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Przyrządy do czyszczenia ultradźwiękami

Zastosowanie:
- czyszczenie ultradźwiękowe jest obecnie

najnowocześniejszą technologią czyszczenia
- tą metodą uzyskuje się najwyższe wyniki

czyszczenia, w trudno dostępnych miejs-
cach, przy najwyższej oszczędności
materiału czyszczonego

- odpowiednie do usuwania tłuszczów, olejów,
topników, materiałów ściernych i polerskich,
pozostałości po farbach, warstw tlenku itp.

- stosowany w przemyśle, rzemiośle, laborato-
riach

- przydatny do materiałów żelaznych 
i nieżelaznych, tworzyw sztucznych, szkła
itp. (elementy mechaniczne, elektroniczne,
optyczne i medyczne)

Pojęcia z czyszczenia ultradźwiękami:
Systemy wibracji ultradźwiękowych
Specjalnie stworzone systemy wibracji
ultradźwiękowych zamieniają energię
elektryczną w mechaniczne drgania. Te są
przesyłane przez dno wanny ze stali szlachet-
nej do płynu czyszczącego. Przy tym wytwarz-
ają się najmniejsze pęcherzyki próżniowe 

w obszarze mikrometrycznym, które implodują 
z wysoką szybkością (kawitacja). Powstające
dzięki temu wysokoenergetyczne przepływy
usuwają efektywnie zabrudzenia powierzchni
wniesionych w kąpiel czyszczącą.

Funkcja Sweep
Funkcja Sweep służy do ciągłego przesuwa-
nia maksymalnych ciśnień akustycznych,
przez co zostaje zapewnione jednorodne
rozprzestrzenianie się pola akustycznego.
Poza tym unika się stojących fal.
Prowadzi to do optymalnego rozdzielenia
mocy kawitacyjnych i tym samym do optymal-
nego rozdzielenia wydajności czyszczenia 
w całej kąpieli czyszczącej i na produktach
podlegających czyszczeniu. 

Funkcja Degas i Autodegas
Funkcja dla przyspieszenia odgazowania
płynów po ponownym napełnieniu komory
technologicznej. Dla optymalnego działania
kawitacji ultradźwiękowej w cieczy czyszczą-
cej lub w przypadku płynów wspomagających
ultradźwięk.

Systemy wibracji
ultradźwiękowych

Funkcja Sweep

Funkcja Degas

Przyrządy do czyszczenia ultradźwiękami

V
69005
Wykonanie 
Korpus, wanna, wkładany kosz i pokrywa ze stali
szlachetnej. Wbudowane, regulowane termostatycz-
nie ogrzewanie od 30°-85°C i dawkownik czasu.
Wyposażenie w ultradźwięki 35 kHz. 
Zastosowanie 
Idealne do odtłuszczania, czyszczenia ze środków
docierających, polerskich i bębnujących, olejów 
do wytłaczania i tłuszczów do ciągnienia, a także
wysokowydajnych smarów chłodzących. 
Dzięki falom ultradźwiękowym następuje oszczędza-
jące i gruntowne oczyszczanie. 

69006
Wykonanie
Wanna wibracyjna ze specjalnej stali odpornej na
kawitację. Duża moc dzięki dodatkowym systemom
drgań. 2 poziomy czyszczenia, wysoka moc
grzewcza dla krótszych czasów nagrzewania,
ogrzewanie odporne na pracę przy niedostatecznym
smarowaniu. Praktyczna obsługa dzięki zdejmowa-
nemu kablowi instalacyjnemu zasilacza. Szybki
odpływ ze spawanym orurowaniem, moduł chronią-
cy przed kroplami wody. Dawkownik czasu ultra-
dźwięków, dający się regulować w zakresie 
0-15 min. oraz ruch nieprzerwany. Regulacja
ogrzewania od 30°-80°C.

Uwaga: 
Akcesoria na zamówienie. Koncentraty czyszczące
ultradźwiękowo zobacz nr kat.69010 - 69014. 

69005 201

typ wymiar przyrządu objętość wielka częstotliwość 69005 … 69006 …
wys. x szer. x głęb. mm litry maks. stała moc

S 30 H 265 x 175 x 215 2,75 300 201
S 100 H 394 x 275 x 372 9,50 600 F ( ) 202
S 300 H 606 x 405 x 400 28,00 1200 F ( ) 203
X-tra 30 360 x 205 x 250 3,00 2 x 240 ( ) 101

X-tra 150 425 x 315 x 350 14,00 2 x 600 F ( ) 104

69005 202

69005 203

69006 104

69006 101

69005 - 69006
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Koncentraty czyszczące ultradźwiękowo

V
Wykonanie
Środki czyszczące Elma Tec Clean są wysoko-
wydajnymi koncentratami, opracowanymi specjalnie 
do wysokowydajnych aparatów ultradźwiękowych.
Oprócz zadania rozwiązywania specjalnych proble-
mów związanych z czyszczeniem przemysłowym
należy pamiętać o ochronie wystawionych na silne
obciążenie wanien wibracyjnych przyrządów 
ultradźwiękowych.
Ultradźwiękowe wanny wibracyjne poddane są
działaniu częstotliwości od 25 do 130 kHz. Ultra-
dźwięk wytwarza przy tym małe pęcherzyki kawitacyj-
ne, które w połączeniu z właściwym środkiem
czyszczącym uwalniają zabrudzenie. Wanny wibra-
cyjne ze specjalnej stali szlachetnej narażone są przy
tym na silne naprężenia zginające.
Środki czyszczące, które nie uwzględniają tego
aspektu, zawierają niekiedyjony, które przyspieszają
usuwanie materiału lub korozję. Silne korodenty
bardzo skracające trwałość to np. jony halogenkowe.
Chlorki i fluorki w kwaśnym środowisku są pod tym
względem najbardziej agresywne. Elma Tec Clean
wydłuża trwałość przyrządów ultradźwiękowych.

Uwaga:
Przyrządy Elma do czyszczczenia ultradźwiękami
zobacz nr kat.69005 - 69006.

69010
Elma Tec Clean A1
Zastosowanie
Jako środek czyszczący do elektroniki i optyki
precyzyjnej. Specjalnie do czyszczenia płytek
drukowanych i podzespołów elektromechanicznych.
Czyszczenie części z resztek cieczy, odcisków
palców lub kurzu. Dawkowanie 3-10 %.

69012
Elma Tec Clean A3
Zastosowanie 
Idealny do czyszczenia metali i obróbki mechanicz-
nej. Do stali szlachetnej, stali, żelaza, żeliwa
szarego, tytanu i metali szlachetnych po toczeniu,
frezowaniu, docieraniu, polerowaniu, bębnowaniu,
ciągnieniu i tłoczeniu. Łatwo usuwa pasty polerskie,
oleje, tłuszcze, wióry itp. także z otworów i trudno
dostępnych miejsc. Dawkowanie 3-6 %.

69013
Elma Tec Clean A4
Zastosowanie 
Alkaliczny uniwersalny środek czyszczący. 
Do metali, metali kolorowych, metali lekkich, szkła,
gumy, ceramiki i tworzyw sztucznych odpornych 
na zasady. Usuwa popularne zabrudzenia jak olej,
tłuszcz, resztki pasty polerskiej. Powoduje osiadanie
usuniętych olejów, tłuszczów oraz wosków 

na powierzchni kąpieli, potem mogą być one
spłukane w przyrządzie ultradźwiękowym z listwą
przelewową. Dawkowanie 1-5 %.

69014
Elma Tec Clean A5
Zastosowanie 
Silny środek czyszczący do żelaza i metalu lekkie-
go. Środek czyszczący w proszku do usuwania
silniejszych zabrudzeń takich jak zżywiczenia,
zanieczyszczenia nagarem, resztki smoły jak
również resztki farb i lakierów. Do czyszczenia 
w czasie pracy części samochodowych, narzędzi
skrawających i pozostałych części maszynowych.
Dawkowanie 1-4 %.

A1 A3 A4 A5
zawartość zawartość 69010 … 69012 … 69013 … 69014 …

l g
2,5 – 101 101 101

10,0 – ( ) 102 102 102
– 850 101

69010 - 69014

Środek do intensywnego mycia

Wykonanie
Mocny środek, doskonale nadaje się do czyszczenia
maszynowego. Bez środków konserwujących, nie-
perfumowany. Znajduje zastosowanie wszędzie tam,
gdzie trzeba usunąć uporczywe, tłuste zabrudzenia:
w warsztatach i zakładach przemysłowych. Środek
nie jest agresywny wobec gumy, tworzywa sztucz-
nego i metali, z tego powodu ma uniwersalne
zastosowanie.
Zastosowanie
Środek można rozpylać lub natryskiwać, nanosić
szczotką lub gąbką, nadaje się również do stosowa-
nia w wysokociśnieniowych urządzeniach
myjących. W zależności od stopnia zabrudzenia
może być stosowany w postaci czystej lub rozcień-

czonej. Do czyszczenia konserwującego zaleca się
stosowanie roztworu od 2 do 10%. 
Do gruntownego mycia zaleca się w zależności 
od stopnia zabrudzenia roztwór 10% aż do czystego
koncentratu. Po zakończeniu pracy ręce wymyć 
i wytrzeć. Następnie wetrzeć w dłonie krem pielęg-
nacyjny (nr kat. 68025). Przy dłuższym kontakcie
skóry ze środkiem zaleca się założenie rękawic
ochronnych.

Uwaga:
Środek ten odpowiada przepisom ustawy o środ-
kach spożywczych i artykułach pierwszej potrzeby.
Ulega biodegradacji.

69040 100

zawartość 69040 …

spryskiwacz 750 ml 100
kanister 10 l 201
beczka 200 l F ( ) 203

69040 201

69040

Wydajność potrzebuje jakości.
www.atorn.pl

Klucze widełkowe z rolkami ATORN:

 ATORN.



ß Narzędzia specjalne i ochrona pracy

Zamówienia Hotline - Fax: 032 205 37 63 www.hhw.pl 69.3. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.

6

Środek do usuwania oleju HHW

Wykonanie
Usuwa plamy po oleju z prawie wszystkich materia-
łów i powierzchni. Zamienia olej na mikrocząsteczki
oleju. Izolowane mikrocząsteczki oleju nie mają już
własności przylegania do podłoża 
i mogą być łatwo usunięte z powierzchni.
Zakres stosowania:
Usuwanie oleju i tłuszczu z narzędzi, detali, maszyn,
posadzek betonowych i powłok z tworzyw sztucz-
nych.
Cechy:
• całkowicie przyjazny dla środowiska
• ulega biodegradacji powyżej 99%
• nie zawiera rozpuszczalników
• nie jest żrący
• nie jest ani palny, ani wybuchowy
• nie tworzy trujących oparów.

Zastosowanie
Nanieść lub rozpylić środek na plamy olejowe lub 
z tłuszczu, pozostawić na kilka minut, przy mocniej-
szym zabrudzeniu na dłuższy czas (niewielkie
zroszenie wodą wzmacnia skuteczność działania
środka), następnie zetrzeć lub spryskać wodą,
mieszankę wciągnąć odkurzaczem ew. usunąć przy
pomocy środka wiążącego oleje (nr kat 69215).

69100 101

zawartość 69100 …

spryskiwacz 1 l 101
kanister 5 l 102

beczka 200 l F ( ) 103

69100 102
później

69100

wcześniej

zawartość 69153 …

sprayer (pusty) 101
kanister 5 l 102

kanister 10 l 103
kanister 25 l ( ) 104

HHW ÖKO-AIR Środek czyszczący Novaclean

ß
Wykonanie
Przemysłowy środek do mycia, w kanistrze
5-litrowym na ok. 20 napełnień,
10-litrowym na ok. 40 napełnień,
25 litrowym na ok. 100 napełnień.

Zastosowanie
Myje i odtłuszcza wszelkie powierzchnie (drewno
zapuścić na koniec olejem). Usuwa oleje, tłuszcze,
smołę, bitum i wiele innych. Bardzo dobrze nadaje
się do czyszczenia hamulców. Zapobiega
unoszeniu się pyłów przy naprawie hamulców.

69153

69153

69165 …

pistolet do pompowania 101
klucz specjalny 102
kurek spustowy 103

komplet części zamiennych 105

Akcesoria do środków w spray'u EKO-AIR HHW

69165 101
Adapter do pistoletu - pompki bez złącza na
przewód giętki
Zastosowanie
Do ponownego wypełniania rozpylacza sprężonym
powietrzem.

69165 102
Klucz specjalny

69165 103
Kurek spustowy (z odpowietrzeniem) 
Do kanistrów 5, 10 i 25 l.

69165 105
Komplet części zamiennych, 5 części.

69165

Wysokowydajna ścierka do czyszczenia Scotch Brite

Q
Wykonanie
Z patentową kombinacją włókien z poliestru i nylonu.
Umożliwia to bardzo ekonomiczne czyszczenie przy
użyciu niewielkiej siły zarówno wodorozpuszczalne-
go jak też zawierającego tłuszcz brudu. Wchłanianie
tłuszczu i brudu jest 100 razy większe niż 

w przypadku tradycyjnych ścierek do czyszczenia.
Ścierkę można prać w pralce do 95°C. Kolor
niebieski. 
Opakowanie = 5 sztuk.
Zastosowanie
Nadaje się do wszystkich powierzchni. Czyszczenie
na sucho, wilgotno lub na mokro.

69167

wymiary ścierki 69167 …
ok. cm
36 x 32 101

69167

69165 105

69165 101 69165 102 69165 103
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Ścierki celulozowe

(
Wykonanie
Białe, miękkie jak materiał, wysoka odporność 
na rozerwanie, 1 warstwowy Airlaid, 135 sztuk 
w pudełku dozującym.
Zastosowanie
Bardzo miękka ścierka do czyszczenia o wysokiej
chłonności wody i mydła. Do czyszczenia rąk.

69170

wymiary ścierki 69170 ...
ok. cm
30 x 32 101

69170

Rolki z papierowymi ścierkami do czyszczenia

(
Wykonanie
Niebieska, ciężka ścierka do wycierana, chusteczka
higieniczna, wytłaczana powierzchnia, perforowana,
odporna na rozerwanie.
Dzięki innowacyjnej wytłaczanej powierzchni
pojedyńcze warstwy są ze sobą tak dokładnie
połączone, że ścierki mają szczególnie dużą
objętość, są elastyczne i chłonne.
Zastosowanie
Wysoka chłonność, szybkie i efektywne wchłanianie
cieczy. Suche powierzchnie w kilka sekund.

Uwaga:
Dozownik do produktu w rolce zobacz nr kat. 69190.

69175 101
Typ Advanced 430
Wykonanie
2-warstwowe, jakość TAD, rolka po 100 ścierek.

69175 102
Typ Advanced 420 
Wykonanie
2-warstwowe, jakość Hybrid, rolka po 1500 ścierek.

69175 101

wymiary ścierki 69175 ...
ok. cm
34 x 37 101
34 x 37 102

69175 102

69175

Rolki z papierowymi ścierkami i dozowniki

(
69176 101
Wykonanie
Wchłaniająca i odporna na rozerwanie ścierka 
do wycierania w jakości Hybrid Tzn. ta 2-warstwowa
ścierka składa się z warstwy TAD i jednej warstwy
chusteczki higienicznej. Obie warstwy są połączone
niebieskawymi wytłaczanymi liniami. 2 rolki po 750
ścierek.

69176 102
System dozownika odwijania z wewnątrz
Wykonanie
Uchwyt ścienny do odwijania z wewnątrz, zamyka-
ny. Tworzywo sztuczne, kolor nieprzezroczysty
niebieski/czarny.
Zastosowanie
Na rolki ze ścierkami do wycierania do 43 cm.

69176 101 69176 102

typ wymiar ścierki wys. x szer. x głęb. 69176 ...
ok. cm mm

rolka z papierowymi ścierkami 24 x 34 - 101
system dozujący - 420 x 330 x 345 102

69176

www.atorn.pl

Wydajność potrzebuje jakości.
Suwmiarki cyfrowe ATORN:

pomiarowych ATORN.
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Ścierki do czyszczenia z włókniny

(
Uwaga:
Dozownik do kartonów WiperPak i dużych worków
zobacz nr kat. 69190 - 69195.

69183 101
Typ Premium 520
Wykonanie
Szare, 1-warstwowe, perforowane, 390 ścierek,
produkt w rolce w kartonie WiperPak.
Zastosowanie
Chłonne i odporne na rozerwanie. Do czyszczenia
na sucho i na mokro. Miękkie, oszczędzające
powierzchnię i o charakterze tekstylnym. Umożli-
wiają precyzyjne czyszczenie. Wysoka i szybka
absorpcja, mogą być stosowane ze wszystkimi
rozpuszczalnikami.

69183 102
Typ Premium 520
Wykonanie
Jak nr kat. 69183 101, ale ze 140 ścierkami 
w dużym worku.

69184 102
Typ Premium 530
Wykonanie
Niebieskie, 1-warstwowe, perforowane, 100 ścierek
w dużym worku.
Zastosowanie
Ścierki przypominające tekstylne do ciężkich prac
związanych z czyszczeniem i do pracy z mocnymi
rozpuszczalnikami. Wysoka odporność na rozerwa-
nie i duża chłonność. Wytłaczana powierzchnia
umożliwia szybkie wchłanianie oleju. Dzięki wysokiej
objętości ręce są chronione przed metalowymi
wiórami. Izolują przed wysoką temperaturą.

wykonanie liczba ścierek wymiary ścierki 69183 ... 69184 …
sztuk cm

WiperPak 390 32 x 38 101
duży worek 140 38,5 x 43 ( ) 102
duży worek 100 38,5 x 43 102

69183 101

69183 102

69184 102

69183 - 69184

Dozownik (pusty) do ścierek do czyszczenia

(
69190 100
Stojak
Wykonanie
Z anodyzowanej rurki stalowej.
Zastosowanie
Na rolki ze ścierkami do wycierania do 43 cm
szerokości.

69190 101
Stojak
Wykonanie
Z metalu/tworzywa, z kółkami i uchwytem na worki.

Zastosowanie
Na rolki ze ścierkami do wycierania do 43 cm
szerokości.

69190 102
Uchwyt na ścianę
Wykonanie
Z metalu. 
Zastosowanie
Na rolki ze ścierkami do wycierania do 43 cm
szerokości.

69195
Worki na odpad 70 l.
Zastosowanie
Do nr kat. 69190 101.

69195 101
Wykonanie
Niebieskie, mocne 18 µm HDPE, 
50 sztuk/rolka.

69195 102
Wykonanie
Zielono-przezroczyste, bardzo mocne 
50 µm LDPE, 25 sztuk/rolka.

69190 - 69195

typ wymiary ścierki 69190 ... 69195 ...
wys. x szer. x głęb. mm

stojak 870 x 510 x 520 100
stojak 850 x 550 x 550 101

uchwyt na ścianę 250 x 510 x 350 102
worki na odpady 1000 x 575 101
worki na odpady 1000 x 575 102

69190 101

69190 102

69190 100

69195 101
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Ścierki do czyszczenia/stojak

69200 201
Ścierki z włókniny, kolorowe
Wykonanie
Bawełna z dodatkami, ok. 415 ścierek.
Zastosowanie
Do bardzo dużych zabrudzeń.

69200 203
Ścierki włókninowo-celulozowe w rolce
Wykonanie
Bardzo mocne, białe, ok. 500 listków. Wytrzymałe 
w stanie mokrym, dobrze wchłaniające, odporne 
na rozpuszczalniki.
Zastosowanie
Wszędzie tam, gdzie ścierki nie mogą pozostawiać
kłaczków i mają być wytrzymałe na wilgoć.

69200 204+105
Rolka z niebieskimi ścierkami Multiclean
Wykonanie
Duża wytrzymałość na wilgoć.
Zastosowanie
Dla przemysłu i rzemiosła, optymalne do lekkich 
i dużych zabrudzeń.

69200 204
3-warstwowe, wytłaczana powierzchnia i brzeg, ok.
1000 listków.

69200 105
2-warstwowe, wytłaczane punktowo, ok. 1000 listków.
Opakowanie po 2 rolki.

69 200 106
Wykonanie
Wysokogatunkowa i stabilna 3 warstwowa ścierka 
do czyszczenia, niebieska, klejone warstwy. Silna
absorpcja i wytrzymała na rozrywanie. Opakowanie
po 2 rolki.
Zastosowanie
Do czyszczenia jak również do usuwania brudu, olejów
i tłuszczów.

69200 206
Rolka z niebieskimi ścierkami do wycierania 
na mokro Polytex®

Wykonanie
Mogą być prane, bez silikonu, odporne na rozerwanie,
nie zostawiają kłaczków, odporne na działanie
rozpuszczalników, antystatyczne, ok. 500 listków.
Zastosowanie
Do czyszczenia i wycierania w przemyśle spożywczym,
dużych kuchniach, rzemiośle itd.

69201
Stojak
Wykonanie
Na kółkach, z uchwytem na worek na odpady. Dostawa

bez worka na odpady i rolki do czyszczenia.
Zastosowanie
Na rolki ze ścierkami do 42 cm szerokości rolki.
Uwaga:
Worki na odpady z tworzywa sztucznego zobacz 
nr kat. 69195 + 85851.

69201 

ścierki do czyszczenia stojak
wymiary ścierki 69200 … 69201 …

ok. cm
– 101

415 ścierek 35 x 33 201
500 listków 38 x 27 203

1000 listków 35 x 37 204
1000 listków 36 x 36 105
500 listków 38 x 38 106
500 listków 38 x 32 206

69200 201

69200 203
69200 204

69200 - 69201

Wilgotne ścierki do czyszczenia

m
Wykonanie
W wiadrze z dozownikiem z ok. 72 ścierkami 

25 x 25 cm.
Zastosowanie
Do czyszczenia rąk i powierzchni, np. narzędzi,
stołów warsztatowych itp., bez wody. Usuwają także
olej, klej, tłuszcz itp.

69205

wiadro 69205 …
=

ok. 72 sztuk 101

69205

Dozownik ręczników składanych/ręczniki składane

69210 201
Dozownik ręczników składanych
Wykonanie
Giętka konstrukcja zamka. Specjalny zarys rowka
dozownika gwarantuje łatwe wyciąganie ręcznika.
Dozownik możne zostać bez problemu napełniony,
jeszcze zanim będzie całkiem pusty. Wielkość: 30,5 x
13,2 x 38,9 cm.

69210 202-203
Ręczniki składane
Wykonanie
Ekstra miękkie, higieniczne i odporne na rozerwanie. 
Z nowym rodzajem technologii wytłaczania LIM dla

lepszego i szybszego wchłaniania wilgotności.
Technika zaginania gwarantuje kontrolowane użytkowa-
nie i sprawia, że użytkownik dotyka tylko tego ręcznika,
którego sam używa. Testowany hypoalergiczne.

69210 202
Wykonanie
2-warstwowe chusteczki higieniczne, 3045 chusteczek,
białe. Wielkość: 23,5 x 25,0 cm.

69210 203
Wykonanie
3-warstwowe chusteczki higieniczne, 1890 
chusteczek, bardzo białe. Wielkość: 23,5 x 34,0 cm.

69210 202

69210 201

69210 203

69210 …

dozownik ręczników składanych 201
ręczniki składane, 2-warstwowe 202
ręczniki składane, 3-warstwowe 203

69210

69200 206

69200 106
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Środek wiążący olej

69215 101
Wykonanie
Szybko działa i bardzo dobrze wchłania. Ze 100%
granulatu pianki poliuretanowej, hydrofobowy.
Zastosowanie
Środek wiążący olej i chemikalia do flizowanych 
i lakierowanych podłóg przemysłowych.

69215 102
Wykonanie
Szybko działa i bardzo dobrze wchłania. Na bazie
hydrokrzemianu magnezowego/sepiolitu. Produkt
chemicznie całkowicie obojętny, niepalny i nie
trujący.
Zastosowanie
Nadaje się zwłaszcza do wszelkiego rodzaju
emulsji. Bezpiecznie wchłania rozlane chemikalia,
oleje, tłuszcze, paliwa i inne niebezpieczne płyny.

69215 101 69215 102

wielkość ziarna 1 worek wiąże zawartość waga 69215 …
mm ok. l ok. l ok. kg

0,125 - 4 33 50 12 101
0,5 - 1 15 32 20 102

69215

Węże absorpcyjne PIG-STAR

Wykonanie
8 cm grubości, 122 cm długości. Wydajność 
ok. 2,85 l na wąż. 40 węży w kartonie.
Zastosowanie
Czyste rozwiązanie w bezpiecznym i przyjaznym dla
środowiska miejscu pracy. Wchłania oleje, czynniki
chłodzące i wszystkie nieagresywne związki
węglowodorowe.

69220Przykład zastosowania

karton 69220 …
=

40 szt. 101

69220

Ścierki i rolki absorpcyjne do oleju

m
Zastosowanie
Ścierki absorpcyjne do oleju są efektywne i ekono-
miczne w użyciu. Dobrze wchłaniająca włóknina
zbiera skutecznie olej lub inne nierozpuszczalne 
w wodzie chemikalia czy to z posadzki czy z wody.
Po 2-minutowym czasie nasiąkania ścierka zbiera
12-krotną ilość swojej masy i nawet w stanie
pełnego nasiąknięcia nie tonie. Ścierki 
po wykręceniu można ponownie stosować oraz
długo i bez problemów przechowywać. W wyniku
spalania zużytych ścierek nie powstają żadne
trujące związki, włóknina PP spala się całkowicie.

69225
Ścierki absorpcyjne do oleju, ekstra chłonne 
300 g/m2, na rolce, długość ok. 46 m, szerokość 
40 cm.

Uwaga:
Pasujący stojak na kółkach zobacz nr kat. 69201.

69226
Ścierki absorpcyjne do oleju, ekstra chłonne 
300 g/m2, 100 ścierek, ok. 40 x 40 cm.

69225 - 69226

rolki ścierki
69225 … 69226 …

101 201

69225 - 69226

Caramba Super Spray wielofunkcyjny

r
Caramba Super - Oryginał/Spray wielofunkcyjny
Odrdzewiacz, smar, spray do styków, ochrona
antykorozyjna, środek czyszczący. Bardzo dobra
smarowność przy wysokim ciśnieniu (wartość VKA:
1.900N). Wysoka wyporność wilgotności i ochrona
antykorozyjna.

Odporne na działanie temperatury w zakresie 
od -40°C do +180°C. 
Bez substancji stałych, bez silikonu, bez zżywicze-
nia, dobra zdolność penetracji. 

69820

zawartość 69820 …
ml

500 rozpylacz 101
5000 kanister 102

69820
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Caramba MoS2

r
Odrdzewiacz, olej smarowy i penetrujący. Dobra
smarowność przy wysokim ciśnieniu (wartość VKA:
1.200N odpowiada ok.120 kg). Odporny na działa-
nie temperatur od -40°C do + 450°C, nadaje się do

ultra próżni. Idealne działanie smarujące 
w suchej atmosferze, bez silikonu.

69823

zawartość 69823 …
ml

500 101

69823

Ekspresowy spray do kontaktów Caramba

r
Usuwa usterki spowodowane wilgocią na systemach
zapłonowych i instalacjach elektrycznych. Wysokie 
i długotrwałe działanie czyszczące. Usuwa i wypiera
wilgoć. Działa na stal, żelazo, metale lekkie 

i tworzywa sztuczne. Optymalna zdolność penetracji
gwarantuje efektywne działanie. Odporne 
na działanie temperatury w zakresie od 
-50°C do +180°C.

69826

zawartość 69826 …
ml

500 101

69826

Aktywny spray do wykrywania nieszczelności Caramba

r
Wykrywa niezawodnie nieszczelnie miejsca 
na przewodach gazowych lub ze sprężonym
powietrzem. Niezawodna i szybka diagnoza dzięki
mocnemu tworzeniu piany. Nadaje się do gazowych
robót instalacyjnych i urządzeń kontrolnych. 
PH-neutralne i zgodne z wszystkimi stosowanymi

uszczelnieniami w dziedzinie instalacji. Nie palny,
nie reaguje z gazami i czynnikami chłodniczymi.
Odporne na działanie temperatury w zakresie od -
15°C do +50°C. Dopuszczenie DVGW zgodnie 
z DIN 14291. Nie nadaje się do przewodów
prowadzących tlen.

69829

zawartość 69829 …
ml

500 101

69829

SIlikon w spray'u Caramba

r
Wielofunkcyjny smar i środek pielęgnacyjny 
do metalu, tworzyw sztucznych i gumy. Odporny 
na działanie temperatur od -30°C do +200°C,
bezbarwny i bezwonny, nie tworzy plam. Wysoka

wodoodporność zapobiega niepożądanemu
zlodowaceniu. Dopuszczony do przemysłu prze-
twórstwa spożywczego.

69832

zawartość 69832 …
ml

500 301

69832

Wysokowydajny odrdzewiacz Caramba Rasant 

r
Bardzo dobra zdolność penetracji, luzuje mocno
zardzewiałe części metalowe. Efektywny wobec
resztek kleju, skorupami brudu i spieczeniami, 
bez silikonu.

69835

zawartość 69835 …
ml

500 101

69835

Spray Caramba PTFE

r
Uniwersalny środek smarujący i ochronny na bazie
syntetycznej. Bardzo dobre właściwości smarowania
suchego i bardzo dobre konieczne właściwości
eksploatacyjne, bardzo dobra smarowność przy
wysokim ciśnieniu  (wartość VKA: 1.600N odpowiada

ok.160 kg). Odporny na chemikalia, nie przewodzi
prądu, bez silikonu. Odporny na działanie temperatur
od -30°C do +250°C, nadaje się do wszystkich
atmosfer (również próżni), wysoka wodoodporność
zapobiega niepożądanemu zlodowaceniu.

69833

69833

zawartość 69833 …
ml

500 101
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zawartość 69838 …
ml

400 101

Wysokowydajny spray antyodpryskowy Caramba69838

r
Ochrona przeciw odpryskom spawalniczym,
zapobieganie uszkodzeniom elementów obrabia-
nych - niepalny gaz napędowy ciekły dla bezpiecz-
nego spawania na pustej przestrzeni. Optymalne

zastosowanie dla spawania elektrycznego oraz w
osłonie gazów na stali, aluminium i stali nierdzew-
nej. Zgodny z DIN 8572.

69838

Cynk w spray'u Caramba (matowy szary)

r
Długotrwała ochrona przed korozją dla powierzchni
metalicznych. Galwaniczna ochrona antykorozyjna,
szybkoschnący, bardzo dobra zdolność przewodze-
nia w spawaniu punktowym. Wyśmienita ochrona
antykorozyjna (ponad 1140 (h w teście odporności
na słoną mgłę wg DIN EN ISO 9227). Dający się

polakierować, odporny na działanie temperatur 
do +600°C. Wysuszona powłoka zawiera 98%
czystego cynku. Pyłosuchy po ok. 10 minutach,
suchy w dotyku po ok. 20-30 minutach.

69841

zawartość 69841 …
ml

500 101

69841

Cynk w spray'u Caramba (Alu-jasny)

r
Długotrwała ochrona przed korozją dla powierzchni
metalicznych i do obróbki powierzchni ocynkowa-
nych ogniowo. Galwaniczna ochrona antykorozyjna,
szybkoschnący, bardzo dobra zdolność przewodze-
nia w spawaniu punktowym. Dobra ochrona
antykorozyjna (ponad 144 h w teście odporności na

słoną mgłę wg DIN EN ISO 9227). 
Odporny na ścieranie i dający się polakierować.
Odporny na działanie temperatury do +200°C.
Pyłosuchy po ok. 10 minutach, suchy w dotyku 
po ok. 20-25 minutach.

69842

zawartość 69842 …
ml

500 101

69842

Wysokowydajna pasta/spray miedziany Caramba

r
Odporna na wilgoć warstwa ochronna i poślizgowa.
Zapobiega zapiekaniu, korozji i zacieraniu. 
Do stosowania jako smarowanie montażowe dla
złączy śrubowych rur, kołnierzy, rur wydechowych,
komory spalania itd. Dobre działanie smarnicze 
i zdolność szczepna również przy wysokich ciśnie-
niach (wartość VKA zgodnie z DIN 51350: 5.000N).
Skuteczna ochrona przed korozją i ścieraniem. 
Nie zawiera kwasów i silikonu, nie ulega zżywicze-

niu. Odporne na działanie temperatury w zakresie
od -30°C do +1.100°C. Smarowanie złączy
śrubowych, złączy wtykowych i kołnierzy, które 
są narażone na działanie wysokich temperatur. 
Nie stosować do systemów ABS i ESP.

zawartość zawartość 69844 …
g ml

200 - 101
- 500 301

69844

Intensywny środek czyszczący dla przemysłu Caramba

r
Rozpuszcza i usuwa w szybko i dokładnie zeskoru-
piały i zżywiczony brud, olej, tłuszcz i inne pozo-
stałości Szybkoschnący oraz wywiewanie bez
pozostałości. Nie korozyjny, bez silikonu. Zawiera
aceton. Do czyszczenia i usuwania z części
maszyn, powierzchni, lin stalowych, kół zębatych
etc.

69847

69847

zawartość 69847 …
ml

500 101

69844 301

69844 101
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Wielofunkcyjny spray WD-40

Ü
Wykonanie
- odrdzewiacz,
- środek do smarowania,
- spray do styków,
- środek czyszczący,
- ochrona antykorozyjna,
… w jednym!

WD-40 nie zawiera silikonu i żywicy. Podchodzi pod
warstwy rdzy, uwalnia zablokowane mechanizmy 
i zatarte części pojazdów i maszyn. Usuwa uporczy-
we zabrudzenia, oddala wilgoć od styków elektrycz-
nych i zapobiega tworzeniu prądów pełzających.
WD-40 pozostawia cienką warstwę ochronną, która
zapobiega tworzeniu się wilgoci i rdzy na metalo-
wych częściach.

69850 101
Pojemnik ze spray'em, zawartość 250 ml.

69850 202
Pojemnik ze spray'em, zawartość 400 ml.

69850 102
Puszka Smart Straw
Wykonanie
Przy złożonej rurce wentyl rozpyla powierzchniowo,
przy rozłożonej rurce punktowo. Uciążliwe szukanie
i nakładanie rurki odpada. Zawartość 450 ml.

69850 203
Kanister, zawartość 5 litrów.

69850 204
Rozpylacz ręczny/rozpylacz
Idealnie przystosowany do dozowania i dystrybucji
WD-40. Bez zawartości. Pojemność 500 ml.

69850 101

zawartość 69850 …

250 ml 101
400 ml 202
450 ml 102

5 ltr. 203
rozpylacz (pusty) 204

69850 202

69850 204

69850

69850 203

Spray Ballistol (olej uniwersalny)

Wykonanie
Zastosowanie wielorakie. Tworzy alkaliczną warstwę
ochronną na metalach, neutralizuje pot dłoni i inne
kwaśne pozostałości wywołujące korozję . Dzięki
niskiemu napięciu powierzchniowemu i niezwykłej
zdolności penetracji dociera także do najmniejszych
kątów i najdrobniejszych rys w metalu. Nie zawiera
żywic i kwasów, odporny na starzenie, nie zawiera
FCKW, ulega biodegradacji i jest nieszkodliwy dla
środowiska.  Absolutnie łagodny dla skóry 

i przystosowany do kontaktu z żywnością.
Zastosowanie
W warsztatach samochodowych, rzemiośle 
i przemyśle, np. jako środek konserwujący 
i pielęgnacyjny do narzędzi pomiarowych i narzędzi
wszelkiego rodzaju. Idealny do magazynowania
form wtryskowych i części oraz do składowania 
i konserwacji wysokowartościowych maszyn.
Zapobiega odciskom palców i korozji. Również 
do pielęgnacji drewna, tworzywa sztucznego i skóry.

69855

zawartość 69855 …
ml

200 101

69855

Aktywny środek do czyszczenia stali nierdzewnej Caramba

r
Czyszczenie i ochrona wszystkich powierzchni
metalowych wewnątrz i zewnątrz. Usuwa brud,
plamy wapienne, nalot rdzy, tłuszcze, oleje i żywice,
skuteczny na stali szlachetnej, aluminium, miedzi 

i mosiądzu, optymalna ochrona przed nalotem,
antystatyczne działanie, sprawdzony NSF - dopusz-
czony do przemysłu przetwórstwa spożywczego.

69848

69848

Preparat do czyszczenia hamulców i części Caramba

r
Czyszczenie hamulców i innych części samochodo-
wych. Szybkoschnący i odparowywanie bez pozo -
stałości. Bardzo dobre oddziaływanie czyszczące,
bez acetonu. Neutralny dla gumy, tworzywa
sztucznego i powierzchni lakierowanych. Bez
silikonu i odtłuszczający.

69849 101

zawartość 69849 ...
ml

600 101

69849

zawartość 69848 …
ml

500 101

69850 102
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Holz/Leder Balsaholz/Kork Metall ABS PVC PMMA GFK PE/PP/POM/ TPO/TPE Gummi

PTFE/PA12

Holz/Leder 5011 5039 5011 5011 5011 5889 5011, 5039 5889+5150 5011+5150 5300, 5925

Balsaholz/ Kork 5039 5039 5039 5039 5039 5889 5039, 5925 5889+5150 5011+5150 5300, 5925

Metall 5011 5039 5039, 5889 5889, 5925 5925 5889 5889 5889+5150 5011+5150 5925

ABS 5011 5039 5889, 5925 5950 5300 5889 5011, 5300 5300, 5889+5150 5300, 5889+5150 5300, 5925

PVC 5011 5039 5925 5300 5300 5889 5011, 5300 5300, 5889+5150 5300, 5889+5150 5925

PMMA 5889 5889 5889 5889 5889 5889 5889 5889+5150 5889+5150 5011

GFK 5011, 5039 5039, 5925 5889 5011, 5300 5011, 5300 5889 5011, 5300 5889+5150 5889+5150 5925

PE/PP/POM/PTFE/PA12 5889+5150 5889+5150 5889+5150 5300, 5889+5150 5300, 5889+5150 5889+5150 5889+5150 5889+5150 5889+5150 5925+5150

TPO/TPE 5011+5150 5011+5150 5011+5150 5300, 5889+5150 5300, 5889+5150 5889+5150 5889+5150 5889+5150 5925+5150 5925+5150

Gummi 5300, 5925 5300, 5925 5925 5300, 5925 5925 5011 5925 5925+5150 5925+5150 5925

Silikongummi – – 5300+5150 5300+5150 5300+5150 5300+5150 5300+5150 5300+5150 5300+5150 5300+5150

. 69860 - 69875 k Systemy klejenia

Nowoczesna technologia klejenia stała się w wielu dziedzinach pewnym i tanim sposobem łączenia elementów. Kleje wysokiej jakości
znajdują zastosowanie w najróżniejszych dziedzinach.

Zamknięcia obrotowo-dozujace
Patentowe obrotowe zamknięcie dozujące jest cechą szcze-
gólną klejów ergo.® i ma wiele zalet:
– Obsługa jedną ręką - otwieranie i zamykanie jedną ręką,

drugą, wolną ręką można ustalić detale.
– Otwór dozujący nie zakleja się - całkowite dokręcenie

zamknięcia powoduje równoczesne czyszczenie dyszy 
i absolutnie szczelne zamknięcie.

– Precyzyjne dozowanie - im mniej lub bardziej zamknięcie
jest zakręcone, tym mniej lub więcej kleju może wypłynąć.

– Jednoczęściowa butelka - butelka i zamknięcie dozujące
tworzą całość, zagubienie kapturka zamykającego jest
niemożliwe. 

(1) = zamknięte, 
(2) = otwarte.

drewno/skóra drewno balsa/ metal ABS PVC PMMA GFK PE/PP/POM/ TPO/TPE guma

PTFE/PA12

drewno/skóra 5011 5039 5011 5011 5011 5889 5011, 5039 5889+5150 5011+5150 5300, 5925

drewno balsa/ korek 5039 5039 5039 5039 5039 5889 5039, 5925 5889+5150 5011+5150 5300, 5925

metal 5011 5039 5039, 5889 5889, 5925 5925 5889 5889 5889+5150 5011+5150 5925

ABS 5011 5039 5889, 5925 5950 5300 5889 5011, 5300 5300, 5889+5150 5300, 5889+5150 5300, 5925

PVC 5011 5039 5925 5300 5300 5889 5011, 5300 5300, 5889+5150 5300, 5889+5150 5925

PMMA 5889 5889 5889 5889 5889 5889 5889 5889+5150 5889+5150 5011

GFK 5011, 5039 5039, 5925 5889 5011 5011 5889 5011, 5300 5889+5150 5889+5150 5925

PE/PP/POM/PTFE/PA12 5889+5150 5889+5150 5889+5150 5889+5150 5889+5150 5889+5150 5889+5150 5889+5150 5889+5150 5925+5150

TPO/TPE 5011+5150 5011+5150 5011+5150 5889+5150 5889+5150 5889+5150 5889+5150 5889+5150 5925+5150 5925+5150

guma 5925 5925 5925 5925 5925 5011 5925 5925+5150 5925+5150 5925

guma silikonowa – – 5300+5150 5300+5150 5300+5150 5300+5150 5300+5150 5300+5150 5300+5150 5300+5150

ergo.® Kleje cyjanoakrylowe są jednoskładnikowymi produkta-
mi na bazie estrów kwasu cyjanoakrylowego i twardnieją pod
wpływem wilgoci zawartej w powietrzu . ergo.® Cyjanoakryla-
ny są stosowane głównie do sklejania tworzyw sztucznych,
elastomerów i metali ze sobą i pomiędzy sobą. Główne zalety
tych nowoczesnych klejów to szybkie twardnięcie, proste
stosowanie i dobra wytrzymałość mechaniczna połączeń
klejowych. 
Kleje cyjanoakrylowe ergo.® mogą być zasadniczo stosowane
w zakresie temperatur od  -55 do +120°C (w zależności 
od typu). 

Uwaga związana z bezpieczeństwem pracy: 
Opary cyjanoakrylanu mogą powodować podrażnienia błon
śluzowych i oczu. Dlatego zaleca się zadbanie o dobrą
wentylację /odciąganie oparów na stanowisku pracy 
i noszenie rękawic ochronnych (nie z bawełny) i okularów
ochronnych.
Cyjanoakrylan w ciągu kilku sekund skleja skórę i powieki
oczu. Nie może trafić w ręce dzieci. Proszę zamówić u nas
odpowiednią kartę z informacjami na temat bezpieczeństwa 
i kartę informacji technicznych. Proszę przestrzegać innych
wskazówek na pojemnikach. 

. k Kleje błyskawiczne cyjanoakrylowe

Kleić mądrze ze SmartPen®.

Precyzyjnie i dokładnie:
Ergo. SmartPen® jest światową nowością. Z nowym SmartPen
kleicie Państwo dokładnie i bez wysiłku z właściwą dawką.
Razem z naszym zamknięciem obrotowym i dozującym
sprawia, że klejenie jest szybkie, łatwe i efektywne - weźcie
SmartPen do ręki!

Kleić mądrze. Tak precyzyjnie i łatwo jak nigdy
dotychczas. SmartPen®.

. 69861 k Światowa nowość SmartPen®



• Kleje

Zamówienia Hotline - Fax: 032 205 37 63www.hhw.pl69.12 . ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.

6

k Kleje błyskawiczne cyjanoakrylowe

k
69860 101 + 69861 101
ergo.® 5011 Uniwersalny
Wykonanie
Typ standardowy szybko wiążący o średniej lepkości
do najróżniejszych zastosowań: tworzywo sztuczne,
guma, metal, materiał, skóra, drewno, ceramika itp.
Dopuszczenie NSF.

69861 101
Wykonanie
Ze SmartPen®.

69860 102
ergo.® Żel uniwersalny 5039
Wykonanie
Klej błyskawiczny w żelu odznacza się znakomitą
płynnością, idealny do zastosowania do powierzchni
pionowych, większych detali albo materiałów
porowatych, wchłaniających: drewno, materiał,
korek, skóra, tworzywa sztuczne, ceramika itp.

69860 203 + 69861 103
ergo.® Elastomer 5925
Wykonanie
Szybko twardniejący o niskiej lepkości nadaje się 
do prawie wszystkich standardowych zastosowań 

w odniesieniu do tworzyw sztucznych, elasomeru 
i metalu, o ile nie zachodzą specjalne wymagania.
Dopuszczenie NSF.

69861 103
Wykonanie
Ze SmartPen®.

69860 204
ergo.® Metal 5210
Wykonanie
Produkt o średniej lepkości z dużą odpornością 
na uderzenia i wibracje. Dobra odporność na wilgoć,
klimat i rozpuszczalniki. Wiąże powoli. Nadaje się
zwłaszcza do połączeń metal-tworzywo sztuczne.

69860 107 
ergo.® Aktywator 5100
Wykonanie
Przyspiesza proces twardnienia. Godny polecenia
zwłaszcza do trudnych porowatych, nieaktywnych
(kwaśnych), niebiegunowych powierzchni albo
dużych odstępów między klejonymi detalami.
Produkt jest nanoszony jednostronnie przed
przyklejeniem (na porowatą, nieaktywną powierzch-
nię).

69861 106
ergo.® 5014 Uniwersalny (o dużej lepkości)
Wykonanie
Ze SmartPen®. Uniwersalne ustawienie o dużej
lepkości. Umożliwia sklejenie także porowatych 
i nierównych powierzchni. W związku ze swoimi
dobrymi właściwościami pokonywania szczelin jest
zawsze wskazany tam, gdzie pracuje się stosunko-
wo niedokładnie. Dlatego szczególnie nadaje się 
do sektora naprawczego.

69860 101 69860 102

69861 10169860 107

69860 - 69861

. k Beztlenowe kleje i masy uszczelniające
ergo.® Beztlenowe kleje i masy uszczelniające są płynnymi 
i jednoskładnikowymi produktami, które twardnieją przy
odcięciu dostępu powietrza i kontakcie z metalem. Mogą być
więc stosowane tylko do czystych połączeń klejowych metali.
Produkty ergo.® posiadają różne klasy wytrzymałości 
i umożliwiają, bez dodatkowych środków pomocniczych,
powstanie niezawodnych połączeń o potrzebnej wytrzymało-
ści. Ciepło i/lub dodanie aktywatora mogą przyspieszyć
twardnienie. 

Uwaga związana z bezpieczeństwem pracy: 
Przy kontakcie ze skórą natychmiast przepłukać mydłem 
i dużą ilością wody oraz skontaktować się z lekarzem. Proszę
zamówić u nas odpowiednią kartę z informacjami na temat
bezpieczeństwa i kartę informacji technicznych. Proszę
przestrzegać innych wskazówek na pojemnikach. 

k Beztlenowe kleje zabezpieczające

k
Uwaga: 
Produkty pomocnicze ergo.® dla klejów anaerobo  -
 wych zobacz nr kat. 69875. 

69865 104-105 
ergo.® 4052 Zabezpieczenie śrub, średniomocne.
Wykonanie 
Znakomita wytrzymałość termiczna i na różne
media. Twardnienie przy niskich temperaturach
również bez użycia aktywatora. Dopuszczenie NSF 
i DVGW.

Zastosowanie
Nadają się zwłaszcza do nierdzewnych pasywowa-
nych i galwanizowanych śrub. Dzięki zwiększonej
lepkości wypełniają też odstęp między detalami. 

69865 106-107 
ergo.® 4101 Zabezpieczenie śrub, bardzo mocne.
Wykonanie 
Bardzo mocne połączenie gwintów i elementów
cylindrycznych o dużym obciążeniu. Średnia lepkość
umożliwia uniwersalne zastosowanie. Zwiększona
wytrzymałość na media. Dopuszczenie NSF.

Zastosowanie
Mocuje śruby odległościowe, łożyska kulkowe 
i toczne przylgowo pasowane. Szczególnie 
do mocno obciążonych połączeń śrubowych.

69865 104-105

typ zawartość 69865 …
g

4052 średniomocne 50 104
4052 średniomocne 250 ( ) 105
4101 bardzo mocne 50 106
4101 bardzo mocne 250 ( ) 107

69865

typ zawartość zawartość 69860 … 69861 …
g ml

5011 uniwersalny 20 – 101
5011 uniwersalny ze SmartPen 30 - 101
5039 żel uniwersalny 20 – 102
5925 elastomer 20 – 203
5925 elastomer ze SmartPen 30 - 103
5210 metal 20 – 204
5014 uniwersalny ze SmartPen 30 - 106
5100 aktywator – 150 107
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k Beztlenowe kleje uszczelniające

k
Uwaga:
Produkty pomocnicze ergo.®-Hilfsprodukte dla
klejów anaerobowych zobacz nr kat. 69875.

69866 101 
ergo.® 4202 Uszczelnienie hydrauliczne. 
Wykonanie 
Średniomocny produkt do uszczelniania cylindrycz-
nych i stożkowatych połączeń gwintowych 
do R 3/4 cala. Bardzo dobra wytrzymałość na ciecze
hydrauliczne.
Zastosowanie
Do uszczelniania wszystkich pneumatycznych 
i hydraulicznych połączeń śrubowych. Do małych
połączeń śrubowych wszelkiego rodzaju, 
aż do ciśnienia rozrywającego.

69866 102+112
ergo.® 4207 Uszczelnienie gwintu rurowego
Uniwersalne. 
Wykonanie
Nie nadaje smaku wodzie, napojom itp. Szybkie
twardnienie również przy temperaturze poniżej 0°C.
Natychmiast uszczelnia przy niewielkim nacisku.
Środek odporny na gaz ziemny. Dopuszczenie
DVGW, BAM.
Zastosowanie
Uszczelnia wszystkie połączenia gwintów rurowych
stożkowate/cylindryczne do R 3 cale, np. w try-
skaczach przeciwpożarowych i systemach przewo-
dów gazowych.

69866 103
ergo.® 4253 Uszczelnienie powierzchniowe
Uniwersalne. 
Zastosowanie
To szybko twardniejące, lekko elastycznie nastawio-
ne uszczelnienie powierzchniowe nadaje się
szczególnie do materiałów nieaktywnych. Tiksotro-
powe ustawienie umożliwia lekkie dozowanie przy
równoczesnej dobrej wytrzymałości po naniesieniu
produktu. Dopuszczenie NFS.

69866 101

typ zawartość 69866 …
g

4202 uszczelnienie hydrauliczne 50 101
4207 uszczelnienie gwintu rurowego 50 102
4207 uszczelnienie gwintu rurowego 250 112
4253 uszczelnienie powierzchniowe 50 103

69866

k Beztlenowe kleje do mocowania

k
Uwaga: 
Produkty pomocnicze ergo.®-Hilfsprodukte dla
klejów anaerobowych zobacz nr kat. 69875. 

69867 101 
ergo.® 4401 Mocowanie, średniomocne. 
Zastosowanie
Do mocowania łożysk w panewkach lub kół na
wałkach. Zastępuje mechaniczne elementy zabez-
pieczające.

69867 202 
ergo.® 4430 Mocowanie, bardzo mocne. 
Wykonanie 
Bardzo dobre twardnienie na pasywnych 
powierzchniach metali. Duża wytrzymałość na
częściach cylindrycznych jak np. panewki, trzpienie,
koła zębate. Zapobiega korozji. Dopuszczenie NSF.
Zastosowanie
Do zamocowania wałków, łożysk, panewek, tulejek,
kół zębatych itp. w stanie dostarczonym.

69867 106 
ergo.® 4453 Mocowanie, wytrzymałe termicznie. 
Wykonanie 
Produkt szybko twardniejący, bardzo wytrzymały 
i wytrzymały termicznie. Duża odporność na kwas,
ługi i wodę. Dopuszczenie KTW, DVGW i BAM. 
Na liście NFS.
Zastosowanie
Do zamocowania tulei cylindrycznych w blokach
silnikowych i łożysk w piecach grzewczych. 
Dobre przyleganie do gładkich powierzchni. 

69867 101

typ zawartość 69867 …
g

4401 mocowanie, średniomocne 50 101
4430 mocowanie, bardzo mocne 50 202
4453 mocowanie, wytrzymałe termicznie 50 106

69867

k Produkty pomocnicze do klejów beztlenowych

k
69875 100
ergo.® 4900 Aktywator. 
Wykonanie 
Aktywator jest zalecany wszędzie tam, gdzie
niekorzystne warunki utrudniają optymalne tward-
nienie. Mogą to być m.in. nieaktywne powierzchnie,
bardzo duże szczeliny lub ekstremalne wysokości
nierówności. ergo.® 4900 ułatwia, przyspiesza lub
umożliwia całkowite twardnienie kleju w takich
przypadkach. Aktywator może być przy tym
rozpylony zarówno przed klejeniem (jednostronnie)
lub po dozowaniu kleju na całą powierzchnię.

Uwaga: 
Użycie aktywatora zmniejsza osiągalną wytrzyma-
łość końcową o ok. 15%. 

69875 101 
ergo.® 9190 Uniwersalny oczyszczalnik.
Zastosowanie
Ta specjalna mieszanka rozpuszczalników umożli-
wia całkowite oczyszczenie zabrudzonych lub
zaolejonych powierzchni. Idealny do przygotowania
powierzchni do klejenia.

69875 102 
ergo.® 9150 Środek do usuwania kleju. 
Wykonanie
Po pewnym czasie oddziaływania powoduje
napęcznienie warstwy kleju. Można ją wtedy łatwo
mechanicznie usunąć. 
Zastosowanie
Do usuwania płynnego kleju z powierzchni 
lub poluzowania już stwardniałego produktu. 

69875 100

typ zawartość 69875 …
g

4900 aktywator 100 ( ) 100
9190 uniwersalny środek czyszczący 500 101
9150 środek do usuwania kleju 1000 102

69875 102
69875 101

69875
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k Silikony RTV

k
Wykonanie 
Wysokowartościowa silikonowa masa uszczel-
niająca. Duża odporność na działanie temperatury 
(do +315°C). Niezwykle dobra wytrzymałość
chemiczna. Nie zawierający kwasów system
twardnięcia nie działa korozyjnie na aluminium,
żelazo i stal. 
Zastosowanie 
Jako trwałe elastyczne kleje i jako masy uszczel-
niające w elektrotechnice, przemyśle samochodo-
wym, budowie narzędzi i maszyn oraz w mechanice
precyzyjnej.

69878 101-103 
Wykonanie 
W dozowniku: Silikon równomiernie wypływa 
z komfortowych puszek do naciskania. Dzięki
genialnej konstrukcji dwuściennej puszki 
do naciskania silikon nie wchodzi w kontakt z gazem
wytłaczającym (przyjazna dla środowiska mieszan-
ka powietrza) i dzięki temu dłużej jest przydatny 
do użytku. 

69878 104 
Wykonanie 
W tubie Euro. 

69878 101-103

kolor zawartość zawartość 69878 …
g ml

dozownik czarny 256 – 101
dozownik przezroczysty 208 – 103

tuba e przezroczysty 332 310 104

69878 104

69878

Silikon (octan)

ß
Wykonanie
Elastyczny uszczelniacz silikonowy, grzybobójczy 
i odporny na działanie czynników atmosferycznych.
Odpowiada wymaganiom DIN 18545 część 2, 
grupa D.

69880

kolor zawartość 69880 …
ml

przezroczysty 310 tuba 101

69880

Silikon (neutralny) dający się malować

ß
Wykonanie
Elastyczny uszczelniacz silikonowy, grzybobójczy 
i odporny na działanie czynników atmosferycznych,
neutralnie usieciowany, tzn. silikon da się
zamalowywać zgodnie z DIN 52452. Odpowiada
wymaganiom DIN 18545 część 2, grupa D oraz 
DIN 18540.

69882

kolor zawartość 69882 …
ml

przezroczysty 310 tuba 101

69882

Pistolet ręczny do wyciskania

69890 101
Wykonanie
Mocny pistolet zębatkowy dla profesjonalistów,
zębatka hartowana, czarny.
Zastosowanie
Na tuby 310 ml.

69890 102
Wykonanie
Mocny pistolet zębatkowy otwarty, pomarańczowy.
Zastosowanie
Na tuby 310 ml.

69890 103
Zastosowanie
Na worki foliowe z silikonem 400 ml i tuby 310 ml.

Uwaga:
Pistolety wyciskające ciśnieniowe na zamówienie.

69890 101

69890 …

101
102
103

69890 102

69890 103

69890


