
Szeroki wybór produktów 
czyszczących, konserwujących i 
ochronnych dla przemysłu oraz 
motoryzacji : 

• Chemia techniczna  

• Artykuły BHP 

• Opaski i obejmy zaciskowe 

• Elementy złączne 

Rok: 2012 

Katalog produktów 

 

 

EURO-CHEMIA 
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Firma EURO-CHEMIA zajmuje sie sprzedażą niemieckiej 
chemii technicznej EURO-LOCK , narzędzi, elektronarzę-
dzi ( GEDORE, KS TOOLS itp.) oraz artykułów BHP. 
Od 2011 r. oferujemy chemię budowlaną szwajcarskiej fir-
my SIKA .  
 
Produkty EURO-LOCK zabezpie-
czają przed korozją i zapewniają 
pewne połączenia odporne na wi-
bracje i uderzenia. 
 
 
Produkty EURO-LOCK są stale testowane i ulepszane 
przez co do Państwa rąk trafiają produkty o najwyższej ja-
kości. Nasze produkty mają różnorodne zastosowania, 
przez co różnią się: twardością, czasem schnięcia, giętko-
ścią i odpornością na temperatury. 
 
Zastosowanie produktów EURO-LOCK: 
- budowa maszyn 
- produkcja narzędzi 
- produkcja pomp i silników 
- produkcja skrzyń biegów 
- hydraulika i pneumatyka 
- produkcja maszyn taśmowych 
- produkcja samochodów 
- budowa samolotów, statków 
- w elektryce i elektronice 
- w maszynach precyzyjnych 
- a także w codziennych naprawach domowych 
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Spray do czyszczenia klimatyzacji Spray do czyszczenia klimatyzacji Spray do czyszczenia klimatyzacji Spray do czyszczenia klimatyzacji     

Właściwości: specjalny bakterio i grzybobójczy zmywacz do układów wlotów powietrza 
klimatyzacji w pojazdach i budynkach w postaci piany. Usuwa nieprzyjemny zapach od 
powstających podczas pracy urządzeń klimatyzacyjnych, osadów bakterii i grzybów. 
Zapobiega na dłuższy czas ich ponownemu wystąpieniu. 

Akcja klimatyzacja 

Pojemność  400ml 
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Odrdzewiacz 400ml 
- rozpuszcza silnie przerdzewiałe i trwale osadzone 
połączenia 
- posiada doskonałe działanie penetrujące i dobre 
właściwości smarne 
- zatrzymuje rdze, uniemożliwia korozje i chroni wszystkie 
metale 
- pomaga w demontażu śrub o zapieczonych połączeniach 
gwintów, luzuje zatarcia, chroni przed korozją cięgna, zamki 
drzwi itp. 
- nie zawiera silikonu  

Smar do łożysk w sprayu 400ml 
- wysokiej jakości smar ochronny do łożysk 
- zapewnia doskonałe smarowanie i długotrwałą żywotność 
wszelkiego rodzaju łożysk 
- zapobiega zapiekaniu, zgrzytom i zatarciu, chroni przed 
korozją 
- odporność termiczna: od -30C do +200C  

Zmywacz do hamulców 500ml , 600ml 
- usuwa ścier okładzin, smary, oleje, płyn hamulcowy itp. 
- do czyszczenia metali, szkła, ceramiki itp. Przed klejeniem i 
uszczelnianiem 
- zapobiega wzbijaniu szkodliwych dla zdrowia pyłów ścieru 
- zastosowanie: zwilżać daną część aż do zmycia 
zanieczyszczeń lub wytrzeć czystą ściereczką 
- uwaga: w przypadku gumy i tworzyw sztucznych należy w 
zasłoniętym normalnie miejscu przeprowadzić próbę ich 
odporności na środek. Istnieje możliwość uszkodzenia 

lakieru   

 

Smar do łańcuchów 400ml 
- specjalny smar do mocno obciążonych łańcuchów i 
szybko pracujących części maszyn 
- posiada doskonałą przyczepność 
- zapewnia elastyczny film ochronny przed wodą i brudem 
- odporność termiczna: -30C do +200C  

LOS 1000 
LOS 1000BA (bez acetonu) 

LOS 103 

LOS 105 

LOS 120 
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Silikon spray 400ml 
- smar beztłuszczowy, antystatyczny 
- środek ochronno-konserwujący o własnościach izolacyjnych 
i impregnujących 
- używany do wszystkich rodzajów tworzyw sztucznych, gumy, 
metalu i wyrobów tekstylnych 
- zapobiega i usuwa hałasy powstające podczas tarcia, 
nadaje powierzchniom, świeży i jedwabisty połysk 
- uelastycznia elementy gumowe i nadaje się do 
zabezpieczenia uszczelek gumowy w drzwiach 
samochodowych przed zamarzaniem  

Odrdzewiacz zamrażający RostschockRostschockRostschockRostschock 400ml 
- dzięki właściwością zamrażającym bardzo szybko 
odrdzewia mocno skorodowane połączenia śrubowe 
każdego rodzaju 
- posiada doskonałe właściwości penetrujące 
- nie zawiera olejów mineralnych, silikonu, smarów 
- po zastosowaniu nie pozostawia żadnych skutków 
ubocznych  

Odrdzewiacz z MoS2 400ml 
- wysoka ochrona przed korozją i dobrze wypiera wilgoć 
- błyskawicznie rozpuszcza rdzę 
- trwale chroni przed korozją 
- pomaga w demontażu śrub o zapieczonych połączeniach 
gwintów, luzuje zatarcia, chroni przed korozją cięgna, zamki 
drzwi itp.  

Wykrywacz nieszczelności 400ml 
- aktywny fluid przeciwko korozji do szybkiego i 
niezawodnego sprawdzenia nieszczelności miejsc 
- dopuszczony przez DVGW 
- niepylący 
- nietrujący 
- stosowany do kontroli układów hamulcowych zaworów, 
kompresorów, instalacji gazowych, zbiorników ciśnieniowych 
itp. 
- nadaje się do użytku w przemyśle spożywczym  

LOS 121 

LOS 123 

LOS 130 

LOS 170 
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Olej specjalny do mechanizmów precyzyjnych 
- czyści, smaruje i konserwuje 
- zapobiega zacieraniu się wierteł udarowych w uchwytach 
zaciskowych 
- zabezpiecza przed zamarzaniem zamki w drzwiach 
samochodowych 
- zabezpiecza narzędzia, instrumenty miernicze 
- bezbarwny 
- nie zawiera kwasów  

Smar teflonowy PTFE 400ml 
- wolny od tłuszczu, silnie przylegający środek do użycia przy 
maszynach przesuwnych, prowadnicach, zawiasach, 
przenośnikach taśmowych itd. 
- ma zastosowanie tam gdzie silikon i inne środki smarne nie 
mogą być użyte 
- odporność termiczna: od -50C do +260C (krótkotrwale)  

Zmywacz do mas uszczelniających i resztek 
klejów 400ml 
- rozpuszcza szybko i gruntownie resztki materiałów 
uszczelniających, lakierów, klei, żywic, środków smarnych itp. 
- można go stosować na powierzchnia metalowych, drewnie, 
ceramice, szkle polietylenie i polipropylenie 
- bardzo szybki i wydajny  

Spray spawalniczy 400ml 
- nie zawiera silikonu 
- bezbarwny 
- chroni dyszę i elementy spawane przed odpryskami, działa 
antykorozyjnie 
- nie wpływa na późniejsze procesy obróbki jak: lakierowanie, 
galwanizowanie czy chromowanie 
- stosowany do spawania metali i stali wysokostopowych  

LOS 185 

LOS 210 

LOS 230 

LOS 25 
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Biały smar do łańcuchów z teflonem 400ml 
- do smarowania i trwałej konserwacji łańcuchów w 
pojazdach jednośladowych 
- znakomite właściwości smarujące 
- wytrzymuje ekstremalne obciążenia 
- ogranicza zużycie, przedłuża żywotność 
- tworzy ciągliwą elastyczną powłokę ochronną 
- odporność termiczna: od -30C do +200C  

Olej do gwintowania 400ml 
- bardzo dobre własności smarujące przyspieszają proces 
gwintowania i przedłużają trwałość narzędzia. 
- wysoka wydajność 
- oszczędny w użyciu  

Olej do cięcia i wiercenia 400ml 
- obniżając temperaturę obróbki zwiększa wydajność oraz 
przedłuża trwałość narzędzia 
- doskonały do trudnoobrabialnych materiałów takich jak: 
stal nierdzewna, metale szlachetne i kolorowe, aluminium, 
paramagnetyki 
- zapobiega tworzeniu się narostów, osady pod wpływem 
preparatu zostają pokryte warstwą izolującą.  

Smar penetrujący o wysokiej przyczepności 
- posiada doskonałe właściwości penetrujące 
- odporny na ścieranie, wysoce przyczepny 
- wysoko skuteczny smar o długotrwałym działaniu 
- do smarowania zawiasów, sworzni szyn, rolek 
taśmociągów, przegubów, łańcuchów motocyklowych, kół 
zębatych, gwintów, drążków kierowniczych 
- zapobiega zapiekaniu się gwintów śrub ze stali szlachetnej i 
nierdzewnej 
- odporność termiczna: od -40C do +200C  

LOS 248 

LOS 250 

LOS 265 

LOS 267 
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Biały smar 400ml 
- uniwersalny bardzo wytrzymały olej smarujący, może być 
stosowany do każdego rodzaju części ruchomych i innych 
mechanizmów. 
- wytraca wodę 
- charakteryzuje się doskonałą przyczepnością i długa 
wytrzymałością 
- do smarowania zamków, łożysk, łańcuchów, prowadnic 
ślizgowych, przegubów, przekładni zębatych  

Kontakt spray 400ml 
- odtrąca warstewkę wody, oddzielając ją od podłoża i 
zapobiegając powstawaniu prądów pełzających 
- usuwa ew. pozwala na uniknięcie zakłóceń i awarii 
spowodowanych przez wilgoć w instalacjach elektrycznych 
- dodatki powierzchniowo czynne umożliwiają usuwanie 
zatarć elementów metalowych 
- nie agresywny w stosunku do lakieru, tworzyw sztucznych i 
gumy 
- możliwość stosowania do samochodowych instalacji 
zapłonowych, oświetleniowych, przekaźników, , centralnych 
zamków itp., nie reaguje z lakierami, tworzywami sztucznymi 

oraz gumą  

Smar ochronny do hamulców 400ml 
- odporny na wysoką temperaturę do +1200'C i ciśnienie 
- zapobiega zapiekaniu i ścieraniu się elementów  
hamulcowego 
- przeciw działa piskom i zgrzytom 
- trwale chroni przed korozją 
- kolor: biały  

Pomoc startowa 400ml 
-służy jako pomoc startowa,  umożliwia bezproblemowy start 
na  zarówno w silnikach benzynowych jak i dieslach. Produkt 
stanowi równocześnie ochronę dla motoru i baterii. LOS 285 
jest najczęściej używany do samochodów  jak i innych  
również w przemyśle i rolnictwie. Szczególnie ważne jest 
użycie produktu do silników , które są rzadko eksploatowane 

LOS 275 

LOS 28 

LOS 285 

LOS 35 
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Środek czyszcząco konserwujący 400ml 
- wielozadaniowy olej, czyści, chroni i konserwuje 
- uniwersalny środek czyszczący do auta, roweru i mechaniki 
precyzyjnej 
- idealny pomocnik dla warsztatów profesjonalnych jak i 
hobbystów  

Smar wielofunkcyjny w tubie 400ml 
- wielofunkcyjny smar długotrwale zabezpieczający i 
smarujący szybko i wolno obrotowe łożyska toczne przy 
normalnych przeciążeniach 
- odporność termiczna: od -30C do +150C  

Multi 7 wielofunkcyjny 400ml 
- wysokiej jakości środek pielęgnujący 
- pielęgnuje, zapobiega wilgoci, odrdzewia, czyści, 
zabezpiecza przed korozją, zapewnia precyzyjne 
smarowanie 
- wielofunkcyjna pielęgnacja przy produkcji i pracach 
ręcznych  

Pasta ceramiczna w sprayu 400ml 
- biała pasta do smarowania bardzo mocno obciążonych 
powierzchni tocznych każdego rodzaju 
- pasta nie przewodzi temp. zapobiega zapiekaniu się 
gwintów w silnikach, turbinach i generatorach 
- odporność termiczna; od -40C do +1400C  

LOS 40 

LOS 445 

LOS 470 

LOS 50 
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Spray ochronny do klem akumulatorów 400ml 
Na bazie tłuszczu, zapobiega utlenianiu się styków 
akumulatora. Poprawia kontakt elektryczny                      
Odporny na wodę 

Olej penetrujący przeciw tarciu 400ml 
- olej zapobiegający tarciu i piskom 
- wysokiej jakości olej dzięki swoim doskonałym 
właściwościom penetrującym dociera do najbardziej 
niedostępnych miejsc 
- smaruje, chroni i zapobiega zapiekaniu  

Zamrażacz w sprayu 400ml 
- idealny środek do wykrywania uszkodzeń, które występują 
w niskich temperaturach 
- szybko chłodzi do -45C 
- przy lutowaniu zapobiega wysokim temperaturą 
- pomocny w usuwaniu gumy do żucia przyklejonej do 
wykładzin, płytek itp.  

Spray do czyszczenia klimatyzacji 400ml 
Właściwości: specjalny bakterio i grzybobójczy zmywacz do 
układów wlotów powietrza klimatyzacji w pojazdach i 
budynkach w postaci piany. Usuwa nieprzyjemny zapach od 
powstających podczas pracy urządzeń klimatyzacyjnych, 
osadów bakterii i grzybów. Zapobiega na dłuższy czas ich 
ponownemu wystąpieniu 

LOS 500 

LOS 60 

LOS 835 

LOS 845 
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Pasta miedziana  
- do smarowania, oddzielania i jako ochrona przeciw korozji 
przy wysoko obciążonych termicznie złączach 
- odporność termiczna do +115'C 
- zapobiega zapiekaniu się śrub przy układach wydechowych 
- kolor: żółty 
- baza: miedź  

Cynk spray jasny 400ml 
- produkt wysokiej jakości, dający długotrwałą ochronę przed 
korozją 
- odporny na temperatury do +500C 
- zabezpiecza przed solą, wodą i rdzą 
- może być stosowany do każdego rodzaju powierzchni 
malowanej 
- ma specyficzny jasny kolor 
- szybkoschnący  

Aluminium spray 400ml 
- długotrwała, szybkoschnąca i dobrze przylegająca powłoka 
zabezpieczająca 
- odporność na temperatury do +500C (krótkotrwale +900C) 
- przewodzi prąd elektryczny 
- można lakierować po 15-30 minutach 
- wykorzystywany do zabezpieczanie elementów karoserii 
przed zgrzewaniem, do konserwacji felg aluminiowych, może 
być również stosowany na drewnie, plastiku i ceramice  

Alu-cynk spray 400ml 
- kolor jasno-srebrny 
- odporny na temperatury do +500C 
- idealny do użycia w miejscach uprzednio spawanych itp. 
- przewodzi prąd elektryczny 
- szybkoschnący  

LOS 90 

LOS 97 

LOS 99 

LOS 420 400ml spray 
LOS 425 100g tubka 
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Zmywacz cytrusowy 400ml 
- zmywacz na bazie cytrusów 
- specjalny środek do szybkiego zmywania etykiet, nalepek, 
pozostałości po klejach i farbach, żywicy, smoły itp.  

Kompaktowa pianka czyszcząca 500ml 
- świetny środek czyszczący mające szerokie zastosowanie 
np.: w samochodzie: siedzenia, tapicerka, deska rozdzielcza, 
dywaniki, szyby, lusterka, a także można go stosować w 
domu do czyszczenia szkła, ceramiki, płytek, sprzętu 
komputerowego i audio-video, rolet itp.  

Preparat do gaźników 
-- natychmiastowo czyści dysze, przepustnice, regulatory 
gaźnika i inne, również zewnętrzne elementy gaźnika, bez 
konieczności jego demontażu, 
- rozpuszcza osady z ołowiu, węgla, pokostu i wszelkie plamy 
z oleju i smarów, 
- absorbuje wilgoć w ukuł. zasilania paliwem, 
- zapewnia łatwy rozruch silnika i równą pracę, 
- zmniejsza zużycie paliwa.  

Pianka czyszcząca do szyb 500ml 
- czyści szybko i gruntownie okna, stoły szklane, szyby 
samochodowe, reflektory itp. 
- Sposób użycia: 
Przed użycie kilka razy wstrząsnąć puszkę, następnie 
spryskać powierzchnię czyszczoną i pozostawić na chwilę a 
potem wyczyścić czystą ściereczką.  

GUNK   

LOS 4000 

LOS 4100 

LOS 4200 
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Silikon wysokotemperaturowy  
- silnie przyczepna i trwale elastyczna masa o znakomitych 
własnościach wypełniających 
- odporna na działanie chemikaliów 
- stosowana do uszczelniania korpusu silnika, dyferencjału, 
głowic, pomp wodnych, miski olejowej itp. 
- dzięki zastosowaniu automatów dozujących umożliwia 
dokładne, równomierne rozprowadzanie masy 
- specjalne dozowanie gazu umożliwia całkowite zużycie 
masy uszczelniającej. 
- odporny na temp do +250C (krótkotrwale do +300C)  

Kokpit spray 400ml 
- spray do pielęgnacji tworzyw sztucznych w samochodzie 
- pielęgnuje armaturę, gumę i powierzchnie winylowe, 
podsufitki z tworzywa itp. 
- zapobiega piskom np. w pasach bezpieczeństwa 
- działa antystatycznie 
- posiada ładny i przyjemny pomarańczowy zapach  

Pianka do czyszczenia felg i opon 400ml 
Silnie działający środek czyszcząco – pielęgnujący. 
Nadaje się doskonale do opon samochodowych, ma 
zastosowanie do opon ciężarówek, motorów, 
motorowerów i innych gumowych części, takich jak: 
maty bagażnikowe, podnóżki itd.  
Usuwa duże i trwałe zabrudzenia takie jak: olej, tłuszcz, 
smoła, smar i substancje tworzące film ochronny. Po 
zastosowaniu produktu elementy gumowe wyglądają jak 
nowe. Posiada doskonałe właściwości ochronne i 

pielęgnacyjne  

Płyn do zmywania smoły 400ml 
- środek zmywa smołę, plamy oleju, czyści zatłuszczone 
miejsca 
- może być używany do mycia części samochodowych 
Sposób użycia: 
W formie nierozcieńczony środek nałożyć na czyszczoną 
powierzchnię i po krótkiej chwili zetrzeć ścierką lub spłukać 
wodą pod ciśnieniem.  

LOS 4300 

LOS 7150 

LOS 7700 

LOS 300SD 
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Sikaflex®Sikaflex®Sikaflex®Sikaflex®----221 221 221 221 jest wysokiej jakości, uniwersalną w 
zastosowaniach, silnie przylegającą, elastyczną 
jednosk ładnikową,  po l iuretanową masą 
uszczelniającą. Pod wpływem wilgoci z otoczenia 
utwardzającą się do postaci elastomeru. Sikaflex® - 
221 produkowany jest według systemu ISO 
9001/14001 gwarantującego wysoką powtarzalną 
jakość materiału jest odpowiednim materiałem do 
wykonywania elastycznych, wytrzymałych i silnie 
przylegających uszczelnień. Materiałami którymi 
można uszczelnić i łączyć ze sobą w różnych 
konfiguracjach są: stal zwykła, aluminium, metale 
kolorowe, drewno, materiały ceramiczne, szkło, . 

sztuczne. 

Klej płynny metal 
- dwuskładnikowy klej epoksydowy mający zastosowanie w 
naprawach pęknięć, dziur i innych ubytków w elementach 
metalowych 
- praktyczna strzykawka zapewnia dokładne dozowanie obu 
składników 
- po zaschnięciu może być obrabiany tak jak oryginalna część 
metalowa np. szlifowany, wiercony itp. 
- odporność termiczna: do +100'C  

Klej super mocny 2 składnikowy 
- 2 komponentowy szybki klej epoksydowy do łączenia 
materiałów tj. metal, szkło, kamień, drewno, ceramika i 
tworzywa sztuczne 
- łączy w 5 minut, szybkoschnący 
- odporność termiczna: od -40'C do +100'C  

,Sikaflex®Sikaflex®Sikaflex®Sikaflex®----221 221 221 221 jest wysokiej jakości, uniwersalną w 
zastosowaniach, silnie przylegającą, elastyczną 
jednosk ładnikową,  po l iuretanową masą 
uszczelniającą. Pod wpływem wilgoci z otoczenia 
utwardzającą się do postaci elastomeru. Sikaflex® - 
221 produkowany jest według systemu ISO 
9001/14001 gwarantującego wysoką powtarzalną 
jakość materiału jest odpowiednim materiałem do 
wykonywania elastycznych, wytrzymałych i silnie 
przylegających uszczelnień. Materiałami którymi 
można uszczelnić i łączyć ze sobą w różnych 

konfiguracjach : 

LOS 340 24g 

LOS 365 24g 

SIKA 300ml 

SIKA 600ml 
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Opryskiwacz ciśnieniowy 1L 
Zgrabne, najwyższej jakości urządzenie do rozpylania 
w i ę k s z e  i l o ś c i  c i e c z y  b e z  w y s i ł k u . 
Uszczelnienie wykonane z Perbunan lub Viton. 
Zalecamy PZ 810 do mediów agresywnych.  

Klej do gumy i tworzyw sztucznych 
- do bardzo szybkiego gumy i tworzyw sztucznych 
- nieelastyczny 
- bezbarwny 

Szczeliwo do gwintów śrub 50g 
-szybkie zabezpieczenie śrub i gwintów 
-skutecznie ogranicza luzowanie powstałe w wyniku wibracji i 
obciążeń udarowych  
-uszczelnia prawie wszystkie normalne i precyzyjne 
połączenia gwintowe 
-odporne na benzynę, olej napędowy, hydrauliczny, 
przekładniowy, płyn chłodniczy, hamulcowy jak również gazy 
-odporność na temperaturę -55'C do +150'C ochronne i 

pielęgnacyjne  

Bardzo szybki klej cyjanoaklylowy 
- bardzo mocny i szybki klej do łączenia gumy i 
tworzyw sztucznych 
- dociera do trudno dostępnych miejsc 
- bardzo elastyczny 
- bezbarwny 

LOS 2420 średnie 
LOS 2700 mocne 

E 600 20g 

E 540 20g 

PZ 810 
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Rękawiczki nitrylowe 
Materiał: nitryl, bawełna 

Opis: doskonale dopasowane do kształtu  
zapewniają aktywna wymianę powietrza 

Rękawiczki Dragon 
Materiał: dzianina , guma 

Opis: dzianinowe powlekane chropowatą gumą w części 
chwytnej ,  i odporne na zużycie, gwarantują doskonałą 
chwytalność 

Rękawiczki wampirki 
Materiał : dzianina ,lateks 

Opis: dziane powlekane od strony chwytnej lateksem, bardzo 
dobrze dopasowane do dłoni gwarantują dobra chwytalność 

Rękawiczki Urgent 
Materiał: POLIESTER, LATEX 

Opis: ----    zarówno tkanina jak i oblanie odporne na rozdarcie, 
rozciągliwe i wytrzymałe, mimo iż są cienkie 
- elastyczne, dzięki czemu świetnie dopasowują się do dłoni 
- latex wykazuje odporność na detergenty oraz kwasy 
- zapewniają doskonałą manualność przy  ślizgania się 
trzymanego przedmiotu - nie pylące  

uniwersalne 

Rozmiar 8,9,10,11 

Rozmiar 8,9,10,11 

Rozmiar 8,9,10,11 



 www.euro-chemia.pl 

Str. 19 

Pasta do mycia rąk Solvik 
- doskonale usuwa uporczywe zabrudzenia 
- delikatna dla rąk 
- neutralne pH 
- zawiera składniki nawilżające 
- ekonomiczna w użyciu 
- miły cytrynowy zapach 
- ulega biodegradacji 
- można ją długo przechowywać bez szkody dla jakości 

Rękawice wzmacniane skórą 
Materiał: drelich, skóra 

Opis:  rękawice wzmacniane wysokiej jakości skórą bydlęcą, 
część chwytna wykonana z jednego kawałka skóry, mankiet 
usztywniony, od wewnątrz wypodszewkowane, co podnosi 
komfort pracy, bardzo wytrzymałe i odporne na zużycie 

Rękawice Nypo 
Materiał: poliuretan, nylon 

Opis:  bezszwowe, gwarantują doskonały chwyt i komfort 
pracy,  do przemysłu motoryzacyjnego i elektroniki,   

Rękawice spawalnicze 
Materiał: skóra bydlęca 

Opis:  część chwytna wykonana z jednego kawałka skóry, 
miękki skórzany mankiet sięga do połowy przedramienia, od  
wypodszewkowane, całoskórzane 

Kolor : czarny, biały 
Rozmiar 8,9,10,11 

Rozmiar 9,10 

uniwersalne 

500 g 
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Czyściwo makulaturowe 
Materiał: makulatura 

Opis: wykonany w 100% z makulatury o gramaturze 
1 x 39 gr./m2, średnica 28 cm, wysokość : 27 cm, 
waga rolki : 3,00 kg, długość : 280 m  

Taśma somo wulkanizująca 
- specjalna dwustronna taśma montażowa do 
uszczelniania i trwałego montażu listew, spoilerów, 
progów, emblematów, listew ozdobnych z PVC, 
lusterek itp.- materiał klejący: Reinacrylat 
- nośnik: Polyethylen-Vinylacetat-Copolymer 
- wytrzymałość termiczna:- 400C do +1250C 
- odporna na promieniowanie UV i działanie 
rozpuszczalników 
- chroni przed korozją i wilgocią 

- tłumi drgania 
  

Pasta do mycia rąk Sila Star 
-pasta do mycia silnie zabrudzonych rąk 

-bez trudu zmywa oleje, tłuszcze smary, smołę 

-posiada wysokiej jakości środki czyszcząco-pielęgnujące 

-testowany dermatologicznie 

-posiada ładny zapach, kolor żółty 

Czyściwo 2-warstwowe celuloza  
Materiał: celuloza 

Opis: ----    czyściwo 2 warstwowe celulozowe nie pylące, 
wykonany w 100% z celulozy, średnica 27 cm, wysokość : 
26 cm, długość : 244 m, szerokość listka : 30,5 cm, 800 
listków    

Pojemność  4,5 L. , 10 L. 

Rozmiar :  19mm/7,5m 
 25mm/7,5m 

800 listków 

Zielone 2 warstwowe 
Niebieskie 1 warstwowe 
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Taśmy Tesa 
Taśma izolacyjna parciana z meszkiem 

Taśma izolacyjna parciana 

Taśma ta doskonale dopasowuje się do przewodu, jest 
wydajna i odporna na wilgoć - nie rozkleja się nawet po 
długim czasie. Tesa  to uniwersalna taśma do wiązania 
zespołów przewodów. Łączy w sobie istotne właściwości, 
takie jak wygłuszanie hałasu, odporność na ścieranie oraz 
solidność wiązania, jednocześnie pozwalając przewodom na 
zachowanie elastyczności, co ułatwia proces ich 
montażu..Posiada własności optymalne do stosowania 

ręcznego.  

Czyściwo bawełniane białe cięte  
Materiał: bawełna 

Czyściwo bawełniane, sprasowane w kostki po 10 kg - odzież 
pocięta i pozbawiona dodatków (guziki, zamki, itp.) 

Ręcznik Z-Z 1 i 2 warstwowe 
Materiał: makulatura lub celuloza 

wykonany w 100% z makulatury o gramaturze 1 x 38 gr./
m2, pełny wymiar listka 23 x 25 cm, wodo 
utwardzany ,wykonany w 100% z makulatury o gramaturze 
1 x 40 gr./m2, pełny wymiar listka 23 x 25 cm, wodo 
utwardzany , wykonany w 100% z celulozy o gramaturze 2 x 
20 gr./m2, pełny wymiar listka 23 x 25 cm, wodo 
utwardzany, klejony, wykonany z bibułki tissue 
makulaturowej o gramaturze 1 x 40 gr./m2, pełny wymiar 
listka 21,5 x 25 cm, wodo utwardzany  

Czyściwo bawełniane kolorowe cięte 
Materiał: bawełna 

Czyściwo bawełniane, sprasowane w kostki po 10 kg - odzież 
pocięta i pozbawiona dodatków (guziki, zamki, itp.) 

Opakowanie 3200szt,4000szt, 5000szt. 

Waga 10kg 

Waga 10 kg 

Różne  rozmiary 
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Opaska zaciskowa Norma 
Opaski są wykonane z wysokiej jakości stali, co 
zapobiega ich rdzewieniu i degradacji na skutek 
działania warunków atmosferycznych oraz wysokiej 
temperatury. Opaska może być zastosowana 
zarówno do układu chłodzenia (węże fi 16mm) jak i 
do układu zasilania gazem LPG (węże fi 8mm i fi 
12mm)  
Opaski umożliwiają wielokrotny montaż i demontaż 
węża, można je montować zarówno za pomocą 
śrubokręta jak i klucza  

Opaski zaciskowe do kabli 
-Materiał: Poliamid 6,6 

 Kolor; biały, czarny (czarne o zwiększonej odporności na 
warunki atmosferyczne, promienie UV i oleje) ,Temp. pracy -
35°C do 85C ,Palność UL 94 V 2 (samo gasnące) , 

Certyfikaty; Directive EC RoHS, Germanischer Lloyd, 
ISO_9001-2000-06  

Rozmiary od 2,5x100 do 7,8x750 

Elementy złączne i techniczne 
 
Śruby, nakrętki, podkładki, wkręty do drewna, wkręty do 
metalu, blachowkręty, nity, gipso wkręty, sprężyny talerzowe, 
łączniki, kołki rozporowe, opaski zaciskowe śruby, podkładki, 
pręty gwintowane, kotwy, Molly, wedge,, wkręty, nakrętki itp.. 

Producent:   ITALY 

Rozmiar :  od 8-12  

Ilości : szt. Kg. 
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