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PASTA VERDE

PASTA GAS

Pentru îmbinări şi
racorduri hidraulice

Pentru gaz, aburi şi
hidraulică

PASTA GAS este un mastic
pentru racordurile metalice
înfiletate, din sectorul hidraulicii
– gazului –aburuluii.
PASTA GAS asigură o
demontare uşoară a îmbinărilor,
fără să deterioreze filetele.

PASTA VERDE este masticul pentru
îmbinări şi racorduri hidraulice
înfiletate.
PASTA VERDE utilizată împreună cu
câlţii, asigură etanşarea îmbinărilor şi
racordurilor metalice înfiletate

Descriere
Galeata

Conţinut

Cod produs

450 g

13.001.001

Ambalaj
bucăţi
30

Cod EAN
8 005860 130012

Descriere

Conţinut

Cod produs

450 g

13.005.001

Galeata

FORTUB

GARNITURĂ PENTRU
RACORDURI
ÎNFILETATE

FORGAS este o garnitură pentru

racorduri înfiletate, pentru
reţinerea gazului, metanului, GPLlui. Înlocuieşte perfect garniturile şi
sigilările tradiţionale, evitând
inconvenientele cauzate de
cânepă în prezenţa gazelor
uscate. În conformitate cu DIN
30661 Clasa 1, conferă rezistenţă
maximă îmbinărilor înfiletate
pentru etanşarea gazelor, valvelor
şi instalaţiilor de gaz.

FORTUB este o garnitură
pentru racorduri înfiletate,
pentru etanşare împotriva apei,
lichidelor şi aerului.
FORTUB Înlocuieşte perfect
garniturile şi sigilările
tradiţionale.
FORTUB este adaptat pentru
ţevi de apă, uleiuri, carburanţi şi
aer comprimat.

TUBLOK

Conţinut
50 ml
50 ml
6+6 buc

Cod produs
85.181.012
85.181.013
85.181.001

ADEZIV STRUCTURAL PENTRU
SUDARE ŢEVI
Pentru conducte din PVC rigid
şi ABS
TUBLOK este un adeziv structural pentru
ţevi, jgheaburi, profile şi lespezi din PVC
rigid şi ABS.
TUBLOK permite obţinerea unei lipiri
perfecte,identică cu sudura.
Cu TUBLOK este eliminată astfel orice
discontinuitate dintre ţeavă şi racord,
obţinându-se astfel o rezistenţă excelentă la
solicitările mecanice, agenţii chimici şi
atmosferici, identică cu cea a PVC-lui ţevii.
TUBLOK are o culoare transparentă.
57.100.001

8 005860 571006

125 g

57.103.001

16

8 005860 571037

500 g

57.104.001

8

8 005860 571044

Conţinut

Cod produs

Tub
Borcan cu
pensulă
Borcan

125 g

Ambalaj bucăţi
12
12
1

Cod EAN
8 005860 838093
8 005860 838086

EVIDENŢIATOR SCĂPĂRI DE
GAZ
EVIDENŢIATORUL pentru SCĂPĂRILE DE
GAZ este un produs indispensabil pentru
probele de etanşare a instalaţiilor şi de racord a
buteliilor de GPL şi de gaz metan din case,
maşini, camping, nautice; pentru verificarea
rezervoarelor şi instalaţiilor de aer comprimat.
EVIDENŢIATORUL pentru SCĂPĂRILE DE
GAZ este aplicat inclusiv pentru liniile de gaz
medicale, criogenice şi industriale: acetilenă,
hidrogen, argon, protoxid de azot, azot,
amoniac şi propan.

Ambalaj
bucăţi
24

Descriere

Cod EAN
8 005860 130050

FORGAS

GARNITURĂ PENTRU
RACORDURI
ÎNFILETATE

Descriere
FORTUB
FORGAS
FORTUB+FORGAS în Display Box

Ambalaj
bucăţi
30

Cod EAN

Descriere
Spray
Spray în DisplayBox

54.144.001

Ambalaj
bucăţi
12

8 005860 541443

54.143.001

24

8 005860 541436

Conţinut

Cod produs

400 ml
75 ml

Cod EAN

FRENA FILETTI
ADEZIVI ANAEROBI PENTRU ÎNFILETĂRI

322 • ACŢIUNE SLABĂ
Adeziv utilizat pentru frânarea uşoară a componentelor înfiletate în
general, care trebuie să fie demontate cu uşurinţă, sau a
componentelor metalice neferoase.
324 • ACŢIUNE MEDIE
Adeziv pentru blocarea şuruburilor, piuliţelor, buloanelor, şaibelor,
rulmenţilor de bronz şi a componentelor înfiletate în general, care sunt
supuse unei posibile demontări viitoare.
327 • ACŢIUNE MEDIE
Adeziv pentru blocarea definitivă a şuruburilor, piuliţelor, buloanelor,
şaibelor, rulmenţilor de bronz şi a componentelor înfiletate în general,
care nu necesită să fie demontate.
Descriere
322 ACŢIUNE
SLABĂ în Box
324 ACŢIUNE
MEDIE în Box
324 ACŢIUNE
MEDIE în Box
327 ACŢIUNE
PUTERNICĂ în Box
327 ACŢIUNE
PUTERNICĂ în Box

Conţinut

Cod produs

Ambalaj
bucăţi

Cod EAN

10 ml

57.070.003

6

-

10 ml

57.070.002

6

-

50 ml

57.075.002

6

-

10 ml

57.070.001

6

-

50 ml

57.075.001

6

-

DECAPANT DEZOXIDANT

pentru suduri

CHIT GRUPURI
SANITARE
Pentru instalaţii şi
grupuri sanitare

DECAPANTUL DEZOXIDANT
este un produs recomandat
pentru toate lucrările de sudură
din hidraulică, electronică şi
mecanică.
DECAPANTUL DEZOXIDANT
face sudura mai uşoară,
deoarece elimină orice urmă
de mizerie şi toate impurităţile
de pe suprafeţe, face staniul
mai alunecos şi împiedică
formarea reziduurilor acide
DECAPANTUL DEZOXIDANT
nu corodează metalele şi poate
fi utilizat inclusiv pentru
sudurile slabe (cupru) în locul
acizilor corozivi.
Descriere
Cutie

Conţinut

Cod produs

90 g

13.015.001

Ambalaj
bucăţi
30

TWINEFLON®
MONOFILAMENT 100% PTFE
®

Cod EAN
8 005860 130159

TWINEFLON etanşează toate
îmbinările şi ţevile cu orice diametru,
fie acestea din metal sau plastic.
TWINEFLON® îşi adaptează forma în
timpul instalării, creând astfel o
etanşare cu o grosime exactă
necesară între cele două capete ale
îmbinărilor, în aşa fel încât să poată fi
definit ca un etanşator dinamic.
TWINEFLON® este rezistent din punct
de vedere chimic la cele mai agresive
substanţe chimice, solvenţi,
combustibili şi acizi. Îşi păstrează o
stabilitate funcţională în intervalul
temperaturilor de la – 200oC şi +
240oC. Nu este inflamabil şi nici
combustibil.
TWINEFLON® a trecut cele mai
serioase teste şi este certificat spre a
fi utilizat atât cu substanţe foarte
agresive precum şi cu cele obişnuite,
dovedindu-se a fi estrem de versatil şi
universal.

Descriere
Bobine în
Display - Box

Conţinut

Cod produs

Ambalaj
bucăţi

Cod EAN

175 m

42.010.001

4

8 005860 420106

CHITUL GRUPURI SANITARE este un
produs indispensabil pentru garniturile
ţevilor de evacuare cum ar fi cele de la
gurile de scurgere şi chiuvete, căzi, wcuri, bideuri, etc.
CHITUL GRUPURI SANITARE asigură
o plasticitate maximă în timp, fiind în
totalitate impermeabil şi având o
rezistenţă foarte ridicată la agenţii
agresivi.
Descriere
Cutie

Conţinut

Cod produs

850 g

13.010.001

Ambalaj
bucăţi
16

Cod EAN
8 005860 130104

BANDA TEFLON® pentru instalaţii
BANDĂ 12 mm x 0.076 mm x 12 m

Realizată din 100% Teflon® DuPont® este ideală pentru racordul ţevilor
de apă potabilă, ulei şi lichide neagresive. Grosime o,076 mm.

BANDĂ OMOLOGATĂ 12 mm x 0.1 mm x 12 m

Realizată din 100% Teflon® DuPont® a fost special creată pentru a fi
utilizată pentru ţevile de gaz. Certificată şi omologată în conformitate
cu normativa europeană EN 751-3 FRp. Densitate 0,6 g/cm 3. Grosime
0,1 mm.

BANDĂ PROFESIONALĂ 12 mm x 0.2 mm x 15 m
Realizată din 100% Teflon®
DuPont® este recomandată
pentru intervenţiile asupra
filetelor (mici/mari) având un
diametru mare şi în condiţii
critice, inclusiv pentru
intervenţii asupra conductelor
de petrol şi lichide agresive.
Este conformă cu normele
British Standard
BS7786:1995*Grad M.
Densitate 0,4 g/cm 3
Grosime 0,2 mm.

Conţinut

Cod produs

Ambalaj
bucăţi

Cod EAN

BANDĂ TEFLON 12x0,76mm

12 m

42.001.001

250

-

BANDĂ TEFLON 12x0,1 mm

12 m

42.003.001

250

-

BANDĂ TEFLON 19x0,2 m

15 m

42.004.001

77

-

Descriere

