вюрт (вж.темата „Почистване и обезмасляване на части и повърхности”).
2. Преди употреба добре разклатете
флакона.
3. Напръскайте желаното място от разстояние
15 см.
4. Може да се наложи допълнително
смазване по време на работа според
съответните изисквания за безопасност.
ни ание
Флакон под налягане. Пазете от директна
слънчева светлина и не излагайте на
температура над 50°C. Обърнете внимание
на знаците за опасност. Използвайте
подходящи предпазни ръкавици и маски.
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ни ание
Флакон под налягане. Пазете от директна
слънчева светлина и не излагайте на
температура над 50°C. Обърнете внимание
на знаците за опасност. Използвайте
подходящи предпазни ръкавици и маски.
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ни ание
Флакон под налягане. Пазете от директна
слънчева светлина и не излагайте на
температура над 50°C. Обърнете внимание
на знаците за опасност. Използвайте
подходящи предпазни ръкавици и маски.

у а

Описание

Арт.-№.

300 ml 0893123

Описание Арт.-№.
1/12

Смазка в спрей за работа при високи
температури
Свойства и начин на действие
Гладка, сива паста с добра адхезия, не съдържа
твърди метални смазки. Отлични смазващи
свойства и висока температурна устойчивост от
‒40°C до +1400°C. Отлична устойчивост на
химикали. Намалява изхабяването, предпазва
от корозия, търкане и спичане и улеснява
монтажа и демонтажа. Идеална паста за
развиване на винтови връзки от неръждаема
стомана. Не е вредна, тъй като той не съдържа
метални пигменти, графит, MoS2 и добавки със
съдържание на сяра. Не съдържа силикон.

Места на употреба
Смазване (Vol. I; стр. 14‒15); Поддръжка на
автопарка (Vol. I; стр. 44‒45)

Упътване за употреба
1. Почистете основно повърхността, която
ще смазвате. Препоръчваме монтажните
чистители на Вюрт (виж темата „Почистване и
обезмасляване на части и повърхности).
2. Нанесете пастата като равномерен тънък
филм по цялата третирана повърхност.
ни ание
Не е подходяща за смазване на лагери. Да
се съхранява при температура от +8°C до
+21°C. Обърнете внимание за знаците за
опасност. Използвайте подходящи защитни
ръкавици и маски.

1 kg

0893530

пре

Описание
1/6

Висококачествена смазка с високо
съдържание на EP добавки и MOS2,
за смазване на силно натоварените
елементи на сглобките
Свойства и начин на действие
Висококачествена смазка с висок дял на MoS2
в своето съдържание. Образува защитен филм
върху повърхностите, които смазва, което
осигурява дълготрайно смазване. Улеснява
разработването на нови части, намалява
коефициента на триене, предотвратява прекомерното изхабяване и осигурява допълнително
смазване. Водоустойчива съгласно DIN 51807,
предпазва от корозия, удължава интервалите
между смазванията, спестявайки пари и време.
Оптимална за използване при условия на голямо натоварване или ударен стрес.
Цвят: Черен
Температура на приложение: ‒30°C до
+130°C/150°C
NLGI клас: 2
Код (DIN 51 502): KPF 2N‒30
Тест VKA (сила на заваряване):2800N
Точка на капене (DIN ISO 2176): 180°C
DN стойност: с 350 000 (брой обороти в
минута x R на лагера в mm).

Места на употреба
Смазване (Vol. I; стр. 10‒11);
Смазване (Vol. I; стр. 12‒13);

Упътване за употреба
Нанася се с помощта на конвенционални
средства за смазване – ръчни или
пневматични и др.
1. За цилиндричните лагери смажете
кухината изцяло, а останалата част от
корпуса-наполовина.
2. Допълвайте плъзгащите лагери с нова
смазка, докато старата бъде напълно
изстискана.
ни ание
WGF 130, смазката на основата на
литий не бива да се смесва със смазки с
други сапонификатори. Да се съхранява
при температура от +8°C до +21°C.
Обърнете внимание на знаците за опасност.
Използвайте подходящи защитни ръкавици.

300 ml

азка

Арт.-№.
0893550

1/12

Прозрачна смазка спрей за сухо
смазване без следи
Свойства и начин на действие

Специално формулиран смазочен спрей
без съдържание на масло и мазнини с
незалепващия ефект на сухото смазване на
основата на PTFE. Отлична адхезия с всички
метални, пластмасови и дървени повърхности.
Благодарение на високото съдържание на PTFE
значително намалява коефициентът на триене
между третираните повърхности и по този
начин елиминира скърцането. Напълно сухият
смазващ филм е устойчив на замърсявания,
прах, вода, масло, мазнини и много химикали.
Възможно е нанасянето на филма от 10
μm, което е особено подходящо за малките
разстояния във фината механика. Не съдържа
силикони. Температурна устойчивост от
‒180°C до +260°C (краткотрайно).

Места на употреба
Смазване (Vol. I; стр. 10‒11);
Смазване (Vol. I; стр. 16‒17);

Упътване за употреба
1. Преди употреба почистете и обезмаслете
третираните повърхности. Препоръчваме
употребата на монтажните чистители на Würth
(виж темата „Почистване и обезмасляване на
части и повърхности”.
2. Разклащайте флакона преди употреба и
след дълъг период на неизползване.
3. Напръскайте равномерно върху чиста и
суха повърхност от около 20 см.
4. При стайна температура (+20°С)
смазващият филм се изсушава до прах след
10 минути.
ни ание
Не е подходяща за смазване на лагери.
Флакон под налягане. Да не се излага на
директна слънчева светлина и да не се
нагрява над +50°C.

Каталог на продуктите и упътване за употреба

11

Описание

Арт.-№.

300 ml 0893800

1/12

100 g 08938001

1/10

1 kg

08938002

1

Медна смазка за дълготрайно
смазване при екстремни условия на
работа
Свойства и начин на действие
Благодарение на високото съдържание
на медни частици като твърдо смазващо
вещество, е особено подходящa за използване
при екстремни условия на натоварване и
температури от ‒40°C до +1200°С. Устойчива
на вода, основи и киселини. Улеснява монтажа
и демонтажа на резбовите съединения.
Предотвратява "студено заваряване" на
различни материали и предпазва от запичане
и корозия. Високата температурна устойчивост
и високата точка на кипене (топене) на
медната смазка я правят идеална за употреба
при спирачни компоненти. Може да се
използва и върху полюсите на акумулатора,
върху уплътнения (предотвратява запичането
на твърди уплътнения), винтови съединения,
лагери, въртящи се съединения, плъзгащи
повърхности и др.

Места на употреба
Смазване (Vol. I; стр. 14‒15); Поддръжка на
автопарка (Vol. I; стр. 44‒45)

Упътване за употреба
1. Почистете основно повърхността, която
ще смазвате. Препоръчваме употребата на
монтажните чистители на Вюрт (вж. темата
„Почистване и обезмасляване на части и
pовърхности”.
2. Преди употреба добре разклатете
флакона.
3. Напръскайте третираната част от
разстояние от 20 до 30 см.
4. Ако смазката е в туба или кутия, нанесете
равномерно с четка върху третираната
повърхност.
ни ание
Не пръскайте, съответно не нанасяйте с
четка, върху стъклена повърхност. Да не се
използва върху компонентите на спирачни
системи със сензори. Препаратът от флакона
да не се излага на температура над +50°C.
Да се съхранява при температура от +8°C
до +21°C. Обърнете внимание на знаците
за опасност. Използвайте подходящи
защитни ръкавици и маски.
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Описание

Арт.-№.

500 ml 08931065

Описание Арт.-№.
1/12

Смазка с OMC2 технология на
добавки за дълготрайно смазване с
висок защитен ефект от атмосферни
влияния и влияния на околната среда
Свойства и начин на действие
Висококачествена смазка в спрей, зелена на
цвят, на основата на минерално масло и литиев сапун, който повишава плътността, и OMC2
(органо-метално съединение) като твърда смазка, осигуряваща дълготраен смазващ ефект при
трудни условия на екплоатация. Действието
на OMC2 добавката намалява тепературата
на триене и изхабяването, а ЕР добавката чрез
термопластичното заглаждане на повърхността
осигурява устойчивост на екстремно налягане.
Особено подходяща за смазване на части,
изложени на интензивни атмосферни влияния
и на влиянията на околната среда. Осигурява
минимално натрупване на нечистотии и предотвратява проникването на влага. Добра съвместимост с материалите. Устойчива на пръскане
и солена вода, на слаби киселини и основи.
Не съдържа силикон, смола и киселини. Температурна устойчивост от ‒25°C до +150°C
(краткотрайно до +170°C).

Места на употреба
Смазване (Vol. I; стр. 14‒15);

Упътване за употреба
1. За оптимални и дълготрайни резултати
от смазването преди третирането почистете
повърхността от мръсотия, прах и остатъци от
масла и мазнини. За почистване и подготовка
на повърхността за по-добра адхезия на
смазката препоръчваме HHS Clean,
Арт. № 089310610.
2. Преди употреба разклатете флакона.
3. Напръскайте желаното място от разстояние
15 см.
4. Може да се наложи допълнително смазване на частите по време на работа според
съответните изисквания за безопасност.
ни ание
Флакон под налягане. Пазете от директна
слънчева светлина и не излагайте на температура над +50°C. Обърнете внимание на
знаците за опасност. Използвайте подходящи защитни ръкавици и маски.

Каталог на продуктите и упътване за употреба

400 ml 08931066 1/12

Сух синтетичен восък с PTFE, силно
устойчив на центробежна сила
Свойства и начин на действие
Силно прилепващ синтетичен сух восък с
изключителни капилярни свойства. Особено
подходящ за смазване на бързо въртящи се
елементи, като вериги и машинни части,
телени въжета и др. Прониква и в най-малките
пролуки и достига до труднодостъпни места,
като по този начин осигурява оптимална
защита срещу износване и корозия,
образувайки сух смазочен филм с PTFE.
Благодарение на PTFE осигурява дългосрочно
смазване при трудни условия на работа.
Устойчив на високи температури. Отлична
съвместимост с материалите. Защитава и
поддържа пръстеновидните и Х уплътненията и
не разяжда лакирани повърхности. Устойчив
на пръскане и солена вода, на слаби киселини
и основи. Не съдържа силикон, смола и
киселини. Температурна устойчивост от ‒30°C
до +100°C (краткотрайно до +180°C).

Места на употреба
Смазване (Vol. I; стр. 14‒15);

Упътване за употреба
1. За оптимални и дълготрайни резултати
от смазването преди третирането почистете
повърхността от мръсотия, прах и остатъци
от масла и мазнини. За почистване и
подготовка на повърхността за по-добра
адхезия на смазката препоръчваме HHS
Clean, Арт.№ 089310610 или монтажните
чистители на Вюрт (вж. темата „Почистване и
обезмасляване на части и повърхности”.
2. Преди употреба разклатете флакона.
3. Напръскайте желаното място от разстояние
15 см.
4. Може да се наложи допълнително
смазване на частите по време на работа
според съответните изисквания за
безопасност.
ни ание
Флакон под налягане. Пазете от директна
слънчева светлина и не излагайте на температура над +50°C. Обърнете внимание на
знаците за опасност. Използвайте подходящи защитни ръкавици и маски.

пре

азка за въ ета

онта на па та в пре

OMC2
TECHNIK

Описание
Описание

Арт.-№.

500 ml 08931058 1/12

Арт.-№.

300 ml 08931100

1/12

100 g 08931101

1/10

1 kg

089311010

Защитен восък с OMC2 технология за
смазване и консервиране на телени
въжета

Силно прилепваща смазка,
устойчива на високо налягане и
температура до +1100°C

Свойства и начин на действие

Свойства и начин на действие

Синтетичен сух восък с отлични капилярни
свойства за оптимално проникване на смазка
в сърцевината на стоманеното въже. Изключителна устойчивост на високи температури,
с което се осигурява трайно смазване без
изтичане и загуби на смазка от мястото на смазване. Чрез термопластичното заглаждане на
повърхността, добавките OMC2 намаляват температурата на триене и износването по време
на относителното движение на въжето, като
по този начин осигуряват дълготрайна защита.
Образуваният смазочен филм предоставя
отлична антикорозионна защита (DIN 51802 –
след 7 цикъла няма и точица ръжда). Отблъсква водата (DIN 51807 T1‒0‒90), прахта и
мръсотията и е подходящ за използване при
всякакви метеорологични условия. Не съдържа
силикони, AOX, смоли и киселини.Съвместим с
еластомерите витон и пербунан. Температурно
устойчив от ‒40°C до +120°C.

Места на употреба
Смазване (Vol. I; стр. 14‒15);

Упътване за употреба
1. За оптимални и дълготрайни резултати
от смазването преди третирането почистете
повърхността от мръсотия, прах и остатъци
от масла и мазнини. В зависимост от
замърсяването за чистене и обезнасляване
препоръчваме употребата на монтажните
числители на Вюрт (виж темата „Почистване и
обезмасляване на части и повърхности”)
2. Преди употреба добре разклатете
флакона.
3. Напръскайте равномерно от разстояние
15 см.
4. За създаване на защитен филм напръскайте
отново.
ни ание
Флакон под налягане. Пазете от директна
слънчева светлина и не излагайте на температура над +50°C. Обърнете внимание на
знаците за опасност. Използвайте подходящи защитни ръкавици и маски.

1

Високоефикасна смазка със съдържание на
алуминий, мед и добавка EP за защита от запичане и корозия на части, изложени на висока
температура и високо налягане. Улеснява монтажа и демонтажа на резбовите съединения.
Предотвратете появата на"студено заваряване"
на различни материали. Температурна устойчивост от ‒80°C до +1100°C. Устойчива на
вода, основи и киселини. Може да се използва
за спирачки (задни спирачни дискове, фиксирани части и отделни части), за полюсите на
акумулатора, уплътненията (предотвратява спичането на твърди уплътнения), винтови съединения, лагери, въртящи се съединения, сглобки
плъзгащи повърхности и др.

Места на употреба
Смазване (Vol. I; стр. 14‒15); Поддръжка на
автопарка (Vol. I; стр. 14‒15)

Упътване за употреба
1. Почистете основно повърхността,
подлежаща на смазване. препоръчваме
употребата на монтажните числители на Вюрт
(виж темата „Почистване и обезмасляване на
части и повърхности”)
2. Преди употреба добре разклатете
флакона.
3. Напръскайте равномерно от разстояние
20 до 30 см третираната част.
4. Ако смазката е в туба или кутия, нанесете
равномерно с четка върху третираната
повърхност.
ни ание
Не пръкайте/не нанасяйте с четка върху
стъклени повърхности. Не използвайте
върху компоненти от спирачна система
със сензори. Не излагайте препарата във
флакона на температура над +50°C.
Съхранявайте при температура от +8°C
до +21°C. Обърнете внимание на знаците
за безопасност. Използвайте подходящи
защитни ръкавици и маски.

Описание

Арт.-№.

300 ml 0893850 1/12

Много ефикасна паста за смазване
на частите на сглобките при монтаж
Свойства и начин на действие
Черният твърд смазочен филм намалява
триенето, предотвратява прегряването и
блокирането, предпазва от износване и
осигурява работните свойства в критични
ситуации. Устойчив на натиск до границата
на опън на всички известни метали. Устойчив
на вода, морска вода, киселини и основи.
60% от твърдото вещество е устойчиво на
бензин, дизелово гориво и др. Температурна
устойчивост от ‒35°C до + 450°C, при
намален приток на въздух (напр. при винтови
съединения) до прибл. + 650 ° С. Подходяща
за употреба като смазочно средство за
хидравлични, резбовани шпиндели, жлебови
валове, силно натоварени зъбни колела,
винтове тип охлюв, ръчни скростни кутии, зъбни
двойки, лостове и др. Възможна употреба
в двигатели с вътрешно горене, без вредни
последици за маслото на двигателя.

Места на употреба
Смазване (Vol. I; стр. 14‒15);

Упътване за употреба
1. Почистете основно повърхността,
подлежаща на смазване. Препоръчваме
употребата на монтажните числители на Вюрт
(виж темата „Почистване и обезмасляване на
части и повърхности”)
2. Преди употреба добре разклатете флакона.
3. Напръскайте равномерно от разстояние
20 до 30 см и нанесете тънък филм върху
третираната повърхност.
ни ание
Не излагайте препарата във флакона на
температура над +50°C. Съхранявайте при
температура от +8°C до +21°C. Обърнете
внимание на знаците за безопасност. Използвайте подходящи защитни ръкавици и маски.

Каталог на продуктите и упътване за употреба
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пре за ре ъ и

иликонов пре

Описание
Описание

400 ml 0893230

5l

1/12

Предотвратява скърцането и
удължава живота на клиновидния
ремък
Свойства и начин на действие
Коричката, образувана при триенето и
загряването на контактните повърхности на
ремъка и ролката, предизвиква приплъзване,
неравномерно предаване на въртящия момент
и неприятно скърцане. С употребата на
продукта се постига омекване на коричката
върху контактните повърхности на ремъка,
увеличава се триенето и се осигурява
постоянно предаване на въртящия момент
(стабилна работа на алтернатора, водната
помпа) и се елиминира скърцането. Чрез
действието на препарата се спестяват време
и пари за допълнително затягане на ремъка
(в резултат на ненужно затягане на ремъка
се получава деформация на ролките). Не
съдържа AOX.

Места на употреба
Смазване (Vol. I; стр. 16‒17);

Упътване за употреба
1. Преди употреба почистете повърхността на
ролката, която е в контакт с ремъка.
2. Запалете двигателя и за кратко, около 5
сек. напръскайте повърхността на ролката и
на ремъка с препарата.
4. Оставете двигателя да работи, за да се
разнесе препаратът от ролката по цялата
дължина на ремъка.
Забележка: Избягвайте изтичането на
препарата.
ни ание
Пръскайте от безопасно място и от
безопасно разстояние, така че да не
влизате в контакт с движещите се части
на двигателя. Да се използва в добре
проветрено помещение. Не е подходящ за
плоски ремъци. Не излагайте флакона на
температура над + 50°C и не пръскайте
върху повърхности, нагрявани над + 40°С.
Да се съхранява при температури между
+ 8°C и +21°C. Обърнете внимание на
знаците за опасност. Използвайте подходящи
предпазни ръкавици, маски и очила.
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Арт.-№.

500 ml 0893221

Арт.-№.

1/12

089322105

1

Средство за защита, поддръжка и
изолация на метални, пластмасови и
гумени компоненти
Свойства и начин на действие
Защита на вътрешни и външни гумени,
пластмасови и метални компоненти, както
в автомобилите, така и в машините. След
импрегнирането тези компоненти стават
устойчиви на замръзване, проникване на влага
и стареене. Благодарение на смазващото
действие на препарата се предотвратява
скърцането на вътрешните части и обложките, а
движещите се части стават по-лесно подвижни.
Подходящ за защита на електрическите
контакти от вода и за помощно средство при
инсталиране и изтегляне на кабели. Не оставя
петна. Има антистатично действие. Приложим
за импрегниране на подвижните покриви в
кабриолетите.

Места на употреба
Смазване (Vol. I; стр. 10‒11);
Смазване (Vol. I; стр. 16‒17);

Упътване за употреба
1. Почистете третираната повърхност.
2. Нанесете равномерно препарата върху
повърхността.
3. Втрийте с мека кърпа.
ни ание
Не е подходящ за смазване на конструкции
„метал-метал”. Флаконът е под налягане.
Пазете от директна слънчева светлина и не
излагайте на температури над +50°C.

Каталог на продуктите и упътване за употреба

пре за поддръ ка

Описание

пе иално а ло за пнев атика

Арт.-№.

Описание

150 ml 0893051 1/12

Масло в спрей за многофункционална
употреба в дейности по
поддръжката
Свойства и начин на действие
Минерално масло с високо съдържание на
високоефективни добавки против износване
и корозия. Отличава се с изключителна проникваща и почистваща сила, което го прави
идеално средство за поддръжка на пантите на
вратите и прозорците и за поддръжка и смазване на всички части във фината механика. Не
съдържа смоли и киселини, не разяжда чувствителните материали. Не съдържа силикони.
Температурно устойчиво от ‒20°C до +150°C.

Места на употреба
Смазване (Vol. I; стр. 16‒17);

Упътване за употреба
Напръскайте желаното място и оставете да
подейства.
ни ание
Флакон под налягане. Пазете от директна
слънчева светлина и не излагайте на
температура над +50°C.

Арт.-№.

1 l 08930505 1

Специално масло за пневматични инструменти
Свойства и начин на действие
Употребява се само за смазване на пневматични интрументи. Предпазва от износване и корозия
всички елементи на пневматичния двигател, има добри смазочни свойства, устойчиво е на
стареене и запазва свойствата си и при по-ниски температури. Основната характеристика е
създаването на защитен филм срещу износване върху всички елементи на пневматичния двигател
на уреда в много малки количества (5‒6 капки за еднодневна работна смяна на уреда). Ако
в една и съща инсталация има едновременно няколко консуматора, трябва да се увеличи
дозировката на маслото в съответсвие с броя на консуматорите. Твърде голямото количество
масло във вътрешността на уреда не е желателно, тъй като се увеличава съпротивлението при
ротацията на елементите (по този начин уредът се заглушава и се намаляват техническите му
характеристики).

Места на употреба
Смазване (Vol. I; стр. 16‒17);

Упътване за употреба
1. При инсталации с подготвителна група, която включва и омаслител за въздух, нивото на
маслото трябва да бъде в предписаните граници, отбелязани върху съда (визуален контрол).
Дозирайте нивото на маслото в сгъстения въздух с помощта на регулиращия винт, който се
намира на корпуса на съда.
2. Когато инсталацията няма омаслител за въздух, трябва допълнително да се вгради на
свързващия маркуч на уреда допълнителен омаслител, в който да се дозира маслото.
Регулирайте дозирането на маслото в сгъстения въздух с винта на омаслител.
3. Ако инсталацията няма омаслител за въздух, дозирането може да се извърши и ръчно
директно в уреда през входящия отвор за въздух. В този случай преди употреба на уреда трябва
да се свърже въздуха и да се включи „на празно” за кратко, за да се разнесе равномерно
маслото върху елементите на двигателя.
4. При смазването на ударните механизми на ударните винтоверти, сипете маслото през
предвидения за целта винт. Спазвайте интервалите на доливане и съответните количества според
препоръките на производителя.
ни ание
При редовно използване чрез сгъстен въздух в машините трябва да се добавя малко масло.
Препоръчва се използването на омаслител.

Подготвителни групи
за пневматични
инсталации

Комплект скоби за маркучи

За захранване
на пневматични
инструменти със сух, чист,
регулиран и омаслен
сгъстен въздух.
Арт. №. 06990031
1 set

Арт. №. 05391207

Каталог на продуктите и упътване за употреба
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игурител за резби редно ко тен

Описание

игурител за резби ви око ко тен

Арт.-№.

Описание Арт.-№.

25 g

0893243025

1

25 g

0893270025

1

50 g

0893243050

1

50 g

0893270050

1

Анаеробно средство за осигуряване и уплътняване на
резбови съединения със средна якост, и размер на винта
до M36
Свойства и начин на действие

Анаеробно средство за осигуряване и уплътняване на
резови съединения с висока твърдост и размер на винта
до M25
Свойства и начин на действие

При отсъствие на въздух и под катализиращото действие на метала се
втвърдява до твърда стабилна термопластична маса. Осигурява и уплътнява,
предотвратявайки саморазвиването на винта вследствие на вибрациите.
Предпазва резбовата връзка от корозия. Особено подходящо за използване
върху неръждаема стомана и пасивни метали, и то без употреба на
активатори и ускорители и най-вече върху резбови връзки, които изискват
често демонтиране заради поддръжка. Втвърдява се и върху повърхности,
които не са напълно чисти и обезмаслени. Изключително устойчиво на
химикали и топлина. Одобрено в съответствие с DIN EN 751‒1 (DVGW).
Одобрено и сертифицирано в съответствие със стандарт NSF/ANSI 61.
Цвят: Син
Време на втвърдяване: след 5 до 15 мин
Функционална якост: след 0,5 до 1 ч
Начален момент на отвъртане: > 21Nm
Инерционен момент: 10 Nm
Якост на натиск/срязване: 8‒12 N/mm²
Температурен диапазон на приложение: ‒55°C до +150°C

Особено подходящо за приложение върху съединения, изложени на силни
удари, вибрации или екстремни химически и работни условия, където
не се изискава често демонтиране. Относително бързо и надеждно се
втърдява върху повечето метални повърхности. Когато се нанася върху
цветни метали, препоръчително е да се използват специални средства
за повърхностно активиране за пълно сцепление между контактните
повърхности, което ускорява процеса на втвърдяване. Предпазва резбата
от корозия и осигурява отлична устойчивост на химикали.
Одобрено и сертифицирано в съответствие със стандарта NSF / ANSI 61.
Цвят: Зелен
Време на втвърдяване: след 10 до 20мин
Функционална якост: след 1 до 3 ч
Начален момент на отвъртане: > 30Nm
Инерционен момент: 45 Nm
Якост на натиск/срязване: 12‒15 N/mm²
Температурен диапазон на приложение: ‒55°C до +150°C

Места на употреба
Монтаж – Анаеробни лепила и осигурители (Vol. I; стр. 18‒19);

Упътване за употреба
Монтажи
1. За постигане на оптимални резултати преди нанасянето на лепилото обезмаслете, почистете и подсушете резбите. За обезмасляване на повърхностите
препоръчваме употребата на монтажните чистители на Вюрт (виж темата „Почистване и обезмасляване на части и повърхности”). В случай на
незначителни остатъци от масло и мазнини, не се изисква обезмасляване. Ако частите са били в контакт с воден разтвор или остатъци от течности, които
оставят защитен филм върху повърхността, измийте с топла вода.
2. a. За проходими отвори (винт с гайка), нанесете няколко капки върху винтовите резби по обема в свързващата област.
2. b. При слепите отвори (винт с глава и др.) нанесете няколко капки върху резбите на винта по обема и няколко капки върху вътрешните резби.
2. c. В слепите отвори (винтове без глава) нанесете няколко капки материал с висока здравина на резбата на винтовата част до степента, в която влиза в
отвора с резба и върху отворите с резба. Нанесете няколко капки препарат със средна твърдост на резбата на частта от винта, която се свързва с гайката
2. a.

2. b.

2. c.

3. Свържете и затегнете винта с необходимия момент на затягане.
Работна температура: от +5 до +35°C. Остатъците от изстисканото вещество няма да се втвърдят и могат да бъдат почистени със суха кърпа или кърпа,
напоена с ацетон.
Демонтаж:
1. Резбовата сглобка, подсигурена с препарат със средна твърдост, отвийте с обикновени ръчни инструменти.
2. Резбовата сглобка, подсигурена с препарат с висока твърдост, отвийте със специален инструмент или локално загрейте до прибл. 250°C разглобете,
докато е горещо, като използвате подходящ инструмент.
ни ание
Не се препоръчва тези продукти да бъдат използвани върху пластмаса (особено върху пластомери, при които може да се стигне до напукване на пластмасата
под натоварване). Ако се използват водни ситеми за измиване на повърхностите преди нанасянето на продуктите трябва да се провери съвместимостта
на разтвора за миене с продукта. В някои случаи такива начини на измиване могат да повлияят на втвърдяването и представянето на продукта. Не е
препоръчително продуктът да се използва в системите с чист кислород или с обогатен кислород и не би трябвало да се използва като уплътнител заедно с хлор
или други силно окисляващи се материали.
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игурител за лагери

игурител за лагери ви око ко тен

Описание
Описание Арт.-№.
50 g

0893620050

1

Арт.-№.

25 g

0893603025

1

50 g

0893603050

1

Анаеробно средство с висок вискозитет и висока якост
за закрепване на резбови съединения, изложени на
високи температури

Анаеробно средство с нисък вискозитет и висока якост,
идеално за закрепване и запечатване на плътно
прилепващи резбовани части

Свойства и начин на действие

Свойства и начин на действие

Отлична устойчивост при излагане на високи температури (> 200°C).
При 100°C запазва 85% от своята максимална твърдост. Предотвратява
триенето, корозията и спичането. Когато се нанася върху цветни метали,
препоръчително е да се използват специални средства за повърхностно
активиране за пълно сцепление между контактните повърхности, което
ускорява процеса на втвърдяване. Одобрено в съответствие с DIN EN
751‒1 (DVGW). Одобрено и сертифицирано в съответствие със стандарт
NSF/ANSI 61.
Максимално запълване на луфтовете: до 0,20 mm
Време на втърдяване: след 30 до 40 мин функционална якост след 1 до 3 ч
Якост при натиск/ при срязване: 30 ‒35 N/mm²
Температурен диапазон на приложение: ‒55°C до +200°C (краткотрайно
до +230°C)

Бързо се втвърдява дори и върху части, които не могат да бъдат идеално
обезмаслени, върху повърхности от пасивни метали и при ниски
температури от 0°C. Увеличава якостта на съединението до 26 N/mm².
Предотвратява триенето, корозията и спичането. Одобрено и
сертифицирано в съответствие със стандарт NSF/ANSI 61.
Максимално запълване на луфтовете до: 0,15 mm
Якост за манипулация: след 5 до 10 мин
Функционална якост: след 30 до 40 мин
Якост при натиск/ при срязване: 18‒26 N/mm²
Температурен диапазон на приложение: ‒55°C до +150°C

Места на употреба
Монтаж – Анаеробни лепила и осигурители (Vol. I; стр. 18‒19);

Упътване за употреба
Монтажи
1. За оптимални резултати почистете и обезмаслете всички повърхности (вътрешни и външни) с монтажен чистител (виж темата „Почистване и обезмасляване
на части и повърхности”).
2. Преди употреба добре разклатете продукта.
3. a. При пространства без разстояние, нанесете средството на ръба на вала в областтана свързване с отвора и свържете с кръгово движение, за да постигнете
добро покритие на частите.
3. b. При сгъване с превключвател внимателно нанесете средството върху двете свързани части и ги свържете с притискане. Заради ниския вискозитет и
добрите овлажняващи свойства за тази цел най-добре е да се използва Арт.№ 0893603...
3. c. При нанасяне на топло, нанесете върху вала, а частта с отвора загрейте толкова, че да се получи достатъчен луфт за съединяване.
4. Съединете частите и оставете да се изравнят температурите.
3. a.

3. b.

3. c.

5. Свързаните части не трябва да се местят, докато не се постигне необходимата якост за манипулиране.
6. Работна температура: от +5до +35°C. Анаеробните средства се втърдяват в отсъствието на кислород и под катализиращото действие на метала. Остатъците
от изстисканото средство няма да се втвърдят и могат да бъдат почистени със суха кърпа или кърпа, напоена с ацетон
Демонтаж:
1. Локално загрейте съединението на около 250°C. Разделете, докато е горещо.

ни ание
Не се препоръчва тези продукти да бъдат използвани върху пластмаса (особено върху пластомери, при които може да се стигне до напукване на пластмасата
под натоварване). Ако се използват водни ситеми за измиване на повърхностите преди нанасянето на продуктите трябва да се провери съвместимостта
на разтвора за миене с продукта. В някои случаи такива начини на измиване могат да повлияят на втвърдяването и представянето на продукта. Не е
препоръчително продуктът да се използва в системите с чист кислород или с обогатен кислород и не би трябвало да се използва като уплътнител заедно с хлор
или други силно окисляващи се материали.
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плътнител за тръби

плътнител за тръби

Описание Арт.-№.
50 g

0893577050

Описание
1

Анаеробно уплътнение с общо
предназначение за всички груби
метални резби до 3"(DN80)
Свойства и начин на действие
Моментално уплътнява до 5 бара. След
окончателното втвърдяване може да се
натовари до налягане на спукване на тръбата.
Изключителна устойчивост на повечето
индустриални флуиди и газове. Особено
подходящо за неръжадема стомана и цветни
метали. Сила за демонтаж: средна. DVGW
одобрение в съответствие с DIN EN 751‒1
(Рег. №. NG‒5146BM0036+0037).
Одобрено и сертифицирано според стандарт
NSF/ANSI 61.
Якост за манипулиране: след 15 до 30 мин
Функционална якост: след 1 до 3 ч
Задвижващ момент: 15 до 20 Nm
Якост на натиск/срязване: 6 до 13 N/mm²
Температурен диапазон на приложение:
‒55°C до +150°C

50 g

плътнител за идравлика

Описание Арт.-№.

Арт.-№.
0893511050

1

50 g

0893545050

1

Анаеробно средство специално
формулирано за конични и
цилиндрични тръбни резби до
3"(DN80)

Анаеробно средство за уплътняване
на пневматични и хидравлични
резби под голямо натоварване до
3/4'' (DN80)

Свойства и начин на действие

Свойства и начин на действие

Моментално уплътнява до 5 бара. След
пълното втвърдяване може да се натовари до
налягане при спукване (налягане за спукване)
на тръбата. Изключителна устойчивост на
повечето индустриални флуиди и газове.
Предпазва резбите от корозия. Съдържа
PTFE за по-лесно демонтиране. Подходящо
за налягане до 690 бара за флуиди. Сила
за демонтаж: ниска. DVGW одобрение в
съответствие с DIN EN 751‒1
(Рег. № NG‒5146BM0036+0037). Одобрено
и сертифицирано в съответствие със стандарт
NSF/ANSI 61. Тествано за поносимост на
кислород до 60 ºC и 10 бара налягане на
кислорода.
Якост за манипулиране: след 15‒30 мин
Функционална якост: след 1‒3 ч
Задвижващ момент: 5‒10 Nm
Якост на натиск/срязване: 5‒7N/mm²
Температурен диапазон на приложение:
‒55°C до +200°C

Може да се прилага и върху части, които
не са напълно обезмаслени. Изключителна
устойчивост на всички хидравлични флуиди и
газове.
Втвърдява се бързо при ниска температура.
Сила за демонтиране: ниска.
Якост за манипулиране: след 30 до 40 мин
Функционална якост: след 2до 3 ч
Задвижващ момент: 2 до 3 Nm Якост на
натиск/срязване: 1 до 3 N/mm²
Температурен диапазон на приложение:
‒55°C до +150°C

Места на употреба
Монтаж –Анаеробни лепила и осигурители (Vol. I; стр. 20‒21)

Упътване за употреба
Монтаж
1. За оптимални резултати преди нанасяне на средството почистете, обезмаслете и подсушете всички повърхности (вътрешни и външни). За
обезмасляване препоръчваме употребата на монтажните чистители на Вюрт (виж темата „Почистване и обезмасляване на части и повърхности”).
2. Преди употреба добре разклатете продукта.
3. Нанесете по цялата дължина на външната резба на съединението (фитинга), като оставите първия нарез свободен. При по-груби резби и
по-големи неравности приспособете количеството на препарата, по същия начин нанесете и върху вътрешната резба.
4. Монтирайте и затегнете резбовата връзка, докато се постигне подходящо изравняване. След затягане >5 Nm не стягайте повече. Забележка: По
време и след втвърдяване последваща настройка на връзките не е разрешена. Правилно затегнатите връзки моментално уплътняват налягане до 5
бара. За максимална устойчивост на налягане оставете да съхне най-малко 24 часа.
Демонтаж:
1. Демонтирайте със стандартни инструменти.
2. Ако не може да се демонтира с ръчни инструменти заради голямата дължина или диаметъра на резбата (над 1''), приложете локално загряване
до 250°C. Демонтирайте, докато е горещо.
ни ание
Не е подходящ за уплътняване на инсталации за топла вода върху мед и месинг (> 40°C), както и за незащитена и горещо поцинкована стомана
(> 65°C). Не е позволено използването му в домашни газови инсталации. Продуктът не е предназначен за уплътняване на пластмасови тръби. Не е
препоръчително продуктът да се използва в системи с чист кислород или с обогатен кислород и не би трябвало да се използва като уплътнител заедно
с хлор или други силно окисляващи се материали. Ако се използват водни ситеми за измиване на повърхностите преди нанасянето на продуктите,
трябва да се провери съвместимостта на разтвора за миене с продукта. В някои случаи такива начини на измиване могат да повлияят на втвърдяването
и представянето на продукта.
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плътнител за двигатели

Описание
80 ml

Арт.-№.

Описание Арт.-№.

0890100048 1/10

100 g 0893260100

1

Трайно пластична уплътнителна маса за уплътняване
на твърди фланци с много малки луфтове до 0,15 mm.

Заместител за твърди компресионни уплътнения,
устойчив на високи температури и високо налягяне

Свойства и начин на действие

Свойства и начин на действие

Трайно пластична, невтвърдяваща се полиуретанова уплътняваща маса
с добра адхезия, устойчива на високи температури и дългогодишни
вибрации без напукване на уплътняващия филм. Особено подходяща
за уплътняване на фино машинно обработени твърди фланци с
малък луфт, максимално до 0,15 mm. Устойчива на минерални и
синтетични масла, смазки, бензин, керосин, добавки, газ, вода/
гликоли и охлаждащ газ. Прилепва към всички метали, както и към
пластмасови повърхности. Не се стича по вертикални повърхности и
позволява работа над главата. Може да се прилага в комбинация с
твърди уплътнители чрез измазване или с цел позициониране, особено
в комбинация с композитни, метал-композитни и тънки метални
уплътнители, или в случай на по-груби повърхности, недостатъчно
налягане на повърхностите при монтажа и/или неподходящ процент
на разпределение на налягането. Не предизвиква корозиране на
металите и лесно се разглобява, без да е необходимо струговане.
Цвят: Червен
Функционална якост след: 15 мин
Температурен диапазон на приложение: ‒55°C до +250°C
(краткотрайно до +300°C)

Силно прилепваща термопластична уплътняваща маса на базата на
разтворители и епоксидни смоли за уплътняване на твърди фланци
със способност за запълване на луфтове до макс. 2 mm. Подходящо
за използване върху различни материали като метали, стъкло и
керамика. Втвърденият уплътняващ филм остава еластичен и устойчив
на вибрации дори и при висока температура макс. до +280°C.
Устойчиво e на налягане до 700 бара и е подходящо за приложение
в компресори и водопроводи с високо налягане. Втвърдява се под
въздействие на температурата. Може да се използва за покриване
на твърди компресионни уплътнения. Изключителна устойчивост на
моторни, трансмисионни и хидравлични масла, горива, спирачни
течности, хладилни агенти, вода, алкохол, газове и др. Пълният списък
на химикалите, към които е устойчива, е наличен при поискване.
Цвят: Червен
Време за образуване на коричка: 5‒7 мин
Функционална якост след: 20 мин при 70°C
Окончателно втвърдяване след: 24 часа при 70°C
Якост на натиск/срязване (DIN 54452): 1‒3 N/mm²
Темпер. диапазон на приложение: ‒50°C до +280°C

Места на употреба
Монтаж‒Уплътняване (Vol. I; стр. 22‒23);

Упътване за употреба
1. Отстранете остатъците от твърди или течни уплътнители, като
използвате инструмент за пилене (пила) и Средство за отстраняване
на уплътнители 08931000.
2. Почистете, обезмаслете и подсушете повърхностите с хартиена
кърпа. Препоръчваме употребата на монтажните чистители на Вюрт,
виж темата „Почистване и обезмасляване на части и повърхности” .
3. В случай на много фино обработени повърхности нанесете DP300
върху едната повърхност, а при по-груби повърхности или неравности
нанесете върху двете повърхности с помощта на четка, лопатка или
друг подходящ инструмент.
Забележка: Чрез увеличаване на дебелината на нанесения слой
се намаляват допустимото вътрешно натоварване под налягане и
стабилността при срязване при затягане на винта.
4. След нанасяне изчакайте, докато разтворителите напълно се
изпарят (около 10 минути при нанасянето на много тънък слой или
повече в зависимост от дебелината на слоя).
5. Свържете повърхностите и затегнете стягащите болтове, докато
достигнете необходимия момент.
6. След 10 до 15 минути или преди пускане в експлоатация, затегнете
отново затягащите болтове, особено при по-дебели покрития.
ни ание
Не е подходяща за уплътняване на фланците на резервоара за
масло, както и на други гъвкави фланци. Неподходящ заместител при
фланци, за които е предвидено изключително използването на твърдо
компресирано уплътнение.

Места на употреба
Монтаж‒Уплътняване (Vol. I; стр. 22‒23);
Монтаж‒Уплътняване (Vol. I; стр. 22‒23);

Упътване за употреба
Работна температура: +5°C до +35°C
1. При употреба не е нужно повърхностите, които се уплъняват,
да бъдат напълно чисти и обезмаслени, както и при повторно
уплътняване със същия уплътнител не нужно да се отстранява
предходния слой, а е достатъчно да се нанесе нов слой уплътняваща
маса върху стария.
2. За постигане на максимално добри резултати на адхезия
и уплътняване е препоръчително повърхностите да бъдат
предварително почистени и обезмаслени.
3. Упллътнителната маса за двигател се нанася само върху едната
повърхност.
4. Ако частите, които се свързват, са предварително нагрети,
(+70°C до +100°C), можете да извършите залепването веднага след
нанасянето на уплътнителната маса.
5. Ако се работи при стайна температура, изчакайте 5 до 10 минути
преди слепването, за да могат разтворителите да се изпарят напълно.
ни ание
Вследствие на изпаряването на разтворителя в процеса
на втвърдяване уплътнителя губи обем, затова трябва да се
нанася по-дебел слой, за да се получи желаната дебелина на
уплътняващото покритие. Не е подходящ заместител за твърдото
компресионно уплътнение между главата и блока на двигателя. След
продължително въздействие може да разяде следните пластмаси:
ABS, SAN, PVC, поликарбонат, полистирен и лакирани повърхности.
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плътнител за пло ко ти

ран ев

Описание Арт.-№.
50 g

0893574050

1

За машинно обработени твърди фланци – общо
предназначение, средна твърдост и бързо втвърдяване
дори и върху пасивни метали (алуминий)
Свойства и начин на действие
Анаеробна уплътняваща маса, със среден вискозитет, на базата на
диметакрилен естер за уплътняване на твърди фланци и повърхности
с висока мощ на запълване на луфтове до 5 mm. Подходящ за
общо приложение например върху твърдите части на железни
отливки и върху корпусите на помпи. Надеждно уплътнява дори
върху повърхности от пасивен метал като алуминия например.
Уплътняващото покритие е устойчиво на почти всички флуиди, които са
налични в моторните превозни средства. Втвърдява се при отсъствието
на въздух след свързването на две метални контактни повърхности.
Скоростта на втвърдяване зависи от естеството на материала, т.е.
от активността, респективно пасивността на повърхността. Може да
се използва като заместител за твърди компресионни уплътнители.
Одобрено и сертифицирано в съответствие със стандарт NSF/ ANSI
61. Пълният списък на химикалите, към които е устойчив, е наличен
при поискване.
Якост за манипулация след: 10‒20 минути*
Функционална якост след: 3‒6 часа* Окончателна якост: 6‒24 часа*
Начален момент на отвъртане: 8 Nm (M10)
Инерционен момент: 5 Nm (M10)
Якост на натиск (DIN 54452): 5‒10 N/mm²
Якост на затягане (ASTM‒D‒2095): 8‒10 N/mm²
Ударна якост на срязване: 5‒10 N/mm²
Температурна устойчивост: ‒55°C до +150°C
*в зависимост от материала, големината на луфта и работната
температура

Места на употреба
Монтаж‒Уплътняване (Vol. I; стр. 22‒23);
Упътване за употреба
Работна температура +1°C до + 40°C
1. Отстранете остатъците от стария твърд компресиран уплътнител или от втвърден течен уплътнител с инструмент за пилене и със
средството за отстраняване на уплътнения Арт.№ 08931000.
2. След това почистете и обезмаслете повърхността на фланеца. Препоръчваме употребата на монтажните чистители на Вюрт (виж
темата „Почистване и обезмасляване на части и повърхности”).
3. Почистените повърхности подсушете с хартиена кърпа.
4. Чрез едно непрекъснато движение нанесете уплътнителя директно от бутилката DOS, като внимавате всички отвори на винтовете
да бъдат заобиколени. Можете да размажете препарата с четка или валяк.
5. След нанасянето на уплътнителя веднага можете да свържете фланците. След свързването уплътнителят моментално уплътнява при
налягане около 5 бара. Времето на втвърдяване зависи от вида на метала, големината на луфта и температурата.
*Ако времето на втвърдяване е прекалено дълго поради по-големи луфтове или ниски температури, можете да ускорите реакцията
на втвърдяване, като третирате повърхностите със специален активатор за анаеробни средства.
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плътнител на пло ко ти

Описание
Описание Арт.-№.
50 g

0893518050

70 ml
1

Отлична за плътняване на вертикални повърхности на
твърди и гъвкави фланци и за работа над глава – ниска
якост и лесен демонтаж
Свойства и начин на действие
Анаеробна уплътнителна маса с висок вискозитет на базата на
метакрилатен естер. Тиксотропните му свойства (не тече и не капе)
позволяват приложението му върху вертикални повърхности и при
работа над глава. Попълва луфтове до 0,5 mm. Уплътняващото
покритие е устойчиво на почти всички флуиди, налични в двигателите
на превозните средства. Втвърдява се при отсъствието на въздух
след свързването на две метални контактни повърхности. След
втвърдяването уплътняващото покритие проявява гъвкави свойства
до 120°C, което го прави особено подходящ за уплътняване на
фланцови съединения от два различни материала. Компенсира
до 30% експанзионната диференциална разлика на материалите.
Скоростта на втвърдяване зависи от естеството на материала, т. е.
активноатта/пасивността на повърхността. С ниска твърдост е и
лесно се демонтира. Може да се използва за заместител на твърди
компресионни уплътнители. Списъкът с химикалите, към които е
устойчив, е наличен при поискване.
Якост за манипулация след: 30‒60 минути*
Функционална якост след: 1‒3 часа*
Окончателна якост: 24‒72 часа*
Началлен момент на отвъртане: > 18 Nm (M10)
Краен въртящ момент: >10 Nm (M10)
Якост на натиск (DIN 54452): 18‒27N/mm²
Якост на затягане (ASTM‒D‒2095): 2 – 4N/mm²
Температурна устойчивост: ‒55°C до +150°C
*в зависимост от материала, големината на луфта и работната
температура
ни ание
Избягвайте употребата на прекалено голямо количество
уплътнител, за да не проникне във вътрешността на сглобката,
която се уплътнява! Пазете далеч от достъпа на деца. Дразни
очите, дихателната система и кожата. Да се съхранява при
стайна температура, защитена от пряка слънчева светлина.

Цвят
Червен

310 ml Червен

Арт.-№.
0890321
0890321310

1/10

Трайно еластичен силиконов уплътнител за двигателя и
каросерията с температурна устойчивост до +250°C
Свойства и начин на действие
Трайно еластичен уплътнител, особено подходящ за уплътняване на
гъвкави фланци, които не са фино машинно обработени. Запълва
по-големи неравности и луфтове (до макс. 6 mm). Отлична адхезия
с всички метални и пластмасови повърхности. Благодарение на
тиксотропните си свойства не се стича по наклонени плоскости и
позволява работа над главаата.
Втвърдява се при реакция с влагата от въздуха. След това става
устойчив на дългогодишни вибрации и на многобройните флуиди,
налични в моторните превозни средства, освен бензина. Температурна
устойчивост от ‒50°C до +250°C, краткотрайно до +300°C.
Омрежител: ацетатен
Време на образуване на коричка: 6‒12 мин
Скорост на втвърдяване: 1‒3 мм/ден (pri 23°C i 50% rel.vl.)
Реверсивност: >90% до 100%
Абсорбция на движението: 25% (до 150°C); 18% (>150°C)
Опън до скъсване: >300%
Shore A якост: ca. 30 ± 5

Места на употреба
Монтаж‒Уплътняване (Vol. I; стр. 24‒25)

Упътване за употреба
Работна температура: +5°C до +35°C
1. Отстранете остатъците от стари твърди уплътнители или втвърдени
течни уплътнители с инструмент за пилене (пила) и със средство за
отстраняване на уплътнения, Арт.№ 08931000.
2. След това почистете и обезмаслете повърхностите на фланците.
Препоръчваме употребата на монтажните чистители на Вюрт (вж.
темата „Почистване и обезмасляване на части повърхности”).
3. Почистените повърхности подсушете с хартиена кърпа.
4. С помощта на капачката пробийте мембраната на тубичката и
чрез завъртане разширете отвора.
5. Монтирайте накрайника за нанасяне и го отрежете под наклон
в зависимост от желаната ширина на нанасяне, а в долния край на
тубичката монтирайте инструмента за изстискване.
6. Нанесете уплътнителя върху едната част на фланеца, като следвате
точно неговата форма, и съединете частите веднага след нанасянето.
7. Уплътнените части са готови за работа чак след 30 минути.
ни ание
Не е устойчив на бензин! По време на нанасянето проветрявайте
добре работните помещения. Да се избягва контакт с очите
и лигавиците. Да се избягва контакт с кожата и дрехите. Ако
уплътнителят влезе в контакт с очите, изплакнете обилно с вода и
потърсете медицинска помощ. Да се съхранява на сухо място.
Обърнете внимание на знаците за опасност. Използвайте подходящи
предпазни ръкавици и маски.
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Описание

Арт.-№.

200 ml 08933311 1/12

Висококачествен уплътнител с изключителна устойчивост на моторни и трансмисионни масла, както и на гликолни смеси
Свойства и начин на действие
Трайно еластична уплътняваща маса на неутрална силиконова основа (оксим омрежител) с най-добра устойчивост на моторни масла и
трансмисионни флуиди, както и на гликолови охладители. Заменя всички видове компресионни уплътнения на гъвкави фланци, като запълва всички
неравности и луфтове до 6 mm. Особено подходящ за уплътняване на водни помпи, на картера , капака на диференциала, корпуса на скоростната
кутия, корпуса на термостата и др., както и на частите на каросерията. Неутрален механизъм на втвърдяване без неприятни миризми при реакция с
влагата от въздуха на стайна температура, осигурява безопасно уплътняване на алуминий, желязо и стомана, като премахва и негативните ефекти
върху електронните компоненти и ламбда сондата.
Тиксотропната консистенция позволява лесна работа върху вертикални повърхности без стичане, както и работа над главата. Пълният списък за
устойчивост на химикали е наличен при поискване.
Темперарурна устойчивост: от ‒60°C до +260°C (краткотрайно до +315°C)
Време на образуване на коричка (ASTM‒D‒4678): 5 мин
Отворено време: 3‒4 мин
Скорост на втвърдяване: 2 mm/24 ч (+23∼°C/ 50% r.v.z.)
Shore A твърдост: 40
Опън до скъсване: >280%
Свиване: <3%
Якост на опън (ASTM‒D‒412): ca. 2,2 N/mm²
Електропроводимост (ASTM D‒149): 16 kV/mm
Спец. съпротивление (ASTM D‒257): 1 x 1015 Ω

Места на употреба
Монтаж‒Уплътняване (Vol. I; стр. 24‒25);

Упътване за употреба
Работна температура: +5°C до 35°C
1. Отстранете остатъците от стари твърди уплътнители или втвърдени течни уплътнители с инструмент за пилене (пила) и със средство за
отстраняване на уплътнения, Арт.№ 08931000.
2. За постигане на оптимална адхезия повърхността на фланеца трябва да бъде почистена и обезмаслена. Препоръчваме употребата на
монтажните чистители на Вюрт (виж темата „Почистване и обезмасляване на части повърхности”).
3. Почистените повърхности подсушете с хартиена кърпа.
4. Отвъртете капачката на флакона, монтирайте накрайника за нанасяне и свалете капачката му.
5. Само с натискане на „спусъка” и без употребата на допълнителни инструменти нанесете равномерно уплътнителя върху едната страна на
фланеца, като следвате точно неговата форма.
6. Втвърдяването под влияние на влагата от атмосферата започва веднага, затова уплътняваните части трябва да бъдат сеъдинени веднага след
нанасянето. (отворено време на използване 3 до 4 мин).
ни ание
Продуктът не е подходящ за уплътняване при контакт с бензин! Не се препоръчва за приложение при системи с чист или обагатен кислород и не би
трябвало да се използва като уплътняваща маса за хлор или други изключително окисляващи се материали. По време на нанасянето проветрявайте
добре работните помещения. Да се избягва контакт с очите и лигавиците. Да се избягва контакт с кожата и дрехите. Ако уплътнителят влезе в
контакт с очите, изплакнете обилно с вода и потърсете медицинска помощ. Чувствителна реакция при вдишване и при контакт с кожата. Съдържа 2
бутаноноксим. Обърнете внимание на знаците за опасност. Използвайте подходящи предпазни ръкавици и маски.
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Описание

Арт.-№.

200 ml 08933216
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Висококачествен уплътнител с изключителна устойчивост на моторни и трансмисионни масла, както и на гликолови смеси
Свойства и начин на действие
Трайно еластична уплътняваща маса на неутрална силиконова основа (оксим омрежител) с най-добрата устойчивост на моторни масла и
трансмисионни флуиди, както и на гликолови oхладители. Заменя всички видове компресионни уплътнения на гъвкави фланци, като запълва всички
неравности и луфтове до 6 mm. Особено подходящ за уплътняване на водни помпи, картера , капака на диференциала, корпуса на скоростната кутия,
корпуса на термостата и др., както и на частите на каросерията. Неутрален механизъм на втвърдяване без неприятни миризми при реакция с влагата
от въздуха на стайна температура осигурява безопасно уплътняване на алуминий, желязо и стомана, като премахва и негативните ефекти върху
електронните компоненти и ламбда сондата. Тиксотропната консистенция позволява лесна работа върху вертикални повърхности без стичане, както и
работа над главата. Пълният списък за устойчивост на химикали е наличен при поискване.
Температурна устойчивост: от ‒60°C до +260°C (краткотрайно до +315°C)
Време на образуване на коричка (ASTM‒D‒4678): 5 мин
Отворено време: 3‒4 мин
Скорост на втвърдяване: ∼2 mm/24 ч (+23°C/ 50% r.v.z.)
Shore A твърдост: 40
Опън до скъсване: 280 %
Свиване: <3%
Якост на опън (ASTM‒D‒412): ca. 2,2 N/mm²
Електропроводимост (ASTM D‒149):16 kV/mm
Спец. съпротивление (ASTM D‒257): 1 x 1015 Ω

Места на употреба
Монтаж‒Уплътняване (Vol. I; стр. 24‒25)

Упътване за употреба
Работна температура: +5°C до +35°C
1.Отстранете остатъците от стари твърди уплътнители или втвърдени течни уплътнители с инструмент за пилене (пила) и със средство за
отстраняване на уплътнения, Арт.№ 08931000.
2. За постигане на оптимална адхезия повърхността на фланеца трябва да бъде почистена и обезмаслена. Препоръчваме употребата на
монтажните чистители на Вюрт (виж темата „Почистване и обезмасляване на части повърхности”).
3. Почистените повърхности подсушете с хартиена кърпа.
4. Отвъртете капачката на флакона, монтирайте накрайника за нанасяне и свалете капачката му.
5. Само с натискане на „спусъка” и без употребата на допълнителни инструменти нанесете равномерно уплътнителя върху едната страна на
фланеца като следвате точно неговата форма.
6. Втвърдяването под влияние на влагата от атмосферата започва веднага, затова уплътняваните части трябва да бъдат сеъдинени веднага след
нанасянето (отворено време за употреба 3 до 4 мин).
7. Преди подлагане на натоваравания оставете уплътнителя да се втвърди напълно, съобразявайки се с дебелината на нанесения слой и скоростта
на втърдяване от 2 mm/ден при +23°C/ 50% r.v.v.
8. Излишното количество изстикан уплътнител може лесно да бъде отстранено чрез монтажен чистител.
ни ание
Не е устойчив на действието на бензин! По време на нанасянето проветрявайте добре работните помещения. Да се избягва контакт с очите и
лигавиците. Да се избягва контакт с кожата и дрехите. Ако уплътнителят влезе в контакт с очите, изплакнете обилно с вода и потърсете медицинска
помощ. Чувствителна реакция при вдишване и при контакт с кожата. Обърнете внимание на знаците за опасност. Използвайте подходящи предпазни
ръкавици и маски.
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Описание Арт.-№.
200 ml 08933212

1/12

Висококачествен уплътнител за приложение под високи натоварвания и при висока температура
Свойства и начин на действие
Трайно еластична уплътняваща маса на неутрална силиконова основа (оксим омрежител) с най-висока температурна устойчивост в интервала
от ‒60°C до +315°C, краткотрайно до +370°C. Отличава се с добри адхезионни свойства и с устойчивост на напукване, свиване и изместване,
причинени от температурни колебания. Заменя всички видове компресионни уплътнения на гъвкави фланци, като запълва всички неравности и
луфтове до 6 mm. Препоръчва се за употреба при високопроизводителни двигатели и турбокомпресори, клапанни капаци, промишлени пещи, котли,
отоплителни елементи, както и електронни устройства. Неутрален механизъм на втвърдяване без неприятни миризми при реакция с влагата от въздуха
на стайна температура осигурява безопасно уплътняване на алуминий, желязо и стомана, като премахва и негативните ефекти върху електронните
компоненти и ламбда сондата. Тиксотропната консистенция позволява лесна работа върху вертикални повърхности без стичане, както и работа над
главата. Нанася се лесно без употреба на допълнителни инструменти. Пълният списък за устойчивост на химикали е наличен при поискване.
Време на формиране на коричка (ASTM‒D‒4678): 5 мин
Отворено време: 3‒4 мин
Скорост на втвърдяване: ∼ 2 mm/24 ч (+23∼°C/ 50% r.v.z.)
Shore A твърдост: 40
Опън до скъсване: >300%
Свиване: <3%
Якост на опън (ASTM‒D‒412): ca. 2,2 N/mm²
Електропроводимост (ASTM D‒149): 16 kV/mm
Спец. съпротивление (ASTM D‒257): 1 x 1015 Ω

Места на употреба
Монтаж‒Уплътняване (Vol. I; стр. 24‒25)

Упътване за употреба

Работна температура: +5°C до 35°C
1. Отстранете остатъците от стари твърди уплътнители или втвърдени течни уплътнители с инструмент за пилене (пила) и със средство за
отстраняване на уплътнения, Арт.№ 08931000.
2. За постигане на оптимална адхезия повърхността на фланеца трябва да бъде почистена и обезмаслена. Препоръчваме употребата на
монтажните чистители на Вюрт (виж темата „Почистване и обезмасляване на части повърхности”).
3. Почистените повърхности подсушете с хартиена кърпа.
4. Отвъртете капачката на флакона, монтирайте накрайника за нанасяне и свалете капачката му.
5. Само с натискане на „спусъка” и без употребата на допълнителни инструменти нанесете равномерно уплътнителя върху едната страна на
фланеца, като следвате точно неговата форма.
6. Втвърдяването под влияние на влагата от атмосферата започва веднага, затова уплътняваните части трябва да бъдат съединени веднага след
нанасянето (отворено време за употреба 3 до 4 мин).
ни ание
Продуктът не е подходящ за уплътняване при контакт с бензин! Не се препоръчва за приложение при системи с чист или обагатен кислород и не би
трябвало да се използва като уплътняваща маса за хлор или други изключително окисляващи се материали. По време на нанасянето проветрявайте
добре работните помещения. Да се избягва контакт с очите и лигавиците. Да се избягва контакт с кожата и дрехите. Ако уплътнителят влезе в
контакт с очите, изплакнете обилно с вода и потърсете медицинска помощ. Чувствителна реакция при вдишване и при контакт с кожата. Съдържа 2
бутаноноксим. Обърнете внимание на знаците за опасност. Използвайте подходящи предпазни ръкавици и маски.
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Описание Съдържание Арт.-№.
200 ml

08933214

1/12

Висококачествена уплътняваща маса за прозрачно уплътняване и изолация и за защита на електронни и
електрокомпоненти
Свойства и начин на действие
Трайно еластична уплътняваща маса на неутрална силиконова основа (оксим омрежител), специално предназначена за уплътнения, които от
оптически съображения изискват прозрачна линия на свързване/уплътняване. Идеална за уплътнения и изолации на електронни и електрически
компоненти, както и за уплътняване на части от каросерията. Много добра устойчивост на флуидите в моторните превозни средства. Не е устойчива
на бензин. Отлични адхезионни свойства , устойчивост на вибрации и натоварвания. Заместител за всички видове компресионни уплътнители на
гъвкавите фланци, като запълва всички неравности и луфтове до 6 mm. Неутралният механизъм на втвърдяване без неприятни миризми осигурява
безопасно уплътняване на алуминий, желязо и стомана, като премахва и негативните ефекти върху електронните компоненти и ламбда сондата.
Тиксотропната консистенция позволява лесна работа върху вертикални повърхности без стичане, както и работа над главата. Нанася се лесно без
употреба на допълнителни инструменти. Пълният списък за устойчивост на химикали е наличен при поискване.
Време на формиране на коричка (ASTM‒D‒4678): 5 мин
Температурна устойчивост: от ‒60°C до +260°C (краткотрайно до +315°C)
Време за образуване на коричка (ASTM‒D‒4678): 5 мин
Отворено време: 3‒4 мин
Скорост на втвърдяване: ∼2 mm/24 ч (+23°C/ 50% r.v.z.)
Shore A твърдост: 40
Опън до скъсване: 270 %
Свиване: <3%
Якост на опън (ASTM‒D‒412): ca. 2,0 N/mm²
Електропроводимост (ASTM D‒149):16 kV/mm
Спец. съпротивление (ASTM D‒257): 1 x 1015 Ω

Места на употреба
Монтаж‒Уплътняване (Vol. I; стр. 24‒25)

Упътване за употреба
1. Отстранете остатъците от стари твърди уплътнители или втвърдени течни уплътнители с инструмент за пилене (пила) и със средство за
отстраняване на уплътнения, Арт.№ 08931000. (виж стр. 11).
2. За постигане на оптимална адхезия повърхността на фланеца трябва да бъде почистена и обезмаслена. Препоръчваме употребата на
монтажните чистители на Вюрт (виж темата „Почистване и обезмасляване на части повърхности”).
3. Почистените повърхности подсушете с хартиена кърпа
4. Отвъртете капачката на флакона, монтирайте накрайника за нанасяне и свалете капачката му.
5. Само с натискане на „спусъка” и без употребата на допълнителни инструменти нанесете равномерно уплътнителя върху едната страна на
фланеца, като следвате точно неговата форма.
6. Втвърдяването под влияние на влагата от атмосферата започва веднага, затова уплътняваните части трябва да бъдат сеъдинени веднага след
нанасянето (отворено време за употреба 3 до 4 мин).
7. Преди подлагане на натоваравания оставете уплътнителя да се втвърди напълно, съобразявайки се с дебелината на нанесения слой и скоростта
на втърдяване от 2 mm/ден при +23°C/ 50% r.v.v.
8. Излишното количество изстикан уплътнител може лесно да бъде отстранено чрез монтажен чистител.
ни ание
Не е устойчив на действието на бензин! По време на нанасянето проветрявайте добре работните помещения. Да се избягва контакт с очите и
лигавиците. Да се избягва контакт с кожата и дрехите. Ако уплътнителят влезе в контакт с очите, изплакнете обилно с вода и потърсете медицинска
помощ. Чувствителна реакция при вдишване и при контакт с кожата. Обърнете внимание на знаците за опасност. Използвайте подходящи предпазни
ръкавици и маски.
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Описание

Арт.-№.

400 ml 0893050004 1/12

а ло за р зане
и пробиване

Описание Арт.-№.
400 ml 0893050008 1/12

а та за р зане
и пробиване

Описание

Арт.-№.

400 ml 0893050010 1/6

Мултифункционално масло за
рязане за лека и средно тежка
обработка

Висококачествено масло за рязане
при повишена скорост на рязане и
трудни условия на обработка

Висококачествено масло/паста за
трудна обработка и високи скорости
на рязане

Свойства и начин на действие

Свойства и начин на действие

Свойства и начин на действие

Масло за рязане за универсална употреба
с охлаждащ ефект за лека и средно
тежка машинна обработка. Подходящо
за неръждаема, високолегирана и
конструкционна стомана, за цветни и
благородни метали. Отлични свойства за
проникване и в най-малките пукнатини.
Благодарение на смазочните си свойства
намалява триенето между инструмента
и образуваните стружки и по този начин
предотвратява тяхното полепване по режещия
ръб на инструмента. Чрез намаляването на
триенето се намалява и температурата на
инструмента и стружките, което удължава
живота на инструмента. Предпазва от корозия
и може да послужи като краткосрочен
консервант. Не съдържа хлор, силикон,
смола и субстанции, увреждащи лакирани
повърхности.

Високоефективно масло, обогатено със
специални добавки, осигуряващо максимално
смазване при по-високи скорости на рязане
и при тежки условия на работа за всички
материали като стомана, високолегирана
стомана, алуминий, цветни метали,
титаний, твърди метали, отливки и др.
Увеличава устойчивостта на инструмента и
предоставя отлична защита срещу корозия
на инструментите и на обработваните
предмети. През него може да се заварява без
предварително почистване. Не съдържа хлор,
сяра, фосфор, силикони, смоли и субстанции,
които увреждат лакирани повърхности.

Отлични резултати и безопасна употреба за
всички материали и приложения. По-дълъг
живот на инструмента. Висока защита от
корозия. Ако се използват малки количества,
може да се използва при заваряване без
предходно почистване. В малки количества
може да се използва и като смазка. Лесна
обработка на твърди стомани с висока
якост. Лесна употреба при обработката на
вертикални и хоризонтални повърхности.

Места на употреба
Машинна обработка (Vol. I; стр. 26‒27);

Упътване за употреба
Паста за рязане и пробиване, специално
предназначена за трудна машинна
обработка на стомана с голяма якост на опън,
инструментални стомани, лагерна стомана за
сачмени лагери, Черни сплави и др.
Забележка: Не съдържа хлор,
сяра,фосфор, силикон и смоли. Не съдържа
разтворители.

Места на употреба
Машинна обработка (Vol. I; стр. 26‒27);

Упътване за употреба
1. Преди употреба на инструмента напръскайте с препарата по дължината му в
дълбочината на обработка.
2. Когато по време на обработката препаратът се изпари (инструментът изсъхне),
повторете процедурата на смазване.
3. След употреба няма нужда да обезмаслявате инструмента. Отстранете само механичните
замърсявания.
ни ание
Съхранявайте спрей флаконите далеч от пряка слънчева светлина и не излагайте на температура
над 50°C. Обърнете внимание на знаците за опасност. Използвайте подходящи защитни
ръкавици, маски и очила.

ни ание
Съхранявайте спрей флаконите далеч от
пряка слънчева светлина и не излагайте на
температура над 50°C. Обърнете внимание
на знаците за опасност. Използвайте
подходящи защитни ръкавици, маски и
очила.
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Описание Арт.-№.
5l

0893050030

1

20 l

0893050031

1

Универсално емулгиращо масло за охлаждане и смазване при обработка
чрез рязане
Свойства и начин на действие
Полусинтетично средство за охлаждане и смазване, което се смесва с вода и се използва при леко
до средно трудно рязане /струговане на стомана, отливки, алуминиеви сплави, цветни метали.
Универсално приложение за всички фрези, шлифовъчни машини и CNC машинни центрове. Също
така може да се използва и при относително ниска твърдост на водата. Подходящо за вътрешно
охлаждане и помпи с високо налягане. Отговаря на изискванията на TRGS 611. Не съдържа
бор, амини, хлор и формалдехид. Осигурява високи перформансе на рязане благодарение на
отличните охлаждащи свойства и намаленото триене (редуциране на температурата по време
на обработката). Предпазва инструментите, машината и обработваните предмети от корозия
дори и при ниски концентрации. Високата стабилност на емулсията и високата устойчивост на
микроорганизми осигурява дълъг живот и минимална поддръжка. Благодарение на съдържанието
на изключително висококачествени емулгатори в маслото непосредствено след прибавянето му
към водата се получава стабилна емулсия, което е видимо в процеса на приготвяне (без остатъци
от микрокапчици масло).

Места на употреба
Машинна обработка (Vol. I; стр. 26‒27);

Упътване за употреба
Приготвяне на нова емулсия:
1. Измийте резервоара и системата за транспортиране на емулсията, както и всички
повърхности на машината, по които емулсията се разпръсква по време на работа, от старата
емулсия и съществуващите гъбички в системата, с подходящ препарат. Препоръчваме BMF
чистител, Арт. № 0893118.
2. Според необходимия вид обработка вижте препоръчителното съотношение на смесване на
маслото с вода, за да се получи подходящата концентрация.
3. Сипете водата в резервоара.
4. ВИНАГИ добавяйте необходимото количество масло във водата.
Арт. №
Концетрации за
употреба

0893 050030/31
Начална
употреба

Допълнителна
употреба

Шлифоване
на стомана и
нежелезни метали

4‒6%

2‒3%

Обработка чрез
рязане на стомана
и нежелезни метали

6‒10%

3‒5%

ни ание
Преди да смените препарата за охлаждане и смазване почистете обработващата машина.
Емулгиращото масло смесвайте с чиста вода (от чешмата). Добавяйте концентрата във водата,
а не обратното. Чувствително към студ, от +5°C. Обърнете внимание на знаците за опасност.
Използвайте подходящи защитни ръкавици, маски и очила.
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па та за клапани

Описание

пок и тик етал

Описание Арт.-№.

Арт.-№.

120 ml 0890199

120 g 0893449011

1/6

За ефикасно шлайфане на клапани и седла на клапани
Свойства и начин на действие
Фина и груба паста зашлайфане в една опаковка, за шлайфане на
клапани, седла на клапани, инжекцион на двигател с вътрешно горене,
части на компресора, машини и други. Пастата може да се разреди
с вода до желаната гъстота, нужна за обработката. След шлайфането
остатъците от пастата могат лесно да се измият с вода.

Места на употреба
Машинна обработка (Vol. I; стр. 26‒27);

Упътване за употреба и дозиране
Шлайфане на клапани:
1. За шлайфане на прехода между главата и стъблото на клапана
разредете паста с подходяща гранулация с вода според нуждата и я
нанесете върху кърпа или филц за фино полиране.
2. Стегнете стъблото на клапана в главата на бормашината
(внимавайте да не повредите повърхността със стягащите челюсти), и
при ротацията на клапана полирайте тази част до желаното качество
на повърхността.
Шлифоване на седлото на клапана:
1. Вземете подходящ инструмент за шлайфане и поставете в
него желаната ръкохватка, после стегнете всичко в главата на
бормашината.
2. Върху гумената ръкохватка поставете подготвеното желано
количество паста и с въртеливо движение полирайте до желаното
качество на обработваната повърхност. След полирането пастата
лесно може да бъде измита с вода.

1/6

2K епоксидна маса за бърза и лесна поправка на
повредени метални елементи
Свойства и начин на действие
Двукомпонентна епоксидна маса за месене под формата на пръчица
за много бърза и лесна поправка на повреди (дупки и пукнатини)
на метални части, изработени от стомана и неръждаема стомана,
алуминий, сив чугун, мед, месинг, титаний, олово и поцинкована
ламарина. Пръчицата е съставена от два компонента (ядро и „плащ”),
които се съединяват с мачкане, при което започва реакция на
втвърдяване. Не съдържа метален пълнител и няма магнитни свойства.
Отлична адхезия върху всички повърхности. След втвърдяване може
да се прелакира, да се обработва чрез пробиване, чрез нарязване на
резби, шлифоване, струговане и фрезоване.
Цвят: сребърен
Размери на пръчицата: 175 x 22 mm
Време на обработка: около 2‒3 мин (при 20°C)
Последваща обработка: възможна след 20 мин (при 20°C)
Окончателна якост: след 3 часа (при 20°C)
Температурна устойчивост: от ‒20°C до 120°C
Якост на опън: 6,4 N/mm²
Shore D твърдост: 87

Места на употреба
Поправка и изработване на метални части (Vol. I; стр. 28‒29);

Упътване за употреба
Работна температура: +5°C до +25°C
1. Първо обезмаслете, почистете и подсушете повърхността, която
ще се поправя. Препоръчваме употребата на монтажните чистители
на Вюрт, виж темата „Почистване и обезнасляване на части и
повърхности”.
2. За по-добра адхезия после набраздете повърхността.
3. С нож отрежете или откъснете нужното количество за извършване
на поправката. Сместа трябва да се омеси добре с ръце до пълно
смесване на компонентите – равномерно оцветяване на сместа.
Нанесете сместа на мястото на поправката в срок от 2 до 3 мин.
(20°C).
4. За по-добро моделиране навлажнете ръцете си с вода. След
предварително навлажняване не се лепи по ръцете по време на
употреба.
5. След втвърдяване, минимално 20 минути (20°C), е възможна
по-нататъшна обработка.
ни ание
В необработено състояние да се пази от замръзване и директна
слънчева светлина. Да се обработва с подходящи защитни
ръкавици. Поради натоварването и мястото на приложение, на
които е изложена ремонтираната част, препоръчваме да извършите
предварително тестване.
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вуко понентен те ен етал

Описание Арт.-№.
25 ml 0893449025 1/10

2K епоксидна маса за бърза поправка на изхабени
метални повърхности, дупки и пукнатини
Свойства и начин на действие
Двукомпонентна епоксидна маса за бързи поправки на поврредени
метални части и повърхности за кратък срок. Практичната опаковка в
свързани цилиндри и клипс за изстисквне, без употреба на специални
2K пистолети, осигурява оптимално смесване на компонентите. При
правилно затваряне с подходящата капачка, компонентите могат
да са употребят до пълното съсдържание на цилиндрите. Особено
подходяща за запълване на пукнатини, за уплътняване, за ремонт
на повърхности и ремонт на калъпи върху различни материали
като например стомана, алуминий, мед, месинг, незащитени
и галванизирани метали. Отличава се с изключително висока
окончателна якост, което позволява допълнителна обработка чрез
пробиване, нарязване на резби, шлифовне, струговане и фрезоване.
Цвят: сив (компонент A: сив/компонент B: черен)
Съотношение при смесване: 1:1 (смола/втвърдител)
Консистенция: пастообразна
Отворено време за обработка: 8 мин (при 23°C)
Време на втвърдяване (за манипулация): 15 мин (при 23°C)
Окончателна твърдост: 6 ч
Якост на срязване: 15 N/mm²
Температурна устойчивост: от ‒55°C до +100°C (краткотрайно до
+200°C)

Места на употреба
Поправка и изработване на метални части (Vol. I; стр. 28‒29);

Упътване за употреба
Работна температура: +5°C до +35°C
1. Отстранете остатъците от стари твърди уплътнители или втвърдени течни уплътнители с инструмент за пилене (пила) и със средство за
отстраняване на уплътнения, Арт.№ 08931000. (виж стр. 11).
2. За постигане на оптимална адхезия повърхността на фланеца трябва да бъде почистена и обезмаслена. Препоръчваме употребата на
монтажните чистители на Вюрт (виж темата „Почистване и обезмасляване на части и повърхности”).
3. Почистените повърхности подсушете с хартиена кърпа
4. Отвъртете капачката на флакона, монтирайте накрайника за нанасяне и свалете капачката му.
5. Само с натискане на „спусъка” и без употребата на допълнителни инструменти нанесете равномерно уплътнителя върху едната страна на
фланеца, като следвате точно неговата форма.
6. Втвърдяването под влияние на влагата от атмосферата започва веднага, затова уплътняваните части трябва да бъдат сеъдинени веднага след
нанасянето (отворено време за употреба 3 до 4 мин.).
7. Преди подлагане на натоваравания оставете уплътнителя да се втвърди напълно, съобразявайки се с дебелината на нанесения слой и скоростта
на втърдяване от 2 mm/ден при +23°C/ 50% r.v.v.
8. Излишното количество изстикан уплътнител може лесно да бъде отстранено чрез монтажен чистител.
ни ание
Не е устойчив на действието на бензин! По време на нанасянето проветрявайте добре работните помещения. Да се избягва контакт с очите и
лигавиците. Да се избягва контакт с кожата и дрехите. Ако уплътнителят влезе в контакт с очите, изплакнете обилно с вода и потърсете медицинска
помощ. Чувствителна реакция при вдишване и при контакт с кожата. Обърнете внимание на знаците за опасност. Използвайте подходящи предпазни
ръкавици и маски.
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аваръ ен пре

Описание

Арт.-№.

400 ml 0893102100 1/12

Предотвратява полепването на заваръчни пръски
върху металите и върху дюзите на горелката
Свойства и начин на действие
Биологично безопасен заваръчен защитен спрей за предотвратяване
на полепването на заваръчни пръски върху конструкционна и
неръждаема стомана, върху метали, алуминий, както и върху дюзите
на горелката. Допринася за оптималния процес на заваряване.
Благодарение на тиксотропните си свойства активната субстанция
прилепва добре и на вертикални повърхности без стичане и капене.
Благодарение на минималното съдържание на органични субстанции
се намалява възможността за образуване на проблемни пукнатини
в завареното съединение. Също така лесно се отстраняват пръските
от заваряването, а последващо поцинковане или лакиране може да
бъде извършено без проблем. Благодарение на охлаждащия ефект
при заваряването на неръждаема стомана е редуцирана промяната
на цвета. Осигурява краткотрайна защита срещу корозия. Не съдържа
силикони, CHC и разтворители.

Места на употреба
Заваряване (Vol. I; стр. 30‒31);

Упътване за употреба
1. Преди употреба разклатете флакона.
2. Напръскайте старателно и равномерно от разстояние 30 см.
Забележка: Пръскайте върху студени повърхности. Върху
повърхностите в близост до мястото на заваряване пръскайте в
минимални количества (старайте се да пръскате колкото се може
по-малко върху заваръчния шев). Така се изключва възможността за
образуване на шупли в заварявания материал. След заваряването
избършете пръските с кърпа. Дръжте флакона далеч от пръските при
заваряване. Преди процеса на поцинковане е необходимо да се
извърши цялостно почистване на детайлите с топла вода, с уреди под
високо налягане или с чистители на базата на разтворители.
ни ание
При кухи тела или в тесни пространства започнете заваряването
чак след изпускането на въздуха. Флаконът е под налягане, не
го излагайте на температура над 50°C. Пазете от замръзване.
Обърнете внимание на знаците за опасност. Използвайте подходящи
предпазни ръкавици и маски.
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пре за откриване на
пробиви

Описание

Арт.-№.

400 ml 089020

1/12

Бърза и лесна детекция на газови
инсталации и инсталации със сгъстен
въздух
Свойства и начин на действие
Висока чувствителност за откриване на
течове, докато системата още е под налягане.
Пукнатините и местата на изтичане се
откриват чрез разпенване на продукта. Не е
запалимо и може да се използва за изпитване
пропускливостта на газови резервоари.
Съдържа инхибитори на корозия. Не съдържа
силикон. Подходящо за приложение при
въздушни спирачни системи, маркучи, тръби,
клапани, пневматични цилиндри, компресорни
системи и др. Замръзва при 0°C, но не
променя свойствата си и може да се използва
отново след размразяване. Одобрено от
DVGW в съответствие с DIN EN 14291.

Места на употреба
Демонтиране на разглобяеми съединения
(Vol. I; стр. 8‒9); Заваряване (Vol. I; стр. 30‒31);

Упътване за употреба
Работна температура: от +5 до +50°C.
1.Системата, чиято пропускливост се
проверява, трябва да е под налягане.
2. Напръскайте системата под налягане от
разстояние 30‒50 см.
3. Проверете всички съединения,
включително запоените и заварените
съединения.
4. За установяване на микропукнатини
наблюдавайте проверяваното място по-дълго
време.
5. След установяването на теча веднага
измийте пяната с вода, за да предпазите
пластмасовите или полиамидните части от
напукване.
ни ание
Флаконът е под налягане. Да не се излага на
температура над +50°C. Съхранявайте при
температура от 15°C до +35°C.
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ъ допреобразувател

Описание Арт.-№.
Описание Арт.-№.

5l

1l

0890130 1

За бързо и лесно разтваряне на
корозия
Свойства и начин на действие
Прозрачно средство на основата на киселина
за отстраняване на корозионното покритие от
каросерии, ламарини, стоманени, метални и
чугунени части. pH (10%): 1,3. Не съдържа AOX
(органично свързани халогениди, които могат да
се абсорбират) и силикон. Чрез неутрализиране
с варово мляко продуктът става биоразградим.

Места на употреба
Зашита от корозия (Vol. I; стр. 32‒33);

Упътване за употреба
1. Първо, доколкото е възможно, отстранете
механично наличната корозия с помощта
на стоманена четка или друго средство за
остъргване.
2. Напръскайте мястото, което ще почиствате.
3. Оставете препарата да действа 3 минути и
после старателно измийте със силна струя вода.
Забележка: Ако препаратът не се измие
добре, разтворената корозия, която остане
върху металната повърхност, може да доведе до
по-нататъшно разпространение на корозията.
ни ание
Преди употреба проверете съвместимостта
с пластмасови и гумени материали. Не
използвайте на слънце и избягвайте директно
загряване. За предпазване на почистеното
място от повторно образуване на корозия
препоръчваме Основната грунд боя, Арт.№
08932101. Съхранявайте при температура
от +8°C до +21°C. Обърнете внимание на
знаците за опасност. Използвайте подходящи
защитни ръкавици, маски и очила.

0893110

1

100 ml 5893110001 1

400 g 08931211

1

Екологично средство за пълно
преобразуване на корозията в
стабилно съединение

Абразивна паста за отстраняване
на най-упоритите замърсявания от
метални повърхности

Свойства и начин на действие

Свойства и начин на действие

При химическата реакция на танина, съдържащ
се в препарата, с металния оксид (корозията)
се образува танин-метален комплекс, стабилно,
неразтворимо, синьо-черено на цвят органо-метално съединение, което спира по-нататъшното корозиране и създава оптимална основа за последващо лакиране. Може да се прелакира след 3 часа
сушене. Съвместим с всички стандартни довършителни лакове. Особено подходящ за отстраняване
на корозия от метални и стоманени повърхности,
които трябва да се лакират и при които пясъкоструенето, фосфатирането и подобени методи
за премахване на корозията са неосъществими.
Екологично приемлив и безопасен за потребителя
при използване.

Места на употреба
Защита от корозия (Vol.I; стр. 32‒33);
Защита от корозия (Vol.I; стр. 34‒35);

Упътване за употреба
1.Подложката трябва да бъде чиста, суха и
обезмаслена.
2. Отстранете корозията, лака и замърсяванията
със стоманена четка или друго средство за
изстъргване.
3. Нанесете равномерно тънък слой с помощта
на четка или валяк. Предотвратете изтичането.
4. След 3 часа реакция може да се прелакира
с всички обичайни видове лакове. Третираните
повърхности трябва да се прелакират в срок от
48 часа.
Забележка: Спазвайте времето за реакция.
Повърхностите, които не се третират, защитете
чрез препокриване.
ни ание
Не измивайте обработената повърхност с
вода. Веднага измийте преобразувателя от
лакираните повърхности, които не са обект
на обработка. Не използвайте на места,
директно изложени на слънчева светлина,
върху повърхности, загрети над +40°C, и на
места, където има опасност от замръзване.
Пазете от замръзване. След употребa почистете
инструмента с вода. Съхранявайте при
температура от +8°C до +21°C. Обърнете
внимание на знаците за опасност. Използвайте
подходящи предпазни ръкавици, маски и
очила.
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За метални повърхности от неръждаема стомана,
хром, месинг, мед, алуминий, злато и сребро.
Прилага се и за моторни превозни средства,
в техниката, в домакинството и в близост
до хранителни продукти. Подходяща е и за
стъкло и стъклокерамика. Съдържа лимонена
киселина. Надеждно отстранява спечени
нечистотии като метални окиси, ръжда, меден
оксид и котлен камък, като в същото време
защитава самия материал. Естествен алуминиев
оксид като абразивно средство. Различната
зърнеста структура спомага за ефикасното
почистване. Зърнестата структура и твърдостта
на алуминиевия оксид гарантира внимателното,
меко и в същото време мощно почистване.
Защитните добавки с обратно омазняващи
свойства създават гладка повърхност, от която
водата „бяга”. Ефикасно предотвратява повторно
замърсяване на повърхността. С висок вискозитет.
Не се стича по вертикални повърхности. Тествана
за използваемост в близост до хранителни
продукти. Използва се в заводите за преработка
на хранителни продукти, като например големи
кухни, столови, кланици, транспорт на хранителни
продукти и др. Приложение на естествени
суровини. pH-стойност: 1,6. Плътност: 1,4 kg/l.

Места на употреба
Защита от корозия (Vol. I; стр. 32‒33);
Поддръжка на неръждаема стомана (Vol. I; стр. 58‒59);

Упътване за употреба
Нанесете малко копичество върху повърхността,
която ще чистите. Полирайте с влажна/мокра
кърпа или гъба с равномерни въртеливи движения. Приложете същото върху цялата повърхност.
Измийте старателно с вода.
Забележка: Предварително почистете със
средство за ефикасно почистване на неръждаема стомана Арт.№ 08931212. Маслото за
поддръжка на неръждаема стомана, Арт.№
0893121 0 създава възможно най-добър ефект
от почистването и поддръжката и така се грижи
за отличното финализиране на повърхностите.
ни ание
Избягвайте директен контакт с хранителни
продукти. Да не се прилага върху елоксиран
алуминий, горещо поцинковани и лакирани
повърхности.

Описание

Арт.-№.

500 ml 0893121301

1/6

За почистване и полиране на
алуминий
Свойства и начин на действие
Паста за почистване и полиране на алуминий.
Подходяща за приложение върху стари,
повредени от атмосферните условия, а също така
и за нови алуминиеви повърхности. Подходяща
за месинг, мед и подобни метални повърхности.
Отстранява упорити замърсявания като
окисляване на метала, точкова корозия и др. под.
Добавките за полиране с допълнителен смазочен
ефект създават гладка повърхност, отблъскваща
водата, като по този начин предотвратяват
последващо замърсяване. Не съдържа силикон и
AOX, pH: 8,5.

Места на употреба
Защита от корозия (Vol. I; стр. 32‒33);
Поддръжка на неръждаема стомана
(Vol. I; стр. 58‒59);

Упътване за употреба
1. Нанесете пастата за полиране на алуминий и
полирайте с кръгови движения с микроактивната
кърпа, Арт.№ 0899900131, докато не се
образува черен слой.
2. След това излъскайте с чиста кърпа до
получаване на силен гланц.
3. Остатъците от пастата могат да бъдат
отстранени със силния чистител за неръждаема
стомана
(Арт.№ 08931212).
Може да се използва и за машинно полиране.
ни ание
Не използвайте върху елоксирани (анодизирани) повърхности. Съхранявайте при температура от +8°C до +21°C, на сухо място. Обърнете внимание на
знаците за безопасност. Използвайте подходящи предпазни ръкавици, маски и очила.
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инк за бо ди ване

Описание

Арт.-№.

500 ml 0892200

1/6

Трайна защита от корозия с визуален ефект на горещо поцинковане
Свойства и начин на действие
Покритие за репарация на повредени поцинковани повърхности и заварени съединения, високо съдържание на метален пигмент под формата
на цинков прах (>90%), в съответствие с EN ISO 1461. Защитава от корозия в условията на атмосферни влияния. Защитният ефект се основава на
електрохимичното поведение на цинковия прах, при който първо се получава окисляване на цинка, като по този начин допълнително се защитава
основната стоманена конструкция. Благодарение на по-малкото съдържание на алуминиеви пигменти покритието създава визуален ефект на горещо
поцинковане и се отличава с компактност след изсъхване. Температурно устойчив до +300°C. Може да се прелакира с лакове на базата на PVC и
акрилати (на базата на разтворители или вода).

Места на употреба
Защита от корозия (Vol. I; стр. 34‒35);

Упътване за употреба
Забележка: Върху качеството и продължителността на антикорозионната защита на покритието голямо влияние оказва
подготовката на повърхността, която трябва да бъде защитена. Затова трябва да се предприеме следното:
1. За да се постигне по-добра адхезия на покритието към метала, повърхността първо трябва да се почисти, обезмасли и подсуши. Препоръчваме
употребата на монтажните чистители на Вюрт (виж темата „Почистване и обезмасляване на части и повърхности”. За отстраняване на корозията
виж темата „Отстраняване на корозията от метални повърхности”).
2. Отстранете по механичен начин, с четка или друг инструмент, остатъците от корозия, лак и замърсявания и после леко полирайте проблемните
повърхности. Цинк 300 може да бъде нанесена чрез намазване с четка, чрез пръскане със спрей или чрез пистолет под налягане.
Нанасяне с четка:
1. Преди употреба разбъркайте добре.
2. При повреди на горещо поцинкована повърхност дебелината на защитния слой трябва да е с около 30 μm по-голяма от оригиналния защитен
слой (в съответствие с EN ISO 1461).
3. Покритието трябва да припокрива краищата на горещо поцинкованата повърхност най-малко 1см. Консумация: 250‒350 g/m2 на едно
намазване. С едно намазване след изсъхване се постига дебелина около 40 μm.
Нанасяне със спрей:
Диаметър на дюзата: 1,8‒2,0 mm; налягане: 3‒4 бара. Може малко да се разреди с нерециклиран нитро разредител.
Нанасяне с пистолет под налягане:
Използвайте уреди с компресия от 1:30 и по-голяма. Входящо налягане мин. 4‒5 бара, дюза 0,5 – 0,7 mm. 15 мин след нанасянето покритието
става сухо на прах, а след 45 мин и сухо на допир. Окончателно изсъхване се постига след 2 до 3 дена. Скоростта на съхнене зависи от
дебелината на нанесения слой.
ни ание
Не е подходящ за покриване на лакове на базата на синтетична смола. Внимание при работа. Запалима течност (температура на възпламеняване
34°C). Спазвайте предпазните мерки в информационно-техническия лист за безопасност. Съхранявайте на хладно, сухо и добре проветриво място
далеч от източници на нагряване, слънчева светлина, силни киселини и основи. Обърнете внимание на знаците за опасност. Използвайте подходящи
предпазни ръкавици и маски.
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инк пре

ветъл

инк пре

Описание

Арт.-№.

Описание

400 ml 0893114 1/12

Дълготрайна аникорозионна защита на базата на
цинкови частици с ефект на горещо поцинковане
Свойства и начин на действие
Специално формулираният светъл цвят на покритието е педназначен
за ремонт на повредени горещо поцинковани повърхности, като се
цели постигането на идентичен визуален ефект. Съдържа 96,50%
фини цинкови микрочастици, които образуват активен защитен
слой, устойчив на тест със солна мъгла 100 часа, според DIN
50021. Отличава се с бързо съхнене и добра адхезия към метали,
галванизирани повърхности, поликарбонат, полистирен и плексиглас.
Подходящ за използване като заваръчен грунд при процеса на
точковото заваряване.
Сухо на прах и при допир: след 15‒20 мин (при дебелина на
нанесения слой 70 μm)
Напълно сухо: след 10‒12 ч (при дебелина на нанесения слой 70 μm)
Термична устойчивост: около +240°C.

Места на употреба
Защита от корозия (Vol. I; стр. 34‒35);

Упътване за употреба

Арт.-№.

400 ml 0893114113 1/12

Отлична дълготрайна защита и оптимален външен
вид на металната повърхност, с регулируема глава за
пръскане
Свойства и начин на действие
Защитно покритие с по-голям дял цинкови частици (99%), по-голяма
скорост на съхнене и повишена термична устойчивост. Предоставя
дълготрайна катодна антикорозионна защита, тествана със солна
мъгла (според DIN 50021) за 500 часа устойчивост без поява
на корозия. Висока степен на устойчивост на износване. Добра
адхезия със стомана или галванизирана стомана. С едно пръскане
се постига достатъчно дебело покритие, което осигурява оптимална
дълготрайна защита. Може да се използва и върху остатъци от
корозия. Регулируемата глава за пръскане позволява използване и при
по-малки, и при по-големи ремонти.
Сух на прах: след 5 мин (дебелина на покритието 40 μm)
Сухо на допир: след 18 мин (дебелина на покритието 40 μm)
Напълно сух: след 60 мин (дебелина на покритието 40 μm)
Термична устойчивост: около +500°C.

Места на употреба
Защита от корозия (Vol. I; стр. 34‒35);

1. Третираната повърхност предварително трябва да се почисти,
обезмасли и подсуши. Препоръчваме употребата на монтажните
чистители на Вюрт (виж темата „Почистване и обезмасляване на
части и повърхности”).
2. Преди употреба флаконът да се разклати добре в продължение
на 2 мин.
3. Напръскайте равномерно от разстояние 15 до 25 см и нанесете 1
до 2 тънки слоя върху повърхността, която трябва да бъде защитена.
Препоръчителна дебелина на покритието: 70 μm; дебелина на
сухото покритие при един ход назад-напред: 30 μm (Цинков спрей
светъл), 50 μm (Цинков спрей).
4. След употреба обърнете флакона на обратно и пръскайте, докато
вентилът не се изпразни.
5. След приблизително 20 минути покритието с препоръчителната
дебелина става сухо на прах и на допир.
6. Пълна якост за механично натоварване се постига след 10 – 12
часа (Цинков спрей светъл), 120 минути (Цинков спрей).

1. Третираната повърхност предварително трябва да се почисти,
обезмасли и подсуши. Препоръчваме употребата на монтажните
чистители на Вюрт (виж темата „Почистване и обезмасляване на
части и повърхности”).
2. Преди употреба флаконът да се разклати добре в продължение
на 2 мин.
3. Напръскайте равномерно от разстояние 15 до 25 см и нанесете 1
до 2 тънки слоя върху повърхността, която трябва да бъде защитена.
Препоръчителна дебелина на покритието: 40 μm; дебелина на
сухото покритие при един ход назад-напред: 40 μm.
4. След употреба обърнете флакона на обратно и пръскайте, докато
вентилът не се изпразни.
5. След 5 минути, смазка с препоръчителна дебелина става сух на
прах, а след около 18 минути става сух на допир.
6. Пълна якост се постига след 60 минути.

ни ание
Не е съвместимо с PU, MS хибридни уплътнителни маси.
Възможността за лакиране е условна, необходимо е предварително
да се тества. Флакон под налягане. Да се пази от директна слънчева
светлина и да не се излага на температури над +50°C. Да се
съхранява на хладно и сухо място. Да се пази от замръзване.
Идеална температура за съхранение:
+10°C до 30°C. Обърнете внимание на знаците за опасност.
Използвайте подходящи защитни ръкавици и маски.

ни ание
Не е съвместимо с PU, MS хибридни уплътнителни маси.
Възможността за лакиране е условна, необходимо е предварително
да се тества. Флакон под налягане. Да се пази от директна слънчева
светлина и да не се излага на температури над +50°C. Да се
съхранява на хладно и сухо място. Да се пази от замръзване.
Идеална температура за съхранение:
+10°C до 30°C. Обърнете внимание на знаците за опасност.
Използвайте подходящи защитни ръкавици и маски.

Упътване за употреба
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Описание
Описание

Арт.-№.

400 ml 0893114114 1/12

Дълготрайна защита и оптимален външен вид на
метални повърхности, с регулируема глава за пръскане
Свойства и начин на действие

Цвят

Арт.-№.

400 ml Алуминий 0893114115 1/12
400 ml Мед

0893114118 1/12

Покритие на основата на алуминиеви пигменти с
висока чистота за матов външен вид на повърхностите,
алуминиев цвят и антикорозионна защита
Свойства и начин на действие

Защитно покритие с по-голямо количество цинкови частици (98,50%),
със специално приспособен светъл цвят за ефект на горещо
поцинковане. С едно пръскане се постига достатъчно дебело покритие,
което предоставя дълготрайна катодна антикорозионна защита,
тествана със солна мъгла (според DIN 50021) за 240 часа устойчивост
без поява на корозия. Висока устойчивост на износване. Може да
се използва и върху остатъци от корозия. Регулируемата глава за
пръскане позволява използване и при по-малки, и при по-големи
ремонти. Подходящ за използване като заваръчен грунд при процеса
на точковото заваряване.
Сухо на прах: след 15 мин (дебелина на покритието 40 μm)
Сухо на допир: след 15‒20 мин (дебелина на покритието 40 μm)
Напълно сухо: след 10‒12 ч (дебелина на покритието 40 μm)
Температурна устойчивост: около +300°C.

Защитно покритие на основата на алкид-акрилатни смоли с високо
съдържание на алуминиеви пигменти, с отлична устойчивост на
износване. Идеален за постигане на алуминиев матов оптически ефект
на повърхността. Добра адхезия с метал, дърво, картон, поликарбонат,
полистирен и плексиглас. Може да се употребява върху остатъци от
корозия. Регулируемата глава за пръскане позволява използване и при
по-малки, и при по-големи ремонти.
Сухо на прах: след 20‒30 мин (дебелина на покритието 50 μm)
Сухо на допир: след 45‒60 мин (дебелина на покритието 50 μm)
Напълно сухо: след 8 ч (дебелина на покритието 40 μm)
Температурна устойчивост: около +250°C.

Места на употреба

Защита от корозия (Vol. I;стр. 34‒35);

Защита от корозия (Vol. I; стр. 34‒35);

Упътване за употреба
1. Почистете, обезмаслете и подсушете третираната повърхност.
2. Преди употреба флаконът да се разклати добре в продължение
на 2 мин.
3. Напръскайте равномерно от разстояние 15 до 25 см и нанесете 1
до 2 тънки слоя върху повърхността, която трябва да бъде защитена.
Препоръчителна дебелина на покритието: 40 μm (с едно движение
напред-назад).
4. След употреба обърнете флакона на обратно и пръскайте, докато
вентилът се изпразни.
5. След 15 минути покритието (40 μm) става сухо на прах, след
15‒20 минути – сух на допир.
6. Пълна якост се постига след 10‒12 часа.
ни ание
Не е съвместим с PU, MS хибридни уплътнителни маси. Възможността
за лакиране е условна, необходимо е предварително да се тества.
Флакон под налягане. Да се пази от директна слънчева светлина и да
не се излага на температури над +50°C. Да се съхранява на хладно
и сухо място. Да се пази от замръзване. Идеална температура за
съхранение: +10°C до 30°C. Обърнете внимание на знаците за
опасност. Използвайте подходящи защитни ръкавици и маски.
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Места на употреба
Упътване за употреба
1. Третираната повърхност предварително трябва да се почисти,
обезмасли и подсуши. Препоръчваме употребата на монтажните
чистители на Вюрт (виж темата „Почистване и обезмасляване на
части и повърхности” в Vol.I, стр. 8‒9).
2. Преди употреба флаконът да се разклати добре в продължение
на 2 мин.
3. Напръскайте равномерно от разстояние 15 до 25 см и нанесете 1
до 2 тънки слоя върху повърхността, която трябва да бъде защитена.
Препоръчителна дебелина на покритието: 50 μm; дебелина на
сухото покритие при един ход назад-напред: 50 μm.
4. След употреба обърнете флакона на обратно и пръскайте, докато
вентилът се изпразни.
5. След 20‒30 минути, покритието с препоръчителна дебелина
става сухо на прах, а след около 45‒60 мин. става сухо на допир.
6. Окончателна якост се постига след 8 часа.
ни ание
Не е подходящ за използване като заваръчен грунд в процеса на
точково заваряване. Не е съвместим с PU, MS хибридни уплътнителни
маси. Възможността за лакиране е условна, необходимо е
предварително да се тества. Флакон под налягане. Да се пази от
директна слънчева светлина и да не се излага на температури над
+50°C. Да се съхранява на хладно и сухо място. Да се пази от
замръзване. Идеална температура за съхранение: +10°C до 30°C.
Обърнете внимание на знаците за опасност. Използвайте подходящи
защитни ръкавици и маски.

пре за неръ дае а то ана

Описание

Арт.-№.

400 ml 0893114116 1/12

Защитно покритие с цвят на неръждаема стомана с
отлична устойчивост на корозия и атмосферни влияния,
с регулируема глава за пръскане
Свойства и начин на действие
Защитно покритие с цвят на неръждаема стомана с по-голямо
съдържание на пигменти на хром, никел и манган. Характеризира
се с отлична устойчивост на износване и атмосферни влияния.
Добра адхезия с метал, дърво, картон, поликарбонат, полистирен
и плексиглас. Може да се използва върху остатъци от корозия.
Регулируемата глава за пръскане позволява да се използва за
по-малки и по-големи ремонти.
Сухо на прах: след 15 мин. (при дебелина на покритието 30 μm)
Сухо на допир: след 20 мин. (при дебелина на покритието 30 μm)
Напълно сухо: след 10‒12 часа (при дебелина на покритието 30 μm)
Термична устойчивост: около +240°C.

Места на употреба
Защита от корозия (Vol. I; стр. 34‒35);

Упътване за употреба
1. Предварително почистете, обезмаслете и подсушете третираната
повърхност. Препоръчваме употребата на монтажните чистители
на Вюрт (виж темата „Почистване и обезмасляване на части и
повърхности”).
2. Преди употреба флаконът да се разклати добре в продължение
на 2 мин.
3. Напръскайте равномерно от разстояние 15 до 25 см и нанесете 1
до 2 тънки слоя върху повърхността, която трябва да бъде защитена.
Препоръчителна дебелина на покритието: 30 μm; дебелина на
сухото покритие с едно движение напред-назад: 30 μm.
4. След употреба обърнете флакона на обратно и пръскайте, докато
вентилът не се изпразни.
5. След 15 минути покритието с препоръчителната дебелина става
сухо на прах, а след около 20 мин – сухо на допир.
6. Пълна якост за механично натоварване се постига след 10‒12часа.
ни ание
Не е подходящо за употреба като заваръчен грунд при процеса
на точково заваряване. Не е съвместимо с PU, MS хибридни
уплътнители. Възможността за лакиране е условна, първо трябва да
се тества. Флакон под налягане. Да се пази от директна слънчева
светлина и да не се излага на температура над +50°C.
Да се съхранява на хладно и сухо място. Да се пази от замръзване.
Идеална температура за съхранение: +10°C до 30°C. Обърнете
внимание на знаците за опасност. Иползвайте подходящи защитни
ръкавици и маски.

Каталог на продуктите и упътване за употреба
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К

К

Описание

К

Арт.-№.

Описание

300 ml 089315 1/12

Арт.-№.

300 ml 0890100

1/12

Безцветно масло за консервиране и защита с нисък
вискозитет

Бързо и надеждно отстранява проблеми със
запалването, предизвикани от влагата

Свойства и начин на действие

Свойства и начин на действие

Специално масло с нисък вискозитет, с изключителни капилярни
свойкства, за косервиране и защита на метални части и повърхности.
Идеално за защита на трудно достъпни повърхности. Много
добра съвместимост с разнообразни повърхности като лакирани
повърхности, метали и пластмаси. След нанасянето върху частите,
които трябва да се защитят, се създава „самозапечатващ” защитен
филм, който не изсъхва. Отлична устойчивост на солена вода и други
влияния. Подходящо за консервиране на инструменти, машини и
принадлежности за превозни средства, напр. вериги за сняг или
носачи за багаж на покрива. Може да се нанася на недостъпни места
вътре в двигателя, при сглобките на каросерията и във вътрешността
на калниците. Оптимална защита за мотоциклети и велосипеди,
особено когато ги прибираме за зимата. Много подходящо за всички
повърхности на части и арматури, изложени на високо съдържание
на сол, напр. на морския бряг или в морето. Морските двигатели и
оборудване могат да бъдат оптимално защитени.

Предотвратява проблеми със запалването, предизвикани от влагата,
при моторните превозни средства и други нисковолтови системи
за запалване. Прониква и премахва влагата от електрическите
връзки, предотвратява електрическото съпротивление и загубата на
напрежение и запазва връзките, предпазителите, връзките на кабелите
с щепселите и контактите , като по този начин предпазва от окисляване
и корозия . Не съдържа силикони и AOX.

Места на употреба
Защита от корозия (Vol. I; стр. 34‒35);

Упътване за употреба
1. Почистете и подсушете повърхностите, които ще се третират.
2. Нанесете тънко покритие със спрея.
Забележка: Прилагайте отново на всеки 6 месеца. Решение за
снемането на консерванта на основта на масло можете да намерите
в темата „Деконсервиране на части”.
ни ание
Флакон под налягане, не излагайте на температури над 50°C.
Съхранявайте при температура от +8°C до +21°C. Обърнете
внимание на знаците за опасност. Използвайте подходящи предпазни
ръкавици и маски.
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Каталог на продуктите и упътване за употреба

Места на употреба
Електрически инсталации и компоненти (Vol. I; стр. 38‒39);
Поддръжка на автопарка (Vol. I; стр. 44‒45);

Упътване за употреба
1. Прилагайте само при изключени и студени уреди.
2. Разклатете добре флакона преди употреба.
3. Напръскайте третираната повърхност от разстояние 5 см и
оставете да подейства около 30 с.
4. Излишния препарат оберете с кърпа без власинки.
ни ание
Не пръскайте върху инсталации под напрежение. Флаконът под
налягане пазете далеч от директна слънчева светлина и не излагайте
на температури по-високи от 50°C. Съхранявайте при температури
от 15°C до 25°C. Обърнете внимание на знаците за опасност.
Използвайте подходящи предпазни ръкавици и маски.

К

К

К

Описание

Арт.-№.

200 ml 089360 1/12

Средство за отстраняване на
наслагвания от оксиди
Свойства и начин на действие
Почиства и разтваря оксидни наслагвания
върху контакти, релета, щепсели, интегрални
схеми и всички други електронни компоненти.
Ефективо премахва оксидни и сулфидни
наслагвания, смоли, масла и нечистотии.
Премахва недопустимо високи преходни
съпротивления. Не уврежда повечето
конструкционни материали и има широко
приложение. Лесно за употреба. Не съдържа
AOX и силикони.

Места на употреба

Електрически инсталации и компоненти
(Vol. I; стр. 38‒39)

Упътване за употреба
1. Да се прилага само върху студени и
изключени уреди.
2. Разклатете добре флакона преди употреба.
3. Напръскайте третираната повърхност от
разстояние 5 см и оставете да подейства 10
до 15 минути.
4. Най-добри резултати от почистването се
постигат, ако разтворената мръсотия и
корозионни продукти се отмият с Контакт SW,
Арт.№ 089365.
Забележка: Контакт OL ще разтопи
замърсяванията и корозията и без
допълнително третиране, но в този случай
се увеличава риска от повторна поява на
корозия в кратък пероид от време. Затова
препоръчваме да защитите третираните
повърхности с Контакт OS, Арт.№ 089361.
5. Преди отново да включите уредите,
изчакайте разтворителят напълно да се изпари.
ни ание
Не пръскайте върху инсталации под
напрежение. В случай на чувствителни
към натоварване пластмаси (напр.
поликарбонат и полистирол) проверете
съвместимостта с продукта. Дръжте флакона
под налягане далеч от директна слънчева
светлина и не излагайте на температура
по-висока от 50°C. Съхранявайте при
температури от 15 до 25°C. Обърнете
внимание на знаците за опасност.
Използвайте подходящи предпазни
ръкавици и маски.

К

К

Описание

Арт.-№.

200 ml 089361 1/12

Средство за защита на нови контакти
от атмосферните влияния и от
окисление
Свойства и начин на действие
Защитава и смазва контактните повърхности,
прекъсвачите и фините електромеханични
механизми. Предотвратява образуването на
наслагвания върху контактите и намалява
триенето между двете контактни повърхности,
а по този начин намалява и износването
на контактния материал, като подобрява и
удължава живота на новите и употребяваните
контакти. Предпазва контактите от влага и
корозия. Не съдържа киселини и AOX. Не
образува смолисти наслагвания.

Места на употреба
Електрически инсталации и компоненти
(Vol. I; стр. 38‒39)

Упътване за употреба

1. Прилагайте само върху изключени уреди.
2. Разклатете добре флакона преди употреба.
3. Пръскайте с помощта на допълнителната
тръбичка.
Забележка: Ако се нанася върху нови
контакти, достатъчно е да се напръска с
по-малко количество от препарата. Ако
искате да отстраните по-силни нечистотии,
напръсайте обилно. При окислените
контакти първо ги третирайте със средство за
отстраняване на окислителни натрупвания
Контакт OL , Арт.№ 089360.
4. Преди отново да включите уредите,
изчакайте разтворителят напълно да се
изпари.
ни ание
По време на употреба дръжте далеч
от открит пламък. Не пръскайте върху
инсталации под напрежение. При особено
чувствителни пластмаси първо проверете
съвмествимостта с продукта. Дръжте
флакона далеч от директна слънчева
светлина и не излагайте на температура
по-висока от 50°C.

К

Описание Арт.-№.
400 ml 089365 1/12

Специален спрей за почистване на
електрически контакти
Свойства и начин на действие
Почиства и отмива остатъци от колофон,
наслагвания от мазнини и масло, както и
други замърсявания върху електрическите
компоненти, контактни и печатни платки и
релета. Отстранява и разредения оксид,
получен след употребата на Контакт OL,
Арт.№ 089360. Не разяжда пластмаси и
повечето конструкционни материали. Има
широко приложение.

Места на употреба
Запояване (Vol. I; стр. 36‒37); Електрически
инсталации и компоненти (Vol. I; стр. 38‒39)

Упътване за употреба

Редовна поддръжка:
1. Да се прилага само върху изключени
уреди.
2. Разклатете добре флакона преди употреба.
3. Пръскайте с помощта на допълнителната
тръбичка.
4. За максимално добър резултат нанесете
обилен слой.
5. Преди повторно включване към
напрежението изчакайте препаратът да се
изпари напълно.
6. След третирането с този препарат
контактите са податливи на окисляване и
затова се препоръчва употребата на Контакт
OS, Арт.№ 089361.
ни ание
По време на употреба дръжте далеч
от открит пламък. Не пръскайте върху
инсталации под напрежение. Заради
съдържанието на разтворители се
препоръчва внимателно боравене
при някои пластмаси (полистирол,
поликарбонат) и при гумените части,
където е необходимо предварително да се
провери съвместимостта. Дръжте флакона
далеч от директна слънчева светлина и не
излагайте на температура по-висока от
50°C. Съхранявайте при температури от
15 до 25°C.Обърнете внимание на знаците
за опасност. Използвайте подходящи
предпазни ръкавици и маски.
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К

К

К

Описание

Арт.-№.

К

Описание

200 ml 089370 1/12

Арт.-№.

500 ml 0893223

1/12

Прозрачен защитен лак за
електрически контакти

Изолираща водоотблъскваща
силиконова смазка в спрей

Свойства и начин на действие

Свойства и начин на действие

Образува гладък и гъвкав електроизолационен
слой и по този начин изолира и предпазва
контактите и елекрическите компоненти от късо
съединение. Педпазва от проникване на вода,
разредени киселини и основи. Предотвратява
образуването на късо съединение при
електроуреди под високо или ниско
напрежение. Добра адхезия с метали като
мед, месинг, стомана, хром и алуминий, както
и с пластмаса, кожа, дърво и картон.

Места на употреба
Електроизолация (Vol. I; стр. 40‒41);

Упътване за употреба
1. Третираната повърхност трябва да бъде
обезмаслена и суха. Отстранете евентуалните
замърсявания с помощта на Контакт SW,
Арт.№ 089365.
2. Разклатете флакона преди употреба
3. Нанесете препарата равномерно върху
третираната повърхност от разстояние около
25 см.
4. Изчакайте да изсъхне.
5. След употреба обърнете флакона на
обратно и изпразнете вентила от останалото
количество лак.
ни ание
Не пръскайте върху инсталации под
напрежение. При пластмаси чувствителни
на напукване под напрежение (напр.
поликарбонат и полистирен) предварително
трябва да се провери съвместимостта с
препарата. Дръжте флакона под налягане
далеч от директна слънчева светлина и не
излагайте на температури по-високи от
50°C. Съхранявайте при температура от 15
до 25°C.
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Силиконовата смазка в спрея изолира
електрическите връзки от проникване на вода,
смазва и защитава от корозия фини механизми,
обкови и панти. Изключителни водотблъскващи
свойства. Висока температурна стабилност
(–40°C до +300°C). Нанесеният слой е с
високо елекрическо съпротивление (14,3 kV/
mm), вследствие на което притежава добри
изолиращи свойства. Може да се нанася
директно върху електрическите контакти. Не
съдържа смоли и киселини.

Места на употреба
Електроизолация (Vol. I;стр. 40‒41);

Упътване за употреба
1. Преди употреба разклатете.
2. Напръскайте тънък слой върху третираната
повърхност.
3. Изчакайте да се изпари разтворителят.
4. След изсъхване нанесеният слой има
белезникав цвят.
ни ание
Съхранявайте флакона далеч от директна
слънчева светлина и не излагайте на
температура по-висока от 50°C. Не се
разтваря във вода. Обърнете внимание на
знаците за опасност. Използвайте подходящи
предпазни ръкавици.

Каталог на продуктите и упътване за употреба

обавка за дизел

Описание

Арт.-№.

300 ml 5861001301 1/12

За смазване на ситемата за
впръскване на дизелово гориво при
пътнически и търговски превозни
средства
Свойства и начин на действие
Предотвратява образуването на отлагания
в горивната камера и върху дюзите. Чрез
употребата на препарата за поддръжка
на дизеловата common rail система за
впръскване се подобрява смазването при
дизеловото гориво с намалено процентно
съдържание на сяра, с което се предотвратява
износването на повърхностите и се намалява
риска от повреди в системата за впръскване.
Повишава се стабилността на съхранявания
биодизел. Съвместим с всички модерни
дизелови катализатори. Осигурява прецизно
впръскване на гориво. По-малък разход на
гориво. Стабилна и тиха работа на двигателя.
Намалени емисии на вредни газове. Без сяра,
фосфор, метал или киселина.
Температурна стабилност: 35°C до+95°C
Температура на приложение: Мин. +10°C
Изпаряване на повърхността: След около 10
мин.
Пълно изсъхване: След 4 часа
Дебелина на слоя за покритие: 0,15‒0,20 mm

Места на употреба
Поддръжка на автопарка (Vol. I; стр. 42‒43);

Упътване за употреба
За всички дизелови двигатели с Common Rail
или помпа-дюза ситеми за впръскване. Сипете
съдържанието на кофичката в резервоара
с гориво. В резервоара трябва да има не
по-малко от 10 литра гориво. Обем от 300 ml
е достатъчен за 70 литра гориво. Препоръчва
се употебата на препарата на всеки 2 000 км,
а като превантивна мярка след всеки ремонт
на системата за впръскване или на двигателя.

Каталог на продуктите и упътване за употреба
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К

К

К

обавка за поддръ ка
подобр ване работата на
бензинов двигател

Описание Арт.-№.
300 ml 5861002300 1/12
1000 ml 5861002001

1

За подобряване на
характеристиките и ускоряване на
притока на дизелово гориво при
ниски температури
Свойства и начин на действие
Предотвратява сгъстяването на дизеловото
гориво и образуването на „тапи” в горивната
система. Увеличава филтрабилността,
течливостта на дизеловото гориво. По този
начин осигурява максимална функционалност
на двигателя при ниски температури. Може
да се използва до ‒31°C (в зависимост от
качеството на използваното гориво). Лесно за
употреба. Съвместимо с всички стандартни
дизелови и биодизелови горива.
Агрегатно състояние: течност
Цвят: безцветен
Мирис: характерен
Точка на възпламеняване: 63°C
Плътност: 0,83 g/cm³

Места на употреба
Поддръжка на автопарка (Vol. I; стр. 42‒43);

Упътване за употреба
Може да се използва при всички пътнически
превозни средства, камиони, автобуси,
строителни машини и агрегати, включително
и Common-Rail и помпа-дюза системи за
впръскване на гориво. За да се постигне
ефектът, е необходимо да се излее
съдържанието на кофичката в резервоара
преди външната температура падне под
0°С, или най-късно преди границатга
на замъгляване на дизеловото гориво.
Препоръчваме редовна употреба.
Съдържание

Концентрация

Макс.
Количество
гориво

150 ml

1:500

70 l

300 ml

1:500

150 l

1.000 ml

1:1.000

1.000 l
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Описание Арт.-№.

Описание

Арт.-№.

300 ml 5861011300 1/12

500 ml 5861101300 1/12

Средство за почистване на
инжекционната система за всички
конвенционални дизелови
двигатели в пътнически и търговски
автомобили

За всички бензинови двигатели със
или без катализатори

Свойства и начин на действие
Отстранява смолисти и въглеродни отлагания
в системата за впръскване на дизелово
гориво (помпа под високо налягне и дюзи)
и в микрозоните на ситемата за впръскване,
което подобрява функционалсността на
системата. Свързва и неутрализира киселинния
воден кондензат. Осигурява пълно изгаряне и
минимално замърсяване на околната среда.
Предпазва системата за впръскване на гориво
от корозия. Намалява тропането и шума при
работата на клапаните вследствие на лошото
качество на горивото. Подобрява цетановото
число на горивото.*
* Цетановото число е мерило за качеството
на дизеловото гориво, т.е. за качеството на
неговото възпламеняване (идеално 40‒45).
Агрегатно състояние: Течност
Цвят: жълтеникав
Мирис: Характерен
Плътност (при 15°C): 0,835‒0 850 g/ml
Точка на възпламеняване: 62°C
Точка на кипене: 145°C
Водоустойчивост: Неразтворим

Места на употреба
Поддръжка на автопарка (Vol. I; стр. 42‒43);

Упътване за употреба
Сипете съдържанието на опаковката в
резервоара след ремонта на системата за
впръскване на гориво и блока на двигателя и
превантивно при използване на автомобила.
Количество от 300 ml е достатъчно за 30 до
50 литра дизелово гориво. Използвайте 1000
ml за 200 литра гориво.

Каталог на продуктите и упътване за употреба

Свойства и начин на действие
Отстранява смолисти и въглеродни отлагания
в карбуратора, бензиновата помпа, клапаните
и седлата на клапаните. Отстарнява и
остатъци от окислителния процес. Свързва
и неутрализира кислинния воден кондензат
при употребата на гориво E10, което е
хигроскопично. Предпазва от корозия.
Пести гориво благодарение на прецизното
впръскване. Приложима за всички видове
бензинови горива, включително и E10 (бензин
с 10% биогориво). Намалява емисиите на
вредни отработени газове.
Агрегатно състояние: Течност
Цвят: Безцветна
Мирис: Като разредител
Плътност (при 20°C): 0,790 g/ml
Водоустойчивост: Разтворима
Граница на екплозивност: 0,6‒8,5 % v/v
Точка на възпламеняване: ‒10°C

Места на употреба
Поддръжка на автопарка (Vol. I; стр. 42‒43);

Упътване за употреба
Изсипете съдържанието на кофичката в
резервоара с гориво. Обем от 300 ml
е достатъчен за 70‒75 литра гориво.
Продуктът е самосмесващ се. По-голямата
концентрация не е вредна.

и тител за и те ата за
директно впръ кване на
гориво на бензинов двигател

Описание

Арт.-№.

300 ml 5861111303 1/12

Специализирано средство за
почистване на системата за
впръскване на гориво на бензинов
двигател
Свойства и начин на действие
Отстранява смолисти и въглеродни наслагвания
от впръскващия вентил и от микрозоните на
системата за впръскване, като по този начин
се повишава функционалността на ситемата.
Свързва и неутрализира киселинния воден
кондензат. Предпазва от корозия пътищата, по
които минава горивото. Осигурява прецизен
контрол на работата на впръскващия вентил.
Пести гориво благодарение на прецизното
впръскване.
Агрегатно състояние: течност
Цвят: безцветен
Мирис: като на разредител
Плътност (при 20°C): 0,814 g/ml
Точка на възпламеняване: 30°C
Граница на експлозивност: 0,6–7.8% v/v
Водоустойчивост: нетразтворим

Места на употреба
Поддръжка на автопарка (Vol. I; стр. 42‒43);

Упътване за употреба
Сипете съдържанието на кофичката в
резервоара с гориво. Обем от 150 ml е
достатъчно за 25‒30 l гориво, a 300 ml са
достатъчни за 50‒60 l гориво. Може да се
използва и като превантивна мярка след всяко
сервизно обслужване на автомобила. За
всички бензинови двигатели с карбуратор или
със ситема за директно впръскване с или без
катализатор.

обавка за подобр ване
ка е твото на оторно а ло

Описание Арт.-№.
300 ml 5861300300 1/12

Защита на всички видове бензинови
и дизелови двигатели
Свойства и начин на действие
Редуцира и намалява до минимум
съпротивлението при триене и износването
на материала. Защитава от корозия, маслени
отлагания и запушвания на маслените
канали. Неутрализира агресивните киселини,
образувани при изгарянето. Допълва
износените активни съставки-добавки в
маслото. Разтваря смолата върху пръстените на
буталото, освобождава буталните пръстени и
прочиста кръговия поток на маслото до зоната
на буталния пръстен. Предпазва клапаните от
нагар.Удължава живота на двигател. Идеален
като добавка за масла, които са "разредени"
с биогорива. Подходяща за моторни масла
според най-новите спецификации на API и
ACEA.
Агрегатно състояние: течност
Цвят: зелен
Мирис: Характерен
Плътност: 0,850 g/ml
Вискозитет: 60 mm²/s
Водоустойчивост: неразтворима
Точка на възпламеняване: > 180°C

Места на употреба
Поддръжка на автопарка (Vol. I; стр. 42‒43);

Упътване за употреба

Добавятете съдържанието на флакона към
моторното масло при всяка смяна на маслото
независимо от температурата на двигателя.
Също така, може да добавите добавката за
подобряване на качеството на маслото, ако
диагностичната система сигнализира за това.
300 ml са достатъчни за 4,5 литра, a 1.000
ml – за 10 литра моторно масло. Идеалното
количество за добавяне е 10% от общото
количество масло в системата. Намалете
количеството на прясното масло според
нивото на маслото.

К

Описание

Арт.-№.

400 ml 5861310400 1/12

Средство за почистване на
маслените потоци при бензиновите и
дизеловите двигатели
Свойства и начин на действие
Бързо и неагресивно почиства вътрешността
на двигателя и маслените канали. Така
почистените двигатели имат възможност с
новото масло да развият пълна мощност.
Не уврежда уплътненията, семерингите.
Подходящ за бензинови и дизелови двигатели.
Оптимизира емисиите на отработените
газове. Подходящ за двигатели с катализатори.
Освобождава спечените бутални пръстени.
Лесен за употреба.
Агрегатно състояние: Течност
Цвят: Кафяв
Мирис: Характерен
Плътност (при 20°C): 0,82 g/ml
Точка на възпламеняване: 60°C

Места на употреба
Поддръжка на автопарка (Vol. I; стр. 42‒43);

Упътване за употреба

Подходящо за всички минерални и синтетични
масла. Опаковки от:
1. 400 ml за обем до 5l масло.
2. 1000 ml за 10‒15l масло.
Добавете чистителя в маслото, докато
двигателят е топъл. Запалете двигателя и
оставете да работи на място най-малко
10 минути. След това сменете маслото и
масления филтър.
ни ание
Не е подходящо за употреба при
мотоциклети с „мокър съединител” (в
маслена баня), които имат свързана
маслена система.

Каталог на продуктите и упътване за употреба
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обавка за пиране на
а лени те ове

Описание Арт.-№.

300 ml 5861311150 1/12

Предотвратява течовете и загубата
на масло от системата за смазване на
двигателя
Свойства и начин на действие
Елиминира изтичането на моторно масло и
предпазва от загуба на масло, предизвикано
от теч на еластомера на уплътнението .
Предотвратява замърсяването на околната
среда, предизвикано от изтичането на моторно
масло. Намалява разхода на гориво на
бензиновите и дизеловите двигатели. Удължава
живота на моторното масло и частите на
двигателя. Подходящо за моторни масла
според най-новите спецификации на API и
ACEA.
Агрегатно състояние: Течност
Цвят: Жълт
Мирис: Характерен
Плътност (при 20°C): 0,89 g/cm³
Точка на възпламеняване: 76°C
Температурна устойчивост: от ‒35°C до+95°C
Мин. температура на приложение: +10°C
Дебелина на слоя: 0,15 – 0,20 mm

Места на употреба
Поддръжка на автопарка (Vol. I; стр. 42‒43);

Упътване за употреба

За всички видове бензинови и дизелови
двигатели. Подходящо за употреба с всички
стандартни моторни масла. Съдържанието на
опаковка от 300ml е достатъчно за 5l масло.
Добавете средството, когато двигателят е
достигнал работна температура. Може да се
добавя по всяко време между подмяната на
маслото на двигателя.
ни ание
Не е подходящо за мотоциклети с ремарке, с
„мокър съединиел”.
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обавка за ръ ни коро тни
кутии

Описание Арт.-№.

125 ml 5861400125 1/12

Дългосрочна защита на всички
видове ръчни скоростни кутии
Свойства и начин на действие
Стабилизира вискозитета на маслото
и намалява “стареенето” му. Чрез
високоефективното молибденово съединение
OMC2 защитава от корозия, и намалява
износването на материала. Премахва шума
от скоростната кутия. Смазочно средство с
отлични показатели. Изравнява неравностите
върху плъзгащи се повърхности, които са
корозирали. Удължава живота на ръчните
скоростни кутии. Приложен е концентрат
на активни вещества-добавки съгласно
международната спецификация. Осигурява
функционалност при максимално натоварване
под налягане.
Агрегатно състояние: течност
Цвят: червен
Мирис: неопределен
Натоварване под налягане: 8000 hPa na 20°C
9000 hPa при 50°C
Плътност: 0,77‒0,82 g/cm3
Водоустойчивост: неразтворима

Места на употреба
Поддръжка на автопарка (Vol. I; стр. 42‒43);

Упътване за употреба
Използва се при появата на шумове по
време на превключване на скоростите,
при проблеми при превключването на
скоростите. Препоръчва се превантивна
употреба при всяка смяна на маслото и при
ремонт на скоростната кутия. Подходяща
за трансмисионни масла на минетрална и
синтетична основа.
Забележка: Не е подходящо за масла на
основата на полигликол.
Поставете тръбичката върху вентила на
флакона. Чрез натискане на ръчката
на тръбичката изсипете съдържанието
на флакона в резервоара за масло на
скоростаната кутия. Количеството на
добавката не бива да надвишава 10% от
общото количество масло в скоростната кутия.
Съдържанието на флакона е достатъчно за 2,5
литра трансмисионно масло.

плътнител за о ладителната
и те а на двигатели от таро
поколение

Описание

Арт.-№.

300 ml 5861501300 1/12

Средство за уплътняване и
поддръжка на охладителната
система при двигатели от по-старо
поколение без филтър за отделяне
на нечистотиите
Свойства и начин на действие
Уплътнява тънки пукнатини радиатора,
блока и главата на двигателя. Маркучите и
връзките в охладителната система също могат
да бъдат уплътнени. Чрез уплътняването на
тесни пукнатини и на пропускащите места
осигуряваме дългосрочна непропускливост
на кръговрата на разхладителната система и
горивната камера. Предотвратява загубите на
охлаждаща течност. Осигурява нормалното
функциониране на водната помпа и
отоплителната система. Предпазва двигателя
от повреди. Няма отрицателно въдействие
върху материалите, които се използват при
производството на радиатора. Не разяжда
гумени и пластмасови части.
Агрегатно състояние: течност
Цвят: светлочервен
Мирис: характерен
Плътност: 1,010 g/cm³
Стойност на pH: 9
Водоустойчивост: разтворим

Места на употреба
Поддръжка на автопарка (Vol. I; стр. 42‒43);

Упътване за употреба
Разклатете добре флакона преди употреба.
Изсипете съдържанието на флакона в
загрятата течност в охладителната система.
Отворете вентила на отоплението и оставете
двигателя да работи най-малко 10 минути.
Проверете нивото на охладителната течност и
тествайте отново непропускливостта. Обем от
150 ml е достатъчен за 10 литра охладителна
течност. За търговските превозни средства
и селскостопанските машини използвайте
разтвор не по-наситен от 1:100. Може да се
използва и като превантивна мярка след всяко
сервизно обслужване на автомобила.
ни ание
Уплътнителят за радиатора не трябва да
се използва при охладителни ситеми,
притежаващи филтър за улавяне на
замърсяванията.

уплътнител за
о ладителната и те а на
двигатели от ново поколение

и тител за о ладителната
и те а на двигател

Описание
Описание

Арт.-№.

150 ml 5861500150 1/12

Високоефективно средство за
защита на охладителните системи в
автомобили от по-ново поколение с
охладител с кръстосан поток
Свойства и начин на действие
Уплътнява микропорести места и луфтове
до 0,1 mm, при микропропускливите места
на уплътнението на главата на цилиндъра и
връзките на маркучите. Осигурява уплътненност на системата и предотвратява загуби на
разхладителна течност в системата вследствие
на изпаряване. Превенция при всяка смяна на
охладителнта течност. Приложимо при затворени охладителни системи. Подходящо за всички
обичайни средства за защита от замръзване
и охладителни течноси. Уплътнява луфтове до
макс. 0,1 mm. Не запушва филтрите за улавяне
на нечистотии. Може да се използва превантивно при всяка смяна на охладителат течност.
Уплътняващо действие с помощта на микрофини синтетични частици.
Агрегатно състояние: течност
Цвят: син
Мирис: характерен
Експлозивност: не
Стойност на PH: 9 (неразреден)
Окислителни свойства: не
Водоустойчивост: разтворим

Места на употреба
Поддръжка на автопарка (Vol. I; стр. 42‒43);

Упътване за употреба
Сипете уплътнителя директно в охладителната
течност в системата, докато двигателят е загрят.
Сипете в експанзионния съд само ако през
него протича разхладителна течност. След
това оставете двигателя да работи най-малко
10 минути, докато термостатът не се отвори и
отоплението не започне да работи нормално.
След това изключете двигателя, проверете
отново охлаждащата течност и ако е нужно,
долейте. Съдържанието на кофичката е
достатъчно за 10l охладителна течност.
ни ание
Обичайните средства за уплътняване на
охладителната систма не трябва да се
използват при охладителни системи с
охладител с кръстосан поток, защото може
да се стигне до запушване на части от
охладителя, което да доведе до спиране
на работата на част от охладителя и да
предизвика повреда на двигателя.

250 ml

а ита на пира ки

Арт.-№.
5861510250 1/12

1000 ml 5861510001

1

Приложим при всички видове
двигатели с охладителна система
Свойства и начин на действие
Премахва отлаганията в охладителната
ситема и я почиства от нечистотии. Чистителят
за охладителна система може да се използва
и като превантивна мярка при всяка смяна
на охладителната течност. Средството не е
подходящо за употреба във всекидневната
работа на автомобила.
Отстранява корозия и наслагвания в кръговия
поток на охладителя. Почистената охладителна
система повишава ефективността на
двигателя. Разтваря остатъците от котлен камък.
Новата охладителна течност е защитена от
остатъците от замърсявания. Съвместимост
със сродни охладителни течности. Съвместим
с всички материали, които се използват в
производството на охладители.
Агрегатно състояние: течност
Цвят: безцветен
Мирис: неагресивен, мек
Стойност на PH: 9,8–11,4
Плътност: 1,023 g/ml
Водоустойчивост: разтворим
Самозапалимост: не
Окислителни свойства: не

Места на употреба
Поддръжка на автопарка (Vol. I; стр. 42‒43);

Упътване за употреба
За поправка на дефекти и намалена
ефективност на охлаждащата система при
ремонт на охладители или други части.
Добавете съдържанието на бутилката в
охладителната течност. Отворете вентилите
на отоплението на вътрешнното пространство
на автомобила. Оставете двигателя да работи
при работна температура около 30 минути.
Наслагванията , които се разтворят с помощта
на чистителя, трябва задължително добре
да се измият с вода. Измиването става, без
да се сваля термостатът. Препоръчва се да
бъдат сменени разядени от маслото части
като съдовете за уеднаквяване и маркучите
за водата. След почистването напълнете
отново охладителнат асистема, а след това я
обезвъздушете и тествайте за теч. 250 ml стигат
за 10l, 1000 ml – за 40l охладителна течност.

Описание

Арт.-№.

300 ml 0893816 1/12

Устойчива на висока темперарура
и високо налягане паста, без
съдържание на метал, за защита на
частите на спирачките
Свойства и начин на действие
Специално синтетично смазочно средство
без съдържание на метал, подходящо за
ABS, ASR i ESP системи. Благодарение на
отличната устойчивост на високо налягане
и температура до +1400°C осигурява
дълготрайно смазване, защита от корозия
и педотвратява неприятните звуци
наскърцането. С отлична устойчивост на
пръскане с вода, солена вода, разредени
киселини и основи. Не съдържа силикон
и AOX.
Цвят: светлосив

Тест чрез пръскане със солена вода
(DIN50021): 240 ч
Темперарурна устойчивост: ‒40°C до +1400°C

Места на употреба
Поддръжка на автопарка (Vol. I; стр. 44‒45);

Упътване за употреба
1. Преди употреба добре разклатете
флакона.
2. Демонтираните спирачни накладки,
които ще се третират, трябва да бъдат
чисти, сухи и без корозия. Препоръчваме
употребата на монтажните чистители
на Вюрт, виж темата „Почистване и
обезмасляване на части и повърхности”.
3. Напръскайте с препарата върху
задната страна на фрикционните дискове
от разстояние от 10‒20 см.
ни ание
Не нанасяйте върху покритите страни и
върху работните страни на спирачния
диск и вътрешната страна на спирачния
барабан. Не излагайте съдържанието
на флакона на температури над +50°C.
Съхранявайте при температури от
+8°C до +21°C. Обърнете внимание
на знаците за опасност. Използвайте
подходящи предпазни ръкавици и
защитни ръкавици и маски.
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а ита на пира ки

Описание Арт.-№.

Описание Арт.-№.
180 g 0893980 1/10

100 g 0893116100 1/10

Керамична паста за смазване и
защита на подвижните части на
спирачките с добра адхезия

Изцяло синтетична паста за
спирачни цилиндри в хидравлични
спирачни системи

Свойства и начин на действие

Свойства и начин на действие

Гладка паста с високо съдържание на
керамични твърди смазочни вещества и без
съдържание на метал. Устойчивостта на високи
натоварвания осигурява минимално износване
на повърхността.Отлични адхезионни и
смазочни свойства, както и температурна
устойчивост до +1400°C. Спира корозията
и защитава от по-нантатъшното ѝ появяване и
от износване,, надраскване и спичане, като
гарантира лесно разглобяване на винтовите
съединения. Не съдържа MoS2 нито добавки,
съдържащи сяра.
Цвят: сив
Тест чрез пръскане със солена вода
(DIN50021): 500 ч
Температурна устойчивост:
‒40°C до +1400°C

Места на употреба
Поддръжка на автопарка (Vol. I; стр. 44‒45);

Упътване за употреба
1. Почистете предварително повърхността,
която ще се третира по механичен път или
химически чрез употребата на монтажните
чистители на Вюрт, виж темата „Почистване и
обезмасляване на части и повърхности”.
2. С помощта на четчица нанесете
равномерно тънък слой от пастата.
Забележка: Не използвайте като смазка!
ни ание
Не е подходяща за смазване на лагери.
Съхранявайте при температура от +8°C до
+21°C. Обърнете внимание на знаците за
опасност. Използвайте подходящи защитни
ръкавици и маски.
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Високоефективна лека синтетична паста за
смазване втулки и буталата на спирачните
цилиндри, особено подходяща в случаите на
комбинации на материалите метал/пластмаса
или метали/еластомери (гума). Защитава от
корозия и намалява триенето и износването при
по-големи натоварвания и по-високи скорости.
Осигурява дълготрайна смазаност при ниски
и при високи температури. Осигурява добри
плъзгащи свойства на частите от пластмаса,
еластомер и цветни метали. Поддържа
елaстичността на маншона и удължава
живота на гумените уплътнения и спирачните
дискове. Подходяща и като монтажна помощ
за О-пръстени, уплътнители, маншони и други
уплътнителни елементи, изработени от гума.
Напълно съвместима със спирачни масла DOT
3, DOT 4, DOT 5.1. Устойчива на минерални
масла и не се отмива при контакт с тях.
Цвят: жълт/бежов
NLGI клас: 1‒2
Температурна устойчивост: ‒40°C до +120°C

Места на употреба
Поддръжка на автопарка (Vol. I;стр. 44‒45);

Упътване за употреба
Нанесете тънък и равномерен слой от пастата
върху тертираната повърхност.
ни ание
Преди употреба препоръчваме проверка на
съвместимостта с пластмасовите и гумените
части, както и проверка на устойчивостта на
смазочните средства, с които е в контакт.
Не нанасяйте върху покритите страни и
върху работните повърхности на спирачните
дискове и върху вътрешната страна
на спирачния барабан. Не излагайте
съдържанието на аерозолния флакон на
температури над +50°C. Съхранявайте при
температури от +8°C до +21°C.
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К
Описание Цвят

Описание Арт.-№.
150 ml 0890104 1/12

Описание

Арт.-№.

300 ml 089011

1/12

Трайна, температурно устойчива
защита на полюсите на акумулатори

Помощ при стартиране на двигателя
при ниска температура

Свойства и начин на действие

Свойства и начин на действие

Трайно, температурно устойчиво покритие,
синкаво на цвят, защитава и изолира полюсите
на акумулатора и щепселите и предотвратява
загубите на напрежение вследствие
преходните съпротивления. Предпазва от
киселините на акумулатора. Температурна
устойчивост ‒40°C до +120°C. Не съдържа
AOX и силикон.

Препаратът съдържа смес от запалими земни
газове. Използва се при по-ниски температури,
които предизвикват проблеми със запалването
на двигателя. Използва се при бензинови и
дизелови двигатели с и без катализатори.
Има най-широко приложение при дизеловите
двигатели на търговските автомобили, при
селскотопанските и строителните машини,
дори и тези с двутактов двигател.

Места на употреба
Поддръжка на автопарка (Vol. I; стр. 44‒45);

Упътване за употреба
1. Почистете основно полюсите и клемите на
акумулатора преди нанасяне.
2. Монтирайте полюсите и клемите на
акумулатора.
3. Разбъркайте препарата и нанесете тънък
слой от всички страни.
ни ание
Не пръскайте върху лакираните
повърхности. Ако влезе в контакт с
лакираните повърхности препаратът трябва
веднага да се отстрани с помощта на
Чистител за спирачки, Арт.№ 089010810.
Флакон под налягане. Защитете от
директна слънчева светлина и не излагайте
на температури над +50°C. Обърнете
внимание на знаците за опасност.
Използвайте подходящи предпазни
ръкавици и маски.

Места на употреба
Поддръжка на автопарка (Vol. I; стр. 44‒45);

Упътване за употреба
Запалете двигателя и едновременно
напръскайте с препарата във всмукателната
част за въздух в продължение на макс. 1‒2
секунди.
1. Ако двигателят не запали след първия опит,
повторете опита най-много още 2 пъти.
2. Ако двигателят не запали и след третия
опит, трябва да проверите стартера и
механичните компоненти на двигателя.
ни ание
Запалимо. Не излагайте на температури
над +50°C и не пръскайте по повърхности,
загрети над +40°C. Съхранявайте при
температури от +8°C до +21°C. Вредно за
здравето. Обърнете внимание на знаците
за опасност. Използвайте подходящи
предпазни ръкавици, маски и очила.

300 ml Бял

Арт.-№.
08901001

1/12

300 ml Сив

08901002

1/12

300 ml Черен 08901003

1/12

600 ml Бял

0890100181 1/12

600 ml Сив

0890100182 1/12

600 ml Crna

0890100183 1/12

Еластичен полиуретанов материал
за лепене и уплътняване, с
разнообразно приложение
Свойства и начин на действие
С универсално приложение. Изключителна
сила на лепене на различни материали и
повърхности. Еластичен, с голяма разтегливост.
Могат да се залепват различни или еднакви
материали. Компенсира разтягането на
различните материали. Приглушаване
на вибрациите и шума. Дългото време на
образуване на коричка позволява лепенето,
съответно уплътняването на сложни и много
големи части. Съставните части могат да се
препозиционират. Може да се шлайфа и
лакира. След образуването на коричка е
възможна механична обработка и лакиране без
подготовка на повърхността (предварително
тествайте съвместимостта на лака!). Разрешено
е използването в близост до хранителни
продукти (сертификат ISEGA). Във втвърдено
състояние не застарашава здравето. Подходящ
за използване в производствените мощности
за производство и приготвяне на храна. Не е
корозивен. Незначителен мирис. Без силикон.

Места на употреба
Запояване и уплътняване (Vol. I; стр. 48‒49);

Упътване за употреба

Основата трябва да бъде чиста, суха и
обезмаслена.
ни ание
Да не влиза в контакт с лакове на основата
на алкидни смоли. Не е подходящ за
уплътняване на прозорци. Излагането на
директна слънчева светлина може да доведе
до промяна на цвета (пожълтяване). Не е
подходящ за PE, PP, PTFE, силикон, стиропор
и пластмаса. Минимална дебелина на
лепилото: 3 mm. За най-добри резултати и
прилепване е необходимо използването
на грундове за тежко залепваши се основи.
Невтвърденият материал може да се
отстрани с чистител за K+D лепило, Арт.№
089010063; засъхналият материал може да
се отсрани само по механичен начин.

Каталог на продуктите и упътване за употреба
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епило и уплътнителна а а
тъкло етал

Описание

Описание Цвят Арт.-№.
300 ml Сив

Мощно, еластично, строително хибридно лепило
Свойства и начин на действие
Отлична адхезия при минимална предварителна подготовка на
повърхността. Много добра адхезия към различни подложки: метали
(стомана, неръждаема стомана, поцинкована стомана, алуминий),
пластмаси (ABS, стълкопластика, твърдо, PVC) и керамика. Еластично, с
ниска граница на разтягане.
● Голяма устойчивост на динамични натоварвания.
● Възможност за използване на по-леки материали при същата
или по-всока товароносимост. Висока първонаначална якост на
съединението. Няма сложни прикрепвания на части от конструкцията.
Може да се пребоядисва. Може да се пребоядиса преди и след
образуване на коричка (задължително е предварително да се тества за
съвместимостта с боята!). Устойчивост на UV лъчи. Много подходящо
за видими съединения. Висока устойчивост на атмосферни влияния и
стареене.
● Идеален за употреба на открито.
● Трайно свързване на частите.
Предотвратява появата на корозия. Не мирише. Не съдържа вредни
органични компоненти и разтворители. Не съдържа изоцианати, PVC и
силикон. Безопасен продукт.
Време за образуване на коричка cca.: 40 мин.
Разтягане / свиване на втвърдената маса: 10% от ширината на фугата.
Температурна устойчивост: –40°C до +90°C ; краткотрайна +120°C
(16 ч), + 140°C (4 ч)
Устойчивост на сладка и морска вода, твърда вода, отпадни води и
слаби киселини и основи.
Кратка устойчивост на моторни горива, минерални масла, растителни
и животински мазнини и масла.
NSF (P1) регистрация (Арт. № 136996)
За структурни съединения, изложени на динамични натоварвания,
за попълване на луфтове при изработката на автомобилни
каросерии, релсови превозни средства, контейнери за превоз на
стоки, металообработващата и преработващата промишленост при
изпълнение на отоплителни, климатични и вентилационни канали и т.н.

Места на употреба

Повърхностите, върху които се нанася масата трябва да са чисти,
сухи и обезмаслени (виж предварителна подготовка на повърхности).
Невтвърденото K+D може да се свали с чистител на K+D,
Арт.№ 0890 100 63. Напълно втвърденото K+D може да се отстрани
само по механичен начин.
Забележка: Да не влиза в контакт с бои и лакове на базата на
алкидни смоли. Продуктът не е подходящ за лепене на PE, PP,
силиконови гуми, стиропор и пластифицирани материали.
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Мултифункционално, еластично, прозрачно,
структурно лепило и уплътнителна маса на базата на
MS полимер
Свойства и начин на действие
Особено подходящо за употреба на видими съединения и сгъвки,
които се лепят и уплътняват. Може да се използва върху различни
основи без грунд. Мощно еластично лепило. Компенсира дилатациите
и вибрациите на съединенията, върху които е нанесен. Абсорбира
динамичното натоварване. Не съдържа разтворители, не мирише.
Не предизвиква корозия. Съдържа добавки, които предотвратяват
образуването на мухъл. Не съдържа изоцианати и силикон.
Време за образуване на коричка: 10 мин. (при 23ºC и 50%
относителна влажност на въздуха)
Разтягане до скъсване прибл.: 250 %
Температурна устойчивост: ‒40ºC до +90ºC

Места на употреба
Лепене и уплътняване (Vol. I; стр. 48‒49);
ни ание
При по продължителното излагане на UV лъчи лепилото може да
пожълтее и да стане чупливо, особено ако се използва на открито.
Не е подходящо за съединения , особено строителството на високи
сгради, които са изложени на постоянни екстремни дилатации на
изграждащия ги материал, на атмосферни влияния, особено UV лъчи
или обилни валежи.
Не е подходящо за лепене на: PE, PMMA, PP, PTFE, силиконови гуми и
пластифицирани материали.
Да се прилага върху боядисани повърхности само при абсолютно
суха боя. Не е подходящо за употреба върху повърхности от
изкуствена смола.
Бранш

Места на приложение

Елекроинсталации

Вграждане и монтиране на електрически
канали и електрически връзки/контакти

Автосервизи

Еластични уплътнения на частите на
каросерията, на превозните средства,
транспортните контейнери, ремаркетата,
подови панели и вътрешността на двигателя

Бои и лакове

Вграждане на декоративни покрития от
полистирен

Изработване на
реклама

Вграждане на дисплеи на декоративни
обекти, знаци, профили и рекламни пана

Надстройки на
автомобила

Монтиране на пластмасови панели,
преградни стени, вентилационни системи

Лепене и уплътняване (Vol. I; стр. 48‒49);

Упътване за употреба

Арт.-№.

290 ml 08932250

08932352 1/12

и око ко тно онта но
лепило

Описание

Арт.-№.

310 ml 0893100110 1/12

Бързо лепило с висока якост
Свойства и начин на действие
Залепване на панелни врати, стълбищни стъпала, облицовки за парапети, материали за подове, естествен камък, уплътняване на прозорци,
ламинат за облицоване и различни видове
лепене при строителния монтаж. Лепи дърво,
метал, твърдо PVC, бетон, естествен камък,
кориан, ламимирани материали, твърди пени,
образувани чрез експанзия на фенолни смоли
и полиуретан. Свързване на алуминий: може
да се лепи само предварително третиран или
пребоядисан алуминий (елоксиран или пластифициран). Много бързо залепва, начална якост
се постига след 15 минути. За кратко време се
постига голяма якост. Високо еластично лепило
без пенеста структура. Без разтворители. Без
мирис. Може да се полира и пребоядисва.
Добра устойчивост на атмосферни влияния.
Може да се използва за лепене на стиропор.
Химическа основа: Полиуретан
Време за образуване на коричка за сух
материал: приблизително 6 мин.
Време за образуване на коричка за овлажнен
материал: приблизително 2 мин.
Температурна устойчивост: до 110°C.

Места на употреба
Лепене и уплътняване (Vol. I; стр. 48‒49);

Упътване за употреба
1. Повърхностите, които се лепят, трябва да са
чисти, без прах и обезмаслени.
2. Гладките повърхности трябва
предварително да се направят грапави.
3. При лепенето нанесете лепилото с шпакла.
4. При лепене на нешуплести материали
нанесеният слой лепило трябва да се напръска
с вода за постигане на по-голяма якост.
5. Повърхностите, които се лепят, трябва
да се съединят в срок от 2 минути, колкото
е времето за образуване на коричка (ако
предварително са овлажнени) и трябва да
останат под налягане около 15минути в
положението, в което трябва да останат, което
се отнася за части, които напълно пасват един
върху друг. В случай, че е необходимо да се
използва по-дебел слой лепило, оставете
частите под налягане и по-дълго.
6. Разход на лепило: в зависимост от
материала 150‒200 g/m2 .
7. Слабо образуване на пенеста структура по
време на сушене.

Каталог на продуктите и упътване за употреба
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крилен уплътнител

Описание Цвят Арт.-№.
310 ml Бял

08921611 1/12

310 ml Сив

08921613 1/12

Акрилна маса за уплътняване за вътрешни помещения и
на открито, която може да се пребоядисва
Свойства и начин на действие
За уплътняване на шуплести материали, бетон, газобетон, дърво,
керамични плочки, гипсокартон и др. За свръзки между рамките
на прозорците,врати, бетонни елементи и гипсови плочи, както и
за ремонт на по-малки пукнатини на стените илепене на плочи от
стиропор. Еднокомпонeнтна уплътнителна маса на базата на акрилни
дисперсии. Без киселина и силикон. След втвърдяване е устойчива
на стареене, атмосферни влияния и UV лъчи. Може да се прелакира
с всички обичайни лакове. (Преди това трябва да се тества). Добра
адхезия с различни строителни материали като бетон, газобетон,
хоросан, стени, азбестов цимент, дърво, гипс и т.н. Висока устойчивост
на алкални съединения. В твърдо състояние е водоустойчива.
Химическа основа: Акрилна дисперзия
Време за образуване на коричка (23°C/50% отн. влажност): 10‒15 мин
Температурна устойчивост: ‒20°C‒75°C

Места на употреба
Лепене и уплътняване (Vol. I;стр. 46‒47);

Упътване за употреба
1. Основата трябва да бъде твърда и чиста, обезмаслена и без прах.
2. Старите покрития трябва да се премахнат.
3. Да не се нанася директно под дъжда, защото чак след
образуването на коричка (около 2 мин.) става водоустойчива.
4. Да се пази от замръзване
5. Не е подходяща за стъкло, гладки повърхности и керамика.
6. Инструментите и уредите след употреба могат да се измият с вода.
7. Дълбочината на съединението трябва да бъде горе-долу
наполовина по-малка от неговата ширина. За да се определи точната
дълбочина, т.е. да се избегне свързването на три страни, дълбоката
фуга трябва да се изпълни с профили от пенообразен материал.
8. Акрилната маса да се нанася повторно само във втвърдено
състояние. При шуплести и абсорбиращи основи като например
азбест, цимент, бетон, камък и други грундирането увеличава
адхезията. Съотношението на сместа за грундиране: акрилна
уплътнителна маса :вода е от 1:1 до 1:5.
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анитарен иликон

еутрален иликон

Описание Цвят

Описание Цвят Арт.-№.

Арт.-№.

310 ml Прозр. 18922131 1/12
310 ml Бял

18922132 1/12

Силикон за уплътняване на фуги
в санитарни и други влажни
помещения на нешуплести
материали като стъкло, керамика,
гланцирани плочки, елоксиран
алуминий и др.
Свойства и начин на действие
Добавеният фунгицид предотвратява
образуването на мухъл върху силикона.
Много добра адхезия. С отлични механични
характеристики. Трайно еластичен.
Устойчив на всички атмосферни условия и на
UV лъчи. Малко свиване при втвърдяване. Не
се препоръчва за уплътняване на поцинковани
повърхности.

Места на употреба
Лепене и уплътняване (Vol. I; стр. 46‒47);

Упътване за употреба
1. Да се спазват общите препоръки за
дълбочината и ширинната на фугите
(дълбочината да е до половината на
ширината). Ако дълбочината е по-голяма,
задължително използвайте PE фугомаса
със затворена структура като подложка за
силикон.
2. Повърхността, на която се нанася
силиконът, трябва да бъде суха, чиста и
обезмаслена.
3. Върху шуплести повърхности може да
се използва само след предварително
използване на Грунд за силикон 0892170.
4. Нанасяйте равномерно силикона върху
уплътняваната повърхност.
5. За добро естетическо оформяне
използвайте средство за фино заглаждане
на уплътнителни материали с помощта на
инструмент за заглаждане.

280 мл Прозр. 18923101 1/12
280 мл Бял

18923102 1/12

За уплътняване на дилатационни
съединения, както и за уплътняване
на повечето строителни материали
Свойства и начин на действие
За уплътняване на съединения от различни
материали (стъкло, дърво, бетон, тухла,
керамика, стомана, PVC, алуминий и др.).
Отлична адхезия. Изключителни механични
характеристики. Трайно еластичен. Устойчив
на всички атмосферни условия и на UV лъчи.
Малко свиване при втвърдяване.

Места на употреба
Лепене и уплътняване (Vol. I; стр. 46‒47);

Упътване за употреба
1. Да се спазват общите препоръки за
дълбочината и ширинната на фугите
(дълбочината да е до половината на
ширината). Ако дълбочината е по-голяма,
задължително използвайте PE фугомаса
със затворена структура като подложка за
силикон.
2. Повърхността, на която се нанася
силиконът, трябва да бъде суха, чиста и
обезмаслена.
3. Нанасяйте равномерно силикона върху
уплътняваната повърхност.
4. За добро естетическо оформяне
използвайте средство за фино заглаждане
на уплътнителни материали с помощта на
инструмент за заглаждане.
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иликон за ранително вку овата про и лено т

Описание Цвят

Арт.-№.

310 ml Транспарентен 08925501 1/12

Висококачествена специална уплътнителна маса за уплътняване в
хранително-влусовата промишленост, производството на питейна вода и за
производство на аквариуми.
Свойства и начин на действие
Тестван продукт в съответствие с предписанията на стандарт NSF/ANSI 61. За изграждане на
аквариуми, продуктът е тестван в съответствие с DIN EN 32622/05.05 от страна на TÜV Rheinland.
Може да се използва в хранително-вкусовата промишленост, продуктът е тестван в лаборатория
„Стегеман”, в Георгсмариенхюте, Германия (Stegemann u Georgsmarienhüthe). Може да се
използва при производството на питейна вода. Продуктът притежава атестат KTW от Института
по хигиена в Германия, регион Рур, Гелзенкирхен и одобрение DWGW W270 от Института за
хигиена към Университета в Бон. Може да се използва за “чисти стаи”, продуктът е тестван според
DIN EN ISO 846, дял A+C в Института по хигиена в Берлин. Лепи различни материали. Добре
лепи различни материали, които се използват в харнително-вкусовата промишленост. 10 години
гаранция * се отнасят за устойчивостта на атмосферни влияния, на UV лъчи и стареене. Предоставя
висока степен на безопасност. Други предимства: Висока устойчивост на химикали. Лепи също и
Кориан и Варикор.
Лесно подравняване на повърхността на нанесената маса. Материал клас B2 според DIN 4102
Основни съставки: силикон полимер ацетат
Време за образуване на коричка: Приблизително 5‒10 мин. при 23ºC и 50% отн.влаж. на въздуха
Температурна устойчивост: ‒50ºC до +150ºC
Възможност за пребоядисване: не
Увреждане на боядисваните повърхности: Да, нужно е предварително тестване
Фунгицидни свойства: Не

Места на употреба
Лепене и заваряване (Vol. I; стр. 46‒47);

Упътване за употреба
1. Без грунд: стъкло, емайл, елоксиран алуминий, неръждаема стомана, CORIAN®1) и
VARICOR®2)
2. С грунд: алуминий (без повърхностна защита или пластифициран), хром, твърдо PVC, дърво
(незащитено, боядисано и лакирано).
Забележка: Съответства на материалите от клас B2 според DIN 4102. Необходимо е
предварително да се тества съвместимостта с боядисаните повърхности. Има опасност от
промяна на цвета на повърхностите, боядисани с бяла алкидна боя. Опасност от поява на
корозия при желязото и цветните метали.
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пе иално лепило етал тъкло

Описание
Лепило 1 g,
Ампула с активатор
0,5 ml

епило за гу ени про или

Арт.-№.

Описание

089340 5

За бързо и лесно лепене между стъкло и метал
Свойства и начин на действие
Специално лепило на базата на уретанакрилат, което се използва в
комбинация с подходящ активатор за лепене на стъкло и метал, както
и за залепване на тези материали един за друг. Осигурява дълготрайно
здраво съединение, устойчив на удари и на вибрации. Изключителна
устойчивост на химикали (киселини, основи, вода и алкохол). Не
съдържа разтворители.
Цвят: прозрачен
Твърдост по Shore D (DIN 53505): 65‒70
Якост на опън (DIN 53504): 25 N/mm²
Якост на срязване (DIN EN 1465): Al: > 14 N/mm²
Якост за манипулиране:15 ‒20 мин при +23°C
Окончателна якост: след 12 часа
Температурна устойчивост: ‒55°C до +120°C

Места на употреба
Лепене (Vol. I;стр. 52‒53);

Упътване за употреба
1. Повърхностите, които ще се лепят, трябва да са добре почистени и
подсушени.
2. Нанесете активатора върху почистената повърхност.
3. Лепилото нанесете върху металната повърхност.
4. Притиснете металната повърхност с лепилото върху стъклото и
задръжте около 20 секунди.
5. Залепеното съединение може да бъде натоварено с 50% носимост
след 10 до 20 минути.
Работна температура: +15°C до+30°C

Арт.-№.

180 ml 0890100015

1/12

За лепене на гумени профили върху незащитени,
боядисани или лакирани метали
Свойства и начин на действие
Използва се за лепене на гумени профили върху различни
повърхности, като например лакиран и незащитен метал, алуминий,
кожа, дърво, пластмаса и др. Лепилото се нанася с четчицата, която е
прикрепена към капачката. Течно е и лесно се нанася върху основи с
различна форма, най-вече върху лакирана ламарина, върху която се
лепи гумено уплътнение. Устойчиво на температури до +100 °C.

Места на употреба
Лепене (Vol. I;стр. 52‒53);

Упътване за употреба
1. Предварително почистете, обезмаслете и изсушете повърхностите,
които ще лепите.
2. Разбъркайте лепилото преди употреба.
3. С четчицата, прилрепена към капачката, нанесете лепилото върху
двете повърхности, които ще се лепят.
4. В зависимост от дебелината на слоя, условията на работа и
влажността намазаните с лепило части трябва да се оставят да
престоят 10 до 15 минути, преди да се свържат (или до образуване
на коричка).
5. След образуването на коричка равномерно и силно притиснете
частите, които лепите.
ни ание
Обърнете внимание на знаците за опасност. Използвайте подходящи
предпазни ръкавици и маски.

ни ание
Не извършвайте лепенето на силна слънчева светлина или върху
горещи повърхности. Повърхностите, които се лепят, трябва да са
гладки. Обърнете внимание на знаците за опасност. Използвайте
подходящи предпазни ръкавици и маски.
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и око ко тно лепило
пре

Описание

Арт.-№.

400 ml 0890100064 1/12

топ е о лепило тик
прозра но

Описание
500 g

Арт.-№.
0890100058

Контактно лепило с висока моментна
якост и температурна устойчивост

Прозрачно стопяемо лепило с
универсално приложение

Свойства и начин на действие

Свойства и начин на действие

Химическа основа: гума стирен бутадиен (SBR).
Висока начална якост и висока температурна
устойчивост до 110°C. Пълна прозрачност
след изсъхване. Време за изсъхване след
свързване около 45 минути. Регулируемата
дюза позволява приложение във вертикално и
в хоризонтално положение за всички работни
ситуации. Подходящо за лепене на различни
материали като метал (незащитен, лакиран и
с антикорозионна защита), дърво, полиестер,
кожа, изкуствена кожа, текстил, винил, гума,
пенообразна гума, полиетерни и полиестерни
пени. Подходящо е също и за лепене на PE
фолия, както и на материали за покриване и
опаковане.

Места на употреба
Лепене (Vol. I; стр. 52‒53);

Упътване за употреба
1. Работната температура на лепилото и на
материала трябва да бъде между 18°C и 25°C.
2. Почистете, обезмаслете и подсушете
повърхностите, които ще лепите, а околните
повърхности защитете с хартия.
3. Добре разклатете флакона преди
употреба.
4. Дръжте флакона във вертикално положение
и напръскайте от разстояние 15 до 25 см.
Нанесете равномерен слой лепило по цялата
повърхност.
5. Преди свързването на повърхностите
изчакайте да се изпарят разтворителите (5 до
15 мин.).
Забележки: Върху абсорбиращи основи
трябва да се нанесе повече от едни слой.
След края на лепенето обърнете флакона и
пръскайте около 2 секунди, за да изпразните
дюзата.
ни ание
Не е подходящо за лепене на меко PVC и
PVC фолио. Флаконът е под налягане, да
не се излага на температура над 50°C.
Обърнете внимание на знаците за опасност.
Използвайте подходящи предпазни
ръкавици и маски.
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1

Прозрачни цилиндрични пръчици за
приложение с пистолет за топимо лепило.
Дължина: 195 mm; диаметър: 11,5 mm.
На базата на термопластични полимери,
които при загряване над точката на топене
преминават в течно състояние (динамичен
вискозитет 6750 mPa), а при охлаждане до
стайна температура отново преминава в
твърдо състояние. Отличава се с добра якост
(shore A: 67) и бързо свързване при кракотраен
натиск. Добра адхезия с материали като:
дърво, различни видове метал, тъкани, хартия,
картон, кожа и различни пластмаси. Преди
приложение върху метали и стъкло тествайте
здравината на залепване. След като се втвърди
след залепването е температурно устойчиво от
‒5°C до +68°C.

Места на употреба
Лепене (Vol. I; стр. 52‒53);

Упътване за употреба
1. Нанасяйте лепилото с помощта на пистолет
за стопяемо лепило.
Препоръчваме Арт.№ 0702 6231.
2. Лепилото започва да се топи при нагряване
до макс. 90°C (точка на топене на лепилото
85°C.
3. Нанесете разтопеното лепило върху една
от повърхностите, които ще лепите, свържете
частите в срок от 40 секунди и притиснете.
След свързването на частите се постига
номинална якост от 2,6 N/mm².
ни ание
Не е подходящо за лепене на плексиглас,
гуми, PE и PP.

Каталог на продуктите и упътване за употреба
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Описание Арт.-№.
20 g

089309

50 g

0893090 1

1

Моментно лепене на метални,
пластмасови и гумени части
Свойства и начин на действие
Безцветно, еднокомпонентно цианоакрилатно
лепило за бързи поправки на малки повреди
и свързване на малки части за време от 3 до
90 сек. Веднага е възможна по-нататъшна
обработка. Влажността на повърхността
на основите задейства реакцията на
втвърдяване, която върви от повърхността към
вътрешността на лепеното съединение. Има
нисък вискозитет, 30 ‒110 mPas, и запълва
малки луфтове, максимално до 0,10 mm.
Устойчиво в температурния интервал от
‒30°C до +80°C. Устойчивостта на срязване
зависи от вида на материала, който се лепи
(напр. 10‒20 N/mm² за PVC, 22 N/mm² за
стомана). Не съдържа разтворители. Устойчиво
е на различни разтворители и на вода, с
изключение на ацетон, ацетонитрил, естери,
нитрометан и алкали. Доставя се в патентована
DOS (дозираща) опаковка със специална
капачка, която позволява лесно приложение,
прецизно дозиране и предотвратява
засъхването на лепилото в горната част.
Налично е и в специална Easy pen опаковка за
още по лесно нансяне с една ръка.

Описание Арт.-№.
20 g

0893091

Описание Арт.-№.
1

Моментно лепене на трудни за
залепване пластмаси, пълнени
еластомери и естествена гума
Свойства и начин на действие
Безцветно, еднокомпонентно цианоакрилатно
лепило, специално предназначено за трудно
залепващи се пластмаси, кавито са PA,
PBT, PET, PI, POM, TPE, TPO и други трудно
залепващи се материали като пълнени
еластомери и естествени гуми. Също така
е с добра адхезия, както към метални, така
и към гумени повърхности. В зависимост от
вида материал времето на втвърдяване е от
10 до 40 секунди. С вискозитет от 320‒420
mPas запълва максимални луфтове до 0,15
mm. Температурна устойчивост в интервала от
‒55°C до +105°C. Устойчивостта на срязване
е в диапазон от 7 N/mm² (POM) до 22 N/mm²
(стомана) в зависимост от вида материал. Не
съдържа разтворители. Устойчиво на различни
разтворители и вода, освен на ацетон,
ацетонитрил, естери, нитрометан и основи.
Доставя се в патентована DOS опаковка
със специална капачка, която позволява
лесно приложение, прецизно дозиране и
предотвратява засъхването на лепилото в
горната част.

Места на употреба

Места на употреба

Лепене (Vol. I; стр. 50‒51);

Лепене (Vol. I; стр. 50‒51);

20 g

0893092

1

Моментно лепене на метални,
пластмасови и гумени части,
устойчиво на удари, обелване и
повишени температури
Свойства и начин на действие
Черно еднокомпонентно цианоакрилатно
лепило с изключителна якост, гъвкавост
и устойчивост на висока температура.
В зависимост от вида материал времето
на втвърдяване е от 10 до 120 секунди.
С вискозитет от 200‒400 mPas запълва
луфтове максимално до 0,15 mm. Устойчиво
в температурния интервал от ‒55°C до
+120°C. Добра устойчивост на срязване в
зависимост от вида материал(>10 N/mm²
за неопрен, >25 N/mm² за стомана). Опън
< 8%. Не съдържа разтворители. Устойчиво
на различни разтворители и вода, освен на
ацетон, ацетонитрил, естери,нитрометан
и основи. Доставя се в патентована DOS
(дозираща) опаковка със специална капачка,
което позволява лесно приложение, прецизно
дозиране и предотвратява засъхването на
лепилото в горната част.

Места на употреба
Лепене (Vol. I;стр. 50‒51);

Упътване за употреба
1. Повърхностите, които ще се лепят, първо трябва да се почистят, обезмаслят и подсушат. За почистване на пластмасовите части използвайте
чистителят за пластмаса, Арт.№ 08935001
2. Ако е нужно, за ускоряване процеса на лепене използвайте Активатора за цианоакрилатни лепила, Арт.№ 089330120. Нанесете активатора
върху едната повърхност 2 минути преди лепенето и изчакайте напълно да се изпари.
3. При лепене на трудно залепващи се пластмаси и гуми предварително третирайте повърхността с грунд, Арт.№ 08930910 и изчакайте напълно
да се изпари (60 до 120 сек), преди да нанесете лепилото. При кобинирано лепене винаги третирайте с грунд неполярната (трудна за лепене)
повърхност.
Забележка: Ако се използва грунд, да НЕ се използва и активатор.
4. Нанесете тънък слой лепило само върху едната от повърхностите, които се свързват (ако предварително е използван активатор, върху
повърхността, която не е третирана с активатор).
5. Прецизно съединете частите в рамките на няколко секунди, като приложите достатъчен натиск за осигуряване на пълен контакт и задръжте така
до постигане на начална якост. Краткото време за фиксиране оставя много малко възможности за допълнително наместване.
Работна температура: от +5°C до +35°C.
За почистване на остатъци от втвърдено лепило използвайте Арт.№ 08931000
ни ание
Прекалено сухите и кисели повърхности (галванизирани метали) забавят или пречат на втвърдяването, обратно на прекалено влажните и алкални
повърхности, които го ускоряват. Препоръчва се носенето на предпазни ръкавици и предпазни очила и подходящи предпазни маски. Съхранявайте на
тъмно и хладно. Оптимална температура на съхранение от +2°C до +8°C.

Каталог на продуктите и упътване за употреба
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екундно лепило

Описание Арт.-№.
50 ml 08930915

Описание Арт.-№.
20 ml 0893099020 1

1

За подобряване адхезията на
моментните лепила към трудно
залепващите пластмаси и гуми

Универсално цианоакрилатно
лепило

Свойства и начин на действие

Безцветно, еднокомпонентно цианоакрилатно
лепило за бързи ремонти на малки повреди и за
свързване на малки части в рамките на 3 до 90
сек. Бързо се втвърдява. Устойчиво е на различни
разтворители и вода, с изключение ацетон,
ацетонитрил, естери, нитрометан и алкали.
Химическа основа: Цианоакрилацид етилестер
Цвят: прозрачен/безцветен
Температурен диапазон: ‒30°C до +80°C
Време на втвърдяване:
• Алуминий: 50‒70 секунди
• SBR-гума: 4‒10 секунди
• поликарбонат: 10‒18 секунди
• EPDM-гума: 6‒18 секунди
Внимание: Цианоакрилат. Опасен. Залепва
кожата и клепачите само за няколко секунди.
Съхранявайте на недостъпно за деца място.
Не вдишвайте изпарения. Използвайте само в
добре проветрени помещения.

Безцветен грунд на основата на органични
разтворители, наличен в спрей флакон.
Специално разработен за подобряване на
адхезията с неполярни пластмаси и гуми,
които са трудно лепими, като полиетилен,
полипропилен (PP), (PTFE), полиамид (PA),
полиоксиметилен (POM), термопластичен
еластомер (TPE),термопластични полиолефини
(TPO), силиконова гума и др.

Места на употреба
Лепене (Vol. I; стр. 52‒53);

Упътване за употреба
1. Преди нанасяне на активатора почистете,
обезмаслете и подсушете повърхностите,
които се лепят. За почистване на пластмасови
части използвайте чистител за пластмаса,
Арт.№ 08935001.
2. Напръскайте частите, които ще лепите, с
грунд и изчакайте да изсъхне напълно, преди
да нанесете лепилото.
3. Нанасяйте лепилото само върху едната от
повърхностите за лепене.

58

Свойства и начин на действие

Места на употреба
Лепене (Vol. I; стр. 52‒53);

Упътване за употреба
1. Първо почистете добре, обезмаслете и подсушете повърхностите за лепене.
2. Ако е нужно, за да ускорите реакцията на
лепене, използвайте Активатор за циано-акрилатни лепила, Арт.№ 089330120. Нанесете активатора върху едната повърхност две минути преди
лепенето и изчакайте да се изпари напълно.
3. При лепене на трудно лепими пластмаси и
гуми преди нансяне на лепилото третирайте
повърхността с грунд, Арт.№ 08930910 и изчакайте да се изпари напълно (60 до 120 сек). При
комбинирано лепене винаги третирайте с грунд
само неполярната (трудно лепима) повърхност.
Забележка: Ако употребявате грунд, НЕ използвайте активатор.
4. Нанесете тънък слой лепило само върху една
от повърхностите, които се свързват (ако предварително е използван активатор, върху повърхността, която не е (третирана).
5. В рамките на няколко секунди прецизно съединете частите, като прилагате достатъчно силен
натиск, за да се осигури пълен контакт и задръжте
така до постигане на начална якост. Краткото
време на фиксиране оставя много малко възможности за допълнително наместване.

Каталог на продуктите и упътване за употреба

нивер ално лепило

Описание

екундно лепило гел

Описание Арт.-№.

Арт.-№.

0893403

185 ml 0893100022 1/10

3g

730 ml 0893100023

20 g 08934031

1

Универсално контактно лепило
Свойства и начин на действие
Неопреново контактно лепило, подходящо за
залепване на най-различни материали като
например твърдо PVC, PMMA,полиестер,
полиамид, поликарбонат, твърди фенолни
смоли и полиуретани, гума, тъкани, кожа,
стъкло, метал, дърво и т.н. Отличава се с добра
способност за размазване, лесно се нанася с
четка и лопатка върху повърхностите за лепене.
Устойчиво на стареене, осигурява дълготрайно
залепване. Добра еластичност, компенсира
движението на материала. Устойчиво на
разредени лиселини и основи, вода и алкохол.
Не съдържа толуен.
Цвят: светло кафяв
Вискозитет: 4000 dPas
Време на изпаряване на разтворителя: 15 мин
при 20°C
Време за обработка: 45 мин при 20°C
Окончателна якост: 24 часа
Температурна устойчивост: ‒20°C до + 125°C

Места на употреба
Лепене (Vol. I; стр. 52‒53);

Упътване за употреба
1. Повърхностите за лепене трябва да бъдат
чисти, обезмаслени и сухи.
2. Температурата лепене не бива да е под +12°C.
3. Нанесете лепилото върху двете
повърхности равномерно с помощта на четка
или фина назъбена шпатула.
4. Преди съединяването изчакайте 10 до
15 минути да се изпарят разтворителите и
притиснете силно.
5. Якост за манипулиране се постига след 45
минути.
Забележка: Времето на сушене зависи от
условията на работа.
ни ание
Не е подходящо за лепене на стиропор,
меко PVC, PVC фолио, PE и PP.
Предупреждения за безопасност:
Запалимо, честият контакт може да
предизвика напукване и изсушаване на
кожата. Вдишването на изпаренията може
да е опасно. Обърнете внимание на знаците
за опасност. Използвайте подходящи
предпазни ръкавици и маски.

1
1

Моментно лепене на гладки и
абсорбиращи повърхности без
стичане и капене
Свойства и начин на действие
Безцветен цианоакрилатен гел с универсално
приложение, особено подходящ за лепене
на шуплести материали като дърво, хартия,
кожа и тъкани. Добра адхезия към метал, гума
и пластмаса (твърдо PVC, ABS, полистирол).
Гелообразната структура предотвратява
стичането на лепилото по вертикални
повърхности и позволява работа над глава.
Запълва луфтове макс. до 0,25 mm.
В зависимост от вида на материала се
втвърдява в рамките на 20 до 100 секунди.
Температурана устойчивост от ‒50°C до
+80°C. Устойчивост на срязване: 25,5 N/mm².
Не съдържа разтворители. Устойчиво на
различни разтворители и вода с изкллючение
на ацетон, ацетонитрил, естери, нитрометан и
основи. Доставя се в туби.
Внимание: Цианоакрилат. Опасен. Залепва
кожата и клепачите само за няколко секунди.
Съхранявайте на недостъпно за деца място. Не
вдишвайте изпаренията. Използвайте само в
добре проветрени помещения.

Места на употреба
Лепене (Vol. I; стр. 50‒51);

Упътване за употреба
1. Повърхностите за лепене първо трябва да бъдат почистени, обезмаслени и подсушени. За
почистване на пластмасовите части използвайте чистител за пластмаса, Арт.№ 08935001.
2. Ако е нужно, използвайте активатор за цианоакрилатни лепила, Арт.№ 089330120, за
ускоряване на реакцията на лепене. Нанесете активатора върху една от повърхностите две
минути преди лепенето.
3. При лепене на трудно залепващи пластмаси и гуми предварително третирайте повърхността с грунд,
Арт.№ 08930915, и изчакайте да се изпари напълно (60 до 120 сек), преди да нанесете лепилото.
При комбинирано лепене винаги третирайте с грунд само неполярната (трудно лепима) повърхност.
Забележка: Ако сте използвали грунд, НЕ използвайте и активатор.
4. Нанесете тънък слой лепило върху само върху едната от повърхностите за лепене (В случай на
предварително използване на активатор, върху повърхността, която не е третирана с него).
5. В рaмаките на няколко секунди прецизно съединете частите, като прилагате достатъчно силен
натиск, за да се осигури пълен контакт и задръжте така до постигане на начална якост. Краткото
време на фиксиране оставя много малко възможности за допълнително наместване.
Работна температура: от +5°C до +35°C.
За почистване на остатъци от втвърдено лепило използвайте Арт.№ 08931000.
ни ание
Прекалено сухите и кисели повърхности (галванизирани метали) забавят и предотвратяват
втвърдяването, обратно на прекалено влажните и алкални повърхности, които го ускоряват.
Препоръчва се носенето на предпазни ръкавици и очила и подходящи предпазни маски.
Съхранявайте на тъмно и хладно място. Оптимална температура на съхранение от +2°C до +8°C.

Каталог на продуктите и упътване за употреба
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Описание

Арт.-№.

500 ml 0892155057 1/15

Свойства и начин на действие
Свойства и начин на действие
Монтиране и уплътняване на метални врати и дограма и на други
структурни части. Изолация на водопроводи за топла вода, на вани,
бойлери за топла вода и охладително оборудване. Уплътняване на
отвори, пукнатини и дупки, които не могат да се запълнят с други
уплътнителни материали, освен това уплътняване на водопроводи,
на отоплителни тръбопроводи, газопроводи и електропроводи.
Уплътняване на дървена дограма на сградите. Обем на пяната до 31l.
Внимание:
След нанасяне обемът на пяната се увеличава 2‒3 пъти. Прясната пяна
може лесно да бъде почистена с чистител за пяна, Art. № 0892160.
Втвърдената пяна се почиства по механичен начин. Не прилепва към
полиетилен, PTFE, силиконови мазнини или частични профили.
Специфична плътност: 17 – 21 kg/m3
Въздушна структура: средно фина, преобладават разтворени мехурчета
Загуба на лепливостта: 8 мин
Възможност за изрязване: 30 мин
Температурна устойчивост: ‒40°C до +90°C

Места на употреба
Лепене (Vol. I; стр. 50‒51);

Упътване за употреба
Силно разклатете флакона 20‒30 пъти. Дръжте флакона с вентила
надолу. Основите трябва да бъдат чисти, обезмаслени и без прах.
Заради специфичните особености на втвърдяване на пяната, която
е безвредна за околната среда, трябва да внимавате основата
да е достатъчно навлажнена и за евентуалното допълнително
навлажняване на прясната пяна! Мокрете с вода между отделните
нанесени слоеве пяна. При нанасянето на пяната се съобразявайте с
температурата на околната среда.
ни ание
Еднокомппонентната PU монтажната пяна се нанася свободно, без
други помощни средства. Отворената опаковка трябва да бъде
употребена в срок от 4 седмици. Адаптерът + вентила почиствайте от
прясна пяна с PUR чистителя Арт. № 0892160.
Важно: Преди обработката прочетете внимателно и задължително
спазвайте упътванията, изписани на флакона. 1K PU монтажната пяна
съдържа запалими съставки. Затова трябва да се използва само в
добре проветрени помещения. Съхранявайте далеч от източници на
огън (например открит пламък, електрически уреди) и не пушете по
време на работа.
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Описание Арт.-№.

Описание

750 ml 0892152 1/12

Еднокомпонентна полиуретанова пяна, която се
втвърдява под действието на влага
Свойства и начин на действие
Еднокомпонентна PUR пяна с голяма производственост предназначена
за монтиране на каси на врати и рамки на прозорци, както и
зазапълване и уплътняване на отвори, за топло и звуко изолация.
Устойчива на гниене, топлина, вода и много други химикали. Не е
устойчива на UV лъчи. Прилепва добре към всички материали като
бетон, мрамор, камък, дърво, твърдо PVC и метал. Не прилепва към
полиетилен, силикон, мазнини и подобни материали.
Специфично тегло: 14–18 kg/m3
Загуба на лепимост: 10 мин
Възможност за изрязване: 25 мин
Температурна устойчивост: ‒40ºC до +90ºC

Места на употреба
PUR пени (Vol. I; стр. 54‒55);

Упътване за употреба
Повърхностите трябва да са сухи. Отстранете частите, които
не са стабилни. Почистете и обезмаслете повърхностите. Ако е
необходимо, предварително навлажнете повърхността, върху
която ще нанасяте пяната, с цел подобряване на адхезията. Преди
употреба силно разклатете флакона най-малко 20 пъти. Завийте
пистолета върху флакона. Оптималната температура на флакона
преди употреба е +15°C до +20°C. Минимална температура на
околната среда е 5°C. Количеството изстискана пяна се регулира
чрез силата на натиск върху спусъка на пистолета. Ако относителната
влажност на въздуха е под 35%, е необходимо интензивно
навлажняване. При попълване на голяма пролука, препоръчваме
запълване на слоеве (дебелина на слоя макс. 2 см).
Нанасяне: При използване на пяната вентилът винаги трябва да
е обърнат надолу. С помощта на спусъка и винта на пистолета
контролирайте количеството нанесена пяна. Нежеланата и
излишната пяна отстранете веднага с помощта на чистител за PUR
пяна, Арт. № 0892 160. Засъхналата PUR пяна може да бъде
отстранена само по механичен път. Съхранявайте флакона в
изправено положение.

п на

Арт.-№.

750 ml 0892152451

1/12

Еднокомпонентна полиуретанова пяна, висока
изситскаемост предназначена за приложение при
неблагоприятни атмосферни условия, особено при
температури под нулата (до -10°C)
Свойства и начин на действие
В процеса на втвърдяване пяната не е податлива на напукване и
раздробяване, което осигурява ефикасно монтиране и изолация с
отлична адхезия към всички строителни материали. За монтиране
и уплътняване на дървени, пластмасови и метални врати и рамки
на прозорци и на други конструкционни елементи, за топло и звуко
изолация, за изолация на водопроводни тръби, вани, бойлери и
охладително оборудване. За запълване на пукнатини и дупки, които не
могат да бъдат запълнени с други уплътнителни материали. Устойчива
на гниене, топлина, вода и различни химикали. Не е устойчива на
UV лъчи. Прилепва добре на почти всички материали като например
бетон, мрамор, камък, дърво, твърдо PVC и метал. Не прилепва към
полиетилен, силикон, мазнини и подобни материали. Обем на пяната
до 38l.
Специфично тегло: 14–18 kg/m3
Загуба на лепимост: 8 мин
Възможност за изрязване: 25‒20 мин
Температурна устойчивост: ‒40ºC до +90ºC

Места на употреба
PUR пени (Vol. I; стр. 54‒55);

Упътване за употреба
Основите трябва да бъдат сухи и устойчиви. Отстранете частите,
които не са стабилни. Почистете и обезмаслете основата. По
възможност предварително навлажнете основата, върху която ще
нанасяте пяната с цел по-добра адхезия, особено ако влажността
на въздуха е по-малка от 35% . Отстранете скрежта или ледената
покривка, ако има такива. Преди употреба силно разклатете
флакона поне за 1 минута. Оптималната температура на флакона
преди употреба е от ‒10°C до +35°C. Ако работите при
температура над оптималната (+35°C), препоръчителната разлика в
температурата на флакона и на околната среда е 5°C или по-малко.
Завийте пистолета върху флакона.
Забележка: Излишното количество нанесена пяна отстранете
веднага с чистител за полиуретанова пяна, Арт. № 0892 160.
Втвърдената полиуретанова пяна може да бъде отстранена по
механичен начин. При прекъсване на работа за повече от 10
– 15 мин, трябва да почистите цевта на пистолета с чистител за
полиуретанова пяна.
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и тител за

п на

и толетна

Описание

п на

Описание

Арт.-№.

500 ml 0892160

Чистител за отстраняване на прясна полиуретанова
пяна
Свойства и начин на действие
Високо ефективно средство, което лесно и бързо разтваря всички
пресни зацапвания с полиуретанова пяна. Приспособено за
използване с пистолет за пяна. Разфасовката от 500 ml съдържа
допълнителна глава за разпръскване за външно почистване на пистолет
и други повърхности.

Места на употреба
PUR пяна (Vol. I; стр. 54‒55);
ни ание
Почиства пресни зацапвания от полиуретанова пяна върху дърво,
метали и много части от облеклото. Не е подходящо за втвърдени
остатъци от полиуретанова пяна. Може да разтваря основи като лак,
боя и пластмаса. Върху текстилни повърхности могат да избледнеят
цветовете или да се увреди тъканта.

Арт.-№.

850 ml 0892152471 1/12

1/15

1-K B3 PUR пяна за нансяне с пистолет
Свойства и начин на действие
Много стабилна еднокомпонентна полиуретанова пяна, зелена
на цвят, подходяща за уплътняване на отвори около прозорците и
вратите, както и за друго приложение като например термоизолация,
звукоизолация, лепене и др. Втвърдява се с помощта на влагата.
Резултатите от използването на тази пяна са по-ниски разходи за труд,
спестяване на време и спестяване при съхранение. Устойчива на
гниене, вода и различни химикали. Не е устойчива на UV лъчи. Голям
обем от 55л. Добре прилепва прктически към всички материали като
бетон, мрамор, камък, дърво, твърдо PVC и метал. Не прилепва към
полиетилен, силикон, смазка и подобни материали. При нанасяне
върху шуплести и абсорбиращи основи може да се използва PURlogic
грунд. Индекс на звукоизолация – до 60 dB.
Специфично тегло: 9–13 kg/m3
Загуба на лепимост: 8 мин
Възможност за изрязване: 20 мин
Температурна устойчивост: ‒40ºC до +90ºC

Места на употреба
PUR пяна (Vol. I; стр. 54‒55);

Упътване за употреба
Повърхностите трябва да бъдат сухи и способни да издържат
значително натоварване. Отстранете частите, които не са стабилни.
Почистете и обезмаслете повърхността. Предварително навлажнете
повътрхността, върху която ще нанасяте пяната за по-добра адхезия.
Преди употреба силно разклатете флакона поне 20 пъти. Завийте
пистолета върху флакона. Винаги при използване на пяната
вентилът на флакона трябва да е обърнат надолу. Контролирайте
количеството на нанесената пяна с помощта на спусъка и винта на
пистолета.
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Описание

Арт.-№.

500 ml 08931076 1/12

Синтетично масло с добра адхезия
с приложение в областта на
съхранение на хранителни
продукти
Свойства и начин на действие
Безцветно синтетично масло, съдържащо
мултифункционални добавки, с изключителни
капилярни свойства за смазване на трудно
достъпни места и на места с малък толеранс.
Отличната адхезия към повърхността позволява
приложението му върху верткални точки
на смазване и осигурява устойчивост на
смазочното средство на центробежните сили
на ротационни и въртящи се части. Отблъсква
водата и осигурява дълготрайна защита от
корозия, особено на цветните метали. Не
съдържа киселини, силокони и AOX. NSFH1 регистрирано (№ 140816). Подходящо
за употреба в областта на съхранение на
хранителни продукти.

Места на употреба
Производство на храни и напитки
(Vol. I; стр. 56‒57);

Упътване за употреба
1. За постигане на оптимални и дълготрайи
резултати от смазването предварително
почистете от прах,замърсявания и остатъци
от масла и мазнини повърхностите, които ще
третирате. За почистване и подготовка на
повърхностите препоръчваме чистител, (Арт.
№ 08931096 или Würth монтажен чистител
0890106500).
2. Разклатете флакона преди употреба.
3. Напръскайте там, където е необходимо
смазване.
ни ание
Флакон под налягане. Пазете от директна
слънчева светлина и не излагайте на
температури над +50°C. Обърнете
внимание на знаците за опасност.
Използвайте подходящи предпазни
ръкавици и маски.

Описание Арт.-№.
300 ml 08931071 1/12

Ефикасна безцветна специална
смазка, предназначена за употреба в
хранително-вкусовата промишленост,
при производството на напитки, както
и за употреба във фармацевтичната
промишленост и медицината
Свойства и начин на действие
Течна, безцветна, високо капилярна, ефикасна
смазка в спрей със специално предназначение.
Изключителните проникващи свойства
позволяват смазване на недостъпни места.
Ефикасното смазване и почистване гарантира
отлична защита на машини и транспортно
оборудване, които са изложени на влага.
Икономична при употреба. Няма видими
увреждания при временния контакт между
смазката и продукта. Неутрален мирис и вкус.
Разнообразна употреба в производството,
обработката и опаковането на храна, както и на
фармацевтични и козметични продукти, където
е възможен временен контакт между продукта и
смазката. Одобрена от NSF H1. Физиологически
безопасна. Не дразни кожата и лигавиците.
Нетоксична. Температурна стабилност от –10°C
до +180°C. Добра съвместимост с различни
материали. Широк спектър на приложение
върху различни материали като алуминий,
неръждаема стомана, съвместими с минерални
масла, като PP, PE, PS, найлон, поликарбонатно
стъкло и O-пръстени. Елиминира влагата.
Отлична антикорозионна защита. Не съдържа
основи и киселини. Устойчива на стареене.
Без силикони и AOX. За смазване на седла на
клапани, уплътнения, O-пръстени,предавки,
биели, водачи на плъзгащи механизми, панти и
верижни предавки, както и на други механизми
в хранително-вкусовата промишленост.
Смазване на сечива в производството на
хартия, като и на игли и ламаринени плочи при
машините за плетене. Смазване на плъзгащи се
повърхности в машините и на транспортни ленти,
изложени на действието на вода. Особено
подходяща за смазване в хранително-вкусовата
промишленост и при производството на напитки.

Места на употреба
Производство на храни и напитки (Vol. I; стр. 56‒57);

Упътване за употреба

Повърхностите, които се смазват, трябва
да бъдат чисти и обезмаслени (Арт.№
08901096). Разклатете флакона переди употреба. Напръскайте тънък слой за хранително-вкусовата промишленост. Физиологически
безопасна специална смазка на базата на
парафиново масло.

Каталог на продуктите и упътване за употреба

63

иликон

Описание Арт.-№.
400 ml 0893221000 1/12

Висококачествено и физиологически
безопасно средство за защита и
по-лесно отделяне
Свойства и начин на действие
Безцветно, физиологически безопасно
висококачествено силиконово масло с отлични
свойства за смазване и защита от триене.
Предотвратява заклещването (блокирането),
отстранява неудобните звукове на скърцане
и предотвратява износването на всички
подвижни машинни части в автомобилната,
хранително-вкусовата, фармацевтичната,
печатарската индустрия и производството
на хартия. Съвместимо с всички материали.
Отблъсква водата и предпазва гумените
уплътнеия от замръзване. Отличава се с
висока температурна устойчивост от -50°C
до +250°C, което го прави идеално за
приложение в областта на високи работни
температури и за отделяне на отливките от
калъпа. Особено безопасно за употреба в
областта на
производството и съхранението на
хранителни продукти. NSF H1 регистрирано
(№ 135927).

Места на употреба
Производство на храна и напитки
(Vol. I; стр. 56‒57);

Упътване за употреба

1. Предварително почистете повърхността,
която ще се третира. Препоръчваме чистител
Multiclean, Арт.№ 08931096.
2. Напръскайте равномерно повърхността от
разстояние около 20 см.
ни ание
Ако се използва в областта на производството и съхранението на храни, да се използва само технически необходимото минимално количество. Ако
продуктът се използва като защита от корозия (консервация), защитния слой силикон трябва напълно да се отстрани преди повторнорто пускане на
уреда. Не излагайте средството от аерозолния флакон на температури над +50°C. Съхранявайте при температури от +8°C до +21°C.
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Описание
400 g

за

Арт.-№.
0893107002 1/12

Физиологически безопасна
безцветна смазка с оптимално
съдържание на комбинация от
добавки за мултифункционално
приложение
Свойства и начин на действие
Добри свойства на лепливост. Осигурява
стабилно смазване по време на работа и е
устойчива на окисляване. Удължава живота на
уплътненията, с които е в контакт. Предпазва от
проникване на вода и прах. Не съдържа смоли,
киселини и силикон. NSF H1 – регистрация
H1 (№ 135924) отговаря на изискванията на
USDA 1998 H1.
Употреба: За дълготрайно смазване и грижа за
машини, лагери при постоянно влажни условия
и на критични места в хранително-вкусовата,
фармацевтичната и хартиената промишленост,
както и в печатниците.
Осапунител: неорганичен
Цвят: прозрачен
NLGI клас (DIN 51818): 2
Темп. диапазон на приложение: –20°до 150°C
VKA товароносимост (DIN51350): 1800 N

Места на употреба
Производство на храна и напитки
(Vol. I; стр. 56‒57);

Упътване за употреба
1. Където е необходимо, нанесте върху почистените части, като използвате четки или гресьорки. Препотъчваме монтажните чистители
на Вюрт (виж темата „почистване и обезмасляване на части и повърхности”).
2. Придържайте се към препоръките на производителя за смазване на лагери (напр. количество смазка, честота на смазванията и т. н.)
3. Избягвайте употребата на прекалено голямо количество смазка.
Забележка:
Смазочните смазки се доставят в пластмасови
такаламит опаковки. Тези опаковки осигуряват безопасно съхранение (предотвратява се
изтичането при по-високи температури). Такаламит опаковките съхранявайте в изправено
положение на студено и сухо място.
Смазочните смазки употребявайте в съответствие с препоръките на производителите на
уредите, агрегатите или превозните средства.

нивер ална гре

Описание

за

Арт.-№.

400 g 0893107003 1/12

и тител за неръ дае а
то ана

Описание

Арт. №

500 ml 08931212

1/10

Синтетична висококачествена бяла
смазка за смазване

Специална течност за почистване на
метални повърхности

Свойства и начин на действие

Свойства и начин на действие

Силно устойчива на голямо налягане
благодарение на съдържанието на EP добавки.
Предотвратява появата на студено заваряване.
Добри уплътнителни и антикорозионни
свойства. Отлична защита от проникване на
прах, нечистотии и вода. Не съдържа смоли,
киселини и силикон. NSF H1– регистрацив
H1 (№ 35928) отговаря на изискванията на
USDA 1998 H1. Продуктите са безопасни
за употреба. Продуктите са безопасни за
потребителя. Не застарашават здравето на
хората на работното място.
Употреба: За дълготрайно смазване на
лагери при критични условия като висока
температура, високо налягане, ударно
действие и въздействие на вода.
Осапунител : неорганичен
Цвят: бял
NLGI клас (DIN 51818): 2
Темп. диапазон на приложение: 40°C до
+180°C (краткотрайно до +200°C)
VKA товароносимост (DIN51350): 3000 N

Места на употреба
Производство на храна и напитки
(Vol. I; стр. 56‒57);

Упътване за употреба
1. Където е необходимо, нанесете върху
почистените части, като използвате четки
или гресьорки. Препотъчваме монтажните
чистители на Вюрт (виж темата „почистване и
обезмасляване на части и повърхности”).
2. Придържайте се към препоръките на
производителя за смазване на лагери (напр.
количество смазка, честота на смазванията и
т. н.)
3. Избягвайте употребата на прекалено
голямо количество смазка.

За повърхности от неръждаема стомана, хром,
месинг, елоксирани и емайлирани метални
повърхности и за леки и цветни метали в
автомобилите, при изработката на лодки, в
техниката, в домакинството, в производствените
мощности за преработка на хранителни
продукти. Ефикасно отстранява замърсявания
от маслата за пробиване и рязане, прах и други
остатъци от обработката. Оптимална подготовка
за саниране, почистване и поддръжка. Малък
разход. Тестван за използваемост в близост
до хранителни продукти. Възможно е да се
използва в предприятията за преработка
на хранителни продукти, като например
големи кухни, трапезарии, кланици, при
транспортиране на хранителни продукти
и т. н. Не съдържа фосфати, органични
разтворители и агресивни средства. Намалява
потенциалните опасности при всекидневна
употреба. Намалява замърсяването на околната
среда. Отговаря на местните предписания
за отпадните води. Според предписанията
за опасните материали не е нужно никакво
специално маркиране. Защитава материала.
Не разяжда лак, гума, пластмаса и уплътнения.
Биоразградим >95%. С неутрален цвят и мирис.
pH-стойнос, неразредено: 9,0– 9,5. Не съдържа
AOX и силикон.

Места на употреба
Поддръжка на неръждаема стомана
(Vol. I; стр. 58‒59);

Упътване за употреба
Напръскайте замърсената повърхност,
оставете да подейства за кратко и почистете
добре с кърпа. Ако е необходимо, може да се
използва гъба или мека четка.
Забележка: Използването на масло за
поддръжка на неръждаема стомана, Арт. №
08931210, създава възможно най-добрия
ефект от почистването и поддръжката и така
се грижи за перфектното финиширане на
повърхностите.
ни ание
Избягвайте директен контакт с хранителни
продукти.
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а ло за поддръ ка на
неръ дае а то ана

Описание

Арт.-№.

400 ml 08931210

пре за поддръ ка на
неръ дае а то ана

Описание Арт.-№.
400 ml 0893121 1/12

1/12

Бързо и лесно обновяване
на външния вид на метални
повърхности
Свойства и начин на действие
Бързо и лесно приложение. Отстранява леки
замърсявания като прах, следи от почистване
и мазни отпечатъци от пръсти. Подходщо за
ежедневна поддръжка. Масло за поддръжка
и защита. Придава равномерен блясък на
повърхността. Защитният слой отблъсква
водата и предотвратява последващо
замърсяване. Тествано за използваемост в
близост до хранителни продукти. Приложение
в производствени мощности за преработка
на хранителни продукти като големи кухни,
трапезарии, кланици и др. Малка консумация.
Малки разходи – особено ако продуктът се
използва за ежедневно почистване. Не съдържа
AOX и силикон.

Места на употреба
Поддръжка на неръждаема стомана
(Vol. I; стр. 58‒59);

Упътване за употреба
Предварително отстранете грубите
замърсявания с препарата за ефикасно
почистване на неръждаема стомана, Арт.
№ 08931212. Напръскайте върху суха
повърхност, полирайте с мека кърпа и
избършете добре.

Емулсия за поддръжка и почистване
на метални повърхности
Свойства и начин на действие
Кремообразна емулсия за поддръжка, която
също така и почиства. Премахва основно
следи от замърсявания, от почистване, от
бърсане и отпечатъци от мазни пръсти. Може
да се използва върху вертикални повърхности.
Не съдържа AOX и силикон.

Места на употреба
Поддръжка на неръждаема стомана
(Vol. I; стр. 58‒59);

Упътване за употреба

Предварително отстранете грубите
замърсявания с препарата за ефикасно
почистване на неръждаема стомана,
Арт.№ 08931212. Напръскайте върху
суха повърхност, полирайте с мека кърпа и
избършете добре.
ни ание
Тествано за използваемост в близост до
хранителни продукти. Да се избягва контакт
с хранителни продукти. Да не се пръска
върху горещи повърхности и да не се
използва при силно слънце.

ни ание
Тествано за използваемост в близост до
хранителни продукти. Да се избягва контакт
с хранителни продукти. Да не се пръска
върху горещи повърхности и да не се
използва при силно слънце.
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анитарен и тител

Описание

и тител за повър но ти

Арт.-№.

Описание

и тител за подове

Описание

Арт.-№.

Арт.-№.

1000 ml 0893117005

1

1000 ml 0893117105

1

1000 ml 0893117205

1

0893117010

1

10 l

0893117110

1

10 l

0893117210

1

10 l

Препарат за почистване и поддръжка на санитарни повърхности с ефективна антибактериална защита и
специален EASY-TO-CLEAN ефект за
лесно допълнително почистване
Свойства и начин на действие
Бързо и лесно отстранява наслагвания от котлен камък, остатъци от сапун, остатъци от урина
и всички останали наслагвания от мазнини,
които са устойчиви на обичайните почистващи
средства.
• Гладки и груби пластифицирани повърхности.
• Санитарни елементи в тоалетните (мивка,
вана, душ кабина, тоалетна чиния и др.).
• Стени и подове в санитарните помещения.
Чрез обичайният начин на изпшолзване се
създава защитен ефект, което намалява последващото замърсяване на керамичните и другите
санитарни повърхности. Бързо отстраняване
на нечистотиите. Лесната за употреба бутилка намалява времето за чистене. Водата не
се задържа върху почистените повърхности.
Силно концентриран чистител. За основно
почистване използваме по-силна концентрация,
а за обикновена поддръжка използваме по-слаба концентрация. Високата ефективност и при
по-малка концентрация дава възможност за
дълготрайна употреба и намалява разходите.
Антибактериален ефект. Хигиеничен чистител
за всички видове почистване. С приятен и освежаващ мирис.
• pH стойност на концентрата = 1.
• Лесно дозиране с дозираща капачка.
• Цвят: червен

Места на употреба

Почистване и поддръжка (Vol. I; стр. 60‒61);

Упътване за употреба и дозиране
• За ръчно нанасяне: 1 капачка концентрат
(30 ml) в 8 литра вода.
• За нанасяне със спрей бутилка: 1/2
капачка (15 ml) в 0,5 l вода.
• При по-силни замърсявания може да
се използва и по-голяма концентрация от
препоръчаната.
Начин на нанасяне:
Препаратът може да се използва за ръчно
почистване или за чистене с моп.
Забележка: след миенето на повърхностите
изплакнете добре с чиста вода. Преди
употреба препаратът трябва да се тества
върху материалите, които са чувствителни
на наличието на киселини, напр. алуминий,
боядисани повърхности, пексиглас.

Неутрален чистител за почистване на
всички работни повърхности, който
след употреба оставят силен блясък
върху повърхността
Свойства и начин на действие
Почистените повърхности бързо съхнат, върху
тях не остават следи от почистването. Използва
се за всички гладки повърхности, които след
почистване трябва да имат силен блясък.
• Стъкла/огледала.
• Гладки и грапави пластифицирани
повърхности.
• Боядисани дървени повърхности/фурнир.
• Ламинати и корк.
• Пдове от ествествен и изкуствен камък.
• Мебели за стени и подове.
• Паркет и PVC.
Съдържа алкохол. Особено подходящ за
почистване на мазни петна. Чисти бързо,
не оставя следи след почистване, защото
бързо се изпарява. Чрез обичайният начин
на използване се създава ефектът EASY-TOCLEAN. Лесната употреба намалява времето
за чистене. Намалява прилепването на
замърсяванията върху работанта повърхност.
Силно концентриран. Високата ефективност
на малки концентрации създава възможност за
дълготрайна употреба и намалява разходите.
Приятен освежаващ аромат на лимон.
• pH стойност на концентрата = 7.
• Лесно дозиране с дозираща капачка.
• Цвят: син

Места на употреба

Мултифункционален чистител за
ръчно и машинно почистване на
подови повърхности
Свойства и начин на действие
Препарат, специално предназначен за
ефикасно почистване и поддръжка на подови
повърхности. “Anti-slip” (против хлъзгане) ефект.
Препаратът съдържа водоразтворим полимер,
който без да се образува наслагване на
субстанцията позволява безопасно ходене по
почистените повърхности.
• PVC
• Линолеум
• Гума/гумени подове
• Матов естествен камък (гранит, мрамор и др.)
Матов изкуствен камък.
Чрез обичайният начин на използване се
създава ефектът EASY-TO-CLEAN. Чисти
бързо, не оставя следи след почистване.
Предотвратява директния контакт на
нечистотиите и подовите повърхности, което
позволява по-бързо и по-лесно последващо
почистване. За универсална употреба. За
всички водоустойчиви подови повърхности.
Може да се нанся и със спрей бутилка.
Силно концентриран. Високата ефективност на
малките концентрации позволява дълготрайна
употреба и намалява разходите. Приятен
освежаващ аромат.
• pH стойност на концентрата = 7.
• Лесно дозиране с дозираща капачка.
• Цвят: зелен

Места на употреба

Почистване и поддръжка (Vol. I; стр. 60‒61);

Почистване и поддръжка (Vol. I; стр. 60‒61);

Упътване за употреба и дозиране

Упътване за употреба и дозиране

• За ръчно нанасяне: 1 капачка концентрат
(30 ml) в 8 литра студена вода.
• За нансяне със спрей бутилка: 1/2 капачка
(15 ml) в 0,5 l студена вода.
Начин на нанасяне:
Препаратът може да се използва за ръчно
почистване или за чистене с моп.
Забележка: Препаратът съдържа алкохол
и не трябва да се разтваря в гореща вода,
защото това значително ще намали ефекта от
чистенето.

• Нанасяне с машина: 1/2 капачка (15 ml) в
10 литра вода.
• Ръчно нанасяне: 1 капачка (30 ml) в 8 l вода.
• Нанасяне със спрей бутилка: 1/2 капачка
(15 ml) в 0,5 литра вода.
Начин на нанасяне:
Препаратът може да се използва за машинно
почистване или почистване с моп. За силен
блясък на подовите повърхности може да се
полира с полираща машина с един диск.
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и тител за пе иализирани
подови повър но ти

азтворител на азнини

Описание
Описание
10 l

Арт.-№.
0893117310

1

Арт.-№.

1000 ml 0893117405

1

0893117410

1

10 l

Силен специален чистител за подове,
покрити с керамични плочки, с
естествен и изкуствен камък

Мощен чистител на наслагвания от
мазнини и протеини в хранителновкусовата промишленост

Свойства и начин на действие

Свойства и начин на действие

Препарат, предназначен за почистване на
силно омазнени подове.
• Керамични плочки.
• Гранит.
• Естествен камък.
• Изкуствен камък.
Ефикасно отстранява замърсяванията. Чисти
в дълбочина. Отстранява следи от обувки от
пода. Лесната употреба намалява времето за
почистване. Силно концентриран. Голямата
ефективност при малки концентрации
позволява дълготрайна употреба и намалява
разходите.
• pH стойност на концентрата = 11.
•Лесно дозиране с дозираща капачка

Места на употреба
Почистване и поддръжка (Vol. I; стр. 60‒61);

Упътване за употреба и дозиране
• Нанасяне с машина: 2 капачки (60 ml) в 10
литра вода.
• Ръчно нанасяне: 1 капачка (30 ml) в 5l
вода.
• Нанасяне със спрей бутилка: 1/2 капачка
(15 ml) в 0,5 литра вода.
Начин на нанасяне:
Препаратът може да се използва за машинно
почистване или почистване с моп.

Ефикасно почиства повърхности, които са
замърсени с мазнини, протеини, масла и
други нечистотии, появяващи се върху всички
водоустойчиви повърхности в хранителновкусовата промишленост. Може да се
използва за почистване на подови и работни
повърхности.
• Подови и работни повърхности и стени.
• Машини за приготвяне на храна.
• Оборудване (скари, фритюрници, съдове за
приготвяне на храна и др.).
• Димоотводни канали.
Силен почистващ ефект. Чисти бързо, не оставя
следи след почистване. Ефикасно отстранява
наслагвания от масла, протеини и спечени
мазнини. Силно концентриран чистител. За
основно почистване използваме по-силна
концентрация, а за обичайната поддръжка
използваме по-слаба концентрация. Високата
ефективност на малките концентрации
осигурява дълготрайна употреба и намалява
разходите. Лесна универсална употреба.
Може да се използва ръчно, машинно и за
миене под високо налягане. Без мирис.
• pH стойност на концентрата = 13.
• Лесно дозиране с дозираща капачка.

Места на употреба
Почистване и поддръжка (Vol. I; стр. 60‒61);

Упътване за употреба и дозиране
• Миене под високо налягане: 2 капачки (60
ml) в 10 литра вода.
• Ръчно нанасяне: 1,5 капачка(45 ml) в 5 l вода.
• Нансяне със спрей бутилка: 1,5 капачка (45
ml) в 0,5 литра вода.
• Съотношението 1:10 се използва за миене в
машини под високо налягане (WAP машина).
При по-силни замърсявания използвайте и
по-силни концентрации от препоръчаните.
Начин на нанасяне:
Препаратът може да се използва за ръчно
чистене, за чистене с моп и чистене под
високо налягане.Не използвайте препарата за
почистване на чувствителни материали като
алуминий или линолеум.
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иологи на ръкави а

Описание

Арт.-№.

1l 0890600100

1

Крем за защита на кожата на ръцете
от масла, лепила и нечистотии
Свойства и начин на действие
Образува немаслен защитен филм. Намалява
влиянието на вредните материали, каквито са
мазнините, маслата, мръсотията или лепилата
върху кожата на ръцете. Не уврежда кожата,
кожата диша нормално, има нормална
влажност и не намалява усещането за допир.
След нанасяне образува сух еластичен и
нехлъзгав защитен слой. Инструментът не се
пързаля от ръцете. При коректно дозиране на
защитния крем, върху повърхностите, които
трябва да се пребоядисват или галванизират
не остават отпечатъци от пръсти. Не лепне по
ръцете. След измиване на ръцете кожата е
гладка и еластична. Лесно измиване на ръцете
след работа. Не е необходимо използването
на агресивни средства за миене на ръце, които
могат да раздразнят и увредят кожата. Лесна
употреба. Лесен за нанасяне. Бързо съхне.
Дълготрайно действие. Нужно е малко време и
малко вода за измиване на ръцете. Не съдържа
консерванти. Без силикон. Биоразградим.
Дерматологично тестван.
Забележка: Кремът не е водоустойчив. Не
защитава ръцете при работа със съединения на
водна основа (напр. охладителна течност).

Места на употреба
Почистване и защита на ръцете
(Vol. I; стр. 62‒63);

Упътване за употреба
Върху чисти ръце нанесете количество крем
приблизително, колкото половин кафена
лъжичка и втрийте добре, особено в пръстите
и около ноктите. Преди да започнете работа,
изчакайте около минута, за да изсъхне кремът.
Съхранявайте продукта на сухо и студено
място.
ни ание
Защитният крем не е заместител за
стандартните предпазни средства
(предпазни ръкавици) от агресивните
химически материали като каустични
разствори и др. подобни. За тази цел
препоръчваме химически устойчивите
ръкавици (напр. Арт. № 0899435 ...).

ел за иене на ръ е
ортокал

а та за иене на ръ е

Ка а за ръ е

Описание Арт.-№.
Описание Арт.-№.

Описание Арт.-№.
4000 ml 0893900099 1

5 kg

Изключителна паста за миене на
ръце, която едновременно почиства
кожата и се грижи за нея
Свойства и начин на действие
Почиства кожата на ръцете и образува
защитен филм. Съдържа лимонена киселина,
която дезинфекцира кожата и придава
приятен аромат на ръцете. Нанася се върху
сухи ръце и се отмива със студена или хладка
вода. Пастата съдържа фин абразив титаниев
диоксид (TiO2), който се разгражда във вода
след три минути и не запушва канализацията.
Без алкали. Без силиконово масло. Не
замърсява околната среда. Биоразградима.
Не запушва канализацията. PH-неутрално. Не
съдържа сапун. Дерматологично тествана.

Гел за миене на ръце с екстракт от
цитруси
Свойства и начин на действие
Много нежен към кожата на ръцете.
Изключително мощно действие, подсилено с
екстракт от цитруси. Елиминира неприятните
миризми, оставяйки мек освежаващ аромат
върху ръцете. Абразив с фини пластмасови
микрогранули с различна големина,
които не запушват тръбите. Хигиенична
опаковка с дозатор. Не съдържа силикони.
Дерматологично тестван.
Структура: гел
Цвят: оранжев
Мирис: портокал
pH: неутрално 6.5 / 7.0

Места на употреба

Места на употреба

Почистване и зашита на ръцете
(Vol. I; стр. 62‒63);

Почистване и защита на ръцете
(Vol. I; стр. 62‒63);

Упътване за употреба и дозиране

Упътване за употреба и дозиране

Нанесете гела върху сухи ръце. Разтрийте
1. Чрез употребата на дозатора се регулира
добре, докато не се разтвори цялата
нанасянето на отмерено количество паста, 6
мръсотия. После измийте добре.
грама, която е достатъчна за едно измиване на
силно замърсени ръце.
2. Пастата се втрива върху сухата замърсена
кожа и се разтрива, докато абразивът не извлече
от порите частиците нечистотия.
3. Ръцете се измиват с хладка или студена вода.
4. Може да се използва при всякакви
температурни условия, особено през зимата,
когато кожата на ръцете е студена и чувствителна.

Свойства и начин на действие

ел за иене на ръ е

Описание Арт.-№.
1l

18939641

1

3l

18939643

1

Фино абразивно средство за
отстраняване на замърсявания от
кожата на ръцете

1 kg

18939541 1

Кремообразен, почистващ гел за ръце, който
притежава изключителни почистващи и
омекотяващи свойства. Гелът Macro не съдържа
никакви разтворители или други, вредни за
кожата съставки, но остава ефективен срещу
всякакви замърсявания. Почистващото действие
е подсилено от наличието на микросфери
от растителен произход, а pH стойността на
крема, позволява ежедневното му използване
без да предизвиква дразнене.
Дозиращата система на крема позволява
лесно и икономично нанасяне.
Структура: Гел
Миризма: Плодов аромат
pH: 5.5

0893955210 1

10 kg 0893800003 1

Фино абразивно средство за
отстраняване на замърсявания от
кожата на ръцете
Свойства и начин на действие
Почиства порите на ръцете и отстранява масло,
мазнини и по-леки замърсявания. С естествени
пилинг частици. Нежна към кожата. Много
подходяща за чувствителна кожа заради
оптималния комплекс от активни агенти, които
почистват кожата и хидратиращи съставки,
които я защитават. Съобразено с естествената
стойност на pH на кожата. Не съдържа
сапун, силикон, разтворители и алкали.
Дерматологично тествана.

Места на употреба
Почистване и защита на ръцете
(Vol. I; стр. 62‒63);

Упътване за употреба и дозиране
Нанесете малко количество паста върху сухи
ръце и добре я втрийте. Измийте добре ръцете
и ги подсушете.
Забележка: Възможна промяна на обема
заради естественото свиване на продукта.

Места на употреба
Почистване и зашита на ръцете
(Vol. I; стр. 62‒63)

Употреба:
Нанесете гела върху сухи ръце. Разтрийте
добре, докато не се разтвори цялата
мръсотия, след което изплакнете с вода.
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идравли но а ло

Описание Вискозитет Арт.-№.

Описание Вискозитет Арт.-№.

60 l

HLP 46

5897646004

60 l

HLP 68

5897668004

208 l

HLP 46

5897646005

208 l

HLP 68

5897668005

Хидравлично масло с добро представяне. Поддходящо за употреба върху стомана, леки и цветни метали.
Свойства и начин на действие
• Triathlon® хидравличните масла HM-HLP са едносезонни минерални масла, които се употребяват като течност под налягане в съвременните
хидравлични уреди. Съдържат материали за повишаване на устойчивостта на маслото от стареене, за защита от корозия и за устойчивостстабилност на високо налягане ( EP ). Използват се предимно в хидравлични уреди/системи, където се явяват големи технически напрежения и
които работят в условия на чести и големи промени в темературата на околата среда.
• Произведени са от базови масла, обогатени с най-съвременни комлекси от добавки. Характеризират се с висок индекс на вискозитета, с висока
устойчивостна срязване, ниска точка на втечняване. Повишава се защитата на уредите от триене, износване, ръжда и корозия.
• Много са устойчиви при температурни промени на условията на труд.
Приложение:
• Уреди, в които се използват хидравлични масла, са:
• Хидравлични системи на строителни и селскостопански машини;
• Хидарвлични системи на корабно оборудване – товарителни кранове, палубни кранове, кормилни системи, помпи за преточване на течни товари
и уреди за автоматично регулиране;
• Хидарвлични преси, хидравликата на инструментални инжекционни машини за производство на пластмаси;

Вискозитет

Плътност
при 15°C

Точка на
възпламеняване °C

Вискозитет
при 40°C

Вискозитет
при 100°C

Индекс на
вискозитет

Точка на
втечняване
°C

Неутрализационен
номер

Корозиране на
CU

HLP 10

858

136

10

2.65

100

–32

1

1-125 A3

HLP 22

865

206

22

4.3

100

–26

1

1-125 A3

HLP 32

872

214

32

5,4

99

–24

1

1-125 A3

HLP 46

875

225

44,5

6.5

94

–30

1

1-125 A3

HLP 68

885

240

66,5

8.3

92

–27

1

1-125 A3

Места на употреба
Масло за масова употреба (Vol. I; стр. 46‒47);
ни ание
Не се препоръчва за турбини и за смазване на хидравлични помпи, които имат посребрени сглобки (за тях се използват само масла без цинк).
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Индекс по каталожен номер

Арт.-№.

Стр. №

Арт.-№.

Стр. №

089010810

4

0893603050

17

0890108711

4

0893620050

17

0890108715

4

0893511050

18

0890108716

4

0893545050

18

08931182

4

0893577050

18

0893140

4

0890100048

19

089314005

4

0893260100

19

08931000

5

0893574050

20

5861113500

5

0890321

21

08902

6

0890321310

21

0890300

6

0893518050

21

0893130

6

08933311

23

08931305

6

08933216

24

089305540

7

08933212

25

0893241

7

08933214

26

0890401120

8

0893050004

27

089040115

8

0893050008

27

08938701

8

0893050010

27

08938711

8

0893050030

28

0893104500

9

0893050031

28

0893106

9

0890199

29

08931063

9

0893449011

29

08931064

10

0893449025

30

08931067

10

0893102100

31

0893106918

10

089020

32

0893123

11

0890130

34

0893530

11

0893110

34

0893550

11

5893110001

34

08931065

12

08931211

34

08931066

12

0893121301

35

0893800

12

0892200

36

08938001

12

0893114

37

08938002

12

0893114113

37

08931058

13

0893114114

38

08931100

13

0893114115

38

08931101

13

0893114118

38

089311010

13

0893114116

39

0893850

13

0890100

40

0893221

14

089315

40

089322105

14

089360

41

0893230

14

089361

41

08930505

15

089365

41

0893051

15

0893223

42

0893243025

16

089370

42

0893243050

16

5861001301

43

0893270025

16

5861002001

44

0893270050

16

5861002300

44

0893603025

17

5861011300

44

Каталог на продуктите и упътване за употреба

71

Индекс по каталожен номер

Арт.-№.

Стр. №

Арт.-№.

Стр. №

5861101300

44

0892160

62

5861111303

45

0892152471

62

5861300300

45

08931076

63

5861310400

45

08931071

63

5861311150

46

0893221000

64

5861400125

46

0893107002

65

5861501300

46

0893107003

65

0893816

47

08931212

65

5861500150

47

0893121

66

5861510001

47

08931210

66

5861510250

47

0893136

66

0893116100

48

0893117005

67

0893980

48

0893117010

67

08901001

49

0893117105

67

0890100181

49

0893117110

67

0890100182

49

0893117205

67

0890100183

49

0893117210

67

08901002

49

0890600100

68

08901003

49

0893117310

68

0890104

49

0893117405

68

089011

49

0893117410

68

08932250

50

0893900099

69

08932352

50

18939641

69

0893100110

51

18939643

69

08921611

52

0893955210

69

08921613

52

0893800003

69

18922131

53

18939541

69

18922132

53

0897646004

70

18923101

53

0897668004

70

18923102

53

5897646005

70

08925501

54

5897668005

70

0890100015

55

089340

55

0890100058

56

0890100064

56

089309

57

0893090

57

0893091

57

0893092

57

08930915

58

0893099020

58

0893100022

59

0893100023

59

0893403

59

08934031

59

0892155057

60

0892152

61

0892152451

61

0892160

62
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Каталог за избор на
родукти от те ни е ката
и и
Книга с примери на работни операции и решения на проблеми

Wuerth България ЕООД
София Район Панчарево
с.Герман 1186,
ул. Манастирска воденица 53
Т: +359 2 965 99 55
Ф: +359 2 965 99 66
www.wuerth.bg

Wurth d.o.o. Белград
Ул. „Свети Сава” № 60в
Сурчин 11271 Белград
T +381 11 2078 200
F +381 11 2078 210
www.wurth.rs

Wurth d.o.o. Podgorica
Ул. „Лудвиг Кубе” № 6
81000 Подгорица
T: +382 20 209 000
F: +382 20 209 291
prodaja@wurth.me

Wurth BH d.o.o.
Бинежево бб
71240 Хаджичи
T: +387 33 775 000
www.wurth.ba

№/код на брошурата
SPM MB101410
Запазваме си правото във всеки един момент,
дори без предварително предупреждение, да
правим промени на продуктите, които по наше
мнение, ще доведат до подобряване на
качеството им. Снимките са само илюстративни
и могат да се различават от доставената стока.
Важат общите потребителски условия.

