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SLOVO NA ÚVOD 

 

Společnost N-tek, s.r.o. je výhradním distributorem produktů značky KENT, ROTANIUM, CERTANIUM pro Českou republiku. 
Společnost N-tek, s.r.o. se věnuje prodeji servisní chemie KENT a navazujících značek od svého vzniku v listopadu roku 2004. 

 

KENT je jedním z celosvětových dodavatelů vysoce účinných chemických přípravků 
určených pro čištění, péči, opravu a údržbu.  Kent s více než 75-ti letou historií, ve které 

know-how a ambice hrají vedoucí roli. Se všemi evropskými pobočkami a světovými distributory dodává vysoce kvalitní 
přípravky do 38 zemí celého světa. V oblasti autoopravárenství, průmyslu a loďařství, mají vysoce účinné přípravky od KENT 
výtečnou reputaci. Zákazníci si cení nedostižné kvality, dobře známé spolehlivosti a inovativnosti. 
KENT si stojí za prémiovou kvalitou. To se dotýká všech aktivit naší společnosti. Všechny procesy Kent jsou certifikovány pod le 

ISO 9001:2008. Všechny produkty jsou testovány podle nejvýše používaných standardů – v Kent laboratořích nebo nezávislými 
institucemi. Součástí dokumentace jsou TÜV certifikáty a další nezávislé zkušební testy, kterých produkty KENT dosáhly. KENT 
představuje stav umění, maximální hodnotu produktu a ekologické uvědomění. 
  

 CERTANIUM – značka Certanium nabízí trvalé řešení problémů v oblasti sváření a také při potížích, které mohou 
nastat při opravách formou sváření. 

 

EQUALIZER – světová značka ve vývoji a výrobě nářadí a příslušenství pro práci s autoskly. Množství 
jedinečných a patentovaných nástrojů Vám zajistí, aby byla Vaše práce co nejrychlejší a nejefektivnější. 

 

Jsme hrdi, že jsme se stali členem tohoto silného týmu, který dnes spolupracuje s velkým množstvím průmyslových podniků       

a také se všemi značkami výrobců aut.  
Po mnoho let Vám naše prodávané značky pomáhají při Vaší práci v oblasti servisu a oprav automobilů, při údržbě Vašich 
budov, strojů, strojních i průmyslových zařízení a při řešení problémů v oblasti sváření, lakování, karosářských oprav a výměny 
autoskel. Po celou dobu se snažíme budovat velice úzký vztah mezi námi a Vámi, našimi zákazníky, založený na potřebách 
jednotlivých Vašich provozů. Na základě našich dosavadních zkušeností, získaných těsnou spoluprací s pracovníky údržeb, 
montéry, lakýrníky, techniky a karosáři, jsme dosáhli toho, že jsme schopni Vám pro Vaši práci nabídnout to, co opravdu 
využijete a co je pro Vás přínosem. Produkty, které najdete v tomto katalogu, jsou právě výsledkem tohoto vzájemného vztahu 
mezi námi a Vámi.  
 

Smyslem naší práce není prodat Vám za každou cenu jakýkoliv výrobek, ale přizpůsobujeme naši nabídku právě Vašim 
potřebám. Náš obchodní team má mnohaleté zkušenosti s chemickou řadou výrobků KENT, je tvořen vyškolenými specialisty, 
kteří znají problematiku opravárenství a jsou tedy schopni Vám vždy před Vaším nákupem všechny naše výrobky předvést v 
praxi tak, abyste jednoznačně nabyli přesvědčení, že tento výrobek je pro Vás nejvhodnější. 
Mezi naše nejžádanější služby patří zaškolení Vašich mechaniků, stejně jako logistický systém trvale pracující v režimu "JUST 
IN TIME", což Vám umožňuje zajistit trvale dostatečnou zásobu našich výrobků bez potřeby vysokých skladových zásob.   
Vzhledem k neustále se měnícím zákonům o spotřebování, nakládání a práci s chemickými materiály, věnujeme této 
problematice velkou pozornost a součástí námi poskytovaných informací jsou i informace o povinnostech, které Vám ukládá 
zákon tak, aby Vaše práce a náklady s tímto spojené byly co nejefektivnější.  Společnost N-tek, s.r.o.  má zaveden a používá 
systém managementu jakosti, který odpovídá ČSN EN ISO 9001 - 2015. 

Ke všem výrobkům, které prodáváme, jsou vydávány aktuální bezpečnostní listy a prohlášení o shodě. 
Výrobky, které dodává společnost N-tek, s.r.o., jsou úspěšně podrobovány všem testům nařizovaných v rámci  EU týkajících se 
ochrany zdraví a bezpečnosti práce. Naše společnost se snaží o dosažení rovnováhy mezi Vašimi potřebami a reálnými 
možnostmi přírodních zákonitostí chemie a fyziky. Všechny KENT produkty jsou již dlouhou dobu vyráběny jako bezfreonové    

a nyní je vývoj produktů zaměřen na řadu vysoce výkonných produktů na bázi vody tak, aby při jejich spotřebě bylo co 
nejméně zatíženo životní prostředí. 
 

 

 

Děkujeme Vám a jsme velmi pyšní na to, že jste se rozhodli spolupracovat 

se společností N-tek, s.r.o. 
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SÍDLO:  CENTRÁLA a SERVISNÍ CENTRUM: 

Svat. Čecha 786/46  Svat. Čecha 786/46 

693 01 Hustopeče u Brna   693 01 Hustopeče u Brna 

   

  IČ: 26945843 

  DIČ: CZ26945843 

  Tel. : +420 519 411 872 

  e-mail: info@ntek.cz 

  web: www.ntek.cz 

 

 

Provozní doba skladu: Pondělí – Pátek 8:00–16:00 hod. 

Vzhledem k tomu, že naše výrobky jsou určeny výhradně pro profesionální použití, není náš sklad bohužel 
běžně dostupný veřejnosti. 

Potřebujete kontakt na naše obchodní konzultanty přímo v terénu? 

Napište nám, v čem Vám můžeme pomoci a my jim ihned kontakt předáme.  
Napište prosím na: info@ntek.cz 

Potřebujete kontakt na naše technické oddělení? 

Napište prosím na: info@ntek.cz 

Naše asistentky jsou připraveny se o Vás postarat s potřebnými informacemi a vždy Vám vyjdou vstříc. 
Napište prosím na info@ntek.cz 

Zákaznická linka: +420 519 411 872 

Pro rychlejší a snadnější vyřízení Vaší objednávky uvádějte, prosím, následující údaje: 

IČO 

Fakturační adresu a adresu dodávky, je-li rozdílná 

Poštovní směrovací číslo 

Názvy produktů včetně jejich objednacích čísel 
Jméno kontaktní osoby 
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k 

DIESEL ONE SHOT 2 
Efektivní a rychle působící čistič paliva a spalovacích systémů, který je vhodný pro 
použití do všech dieselových motorů. Odpovídá normě EURO 5. 
• Redukuje všechny nebezpečné jemné, pevné i kapalné částice. 

• Čistí a maže vstřikovací čerpadlo a vstřikovač –  prodlouží životnost motoru. 

• Rozpouští a odstraňuje škodlivé látky, dehet, laky, lepidla aj. z komponentů palivového systému. 

• Vysoký bod vzplanutí – není klasifikován jako hořlavina. 

• Vyvinuto s Carbon & Ash disperzní přísadou, splňující požadavky na test znečištění vstřikovačů 
Peugeot DW10. 

• Obnovuje ztracený tlak a šetří palivo, rozptýlí vodu a vyvede ji přes palivový systém. 

• Zvyšuje hodnotu cetanového čísla paliva – zlepšuje studené starty a snižuje CO, HC a NOx. 

• Odstraněny aromatické uhlovodíky – menší vliv na zdraví, bezpečnost a na životní prostředí – 

snižuje emise oxidů dusíku. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Diesel One Shot 2 84595 lahvička 250 ml 

 

 

 
DIESEL ANTI WAX 
Diesel Anti Wax je multifunkční aditivum pro ošetření bio dieselových a dieselových 
paliv na cestách i mimo ně. 
• Redukuje bod zákalu (CFPP) a upravuje tvar a velikost voskových krystalů – až do -28°C. 
•  Rozptyluje a emulguje zbytky a kontaminaci vodou. 

•  Ničí bakterie a houby jak ve vodě, tak v naftě. 
•  Zabraňuje jejich dalšímu vytváření.  
•  Chrání palivové nádrže proti korozi způsobené kyselinami, které vytvářejí bakterie. 
•  Neobsahuje formaldehyd jako běžné biocidní produkty. 
•  Čistí ventily a vstřikovače. 
•  Vypálí se beze zbytků. 
•  Vylepšuje stabilitu paliva, efektivitu motoru, spalování a redukuje výfukové emise.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Diesel Anti Wax 86194 plechovka 1 l 

Diesel Anti Wax 86195 kanystr 5 l 

 

 
DPF CLEANER PLUS 
Speciální dvousložkový produkt, který po přidání do dieselové nádrže pomáhá 
regenerovat a čistit filtr pevných částic, ale zároveň také celý palivový systém od 
kontaminace. 

• Váže na sebe sazové částečky a tím snižuje teplotu potřebnou pro jejich spálení. 
• Umožňuje regenerovat filtr pevných částic rychleji a při nižších teplotách. 
• Obsahuje aditiva pro odstranění kontaminace palivového systému – čistí a regeneruje v jednom. 

• Pomáhá redukovat výfukové emise – zlepšuje chod vozu a je zároveň je ekonomický. 
• Vhodný pro všechny typy dieselových motorů – jednoduché použití – stačí nalít do nádrže. 
• Řešení při ucpávání filtru pevných částic u vozidel, jezdících krátké vzdálenosti. 
• Rychlé a výhodné preventivní opatření. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

DPF Cleaner Plus 86169 lahvička 300 ml 
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FLEET TREAT 950 
Kapalný přípravek, který čistí vodou nebo organicky kontaminované palivo. Navrženo 
pro všechny typy paliv. Vhodný zejména pro paliva s vysokým obsahem ethanolu. 

• Absorbuje vodu do těla paliva – odstraňuje rozhraní mezi vodou a palivem. 
• Spaluje s minimálním zbytkem – žádný dopad na výkon paliva. Odstraňuje zdroj koroze. 
• Neobsahuje benzín nebo naftu. Neničí katalyzátor – bezpečná pro všechny typy vozidel. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Fleet Treat 950 86100 lahvička 250 ml 

Fleet Treat 950 86101 kanystr 5 l 

 
FUEL GARD 2 
Vysoce účinný čistič palivového systému pro benzínové i dieselové motory, který 
zároveň lubrikuje a poskytuje antikorozní ochranu. 
• Kompatibilní s benzínovými i dieselovými motory včetně motorů HDi a DPF filtrů. 

• Snižuje výfukové emise – certifikováno společností TÜV. Nepoškozuje katalyzátory. 
• Promazává komponenty v celé palivové soustavě – prodlužuje životnost čerpadla a vstřikovačů. 

• Váže na sebe vodu v palivu a dále ji rozptyluje – zabraňuje tuhnutí pohonných hmot. 

• Neobsahuje pevné částice (popel) – nezadrhuje a neničí části motoru, redukuje zanášení trysek a 

vstřikovačů. Obsahuje antioxidanty – redukuje tvorbu nánosů laku, dehtu apod.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Fuel Guard 2 83970 lahvička 250 ml 

Fuel Guard 2 83975 kanystr 5 l 

k 

OIL ENHANCER 
Olejové multifunkční aditivum speciálně navrženo pro zvýšení životnosti motoru díky 
zvýšení výkonu, životnosti motorového oleje a stejně tak redukci tření. 
• Kompatibilní se všemi minerálními a syntetickými oleji.  
• Obsahuje aditivum proti opotřebení – redukuje opotřebení a tření všech hybných částí.  
• Obsahuje vylepšovač viskozity – redukuje spotřebu oleje, zastavuje malé úniky oleje, redukuje 

motorový kouř. Obsahuje modifikátory tření – vylepšuje studené starty a spotřebu paliva.  
• Redukuje korozi motorových částí a oxidaci motorového oleje.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Oil Enhancer 83640 lahvička 250 ml 

k 

PETROL ONE SHOT 2 
Účinný čistič paliva a spalovacích systémů, který je vhodný pro použití do všech 
benzinových motorů. Ideální doplněk produktu Fuel Guard 2 pro dlouhodobou údržbu.  
• Redukuje všechny nebezpečné jemné, pevné i kapalné částice. Vylepšená schopnost absorpce 

vody. 

• Čistí a maže palivové čerpadlo a vstřikovač – redukuje produkci spalin a škodlivých částic. 

• Rozpouští a odstraňuje dehet, laky, lepidla aj. usazeniny z komponentů palivového systému. 

• Ultra nízký obsah aromatických uhlovodíků – redukovány emise NOx. 

• Vysoký bod vzplanutí – není klasifikován jako hořlavina.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Petrol One Shot 2 84594 lahvička 250 ml 
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RADIATOR STOP LEAK 
Aditivum do chladícího systému, které chrání před tvorbou nových a zároveň utěsňuje 
existující místa úniku. 
• Utěsňuje místa úniku v chladícím systému – umožňuje včas dokončit kompletní opravu. 

• Chrání systém proti korozi – prodlužuje životnost komponentů. 

• Chrání před usazováním vápenatých zbytků – mnohem efektivnější chladící efekt. 

• Lubrikuje vodní čerpadlo – prodlužuje jeho životnost. 
• Částečky jsou menší než 15 mikronů – předchází problémům s ucpanými zpětnými ventily.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Radiator Stop Leak 86182 lahvička 250 ml 

 

ENGINE FLUSH 
Engine Flush je směs vysoce rafinovaných minerálních olejů, lubrikujících aditiv, 
disperzantů, detergentů, rostlinných esterů a emulgátorů. Vyvinut pro odstranění 
vlhkosti, špíny a karbonových usazenin ze spalovacího motoru. 
• Udržuje viskozitu motorového oleje – žádné ztráty síly a lubrikace olejové vrstvy. 
• Absorbuje vodní kontaminaci v mazacím systému – snižuje riziko koroze. 
• Neobsahuje drsná rozpouštědla – nepoškozuje komponenty motoru. 
• Obsahuje efektivní aditiva pro disperzi kalů a karbonu – uvolňuje zalepené pístní kroužky a 

zlepšuje kompresi. Vysoký bod vznícení – není klasifikován jako hořlavý. 
• Obsahuje aditiva proti opotřebení – chrání komponenty motoru během čištění. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Engine Flush 86119 lahvička 250 ml 

 

ENGINE STOP LEAK 
Aditivum obnovující stará motorová olejová těsnění a zajišťující ochranu před 
nepříjemnými úniky olejů z důvodu opotřebení a stáří těsnění. 
• Obnovuje staré olejové těsnění – zastavuje a předchází většině olejových úniků způsobených 

opotřebením těsnění, snižuje spotřebu oleje a kouření z výfuku. 

• Účinný na mnoho těsnění a těsnících materiálů, jako např. guma, neopren, EPDM, viton atd. a 
použitelný s konvenčními, polo-syntetickými a syntetickými motorovými oleji  

• Obsahuje aditiva proti opotřebení, detergenty & disperzanty – nezpůsobuje změny účinku 
lubrikantů používaných v klikové skříni, udržuje viskozitu oleje.   

• Není třeba demontáž – šetří čas a peníze. Vhodný pro vznětové a zážehové motory.  

• Bezpečný pro katalyzátory, DPF filtry a všechny motory se zabudovaným turbodmychadlem.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Engine Stop Leak 86522 lahvička 250 ml 

k 

GEARBOX STOP LEAK 
Aditivum obnovující stará motorová olejová těsnění a zajišťující ochranu před 
nepříjemnými úniky olejů z důvodu opotřebení a stáří těsnění. 
• Obnovuje staré olejové těsnění převodovek – zastavuje a předchází většině olejových úniků 

způsobených opotřebením těsnění, snižuje spotřebu oleje.            

• Účinný na mnoho těsnění a těsnících materiálů, jako např. guma, neopren, EPDM, viton atd. a 
použitelný s konvenčními, polo-syntetickými a syntetickými motorovými oleji – univerzální 
použití. 

• Obsahuje aditiva proti opotřebení, detergenty & disperzanty – neohrožuje vlastnosti oleje v 

převodovce, udržuje viskozitu oleje.  Není třeba demontáž – šetří čas a peníze.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Gearbox Stop Leak 86523 lahvička 250 ml 
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ACRYSOL 
Velmi účinné a čisté odmašťovadlo a rozpouštědlo, které lze použít na čištění a 
odmašťování různých druhů povrchů.  
• Vynikající odmašťovací schopnost. Vyvinut pro dokonalé odmaštění před lepením a tmelením. 
• Rychlý účinek, efektivně a bez zbytků rozpouští pozůstatky lepidel, těsnění, asfaltu, olejů, vosků a 

silikonových leštěnek. Velmi rychle se odpařuje.  
• Použitelný na lakované plochy; může být aplikovaný na všechny lakované i nelakované povrchy 

bez nebezpečí vytvoření map a naleptání. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Acrysol 83930 sprej 500 ml 

Acrysol 83925 lahev 1 l 

Acrysol 83945/5 kanystr 5 l 

Acrysol 83945/20 kanystr 20 l 

Acrysol 83945 sud 200 l 

 

AIR CO ONE SHOT 
Vysoce účinný dezinfekční čistič zabraňující vzniku a šíření mikroorganizmů. Používá se 
jako odstraňovač pachů a bakterií, hub, plísní a kvasinek. Unikátní složení výrobku 
garantuje při své aplikaci zničení zdroje zápachu formou neutralizace a zahubení 
bakterií.  
• Okamžitě po aplikaci likviduje pachy, zárodky bakterií, hub, plísní a kvasinek.  
• Zanechává příjemnou vůni a má výrazný vliv na intenzitu pocení.  
• Pro své jedinečné vlastnosti se používá k hygienickému ošetření a eliminaci zápachu vnitřku 

obuvi, pracovních oděvů, kombinéz, ochranných rukavic, přileb, ale i šatních skříněk a prostor, na 
které jsou kladeny zvýšené hygienické nároky např. šaten, umýváren a podobně. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Air Co One Shot 86436 sprej 100 ml 

 

AIR CO EUCALYPTUS 
Vysoce výkonný čistič pro všechny klimatizační jednotky. Unikátní přiléhající pěna zajistí 
rychlé, efektivní vyčistění všech výparníkových systémů a potrubí klimatizace. 
• Obsahuje bakteriální a fungicidní čistící činidla – odstraňuje bakterie a plísně. 
• Vhodný aplikační systém spreje – unikátní pěna zajistí rychlé a efektivní čistění. 
• Prodloužený aplikátor se používá na dlouhé sací potrubí a těžko přístupné systémy klimatizací. 
• Neobsahuje etylalkohol, tzn. zákazníkovi je možné rychlé vrácení vozidla po čištění. 
• Obsah čistící látky, nezanechává zápach. Bezpečné použití na hliník a plasty. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Air Co Eucalyptus 86089 sprej 300 ml 

 

AIR JET  
Výkonný osvěžovač vzduchu, který během několika sekund provoní i velké prostory. 
• 3 různé vůně – citrus, brusinky, čerstvě vyprané prádlo. Rychlý účinek – během několika sekund. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Air Jet Citrus 86471 sprej 750 ml 

Air Jet Cranberry 86472 sprej 750 ml 

Air Jet Cotton 86473 sprej 750 ml 
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ALL PURPOSE FOAM CLEANER 
Víceúčelová čistící pěna, která může být použita na měkký i tvrdý povrch, vhodná i na 
čištění porézních materiálů bez obsahu silikonu. 
• Má příjemnou vůni citronu a vytváří antistatický povrch. 

• Neobsahuje silikon a je tedy bezpečná pro použití v každé dílně, lakovně, kanceláři i domácnosti. 
• Bezpečné použití na většině povrchů jako sklo, textil, plasty, lakované plochy atd. 
• Vhodná i na čištění porézních materiálů 

• Odstraní mazivo a olej 

• Nezabarvuje ani nezanechá skvrny. 

 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

All Purpose Foam Cleaner 60071 sprej 750 ml 

 

ALLOY WHEEL CLEANER 
Prostředek k čištění mnoha kovových povrchů. 
• Odstraňuje „měděnku“ z okapů a střech. 
• Čistí kabely a dráty před napojováním, nosné sloupy. 

• Čistí měď, hliník, zinkovou ocel atd. 
• Čistí a obnovuje vzhled litých kol, plastových krytů kol a ocelových ráfků. 
• Odstraňuje i nejodolnější nečistoty včetně připáleného prachu z brzd.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Alloy Wheel Cleaner 8320105 rozprašovač 500 ml 

Alloy Wheel Cleaner 83201 kanystr 5 l 

 

AQUA DRESSING  
Vysoce efektivní, silikonová, vodou ředitelná emulze určená k dosažení vysokého lesku. 
Při ředění vodou 1:3 získáte přirozený lesk. 
• Může být použita pro ošetření plastových dílů v motorovém prostoru, interiéru vozidla, 

přístrojových desek a jiných plastových dílů. 
• Při zpracování dřeva se používá jako prostředek pro dosažení skluzu pil, hoblovaček, 

protahovaček apod.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Aqua Dressing 8695105 rozprašovač 500 ml 

Aqua Dressing 86951 kanystr 5 l 

k 

BLOW JET  
Nehořlavý čistič, který čistí pomocí vzduchu a mrazu, založený na 100% 
tetrafluorethanu. Je ideální a bezpečný pro odstranění prachu a drobných nečistot z 
těžce udržovatelných nebo nedostupných míst.  
• Zabraňuje vytváření koroze a oxidace. 
• Je ideální pro čištění jemných elektronických součástek. Ideální pro odstraňování žvýkaček. 
• Díky mrazícímu efektu vhodný pro testování funkčnosti součástek pracujících při teplotních 

rozdílech nebo vyhledávání chyb na tištěných spojích, nebo demontáž a montáž součástek s 
přesahem, jako jsou například ložiska zajištění apod. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Blow Jet 84738 sprej 300 ml 
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BRAKE PARTS CLEANER 2 
Prostředek pro dokonalé a rychlé odmaštění ploch, strojních zařízení a všech brzdových 
a spojkových dílů. Je ideální na dokonalé odstranění tuků, olejů, hydraulických kapalin 
apod. Pomáhá prodlužovat životnost brzdových destiček a udržovat brzdové systémy 
plně funkční. 
• Přípravek vyniká rychlým odpařováním.  
• Jedinečný speciální dvojčinný ventil dovolující nejprve slabým proudem nastříkat produkt na 

čištěný povrch a po chvíli silným tlakem dosáhnout dokonalého odmaštění.  
• Na obtížně dostupná místa se může použít přiložený aplikátor. Bezpečný pro všechny brzdové 

materiály. Neobsahuje chlorované uhlovodíky – chrání plastové a gumové díly. Nenarušuje 
tlakové hadice a koncovky.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Brake Parts Cleaner 2 83910 sprej 600 ml 

Brake Parts Cleaner 2 83920 sprej 750 ml 

Brake Parts Cleaner 2 83084/5 kanystr 5 l 

Brake Parts Cleaner 2 84127 kanystr 25 l 

 

CAR SHAMPOO & WAX 
Vyvážená směs saponátů a vosků speciálně vyvinutá k odstranění silničního povlaku, 
lehkých olejů, maziv a špíny ze všech typů vozidel. 
• Koncentrovaná směs – ekonomický k použití.  
• Nežíravé složení – šetrný ke všem lakovaným povrchům.  
• Umytí a voskování v jedné aplikaci – úspora času a práce.  
• Bezpečný pro životní prostředí a k uživateli.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Car Shampoo & Wax 84956 kanystr 5 l 

 

CITRUS CLEANER 
Rychle a efektivně působící čistič na bázi citrusového oleje. 

• Silné rozpouštědlo – efektivní a intenzivní čištění. 
• Rychle schnoucí – zajistí krátkou dobu čištění. 
• Příjemná citrusová vůně – nepáchne jako čistič. 
• Neobsahuje chlor-fluorované uhlovodíky a chlorované uhlovodíky – bezpečná manipulace. 
• Bez obsahu silikonů – bezpečný pro použití v lakovnách.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Citrus Cleaner (aerosol) 86454 sprej 500 ml 

Citrus Cleaner 86455 lahev 1 l 

 

CITRUS FLOOR CLEANER 
Koncentrát pro čištění podlah. 
• Zanechává příjemnou citrusovou vůni. 
• Kompatibilní s většinou povrchů.  

• Vysoce koncentrovaný. 

• Dlouho trvající pocit čistoty. 

• Bez obsahu silikonů – bezpečný pro použití v lakovnách.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Citrus Floor Cleaner 86459 lahev 1 l 

k 
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CLEANER & SPOTTER 
Profesionální čistící prostředek pro odstranění mastnoty a nepoddajných skvrn z tkanin, 

koberců a dalších textilií. Neobsahuje trichlorethan. 

• Obsahuje rozpouštědla – odstraňuje dehet a rez. 

• Odstraňuje oleje, tuky, skvrny od potravin a řadu dalších nečistot na ropné bázi.  
• Odstraňuje žvýkačky z koberců a tkanin. 
• Odstraňuje zaschlé skvrny od produktů na bázi polyuretanů.  
• Určený k čištění autosedaček a potahů.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Cleaner & Spotter 34691 sprej 500 ml 

k 
GLASS KLEEN CONCENTRATE 
Koncentrovaný čistič na skla s přísadami proti zamlžení a deodoračními látkami.  
• Lze ředit v poměru až 1:40. 
• Nepoškozuje lakované povrchy. 
• Rozpouští mastnotu. 
• Sklo zanechává křišťálově čisté.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Glass Kleen Concentrate 86440 láhev 1 l 

 
DASHBOARD WIPES 
Čistící ubrousky – v jednom kroku čistí, absorbují prach a zanechávají antistatickou 
vrstvu, která zabraňuje rychlému usazování prachu a špíny. 

• Ubrousky jsou lehce abrazivní a velmi savé.  
• Čistí i nerovné povrchy hluboko do pórů. 
• Odstraňují i starou, v pórech hluboce zanesenou špínu, prach, výpary a zbytky lepidel.  
• Ideální pro čištění nástrojů, strojů, přístrojových desek, interiérů vozidel atd.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Dashboard Wipes 83223 dóza 50 ks 

k 
DRAIN CLEANER 
Vysoce koncentrovaný tekutý čistič odpadů s rychlým účinkem, určený pro odstraňování 
vlasů a organických usazenin ze sifonů, potrubí a odpadů. Přípravek nepoškozuje trubky 
ani těsnění. 
• Neucpává těsnění ani trubky – žádné riziko poškození. 
• Neprodukuje nebezpečné výpary – bezpečné pro uživatele. 

• Odstraňuje tvrdé usazeniny – zajištění průtoku. 

• Odstraňuje hluboko usazené nečistoty -  šetří náklady na instalatéra. 

• Může být použit i jako preventivní opatření – zabraňuje ucpání.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Drain Cleaner 86468 lahev 1 l 
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DPF CLEANER FOAM 
Profesionální čistící prostředek pro čištění filtrů pevných částic bez demontáže DPF. 
• Snadná aplikace sprejem – aplikační hadička součástí balení. 
• Čistící pěna proniká hluboko do DPF a uvolní veškeré usazeniny – není třeba demontáž DPF. 

• Použitelný na všechny běžné typy DPF – spotřeba: jedna plechovka na jeden DPF. 

• Šetrné ke katalytické vrstvě filtru – doba působení přípravku cca 30-60 minut. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

DPF Cleaner Foam 86547 sprej 500 ml 

 
FLOOR CLEANER 
Vysoce kvalitní koncentrát pro čištění silně znečištěných podlah na pracovišti. 
• Rozpouští vytrvalou špínu – efektivní a intenzivní čištění.  
• Kompatibilní s většinou povrchů.  

• Vysoce koncentrovaný – dlouho trvající účinek.  
• Bez obsahu silikonů – bezpečný pro použití v lakovnách.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Floor Cleaner 86456 lahev 1 l 

k 
FLOOR CLEANER MACHINE 
Vysoce koncentrované čistidlo pro použití v čistících strojích. 
• Rozpouští vytrvalou špínu – efektivní a intenzivní čištění. 
• Kompatibilní s většinou povrchů – bez obsahu NTA. 

• Vysoce koncentrovaný – dlouho trvající účinek. 

• Málo pěnivý – pro použití v mycích strojích. 

• Bez obsahu silikonů – bezpečný pro použití v lakovnách. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Floor Cleaner Machine 86458 lahev 1 l 

k 
GASKET & CARBON STRIPPER 
Unikátní pěnový odstraňovač těsnění, barev a laků. Pěna drží i ve vertikálních polohách. 
Při použití SGS není potřeba použití škrabacího nože, který může zapříčinit poškození 
povrchu měkkých kovů. Je to velmi rychlý a účinný prostředek na odstranění 
karbonových usazenin.  
• Odstraňuje syntetická, korková či fíbrová těsnění, barvy, laky, usazeniny, nálepky, karbon, 

lepidla, tmely, ochranné nástřiky apod.  
• Může být použit na různé povrchy: železné kovy, neželezné kovy, dřevo, kámen, beton, keramika 

apod. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Gasket & Carbon Stripper 60065 sprej 500 ml 
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GRAFFITI OFF 
Vysoce kvalitní průmyslový odstraňovač graffiti z lakovaných povrchů bez poškození 
původního originálního povrchu. Neobsahuje chlorovaná rozpouštědla. Po aplikaci 

vytvoří gelovou pěnu. Po krátkém působení a opláchnutí vodou je povrch vyčištěn. 

• Ideální pro použití na betonové, skleněné, zděné dřevěné povrchy, ze kterých je potřeba odstranit 
graffiti, barvy a lak. Pro hrubé povrchy použijte kartáč – produkt je mísitelný s vodou. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Graffiti Off 86315 sprej 400 ml 

 
HAND WIPES 
Rychle působící čistící ubrousky na ruce s přídavnými látkami pro pěstění pokožky. Čistí 
a chrání v jednom, bez použití mýdla a vody a bez nutnosti vyhledání sanitární 
místnosti.  
• Šetří čas. 
• Dokonale očistí ruce od všech druhů běžných průmyslových nečistot (např. oleje, tuky, zbytky 

lepidel, nevytvrzené barvy, nevytvrzené polyuretany, nevytvrzené MS polymery apod.). 
• Praktické malé balení obsahuje 50 ks. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Hand Wipes 86088 dóza 50 ks 

 
HI ABSORBENT SYNTHETIC LEATHER 
Vysoce absorpční syntetická jelenice. 
• Má vlastnosti stejné jako přírodní materiál, tzn. vysokou savost, vynikající čistící vlastnosti bez 

zanechání šmouh. 
• Dokáže nasát až osminásobek vlastní váhy. 
• Odolává hnilobě.  
• Omyvatelná. 
• Extra velké rozměry: 540 x 440 mm.   

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Hi Absorbent Synthetic Leather 85764 kus 1 ks 

 
LARGE MICROFIBRE CLOTH 
Čistící a leštící utěrka z mikrovlákna. Suchá se používá k odstranění prachu a špíny. 
Utěrka sbírá a absorbuje i ty nejmenší částečky prachu, špíny a zvířecích chlupů 
statickou elektřinou. Navlhčená vodou absorbuje špínu a mastnotu, zanechává povrch 
čistý a bez mastnot.  

• Může být použita na mnoho povrchů, s výjimkou hrubých povrchů a povrchů ošetřených leštidly 
na nábytek.  

• Je pratelná (vydrží až 500 praní), avšak avivážní prostředky, změkčovadla a bělící prostředky 
snižují čistící schopnost utěrky.  

• Velikost 32 × 64 cm.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Large Microfibre Cloth 86344 kus 1 ks 
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JUMBO SPONGE 
Velká mycí houba. 
• Snadno absorbuje vodu. 

• Dlouhá životnost osvědčená praxí.  
• Pro profesionální zpracování produktů KENT: Wash & Wax Shampoo, Nano Wash & Wax  

a Super Co-Polymer Dewaxer. 

• Dodává se v balení po 6 kusech.  
• Velikost 220 x 120 mm. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Jumbo Sponge 85762 balení 6 ks 

Jumbo Sponge 85762K kus 1 ks 

 

LIQUID ABSORBENT GRANULES 
Absorpční granule, rychle a účinně pohlcují vodní kapaliny. 
• Mění se v gel – lehce odstranitelný. 

• Gel lze jednoduše nabrat na lopatku a zamést – omezuje nebezpečí řezných úrazů.  

• Zanechává po sobě příjemnou pomerančovou vůni – absorbuje zápachy. 

• Absorbuje až stonásobek své hmotnosti – ekonomický.  
• Určen pro všechny druhy kapalin na bázi vody – všestranné použití. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Liquid Absorbent Granules 86467 lahev 400 ml 

 

LONGLIFE – EXTERIOR PLASTIC TREATMENT 
Dlouhodobá péče o všechny vnější plastové díly bez obsahu silikonu. Oživuje a opravuje  

zašlé plastové plochy, zanechává původní originální vzhled. 
• Dlouhodobá konzervace bez šmouh po odtékající vodě. 
• Vynikající ochranná vrstva.  
• Jednoduché použití. 
• Obnovuje a chrání. 
• Perfektní výsledek také při pohybu vozidla v dešti a sněhu.  
• Neobsahuje silikony – vhodný i pro aplikace v blízkosti lakoven. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Longlife 85749 lahev 500 ml 

k 

MICROFIBRE FINISHING CLOTH 
Speciální čistící utěrka. 
• Suchá se používá k odstranění prachu a špíny. 
• Navlhčená vodou absorbuje špínu a mastnotu, zanechává povrch čistý a bez mastnot. 
• Utěrka sbírá a absorbuje i ty nejmenší částečky prachu, špíny a zvířecích chlupů statickou 

elektřinou. 
• Použitelná na mnoho povrchů, s výjimkou hrubých povrchů a povrchů ošetřených leštidly na 

nábytek. 
• Je pratelná – vydrží až 500 praní. 
• Avivážní prostředky, změkčovadla a bělící prostředky snižují její čistící schopnost.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Microfibre Finishing Cloth 86328/1 kus 1 ks 

Microfibre Finishing Cloth Pack 86328 balení 5 ks 
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MULTI CLEANER 
Unikátní čistič na vodní bázi, biologicky odbouratelný, použitelný na širokou škálu 
povrchů od tkanin až po plastové nárazníky. Rychle proniká a odstraňuje špínu a 
nečistoty. 
• Rychle působí. 
• Ekonomický – lze ředit 4:1 pro lehce zašpiněné povrchy.  
• Čistý sklolaminát. 
• Nepoškozuje lakované povrchy. Efektivní rozprašovač Trigger Spray je součástí balení. 
• Snadné použití – sprej setřete nebo opláchněte vodou. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Multi Cleaner 80260 lahev 1 l 

Trigger Spray 1 l 86476 rozprašovací hlavice 1 ks 

 

MULTI CLEANER GEL 
Vysoce viskózní a koncentrovaný čistič na bázi vody.  
• Vysoce koncentrovaný – efektivní a intenzivní čištění. 
• Vysoká viskozita – drží na svislých površích.  
• Neobsahuje NTA (Nitrilotrioctovou kyselinu) a fosfáty. 
• Neobsahuje silikony – bezpečný pro použití v lakovnách. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Multi Cleaner Gel 86453 lahev 1 l 

Trigger Spray 1 l 86476 rozprašovací hlavice 1 ks 

 

NANO WASH & WAX LOW FOAM CAR SHAMPOO 
Málo pěnící šampon a vosk bez obsahu silikonu s použitím nanotechnologie. 

• Vysoce efektivní šampón a vosk v jednom s téměř nulovou pěnivostí. 
• Koncentrovaný šampón s velmi úsporným ředěním (150 ml na 5L vody). 

• Zanechává ochranný film (vosk) a vysoký lesk – povrch vypadá jako čerstvě naleštěný. 
• Rychlé osychání – po uschnutí na oknech a sklech netvoří šmouhy. 
• Obsahuje nanočástice, které zajišťují vysoký čistící účinek, jenž není možný u jiných šampónů. 
• Nepěnivost umožňuje rychlejší a lepší odtok vody. 
• Šetrný k životnímu prostředí – detergenty obsažené v tomto výrobku jsou v souladu s nařízením 

EPaR (ES) č. 648/2004 o detergentech. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Nano Wash & Wax 85746/1 lahev 1 l 

Nano Wash & Wax 85745 kanystr 5 l 

Nano Wash & Wax 85746 kanystr 25 l 

 

GLASS KLEEN 2 
Čistící pěna určená zejména pro odstraňování mastnoty, prachu, zbytků hmyzu a 
nikotinových skvrn ze skel a lakovaných povrchů. Po aplikaci zanechává čistý povrch a 
svěží vůni. 
• Rozpouští mastnotu. 
• Snadno odstraňuje tabákové usazeniny.  
• Neobsahuje silikon. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Glass Kleen 2 85098 sprej 500 ml 
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NEW ALL PURPOSE FOAM CLEANER 
Víceúčelová čistící pěna bez obsahu R43, která může být použita na měkký i tvrdý 
povrch. Při použití na sklo je účinná a rychlá, plastům rychle vrátí vzhled jako nový, 
sedadla a potahy čistí bez prosáknutí, stopy od mastnoty a oleje jednoduše odstraní. 
Dokonale čistí i plexisklové kryty a plochy, stejně tak i monitory a obrazovky. 

• Má příjemnou vůni citronu a vytváří antistatický povrch. 

• Neobsahuje silikon a je tedy bezpečná pro použití v každé dílně, lakovně, kanceláři i domácnosti. 
• Může se aplikovat na všechny druhy materiálu jako sklo, textil, plasty, lakované plochy atd. 

• Je vhodná i na čištění porézních materiálů. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

New All Purpose Foam Cleaner 84909 sprej 750 ml 

New All Purpose Foam Cleaner 85964 sprej 500 ml 

 

ODOUR REMOVER 
Neutralizuje zápachy a pomáhá předcházet jejich další tvorbě. 
• Odstraňovač zápachů s neutrálním pH – nepoškozuje povrchy. 
• Neutralizační činidla – odstraňují nepříjemné zápachy. 
• Redukce tvorby dalšího zápachu. 
• Při opakovaném použití odstraňuje i zápach cigaret. 
• Bezpečné použití. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Odour Remover 86464 lahev 500 ml 

Trigger Spray 1 l 86476 rozprašovací hlavice 1 ks 

 

OIL STAIN REMOVER 
Oil Stain Remover – přípravek pro odstranění olejových a naftových skvrn s hluboce 
pronikajícím účinkem. 
• Určen pro většinu tvrdých povrchů – univerzální použití. 
• Po vsáknutí se na povrchu vytvoří lehce odstranitelný bílý film. 
• Hluboko pronikající účinek –  účinně odstraňuje skvrny.   

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Oil Stain Remover 86465 lahev 1 l 

 

ONE SHOT 
Čistič vstřikovacích zařízení a karburátorů, který v sobě kombinuje velmi vysoký tlak 
spreje, výbornou čisticí schopnost a rychlé odpaření. Odstraňuje usazeniny, mastnoty a 
oleje. Po aplikaci produkt úplně vyhoří bez zanechání jakýchkoliv nečistot. Čistí klapky 
karburátorů a ostatní jeho části, táhla a písty sytičů, hlavy vstřikovacích trysek a klapky 
přívodů vzduchu do vstřikovacích zařízení. 
• Bodový rozstřik spreje s rychlým působením. 
• Rychle schne, nezanechává žádný olejový film. 

• Ochlazuje cívky automatických sytičů. 
• Nepoškozuje katalyzátory ani kyslíková čidla. 
• Neobsahuje amoniak. 

• Lze použít na čištění EGR ventilů (ventily pro recirkulaci výfukových plynů zpět do sacího potrubí). 
• Čistí vstřikovací trysky benzínových motorů.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

One Shot 83915 sprej 500 ml 
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PERFORMANCE NLC 
Obnovovač přírodní kůže – jednoduchý čisticí krém navržený k odstranění zašlé špíny z 
kůže, zanechává čistý a přírodně vonící povrch. Je ideální na čištění sedadel, dveřních 
panelů a přístrojových desek. Dále také na veškeré kožené oblečení motorkářů, sedadel 
a dalších doplňků motocyklů. V domácnostech, hotelích a reprezentativních místech je 
ideální právě pro svoji snadnou aplikaci a dlouhodobou ochranu kožených materiálů a 
efektivní čištění. 
• Bez obsahu silikonů a rozpouštědel.  

• Pravidelným používáním zabráníte praskání kůže a zachováte její pružnost. 
• Lze také použít pro ošetření interiérových plastů. 

 Název   Sklad. kód Balení Velikost 

Performance NLC 83878 lahev 1 l 

k 

PERFORMANCE NLR 
Čisticí roztok navržený k odstranění i „zažrané“ špíny z kůže. 
• Neobsahuje ředidla a má neutrální pH. 
• Neodstraňuje přirozené ochranné oleje z kůže. 
• Bezpečně použitelný na jemnou kůži. 
• Po čištění zanechává jemnou vůni kůže. 

 Název   Sklad. kód Balení Velikost 

Performance NLR 83877 lahev 1 l 

k 

PLASTIC DRESSING 
Přípravek určený pro komplexní a dlouhodobé ošetření všech plastových a vinylových 
dílů např. přístrojové desky, spoilery, nárazníky, boční lišty, mřížky, krytky, rohože, 
vinylové střechy apod. Oživuje původní barvu plastů a chrání je před vyblednutím.  
• Neobsahuje silikon.  

• Je vhodný pro plasty, nárazníky, záslepky, boční lišty, kryty zpětných zrcátek, spoilery, lemy, 
vložky střech a vinylové střechy. 

• Po vstřebání odolává vodě. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Plastic Dressing 34706 sprej 400 ml 

k 
RADIATOR FLUSH 

Vysoce účinný čisticí prostředek, který rozpuštěním odstraní špínu a oxidaci zevnitř 
chladicího systému. Vhodný pro použití ve všech standardních chladicích systémech a 
také pro čištění topných soustav, kde s jeho pomocí lze předejít následné rozsáhlé 
rekonstrukci.  

• Rychle působí a zlepšuje výkonnost chladicího zařízení.  
• Obsahuje silná antikorozní aditiva. 
• Je biologicky odbouratelný v nízké koncentraci.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Radiator Flush 84667 lahev 250 ml 

 

  



 

ČIŠTĚNÍ A ODMAŠTĚNÍ 

17 Zákaznická linka pro objednávání: +420 519 411 872, info@ntek.cz, www.ntek.cz 

kk 

RADIATOR OIL EMULSIFIER 
Speciální čistící přípravek umožňující navázání oleje na sebe a následně vyvedení oleje a 
nečistot z aplikovaného místa. Vhodný pro použití ve všech standardních chladících 
systémech, včetně automobilových.  
• Rychle působí a zlepšuje výkonnost chladícího zařízení.  
• Likviduje olej z míst, kde je nežádoucí. 
• Obsahuje silná antikorozní aditiva. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Radiator Oil Emulsifier 84666 lahev 250 ml 

k 
RE-ODOURISER MINT II  
Vysoce účinný dezinfekční čistič zabraňující vzniku a šíření mikroorganizmů. Používá se 
jako odstraňovač pachů a bakterií, hub, plísní a kvasinek. Unikátní složení výrobku 
garantuje při své aplikaci zničení zdroje zápachu formou neutralizace a zahubení 
bakterií, které zápach svým životem způsobují.  
• Okamžitě po aplikaci likviduje pachy, zárodky bakterií, hub, plísní a kvasinek.  
• Zanechává příjemnou vůni a má výrazný vliv na intenzitu pocení.  
• Pro své jedinečné vlastnosti se používá k hygienickému ošetření a eliminaci zápachu vnitřku 

obuvi, pracovní oděvů, kombinéz, ochranných rukavic, přileb, ale i šatních skříněk a prostor, na 
které jsou kladeny zvýšené hygienické nároky např. šatny, umývárny a podobně. 

• Po aplikaci příjemně voní mentolovou vůní.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Re-Odouriser Mint (průmysl) 86229 sprej 150 ml 

Re-Odouriser Mint (klimatizace) 86229A sprej 150 ml 

k 
SANITARY CLEANER & DESCALER 
Vysoce koncentrovaný čistič sanitární techniky. Odstraňuje nečistoty a vodní kámen a 
zvyšuje odolnost proti dalšímu znečištění.  
• Silné rozpouštědlo – efektivní a intenzivní čištění. 
• Odstraňovač vodního kamene. 

• Zanechává povrch odolnější proti dalšímu znečištění. 
• Všestranné použití. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Sanitary Cleaner & Descaler 86469 lahev 1 l 

Trigger Spray 1 l 86476 rozprašovací hlavice 1 ks 

k 

SCREEN CLEANER 
Univerzální čistič pro většinu druhů obrazovek/panelů. 
• Univerzální – kompatibilní s různými druhy obrazovek/panelů. 
• Nezanechává šmouhy a má antistatický účinek – snižuje přilínání prachu. 
• Rozpouští mastnotu, odstraňuje prach – efektivní čištění. 
• Neobsahuje silikony – bezpečný pro použití v lakovnách. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Screen Cleaner 86463 sprej 250 ml 
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SHOWROOM GLAZE 
Prostředek určený pro ošetřování a leštění (např. nových automobilů v autosalonech, 
produktů před prodejem a na výstavách apod.). 
• Odstraňuje prach, jemnou silniční špínu, olejové otisky prstů a vodní skvrny. 
• Vynikající pro mytí zaprášených aut bez vody.  
• Bezpečný pro všechny typy laků, kovy, sklo, plasty a pryž. 
• Neobsahuje žádné vosky, petrolej ani silikon.  
• Ideální jako smáčedlo při lokálním broušení / leštění. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Showroom Glaze 84954 rozprašovač 500 ml 

k 

SOFT SURFACE CLEANER 
Neagresivní a šetrný průmyslový odmašťovač a čistič.  
• Výborně působí do hloubky. 
• Snadno odstraní zbytky lepidel, olejů a mastnot. 
• Mnohostranné použití – čistí a odmašťuje. 
• Použitelný téměř na všechny druhy materiálů vyjma plastů. 
• Odstraňuje skvrny z textilií. 
• Odstraňuje asfalt, silikon, nezaschnuté tmely a lepidla. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Soft Surface Cleaner 34405 sprej 500 ml 

Soft Surface Cleaner 34415/5 kanystr 5 l 

Soft Surface Cleaner 34415/20 kanystr 20 l 

Soft Surface Cleaner 34413 kanystr 25 l 

Soft Surface Cleaner 34415 kanystr 200 l 

 

SURFACE CLEANER PLUS 
Extra silný odmašťovací a čistící roztok pro průmyslové použití. 
• Víceúčelové – může být použito na mnoha druzích povrchů. 
• Rychle schnoucí bez zanechání filmu nebo silného zápachu rozpouštědel. 
• Obsahuje nechlorovaná rozpouštědla nebo aceton. 
• Odstraňuje silikony, lepidla, vosky, oleje, mastnoty aj. hlavní nečistoty. 
• Odstraňuje olejové skvrny z látek. 
• Může být použit na kovech, lakovaném povrchu a většině plastů. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Surface Cleaner Plus 34474 plechovka 1 l 

 

SPEEDY 500 
Extra silné odmašťovadlo a rozpouštědlo, které odstraňuje širokou škálu lepidel, tmelů a 
velmi silných a těžce odstranitelných nečistot.  
• Ideální pro odstraňování větší vrstvy silničního dehtu a zbytků lepidel.  
• Je vhodný k odstraňování zbytků graffiti a tiskařské barvy. 
• Používá se na odstraňování silikonu, lepidel, těsnících hmot, olejů, tuků, asfaltu, skvrn od barvy, 

základních nástřiků, vosku a jiných látek z lakovaných ploch, polstrování, vinylu, skla a gumy, 
dřeva, kovu i betonu.  

• Rychle schne bez zanechání olejového filmu nebo silného zápachu rozpouštědel. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Speedy 500 34705 plechovka 1 l 
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SPONGE SMALL  
Profesionální houbičky. 
• Díky otevřené buněčné struktuře usnadňuje aplikaci produktů na požadovaná místa. 
• Praktická velikost. 
• Snadné použití. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Sponge Small 85755 balení 4 ks 

k 

SUPER CO-POLYMER DEWAXER 
Koncentrovaný čistič a efektivní odstraňovač vosků a konzervačních vrstev pro 
kopolymerové a akrylové povrchy, především u nových automobilů. 
• Určený pro strojové i ruční použití. 
• Lze použít za tepla i za studena. 
• Bezpečný díky alkalické bázi. 
• Ekonomický díky své koncentraci.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Super Co-Polymer Dewaxer 85741/1 lahev 1 l 

Super Co-Polymer Dewaxer 85741 kanystr 5 l 

Super Co-Polymer Dewaxer 85742 kanystr 25 l 

k 

TOPDRESS – WATERBASED TYRE DRESSING 
Přípravek na ošetření pneumatik a gumových materiálů na bázi vody bez obsahu 
silikonu.  

• Snadná aplikace na povrch pneumatik pomocí hadříku, štětce nebo rozprašovače. 
• Po zaschnutí vytvoří na pneumatikách nový lesk. 
• Ideální pro použití v autosalónech. 
• Jednoduchá aplikace pro obnovu pryžových dílů v interiéru vozidla např. rohože. 
• Je nehořlavý a bez obsahu silikonu. Je vhodný i pro použití v oblasti lakoven. 
• Neodbarvuje a netvoří žádné skvrny v okolí.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Topdress 85752 kanystr 5 l 

 

TRAFFIC FILM REMOVER 
Unikátní vyvážená směs saponátů a činidel speciálně připravených pro jakékoliv mytí od 
mastných stop, lehkých olejů, tuků a špíny. Velmi vhodný pro práci v dílnách a výrobních 
halách, kde je používán jako mycí prostředek pro stroje a podlahové krytiny. 
Nezastupitelnou roli má při odstraňování mastnoty, špíny, ale i lepidel tam, kde 
selhávají ostatní chemické produkty. Použitelný na veškeré stroje a zařízení, čistí řezné 
kapaliny, včetně skla.  
• Prodlužuje životnost čištěných materiálů i ploch. Je bezpečný při styku s pokožkou. 
• Použitelný do průmyslových čistících strojů na podlahy.  
• Lze ředit vodou až 1:200.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Traffic Film Remover 864661 lahev 1 l 

Traffic Film Remover 86466A kanystr 5 l 

Traffic Film Remover 86466B kanystr 10 l 

Traffic Film Remover 86466 kanystr 20 l 
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TOILET CLEANER 
Vysoce koncentrovaný gel pro čištění toalet pro rychlé odstranění močového a vodného 
kamene a dalších usazenin. 
• Střední viskozita – lépe proniká do usazenin. 
• Dobrá přilnavost – působí i na vertikálních površích. 
• Svěží vůně – čistí a osvěžuje zároveň. 
• Vysoce koncentrovaný přípravek – ekonomické použití. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Toilet Cleaner 86470 lahev 750 ml 

k 

TYRE DRESSING 
Čistič s unikátním složením, který propůjčuje přirozený lesk a obnovený vzhled všem 
gumovým a kaučukovým materiálům včetně pneumatik v jednom kroku. Je speciálně 
navržen k obnově barvy s přirozeným leskem, bude předcházet zahnědnutí gumových 
materiálů a bude chránit proti zvětrávání a předčasnému stárnutí.  
• Bez obsahu silikonu – bezpečný pro použití v lakovnách. 
• Odpuzuje vodu z povrchu. Nesmyje se, Chrání proti praskání. 
• Speciálně navržen k obnově barvy s přirozeným leskem. 
• Předchází zahnědnutí gumových materiálů.  
• Chrání proti zvětrávání, předčasnému stárnutí, silničnímu prachu a nečistotám. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Tyre Dressing 84952 sprej 400 ml 

3k 

ULTRA FINISH 
Čistič a ochrana na bázi vody poskytující vysoký lesk. 
• Obsahuje karnaubský vosk. 
• UV blokátor pomáhá chránit proti UV záření. 
• Čistí a chrání v jednom.  
• Vhodné pro „bezvodé“ mytí při lehkém znečištění. 
• Vhodné pro všechny hladké povrchy 

• Jedinečné složení na bázi vody – bez aromatických rozpouštědel. 
• Nepoškozuje vinyl, gumu ani plasty – nezanechává žádné skvrny. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Ultra Finish 86142 sprej 400 ml 

k 

UNIVERSAL PARTS CLEANER 
Vysoce kvalitní čistič a odmašťovač, který výborně odstraňuje nečistoty z široké řady 
dílů. 
• Čisté rozpouštědlo – nezanechává mastný film, zápach ani zbytky. 
• Odstraňuje nevytvrzené tmely, vosky, mastnotu, lepidla a silikony. 
• Velmi rychle schne – šetří čas. Zcela se odpaří. 
• 360° otočný ventil – aplikace v jakémkoliv úhlu. 
• Vysokotlaký sprej – tlakem odstraní špínu. Odstraňuje hydraulické kapaliny. 
• Neobsahuje tetrachlormetan -  bezpečný, nepoškozuje gumové a syntetické části. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Universal Parts Cleaner 84026 sprej 750 ml 
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UPHOLSTERY CLEANER 
Vysoce koncentrovaný čisticí prostředek, určený k odstraňování nečistot z čalounění, 
různých druhů tkanin, potahů sedadel, potahů stropů automobilů, koberců, plastů a 
pryže.  
• Obsahuje příjemnou citrusovou vůni společně s přísadou pro tvorbu optického lesku k vyzdvižení 

mnoha barevných odstínů bez zbarvení a ničení tkanin.  
• Neobsahuje žíraviny ani kyseliny. 
• Lze ředit až do poměru 1:30. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Upholstery Cleaner 849501 lahev 1 l 

Upholstery Cleaner 85450 kanystr 5 l 

k 
VENT AIR FRESHNER 
Osvěžovač vzduchu, který zanechá v interiéru vozu svěží vůni 
• Používá se k osvěžení vzduchu v interiéru vozidla. 
• Zanechává svěží vůni po celé týdny. 

• Vůně – jablko/ 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Vent Air Freshner Apple 85630 balení 12 ks 

Vent Air Freshner Vanilla 85979 balení 12 ks 

Vent Air Freshner Summer Breeze 86013 balení 12 ks 

 
WASH BAY CLEANER 
Nejsilnější koncentrát pro čištění mycích prostor a všech podlah autodílen a garáží. 
• Velmi silný – efektivní a intenzivní čištění. Vysoce koncentrovaný. 
• Bez obsahu silikonů – bezpečný pro použití v lakovnách. 
• Odstraňuje vápencové usazeniny – velmi časté v myčkách.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Wash Bay Cleaner 86457 lahev 1 l 

k 
WASH & WAX CAR SHAMPOO 
Vynikající šampon pro ruční mytí s obsahem vosků, pro rychlé čištění vozidel – osobních, 
nákladních, autobusů i karavanů.  
• Neobsahuje silikon. Koncentrovaný čistič.  
• Rychle odstraňuje silniční nečistoty a špínu – povrch zanechává lesklý, zářivý a bez šmouh. 

• Ekonomický, stačí 30ml na 5L teplé vody s použitím mycí houby nebo kartáče. 
• Zjednodušuje práci, čistí, leští a nanáší vosk v jednom kroku. 
• Efektivně lze použít i pro obklady průmyslových objektů, staveb i pro interiérový a plastový 

nábytek. 
• Šetrný k životnímu prostředí – detergenty obsažené v tomto výrobku jsou v souladu s nařízením 

EPaR (ES) č. 648/2004 o detergentech.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Wash & Wax Car Shampoo 85743 kanystr 5 l 

Wash & Wax Car Shampoo 85744 kanystr 25 l 
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A/C ADDITIVE INJECTION GUN 
Aplikační pistole pro AC aditiva. 
• Aplikační pistole pro vstřikování kontrastní látky do klimatizačního systému. 
• Snadné použití. 
• Adaptér pro plnění AC na nízkém tlaku – 84234. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

A/C Additive Injection Gun 84233 kus 1 ks 

 
A/C STOP LEAK+  
Těsnící směs s barvivem pro klimatizace vyvinutá speciálně pro zatěsnění různých 
netěsností pouze jednou aplikací. Dobré řešení pro utěsnění netěsností, které se mohou 
vyskytnout u nových vozidel již po 1 až 3 měsících. Ideální pro netěsnosti výparníku u 
starších vozidel, kde by byla příliš drahá výměna. 
• Pro použití na kov a gumu, pro netěsnosti ve výparníku, chladiče topení, hadice, těsnění a 

chemické utěsnění. 
• Obsahuje UV látky a umožňuje bezprostřední kontrolu opravy. 
• Neobsahuje R134a v souladu s nařízením EU 842/2006. 
• Pro všechny mobilní klimatizační systémy: R134a, R-12, R22. 

• Rychlé připojení a jednoduchá aplikace – 1 ks = 1 vůz. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

A/C Stop Leak+ 85637 dóza 43 ml 

k 
UV DYE CLEANER 
Čistič pro odstranění zbytků UV materiálu pro detekci netěsností po zjištění a odstranění 
netěsností.  
• Odstraňuje usazeniny UV materiálu po opravě. 
• Rychlý čistící účinek. 
• Láhev s rozprašovačem pro snadné použití. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

UV Dye Cleaner 84240 rozprašovač 500 ml 

 
LEAK GUARD 
Těsnící látka na bázi oleje, která netvrdne, nekrystalizuje. Použití spolu s LEAK GUARD 

INJECTION KIT. Směs neucpává klimatizační systém ani nikterak neomezuje oběh 
chladiva. Bezpečně a šetrně utěsňuje netěsnosti ve všech částech klimatizačního 
zařízení. Obsahuje UV přísady, které usnadňují kontrolu provedené opravy. 
• Zabraňuje ztrátám chladiva. 
• Těsní – kompatibilní se všemi druhy chladiv. 
• Snadné použití i detekce pomocí UV. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Leak Guard 85635 kartuše 30 ml 
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k 

LEAK GUARD INJECTION KIT 
Sada pro těsnění úniků média klimatizace. Leak Guard je revoluční řešení pro 
předcházení únikům a zabránění pomalým ztrátám chladiva. 
• Těsnící látka na bázi oleje, která netvrdne, nekrystalizuje a neucpe klimatizační systém ani 

neomezuje oběh chladiva – bezpečně utěsní netěsnosti ve všech dílech klimatizačního zařízení.  
• Leak Guard obsahuje UV přísady, což umožňuje bezprostřední kontrolu opravy.  

• Sada obsahuje: 1× aplikační pistole, 1x kartuše s materiálem pro prvotní vyplnění aplikační 
hadice, 2× kartuše Leak Guard, 1× adaptér pro odstranění vzduchu, 1× aplikační hadice na 
vysokotlaký ventil s adaptérem R134a  

• Kompatibilní se všemi chladivy.  
• Snadné použití. Snižuje prostoje a náklady na opravy. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Leak Guard Injection Kit 85634 sada 1 sada 

 

ULTRASONIC CONDITIONING SOLUTION 

Speciální roztok pro použití s přístrojem na čištění klimatizace ultrazvukovou technologií. 
• Jedna lahev na vozidlo.  
• Snadné použití. 
• Lze použít se všemi běžnými ultrazvukovými čistícími přístroji.  
• Balení po 100 ml.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Ultrasonic Conditioning Solution 86043 lahvička 12x 100 ml 

 

MIST ULTRASONIC CLEANING UNIT 
Přenosný 12 V dezinfekční ultrazvukový přístroj zabezpečující dokonalé vyčištění 
klimatizačního systému. 
• Zabraňuje nepříjemným pachům a osvěžuje vzduch v interiéru. 
• Čištění probíhá bez obsluhy a po dokončení se přístroj automaticky sám vypne. Doba čištění – 15 

minut. 

• Vhodné pro všechny typy vozidel. 
• Čidlo monitoruje úroveň kapaliny a snižuje spotřebu energie.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Mist Ultrasonic Cleaning Unit 85628 kus 1 ks 

 

PAG OIL 
Oleje pro klimatizace KENT PAG, se kterými se vyloučí riziko kontaminace systému (např. 
vlhkostí) nebo různé viskozity díky smíšenému oleji z jednoho do jiného vozidla. 

• Přesná stupnice na každé kartuši, kartuše mají delší životnost, nemohou se odpařit. 
• Ochrana proti předávkování. 
• Splňuje specifikace OEM. 

• Rychlé připojení, snadné použití a spolehlivý servisní výsledek. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Pag Oil – 46 Viscosity 85639 kartuše 240 ml 

Pag Oil – 100 Viscosity 85638 kartuše 240 ml 

Pag Oil – 125 Viscosity 85640 kartuše 240 ml 

Pag Oil – 150 Viscosity 85641 kartuše 240 ml 

k 
k 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT0dau96XRAhWCvRQKHesECzAQjRwIBw&url=http://www.kenteurope.com/en/automotive/special-applications/air-conditioning&bvm=bv.142059868,d.d24&psig=AFQjCNGi6CDImU0svhtxM9pzE0PP3pj25Q&ust=1483531307082473
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R134a LOW SIDE INJECTION HOSE 
Adaptér pro plnění AC na nízkém tlaku. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

R134a Low Side Injection Hose 84234 kus 1 ks 

 

SPOTGUNS 3PCS + ACCESORIES 
Dávkovací pistole pro oleje PAG s příslušenstvím. 
• Kompletní sada pro zpracování kartuší s olejem a UV přísadami. 
• Snadná montáž. 
• Sada obsahuje: 1× nástěnný držák; 3× nízkotlakou aplikační hadici s rychlospojkou pro R-134a; 3× 

aplikační pistoli. 
• Snižuje prostoje a náklady na opravy. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Spotguns 3pcs + Accesories 85643 sada 3 ks 

 

UNIVERSAL A/C DYE 
Barvivo používané ve spojení s UV lampou pro určování netěsností v systému 
klimatizace. 

• Certifikace podle SAE J-2297 standard. Kompatibilní se všemi chladivy včetně R134a.  
• Fluorescenční, velmi účinný materiál pro jasné zobrazení i těch nejmenších netěsností. 
• Neobsahuje rozpouštědla. 
• 1 lahvička pro 32 použití. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Universal A/C Dye 85633 kartuše 240 ml 

k 

UV AIR CON DYE 
Velmi účinná barviva pro detekci úniků v klimatizačních systémech pomocí UV lampy. 

• KENT UV barviva pro detekci úniků jsou kompatibilní se všemi chladivy včetně R134a. 
• Certifikace podle SAE J-2297 standard. 

• Fluorescenční, velmi účinný materiál pro jasné zobrazení i těch nejmenších netěsností – konec 

dohadů a domněnek. 
• UV barviva jsou velmi kvalitní a spoří čas i peníze při zjišťování netěsností. 
• Neobsahují rozpouštědla. 
• Snadné použití: vstříknutí materiálu přímo do systému. 
• Rychlé a snadné odstranění. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

UV Air Con Dye 85632 kartuše 7,5 ml 

UV Air Con Dye 84236 kartuše 30 ml 

 

UV PROTECTION GLASSES 
Zobrazovací brýle pro UV barvivo – ochranné brýle proti UV záření.  
• Pomáhají při lokalizaci místa úniku.  
• Chrání oči před škodlivým UV zářením. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

UV Protection Glasses 84232 kus 1 ks 

 

k 
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UV MULTIPURPOSE DYE  
Univerzální barvivo pro detekci úniků. Kontrastní látka, která ve spojení s UV lampou 
identifikuje netěsnosti například v olejovém okruhu. 
• Snadné použití. 
• Rychle a snadno odstranitelné. 
• Jedna dávka – 30 ml.  
• Kontrola opravy a eliminace dalších prací. 
• Šetří čas a snižuje náklady na opravu. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

UV Multipurpose Dye 84238 lahev 30 ml 

   

 

 

 

UV LEAK DETECTION KIT 
Kompletní sada pro detekci úniků v oblasti klimatizace. 
• Sada pro všechny různé netěsnosti v chladicích systémech – poskytuje spolehlivé výsledky. 
• Sada obsahuje: 1 aplikační pistole, 1 aplikační hadice s rychlospojkou pro klimatizace s R134a, 2 

kartuše s produktem (pro cca 20 aplikací), 1 UV lampa, 4 baterie, ventil pro odstranění vzduchu z 

aplikační hadice, 1 UV ochranné brýle. 
• UV materiál certifikovaný dle SAE J-2297. Splňuje specifikace OEM. Snadné a bezpečné používání 

– není nutné speciální školení obsluhy. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

UV Leak Detection Kit 85631 sada 1 sada 
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91 IN 1 
Unikátní rychle působící víceúčelový penetrant a mazivo na bázi PTFE. 
• Víceúčelový produkt – jeden produkt na vše. Maže, penetruje, vytěsňuje vlhkost. 
• PTFE – nevypařuje se ani nemrzne. Zanechává mazací film, který chrání proti špíně, soli aj. 
• Vynikající kapilární vlastnosti – průnik i do těch nejmenších a nejužších spár. 
• Neobsahuje kyseliny ani silikony – nepoškozuje lakované povrchy ani plasty. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

91 In 1 86376 sprej 500 ml 

 

ANTI SEIZE GREASE  
Víceúčelové, vysokoteplotní měděné mazadlo, které zanechává po aplikaci hustý 
ochranný film.  
• Odolné teplotám -30 ° C až +1100 °C. Voděodolné. 
• Používá se na obtížně demontovatelné šroubové spoje, narážené spoje, řemenice, čepy, klouby, 

kontakty akumulátoru, na mazání velmi zatěžovaných pomaloběžných ložisek apod.  

• Chrání před zadřením a redukuje hluk při tření na brzdových mechanismech a čepech, podporuje 
snadný posuv pohyblivých dílů na spojce a táhlu. Chrání motorové díly, výfukové spoje, bateriová 
pole a svorky. Zabraňuje zadření ložisek a korozi. Zmenšuje tření kovových dílů. 

• Ulehčuje stahování kuličkových ložisek a demontáž šroubů a matic. 
• Neobsahuje kyseliny ani silikon, nenapadá gumu ani plasty. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Anti Seize Grease 83972 sprej 500 ml 

 

AUTO GREASE WHITE 
Vysoce kvalitní mazadlo na bázi kalcia, které poskytuje viditelné bílé mazání. Je vhodné 
pro použití na široký rozsah podkladů jako například kov, plast, pryž.  
• Pro mazání zámků, pákových mechanismů, ložisek, ozubených kol, převodových mechanismů, 

kloubových spojů, náprav, řetězů atd. 

• Vhodný pro většinu automobilových použití jako jsou zámky, panty dveří, západky, klouby a 

kloubové spoje, některé typy ložisek, vačkové kotouče, běžce sedadel a spojovací články. 

• Vynikající mazací schopnost – proniká a maže. Výborná přilnavost k povrchu. 
• Neobsahuje silikon – bezpečné použití pro lakovny. 
• Vysoká odolnost proti horké a slané vodě. Nepoškozuje plasty ani lakované povrchy. 
• Široký teplotní rozsah od -20 °C do +160 °C. Aplikovatelné v každém úhlu – 360˚ ventil. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Auto Grease White 84593 sprej 500 ml 

 

BATTERY TERMINAL GREASE 
Mazivo chránící kovové kontakty svorek baterie proti vlhkosti a korozi. 
• Odolné vůči stárnutí, oxidaci a korozi – prodlužuje životnost baterie a snižuje potřebu údržby. 
• Nerozpustné ve vodě – odolává vymytí. 
• Dobře viditelné červené mazadlo. 
• Bezpečné na většinu kovů, plastů a gum.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Battery Terminal Grease 86143 sprej 500 ml 
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BLUE GREASE  
Jedinečná univerzální vazelína s vysokým rozsahem teplot a extrémní odolností vůči 
vnějším vlivům, slané a horké vodě, kyselinám, žíravinám apod. Obsahuje inhibitory 
koroze.  

• Ideální pro mazání pohyblivých částí a součástek, které jsou vystaveny působení vnějších vlivů, 
jako déšť, mráz apod., např. u vysokozdvižných vozíků, jeřábů a různých posuv vodních čerpadel. 

• Velmi vhodná na aplikace, kde je lakovaný povrch, kde je ošetřené místo vystavováno vysokému 
tlaku vodního čištění anebo tam, kde může přijít do kontaktu s kyselinami, zásadami, saponáty 
nebo slanou vodou. Odolný teplotám -32 °C až +176 °C. S vodou nevytváří emulzi. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Spray Blue Grease 34946  sprej 400 ml 

Blue Grease Cartrige 34949 kartuše 380 g 

Blue Grease Bulk  34961 dóza 1 kg 

Blue Grease Bulk  34962 dóza 5 kg 

 

BRAKE PLATE LUBRICANT 
BRAKE PLATE LUBRICANT je víceúčelové vysokoteplotní mazadlo na bázi mědi zajišťující 
hustý ochranný film. PURE COPPER GREASE je mazadlo vyvinuté pro dlouhotrvající 
mazání povrchů kov na kov. Obě mazadla mají vysokou odolnost proti extrémním 
teplotám a tlakům. 
• Odolné teplotám -30 °C až + 1100 °C. 
• Používá se na obtížně demontovatelné šroubové spoje, narážené spoje, řemenice, čepy, klouby, 

kontakty akumulátoru, na mazání velmi zatěžovaných pomaloběžných ložisek apod.  

• Trvalé mazání na destičky, skluznice i třmeny brzd. Chrání proti korozi, zadření a otěru.  
• Ulehčuje stahování kuličkových ložisek a demontáž šroubů a matic.  
• Zanechává ochrannou vrstvu, která nepoškozuje gumové díly a nelze ji smýt vodou nebo vypálit. 
• Zachovává své vlastnosti ve vysokých teplotách s dobrou přilnavostí – nespeče se ani nevyteče. 
• Dobré těsnící vlastnosti – slouží jako prevence před korozí. 
• Excelentní mazací vlastnosti – pomáhá snížit tření kovových povrchů a umožňuje snadný pohyb 

závitových spojů během montáže a demontáže. Neobsahuje silikon a olovo – vhodné pro lakovny. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Brake Plate Lubricant 30012 automatická kartuše 200 ml 

Brake Plate Lubricant 2 86505 dóza 120 g 

Pure Copper Grease 34469 kartuše 400 ml 

 

CERAMIC 1200 
Unikátní vysokoteplotní mazadlo na keramické bázi určené pro mazání míst vystavených 
působení velmi vysokých teplot, tlaku nebo korozi. 
• Mazání vysoce tlakově a tepelně namáhaných dílů, např. šroubových, narážených, lisovaných a 

dalších spojů, silně zatěžovaných ložisek, třecích ploch, kloubů, čepů, výfukových šroubových 
spojů. Odolné teplotám -40 °C až +1200 °C. Voděodolné. Neobsahuje kovové částice – nevodivé.  

• Ideální pro ochranu brzdových systémů – zadní povrch brzdových destiček, pohyblivé součásti 
brzdových systémů, ABS senzorů, systémů ASR a ESP. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Ceramic 1200 85235 sprej 400 ml 

Ceramic 1200 Bulk 84298 dóza 200 g 

Ceramic 1200 84335 automatická kartuše 200 ml 
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CUT & DRILL FLUID 2 
Vysoce kvalitní řezný olej ve spreji.  
• Snižuje tření řezných hlav obráběcích nástrojů. Biologicky odbouratelný. 
• Obsahuje aditiva, která zabraňují korozi, snižují možnost zadření nástroje a poškození 

obráběného materiálu. Používá se nejčastěji při řezání, vrtání, soustružení a také frézování.  
• Pěnění produktu zabezpečuje lepší mazání obráběného kusu.  
• Je použitelný na všechny kovy, nerez, titan a hliník.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Cut & Drill Fluid 2 85238 sprej 500 ml 

k 
DRY LUBE 
Suché, čiré, nešpinící mazadlo na bázi PTFE poskytující dlouhotrvající ochranu. Je ideální 
téměř pro všechny druhy materiálů zejména tam, kde je požadavek suchého, čistého a 
nemastného mazadla.  
• Činná látka je po aplikaci neviditelná. Nezanechává skvrny, neskapává a zároveň velmi dobře 

maže.  
• Používá se všude tam, kde nelze použít klasické mazadlo a v prašném prostředí, např. mlýny, 

potravinářský průmysl atd.  

• Používá se na odstranění „skřípání“ – zámky dveří, těsnění oken, přístrojové desky apod. 
• Neobsahuje silikon – ideální pro čisté provozy, lakovny apod. Voděodolné, antistatické. 
• Odolný teplotám -40 °C až +260 °C. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Dry Lube 50180 sprej 400 ml 

k 
CHAIN LUBE 2 
Mazadlo na řetězy. 
• Vynikající přilnavost a penetrační vlastnosti. 
• Odstraňuje skřípání, snižuje tření a běžné opotřebení řetězu. 
• Chrání proti korozi. 
• Zvyšuje životnost řetězu. 
• Odolné proti tlakovému mytí. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Chain Lube 2 84182 sprej 400 ml 

k 
INJECTOR RELEASE AGENT 
Silný a výkonný uvolňovač zadřených vstřikovačů. 
• Umožňuje rychlé uvolnění vstřikovačů. 
• Velmi pomalé odpařování rozpouštědla pro intenzivní penetraci.  
• Aktivní kluzné částice PTFE. 
• Schladí materiál až na -30 °C. 
• Součástí je 20 mm trubička pro snadnou aplikaci. 
• Neobsahuje kyseliny ani silikony – vhodný pro lakovny. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Injector Release Agent 86313 sprej 500 ml 
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K44 
Velmi kvalitní silikonové mazadlo konzistence tuku. 

• Snižuje opotřebení a zabraňuje zamrzání a přilnavosti.  
• Vynikající dielektrická pevnost – zabraňuje elektrickým průrazům. Dobrá tepelná vodivost. 
• Ideální pro konektory – izolace elektrických spojů.  
• Voděodolné – zabraňuje pronikání vlhkosti.  
• Široký rozsah teplot – vhodný pro téměř všechny oblasti u automobilů (např. mazání a ochrana 

těsnění brzdových válců). 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

K44 86005 tuba 80 ml 

 

KD400 
Víceúčelové čiré mazadlo nezanechávající skvrny, které proniká rezavými částmi, 
vytěsňuje vlhkost a chrání před korozí a opotřebením.  
• Prodlužuje životnost kovových dílů – chrání je také zevnitř. 
• Chrání a udržuje vzhled chromových částí. 
• Odolné vůči vodě a soli – zabraňuje korozi, vytlačuje vlhkost. 
• Nepoškozuje laky, plasty ani gumu. 
• Neobsahuje silikony – lze ho bezpečně použít pro karosářské práce a v lakovnách. 
• Velmi účinně čistí a maže jemnou mechaniku. 
• Povoluje zarezlé a zadřené díly, konzervuje. 
• Lze jej díky atestu NSF použít i v potravinářství. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

KD400 50205 sprej 400 ml 

k 

PTFE LUBRICANT +  
Vysoce kvalitní vzlínavý a mazací olej s obsahem PTFE.  

• Zanechává na povrchu povlak PTFE, který maže, i když zaschne. Nepřitahuje povlak ani špínu. 
• Schválený NSF (kategorie H1) – bezpečný pro použití v přímém kontaktu s potravinami. 

• Penetrant a mazadlo v jednom – pronikne do těsných míst a následně je promaže. 
• Víceúčelový produkt. Průhledný – vhodný na viditelná místa. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

PTFE Lubricant 500 84065 sprej 500 ml 

k 

RID RUST 
Jedinečné víceúčelové mazadlo a uvolňovač s výbornými penetračními vlastnostmi. 
Obsahuje PTFE a mazací oleje, redukuje tření a chrání před korozí.  
• Čiré složení – nezanechává skvrny. 
• Díky svému složení poskytuje dlouhotrvající účinnost a ochranu. 
• Odpuzuje vlhkost, uvolňuje zkorodované části. 
• Sprej je aplikovatelný ve všech pozicích – jednoduché použití i pro úzká nebo těžce přístupná 

místa. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Rid Rust Spray 34410 sprej 500 ml 

Rid Rust 5L 34411 kanystr 5 l 
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RUSTY CLEAR 
Čirý uvolňovač na bázi PTFE s vynikajícími penetračními vlastnostmi. 
• Vytěsňuje vlhkost a vodu – vytváří voděodolný film. Ideální pro elektrické přípojky, kontakty, 

obvody apod. 

• Neobsahuje kyseliny.  

• Uvolňuje zoxidované spoje a zkorodované části. 
• Chrání lesklé kovové díly proti okolním podmínkám a posypové soli. 
• Maže a chrání pohyblivé části. 
• Bezpečné použití pro plasty a gumu.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Rusty Clear 34605 sprej 500 ml 

k 
RUSTY PENETRANT 
Velice účinný uvolňovač zarezlých dílů a spojů s obsahem grafitu.  
• Obsah disulfidu molybdenu zajišťuje dokonalé proniknutí produktu skrz rez do nejjemnějších 

trhlin a následné, trvalé promazání povolovaných dílů. 
• Uvolní součástky a jiné další části, kde je vlhkost a lze jej použít i na horké matice a šrouby např. 

u výfuků.  
• Neobsahuje kyseliny ani silikon – bezpečný pro použití v lakovnách. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Rusty Penetrant 83726 sprej 400 ml 

 
RUSTY SHOCK SPRAY 
Velmi rychlý a účinný uvolňovač s obsahem grafitu a tepelným šokem.  
• Účinně během okamžiku uvolňuje zrezivělé nebo váznoucí matice, šrouby, čepy atd.  
• Zmrazuje až do -40 °C, čímž odskočí zatuhlé spoje a lze je povolit. 
• Vynikající penetrační vlastnosti. 
• Díky grafitu zajišťuje promazání povolovaného spoje a následnou ochranu. 
• Neobsahuje silikony – bezpečný pro použití v lakovnách. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Rusty Shock Spray 84599 sprej 400 ml 

 
SILICONE GREASE  
100% čisté silikonové mazadlo pro mazání a ochranu elektrických komponentů, které 
zajišťuje ochranu před hlodavci. 
• Neobsahuje mastné kyseliny ani rozpouštědla – nepoškozuje pryž, plast ani nylon. 
• Nestéká a zůstává tam, kde je aplikován. 
• Zanechává ochranný film – izoluje a chrání proti vlhkosti a oxidaci. 
• Vysoká dielektrická pevnost. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Silicone Grease 34920 sprej 400 ml 

Silicone Grease Pressure Pack 86052 automatická kartuše 200 ml 
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WHITE GREASE III 
Vysoce kvalitní transparentní vazelína na bázi kalcia s vynikající přilnavostí ke všem 
povrchům. 
• Vytváří trvanlivý ochranný film odolný teplotám -20 °C až +160 °C. 
• Odolné vůči slané vodě a tlakovému čištění. Aplikovatelné v každém úhlu – 360˚ ventil. 
• Používá se pro mazání zámků, pákových mechanismů, ložisek, ozubených kol, převodových 

mechanismů, kloubových spojů, čepů, náprav, řetězů, lan atd. 
• Použití v servisních dílnách pro mazání dveřních zámků, pantů dveří apod.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

White Grease III 50073 sprej 500 ml 

 

SUPER LUBE 
Transparentní mazadlo ve spreji s vynikající schopností pronikat a velmi vysokou 
přilnavostí. Zanechává vysoký stupeň ochrany a lubrikačních vlastností.  
• Chrání proti korozi. 
• Odolné teplotám -30 °C až +175 °C. 
• Používá se pro mazání zámků, konektorů, pákových mechanismů, ložisek, ozubených kol, 

převodových mechanismů, kloubových spojů, náprav, řetězů, lan atd.  
• Dále je vhodný pro mazání mechanicky namáhaných částí v automobilech, jako jsou: závěsy 

dveří, dveřní zámky, kryty a obaly závěsů a úchyty, pedály, zámky nádrží, pohyblivá lože kabelů 
apod. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Super Lube 85 83688 sprej 100 ml 

Super Lube 500 84339 sprej 500 ml 

k 

SF 100 
Vysoce kvalitní silikonové mazadlo. Je určené na ošetřování gumových komponentů, 
těsnění apod. Chrání proti vlhkosti vypínače, spínače a elektrické části. 

• Velmi lehce penetruje do materiálu a chrání ho i zevnitř. 
• Chrání plasty před vyblednutím. 
• Odpuzuje vodu. 

• Ideální na ochranu a zvýšení životnosti vnitřních i vnějších plastů a pryžových částí.  
• Vhodné jako lehké mazadlo pro součásti jako jsou zámky a závěsy.  
• Při aplikaci na pryž ve dveřích předejdete zamrznutí a přilnutí těsnění. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

SF 100 84517 sprej 500 ml 

 

Z 43 
Velmi jemný silikonový olej ve spreji, který je ideální pro aplikaci, kde není žádoucí ani 
tenká vrstva oleje nebo vazelíny.  
• Používá se jako ochranné mazadlo těžce přístupných míst – např. spojů, pantů, zámků a jiných 

pohyblivých částí.  
• Vhodný jako ochrana elektrických součástí a elektrických spojů proti korozi a vzdušné vlhkosti.  
• Vytváří ochranný film gumových součástí a plastů, má dlouhotrvající účinek.  
• Odolný teplotám -75 °C až +220 °C. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Z 43 50040 sprej 400 ml 
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MULTI PURPOSE SPRAY ADHESIVE 
Lepidlo ve spreji vhodné pro okamžité lepení s vysokou pevností lepených ploch bez 
obsahu chlorových rozpouštědel.  
• Univerzální lepidlo ve spreji – snadná aplikace. 
• Speciální ventil umožňuje regulaci množství aplikovaného lepidla. 
• Polohu lepených dílů je možné změnit i chvíli po aplikaci. 
• Odolné vůči teplu, chladu a vlhkosti. 
• Je vhodné pro lepení mnoha materiálů, včetně čalounění, koberců, gumy, pěny, kovu, korku, 

kartonů, dřeva a většiny plastů. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Multi Purpose Spray Adhesive 85556 sprej 500ml 

 

RAPID BOND 
Dvousložkové methakrylátové lepidlo v kartuši, která obsahuje a zajišťuje rovnoměrné 
vytlačení obou složek lepidla. Vyrobeno pomocí nejnovější chemické technologie 
akrylových elastomerů. 
• Použití na strukturální spojování kovů, kompozitní lepení, lepení smíšených spojů, plastů a 

keramiky, kde je potřeba vysoká smyková pevnost.  
• Odolnost vůči uhlovodíkům, kyselinám, zásadám a solným roztokům. 
• Vysoká rázová pevnost spoje. 
• Velmi rychlá oprava max. do 30 min.  

• Produkt umožňuje vyplnit i velké spáry s dilatačním procesem. 
• Použití: pro střechy vozidel, laminát, sportovní náčiní, automobilové spojlery, vzduchovody, 

bytovou výstavbu atd.   

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Rapid Bond 250 85042 kartuše 250 ml 

Rapid Bond 50 85043 dvojitá kartuše 50 ml 

Rapid Bond Mixer 250 85045 
mixážní špička 

6 ks 

Rapid Bond Mixer 50 86031 
mixážní špička 

6 ks 

 

SUPER BOND 2 
Jednosložkové kyanoakrylátové sekundové lepidlo, které vyniká vysokou přilnavostí k 
lepeným materiálům.  
• Velmi ekonomické použití produktu – pouze jedna kapka lepidla mezi obě lepené plochy (např. 

„o“ kroužky).  
• Široké využití – kovy, plasty, textil, guma a další druhy materiálů.  
• Uzávěr lepidla je vybaven aplikátorem proti zasychání. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Super Bond 2 86514 lahvička 20 g 

 

SUPER BOND ACTIVATOR 
Nejjemnější sprej pro zvýšení poutacích sil a urychlení tuhnutí. 
• Primer a urychlovač v jednom – zesílení poutacích sil i u těžko spojitelných materiálů.  
• Velmi jemná vrstva – nejjemnější sprej.  
• Nevytváří bubliny – perfektní provedení na viditelných místech.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Super Bond Activator 86518 sprej 150 ml 
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SUPER BOND FLEX 
Černou gumou ztužené rychle tuhnoucí lepidlo pro spojování ohebných materiálů. 
• Gumou ztužené – ideální pro vytváření ohebných spojů. 
• Odolné proti nárazům, otřesům.  
• Omezené odkapávání – vhodné využití i na kolmých plochách. 
• Vysoce odolné – odolávající silám v tahu a střihu. 
• Nevytváří bubliny – pro perfektní provedení na viditelných částech oprav. 
• Unikátní obal – netuhnoucí závit uzávěru a tenká stěna lahvičky pro snadné dávkování.   

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Super Bond Flex 86517 lahvička 20 g 

 

 

 

SUPER BOND GEL 
Vysoce viskózní, gelové sekundové lepidlo na bázi etylkyanoakrylátu.  
• Unikátní aplikátor zabraňující samo zaschnutí. 
• Přesné dávkování po jedné kapce. 
• Zpomalené tuhnutí umožňující dostatečnou dobu pro zpracování před vytvrzením lepidla.  
• Ideální pro práci na svislých plochách. 
• Používá se na vyplnění větších mezer nebo na lepení silně savých materiálů, nebo na plastové 

objímky světel, mřížky chladičů, gumová těsnění, o-kroužky, keramika, sklo, dřevo, korek atd. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Super Bond Gel 86515 lahvička 20 g 

 

 

 

SUPER BOND PEN 
Jednosložkové kyanoakrylátové sekundové lepidlo v novém, moderním a ekonomickém 
balení.  
• Vysoká přilnavost k lepeným materiálům. 
• Dávkovač po jedné kapce s jehlovým uzávěrem.  
• Praktické balení v „tužce“ umožňující snazší použití a lepší skladovatelnost. 

• Široké využití – lepí kovy, plasty, textil, gumu, sklo, keramiku, papír a další druhy materiálů.  
• Ekonomické použití – jedna kapka mezi obě lepené plochy. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Super Bond Pen 85602 tužka 10 g 

 

 

 

SUPER BOND POWDER 
Průhledný prášek se zesilujícím účinkem při vyplňování děr a prasklin v kombinaci 

s jakýmkoliv lepidlem řady Super Bond. 
• Vytváří snadné rychlé a spojení je-li jednou smícháno s lepidlem Super Bond. 

• Široké spektrum využití při vyplňování děr a prasklin a opravě malých montážních oprav. 
• Může být vrtán, vložen, vklepán, mlet, broušen nebo malován. 
• Při aplikaci nevytváří toxické výpary.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Super Bond Powder 86486 lahvička 30 g 
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SUPER BOND ULTRA GEL 
Tvar držící, gumou ztužené, rychle působící lepidlo s excelentními vlastnostmi při 
vyplňování děr. 
• Nejlepší volba pro vyplňování malých prasklin a děr. 
• Výtečná odolnost proti nárazům. 
• Tvar držící gel – ideální využití na kolmých nebo převislých plochách. 
• Vysoce odolné silám v tahu a střihu. 
• Nevytváří bubliny. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Super Bond Ultra Gel 86516 tubička 20 g 
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2K METAL EPOXY ADHESIVE  
Dvoukomponentní epoxidová pryskyřice s částicemi nerezové oceli – „tekutý kov“.  
• Vytvrzuje již po 12 minutách v pevnou kompozitní hmotu. 
• Umožňuje rychlé opravy na poškozeném kovovém či litinovém povrchu jako například na 

osazeních, rourách, motorech, nádržích, odlitcích, armaturách, trubkách apod. 
• Vytvrzený produkt lze strojově opracovat, vrtat, řezat, soustružit, brousit, pískovat apod.  
• Neobsahuje rozpouštědla ani odpařující se látky. Nesmršťuje se. 
• Vynikající odolnost vůči otěru, kompresi, korozi a chemikáliím.  
• Vhodný pro spojení a opravu mnoha materiálů, jako je kov, litina, dřevo, keramika, zdivo a plasty. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

2K Metal Epoxy Adhesive 86490 dvojitá kartuše 50 ml 

 

 

BUTYL TAPE 
Butylové těsnění v roli. Lepí, těsní, přilne k různým podkladům a vytváří odolnou 
vrstvu proti vlhkosti, prachu a vzdušnému proudění. 
• Vynikající přilnavost na sklo, kov, dřevo, zdivo, keramiku a jiné stavební substráty.  
• Extrémně odolná proti vnitřním i vnějším podmínkám prostředí.  
• Páska zůstává flexibilní při 30 °C, rozměrovou stálost udrží při 102 °C, neteče.  
• Používá se na automobilová skla při nahrazování starších přímo zasklených čelních skel a 

bočních oken. Nezpůsobuje skvrny na skle. 
• Poskytuje mez pevnosti při montáži čelních skel a zmírňuje chvění skla.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Butyl Tape 3 86433 role 3,0 mm × 4,5 m 

Butyl Tape 6 20130 role 6,0 mm x 4,5 m 

 

 

CLEAR TRANSFER ADHESIVE  
Čirá, tenká, oboustranná lepicí páska pro mnoho způsobů použití. 
• Žádný nepořádek a nečistoty.  
• Jednoduché použití. 
• Vynikající přilnavost ke všem hladkým povrchům. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Clear Transfer Adhesive 9 86368 role 9,5 mm x 25 m 

Clear Transfer Adhesive 16 86369 role 16 mm × 25 m 

 

 

DOUBLE SIDED CLOTH TAPE 
Ručně trhatelná oboustranná textilní páska kombinující vysoké počáteční uchycení a 
přemístitelnost pro velmi široké spektrum aplikací. 
• Velmi vysoké počáteční uchycení, silné masivní lepidlo. 

• Lepí jemné i drsné povrchy. 

• Vhodná také na materiály jako PE, PP, PVC, TPO apod. 
• Snadno trhatelná rukou. Je přemístitelná během aplikace bez zanechání zbytků lepidla. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Double Sided Cloth Tape 86385 role 50 mm x 25 m 
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EASY BIND & EASY GRIP 
Vysoce kvalitní upevňovací páska na bázi mikrovláken, která po stlačení zaručuje pevný 
spoj. Mikrovlákna zaručují rychlé sepnutí a rozepnutí např. kabelů. Páska EASY GRIP je 

vysoce kvalitní spojovací páska na principu suchého zipu umožňující spojovat části 
podélně i do kříže a může být kdykoli znovu rozdělena. 
• Rychlé a snadné použití – šetří čas. Vynikající přilnavost na široké spektrum materiálů. 
• Ideální pro nestálou fixaci jako připevnění ovládacích panelů, konstrukce drobných staveb (např. 

výstavní stánky) a kdekoli, kde je žádané neviditelné a nestálé spojení. 
• Spoj je odolný vůči vodě, UV záření a povětrnostním vlivům. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Easy Bind 85041 role 16 mm × 10 m 

Easy Grip 8644601 role 25 mm × 1 m 

Easy Grip 86446 role 25 mm × 3 m 

 

EPOXEMENT HS 
Transparentní lepicí a těsnicí tmel na bázi MS polymeru určený pro opravu s potřebou 
zanechání čirého vzhledu, se zárukou velké pevnosti. 
• Po vytvrzení je transparentní – neviditelné těsnění/lepení. 
• Neobsahuje rozpouštědla, isokyanáty a PVC – bezpečný pro uživatele. 

• Kompatibilní s MS Prep – v případě potřeby lze ještě zvýšit přilnavost. 

• Velmi dobrá odolnost vůči UV záření a stárnutí. 
• Po vytvrzení zůstává pružný – bez smrštění a bez trhlin. 

• Má neutrální odér – snadné a uživatelsky přívětivé použití. 
• Bez bublin během vytvrzování – hladké utěsnění. Bez obsahu silikonu. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Epoxement HS 86348 kbelík 4,5 kg 

 

FUSION WRAP BLACK 
Vysoce flexibilní, samovulkanizační, izolační páska, která poskytuje vynikající a 
permanentní dielektrickou ochranu a umožňuje izolaci i na povrchu znečištěném olejem 
nebo tukem. 

• Vynikající odolnost vůči vodě, olejům a mnoha chemikáliím. Samolvulkanizační, vzduchotěsná. 
• Odolává rozpínání, stahování a vnějšímu zvětrávání způsobenému změnami teplot při vnějších 

aplikacích. 
• Použití pro ochranu a izolaci el. vodičů a spojů, provizorní opravu potrubí a hadic, ochranu proti 

vlhkosti a korozi. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Fusion Wrap Black 34725 role 25 mm x 16,5 m 

 

LINEN TAPE 
Samolepící textilní páska, speciálně určená pro lepení kabeláže. 
• Vytváří originální OEM vzhled. 
• Ideální pro všechny kabeláže.  
• Izoluje zvuk a redukuje vibrace. 

• Dobrá odolnost proti vodě. 
• Snadná aplikace. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Linen Tape 85776 role 19 mm x 10 m 
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HIGH STRENGTH TAPE 
Velmi pevná, oboustranná lepicí páska, která výborně přilne k plastům, kovu a 
lakovaným plochám. Kombinuje v sobě vysokou pevnost a žádnou absorpci vody, jakou 
známe z pěnových pásek. Unikátní systém lepení zaručuje vysokou pevnost v tahu a 
odolnost vůči odloupnutí. 
• Možná změna polohy lepených dílů před konečnou aplikací.  
• Nezanechává žádné zbytky.  
• Odolná změkčovadlům, pronikajícím z vinylových lišt. Vodotěsná – uzavřená uretanová pěna. 
• Široký rozsah teplot -30 °C až +120 °C.  

• Lze ji použít na kov, plasty, sklo, dřevo, lakované povrchy, hladké zdivo apod. 
• Pro hladké a tvrdé povrchy, např. výrobní štítky, emblémy, zrcadla, krycí lišty, pryže atd. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

High Strength Tape 6 34000 role 6 mm x 15 m  

High Strength Tape 9 34118 role 9 mm x 15 m  

High Strength Tape 12 40519 role 12 mm x 15 m  

High Strength Tape 15 40520 role 15 mm x 15 m  

High Strength Tape 25 40521 role 25 mm x 15 m  

High Strength Tape 50 86384 role 50 mm x 15 m 

High Strength Tape Clear 6 85380 role 6 mm x 5 m 

High Strength Tape Clear 12 85606 role 12 mm x 10 m 

High Strength Tape Clear 12 85381 role 12 mm x 5 m 

High Strength Tape Clear 19 85604 role 19 mm x 5 m 

High Strength Tape Clear 25 85605 role 25 mm x 5 m 

kk 
LOGO TAPE  
Lepící štítky pro snadné lepení – snadný a levný způsob lepení znaků, log a dalších dílů.  
• Páska se přizpůsobí tvaru lepeného loga a sama se oddělí pouhým odstraněním lepicích částí v 

místech, kde došlo ke kontaktu se znakem. 
• Pásku není třeba ořezávat.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Logo Tape 86422 štítek 10 ks 

 
MULTI SEAL TAPE 
Vynikající alternativa k tekutým tmelům. Okamžité těsnění střešních konstrukcí, nádrží, 
dešťových okapů, větracích otvorů, střešních oken a těsnění střešních spojů karavanů, 
vagónů a podobných dopravních prostředků. 
• Přilne k mnoha kovům a plastům a má extrémní odolnost vůči počasí. 
• Žádná doba schnutí – okamžitě přelakovatelná. Není potřeba žádná pistole, žádné plýtvání kartuší. 
• Přizpůsobí se nerovným povrchům, konturám, hranám, hlavám nýtů a šroubů. 

• Nepraská, nerozpadá se a vypadá precizně pro lepší vzhled. Okamžitě po aplikaci je přelakovatelná. 
• Vynikající odolnost vůči většině průmyslových rozpouštědel, otěru a vysokotlakému mytí. 
• Zůstává flexibilní k vyrovnání vibrací a tepelné roztažnosti / kontrakci. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Multi Seal Tape 86386 pásky 38 mm x 5 m 
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PATCH ´N´ BOND II 
 Ručně mísitelný epoxidový tmel, který se smísí během 1 minuty pro rychlé a 
permanentní opravy.  
• Vytvrzený během 45 minut. Jednoduchá tmelová tyčinka zajistí vždy správné smíchání 

komponent – nejsou potřeba žádné nástroje apod. 
• Nesmršťuje se a neprověšuje, dokonce vytvrzuje i ve vodě – spolehlivě ho lze použít v mnoha 

různých aplikacích. Změna barvy značí správné smíchání – snadné použití.  
• Lze ho vrtat, brousit, oklepávat, frézovat a to již po 45 minutách. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Patch ´N´ Bond 45335 tuba 114 g 

 

PATCH´N´ BOND STEEL 
Ručně mísitelný, nerezavějící, ocelí vyztužený epoxidový tmel, který rychle opraví nebo 
obnoví cokoliv, co je vyrobené z oceli.  
• Vytvrzený během 10-ti minut – všemi vlastnostmi disponuje po 1 hodině.  
• Po 60 minutách ji lze řezat, brousit, vrtat, obrábět a malovat.  
• Snadné použití – pouze uřízněte potřebné množství a smíchejte.  
• Univerzální – přilne na všechny kovy. Vytvrzuje do tmavě šedé kovové barvy. Nesmršťuje se.  
• Vhodný pro vnitřní i venkovní použití – odolný vůči vodě, extrémním teplotám a chemikáliím.  
• Není hořlavý, neobsahuje žádná rozpouštědla nebo VOC a neuvolňuje žádné škodlivé výpary.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Patch ´N´ Bond Steel 86025 tuba 114 g 

 

SEMI FLEXIBLE EPOXY ADHESIVE 
Silné 2K epoxidové lepidlo šedé barvy, poskytující nedetekovatelné polo-flexibilní 
opravy na většině plastů. Lze jej také použít jako dokončovací krém.  
• Vynikající přilnavost na většinu plastů včetně PP/EPDM, ABS, XENOY, TPO, PUR atd.  
• Aplikace bez potřeby primeru. Po vytvrzení zůstává flexibilní.  
• Lze jej aplikovat v tlustých nebo tenkých vrstvách bez jakékoliv ztráty flexibility.  
• Hladký vzhled – snadno brousitelný. Odolává rozpouštědlům.  
• Kompatibilní s většinou lakovacích systémů a s infračerveným systémem vytvrzování.  
• Žádná chemická reakce v peci nebo po lakování.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Semi Flexible Epoxy Adhesive 86448 dvojitá kartuše 50 ml 

Spare Nozzles 86031 aplikační špička 12 ks 

Vytlačovací pistole 84005 kus 1 ks 

 

TIGHTER BOND PRIMER 

Aktivátor speciálně určený ke zvýšení přilnavosti produktů Kent High Strength Tape a 
PU Tape k těžce přilnavým povrchům jako PVC, akrylové laky, smaltované povrchy, 
polypropylen atd. 

• Použitelný na všechny lakované povrchy. Úsporný a jednoduchý na použití. 
• Zvyšuje přilnavost lepidla až na 3-násobek. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Tighter Bond Primer 34586 dóza 250 ml 
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PYTHON WRAP 
Opravná sada na trubky a spoje. Opravuje netěsnosti, pukliny a díry, T-napojení, úhlová 
napojení, měď, plasty, keramiku, litinu, gumu, olovo, hliník, nerezovou ocel a beton. 
Ideální pro všechny druhy oprav a údržbářských prací. 
• Jednoduché použití, není třeba žádné speciální vybavení.  
• Aktivuje se pomocí vody.  
• Vytvrdne během krátké doby.  
• Vysoká adhezní síla a strukturální pevnost. 
• Krátkodobě použitelný v teplotách až do 260 °C. 
• Oprava může být provedena bez odpojení nebo vyprázdnění systému! 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Python Wrap 50 30207 sada 50 mm × 1,5 m 

Python Wrap 75 30242 sada 75 mm × 2,7 m 

Python Wrap 100 30257 sada 100 mm × 4,5 m 

 
PYTHON WRAP II 
Extrémně odolná samovulkanizující silikonová páska pro utěsnění oblasti úniku. Vhodné 
na opravy potrubí.  
• Před opravou není potřeba vypínat celý systém z provozu, ani nic čistit nebo brousit.  
• Extrémní tlaková odolnost – až 23 barů.  
• Extrémní odolnost vůči UV a vůči teplotám – od -55 °C až do +260 °C (krátkodobě).  
• Není zdraví škodlivá – neklasifikovaná jako karcinogenní, mutagenní ani reprotoxická.  
• Snadná aplikace. Dostupná v délce 150 cm – 1 role vystačí na 1 až 3 opravy. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Python Wrap II 86067 role 25 mm x 1,5 m 

 
WATERPROOF TAPE  
Voděodolná fixační páska pro nejnáročnější aplikace. Na bázi velmi pevné textilie s 
tlakově naneseným citlivým lepidlem. Vynikající na těsnění, ochranu, zpevňování, 
vyztužování a spojování různých druhů materiálů. 
• O 40% pevnější než obyčejné voděodolné pásky. 
• Velmi pevná, použitelná pro vnitřní a vnější aplikace. 
• Voděodolná, přelakovatelná.  
• Neodpadává, nerozlepuje se, odolná i vyšším teplotám. 
• Použití při fixaci nalepených automobilových skel, ochraně elektrických rozvodů – svazkování 

kabelů, opravě plachet u nákladních automobilů, těsnění u tepelných a chladicích systémů, 
opravě poškozených hadic, trubek apod.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Waterproof Tape Black 84592 role 50 m × 50 mm 

Waterproof Tape Silver 86144 role 50 m × 50 mm 
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VERSATAPE 
Samolepící, těsnící a fixační páska s permanentní elasticitou na bázi syntetického 
kaučuku pro těsnění spojů, které nebudou pod mechanickým tlakem.  
• Multifunkční kaučukové lepidlo ve formě pásky. Velmi jednoduché, rychlé a přesné použití. 
• Spojuje mokré i suché povrchy. Teplotní rozsah -30 °C až +80 °C. Odolává častému kolísání teplot. 
• Zabraňuje pronikání vlhkosti a zůstává pružná. Izoluje elektrické spoje proti vodě. 
• Šetrné použití na všechny druhy povrchů, lakované i nelakované. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Versatape 12 34830 role 15 m × 12,5 mm 

Versatape 19 34835 role 15 m × 19 mm 

k 
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2K MS SEALER 
Rychleschnoucí dvoukomponentní lepicí a těsnicí tmel na bázi MS polymeru. Vhodný 
k výrobě pružných strukturních spojení, lepených a těsněných spojů apod. 
• Zůstane i po vytvrzení pružný a odolný vibracím, odolává UV záření, nepraská. 
• Může být nanášen i na vlhké podklady a lakován systémem mokrý na mokrý nebo standardně. 
• 1:1 míchací poměr je zajištěn vnitřním systémem kartuše s podmínkou použití míchací špičky. 
• Vynikající přilnavost. Neobsahuje rozpouštědla, isokyanáty ani silikony – zcela bezpečný produkt. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

2K MS Sealer 85239 kartuše 250 ml 

Mixed Nozzles – apl. špičky 85249 balení 6 ks 

 

SEALER ON A ROLL TAPE  
Sealer On A Roll Tape je samolepící, již vytvrzená, karosářská těsnící páska na bázi MS 
Polymeru. Nestárne, nedegraduje, je odolná proti vibracím, úderům a poškrábání.  
• Neobsahuje izokyanáty ani rozpouštědla. Velmi rychlá a snadná aplikace. Vysoká pevnost a 

elasticita, vynikající přilnavost. Použití na švy a líce dveří, na hrany, přechody mezi nárazníky atd. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Sealer On A Roll Tape 6 83681 role 6 mm × 16 m 

Sealer On A Roll Tape 8 83682 role 8 mm × 16 m 

Sealer On A Roll Tape 10 83683 role 10 mm × 16 m 

Adhesion Primer 85304 sprej 400 ml 

Roller 83679 kus 1 ks 

Sealer On A Roll Kit 83680 sada 1 ks 

 

NOZZLES – APLIKAČNÍ ŠPIČKY 
Náhradní špičky, speciálně upravené pro různá použití.  
• Clear Nozzles jsou aplikační špičky pro tmely.  
• Nozzle 360° jsou špičky, které lze natočit do všech stran.  
• Nozzle Extension jsou prodlužovací špičky pro kartuše.  
• Precut Nozzle jsou špičky pro kartuše s předřezaným „V“. 
• Flat Bead Nozzles For Sealants jsou špičky s křidélky pro karosářské tmely. 
• Mixed Nozzles For Kent Multigun jsou ploché nástavce a tenké trysky. 
• Mixed Nozzles For 85239 jsou aplikační špičky pro 2K MS Sealer.  
• Rectangle Nozzles For Kent Multigun jsou ploché nástavce na tenkou trysku. 

• Round Nozzles For Kent Multigun jsou tenké trysky. 
• Smart Seam Nozzles jsou speciálně upravené aplikační špičky pro tmelení spár. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Clear Nozzles 34199 balení 12 ks 

Nozzle 360° 86007 balení 10 ks 

Nozzle Extension 86006 balení 10 ks 

Precut Nozzle 34087 balení 12 ks 

Flat Bead Nozzles For Sealants 85265 kus 1 ks 

Mixed Nozzles For Kent Multigun 84788 balení 10 ks  

Mixer Nozzles For 85239 85249 balení 6 ks 

Rectangle Nozzles For Kent Multigun 84786 balení 20 ks 

Round Nozzles For Kent Multigun 84787 balení 20 ks 

Smart Seam Nozzles 86435 balení 12 ks 



 

43 

TMELENÍ A TĚSNĚNÍ 

Zákaznická linka pro objednávání: +420 519 411 872, info@ntek.cz, www.ntek.cz 

 

MULTI GUN 
Stříkací vzduchová pistole pro kartušové tmely. 
• Maximální tlak 8 barů, pracovní tlak 2–6 barů. 

• Velmi snadné použití, obzvláště okolo kol a jiných menších hůře dostupných míst. 
• Snadno dosažitelné sprejem nanesené vzory. 

• Náhradní špičky možno snadno vyměnit.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Multi Gun 84325 kus 1 ks 

 
PROSEAL 303 
Unikátní tmel, aplikovatelný rozstřikem, snadno se roztírající, těsnící materiál na bázi MS 
Polymeru. Speciálně vyvinutý pro karosářské aplikace jako stříkatelné těsnění pro 
utěsnění spár, přechodů jednotlivých dílů apod. Umožňuje provedení různých struktur a 

variant vzhledu.  

• Neobsahuje izokyanáty ani rozpouštědla. 
• Lze jej přelakovat ihned po aplikaci. 
• Umožňuje díky svým vlastnostem bodové svařování plechů, mezi nimiž je aplikován. 
• Lze jej použít také jako alternativní ochranný nástřik spodních částí automobilů proti abrazivním 

vlivům nebo jako zvukovou izolaci kapoty, střechy a zavazadlových prostorů. 
• Aplikace je možná i na vlhký povrch. 
• Rychlé vytvoření povlaku. 
• Vynikající konečná struktura.  
• Velmi dobrá chemická odolnost. Lze použít také pro ochranu povrchů konstrukcí, nádrží apod. v 

extrémních podmínkách. 
• K dispozici v černé, šedé a béžové barvě. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Proseal 303 Beige 85473 kartuše 290 ml 

Proseal 303 Black 85119 kartuše 290 ml 

Proseal 303 Grey 85616 kartuše 290 ml 

 
PROSEAL 404 BLACK 
Unikátní tmel, aplikovatelný rozstřikem, snadno se roztírající. Jedná se o těsnící materiál na 
bázi MS Polymeru. Vyvinutý pro tmelení spár, redukci hluku a ochraně před abrasivními 
účinky kamínků na podvozcích a kormidelnách. Použitelné s předními automobilovými 
laky. 

• Neobsahuje izokyanáty. 
• Střední až nízká viskozita – snadná aplikace s i bez přestřiku. 
• Excelentní vzhled – relativně rychle tuhne a umožňuje přelakování po krátké době. 

• Dobrá přilnavost barev – vhodné pro všechny přední lakýrnické technologie. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Proseal 404 Black 86498 kartuše 290 ml 

 

 

 



 

TMELENÍ A TĚSNĚNÍ 

44 Zákaznická linka pro objednávání: +420 519 411 872, info@ntek.cz, www.ntek.cz 

 

QUICK SEAL 
Vysoce kvalitní karosářský, lepící a těsnící tmel na bázi nejnovější technologie MS 
Polymeru. Kombinuje v sobě vynikající přilnavost s excelentními těsnícími vlastnostmi. 
Byl vyvinutý pro všechny druhy karosářských prací. Unikátní prostředek na bázi MS 
Polymeru.  

• Vynikající přilnavost k většině materiálů, např. k železným a neželezným kovům, sklu, dřevu, 
mramoru, většině plastů, lakovaným plochám atd.  

• Dokonale pružný – nesmršťuje se, nepraská ani netvrdne a nekoroduje. 
• Rapidně rychlé vytvoření povlaku. 
• Aplikace na suché i mokré podklady. 
• Neobsahuje rozpouštědla ani izokyanáty. 
• Rychlé vytvoření povlaku – přelakovatelný ihned po aplikaci.  
• Nahrazuje bodové svary. 
• Plně kompatibilní s vodou ředitelnými barvami. 
• Používá se pro velké množství aplikací v průmyslu, stavebnictví, zdravotnictví, při montážních 

pracích atd. V autoopravárenství se používá při karosářských pracích k lepení a těsnění karosérií, 
doplňků, k montážnímu lepení a těsnění apod.  

• Nenahraditelný při opravách kovových povrchů před lakováním práškovými barvami. 

• K dispozici v černé, šedé, bílé a nato green barvě. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Quick Seal Black 34503 kartuše 290 ml 

Quick Seal Grey 34502 kartuše 290 ml 

Quick Seal White 34501 kartuše 290 ml 

Quick Seal White 600 83405 fólie 600 ml 

 

ROTABOND 2000 
Jedinečný lepící a těsnící tmel na bázi MS Polymeru. Kombinuje v sobě vynikající 
přilnavost s excelentními těsnícími vlastnostmi. Přilne k jakýmkoli materiálům, k 
základním nátěrům, lakům a na holý plech, k pozinkovaným a hliníkovým povrchům, ke 

dřevu sklu a většině plastů.  
• Neobsahuje rozpouštědla a izokyanáty – bezpečný pro používání. 
• Velmi viskózní tmel, který je bezprostředně po aplikaci přelakovatelný. 
• Aplikace na suchý i mokrý povrch, lepí a těsní i pod vodou. 
• Vynikající UV-odolnost. 

• Dokonale pružný – nesmršťuje se, nesráží se, nepraská a netvrdne, nestárne, nedělá provázky a 
neklesá. 

• Po vytvrzení odolává teplotám -40 °C až +120 °C. 
• Používá se pro velké množství aplikací v průmyslu, stavebnictví, autoopravárenství, zdravotnictví, 

při montážních pracích, pro spojování různých druhů materiálů i v jejich vzájemných kombinacích.  
• Ideální pro lepení železných i neželezných kovů, skla, zrcadel, dřeva, většiny plastů, plexiskla, 

gumy, keramiky, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, sanitárních předmětů a polystyrenu, a to k sobě 
a navzájem.  

• K dispozici v černé, šedé, bílé, hnědé a stříbrné barvě. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Rotabond 2000 Black 34452 kartuše 290 ml 

Rotabond 2000 Brown 34453 kartuše 290 ml 

Rotabond 2000 Grey 34456 kartuše 290 ml 

Rotabond 2000 Silver 85465 kartuše 290 ml 

Rotabond 2000 White 34454 kartuše 290 ml 
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MS CLEAR HS & MS STEEL HS 
MS Clear HS je transparentní lepící a těsnící tmel na bázi MS Polymeru určený pro 
opravu s potřebou zanechání čirého vzhledu, se zaručením velké pevnosti. Dostupný je i  

MS Steel HS poskytující lesklý hliníkový/ocelový vzhled.  
• Výborná přilnavost k jakýmkoli materiálům, k základnímu nátěru, lakům, na holý plech, k 

pozinkovaným a hliníkovým povrchům, ke dřevu a většině druhů plastů. 
• Neobsahuje PVC a rozpouštědla. 
• Vynikající odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům. 
• Po vytvrzení nepraská, netvrdne a nesmršťuje se. 
• Používá se pro zasklívání rámů, přepážek, pracovních ploch, lišt, lisovaných hran, polic, skleníků, 

podhledů svítidel, přívěsů, karavanů, vybavení koupelen a toalet, všeobecných konstrukcí apod. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

MS Clear HS 85839 kartuše 290 ml 

MS Steel HS 86066 kartuše 290 ml 

 

ROTABOND HI TACK 
Výborný jednokomponentní lepící a těsnící tmel na bázi MS Polymeru s rychlou a 
vysokou počáteční přilnavostí. Kombinuje v sobě vynikající přilnavost s excelentními 
těsnícími vlastnostmi. Mimo všech vlastností popsaných u Rotabondu 2000 se 
vyznačuje: 
• Velmi rychlým nárůstem počáteční pevnosti. 
• Mimo všech aplikací popsaných u Rotabondu 2000 je velmi vhodný pro veškeré vertikální 

horizontální i podhledové použití např. lepení obkladů, izolačních a tlumících desek, 
sádrokartonů, štítů, rámů, skla, zrcadel, dlaždic a všude tam, kde je potřeba okamžitou pevnost. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Rotabond Hi Tack 85608 kartuše 290 ml 

 

ROTABOND MS  
Lepící a těsnící tmel na bázi MS Polymeru. Je vhodný pro použití jako pružné těsnění a k 
tvoření pružných konstrukčních kloubů.  
• MS Polymer s vynikající přilnavostí k různým materiálům.  
• Neobsahuje rozpouštědla a izokyanáty – bezpečný pro používání. 
• Viskózní tmel, který je přelakovatelný již 10 minut po aplikaci. 
• Aplikace na suchý i mokrý povrch, dokonce i pod vodou. 
• Vynikající UV-odolnost. 

• Dokonale pružný – nesráží se, nemění objem, nepraská a netvrdne, nedělá provázky a neklesá.  
• Bez primeru lepí dobře čisté, suché, prachu a mastnoty zbavené povrchy hliníku, nerezu, 

pozinkované oceli, zinku, mědi, mosazi, chromované kovy, lakované kovové povrchy, sklo, PVC, 

polyester (GRP), natřené a lakované dřevo atd. 
• Má velké množství aplikací v průmyslu, stavebnictví, autoopravárenství, zdravotnictví atd. 

Nejčastější použití je těsnění střešních profilů, lepení rohových profilů z hliníku a polyesteru, 
lepení polyesterových dílů na kovové rámy, lepení podlahových systémů, těsnění svárů, lemování 
kapot apod. 

• K dispozici v černé, šedé a bílé barvě. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Rotabond MS Black 85083 kartuše 290 ml 

Rotabond MS Grey 85082 kartuše 290 ml 

Rotabond MS White 85081 kartuše 290 ml 
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MS PREP 
Rychle působící čistič a odmašťovač používaný pro zvýšení přilnavosti produktů na bázi 
MS Polymeru jako např. Screenfix, Quick Seal, Rotabond apod. k lakovaným i 
nelakovaným kovům a ke sklu. 
• Zvyšuje pevnost spoje MS Polymeru s kovovými podklady. 
• Rychle schne – během 2 minut. 
• Využíván především při „dlouhé metodě“ výměny autoskel, nebo pokud se autosklo lepí na 

lakovaný rám, kde není žádné staré lepidlo.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

MS Prep 83748 dóza 100 ml 

 
PRIMER BLACK 
Černý primer pro používání lepících přípravků na skla na bázi PU.  
• Zvyšuje lepící schopnost produktů na bázi PU – např. Urefix Fast. 

• Může být použit k překrytí poškozených míst na skle nebo k její plné náhradě jako UV ochrana.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Primer Black 83661 lahvička 30 ml 

 
VIEWMASTER KIT 
Sada pro opravy prasklin ve skle až do 10 cm na délku.  
• Pryskyřice na bázi silanu. 
• Pryskyřice je řidší než ostatní výrobky na trhu. 
• Plnící pryskyřice a dokončovací pryskyřice jsou samostatně zapečetěné a samostatně se používají. 
• Odstraňuje vzduch z opravovaných míst. 
• Velmi kvalitní oprava. 
• Dlouhá životnost. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Viewmaster Kit 84700 sada 1 ks 

Filling Resin 84701 lahvička – pryskyřice 1 ml 

 
SENSOR GEL 
2K transparentní silikonový gel dovolující znovupoužití kulatých typů dešťových a 
světelných senzorů. Tento gel rychle vytvrzuje při pokojové teplotě, a proto není třeba 
žádného drahého tepelného boxu apod. 
• 1 balení vyplní jeden velký kulatý senzor (typy H1 a H2) nebo dva malé kulaté senzory (typy 18 

a 19).  

• Šetří peníze za koupi nových senzorů.  
• Šetří čas a náklady za re-kalibrační operace pro opravu senzorů elektronickým zařízením.  
• Rychle a snadno aplikovatelný, starý senzor lze připojit k čelnímu sklu již během několika minut.  
• Není třeba zdroj tepla nebo drahé tepelné boxy: tento unikátní gel vytvrzuje během pouhých 5 

min při 23°C. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Sensor Gel 86377 tubička 5 ml 
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SCREENFIX  
Jednosložkové nízkovodivé lepidlo pro lepení autoskel na bázi MS polymeru bez obsahu 

izokyanátů. Speciálně vyvinuto pro lepení přímo vsazovaného skla do vozidla. Dostupný 
v několika různých provedeních dle potřebného času pro uchycení skla – provedeny 

Crash Testy dle FMVSS 212.   

• Vysoká pevnost – nevyžaduje žádné upnutí. 
• Není potřeba užití primeru, nevyžaduje předchozí zahřátí.  
• Ověřená doba odjetí po nalepení čelního skla – splňuje požadavky podle FMVSS212 jako výrobek 

testovaný TNO.  
• Vysoká pevnost, rychlé provedení opravy – vhodný pro čelní, boční i zadní automobilová skla. 
• Neobsahuje izokyanáty – bezpečné použití. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Screenfix 15 88015 kartuše 290 ml 

Screenfix 15 Sausage 88016 fólie 400 ml 

Screenfix 45 88045 kartuše 290 ml 

Screenfix 45 Sausage 88046 fólie 400 ml 

Screenfix 45 Sausage 88047 fólie 600 ml 

Screenfix 90 88090 kartuše 290 ml 

Screenfix 90 Sausage 88091 fólie 400 ml 

Screenfix 90 Sausage 88092 fólie 600 ml 

Screenfix 150 88150 kartuše 290 ml 

Screenfix 150 Sausage 88151 fólie 400 ml 

k 
SCREENPREP WIPE 
Čisticí utěrka napuštěná odmašťovací látkou připravená k okamžitému použití. 
• Zlepšuje přilnavost produktů na bázi MS Polymeru – k lakovaným i nelakovaným kovům a ke sklu. 
• Používá se na dokonalé a rychlé čištění různých povrchů.  
• Ideální pro odmaštění před lepením autoskel s produkty Screenfix+ a Screenfix Improved.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Screenprep Wipe 34992 sáček  12 × 1 ks 

 
SPIDER WIRE 
Ultra pevná vyřezávací struna na čelní skla vyrobena s PE vláken s vysokým modulem 
pružnosti (běžné známé jako Kevlar TM).  
• Struna je vyrobena s PE vláken s vysokým modulem pružnosti (běžné známé jako Kevlar TM).  
• Pevnost v tahu je 1750 N/m2 – větší než u ocelové struny (cca 1kN/m2).  
• Poškoditelnost je mnohem menší než u ocelové struny.  
• Znovupoužitelná až 4x na konvenčních osobních vozech, záleží na stáří lepidla a venkovní teplotě.  
• Ideální na boční okna.  
• Pro použití pouze s Windscreen Cut-Out Kitem (86197).  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Spider Wire 86292 kus 25 m 
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UREFIX FAST 
Flexibilní, vysoce výkonné polyuretanové lepidlo, vyvinuté speciálně pro přímé 
zasklívání.  
• Rychlé schnutí. 
• Doba zpracování: 10–15 minut.  

• Vhodné pro všechna lepení autoskel. 
• Lze ho přelakovat. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Urefix Fast 83660 kartuše 300 ml 

 
WINDSCREEN CUT OUT KIT  
Vysoce pevnostní univerzální vyřezávací nástroj pro všechny typy čelních skel pro 1 
osobu. Univerzální řešení – pro vyřezávání všech typů čelních skel (osobní vozy, 
karavany, dodávky, kamiony, traktory apod.)  
• Je kompatibilní s jakýmikoliv vysoce kvalitními strunami (z oceli nebo vlákna).  
• Držák se 2 přísavkami pro velmi vysokou pevnost – z čelního skla nespadne (struna se předtím 

zachytí).  
• Díky malému držáku s jednou přísavkou není potřeba neustále velký držák po skle posouvat.  

• Nástroj pro jednu osobu – jeden člověk zvládne vyřezat čelní sklo sám.  
• Lze používat manuálně s ráčnou nebo s el. vrtačkou – doporučujeme však ruční ovládání pro lepší 

odhad napětí struny.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Windscreen Cut Out Kit 86197 sada 1 ks 
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ELECTRIC CLEANER 2 
Čistič elektrických částí, který odstraňuje oxidační film, špínu, prach a olej z elektrických 
komponentů.  
• Vytváří jemný, neviditelný, vodivý film, umožňuje lehký pohyb pro kontakty, relé, kotvy a další 

elektrické komponenty. 
• Chrání proti vlhkosti, oxidaci, agresivním vlivům prostředí apod. 
• Nepoškozuje plastové ani nylonové komponenty. 
• Obnovuje výkon startérů, alternátorů, transformátorů, relé, rozdělovačů a ostatních elektrických 

zařízení. 
• Schválený normou FDA 21 CRF K2 pro nepřímou aplikaci ve styku s potravinami.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Electric Cleaner 2 34621 sprej 500 ml 

K 

IGNITION DRYER AND PROTECTOR 
Rychle účinkující odstraňovač vody a vlhkosti pro všechny systémy zapalování nebo 
elektrotechnické obvody. 
• Vytěsňuje vlhkost a vodu ze všech el. zařízení. 
• Zanechává ochrannou vrstvu. 
• Nepoškodí laky, ochranné nátěry, gumové ani plastové díly. 
• Ideální použití je při opravách vozidel, obnovu i pro samoobslužné automobilové myčky, kde se 

motory čistí párou.  
• Suší vlhké části zapalování a chrání je před další vlhkostí.   

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Ignition Dryer And Protector 60495 sprej 400 ml 

 

SOLDER WIRE SPLICE 
Vysoce výkonná spojovací trubička s interním pájecím kroužkem. Pájedlo při zahřátí 
dráty spojí, zatímco se vnější trubice smrští, drát pevně uchytí a spoj uzavře. 

• Dostupné ve 3 velikostech rozdělených podle barev – červená, modrá a žlutá.  
• Spojuje a zapečetí zároveň.  
• Výsledkem je pájený spoj.  
• Ideální pro systémy jako alarmy apod., kde je pro výkon potřebná kontinuita. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Solder Wire Splice Red 0,5 – 1,5 mm2  34063 balení 20 ks  

Solder Wire Splice Blue 1,5 – 2,5 mm2 34064 balení 20 ks 

Solder Wire Splice Yellow 3,0 – 6,0 mm2 34059 balení 20 ks 

 

CONDUCTALLOY SUPER SET 
Nízkoteplotní pájka s nekorozivním aktivním účinkem, díky kterému může být použita i 
na špinavou nebo velmi oxidovanou měď. 
• Pájka pro zkorodované kabely baterií a svorky akumulátoru 

• Nízká tavící teplota – lze tavit i s použitím cigaretového zapalovače. 
• Beze zbytků – nevytéká, neodkapává. 
• Lze s ní opravit úniky z klimatizačních cívek. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Conductalloy Super Set 34016 kus 1,5 mm x 3,35 m 
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ELECTRIC CLEANER NSF 
Efektivní a rychlý čistič elektrických komponentů bez napětí. Vhodný k čištění elektrický 
okruhů v potravinářských strojích, elektrických kontaktů a přepínačů. Může být použit 
v potravinářském průmyslu a nejenom v něm. Netoxický, rychle schnoucí čistič 
neponechávající žádná rezidua, která by mohla ovlivnit vodivost. 
• Rychle schnoucí – nezanechává rezidua. 
• Vhodný pro většinu plastů – neobsahuje minerální uhlovodíky, deriváty získané ze živočichů, oleje 

z ořechů nebo rostlin geneticky modifikovaných.    

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Electric Cleaner NSF 85310 sprej 400 ml 

 

FOOD GRADE KD 400 
Mazadlo vytěsňující vlhkost s obsahem PTFE, na podložky, ložiska a jiné jednoduché 
aplikace v potravinářském průmyslu.  
• Složení na bázi PTFE, bez obsahu silikonu – bezpečně použití na většinu povrchů a prostředí. 
• Odolný vůči slané, studené i teplé vodě – dobrá odolnost vůči korozi. 
• Víceúhlová tryska – lze stříkat v jakémkoliv směru. 
• Registrovaný NSF produkt – kategorie H1 = bezpečné použití pro nepřímý kontakt s potravinami. 

• Neobsahuje geneticky modifikované složky, oleje nebo živočišné deriváty – není klasifikován jako 
nebezpečný. 

• Není hořlavý – bezpečný pro použití při normálních i vysokých teplotách. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Food Grade KD 400 85311 sprej 300 ml 

 

FOOD SAFE FOAM CLEANER 
Biologicky odbouratelný, vysoce účinný, mnohoúčelový, pěnový čistící a odmašťující 
prostředek. 
• Rychle proniká, odstraňuje mastnotu, oleje, špínu a tuhé skvrny ze všech omyvatelných povrchů.  
• Bezpečné použití v potravinářském průmyslu. Schválení NSF A1.  
• Neobsahuje fosfáty, EDTA a nonylfenoloxyláty. Pevná pěna, nekape. 
• Použití na kompletní čištění povrchů v potravinářských provozech, zejména podlah, stěn a 

zařízení. Ideální na čištění vybavení, nářadí, zpevněných ploch a tkanin, stavební údržbu apod.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Food Safe Foam Cleaner 85024 sprej 500 ml 

  

FOOD SAFE LIQUID CLEANER 
Biologicky odbouratelný, multifunkční silný průmyslový čistič a odmašťovač na bázi 
vody. Odstraňuje mastnotu, olej, špínu a staré skvrny z každého omyvatelného povrchu.  
• Schválený pro použití v potravinářské výrobě a balící oblasti – schválení NSF A1. 
• Lehce biologicky odbouratelný podle OECD 301B. Účinný ve studené i teplé vodě. 
• Použitelný jako čistič podlahy a stěn, ve výrobních procesech bez přímého styku s potravinami, na 

nesterilní a vnější povrchy. Výborný pro použití v tlakových myčkách nebo ultrazvukových a 
parních čistících strojích.  

• Koncentrovaný – lze ředit až 1:100.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Food Safe Liquid Cleaner 85025 rozprašovač 750 ml 
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FOOD SAFE SILICONE SPRAY 
Víceúčelové antikorozní voděodolné mazadlo, které chrání, maže a slouží k promazání 
mnoha různých hybných částí.  
• Mazadlo pro místa s příležitostným kontaktem s potravinami – schválení NSF H1.  

• Zanechává bezbarvý film, který maže, chrání, obnovuje a je odolný proti vodě. 
• Široký teplotní rozsah -40 °C až +200 °C. 
• Aplikační ventil s rozsahem 360° pro aplikace ve všech úhlech.  

• Použitelný pro obnovu plastových a gumových povrchů, ochranu a mazání nářadí, zvedáků, 
heverů, klik, zámků, závor, vypínačů a ovládacích prvků, těsnících gum atd. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Food Safe Silicone Sray 85023 sprej 500 ml 

 

FOOD SAFE SOLVENT CLEANER 
Vysoce výkonný, biologicky odbouratelný čistič a odmašťovač průmyslového vybavení. 
Směs rozpouštědel, která neobsahuje chlorovaná rozpouštědla a komponenty narušující 
ozónovou vrstvu.  
• Vhodný pro nepřímý styk s potravinami, nesterilní a vnější povrchy – schválení NSF C1. 

• Nezpůsobuje korozi u kovů. 
• Aplikační ventil s rozsahem 360° pro aplikace ve všech směrech. 
• Ideální pro odstranění mastnoty, olejů, lubrikantů, dehtu, lepidel, špíny a jiných nečistot z 

motorů, lisů, pump, řetězů, forem, generátorů, pneumatického nářadí, ocelových lan atd. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Food Safe Solvent Cleaner 85022 sprej 500 ml 

 

HIGH TECH FOOD GREASE 
Středně viskózní mazadlo na syntetické bázi.  
• Ideální pro použití v potravinářském průmyslu – neobsahuje ingredience s živočišným původem, z 

geneticky modifikovaných organismů, oleje z ořechů ani mléčné výrobky – schválení NSF H1. 
• Dlouhotrvající ochrana proti vlhkosti a korozi. 
• Odolný vůči teplé, studené a slané vodě. 
• Odolný vysokému zatížení, páře a teplotám -40 °C až +340 °C. 
• Mazání všech pohyblivých částí strojů, kompresorů, převodů, podavačů a čerpadel.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

High Tech Food Grease 84526 sprej 400 ml 

High Tech Food Grease Cartrige 85313 kartuše 400 g 

k 

PERFECT INOX 
Vysoce účinný, snadno použitelný čistič pro povrchy z ušlechtilé oceli, který zanechává 
po použití na povrchu ochranný film.  

• Schválení NSF A7. 
• Odstraňuje špínu, znečištění, lehkou mastnotu a zbytky kuchyňských tuků z mnoha povrchů. 
• Chrání povrch před skvrnami od vody a špíny. 
• Rychlý účinek, snadné použití. 
• Použití na všechny nerezové povrchy včetně speciálních částí jako jsou cisterny, lodní palubní 

kování, zemědělské vybavení, dveře výtahů, nemocniční vozíky, externí chladničky, sporáky a 
varné desky, odpadkové koše atd. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Perfect Inox  84119 sprej 500 ml 
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ADVANCED PLASTIC REPAIR 1 MIN 
Univerzální dvoukomponentní uretanový tmel vhodný pro opravy plastů ve všech 
odvětvích. Kartuše obsahuje dvě uretanové hmoty, které, pokud se smísí dohromady, 
vytvoří velmi silné plastové lepidlo a plnivo.  
• Neobsahuje rozpouštědla a VOC. 
• Vytvrzení po 15 minutách, konečná tvrdost po 24 hodinách. 
• Přelakovatelný všemi běžnými lakovacími systémy. 
• Opravované místo nepraská ani v extrémních podmínkách. 
• K dispozici v bílé a transparentní barvě. 

 Název  Sklad. kód Balení Velikost 

Advanced Plastic Repair 1 White 85474 dvojitá kartuše 50 ml 

Advanced Plastic Repair 1 Transparent 85476 dvojitá kartuše 50 ml 

k 

ADVANCED PLASTIC REPAIR 5 
Univerzální dvoukomponentní uretanový tmel s prodlouženou aplikační dobou, vhodný 
pro opravy plastů ve všech odvětvích. Kartuše obsahuje dvě uretanové hmoty, které, 
pokud se smísí dohromady, vytvoří velmi silné plastové lepidlo a plnivo. 
• Zvýšená přilnavost bez potřeby primeru. Neobsahuje rozpouštědla a VOC. 
• Plné vytvrzení po 15–20 minutách, konečná tvrdost po 24 hodinách. 
• Přelakovatelný všemi běžnými lakovacími systémy. 
• Opravované místo nepraská ani v extrémních podmínkách. 
• K dispozici v bílé a transparentní barvě. 
• Opravy všech typů plastů, včetně oprav prasklin a doplňování chybějících částí rozbitých plastů, 

opravy spoilerů, zrcátek, světel, plastových krytů atd. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Advanced Plastic Repair 5 White 85475 dvojitá kartuše 50 ml 

Advanced Plastic Repair 5 Transparent 85477 dvojitá kartuše 50 ml 

 

PLASTIC REPAIR ADHESION PROMOTER 
Primer navržený pro zlepšení přilnavosti mezi materiály na opravu plastů a plastovým 
podkladem.  

• Zaručuje rovnoměrné přilnutí materiálu na opravu plastů a plastem samotným. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Plastic Repair Adhesion Promoter 84008 sprej 200 ml 

 

PREMIUM PU REPAIR BLACK  
Velmi rychle vytvrzující, snadno použitelné strukturální dvoukomponentní 
polyuretanové lepidlo, speciálně navržené pro malé, rychlé a odolné lepení a opravy 
plastů a spousty dalších povrchů.  
• Lepí většinu plastů, kovy, dřevo apod. - nepraská a má velmi dobrou flexibilitu.  
• Vynikající plnicí vlastnosti, během vytvrzování se neprohýbá a nedělá bubliny.  
• Při broušení se neloupe a při vytvrzování nedělá bubliny.  
• Ultramalé míchací špičky, díky kterým není třeba produktem zbytečně plýtvat.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Premium PU Repair Black 1,5 Min 86431 dvojitá kartuše 50 ml 

Premium PU Repair Black 3,5 Min 86432 dvojitá kartuše 50 ml 

 



 

MAZÁNÍ - PENETRACE OPRAVA PLASTŮ 
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TURBO PU REPAIR 
Velmi rychle vytvrzující (do 30 sekund), snadno použitelné dvoukomponentní 
polyuretanové lepidlo, speciálně navržené pro malé, rychlé a odolné lepení a opravy 
plastů a spousty dalších povrchů.   
• Lepí většinu plastů, kovy, dřevo apod.  
• 30 sekund manipulační doba.  
• Vynikající plnicí vlastnosti, během vytvrzování se neprohýbá a nedělá bubliny.  
• Při broušení se neloupe.  
• Nepraská a má velmi dobrou flexibilitu.  
• Ultramalé míchací špičky, díky kterým není třeba produktem zbytečně plýtvat.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Turbo PU Repair 86391 dvojitá kartuše 50 ml 

 

PLASTIC REPAIR MIXER TIPS 
Speciální mixážní špičky pro opravnou hmotu na plasty. Zajišťují dokonalé promíchání 
obou komponentů v kartuši.  
• Každá špička na jedno použití – ve špičce zůstane po aplikaci méně než 2ml opravného tmelu. 
• 6 nebo 50 ks v balení. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Plastic Repair Mixer 84004 kus 1 ks 

Plastic Repair Mixer Tips 86392 balení 6 ks 

Plastic Repair Mixer Tips 86393 balení 50 ks 

 

REINFORCEMENT PLASTIC FILM 
Výstužná a krycí páska v jednom určená pro práce s materiály při opravách plastů. 
• Umožňuje pružnější provedení opravy a zároveň tvoří podporu pro větší opravy. 
• Páska dodává vysokou pevnost, sílu a tuhost opravě. 
• Výztužná a krycí folie v jednom balení pro úsporu peněz 

• Je určena speciálně pro opravy plastů spolu s Kent Plastic Repair přípravky. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Reinforcement Plastic Film 85099 role 130 mm x 1,5 m 

k 

MINI STAPLER KIT 
Bezdrátový a kompaktní systém pro horké sešívání plastů, který opraví jakékoliv 
plastové části během pár minut.  
• Lehký a ergonomický (váží jen 200 gramů). Integrovaná LED dioda.  
• 2 stupně výkonu: nízký (12,75 W) a vysoký (17 W), volitelné podle tloušťky plastu.  

• Dobíjecí baterie s dlouhou výdrží – až 250 sponek na vysoký výkon (17 W) na plné nabití.  
• 3 možné úhly (45, 90 a 180°) pro sešívání v jakékoliv pozici.  
• Krabička v sadě obsahuje 160 ks sponek.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Mini Stapler Kit 86355 sada - 

S-Staples 0,6 mm 86039 balení 100 ks 

S-Staples 0,8 mm 86040 balení 100 ks 

V-Staples 0,8 mm 86041 balení 100 ks 

W-Staples 0,6 mm 86037 balení 100 ks 

W-Staples 0,8 mm 86038 balení 100 ks 
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ADHESIVE EVR 
Víceúčelové těsnění z pěnové gumy se samolepící zadní stranou určené především k 
těsnění, vyrovnávání a vyplňování dutin. 
• Eliminuje pronikání větru, vody a prachu. 
• Zvukotěsné, samolepící na všechny běžné povrchy.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Adhesive EVR 46480 role 9,1 m 6,3 × 4,0 mm 

Adhesive EVR 46490 role 9,1 m 9,5 × 8,0 mm 

Adhesive EVR 46495 role 9,1 m 9,5 × 11,0 mm 

Adhesive EVR 40125 role 9,1 m 12,5 × 8,0 mm 

Adhesive EVR 40130 role 9,1 m 12,5 x 14,3 mm  

Adhesive EVR 40100 role 15,0 m 16,0 × 3,0 mm  

Adhesive EVR 46505 role 9,1 m 19,0 × 11,0 mm  

Adhesive EVR 46510 role 9,1 m 25,4 × 8,0 mm 

Adhesive EVR 46515 role 9,1 m 25,4 × 14,3 mm  

Adhesive EVR 46475 role 15,0 m 32,0 x 3,0 mm 

 

ANTI SPATTER SPRAY 
Ochranný sprej na vodní bázi určený k prevenci před ulpíváním okují a poškozením 
různých povrchů od jisker při sváření MIG, ARC nebo TIG. Neobsahuje žádná zdraví 
škodlivá rozpouštědla, silikony ani oleje. 
• Ideální použití je při opravách vozidel, opravách zkorodovaných částí, v zemědělství a při každém 

svařování. 
• Chrání svařovací trysky i celkové okolí svárů.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Anti Spatter Spray 85840 sprej 400 ml 

 

AUTO CLAY  
Vynikající čisticí a leštící plastický blok. 
• Odstraňuje průmyslový spad, železniční a transportní prach, nečistoty a usazeniny z laku, skla, 

plastů, hliníku a chromu.  
• Odstraňuje látky kontaminující laky.  
• Šetří čas a úsilí oproti konvenčním procedurám.  
• Snadné použití. 
• Neobsahuje nebezpečné látky – bezpečné a efektivní použití. 
• Lze jej použít opakovaně.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Auto Clay 85093 blok 200 g 

 

BELT DRESSING SPRAY 
Prostředek na odstranění pískání všech druhů řemenů.  
• Používá se pro zvýšení přilnavosti řemenů z různých materiálů jako gumy, kůže apod.  
• Zlepšuje přilnavost a trakční výkon pásů díky speciálnímu složení. 
• Zaručuje permanentní ochranu a výrazně prodlužuje životnost řemenů. 
• Snižuje opotřebení, nevstřebává prach a špínu. Nevytváří sklovitý povrch a nedrolí se. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Belt Dressing Spray 86502 sprej 400 ml 
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SPECIÁLNÍ PRODUKTY 

 

FOAM BACKED DOOR SKIN ADHESIVE ROLL 
Snadná cesta k nahrazení nebo doplnění vnitřní membrány dveřního pláště. 
• Nahrazuje vnitřní membránu dveřního pláště – zaručuje opravu a těsní jako standard OEM. 
• Snadno zapadne do všech dveří – šetří čas. 
• Akustická izolace – snižuje hluk z okolního provozu. 
• Jednoduchá dávkovací role – snadné a pohodlné použití. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Foam Backed D. S. A. Roll 84296 role 600 mm x 10 m 

 
HEAT SHIELD GEL 
Lehce aplikovatelný gel zabraňující tepelným poškozením na citlivých plochách, kdy je 
oprava prováděna za vysokých teplot např. při sváření, letování apod.  
• Předchází a redukuje tepelné deformace na materiálech ze železa nebo plastů a chrání el. kabely, 

nátěry a laky, citlivé materiály náchylné na teplotní změny, dřevo apod. 
• Není toxický ani korozivní a je biologicky odbouratelný.  
• Lze opláchnout vodou a vyčistit vlhkou tkaninou. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Heat Shield Gel 84145 rozprašovač 907 ml 

k 
LEAK DETECTOR 
Detektor netěsnosti na bázi mikropěny.  
• Nízkoviskózní roztok tenzidů a amoniaku, navržený k detekci nákladných a potenciálně 

nebezpečných úniků plynu. Netoxický, nehořlavý, nekorodující a zcela biologicky odbouratelný. 
• Okamžitě po aplikaci ukáže místo i nejmenší netěsnosti úniku plynů. 
• Netvoří hořlavé směsi s ostatními plyny.  
• Je bezpečný pro použití na laky, kovy, plasty, dřevo a tkaniny. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Leak Detector 84597 sprej 400 ml 

 
RUST CONVERTER 
Minerální ošetřovač rzi bez obsahu kyselin, vyvinut k neutralizaci koroze na železných 
površích a komponentech. Působí také jako základní nátěr, který lze podle potřeby 
přelakovat.  
• Netoxická emulze na vodní bázi pro ošetření rezavých povrchů. 
• Neutralizuje proces koroze – po vytvrzení zanechává na povrchu pevný nerozpustný akrylový 

povlak. 

• Jednoduchá aplikace štětcem, válečkem nebo dokonce rozprašovačem díky nízké viskozitě.  
• Samonasávací – kompatibilní s většinou lakovacích produktů.  
• Téměř žádné přípravy ošetřovaného povrchu – lze jej dokonce aplikovat i na vlhké povrchy.  
• Tvrdý, vodou nerozpustný hydrofobní film chrání ošetřené povrchy proti drsným povětrnostním 

podmínkám.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Rust Converter 86277 lahev 500 ml 
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RUST REMOVER 
Netoxický gel pro odstranění rzi z oceli, nerezové oceli a většiny železných kovů. 
• Jednoduše odstraňuje rez hluboko v pórech.  
• Lze jej aplikovat na vertikální povrchy, ale i např. nad hlavou.  
• Neškodný k většině materiálů.  
• Alternativa místo pracného a prašného manuálního pilování nebo obrušování.  
• Ponořovací metodou lze produkt používat pořád dokola, dokud se zcela nenasytí (změní barvu na 

tmavě hnědou).  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Rust Remover 86278 dóza 1 kg 

 

SG15 
SG15 je gel určen na pomoc při odstraňování poškozených hlav šroubů a dalších 
upevňovacích prvků. 
• Pomáhá při odstraňování poškozených hlav šroubů. 
• Lze jej použít na příčné, křížové, imbusové a další hlavy. 
• Zvyšuje točivý moment mezi 400 – 800%. 

• Chrání nářadí před poškozením. 
• Lze jej použít i na zaoblené matice. 
• Ekonomicky výhodný. 
• Víceúčelový produkt – široký rozsah aplikací. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

SG15 86087 lahvička 15 ml 

 

SOUND DEADENING PADS 
Samolepící akustické a antivibrační izolační fólie, které mohou být upraveny do 
požadovaného tvaru a velikosti.  
• Fólie lze přelakovat na svrchní straně, která by neměla být odstraněna. 
• Přizpůsobí se tvaru povrchu bez nahřívání. 
• Perforované pro jednoduché dělení. 
• Balení obsahuje 20 ks fólií.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Sound Deadening Pads 34652 balení – 20 ks 500 × 250 mm 

 

SPECIAL RELEASE AGENT 
Speciální uvolňovač lepených spojů.  
• Penetruje a uvolňuje mnoho lepidel.  
• Uvolňuje lepicí pásky používané k lepení lišt, státních poznávacích značek, vkládaných nárazníků 

a symbolů a dovoluje jejich opětovné použití. 
• Může být také použit jako lubrikant při vyřezávání lepidel čelních skel při použití struny nebo 

mechanického vyřezávacího nože.  
• Bezpečné použití. 
• Prodlužuje životnost nářadí. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Special Release Agent 30125 sprej 400 ml 
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SPECIÁLNÍ PRODUKTY 

 

TEAK DECK CLEANER & TEAK DECK RESTORER 
Čistič dřeva, výrobků z teakového dřeva a dalších částí, které nelze čistit pomocí 
agresivních látek.  
• Velmi účinný čistič. 
• Čistí teakové dřevo, odstraňuje efektivně šedý povlak, mech, špínu, houby, řasy, skvrny od 

pohonných hmot, krve, rzi apod. 
• Vytváří vzhled čerstvě broušeného dřeva bez potřeby tuto činnost vykonat.  
• Teak Deck Cleaner provádí hloubkové čištění povrchů i uvnitř pórů a po jeho aplikaci je nutno 

použít Teak Deck Restorer pro koncovou neutralizaci a opětovné uzavření pórů dřeva.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Teak Deck Cleaner 85303 lahev 1 l 

Teak Deck Restorer 85305 lahev 1 l 

k 

TEKCHEK 
Bílý pudr ve spreji k rychlému nalezení a lokalizaci vzduchových, kapalinových a 
kontaktních netěsností.  
• Velmi rychlý prostředek k identifikaci úniku vody, oleje, vzduchu, prachu, trhlin, mezer apod.  
• Po použití ho lze lehce odstranit. 
• Bezpečný pro použití na gumu a vinyl. 
• Identifikuje netěsnosti v potrubích, karoseriích, radiátorech, motorových blocích, převodovkách, 

jednotkách řízení s posilovačem a palivových potrubích.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Tekchek 34362 sprej 300 ml 
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OCHRANNÉ VRSTVY 

k 

BRAKE DISC RUST PROTECTION 
Produkt na bázi čirého laku k ochraně brzdových kotoučů proti korozi a rezavění během 
středně dlouhé až dlouhé doby, kdy vozidlo nejezdí.  
• Chrání před vytvořením koroze na brzdových kotoučích – atraktivní a výhodný vzhled vozu pro 

jeho prodej.  

• Na bázi čirého laku – žádné vizuální narušení vysoce kvalitních litých kol.  
• Ochranná vrstva se odstraní automaticky při použití brzd – není třeba demontovat kola a čistit 

brzdové. kotouče před použitím vozu.  
• Neobsahuje silikon – bezpečný pro použití v lakovnách.  
• Atestovaný TÜV NORD – ochrana nijak nenarušuje bezpečnost vozu dle určeného použití.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Brake Disc Rust Protection 86416 sprej 500 ml 

 
GALVAPRO 
Ochranný, galvanizující sprej na kovové povrchy.  
• Odolný ochranný nástřik – výborný podklad pro většinu druhů laků. 
• Rychle schne. 

• Zabezpečuje dokonalou antikorozní ochranu pro galvanizované povrchy.  

• Vhodný jako základ bodového svařování kvůli prvotřídní schopnosti vedení elektrického proudu. 
• Je přelakovatelný po 30 minutách. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Galvapro 34547 sprej 400 ml 

k 
MATT BLACK SPRAY 
Matná černá krycí barva ve spreji. 
• Velmi dobrá přilnavost na plasty, kovy a mnoho dalších materiálů. 
• Přilne k plastům bez použití primeru. 
• Rychle schne. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Matt Black Spray 85480 sprej 400 ml 

k 

PLAZ TEX BLACK 
Plaz Tex Black umožňuje renovaci textury moderních tvarovaných plastových nárazníků, 
palubních desek a jiných plastových komponentů.  
• Hrubá texturovaná barva – shoduje se s mnoha originálními vzhledy výrobců aut.  
• Vhodný pro většinu plastů – lze jej použít s důvěrou.  
• Rychlé schnutí – umožňuje rychlou propustnost.  
• Žádné plýtvání – šetří peníze.  
• Vynikající pokrytí s každým nástřikem – šetří čas.  
• Kompatibilní s předními lakovacími systémy – přelakovatelný.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Plaz Tex Black 86235 sprej 400 ml 
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OCHRANNÉ VRSTVY 

 

QUICKFILL 
Flexibilní základový plnič pro vyplňování pórů a jemných škrábanců na plastech a 
kovových částech.  
• Rychle schne – 20 minut. 

• Stejně flexibilní jako plastové díly.  
• Jednokomponentní produkt.  
• Kompatibilní se všemi běžnými laky. 
• Lze ho výborně brousit – jemným brusným papírem bez zanesení. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Quickfill 34363 sprej 500 ml 

 
RUBBER GUARD 
Speciální ochranný hrubý nástřik proti abrazivu.  
• Velmi viskózní směs pryskyřice a syntetického kaučuku – netvrdne, nepraská, zůstává flexibilní. 
• Vynikající přilnavost. Snadná aplikace – sprej. 

• Ideální jako ochrana proti nárazu kamínků na nástřik spodních částí karoserie, podvozků, podlah, 
protihluková ochrana (např. na vnitřní strany dveří) a k utěsnění svařovaných míst. 

• Široký teplotní rozsah -40 °C až +135 °C. 
• Přelakovatelný – kompatibilní se všemi lakovacími systémy. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Rubber Guard 50110 sprej 576 ml 

k 

STAINLESS HCR 
Práškový nástřik ze slitiny nerezové oceli.  
• Obsahuje chrom a nikl a nabízí tak ideální ochranu povrchů. 
• Vynikající odolnost proti vysokým teplotám, korozi a většině chemikálií. 
• Velmi rychle schne – dokonalá přilnavost ke všem kovům, sklu, dřevu a většině plastů. 
• Vhodný pro znovuzískání nebo opravení povrchů z ušlechtilé oceli. 
• Ideální pro použití jako ochrana tepelně namáhaných součástí, výfukových systémů automobilů, 

parních tlakových kotlů, vodoměrů, svárových spojů, matek a čepů, na dveře pecí, kamen, 
cisteren a horkovzdušných ventilů, ve vodárnách a čistírnách vod, v lodním průmyslu, při stavbě 
silnic, v zemědělství, v papírnách a všude kde je třeba zabezpečit dokonalý a odolný povrch. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Stainless HCR 16040 sprej 567 ml 

k 

STONE CHIP COATING BLACK 
Gumová ochranná vrstva proti abrazivu, kterou lze rychle přelakovat.  
• Ochrana proti korozi a klimatickým podmínkám. 
• Slouží proti odlétajícímu štěrku, pro opravné práce na prazích, dveřích, předním a zadním 

oplechování a na náraznících osobních i nákladních aut a autobusů. 
• Redukuje vibrační zvuky.  
• Po zaschnutí zanechá elastickou ochrannou vrstvu. 
• Ideální také pro dílenské práce v oblasti oprav kovů, konstrukcí apod. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Stone Chip Coating Black 85481 sprej 500 ml 
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OCHRANNÉ VRSTVY 

 

TOUGHCOAT 
Toughcoat je přelakovatelná, pevná, vůči nárazu odolná, zvuk tlumící a dlouhodobá 
ochrana proti nárazu kamínků.  
• Kryje již po jednom nástřiku – ekonomické řešení – úspora peněz i času.  

• Vysoce hustá formule – dobře kryje přechody a lze jej brousit.  

• Lze vytvořit rozdílné struktury povrchů – dle potřeby trhu – originální vzhled.  

• Rychle přelakovatelný – ideální pro rychlý lakovací proces.  

• Dostupný ve třech barvách.  

• 60% obsahu tvoří pevné částice.  

• Díky plastové lahvi a tím pádem menší hmotnosti je ergonomický.  

• Nástřik spodku karoserie a zároveň ochrana proti odlétajícím kamínkům.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Toughcoat Black 86721 lahev 1 l 

Toughcoat Grey 86722 lahev 1 l 

Toughcoat White 86723 lahev 1 l 

 

TRANSPARENT WAXCOAT 
Antikorozní nátěr určený pro dutiny.  

• Excelentní proti-korozní vlastnosti – odolný vůči poškození, dlouhodobá ochrana. 
• Velmi dobře penetruje – dobrá adheze, neodkapává, nestéká ani nezapáchá. 
• Vhodný pro těžko dostupná místa. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Transparent Waxcoat 86161 sprej 500 ml 

Transparent Waxcoat 86160 lahev 1 l 

k 

UNDERBODY WAXES 
Ochrana s excelentními proti-korozními vlastnostmi. 
• Velmi dobře penetruje. 
• Optimální přilnavost. 
• Chrání před abrazivními účinky. 
• Poskytuje dlouhodobou ochranu na obtížně přístupných místech. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Underbody Waxes Black 86156 lahev 1 l 

Underbody Waxes Black 86158 sprej 500 ml 

Underbody Waxes Brown 86157 lahev 1 l 

Underbody Waxes Brown 86159 sprej 500 ml 

 

UNDERBODY & STONE-CHIP COATING 
Ochrana podvozku před korozí a abrazí bez obsahu leštidel a rozpouštědel. Založeno na 
vodní bázi.  
• Ideální pro ochranu podvozků. 
• Vytváří elastickou ochrannou vrstvu s optimální přilnavostí. 
• Může být přelakován jakýmkoliv lakem. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

 Underbody & Stone Chip Coating  86374 lahev 1 l 
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OCHRANNÉ VRSTVY 

 

WAXCOAT 
Speciální vosková ochrana proti korozi v dutinách.  
• Zanechává dostatečný ochranný film koncentrovaného vosku. Odolný vůči vodě a solím. 
• Prodloužený aplikátor pro těžce přístupná místa.  

• Ideální na dveře, kryty, zavazadlové prostory, zadní dveře, komorové průřezy, vnitřní prahy, dna 
kufru apod. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Waxcoat 34488 sprej 500 ml 

Waxcoat 84465 dóza 1 l 

 
WHEEL RIM SILVER 
Hliníková barva ve spreji s vysokým leskem, která obsahuje speciální hliníkový pigment a 
akrylovou pryskyřici.  
• Vysoce odolný otěru, vodě, benzínu, naftě, oleji a čisticím prostředkům.  
• Použití na ráfky kol a dekorativní kryty kol, na všechny kovy a kovové konstrukce, na dřevo, 

keramiku a většinu plastů. Rychle schne – vytváří atraktivní povrch. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Wheel Rim Silver 84329 sprej 500 ml 

 
WHEEL SPRAY SILVER 
Hliníková barva na bázi pryskyřice, která vytváří odolný ochranný nátěr.  
• Perfektní přilnavost na kovové, hliníkové, dřevěné a plastové povrchy. 
• Vysoká odolnost proti otěru, olejům a benzínu – výborná ochrana před odletujícími kamínky. 
• Speciálně navržena pro ochranu ráfků a krytů kol.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Wheel Spray Silver 86519 sprej 500 ml 

 
ZINC ALU SPRAY 
Lesklý zinkový sprej se stříbrnými hliníkovými pigmenty, poskytující výbornou 
katodickou ochranu před korozí. 
• Obsahuje 98 % zinku – lze přes něj výborně bodově svářet. 
• Základ pro holé kovy k ochraně před korozí a ke zlepšení přilnavosti laků a nátěrů – 

přelakovatelný. 
• Skvělá finální a trvalá úprava vzhledu – nemusí být přelakován. Výborná přilnavost, odolnost  
• Proti otěru. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Zinc Alu Spray 85479 sprej 400 ml 
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ALL IN ONE  
Anaerobní zajišťovací tmel pro plošné a závitové těsnění obsahující teflon. 

• Zajištění závitů, těsnění potrubních spojů a tvoření plochých těsnění.  
• Vysoce viskózní tixotropní lepící gel, rychle vytvrdne.  
• 4 produkty v jednom pro různé aplikace. 
• Praktická tuba – snadné použití. 
• Aktivátor pro rychlejší vytvrzení – zejména pro zinek, nerez, kadmium, pokovené povrchy atd. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

All In One  86544 lahvička 50 ml 

 
ANAEROBIC ACTIVATOR 
Aktivátor na bázi rozpouštědla zvyšující rychlost tuhnutí a přilnavost anaerobních 
závitových tmelů. 
• Zrychluje tuhnutí, zlepšuje vytvrzení – zvyšuje povrchovou aktivitu pasivních kovů (hliník, nikl, 

zinek apod.) – klasifikováno NSF. 
• Určeno pro Studlock, Nutlock, Pipe Seal, Prelock, Powerlock a Rapid Gasket. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Anaerobic Activator 86545 sprej 200 ml 

k 

EXHAUST ASSEMBLY PASTE 
Speciální keramická pasta určená pro opravy na výfukových nebo komínových 
systémech.  
• Vytvrdne díky vysokým teplotám. 
• Odolná vůči vibracím. 
• Vytváří neprodyšnou pevnou izolaci.  
• Neobsahuje azbest. 

• Odolná teplotám až do +1000 °C. 
• Použití pro těsnění spojů kolen výfukového potrubí, spojů mezi tlumičem výfuku a potrubím nebo 

těsnění výfukových, teplovodních, vytápěcích a potrubních systémů. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Exhaust Assembly Paste 85736 tuba 150 g 

2k 

INJECTION RESIN 
Vysoce výkonná chemická kotva. Dvoukomponentní epoxyakrylátová pryskyřice 
umožňující připevnění a zajištění kotvících prvků v betonu, tvárnicích, cihlách a 
přírodním kameni. Bez obsahu styrenu. 
• Přilne i na mokrý povrch. 

• Lze použít se standardní aplikační pistolí.  
• Kotvení a držení šroubů u strojů, ocelových konstrukcí, opláštění, ochranných zábradlí, 

konstrukčních ocelových trámů a sloupů apod.  
• Náhradní aplikační špičky – 84688 – 10 ks v balení. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Injection Resin 86120 kartuše 165 ml 

Injection Resin Mixer Nozzle 84688 mixážní špička 10 ks 
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NUTLOCK 
Pojistný tmel rozebíratelných šroubových spojů.  
• Odolný vůči benzínu. 
• Nekape, pryskyřice rychle tvrdne. 
• Odolný teplotám -50 °C až +150 °C. 
• Vytváří středně pevné spojení od 8 Nm do 15 Nm, demontovatelné běžnými způsoby.  
• Určen k jednoduchým montážím šroubů a matic s následným vytvrzením, čímž nedochází k 

uvolňování šroubů při vibracích a otřesech.  
• Nahrazuje použití podložek a jiných zajištění. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Nutlock 86539 lahvička 50 ml 

 

PIPE SEAL 
Anaerobní jednokomponentní těsnící tixotropní gel s obsahem teflonu na potrubí.  
• Uzavření a utěsnění středně širokých závitů proti úniku vody, plynu, oleje a dalších médií.  
• Při kontaktu s kovem a bez přístupu vzduchu rychle tvrdne. 
• Certifikace pro pitnou vodu a plyn BSEN751-1-WRC-AGA.  
• Velmi krátká doba vytvrzení do 15 min. Doporučená velikost závitu 6–75 mm. 

• Teplotní rozmezí: -50 °C až + 150 °C. 
• Po vytvrzení těsní až 10 barů a po úplném vytvrzení zaručuje utěsnění až 350 barů. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Pipe Seal 86543 lahvička 50 ml 

  

POWERLOCK 
Velmi pevné zajištění závitů mající vynikající vlastnost vyplňovat mezery. 
• Navrženo pro zajištění spojů s vyrovnaným nebo interferenčním uložením. 
• Excelentní vlastnost vyplňovat mezery. 
• Odolné teplotám až do +180 °C. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Powerlock 86541 lahvička 50 ml 

 

PRELOCK 
Středně silné zámkové zajištění závitů pro zajištění předem smontovaných závitových spojů.  
• Působí na aktivních i pasivních kovech – proniká závity pomocí kapilarity. 
• Odolné teplotám až do +180 °C. 
• Zvýšená snášenlivost proti olejům – zajišťuje spoje i když nejsou zcela čisté. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Prelock 86542 lahvička 50 ml 

 

RAPID GASKET 
Anaerobní těsnící směs speciálně vyvinutá pro utěsnění přiléhající přírubových spojů. 

• Excelentní vlastnosti vyplňovat mezery – až do 0,3 mm – odolné teplotám až do +180 °C. 
• Šetrné k senzorům – nepoškozuje katalytické konvertory. 
• Tixotropní – neukápne, nevyteče. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Rapid Gasket 86553 lahvička 50 ml 
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SILIGASKET 2 
Těsnící technická pryž pro výrobu těsnění v praktickém obalu, v němž nezůstává žádný 
zbytek produktu. Používá se zejména na těsnění motorových dílů, převodových skříní, 
ventilových vík, vodních čerpadel, přírubových spojů, jako izolace a ochrana elektro-

kontaktů, průchodek, dotěsňování volných těsnění či opravu porušených těsnění.  
• Dokáže nahradit veškeré druhy těsnění. Možnost výroby rozebíratelného těsnění. Siligasket 2 má 

vynikající přilnavost a chemickou odolnost. Odolný teplotám -55 °C až +260 °C. 
• Odolný vůči UV záření a všem běžným technickým kapalinám, olejům, palivům, rozpouštědlům a 

dalším chemikáliím. Možnost použití na mokrý nebo mastný povrch. 
• Rychlé vytvoření povlaku. Ideální pro těsnění nových, ale i nerovných a poškozených ploch. 
• Výjimečná elasticita – až 300 % do přetržení. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Siligasket 2 Push 34337 aut. kartuše na palec 200 ml 

Siligasket 2 Lever 34339 aut. kartuše s páčkou 200 ml 

 
SILIGASKET NEUTRAL 

• Siligasket Neutral je dokonalejší varianta jedinečného produktu rozvíjející všechny jeho výjimečné 
vlastnosti. Nezapáchá. Odolný teplotám -55 °C až +300 °C. 

• Dokáže nahradit veškeré druhy těsnění např. v motorech, převodovkách, čerpadlech.  
• Odolný vůči UV záření, tlaku, olejům, palivům, rozpouštědlům a dalším chemikáliím. Může být 

použit přes mazivo a olej.  
• Používá se jako izolace a ochrana elektro-kontaktů, průchodek, oprava porušených těsnění apod.  
• Rychlé vytvoření povlaku. Vyhovuje normě General Motors 9985687. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Siligasket Neutral 85283 kartuše 200 ml 

Siligasket Neutral Nozzles 86168 aplikační špička 12 ks 

 
STUDLOCK 
Zajišťovací anaerobní tmel pro trvalé upevnění čepů, ložisek nebo šroubů.  
Určen pro zajišťování ložisek, šroubů a dalších spojení, kde je vyžadována velmi vysoká 
pevnost, pro těsnění a jištění ložisek a šroubů do průměru 25 mm. 

• Odolný teplotám -50 °C až +150 °C. Vysoká pevnost 35–40 Nm.  

• Zajišťuje a těsní, je odolný chemikáliím, palivům, mazadlům a většině průmyslových kapalin. 
• Lze použít na mastných místech se zbytky olejů apod. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Studlock 86540 lahvička 50 ml 

 
ANAEROBIC ADHESIVES KIT 
Sada anaerobních tmelů v jednom praktickém kufříku. 
• Z0007 obsahuje: Anaerobic Activator, Nutlock, Studlock, Prelock, Powerlock, Rapid Gasket 

• Z0008 obsahuje: Anaerobic Activator, Nutlock, Studlock, Prelock, Powerlock, Pipe Seal 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Anaerobic Adhesives Kit – Rapid Gasket Z0007 sada 1 ks 

Anaerobic Adhesives Kit – Pipe Seal Z0008 sada 1 ks 



 

65 Zákaznická linka pro objednávání: +420 519 411 872, info@ntek.cz, www.ntek.cz 

TĚSNĚNÍ HYBNÝCH ČÁSTÍ 

 

LUBRI-PACK 
Výměna těsnění u čerpadel a ventilů často znamená velmi vysoké náklady. Důvodem 
vysokých nákladů při častých výměnách těsnění není jen cena těsnění samotného, ale 
sekundárně také náklady za odstavení celého provozu. To znamená, že čím déle těsnění 
vydrží na svém místě, tím lépe pro provoz i pro vaše náklady. V dnešní době nabízí 
mnoho dodavatelů mnoho druhů různých těsnění, např. na bázi grafitu, teflonu, 
azbestu, kevlaru, přírodních produktů atd. Nezbytnost držení různých druhů a velikostí 
těsnění na skladě reprezentuje veliký problém. Váže na sebe velký finanční obnos v 
zásobách, a přesto se často stává, že zrovna nemáte na skladě ten druh a velikost, 
kterou potřebujete. Toto všechno může mít špatný vliv na vaši práci. Tradiční těsnění 
často neřeší běžné problémy – působení chemikálií, plynů, páry, vody atd. Těsnění 
tvrdne, a to často znamená tvorbu netěsností. K jejich dotěsnění se dále utahují šrouby. 
Následkem tohoto utahování těsnění stále více tlačí proti hřídeli a domečku a hrozí 
poškození těchto součástí. A to už stojí opravdu velké peníze! 
• Eliminuje nezbytnost držení velkého skladu různých druhů a velikostí těsnění. 
• Netvrdne, nevysychá a velmi významně prodlužuje servisní intervaly – až 10x!!! 
• Má speciální složení vláken – těsnění je velmi pevné a zároveň měkké a flexibilní. 
• Snadno se montuje a demontuje. 

• Šňůra je speciálně impregnována grafitem pro vysokou pevnost a díky tomu nešpiní. 
• Díky své flexibilitě může být použita i na poškozené povrchy. 
• Spoří náklady. 
• Má dlouhou životnost. 
• Má vynikající chemickou odolnost a odolává teplotám od -100˚C do 288˚C. 
• Výborně odvádí odpadové teplo pryč od hřídele čímž podstatně prodlužuje životnost hřídele i 

svoji. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Lubri-pack 33347 role 6,35 mm x 7,5 m 

Lubri-pack 33351 role 7,94 mm x 5,5 m 

Lubri-pack 33357 role 9,53 mm x 3,5 m 

Lubri-pack 33367 role 12,7 mm x 2,0 m 
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MYTÍ A OCHRANA RUKOU 

 

BLUE WIPES  
Čistící papírové utěrky, připravené k okamžitému použití, které se snadno odtrhnou díky 
perforaci po 400 mm.  

• 1000 ks na roli (300 × 400 mm). 
• Vhodné pro použití při čištění a odmaštění, odstranění nečistot, čištění interiérů a exteriérů apod. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Blue Wipes Roll V1274 role – 1000 útržků 2 ks 

k 
GENERAL HAND CLEANER 
Čistící prostředek na ruce, který je šetrný k pokožce. 
• Vysoce koncentrovaný – na důkladné vyčištění postačí pouze 3 ml. 
• Obsahuje plastová abraziva, pomáhající odstranit nepoddajnou špínu. 
• Obsahuje přísady šetrné k pokožce a vysoce kvalitní mastné kyseliny. 
• Neutrální pH, neobsahuje silikon, zanechává ochranný film. 
• Dermatologicky testováno.  
• Je dostupný i univerzální praktický dávkovač 3 Way Dispenser. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

General Hand Cleaner 86198 lahev 3 l 

General Hand Cleaner 86483 lahev 2 l 

3 Way Dispenser 86205 dávkovač 1 ks 

k 
SKIN BARRIER LOTION 
Krém na ruce vytvářející jemný ochranný film. 
• Obsahuje emulsifikátory špíny – jednodušší čištění pokožky. 
• Obsahuje zvlhčovače a látky na bázi polymeru. 

• Neutrální pH a bez obsahu silikonu, dermatologicky testováno. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Skin Barrier Lotion 86201 lahev 1 l 

3 Way Dispenser 86205 dávkovač 1 ks 

k 
HAND CLEANING SOAP 
Účinný, rychlý čistící krém na ruce. Odstraňuje špínu, mastnotu, oleje a zašlou špínu z 
rukou a pokožky.  
• Neutrální pH, dermatologicky testováno – i pro citlivou pokožku. 
• Obsahuje glycerinové deriváty. 
• Příjemná vůně. 
• Neobsahuje silikony. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Hand Cleaning Soap 86462 lahev 1 l 

Hand Cleaning Soap 2 L 86482 lahev do dávkovače 2 l 
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BEZPEČNOSTNÍ PRVKY 

 

MECHANICS GLOVES 
Speciální, velmi kvalitní ochranné rukavice pro mechanické použití.  
• Pletené, bez švů, s PU nátěrem na straně dlaně, s důrazem vysoké citlivosti prstů pro obratnost. 

Ochrana proti olejům, tukům a hlavně špíně.  
• Vhodné pro aplikace s omezenými riziky, především tam, kde je třeba chránit dlaně rukou.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Mechanics Gloves 7 V2233 vel. 7 1 x pár 

Mechanics Gloves 8 V2234 vel. 8 1 x pár 

Mechanics Gloves 9 V2235 vel. 9 1 x pár 

Mechanics Gloves 10 V2236 vel. 10 1 x pár 

Mechanics Gloves 7 – Perfect Poly V2237 vel. 7 1 x pár 

Mechanics Gloves 8 – Perfect Poly V2238 vel. 8 1 x pár 

Mechanics Gloves 9 – Perfect Poly V2239 vel. 9 1 x pár 

Mechanics Gloves 10 – Perfect Poly V2240 vel. 10 1 x pár 

 

 

 

OIL ABSORBENT GRANULES 
Světle hnědé absorpční mikrogranule vyrobené z vysoce kvalitní molární infuzoriové 
hlinky.  

• Dobrá smyková odolnost na kluzkých površích. 
• Pohlcují všechny automobilové, průmyslové a domácí rozlité tekutiny. 
• Zvláště účinné při pohlcování olejů, vody, rozpouštědel, mírných kyselin a žíravin. 
• Bez obsahu karcinogenů. 
• Vysoce savé – menší spotřeba. 
• Malé granule – rychlé pohlcení tekutin. 
• Minimum prachu – lehké vyčištění. 
• Schválení MPA NRW, splňuje německé bezpečnostní normy. 
• Schválení SETRA, splňuje francouzské bezpečnostní normy. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Oil Absorbent Granules V2001 pytel 20 l 

 

 

 

PROPAINT OVERALLS M, L, XL 
Jednorázový pracovní overal opatřený kapucí.  
• Použití pro lakovny, ale také v potravinářském nebo farmaceutickém průmyslu nebo jako 

ochranný oděv při jakékoli náhlé opravě. 
• Na zápěstí, kotnících a kapuci je stažen gumou. 
• Má minimální váhu a je prodyšný zevnitř ven. 
• Pro opakované použití je na přední straně zip. 
• Je vyroben z netkané textilie.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Propaint Overalls M V1900 balení 2 ks 

Propaint Overalls L V1901 balení 2 ks 

Propaint Overalls XL V1902 balení 2 ks 
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K 

AEROGRAPH SPRAY GUN 
Stříkací lakovací pistole. 
• Stříkání laku na světlomety. 
• Stříkání plniče „mokro na mokro“. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Aerograph Spray Gun 85811 kus 1 ks 

K 

AIR PISTON GUN 
Vzduchová vytlačovací pistole s pístem pro kartuše a folie do objemu 600 ml. 

• Umožňuje stejnoměrné vytláčení a nanášení. 
• Vynikající vytlačování i tuhých tmelů. 
• Patentovaný mechanizmus přepouštění vzduchu. 
• Zabudovaný regulátor tlaku vzduchu na rukojeti. 
• Tlakový vypínač po vypnutí automaticky uvolňuje tlak. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Air Piston Gun 85669 kus 1 ks 

K 

BATTERY CAULKING GUN 
Akumulátorová profesionální vytlačovací pistole s baterií 4,8 V pro aplikaci jak fólií, tak i 
kartuší až do objemu 600 ml. 
• Nastavitelná šířka spáry – různé velikosti aplikovaných hmot. 
• Patentovaný rychlý vypínací uvolňovací mechanizmus. 
• Funkce regulace rychlosti. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Battery Caulking Gun – 400 ml 86350 kus 1 ks 

Battery Caulking Gun – 600 ml 86366 kus 1 ks 

Battery for BCG 86351 baterie 1 ks 

Battery Charger 86352 nabíječka 1 ks 

K 

BLAZER TORCH 
Profesionální hořák se zabudovaným piezo – elektronickým zapalovačem. 
• Přizpůsobení plamene je zajišťováno kontrolním plynovým ventilem.  
• Ekonomický, jedna náplň vydrží až 2 hodiny. 
• Teplota až do 1350°C. 
• Pro plnění stačí plyn do zapalovačů. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Blazer Torch 83092 kus 1 ks 

K 

FEATHER BRUSH 
Karosářský štětec odolný vůči rozpouštědlům. 
• Speciální dlouhé štětiny pro průchod tmelu. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Feather Brush 70524 kus 1 ks 
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FINE MIST PLASTIC SPRAY BOTTLE 
Kvalitní plastový mechanický rozprašovač. 
• Tvar, který přesně padne do ruky.  
• Tryska umožňuje rozstřik mlhoviny nebo proudu podle nastavení.  
• Obsah rozprašovače 600 ml. 
• Na straně má stupnici po 50ml pro přesné míchání. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Fine Mist Plastic Spray Bottle 30190 rozprašovač na 600 ml 1 ks 

k 
KENT AIR GUN 
Vzduchová vytlačovací pistole pro kartuše i fólie až do objemu 600 ml. 
• Umožňuje stejnoměrné vytláčení a nanášení. 
• Nastavitelná šířka spáry. 
• Patentovaný mechanizmus přepouštění vzduchu. 
• Zabudovaný regulátor tlaku vzduchu na rukojeti. 
• Maximální pracovní tlak 10 barů. 
• Tlakový vypínač po vypnutí automaticky uvolňuje tlak na materiál. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Kent Air Gun 34894 kus 1 ks 

k 
KENT ENCLOSED CAULKING GUN 
Profesionální ruční vytlačovací pistole pro snadné vytlačení produktů z kartuší nebo fólií. 
• Velmi pevná a lehká konstrukce. 
• Umožňuje stejnoměrné vytláčení. 
• Lze dodat i jako pistoli s průhledným tělem – Transparent Sealer Gun (83673). 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Kent Enclosed Caulking Gun 34775 kus 1 ks 

k 
KENT SYPHON GUN 
Aplikační pistole pro USB dózy - kovová. 
• Pro nanášení ochranných produktů jako Toughcoat apod.  
• Speciální stavitelná tryska pro různé struktury nástřiku. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Kent Syphon Gun 34483 kus 1 ks 
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PLASTIC REPAIR GUN 
Pistole pro dvojité kartuše 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Plastic Repair Gun 84005 kus 1 ks 

k 
PUMP SPRAYER 1 L 
Tlakový rozprašovač odolný rozpouštědlům. 
• Šetrný způsob, jak rozstřikovat tekutiny v kanystrech a jiných nádobách.  
• Nastavitelná tryska od jemné mlhy až po přímá střik. 
• Odolný širokému spektru chemikálií a rozpouštědel 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Pump Sprayer 85737 rozprašovač na 1 l  1 ks 

k 
RATCHED HAND GUN 26:1 
Odolná ruční vytlačovací pistole na kartuše s poměrem spouště 26:1. 
• Vhodná pro vysoce viskózní plasty a kapaliny.  
• Použitelná také pro všechny 310 ml kartuše a nové univerzální 250 ml a 280 ml 

dvoukomponentní kartuše. 
• Vysoký poměr ovládací spouště zaručuje uživateli komfort při vytlačování. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Ratched Hand Gun 26:1 86538 kus 1 ks 

k 
TRANSPARENT SEALER GUN 26:1 
Ruční vytlačovací pistole s průhledným tělem. 
• Umožňuje vidět obsah, instrukce a bezpečnostní informace uvedené na kartuši bez potřeby 

vyjmutí.  
• Vysoký poměr ovládací spouště zaručuje uživateli komfort při vytlačování. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Transparent Sealer Gun 83673 kus 1 ks 
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SURFACE PREPARATION SYSTEM 
Speciální bruska pro odstranění ochranných nástřiků spodků PVC a jiných těsnících 
hmot. Sada obsahuje: 1x pneumatická bruska, 1x adaptér 11mm, 1x adaptér 23mm, pás 
pro hrubé čištění černý 11mm a 23mm, pás pro jemné čištění zelený 11mm a 23mm, 

kotouč na čištění lepidel, klíč, šrouby, podložky, návod k obsluze 

• Odstranění laků v karosářské oblasti.  
• Odstranění svárů po nehodách. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Surface Preparation System 85528 sada  1 ks 

k 
QUAD CUT DRILL BITS HSS 
Vysoce kvalitní HSS vrtáky. 
• K dodání od ø 1 mm do ø 12,5 mm po 0,5 mm. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Quad Cut Drill Bits HSS ø 11 mm 85909 balení 2 ks 

Quad Cut Drill Bits HSS ø 12 mm 85910 balení 2 ks 

Quad Cut Drill Bits HSS ø 13 mm 85911 balení 2 ks 

Quad Cut Drill Bits HSS ø 10,5 mm 85914 balení 2 ks 

Quad Cut Drill Bits HSS ø 11,5 mm 85915 balení 2 ks 

Quad Cut Drill Bits HSS ø 12,5 mm 85916 balení 2 ks 

Quad Cut Drill Bits HSS ø 6,5 mm 85901 balení 3 ks 

Quad Cut Drill Bits HSS ø 7 mm 85902 balení 3 ks 

Quad Cut Drill Bits HSS ø 7,5 mm 85903 balení 3 ks 

Quad Cut Drill Bits HSS ø 8 mm 85904 balení 3 ks 

Quad Cut Drill Bits HSS ø 8,5 mm 85905 balení 3 ks 

Quad Cut Drill Bits HSS ø 9 mm 85906 balení 3 ks 

Quad Cut Drill Bits HSS ø 9,5 mm 85907 balení 3 ks 

Quad Cut Drill Bits HSS ø 10 mm 85908 balení 3 ks 

Quad Cut Drill Bits HSS ø 1 mm 85888 balení 5 ks 

Quad Cut Drill Bits HSS ø 1,5 mm 85889 balení 5 ks 

Quad Cut Drill Bits HSS ø 2 mm 85890 balení 5 ks 

Quad Cut Drill Bits HSS ø 2,5 mm 85891 balení 5 ks 

Quad Cut Drill Bits HSS ø 3 mm 85892 balení 5 ks 

Quad Cut Drill Bits HSS ø 3,2 mm 85893 balení 5 ks 

Quad Cut Drill Bits HSS ø 3,5 mm 85894 balení 5 ks 

Quad Cut Drill Bits HSS ø 4 mm 85895 balení 5 ks 

Quad Cut Drill Bits HSS ø 4,2 mm 85896 balení 5 ks 

Quad Cut Drill Bits HSS ø 4,5 mm 85897 balení 5 ks 

Quad Cut Drill Bits HSS ø 5 mm 85898 balení 5 ks 

Quad Cut Drill Bits HSS ø 5,5 mm 85899 balení 5 ks 

Quad Cut Drill Bits HSS ø 6 mm 85900 balení 5 ks 
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LAKOVNA 

 

ETCH PRIMER 
Etch Primer je jednosložkový primer bez obsahu chromu. Používá se pro přípravu 
nepokrytých kovových i nekovových povrchů, což podporuje přilnavost barvy a chrání 
ocel proti korozi. 

• Jednosložkový produkt – není nutné žádné míchání.  
• Vynikající přilnavost k mnoha kovovým povrchům – všestranná aplikace. 
• Kompatibilní s většinou předních lakovacích systémů.  
• Použití s jistotou – zákazníci se nevrací kvůli špatné opravě.  
• Vynikající přilnavost k plastům a hliníku – umožňuje provedení základu před aplikací laku.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Etch Primer 83270 sprej 450 ml 

 

SPRAY WAX 
Vysoce lesklý vosk ve spreji, speciálně vyvinutý k ochraně a leštění v jednom. 
• Rychle schne – nastříkat a vyleštit. 
• Dlouhodobé ošetření povrchu. Zanechává vodu odpuzující povrch. 
• Velmi lesklý efekt – lze snadno vyleštit. 

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Spray Wax 83007 sprej 400 ml 

 

UTRAFILL 2 
Vysoce výkonný primer/plnič ve formě aerosolu. Dostupný v šesti barvách. 
Rychleschnoucí, s rychle plnícími a brusnými vlastnostmi. 
• Jednokomponentní produkt – nevyžaduje míchání. Rychle schnoucí – 20 minut – šetří čas.  
• Testován na BS EN ISO 9227 – test odolnosti proti korozi solnou mlhou.  

• Vysoký obsah pevných částic, extrémně dobrá síla nástřiku – rychle plní, šetří materiály.  
• Velmi flexibilní, použitelný na kov i plasty. Výborná přilnavost ke všem povrchům.  
• Kompatibilní s různými typy autolaků vč. laků na vodní bázi. 
• Odolává následnému setření panelovou utěrkou - jednodušší příprava.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Ultrafill 2 -BLACK 86071 sprej 500 ml 

Ultrafill 2 – BLUE 86153 sprej 500 ml 

Ultrafill 2 – GREY 86072 sprej 500 ml 

Ultrafill 2 – RED 86152 sprej 500 ml 

Ultrafill 2 – YELLOW 86154 sprej 500 ml 

Ultrafill 2 - WHITE 86073 sprej 500 ml 

 

PANEL DEGREASER 
Kvalitní odmašťovač s nízkým obsahem VOC pro přípravu povrchu před lakováním.  
• Vynikající odmašťovací vlastnosti. Nízký obsah VOC. Není agresivní – neobsahuje chloráty. Šetrný 

k životnímu prostředí. 
• Odstraňuje leštěnky a čerstvou mízu ze stromů (není vhodný k odstraňování stop asfaltu). 

•  Ideální pro použití v lakovnách před a v průběhu přípravných prací. Šetří čas. Bezpečný na 
použití.  

Název Sklad. kód Balení Velikost 

Panel Degreaser 1 L 86213 lahev 1 l 

Panel Degreaser 5 L 86214 kanystr 5 l 



 

73 

EQUALIZER 

Zákaznická linka pro objednávání: +420 519 411 872, info@ntek.cz, www.ntek.cz 

 

 
 

Equalizer je světový leader ve vývoji a výrobě nových produktů pro oblast montáží, 
demontáží a obecně práce s autosklem. Společnost vznikla v Round Rock, Texas ve 
Spojených Státech Amerických v roce 1987. Od svého založení vyvíjí a uvádí na trh 
patentované výrobky. 
 

Equalizer aktivně vyhledává potřeby svých zákazníků a pomáhá zdokonalit jejich práci 
pomocí svých výrobků, které pravidelně přináší na trh v podobě nových produktů. 
V současné době poskytuje Equalizer v celosvětovém měřítku více než 1200 výrobků a 

dalšího příslušenství pro odstranění autoskel v celosvětovém měřítku.  
 

Naším cílem je být předním dodavatelem nářadí a příslušenství pro práci s autoskly v České 
republice. Každý rok se účastníme mnoha vzdělávacích seminářů a pravidelně provádíme 
školení nových zákazníků. Všechny produkty Vám rádi předvedeme před jejich 
zakoupením, tak abyste je mohli ihned použít a denně s nimi pracovat. 

 

Prodáváme celou řadu pneumatického a elektrického nářadí, standardní i speciální ruční 
nářadí, nože, řezné dráty a spoustu dalších materiálů, které Vám pomohou nejen při 
opravách čelního skla. 
 

 

O více informací k výrobkům EQUALIZER požádejte našeho obchodně technického 
konzultanta, který je připraven Vám výrobky předvést a vysvětlit jejich použití, stejně 
jako Vám představí speciální katalog, zaměřený výhradně na lepení autoskel.  
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CERTANIUM – PROFESIONÁLNÍ SVÁŘENÍ NOVÉ GENERACE 
 

Společnost Certanium Alloys & Research Company USA vznikla v roce 1960. Hlavním cílem 
značky CERTANIUM je vytvářet spolehlivé, nákladově efektivní a jednoduché opravy 
svářením. 
Více než 35 let nabízí Certanium trvalé řešení problémů v oblasti sváření, a také při 
potížích, které mohou nastat při opravách formou sváření. Opravárenské a konstrukční 
sváření jsou zcela rozdílné oblasti. Při konstrukčním sváření známe druh oceli, podmínky 
pro sváření jsou ideální a pracovní postupy se neustále opakují. Při opravárenském sváření 
je naproti tomu druh oceli neznámý. Podmínky pro sváření jsou méně ideální, jelikož 
opravy je často třeba provést na znečištěných, rezavých, mastných nebo lakovaných 
dílech. Každá práce je svým způsobem jedinečná, a jelikož časové výpadky jsou finančně 
nákladné, musí být práce provedena co nejdříve. 
Všechny Certanium produkty a servisní práce jsou připraveny tak, aby výrobní zařízení a 
stroje mohly mít neustále maximální výkonnost a jejich odstavení při poruše bylo co 
možná nejkratší. Chceme našim zákazníkům pomoci značně zlepšit dobu provozu a snížit 
stav zásob na skladě a tím také celkově snížit náklady na údržbu. 
Neustále se objevují nové požadavky, jako např. nové vybavení, minimální hmotnosti, 
velmi pevné slitiny kovu a struktury atd. na což se Certanium snaží reagovat. 
Výzkum a další vývoj jsou základním pilířem úspěchu značky CERTANIUM.  
V naší nabídce najdete produkty pro ARC, TIG, MIG, přídavné elektrody pro sváření 
plynem, tavné dráty, tavidla, pájky a mnoho souvisejícího příslušenství pro sváření. 

 

 

O více informací k výrobkům CERTANIUM požádejte našeho obchodně technického 
konzultanta, který je připraven Vám výrobky předvést a vysvětlit jejich použití. 
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 Název produktu Strana   Název produktu Strana 

 2K MS Sealer 42   Blue Grease 28 

 2K Metal Epoxy Adhesive 36   Blue Wipes Roll 66 

 91 IN 1 27   Brake Disc Rust Protection 58 

 A/C Additive Injection Gun 23   Brake Parts Cleaner 2 10 

 A/C Stop Leak+ 23   Brake Plate Lube - Pure Copper Grease 28 

 Acrysol 8   Butyl Tape  36 

 Adhesion Primer 42   Car Shampoo Wax 5 L 10 

 Adhesive EVR 54   Ceramic 1200 28 

 Advanced Plastic Repair 1 52   Citrus Cleaner 10 

 Advanced Plastic Repair 5 52   Citrus Floor Cleaner 10 

 Air Co Eucalyptus 8   Cleaner & Spotter 11 

 Air Co One Shot 8   Clear Nozzles 42 

 Air Jet 8   Clear Transfer Adhesive 36 

 Air Piston Gun 68   Glass Kleen Concentrate 11 

 Aerograph Spray Gun 68   Cut & Drill Fluid 2 29 

 All In One 62   Dashboard Wipes 11 

 All Purpose Foam Cleaner 9   Diesel Anti Wax 5 

 Alloy Whell Cleaner 9   Diesel One Shot 2 5 

 Anaerobic Activator 62   Double Sided Cloth Tape 36 

 Anaerobic Adhesives Kit 64   DPF Cleaner Plus 5 

 Anti Corrosion Protector 58   DPF Cleaner Foam 12 

 Anti Seize Grease 27   Drain Cleaner 11 

 Anti Spatter Spray 54   Dry Lube 29 

 Aqua Dressing 9   Easy Bind 37 

 Auto Clay 54   Easy Grip 37 

 Auto Grease White 27   Electric Cleaner 2 49 

 Battery Caulking Gun 68   Electric Cleaner NSF 50 

 Battery Terminal Grease 27   Engine Flush 7 

 Belt Dressing 54   Engine Stop Leak 7 

 Primer Black 46   Etch Primer 72 

 Blazer Torch 68   Exhaust Assembly Paste 62 

 Blow Jet 9   Feather Brush 68 
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 Název produktu Strana   Název produktu Strana 

 Filling Resin 46   Kent Air Gun 69 

 Fine Mist Plastic Spray Bottle  69   Kent Enclosed Caulking Gun 69 

 Flat Bead Nozzle For Sealant 42   Kent Syphon Gun 69 

 Fleet Treat 950 6   Large Microfibre Cloth 13 

 Floor Cleaner 12   Jumbo Sponge 14 

 Foam Backed Door Skin 55   Leak Detector 55 

 Food Grade KD400 50   Leak Guard  23 

 Food Safe Foam Cleaner 50   Leak Guard Injection Kit 24 

 Food Safe Liquid Cleaner 50   Linen Tape 37 

 Food Safe Silicone Spray 51   Liquid Absorbent Granules 14 

 Food Safe Solvent Cleaner 51   Logo Tape 38 

 Fuel Guard 2 6   Longlife - Exterior Plastic Treatment 14 

 Fusion Wrap Black 37   Lubri-Pack 65 

 Galvapro 58   Matt Black Spray 58 

 Gasket & Carbon Stripper 12   Mechanics Gloves 67 

 Gearbox Stop Leak 7   Microfibre Finishing Cloth 14 

 General Hand Cleaner 66   Mini Stapler Kit 53 

 Graffiti Off 13   Mist Ultrasonic Cleaning Unit 24 

 Glass Kleen Concentrate 11   Mixed Nozzles 42 

 Glass Kleen 2 15   Mixer Nozzles 42 

 Hand Cleaning Soap 66   MP Spray Adhesive 33 

 Hand Wipes 13   MS Clear HS 45 

 Heat Shield Gel 55   MS Prep 46 

 Hi Absorbent Synthetic Leather 13   Multi Cleaner 15 

 High Strength Tape 38   Multi Cleaner Gel 15 

 High Tech Food Grease 51   Multi Seal Tape 38 

 Chain Lube 2 29   Nano Wash & Wax Shampoo 15 

 Ignition Dryer 49   New All Purpose Foam Cleaner 16 

 Injection Resin 62   Nozzle 360⁰ 42 

 Injector Release Agent 29   Nutlock 63 

 K44 30   Odour Remover 16 

 KD400 30   Oil Absorbent Granules  67 
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 Název produktu Strana   Název produktu Strana 

 Oil Enhancer 6   Rapid Bond 33 

 Oil Stain Remover 16   Rapid Gasket 63 

 One Shot 16   Ratched Hand Gun 26:1 70 

 Pag Oil 24   Reinforcement Plastic Film 53 

 Panel Degreaser 72   Re-odouriser Mint II 18 

 Perfect Inox 51   Rectangle Nozzles For Kent Multi Gun 42 

 Patch ´n´ Bond II 39   Rid Rust 30 

 Patch ´n´ Bond Steel 39   Rotabond 2000 44 

 Performance NLC 17   Rotabond HI Tack 45 

 Performance NLR 17   Rotabond MS 45 

 Petrol One Shot 2 6 
 

 
 

Round Nozzles For Kent Multigun 42 

 Pipe Seal 63 
  Rust Converter 55 

 Plastic Dressing 17 
  Rust Remover 56 

 Plastic Repair Adhesion Promoter 52 
  Rubber Guard 59 

 Plastic Repair Mixer Tips 53 
  Rusty Clear 31 

 Plastic Repair Gun 70 
  Rusty Penetrant 31 

 Powerlock 63 
  Rusty Shock Spray 31 

 Propaint Overalls 67 
  Sanitary Cleaner & Descaler 18 

 Precut Nozzle 42 
  Screen Cleaner 18 

 Prelock 63 
  SF 100 32 

 Premium PU Repair Black 52 
  Screenfix  47 

 Proseal 303 44 
  Screenprep Wipe 47 

 Proseal 404 44   Sealer On A Roll Tape 42 

 PTFE+ Lubricant 30   Sensor Gel 46 

 Pump Sprayer 1 L 70   SG15 56 

 Python Wrap 40   Showroom Glaze 19 

 Plaz Tex Black 58   Silicone Grease 31 

 Quad Cut Drill Bits HSS 71   Skin Barrier Lotion 66 

 Quick Seal 44   Spotguns 3PCS + Accesories 25 

 Quickfill 59   Siligasket 2 64 

 Radiator Flush 17   Siligasket Neutral 64 

 Radiator Oil Emulsifier 18   Soft Surface Cleaner 19 
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ABECEDNÍ REJSTŘÍK PRODUKTŮ 

Zákaznická linka pro objednávání: +420 519 411 872, info@ntek.cz, www.ntek.cz 

 

 Název produktu Strana   Název produktu Strana 

 Soft Surface Cleaner Plus 19   Universal Parts Cleaner 21 

 Sound Deadening Pads 56   Universal A/C Dye 25 

 Special Release Agent 56   Upholstery Cleaner 22 

 Speedy 500 19   Urefix Fast 48 

 Sponge Small 20   Ultra Finish 21 

 Stainless HCR 59   Ultrafill 72 

 Stone Chip Coating Black 59   UV Air Con Dye 25 

 Studlock 64   UV Dye Cleaner 23 

 Super Bond 2 33   UV Leak Detection Kit 26 

 Super Bond Gel 34   UV Multipurpose Dye 26 

 Super Bond Ultra Gel 35   UV Protection Glasses 25 

 Super Bond Pen 34   Vent Air Freshner 22 

 Super Bond Flex 34   Versatape 41 

 Super Bond Powder 34   V-Staples 53 

 Super Bond Activator 33   Viewmaster Kit 46 

 Super Co-polymer Dewaxer 20   Wash & Wax Car Shampoo 22 

 Super Lube  32   Wash Bay Cleaner 22 

 Surface Preparation System 71   Waterproof Tape 40 

 Teak Deck Cleaner & Restorer 57   Waxcoat 61 

 Tekchek 57   Wheel Rim Silver 61 

 Tighter Bond Primer 39   Wheel Spray Silver 61 

 Toilet Cleaner 21   White Grease III 32 

 Topdress - Waterbased Tyre Dressing 20   Windscreen Cut Out Kit 48 

 Toughcoat Black  60   Z 43 32 

 Transparent Sealer Gun 70   Zinc Alu Spray 61 

 Transparent Waxcoat 60     

 Turbo PU Repair 53     

 Traffic Film Remover 20     

 Tyre Dressing 21     

 Ultrasonic Conditioning Solution 24     

 Underbody Waxes 60     

 Underbody & Stone-Chip Coating 60     
 


