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Teroson FL tisztító

• Nagyhatékonyságú tisztítás

• Nagyon gyors oldószer elpárolgás

• Előre bevont szélvédőknél (pl. VW, Skoda, Seat) 
használjon enyhe csiszolást tisztítás előtt

Kiegészítő termék

Csomagolás Tartalom Mennyiség IDH szám Cikkszám

Doboz 1 liter 12 92679 169.19Q

Megnevezés Tartalom Mennyiség IDH szám Cikkszám

Kinyomópisztoly 1 db 1 db 211757 141.84S

Megnevezés Tartalom Mennyiség IDH szám Cikkszám

Kinyomópisztoly 1 db 1 db 142240 167.65Y 

Teroson Staku kézi kinyomópisztoly  
Valamennyi 150 és 310ml-es kartus kinyomásához.

• Acél/műanyag kivitel, zárt kartusbefogóval 
• Egyenletes működés 
• Hosszú élettartam 
• Nincs utánfolyás és csöpögés 
• Könnyű karbantartás és tisztítás 

Teroson kinyomópisztolyok szélvédőragasztókhoz

Teroson Power Line kinyomópisztoly 
Karosszériatömítők, ragasztó-tömítők és szélvédőragasztók adagolásához.

• A teleszkóp mechanizmus biztosítja az egyenletes működést és 
megakadályozza a légbuborékok keletkezését 

• Nincs utánfolyás és csöpögés 
• A behorpadt kartusok nem okoznak semmilyen problémát 
• A készlet része az alumínium kartusok felnyitására és kiszúrására szolgáló eszköz

Terostat 9000 PL HMLC
Primer nélküli és izocianát-mentes 
szélvédőragasztó 

• Környezetbarát
• Gyors és könnyű alkalmazás
• Nagy szilárdság, alacsony vezetőképesség
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Alapanyag 1K módosított polimer
Alkalmazás hidegen
Viszkozitás paszta
Nyírószilárdság kb.2,5 MPa
Megereszkedés-állóság kiadagolt magasság < 22 mm
Üvegezési idő kb. 15 perc
Használatbavételi idő 2 óra
Vezetőképesség 10-10

Élettartam 12 hónap

Megrendelési információk
Csomagolás 310 ml
IDH szám 871912

Műszaki adatok

Megnevezés Tartalom Mennyiség IDH szám Cikkszám

Csőrkivágó 1 db 1 db 150059 114.73W

Teroson professzionális csőrkivágó
A rendszer egy különleges csőrből és egy
csőrkivágóból áll a biztonságos, megbízható 
feldolgozáshoz és a gazdaságos felhordáshoz.

• Gyors: a helyes peremmagasság gyorsan és könnyen
alkalmazható

• Gazdaságos: a tömítő helyes alkalmazása jelentősen
csökkenti a költségeket

• Tiszta: a többlet tömítőanyag felhasználás elkerülhető az
adagolócsőr pontos méretre vágásával. Így nincs felesleg
és szennyeződés a belső burkolatokon, a kárpitozáson és
az elemeken

A peremek közötti távolság 
+ 2 mm adja a megkívánt
ragasztómagasságot (előre
bevont szélvédőknél csak a
maradék ragasztó és a perem
közötti távolságot kell lemérni,
mindenféle hozzáadás nélkül) 

Csúsztassuk bele 
az adagolócsőrt a 
kivágószerszámba

Bizonyosodjunk meg, hogy az
adagolócsőrön és a csőrkivágón
lévő jelek párhuzamosak

Teroson eszközök szélvédőragasztókhoz

Előnyök

Tulajdonságok

4Izocianát-mentes 

4UV stabil 

4Kiváló tapadás üvegen, kerámia szegélyen primer nélkül  

4Nagy nyírószilárdság

4Alacsony vezetőképesség

4Primer és aktivátor nélkül is használható

4Kompatibilis minden általánosan használt szélvédőragasztóval

4Minden típusú gépjárműhöz használható

4Gyors üzembehelyezési idő

4Megfelel az EU VOC (illékony szerves vegyületek) rendeletének

A Henkel kutatás-fejlesztése szembesült ezen kihívással és kifejlesztette az SMP 
polimer bázisú terméket, amely megfelel ezen követelményeknek.

Különböző piaci igények eredményeképpen fejlesztették ki 
az izocianát-mentes/primer nélküli szélvédőragasztót, amely
kompatibilis az összes ipari gyártók (OEM) és javítók által
használt szélvédőragasztóval.

Primer nélküli és izocianát-mentes 
szélvédőragasztó 

Terostat 9000 PL HMLC
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