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Obsah podle objednacích čísel

10094 Tlaková pistole se zásobníkem 1 kus 10

106.05 C Teroclean Forte 4,5 l 13

106.84 N Teroson UBS-pistole 1 kus 11

107.15 X Teroclean Forte - sada sada 13

114.59 F Terotex - vosk 1 l 7

119.48 M Multivoskový sprej 500 ml 7

120.96 Y Terotex - vosk 60 l 7

141.78 L Terotex-HV 350 1 l 8

143.99 B Tlaková pistole se zásobníkem S/W pro nástřik dutin 1 kus 12

14608 Super Rost Killer (převodník rzi) 200 ml 9

146.61 L Terotex Airless 60 kg 7

155.64 S Ochrana proti oděru - sprej světlý 500 ml 5

155.71 A Sprej na dutiny 500 ml 9

156.79 S Ochrana proti oděru - sprej černý 500 ml 6

157.03 T Háková sonda 1 kus 12

157.07 Y Nylonová sonda flexibilní 1 kus 12

157.14 F Teroquick - dávkovač 1 kus 13

158.18 T Zinkový sprej 400 ml 9

160.01 S Terotex-HV 350 60 l 8

160.02 T Terotex-HV 350 10 l 8

160.18 L Vosková ochrana spodku vozidel - sprej 500 ml 6

167.40 W Teroquick pasta k mytí rukou 12,5 l 13

167.51 H Neviditelné rukavice - ochranný krém 600 ml 13

16738 Super Rost Killer (převodník rzi) 500 ml 9

169.65 Q Terotex-HV 400 1 l 8

169.76 C Terotex-HV 400 10 l 8

169.85 M Terotex-HV 400 60 l 8

171.59 B Terotex-Record 2000 HS černý 1 l 6

182.77 R Terotex-Super 3000 světlý 1 l 5

182.78 S Terotex-Super 3000 černý 1 l 5

191.93 M Teroquick pasta k mytí rukou 350 ml 13

30632 7850 Čistič rukou    400 ml 14

30640 7850 Čistič rukou 3 l 14

31031 7855 Čistič rukou pro lakýrníky a montéry 400 ml 14

85331 Teroson UBS stříkací pistole 1 kus 11

B460H Strukturní pistole se zásobníkem 1 kus 10

ZEPK 8300 Stříkací bezvzduchové zařízení 14:1 (SATA) 1 kus 10

OBSAHOBSAH



Ochrana proti odlétajícímu kamení

Hustá potahová hmota obsahující roz-
pouštědla s optimální krycí schopností,
pro ochranu proti korozi a nárazům 
kamení u viditelných částí vozidel, které lze
rychle přelakovat.

• Pro obnovení a doplnění ochrany z vý-
roby proti odlétajícímu kamení u zad-
ních krytů, spojlerů, čelních částí,
prahů atd.

• Přibarvení přimícháním originálního 
autolaku (max. 30% podíl laku)

Základ: umělá pryskyřice

Barva: světle béžová

Čištění: čistič R

Ochrana proti odlétajícímu kamení

Hustá potahová hmota obsahující 
rozpouštědla s optimální kryci schop-
ností, pro ochranu proti korozi a nárazům 
kamení u viditelných částí vozidel, které 
lze rychle přelakovat.

• Pro obnovení a doplnění ochrany z vý-
roby proti odlétajícímu kamení u zad-
ních krytů, spojlerů, čelních částí, 
prahů atd.

• Pro přelakování při opravě po nehodě

Základ: umělá pryskyřice

Barva: černá

Čištění: čistič R

Jemně rozprašovatelná potahová hmota na 
bázi umělých pryskyřic pro opravářské práce 
ochranných povlaků čelních krytů, zadních 
krytů a prahů dveří.

• Pro menší práce a opravy po nehodách

• Pro doplnění povlaku ochrany proti oděru 
na bázi PVC

Základ: umělé hmoty

Barva: světlá

Čištění: ředidlo D, čistič R

Pozor u nového laku!

Ochrana proti korozi 
a údržba
❑ Terotex-Wax (antracit)

❑ Multi-wax-Spray 
(světlý-transparentní)

❑ Wax UBS sprej

Ochrana proti oděruOchrana karoserie

Ošetření dutin
❑ Terotex-HV 350

❑ Terotex-HV 400

❑ Sprej na ochranu dutin

Anti-Chip Prevention
■ Terotex-Super 3000 Light
■ Terotex-Super 3000 Black

Ochrana spodku       
karoserie/
Odhlučnění/
Ochrana proti oděru

❑ Terotex-Record 2000 černý
❑ Terotex-Airless
❑ UBS sprej černý

Ochrana proti oděru
❑ Terotex-Super 3000 světlý
❑ Terotex-Super 3000 černý
❑ Ochrana proti oděru - sprej
❑ Variodur aqua
❑ Variodur classic
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Terotex-Super 3000 světlý

Obal Obsah Balení Č. art.

Dóza 1 l 12 182.77 R

Terotex-Super 3000 černý

Obal Obsah Balení Č. art.

Dóza 1 l 12 182.78 S

Obal Obsah Balení Č. art.

Sprej 500 ml 12 155.64 S

Ochrana proti oděru - sprej,
světlý

5



Ochrana spodku vozidel

Potahový materiál obsahující 
bitumen, s vysokým obsahem kauč-
uku pro trvale elastické, 
bezpečně přilnavé ochranné potahy 
velkých ploch.

Zařízení pro zpracování:
Bezvzduchový přístroj SATA 14:1

Základ: bitumen/kaučuk

Barva: černá

Čištění: čistič + ředidlo FL

Terotex-Airless 

Obal Obsah Balení Č. art.

Sud 60 kg 1 146.61 L

Světlý transparentní konzervační vosk je 
vysoce kvalitní ochranou proti korozi zajišťující
prevenci, údržbu a opravy. Novou rozstři-
kovací hlavicí s plochým paprskem lze 
potahovat spodky automobilů širokým pruhem
nástřiku a s přídavně přiloženou rozprašovací
trubicí lze stříkat i do dutin.

• Přesný nános na hrany díky novému 
plochému paprsku

• Pro údržbu a opravy

• Pro ochranu agregátů

• Trvale chrání zakryté části karoserie – 
dutiny

Multi-Wax-Spray je mimořádně vhodný jako
dlouhodobá ochrana odstavených vozidel. Pomocí něj lze
také udržovat a chránit zahradní zařízení, např. sekačky 
drtiče a podobná zařízení.

Multivoskový sprej

Obal Obsah Balení Č. art.

Sprej 500 ml 24 119.48 MProstředek ochrany proti korozi pro
spodky vozidel

Bezproblémový potahový materiál 
používaný jako krycí ochrana proti 
korozi na spodek vozidel.

• Pro doplnění ochranných potahů 
z výroby na bázi PVC, PVC – 
vosk, bitumen/kaučuk a kaučuk/
pryskyřice

• Pro opravy a následné ošetření

• Pro zakrytí barvy v podběhu kola 
při opravách po nehodě

Zařízení pro zpracování:
Bezvzduchový přístroj SATA 14:1

Základ: vosk s polymerem

Barva: antracitová

Čištění: čistič + ředidlo FL, parní tryskové čističe

Terotex-vosk

Obal Obsah Balení Č. art.

Dóza

Sud

1 l

60 l

12

1

114.59 F

120.96 Y

Prostředek pro ochranu karoserie bez obsahu
bitumenu určený pro spodky vozidel chráněné
voskovým nástřikem.

• Pro následné ošetření těžko přístupných 
oblastí jako jsou rohy, hrany, kde se 
nejčastěji vytváří rez.

• Pro doplnění ochranných povlaků na bázi 
PVC, kaučuk – pryskyřice, kaučuk – bitu-
men a pro spodky vozidel ošetřené
voskem

Základ: vosk

Barva: antracitová

Čištění: čistič + ředidlo FL

Vosková ochrana spodku vozidel - sprej

Obal Obsah Balení Č. art.

Sprej 500 ml 12 160.18 L

Jemně rozprašovatelná potahová hmota na
bázi umělých pryskyřic pro opravářské 
práceochranných povlaků čelních krytů,
zadních krytů a prahů dveří.

• Originální černá protiabrazivní struktura

• Pro menší práce a opravy po nehodách

• Pro doplnění povlaku ochrany proti 
oděruna bázi PVC

Základ: umělé hmoty

Barva: černá

Čištění: ředidlo D, čistič R

Pozor u nového laku!

Ochrana proti oděru - sprej, černý

Obal Obsah Balení Č. art.

Sprej 500 ml 12 156.79 S

Potahový materiál bez obsahu bitumenu 
pro trvale elastickou ochranu proti korozi 
u spodků vozidel.

• Pro doplnění z výroby naneseného 
povlaku ochrany spodku vozidla

• Pro potahování opravovaných dílů, např.
blatníků a podběhů kol a pro odhlučnění

Základ: kaučuk a pryskyřice

Barva: černá

Čištění: čistič + ředidlo FL

Terotex-Record 2000 HS černý

Obal Obsah Balení

Č. art.

Dóza 1 l 12 171.59 B
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Stříkatelná základová barva na ochranu
proti korozi určená k opravám karoserie,
pro následné pozinkování svářených a
řezaných částí pozinkovaných dílů, zvlášť
pokud nejsou následně přelakovány.

• Elektricky vodivý, za vlhka i sucha

• Vytvrzení 8 – 12 hodin před 
přelakováním

• Pro svařování bodové i v ochranné 
atmosféře

Základ: zinek s epoxy pojivem

Barva: šedá

Čištění: aceton

Řídký, lehce tixotropní, dobře rozprašovatelný 
sprej, který se používá s rozstřikovací trubič-
kou pro otevřené viditelné dutiny a s nasa-
zenou rozstřikovací hlavicí pro plošné stříkání.

Sprej pro dutiny je mimořádně vhodný pro 
detailně přesné práce a pro opravy malých 
ploch po nehodách.

Základ: vosky a aditiva pro ochranu
proti korozi

Barva: světle hnědá

Čištění: čistič + ředidlo FL

Použití: viz Terotex – HV 400.

• obsahuje vysoký podíl aditiv proti 
korozi 

• dobrá vzlínavost – Penetrace >35 mm

• jemný vlastní zápach

Po zpracování: dutiny dobře vyvětrat!

Základ: vosky, polymery a aditiva pro
ochranu proti korozi

Barva: světle béžová

Čištění: čistič + ředidlo FL

Materiál pro ochranu proti korozi s malým 
obsahem ředidel a vysokým obsahem
pevných látek, který lze dobře zpra-
covávat při nízkých teplotách (od 10 °C).  
V dílně slouží Terotex – HV 400 v první 
řadě pro vystříkaní dutin.

Základ: vosky s aditivy pro ochranu
proti korozi

Barva: hnědá

Čištění: čistič + ředidlo FL

Sprej na dutiny

Obal Obsah Balení Č. art.

Sprej 500 ml 12 155.71 A

Zinkový sprej

Obal Obsah Balení Č. art.

Sprej 400 ml 12 158.18 T

Ničí rez převodem na stabilní sloučeniny 
železa, zamezuje dalšímu rezivění v
důsledku vzduchu a vlhkosti.

• Převodník rzi bez olova na bázi vody

• Převádí rez na stabilní přelakovatelné 
sloučeniny železa

• Zamezuje dalšímu rezivění

Super Rost Killer

Obal Obsah Balení Č. art.

Plastiková láhev

Plastiková láhev

200 ml

500 ml

12

6

14608

16738

Terotex-HV 350

Obal Obsah Balení Č. art.

Dóza

Kanystr

Sud

1 l

10 l

60 l

12

1

1

141.78 L

160.02 T

160.01 S

Terotex-HV 400

Obal Obsah Balení Č. art.

Dóza

Kanystr

Sud

1 l

10 l

60 l

12

1

1

169.65 Q

169.76 C

169.85 M

8 9
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Vhodné pro: Obsah Balení Č. art.

UBS stříkací pistole Kus 1 85331

Vhodné pro: Obsah Balení Č. art.

1 l-Dózy Kus 1 106.84 N

Teroson UBS – pistole je vhodná pro nástřik spodku 
karoserie z 1 l dóz a byla odzkoušena pro následující 
produkty:

Terotex Record 2000

Terotex Wax
Terotex Ultra

Terotex Super 3000
Standardní ochranný vosk na spodek vozidla

Terotex proti oděru
Standardní potah spodku

I při zpracování relativně hustých materiálů se dosahuje
dokonalého povrchu.

Hlavní těleso: kov (držadlo z plastu)

Pracovní tlak: 3 – 5 barů

Čištění: Po ukončení práce propláchnout pistoli
s příslušným čističem uvolnit vzdušník u přípojky.

Teroson UBS pistole

Zařízením lze dosáhnout bez
mlžení do okolí optimální 
rovnoměrný potah jak roz-
sáhlých ploch, tak i rohů
a záhybů příčných i podélných
vzpěr na spodku vozidla.
Stříkací zařízení využívá jem-
nou trysku s měřitelným 
dávkováním materiálu. Tento
systém nemá žádný uzávěr
materiálu. Proměnlivý tlak
a rozsah rozstřiku dovoluje na 
jedné straně jemné dávkování 
kaučukového materiálu jako je
Terotex – Airless a na druhé
straně nanášení voskového 
materiálu jako Terotex – Wax 
bez mlžení do okolí.

Pro profesionální zpracování ochranných hmot na 
podvozky z 60 litrového sudu.

Objednací číslo: 120.69 Y Terotex-Wax  antracitový
Objednací číslo: 146.61 L Terotex-Airless černý

Stříkací bezvzduchové zařízení 14:1 (SATA)

Poměr: Obsah Balení Č. art.

HKU 14:1 Kus 1 ZEPK 8300

Pistole je vybavena přetlakovým ventilem 5 barů. 
Rozstřikované množství je regulováno vestavěným 
mikrometrem pro nastavení vzduchu.

Již žádné načaté dózy. Zbytky materiálů zůstávají
v dóze. Čistota na pracovišti.

Rozstřikovací hlavice trysky se po použití propláchne 
ředidlem, to je vše!

Důkladné čištění se musí provést pouze při změně 
produktu, např. z voskového základu na plastový základ!

Tlaková pistole se zásobníkem

Strukturní pistole se
zásobníkem

Vhodné pro: Obsah Balení Č. art.

1 l - Dózy Kus 1 10094

Obal: Obsah Balení Č. art.

Kus 1 B460HB460H

Pistole je speciálně pro použi-
tí Terotex Super 3000 při
směsi s lakem.
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Zařízení pro zpracování Čištění a péče o ruce

Gel pro mytí rukou s efektem 
krému. Čistí rychle, důkladně
a šetrně k pokožce. Účinně od-
straňuje veškerá znečištění 
vznikající v dílně, např.:

- Oleje a tuky

- Laky a barvy

- Materiály na ochranu spodku
a dutin karoserie

- Lepidla autoskel a zbytky jiných
PUR tmelů

• Aktivní mycí látky na bázi
přírodních materiálů

• Péče o pokožku se složkami vracejícími její přirozenou
vláčnost

• Snášenlivost k pokožce klinicky testována

• Nedochází k ucpání odpadu díky použití speciálních
mikro-třecích prostředků

Preventivní ochrana na ruce proti
těžce odstranitelným nečistotám jako
jsou laky, lepidla, potahové materiály
na ochranu podvozku apod.

Vetřete do pokožky před započetím
práce a nechejte vysušit 1 až 2 
minuty. Pokožka je chráněna před 
vnikáním nečistot. Po práci jednoduše
omyjte vodou.

Teroclean ForteNeviditelné rukavice - ochranný krém

Obal Obsah Balení Č. art.

Láhev 600 ml 12 167.51 H

Obal Obsah Balení Č. art.

Kanystr

Sada

4,5 l 4

1

106.05 C

107.15 X

Pro rychlé a důkladné
mytí rukou.

• Šetrná k pokožce

• Bez písku

• Kartáček na ruce v
každém kbelíku 12,5 l

Teroquick pasta k mytí rukou

Obal Obsah Balení Č. art.

Dóza

Kbelík

350 ml

12,5 l

36

1

191.93 M

167.40 W

Praktický a hospodárný dávkovač pro
pastu na mytí rukou Teroquick. 
Pro doplňování ze kbelíku 12,5 l.

• Kapacita: 2,5 L

Teroquick - dávkovač

Obal Obsah Balení Č. art.

Kus _ 1 157.14 F

Hliníkový zásobník s obsahem 1 l.
Pracovní tlak 6 barů, max. 10 barů.

Tlaková pistole se zásobníkem je vybavena omezovačem
zdvihu S/W (S=letní provoz, W=zimní provoz). Na 
produktovou rychlospojku se připojí sonda pro zpracování
nebo tryska.

Sondy pro ochranu dutin jsou součástí dodávky:

• Nylonová sonda 6 mm s radiální talířovou tryskou 360°,
délka 1500 mm, s přípojkou pro rychlospojku přívodu
materiálu

• Háková sonda s vodící hadičkou 50 cm, háčkem 90°,
4 mm Venturi – tryska a ochrana proti zlomení

Nástavce pro zpracování voskových ochran spodků vozidel
se dodávají jako příslušenství.

1500 mm dlouhá, 6 mm průměr s přední/zadní tryskou
a s přípojkou pro produktovou rychlospojku.

Sonda slouží pro nástřik materiálů pro ošetření dutin
v karosérii.

Flexibilní nylonová sonda je vhodná pro zahnuté a úzké 
dutiny, které jsou velmi dlouhé.

Tryska stříká v uzavřeném paprsku do kruhu.

Vhodná pro HV – zpracování s rychlospojkami:

Tlaková pistole se zásob. S/W  143.99 B

S vodící hadičkou 50 cm, pružinou ochrany proti zlomení,
s háčkem 90° a s přípojkou pro produktovou rychlospojku.

Háček má Venturi trysku 4 mm. Sonda s Venturi – hákem
slouží pro rozstřikování materiálů pro ošetření obtížně
přístupných dutin.

Pomocí Venturi – háčku 4 mm lze např. ošetřit dveře 
automobilu přes otvory pro odtok vody ve spodní části.

Vhodná pro HV – zařízení vybavená rychlospojkou:

Tlaková pistole se zásobníkem S/W 143.99 B

Sondy jsou vhodné pro zpracování:

HV 200 Extra, HV 350, HV 400

Tlaková pistole se zásobníkem S/W

Nylonová sonda flexibilní

Vhodné pro Terotex: Obsah Balení Č. art.

HV 200 extra, HV 350,

HV 400, UBS - vosk,

Ochranný vosk

Kus 1 143.99 B

Háková sonda

Vhodné pro Terotex: Obsah Balení Č. art.

Nylon. sonda flexibilní

Háková sonda

Kus

Kus

1

1

157.07 Y

157.03 T



Šetrný výrobek nahrazující agresivní čističe. Šetrně 
odstraňuje barvu, lepidla, laky, pryskyřice, silikony, mazadla
a ostatní těžko odstranitelné nečistoty. Obsahuje vedle
jemně mleté pemzy i čtyři hlavní složky ochraňující pokožku:
lanoline, aloe, olej jojoby a vitamin E.

• Odstraňuje stálé nečistoty

• Biologicky odbouratelný

7855 Čistič rukou pro
lakýrníky a mechaniky

Obal Obsah Balení Č. art.

Plastová láhev 400 ml 12 31031

Unikátní čistič na ruce na přírodní bázi. Vyroben z kůry
citrusů, biologicky odbouratelný. Bez minerálních olejů a bez
ropných destilátů. Příměsi přírodní pemzi poskytují speciální
důkladné čištění. Ruce příjemně voní.

• Přírodně působící čistič

• Čistič na přírodní bázi

• Biologicky odbouratelný

• Nezanechává olejový film

7850 Čistič rukou

Obal Obsah Balení Č. art.

Plastová láhev

Láhev

400 ml

3 l

12

4

30632

30640

14

Čištění a péče o ruce


