Ochrana karosérie
Ochrana proti odletujúcim kamienkom |
Konzervácia dutín Ochrana podvozku

Ochrana karosérie
Dostupné sú tri oblasti aplikácie:

Ďalšia služba pre Vašich zákazníkov
Jazdené a staršie autá

S našou radou produktov na ochranu povrchov proti korózii si pre Vašich

často potrebujú extra

zákazníkov môžete dovoliť službu navyše a budovať tak dôveru. Naše

ochranu proti korózii.

technológie na ochranu podvozku, ochranu proti odletujúcim kamienkom
a na konzerváciu dutín dopĺňajú dlhodobú údržbu a starostlivosť o vozidlá
a zvyšujú životnosť a predajnú hodnotu auta. Okrem toho ochrana proti
korózii znamená aj vyššiu bezpečnosť pre pasažierov.

OCHRANA
PODVOZKU

OCHRANA PROTI
KAMIENKOM

KONZERVÁCIA
DUTÍN

• Odolnosť voči abrázii
• Dodatočné zvukovo izolačné
vlastnosti
• Kompatibilné s PVC

• Vysoká odolnosť voči abrázii
• Replikácia pôvodných textúr od
výrobcu (OEM)
• Možnosť zmiešania s lakom vo
farbe auta

• Vynikajúca priľnavosť
• Produkty špecifikované OEM
• TEROSON WT 450 AQUA bez
zápachu je ideálny na každú
opravu

TEROSON WT R2000 AQUA a TEROSON WT S3000 AQUA vylepšujú

TEROSON WT 450 AQUA

Vašu bilanciu VOC (0% VOC) a pritom ponúkajú skvelé vlastnosti:

Ochrana dutín

• Vynikajúca kompatibilita s OEM PVC nátermi

Všestranná a ekologická ochrana na
všetky dutiny v motorovom priestore,
napr. dvere, stĺpiky a prahy

• Extrémne vysoká odolnosť voči oderu
• Žiadne praskliny pri nízkych teplotách
• Nekvapkajú pri vysokých teplotách

TEROSON WT R2000 AQUA
Nástrek na podvozok

TEROSON WT S3000 AQUA
Ochrana proti kamienkom
Príslušné aplikačné zariadenia nájdete
na strane 110

Ochrana karosérie

AQUA – Výhody produktov na báze vody

TEROSON WT S3000 AQUA (známy ako TEROTEX Super 3000 Aqua)
Ochrana proti kamienkom na báze vody

Nájdite si ten správny produkt
Ochrana proti kamienkom

TEROSON
WT S3000 AQUA

TEROSON
SB S3000

TEROSON
SB 3140

TEROSON
MS 9320 SF*

Materiály
Holá oceľ
Holý hliník
Pozinkovaný kov
Kov s e-náterom
Primer na lak
Lak
PVC

Rýchle predstavenie:

Aplikácia:

Veľ kosti balenia

IDH č.

• Základ produktu:
disperzia na vodnej báze
• Farba: čierna, šedá alebo svetlá
(miešateľné s lakom na báze vody)
• Vysoká stabilita húsenice
• Vynikajúca odolnosť voči abrázii
• Bez zmršťovania a praskania
• Stabilné voči UV žiareniu a možné
prelakovanie
• Bez prchavých organických látok,
žiadny zápach rozpúšťadla
• Špeciálne na OEM

• Vynikajúca odolnosť voči abrázii na ochranu proti odletujúcim
kamienkom, náter podvozku a
opravy
• Reprodukcia všetkých rôznych
OEM textúr na nárazníkoch,
prahoch, bočných paneloch
a podvozku
• Produkt ľahko zmiešateľný s lakom
na báze vody
• Efektívne tlmenie hluku z vibrácií
• Kompatibilita s OEM PVC nátermi

Plechovka,
svetlý, 1 l
Plechovka,
šedý, 1 l
Plechovka,
čierny, 1 l

1335491
882415

PP / EPDM (s primerom)
Technické údaje
Možnosť prelakovania
Na báze rozpúšťadla
Bez obsahu rozpúšťadiel

Rýchle predstavenie:

Aplikácia:

Veľ kosti balenia

IDH č.

Bez obsahu VOC

• Základ produktu: syntetická živica
• Farba: čierna alebo svetlá
• Vysoká odolnosť voči stekaniu
• Dobrá odolnosť voči oderom
• Možnosť prelakovania

• Na odolnosť voči abrázii na
viditeľných častiach auta
• Reprodukcia všetkých rôznych
OEM textúr na nárazníkoch,
prahoch, bočných paneloch
a podvozku
• Produkt ľahko zmiešateľný s lakom
na báze vody

Plechovka, svetlý,
1l
Plechovka, čierny,
1l

782601

svetlá, šedá,
čierna

Farba

svetlá, čierna

svetlá, čierna

béžová, šedá,
čierna

Zmiešanie s originálnym lakom na
báze rozpúšťadiel
Na napodobenie OEM textúr
Použitie s aplikačným zariadením

767199

Oprava malých častí
Základ produktu
Silánom modifikovaný polymér
Syntetické živice
Vodou riediteľná syntetická disperzia
*Viac o produkte na strane 68

TEROSON VR 3140 (známy ako TEROSON Sprej proti kamienkom)
Sprej proti oderu

Tiež by sa Vám mohlo zísť
TEROSON UBC VZDUCHOVÁ
PIŠTOĽ S NÁDOBOU

TEROSON UBC VZDUCHOVÁ
PIŠTOĽ

Na textúry od hrubých po jemné.
Produkt môže na povrchu ostať aj
niekoľko dní bez nutnosti umývania.

Na textúry od hrubých po jemné.

Viac na strane 112

Viac na strane 112

Pracujete na malej ploche?
Spoločnosť Henkel vyrába produkt v spreji pre každú aplikačnú oblasť.

Rýchle predstavenie:

Aplikácia:

Veľ kosti balenia

• Základ produktu: syntetická živica
• Farba: čierna alebo svetlá
• Čas vytvrdzovania: cca. 2 h
• Odolnosť voči abrázii
• Vynikajúca prelakovateľnosť

• Na ošetrenie malých izolovaných
plôch a na retušovanie malých
vád v rámci opráv po nehodách
• Zachováva všetky typy nástrekov
podvozkov od výrobcu
• Nástreky povrchov opatrených
primerom, kovov s povrchovým
náterom alebo lakovaných častí
• Vynikajúca možnosť nasprejovania
jemných textúr

Sprej 500 ml svetlý -

IDH č.

Sprej 500 ml čierny 787643

Príslušné aplikačné zariadenia nájdete
na strane 110

Ochrana karosérie | Ochrana proti kamienkom

TEROSON SB S3000 (známy ako TEROTEX Super 3000)
Ochrana proti kamienkom

Odolnosť voči abrázii

TEROSON WT R2000 AQUA (známy ako TEROTEX Record 2000 Aqua)
Ochrana podvozku na báze vody

Nájdite si ten správny produkt
Ochrana
podvozku

TEROSON
WT R2000
AQUA

TEROSON
RB R2000 HS

TEROSON
WT S3000
AQUA*

TEROSON
WX 970

TEROSON
SB 3120

TEROSON
WX 210

Povrch
Holá oceľ
Holý hliník
Pozinkovaný kov
Kov s elektroforetickou vrstvou

Rýchle predstavenie:

Aplikácia:

Veľ kosti balenia

IDH č.

• Základ produktu:
disperzia na vodnej báze
• Farba: čierna
• Možnosť prelakovania
• Kompatibilné s PVC
• Bez prchavých organických látok,
žiadny zápach rozpúšťadla
• Veľmi vysoký obsah pevných látok
– vynikajúca odolnosť voči abrázii

• Ideálne na reprodukciu väčšiny
OEM textúr na dlhodobú ochranu
podvozku
• Kompatibilný so všetkými
povrchmi a všetkými lakmi OEM
• Tlmenie hluku
• Jemne pružné vlastnosti dokonca
aj v studených podmienkach, bez
praskania

Plechovka,
čierny, 1 l

1335490

Primer na lak
Lak
Voskové nátery
PVC
Bitúmen
Používané na
Základný náter
Oprava malých častí
Sprej
Opravu súčasného náteru
podvozku
Technické údaje
Na báze rozpúšťadla
Vodou riediteľné
Farba

šedá a čierna

biela, šedá,
čierna

svetlá, šedá,
čierna

antracitová

471,2 g/l

Bez obsahu VOC

395,6 g/l

čierna

Rýchle predstavenie:

Aplikácia:

Veľ kosti balenia

IDH č.

• Základ produktu: kaučuk a živica
• Farba: čierna, šedá alebo biela
(biela miešateľná s lakom na báze
rozpúšťadiel)
• Obsah prchavých organických
látok: 471,2 g/l
• Možnosť prelakovania
• Vysoký obsah pevných látok
– vynikajúca odolnosť voči abrázii

• Ideálny na ochranu a doplnenie
súčasného náteru podvozku a
opravy malých častí
• Replikácia pôvodných OEM textúr
• Predĺžená životnosť pre ochranu
podvozku
• Nástreky povrchov opatrených
primerom, kovov s povrchovým
náterom alebo lakovaných častí
• Jemne pružné vlastnosti dokonca
aj v studených podmienkach, bez
praskania

Plechovka
1 l, biely
Plechovka,
šedý, 1 l
Plechovka,
čierny, 1 l

767196

béžová

Odolnosť voči abrázii
VOC

767198
767197

Základ produktu
Vosky a antikorózne prípravky

TEROSON WX 970 (známy ako TEROTEX Vosk)
Vosk na ochranu podvozku

Vosky, polyméry a prídavné
látky proti korózii
Kaučuk a živica
Vodou riediteľná syntetická
disperzia
*Viac o produkte na predchádzajúcej strane

Tiež by sa Vám mohlo zísť
TEROSON UBC VZDUCHOVÁ
PIŠTOĽ S NÁDOBOU

TEROSON UBC VZDUCHOVÁ
PIŠTOĽ

Na textúry od hrubých po jemné.
Produkt môže na povrchu ostať
niekoľko dní bez nutnosti umývania.

Na textúry od hrubých po jemné.

Viac na strane 112

Viac na strane 112

Rýchle predstavenie:

Aplikácia:

Veľ kosti balenia

IDH č.

• Základ produktu:
vosky a antikorózne prípravky
• Farba: antracitová
• Obsah prchavých organických
látok: 395,6 g/l
• Vynikajúca odolnosť voči stekaniu
• Bez bitúmenu

• Pokrytie prasklín v súčasnom
nátere podvozku
• Navrhnutý na retušovanie a
následné ošetrenie
• Zastavuje prenikanie vody
• Vytvára vrstvy až do 1 mm v
jednom aplikačnom kroku
• Môže byť použitý na ochranné
nátery na báze PVC, PVC vosku,
bitúmenu / kaučuku a kaučuku /
živice

Plechovka 1 l
Sud 60 l

794862
-

Príslušné aplikačné zariadenia nájdete
na strane 110

Ochrana karosérie | Ochrana podvozku

TEROSON RB R2000 HS (známy ako TEROTEX Record 2000 HS)
Ochrana podvozku

Vrchný náter

TEROSON SB 3120 (známy ako TEROSON Underbody Coating Spray)
Ochrana podvozku v spreji
Rýchle predstavenie:

Aplikácia:

• Základ produktu: kaučuk a živica
• Farba: čierna
• Kompatibilné s PVC
• Možnosť prelakovania

• Zachováva všetky typy nástrekov
podvozkov od výrobcu
• Na ošetrenie malých izolovaných
plôch a na retušovanie malých
vád v rámci opráv po nehodách
• Dopĺňa existujúce ochranné
nástreky na báze PVC a kaučuku
/ živice
• Nástreky lakovaných povrchov a /
alebo povrchov opatrených
primerom

Veľ kosti balenia
Sprej 500 ml

Nájdite si ten správny produkt
IDH č.
803863

Konzervácia dutín

TEROSON
WT 450 AQUA

TEROSON
WX 400

TEROSON
WX 350

TEROSON
WX 215

Materiály
Holá oceľ
Holý hliník
Pozinkovaný kov
Kov s elektroforetickou vrstvou
Primer na lak
Lak
Voskové nátery
Technické údaje
VOC

< 1g/l

370,5 g/l

484,5 g/l

béžová

priesvitné

béžovohnedá

béžová

do 130°C

do 120°C

do 130°C

do 120°C

Bez zápachu

TEROSON WX 210 (známy ako TEROTEX Multi-Wax Spray)
Vosk na ochranu podvozku
Rýchle predstavenie:

Aplikácia:

Veľ kosti balenia

IDH č.

• Základ produktu:
vosky a antikorózne prípravky
• Farba: béžová priesvitná
• Bez bitúmenu
• Dobrá priľnavosť
• Nekvapká

• Vosk na ochranu proti korózii na
konzerváciu karosérie vozidiel
a miest ohrozených koróziou v
motorovom priestore
• Vhodný na dlhodobú ochranu
proti korózii
• Dobre preniká do miest, ktoré
majú byť chránené
• Jemne nasprejované gumené
časti získajú matný lesk a svieži
vzhľad

Sprej 500 ml

795890

Farba
Teplotná odolnosť (max. 1 h.)
Základ produktu
Na báze rozpúšťadla
Vodou riediteľné vosky a antikorózne prípravky
Vosky a antikorózne prípravky
Sprej

TEROSON WT 450 AQUA (známy ako TEROTEX HV 450 Aqua)
Konzervácia dutín na báze vody
Rýchle predstavenie:

Aplikácia:

• Základ produktu:
vosky a antikorózne prípravky
• Farba: béžová
• Bez prchavých organických látok,
žiadny zápach rozpúšťadla
• Na báze vody

• Ochrana na všetky dutiny v
motorovom priestore, napr.
dvere, stĺpiky a prahy.
• Dobrá priľnavosť
• Zabudovaný inhibítor korózie
• Bez praskania či odkvapkávania
pri extrémnych teplotách

Veľ kosti balenia
Plechovka 1 l

IDH č.
-

Ochrana karosérie | Ochrana podvozku / Konzervácia dutín

Penetrácia

TEROSON WX 400 (známy ako TEROTEX HV 400)
Konzervácia dutín (priesvitný)
Rýchle predstavenie:

Aplikácia:

• Základ produktu:
vosky a antikorózne prípravky
• Farba: priesvitné
• Obsah prchavých organických
látok: 370,5 g/l
• Odolnosť voči vysokým teplotám
• Vynikajúca priľnavosť
• Špeciálne na OEM

• Ochrana na všetky dutiny v
motorovom priestore, napr.
dvere, stĺpiky a prahy
• Zanecháva povlak odpudzujúci
vodu
• Prenikne a vytláča vlhkosť
• Môže sa aplikovať aj pri nízkych
teplotách (min. 10°C)

Veľ kosti balenia
Plechovka 1 l
Plechovka 10 l
Sud 60 l

IDH č.
784176
784149
784190

Veľ kosti balenia
Plechovka 1 l
Plechovka 10 l
Sud 60 l

IDH č.
793958
-

TEROSON WX 350 (známy ako TEROTEX HV 350)
Konzervácia dutín (béžovohnedý)
Rýchle predstavenie:

Aplikácia:

• Základ produktu:
vosky a antikorózne prípravky
• Farba: béžovohnedá
• Obsah prchavých organických
látok: 484,5 g/l
• Odolnosť voči vysokým teplotám
• Dobrá priľnavosť
• Špeciálne na OEM

• Ochrana na všetky dutiny v
motorovom priestore, napr.
dvere, stĺpiky a prahy
• Minimálne odkvapkávanie po
nanesení

TEROSON WX 215 (známy ako TEROSON Cavity Spray)
Sprej na dutiny
Rýchle predstavenie:

Aplikácia:

Veľ kosti balenia

IDH č.

• Základ produktu:
vosky a antikorózne prípravky
• Farba: béžová
• Vynikajúca priľnavosť
• Odolnosť voči vysokým teplotám
• Špeciálne na OEM

• Ideálny na ochranu proti korózii v
dutinách po oprave
• Predĺžená striekacia trubica
dodávaná v balení poskytuje lepší
dosah do dutín, napr. vo dverách
a v motorovom priestore

Sprej 500 ml

794224

Tiež by sa Vám mohlo zísť
TEROSON VR 20
Oba lepené povrchy musia byť bez
olejov, mastnoty, vlhkosti a prachu.
Lepené povrchy predpripravte s
TEROSON VR 20.

Viac na strane 104

TEROSON VZDUCHOVÁ PIŠTOĽ
S NÁDOBOU
Na konzerváciu dutín pre extra
jemné odparovanie.

Viac na strane 112

Ochrana karosérie
Zvuková izolácia

TEROSON BT SP100 (známy ako TERODEM SP 100 Alu)
Zvukovo izolačný panel – zníženie hluku z vibrácií

Tlmenie hluku
Hluk prenášaný vzduchom a spôsobený vibráciami
Spoločnosť Henkel vyvinula

Pre oba zdroje hluku vo vozidlách ponúkame špecifické technológie.

zvukovoizolačné materiály

Bitúmenové rohože sa odporúčajú najmä na tlmenie hluku z vibrácií, kým

na obmedzenie vibračného

polyuretánové penové rohože sú špeciálne na vzduchom šírený hluk.

a vzduchom šíreného hluku.

Rýchle predstavenie:

Aplikácia:

• Základ produktu:
laminátovaný bitúmen
• Farba: šedá
• Hustota: 3,7 kg/m²
• Veľkosť panelov 50 x 25 cm

• Izolačný panel používaný na tlmenie hluku a vibrácií
• Je ideálny na zníženie hluku a
vibrácií na dverách vozidiel, na
kapote motora a na všetkých
iných vnútorných postranných
paneloch
• Priľnutie: kontaktný (citlivý na tlak)
/ samolepiaci

Veľ kosti balenia
Kartón so 6
rohožami 50 x 25
cm

IDH č.
150012

Veľ kosti balenia
Kartón so 4
rohožami 50 x 50
cm
Kartón so 4
rohožami 100 x 50
cm

IDH č.
150055

Oblasti použitia akustických ochranných panelov sú napríklad blatníky,
dvere, bočné panely, podlahové dosky, kryty motora a iné. Vzduchom
šírený hluk v dutinách môžeme blokovať akustickou penou TEROSON
napr. prahy, stĺpy a pod.

TEROSON BT SP300 (známy ako TERODEM SP 300)
Zvukovo izolačný panel – zníženie hluku z vibrácií
Rýchle predstavenie:

Aplikácia:

• Základ produktu: bitúmen
• Farba: čierna
• Hustota: 5,16 g/m²
• Veľkosť panelov 50 x 50 cm,
100 x 50 cm

• Zvukovo izolačný panel na tlmenie
konštrukciou šíreného hluku
• Je ideálny na podlahové panely v
interiéri vozidla a na šasi
• Pružný, po zahriatí sa roztečie
medzi rebrá a do rohov
• Priľnutie: kontaktný (citlivý na tlak)
/ samolepiaci

Nájdite si ten správny produkt
Zvuk tlmiace
panely

TEROSON
BT SP100

TEROSON
BT SP300

TEROSON
PU 250 SD

TEROSON
PU SP200

TEROSON
BT 350

150054

TEROSON
PU 9500

Použitie
Vzduchom šírený hluk
Hluk z vibrácií

TEROSON BT 350 (známy ako zvuk tlmiace rohože)
Zvukovo izolačný panel – zníženie hluku z vibrácií

Technické údaje
bitúmen /
laminátovaný

bitúmen

polyuretán

polyesterová
pena

bitúmen

2-zložkový
polyuretán

Hustota

3,7 kg/m²

5,16 kg/m²

2,8 kg/m²

0,3 kg/m²

0,35 kg/m²

35 kg/m³

Hrúbka

cca.
2,2 mm

cca.
2,6 mm

cca.
2,8 mm

cca.
10 mm

cca.
10 mm

šedá

čierna

čierna

čierna

čierna

šedá

50 x 25 cm

50 x 50 cm
rohože /
100 x 50 cm
panely

50 x 25 cm

100 x 50 cm

100 x 50 cm

200 ml
plechovka

Základ produktu

Citlivé na tlak
Samolepiace
Samozhasínajúci
Farba

Veľkosť panelov

Rýchle predstavenie:

Aplikácia:

Veľ kosti balenia

IDH č.

• Základ produktu: bitumen
• Farba: čierna
• Hustota: 2,8 kg/m²
• Veľkosť panelov 50 x 25 cm

• Samolepiaci
• Jednoduchá manipulácia
• Pružné bitúmenové / plastové
panely na efektívne zníženie hluku
na všetkých veľkých plechových
povrchoch karosérie vozidiel,
ako je vnútro dverí, vnútro blatníkov, podlahové panely, nádrže a
okenné parapety

Kartón po 6 rohoží
50 x 25 cm

-

Ochrana karosérie | Ochrana podvozku

PU 9500. Tá taktiež pomáha chrániť suché dutiny karosérie, ako sú

TEROSON PU SP200 (známy ako TERODEM SP 200)
Zvukovo izolačný panel – zníženie vzduchom šíreného hluku
Rýchle predstavenie:

Aplikácia:

Veľ kosti balenia

IDH č.

• Základ produktu:
polyuretánová pena
• Farba: čierna
• Hustota: 0,3 kg/m²
• Veľkosť panelov 100 x 50 cm

• Penová rohož s ochrannou vrstvou
z PU na tlmenie vzduchom šíreného hluku v kapote a batožinovom priestore
• Odolný voči oleju, palivu, teplu a
vode
• Samozhasínajúce – spĺňajú
požiadavky DIN 75200, MVSS 302
• Adhézia: kontaktný (citlivý na tlak)
/ samolepiaci

Kartón s 2
rohožami 100 x 50
cm

268286

Zvuková izolácia v spreji
Pre vzduchom šírený hluk a hluk z vibrácií
V súčasnosti sa pri výrobe áut používajú produkty v spreji na nanášanie širokých
zvukovo izolačných pásov na znižovanie hlučnosti na karosérii vozidla alebo na nátery
podvozku. Tieto produkty sú taktiež dostupné na opravy vozidiel.

Rýchle predstavenie:

Aplikácia:

Veľ kosti balenia

IDH č.

• Základ produktu:
polyesterová pena
• Farba: čierna
• Hustota: 0,3 kg/m²
• Veľkosť panelov 100 x 50 cm

• Akustický profil
• Samolepiaci
• Jednoduchá manipulácia
• Odolný voči teplu, palivám a vode
• Samozhasínajúci v súlade s
DIN 75200
• Mäkké samolepiace zvuk tlmiace
rohože na kapotu a batožinový
priestor, vhodné aj na ochranu
batožiny. Na tlmenie, izoláciu a
zníženie hluku v aute

Kartón s 2
rohožami 100 x 50
cm

-

TEROSON PU 9500 (známy ako TEROFOAM)
Zvukovo izolačná pena
Rýchle predstavenie:

Aplikácia:

Veľ kosti balenia

IDH č.

• Základ produktu:
2-zložkový polyuretán
• Farba: šedá
• Hustota: 35 g/m²
• Znižuje horenie
• Špeciálne na OEM

• Blokuje priechod vzduchom
šíreného hluku v dutých dutinách
(napr. A, B a C stĺpiky, dverné
prahy a rámové konštrukcie)
• Zabraňuje šíreniu hluku, vibrácií a
ich prieniku (NVH)
• Je ideálny na upevňovanie perforovaných akustických panelov
• Vytvára kompletné utesnenie proti
vode a prachu
• Priľnutie: samolepiaci / pena

Sprej 200 ml

939813

AKUSTICKÉ HÚSENICE

AKUSTICKÉ NÁTERY

Obnova širokých húseníc na znižovanie hluku z

Aplikácia náteru na ochranu proti kamienkom za

vibrácií

účelom zníženia hluku z vibrácií

Ochrana karosérie | Ochrana podvozku

TEROSON PU 250 SD (známy ako Zvuk tlmiace rohože)
Zvukovo izolačný panel – zníženie vzduchom šíreného hluku

TEROSON MS 9320 SF (známy ako TEROSTAT 9320 SF)
Možné nanášať striekaním alebo štetcom na utesnenie švov pre OEM textúry
Rýchle predstavenie:

Aplikácia:

• Základ produktu:
silánom modifikovaný polymér
• Farba: čierna, šedá, okrová
• Možnosť prelakovania po 30
minútach, do 3 dní po nanesení
• Čas potrebný na vytvorenie
povrchovej vrstvy: cca. 10 min.
• Veľmi dobrá stabilita húsenice
• Bez obsahu izokyanátov a
rozpúšťadiel

• Jedinečný aplikačný systém na
napodobenie plochých a širokých
húseníc s OEM textúrou
• Nanášanie striekaním alebo štetcom
• Veľmi dobrá priľnavosť k širokej
škále materiálov bez primeru
• Vynikajúca odolnosť voči UV
žiareniu a vplyvom prostredia
• Rýchle vytvrdnutie
• Pred vytvrdnutím sa môže použiť
bodové zváranie

Veľ kosti balenia
Kartuša 300 ml,
okrový
Kartuša 300 ml,
šedý
Kartuša 300 ml,
čierny

IDH č.
1358059
1357960
1358054

TEROSON WT S3000 AQUA (známy ako TEROTEX Super 3000 Aqua)
Ochrana proti kamienkom na báze vody
Rýchle predstavenie:

Aplikácia:

Veľ kosti balenia

IDH č.

• Základ produktu:
disperzia na vodnej báze
• Farba: čierna, šedá alebo svetlá
(miešateľné s lakom na báze vody)
• Vysoká odolnosť voči stekaniu
• Vynikajúca odolnosť voči abrázii
• Bez zmršťovania a praskania
• Stabilné voči UV žiareniu a možné
prelakovať
• Bez prchavých organických látok,
žiadny zápach rozpúšťadla
• Špeciálne na OEM

• Vynikajúca odolnosť voči abrázii na ochranu proti odletujúcim
kamienkom, náter podvozku a
opravy
• Reprodukcia všetkých rôznych
OEM textúr na nárazníkoch,
prahoch, bočných paneloch a
podvozku
• Ľahký produkt zmiešateľný s
lakom na báze vody
• Efektívne tlmenie hluku z vibrácií
• Kompatibilita s OEM PVC nátermi

Plechovka,
svetlý, 1 l
Plechovka,
šedý, 1 l
Plechovka,
čierny, 1 l

1335491

Tiež by sa Vám mohlo zísť
TEROSON VR 20

TEROSON ŠIROKÁ TRYSKA

Univerzálny produkt na prípravu
všetkých lepených oblastí, napr. na
čelné sklá a časti vyrobené zo skla,
plasty a kov. Na báze rozpúšťadiel.

Na nanášanie širokých akustických
húseníc s pôvodnou OEM textúrou.
S metrickým jemným závitom na
hliníkové kartuše.

Viac na strane 104

Viac na strane 115

882415

