
Řešení pro opravy a údržbu 
vozidel



Úvod

Cílem tohoto průvodce řešeními je usnadnit vám vyhledávání správných produktů Loctite® a Teroson pro vaše spe-
cifické problémy s údržbou a opravami všech typů vozidel. Jedná se o stejné produkty, které používají významní 
výrobci automobilů a týmy při automobilových závodech po celém světě.

Mechanické opravy

Řešení Henkel pro opravy vozidel

Nabídka Henkel pokrývá všechny potřeby údržby a oprav automobilů:

Ve snaze o zvýšení spokojenosti zákazníků jde společnost mnohem dál za prosté nabízení produktů. Ke každému pro-
duktu, který prodává, nabízí přidanou hodnotu. Společnost Henkel je partner, který rozumí vašemu podnikání a vašim 
produktům, který vyvíjí nové výrobní metody a optimalizuje vaše procesy.

Partner, který vám může skutečně pomoci vytvářet dlouhodobé hodnoty:

Opravy karosérie Přímé zasklívání Utěsňování švů Ochrana proti korozi

Využijte našeho jedinečného partnerství. Kromě propracované podpory a školením můžete těžit z nejrozsáhlejšího 
portfolia technologií a celosvětově prověřených značek, s nimiž vyřešíte specifické problémy vašeho oboru podniká-
ní. Bez ohledu na to, kde jste.

Od výroby automobilů k opravám a údržbě:
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Jděte na web a objevte více!

Podrobné informace o produktech• 

Příklady aplikace produktů• 

Online školení k produktům• 

Videa a fotografie• 

Profesionální rady• 

Další informace o našich produktech nebo o společnosti Henkel najdete na našich internetových stránkách

tam také najdete:

www.loctite.cz

www.myteroson.com

Nabídka řešení pro automobilové opravárenství:

TěsněníLepeníČištěníPovrchová 
úprava

Technické
poradenství

Odborná
školení

3



Inovace: Jízda do budoucnosti

Špičková technologie a udržitelná řešení moderních úkolů v automobilovém opravárenství

Terostat 8597 HMLC se 
schválením Euro NCAP

Nanášení za studena pomocí • 
libovolné pistole na kartuše
Doba do odjetí: 4 h Euro NCAP • 
/ 1 h FMVSS

Systém pro těsnění 
švů Terostat 9120 SF / 
Terostat 9320 SF 6 v 1

Replikace všech těsnicích • 
housenek z výrobní linky 
(OEM)
Velmi rychlé vytvrzení• 

Nová řada vodou 
ředitelných ochranných 
nátěrů Terotex Aqua

Vodou ředitelné• 
Bez toxických přísad• 
Zlepšené vlastnosti• 

4



Loctite® 243 / 270
Účinný i na zamaštěném • 
povrchu
Vysoká teplota• 
Různé podkladové materiály• 

Loctite® 3090
Kyanoakrylát k vyplňování • 
velkých spár
Vysoká pevnost spojů• 
Rychlé vytvrzení• 
Na různé materiály• 

Quick Gasket 5980
Rychlé plošné těsnění na • 
všechny materiály přírub
Bez toxických přísad• 
Snadné použití• 
Nemá korozivní účinky• 

Teroson QuickCheck
Simulátor vrchního laku• 
Vysoce lesklý povrch odhalí • 
veškeré nedokonalosti tmele-
né a broušené plochy
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Henkel: Odbornost v automobilovém sportu

Společnost Henkel se svou značkou Loctite® je oficiálním partnerem soutěže Porsche Mobil 1 Supercup. Loctite® pomá-
há jezdcům hledat optimální výkon pomocí moderní technologie z široké škály lepidel a těsniv. Produkty Loctite® se ve 
velké míře používají ve výrobě a při opravách Porsche 911 GT3 se 420 koňskými silami, které vyvine maximální rychlost 
310 km/h.

V celosvětovém měřítku se spo-
lečnost Henkel široce věnuje auto-
mobilovému sportu, kde je potřeba 
podávat spolehlivý výkon v extrém-
ních podmínkách.
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Produkty prověřené v extrémních podmínkách

Navíc je společnost Henkel – se svými značkami Loctite® a Teroson – oficiálním dodavatelem pro týmy Rallye 
Dakar již šestým rokem v řadě. Každý večer provádí doprovodný servisní tým rychlé a účinné opravy, aby se sou-
těžní týmy mohly následující den vrátit na startovní čáru. Díky jeho pomoci se v posledních letech mnoho jezdců, 
kteří mohli odpadnout kvůli nástrahám na trati, dostalo až do cíle.

Loctite® 3090 – “prověřené Dakarem”
Nové vteřinové lepidlo značky Loctite® již mnohokrát prokázalo svoje kvality 
v praxi. I na Dakaru 2010 v Jižní Americe - nejtvrdší rallye na světě. Jako oficiální 
dodavatel produktů Loctite® pro rychlé a účinné opravy je společnost Henkel 
každý rok připravena jezdcům pomoci. A lepidlo Loctite® 3090 prokázalo, že 
představuje „ideální doprovod“ pro účastníky rallye. Díky opravám plastových 
dílů, které praskly pod extrémním namáháním a zatížením při jízdě na nerovném 
terénu si toto super rychlé lepidlo vysloužilo u závodníků uznání „prověřeno 
Dakarem“. Je ideální pro rychlé a snadné opravy prvků, jako jsou například ulo-
mená směrová světla.

Henkel jakožto oficiální partner 
Dakarské rallye poskytuje jezdcům 
nejen svoje špičkové produkty, ale 
také specializovanou podporu a prak-
tickou technickou pomoc. Partnerství 
společnosti Henkel odráží její cíl 
zdůraznit svou odbornost jakožto 
předního dodavatele průmyslových 
lepidel a těsniv, který posouvá hranice 
v oblasti spolehlivosti, výkonnosti 

a inovací. Tato rallye nabízí ideální 
testovací prostor pro nově vyvinuté 
produkty a potvrzuje špičkovou kva-
litu produktů Henkel i při extrémních 
podmínkách tohoto závodu. Mnoho 
produktů si tak při předchozích roční-
cích vysloužilo značku kvality „prově-
řeno Dakarem“. Anaerobní produkty 
Loctite® používané téměř všemi jezd-
ci na motocyklech, v automobilech 
a kamionech dokládají, jak malé, ale 
velmi důležité položky mohou zname-
nat rozdíl mezi vítězstvím a porážkou, 
když podávají spolehlivý výkon tam, 
kde mechanické prvky selhávají.

K rozbití čelních skel často dochází, 
když automobily a kamiony závodí 
v náročném terénu, a v takovém 
případě se jezdci musí spolehnout 
na produkty Teroson pro přímé zasklí-
vání, které umožňují jezdcům pokra-
čovat v jízdě za velmi krátkou dobu. 
Plastové díly, často silně popraskané, 
propíchnuté nebo rozlomené během 
závodu, lze rychle a spolehlivě obno-
vit pomocí produktů Teroson pro 
opravy plastů.
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Řešení oprav mech. dílů a karosérií pro všechna vozidla
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Mechanické opravy

Motor, převodovka a hřídel – aplikace produktů

Zajišťování závitů | Strana 12 / 13

Tyčinka Loctite® 248 nebo Loctite® 243
Šrouby krytu rozvodového řetězu

Zajišťování závitů | Strana 12 / 13

Zajišťování závitů | Strana 12 / 13

Plošná těsnění | Strana 17 / 18 / 19

Loctite® 5923
Připojení hadice termostatu

Loctite® 5699 Silikon šedý
Těsnění vodního čerpadla a tělesa termostatu

Loctite® 5926 Silikon modrý
Sací potrubí

Těsnění trubkových závitů | Strana 14

Loctite® 577 Těsnění trubkových závitů
Těsnění snímače teploty vody

Plošná těsnění | Strana 18 / 19

Loctite® 5699
Silikon šedý
Těsnění vodního čerpadla

Loctite® 5910
Silikon černý
Těsnění krytu rozvodového řetězu

Loctite® 5910
Silikon černý
Těsnění olejové vany

Plošná těsnění | Strana 17 / 19

Loctite® 5920
Silikon měděný
Vyztužení těsnění hlavy

Loctite® 5922
Pasta na ploché těsnění
Těsnění sacího potrubí

Loctite® 243, Loctite® 2700 nebo
Loctite® 248 - tyčinka
Šrouby olejové vany

Loctite® 248 Tyčinka nebo Loctite® 243
Šrouby vany převodovky
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Plošná těsnění | Strana 18

Loctite® 5910
Silikon černý
Těsnění vany převodovky

Zde uvádíme několik příkladů široké škály možností využití produktů Loctite® pro opravy automobilů. 
Většina těchto produktů by našla využití i při opravách silně zatěžovaných součástí automobilů či 
motocyklů. Další informace najdete na našich internetových stránkách: www.loctite.cz

Plošná těsnění | Strana 18

Loctite® 5910
Silikon černý
Těsnění krytů ventilů

Plošná těsnění | Strana 18

Loctite® 5910
Silikon černý
Těsnění skříně diferenciálu

Zajišťování závitů | Strana 12 / 13

Tyčinka Loctite® 248 nebo Loctite® 243
Svorníky skříně diferenciálu

Upevňování | Strana 15

Loctite® 648
Ložiska náprav a pastorků

Plošná těsnění | Strana 19

Loctite® 5920
Silikon měděný
Vyztužení těsnění výfukového potrubí

Před použitím lepidel / těsniv Loctite® 
očistěte díly přípravkem Loctite® 7063

Čističe | Strana 20
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Loctite® 2400

Loctite® 2400 – zajišťovač zá-
vitů se střední pevností, špička 
v ochraně zdraví a bezpečnosti

Žádné symboly nebezpečí, • 
žádná upozornění na rizika 
a bezpečnostní zásady

„Čistý“ bezpečnostní list pro-• 
duktu

Vynikající chemická a tepelná • 
odolnost vytvrzeného produktu

Umožňuje demontáž pomocí • 
ručního nářadí

Příklady aplikací:

Tam, kde se požaduje demontáž 
- obráběcí stroje a lisy, čerpadla 
a kompresory, kotevní šrouby, 
převodovky.

Mechanické opravy

Zajišťování závitů Loctite® 243

Praktické tipy:

Před nanesením lepidla očistěte díly • 
přípravkem Loctite® 7063

Když budete zajišťovač závitů nanášet při • 
teplotě pod 5 °C, proveďte nejprve ošetření 
přípravkem Loctite® 7240 (aktivátor)

Pokud byly díly ve styku s vodnými mycími • 
roztoky nebo řeznými kapalinami, které 
nechávají na povrchu ochrannou vrstvu, 
omyjte je před použitím horkou vodou.

Loctite® 243 – zajišťovač závitů 
se střední pevností

Zajišťuje a utěsňuje šrouby, • 
matice a čepy proti uvolnění 
v důsledku vibrací

Umožňuje demontáž pomocí • 
ručního nařádí 

Příklady aplikací:

Na všechny kovové závity, zvláště 
z pasivních materiálů, jako je 
nerez ocel, hliník, pozinkované 
plochy. Vhodný na šrouby talířo-
vých kol, matice klikové hřídele 
a závitové spoje na krytech, zátky 
výpustí oleje, kryty vačkových 
hřídelí, vodní čerpadla, kde je 
potřeba demontáž.

Popis Modrý - tekutý Modrý - tekutý

Pevnost Střední Střední

Rozměr závitu Do M36 Do M36

Rozsah provozních teplot -55 až +180 °C -50 až +150 °C

Vyvinuto Loctite• ® k zajišťování a utěsňování závitových spojů

Specifikováno výrobci automobilů• 

Funkce spočívá ve vyplňování prostorů mezi závity• 

Vytváří bezpečnou, kompaktní sestavu, která se pod zatížením • 
neuvolní

Velikost balení IDH č.

Lahvička 10 ml 1335840
Lahvička 50 ml 1335884
Lahvička 250 ml 1335868

NOVINKA

Velikost balení IDH č.

Lahvička 50 ml 1295164
Lahvička 250 ml 1295104
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Loctite® 270 Loctite® 268Loctite® 2700Loctite® 248

Tyčinka Loctite® 268 – zajišťo-
vač závitů s vysokou pevností

Zajišťovač závitů s vysokou • 
pevností ve formě polotuhé 
tyčinky

Hodí se pro všechny typy kovo-• 
vých závitových spojů

Montáž nad hlavou• 

Možnost demontáže zahřátím • 
na 250 °C

Pro trvalé zajišťování sestav, • 
které se nesmí uvolnit

Příklady aplikací:

Tam, kde se nepožaduje demontáž 
- obráběcí stroje a lisy, čerpadla 
a kompresory, kotevní šrouby, 
převodovky.

Loctite® 2700 – zajišťovač zá-
vitů s vysokou pevností, špička 
v ochraně zdraví a bezpečnosti

Žádné symboly nebezpečí, • 
žádná upozornění na rizika 
a bezpečnostní zásady

„Čistý“ bezpečnostní list pro-• 
duktu

Vynikající chemická a tepelná • 
odolnost vytvrzeného produktu

Možnost demontáže zahřátím • 
na 250 °C

Pro trvalé zajišťování sestav, • 
které se nesmí uvolnit

Příklady aplikací:

Šrouby setrvačníků, šrouby uvnitř
převodovek, diferenciálů, víka loži-
sek klikových hřídelí.

Loctite® 270 – zajišťovač závitů 
s vysokou pevností

Pro trvalé zajišťování sestav, • 
které se nesmí uvolnit

Těsnicí spojovací materiál• 

Možnost demontáže zahřátím • 
na 250 °C

Toleruje mírné znečištění moto-• 
rovými oleji

Příklady aplikací:

Zajišťování čepů v převodovkách, 
blocích válců, atd., obzvláště 
u kovových závitů s pasivním 
podkladovým materiálem, jako 
je nerez ocel, hliník, pozinkované 
plochy a nátěry bez chromu.

Loctite® 248 Tyčinka – zajišťo-
vač závitů se střední pevností

Zajišťovač závitů se střední • 
pevností ve formě polotuhé 
tyčinky

Pro všechny typy kovových • 
závitových spojů

Umožňuje demontáž pomocí • 
běžného ručního nářadí

Montáž nad hlavou• 

Příklady aplikací:

Tam, kde se požaduje demontáž 
- obráběcí stroje a lisy, čerpadla 
a kompresory, kotevní šrouby, 
převodovky.

Modrý - polotuhý Zelený - tekutý Zelený - tekutý Červený - polotuhý

Střední Vysoká Vysoká Vysoká

Do M50 Do M20 Do M36 Do M50

-55 až +150 °C -55 až +180 °C -55 až +150 °C -55 až +150 °C

Velikost balení IDH č.

Tyčinka v blistru 9 g 540498

Tyčinka 19 g 540478

Velikost balení IDH č.

Lahvička 10 ml 1336324
Lahvička 50 ml 1335897

Velikost balení IDH č.

Tyčinka v blistru 9 g 540900

Tyčinka 19 g 540908

Velikost balení IDH č.

Lahvička 50 ml -
Lahvička 250 ml -

NOVINKA
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Mechanické opravy

Těsnění závitů Loctite®

Zajišťuje okamžité, nízkotlaké utěsnění • 
kovových trubek a armatur

Těsnivo se nevytlačuje, nesmršťuje, ani • 
neucpává systém odlupováním

Upevňovací produkty Loctite®

Lepí válcové kovové sestavy bez závitů• 

Utěsňování závitů / 
Upevňování

Praktické tipy:

Všechny díly musí být před nanesením pro-• 
duktu čisté a suché – použijte Loctite® 7063

Když budete těsnění / upevňovač nanášet při • 
teplotě pod 5 °C, proveďte nejprve ošetření 
přípravkem Loctite® 7240 (aktivátor)

Pokud díly přišly do styku s mycími nebo řez-• 
nými kapalinami obsahujícími dusitany, omyjte 
je horkou vodou

Popis Žlutý - pasta Zelený - kapalina

Pevnost Střední Vysoká

Velikost spáry Závity do 3" Do 0,1 mm

Rozsah provozních teplot -55 až +150 °C -55 až +150 °C

Loctite® 603

Loctite® 603

Odolný proti olejům• 

Vyplňuje malé spáry• 

Schválený pro použití na ložiska• 

Příklady aplikací:

Ideální pro upevňování těsně přiléhajících 
válcových součástí, které není možné zcela 
odmastit.

Velikost balení IDH č.

Lahvička 10 ml 142441
Lahvička 50 ml 142442
Lahvička 250 ml 142443

Loctite® 577

Loctite® 577 – těsnění závitů

Univerzální tekutý přípravek pro utěsňování • 
kovových závitů

Vhodný pouze na kovové závity• 

Okamžité nízkotlaké utěsnění• 

Odolný vůči palivům, olejům, chladivům • 
a hydraulickým kapalinám

Brání uvolňování v důsledku vibrací• 

Příklady aplikací:

Ideální na trubky v klimatizačních systémech 
a hrubé kovové závity.

Velikost balení IDH č.

Harmonika 50 ml 142454
Lahvička 250 ml 234570
Tuba 50 ml 8856314



Velikost balení IDH č.

Lahvička 50 ml 88578
Lahvička 250 ml 601401
Vak v krabici 2 l 268423

Velikost balení IDH č.

Lahvička 50 ml 88578
Lahvička 250 ml 601401
Vak v krabici 2 l 268423

Loctite® 660

Loctite® 660 – Quick Metal (rychlý kov)

Pro snadnou obnovu opotřebovaných hřídelí, • 
pouzder a ložisek

Předchází korozi kontaktních ploch• 

Obzvláště vhodný pro vyplňování velkých • 
spár

Ideální pro obnovu opotřebovaných drážek, • 
klínů, per a kuželů

Příklady aplikací:

Vyplňování spár mezi opotřebovanými kovový-
mi díly, např. hřídelemi, tělesy, drážkami, ložis-
ky, pouzdry a na součástech hnacího ústrojí, 
např. vačkových hřídelích, pohonech, spojkách, 
setrvačnících a klikových hřídelích.

Zelený - kapalina Zelený - kapalina Stříbrný - pasta

Vysoká Vysoká Vysoká

Do 0,1 mm Do 0,15 mm Do 0,5 mm (s aktivátorem)

-55 až +175 °C -55 až +175 °C -55 až +150 °C

Velikost balení IDH č.

Harmonika 50 ml 142455

Loctite® 648

Loctite® 648 – upevňovací produkt

Pro sestavy s vysokou pevností• 

Slouží k vyplňování vůlí u opravovaných dílů• 

Utěsňuje sestavy a brání korozi třením• 

Pro trvalé lepení válcových dílů, které se • 
nesmí uvolnit

Zvýšená teplotní odolnost• 

Příklady aplikací:

Upevňování drážkových hřídelí, ložisek, převo-
dů a všech válcových dílů, jako jsou objímky, 
pouzdra, vložky, upevňování ozubených kol na 
hřídele.

Velikost balení IDH č.

Lahvička 50 ml 135525
Lahvička 250 ml 142450
Vak v krabici 2 l 268425

Loctite® 640

Loctite® 640

Pomalé vytvrzování• 

Pro sestavy s vysokou pevností s vysokými • 
teplotními požadavky

Příklady aplikací:

Vhodný pro díly s delší dobou instalace, např. 
větší průměry. Také na aktivní kovy, jako jsou 
mosazné komponenty.

Velikost balení IDH č.

Lahvička 50 ml 88578
Lahvička 250 ml 142449
Vak v krabici 2 l - 15



Velikost balení IDH č.

Harmonika 50 ml 142608

Lahvička 250 ml 142609
Kartuše 300 ml -

Velikost balení IDH č.

Harmonika 50 ml 1254415
Kartuše 300 ml -

Loctite® 5188

Loctite® 5188 – Vysoká pruž-
nost

Barva: červená, fluorescenční• 

Zachovává si pružnost po • 
vystavení vysoké teplotě

Velmi dobrá přilnavost na kovy, • 
zvláště hliník

Výborná přilnavost, toleruje • 
mírné znečištění plochy příruby 
olejem

Příklady aplikací:

Ideální pro utěsňování všech typů 
tuhých kovových přírub, zvláště 
hliníkových přírub. Vynikající 
v náročných aplikacích s velmi 
silnými vibracemi, např. u převo-
dovek motocyklů.

Mechanické opravy

Plošná těsnění Loctite® 510 Loctite® 518

Praktické tipy:

Pokud jsou na utěsňovaných • 
plochách zbytky starého těsnění, 
očistěte plochy odstraňovačem 
těsnění Loctite® 7200

Všechny díly musí být před nane-• 
sením produktu čisté a suché – 
použijte Loctite® 7063

Anaerobní produkty vytvrzují • 
mezi kovovými plochami za 
nepřítomnosti vzduchu

Loctite® 510 – Těsnění přírub

Plošné těsnění na příruby • 
s vysokou teplotní odolností

Na kovové příruby• 

Přizpůsobí se přírubovým plo-• 
chám a těsní do 0,25 mm

Zvýšená tuhost smontovaných • 
přírub

Příklady aplikací:

Na přírubové spoje v oblastech 
s vysokými teplotami, např. 
u turbodmychadla.

Loctite® 518 – Těsnění přírub

Anaerobní těsnění přírub se • 
střední pevností

Na kovové příruby• 

Přizpůsobí se přírubovým plo-• 
chám a těsní do 0,25 mm

Konzistence gelového typu• 

Ideální pro nanášení v pozici • 
nad hlavou a na vertikální plo-
chy (neodkapává)

Těsní okamžitě proti nízkému • 
tlaku.

Příklady aplikací:

Utěsňování ploch tuhých přírub, 
např. přírub vodních čerpadel, 
motorů, diferenciálů a krytů 
řemenů.

Barva - typ příruby Růžová - tuhá Červená - tuhá Červená - tuhá

Spára Do 0,25 mm Do 0,25 mm Do 0,25 mm

Rozsah provozních teplot -55 až +200 °C -55 až +150 °C -55 až +150 °C

Odolnost vůči olejům Výborná Výborná Výborná

Odolnost proti vodě / glykolu Výborná Výborná Výborná

Anaerobní těsnění používaná na • 
tuhých přírubových sestavách

Typicky pro jemně mechanicky • 
opracované přírubové plochy 
na litinových nebo hliníkových 
dílech

Obě příruby jsou vyrobené ze • 
stejného materiálu

Velikost balení IDH č.

Injekční stříkačka 25 ml 142286
Injekční stříkačka 50 ml 142456
Kartuše 300 ml 142464

NOVINKA
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Velikost balení IDH č.

Harmonika 50 ml 142613
Lahvička 250 ml 142614
Plechovka 1 l 234520

Velikost balení IDH č.

Harmonika 50 ml 142616
Lahvička 250 ml 231561
Vak v krabici 2 l 268413

Velikost balení IDH č.

Tuba (blistr) 60 ml 142274

Loctite® 574 Loctite® 5923 Loctite® 5922Loctite® 573

Loctite® 5923

K utěsňování přírub nebo pro • 
nátěr na klasická pevná těsnění

Ideální pro montáž dílů po • 
opravách

Produkt s nízkou viskozitou• 

Dodává se v plechovce vybave-• 
né štětcem

Příklady aplikací:

Na motory a převodovky. K utěs-
ňování / dotěsňování přírub se 
starým a novým klasickým plo-
chým těsněním.  

Loctite® 5922 – Pasta na plochá 
těsnění č.3

Zlepšuje těsnicí vlastnosti • 
starých a nových klasických 
plochých těsnění (papírových, 
korkových, plstěných, atd.)

Pasta s pomalým vytvrzováním• 

Po vytvrzení tvoří trvale pružný, • 
netvrdnoucí film

Vhodné na díly, které vyžadují • 
demontáž

Příklady aplikací:

Na motory a převodovky. K utěs-
ňování / dotěsňování přírub se 
starým a novým klasickým plo-
chým těsněním. Ideální pro mon-
táž dílů po opravách.

Loctite® 574 – krátká doba 
vytvrzování, na malé přírubové 
plochy

Barva: oranžová, fluorescenční• 

Ideální k použití na tuhé kovové • 
díly, např. litinové díly a skříně 
čerpadel

Příklady aplikací:

Ideální k použití na tuhé kovové 
díly, např. litinové díly a skříně 
čerpadel.

Loctite® 573 – dlouhá doba 
vytvrzování, dlouhá doba 
instalace

Barva: zelená, fluorescenční• 

Ideální tam, kde se požaduje • 
delší doba na instalaci

Příklady aplikací:

Ideální k utěsňování velkých, 
tuhých kovových přírub nebo 
přírub, kde může montáž trvat 
několik hodin.

Zelená - tuhá Oranžová - tuhá Tuhá nebo pružná Tuhá nebo pružná

Do 0,1 mm Do 0,1 mm není relevantní není relevantní

-55 až +150 °C -55 až +150 °C -54 až +204 °C -54 až +204 °C

Výborná Výborná Dobrá Dobrá

Výborná Výborná Dobrá Dobrá

Velikost balení IDH č.

Plechovka 117 ml -
Plechovka 450 ml 142270
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Velikost balení IDH č.

Blistr 40 ml 1133305
Tuba 80 ml 1126633
Sprej 200 ml 728771
Kartuše 300 ml 142491

Velikost balení IDH č.

Blistr 40 ml 1123349
Tuba 100 ml 1126638
Kartuše 310 ml -

Loctite® 5910

Loctite® 5910 – Černý silikon

Na příruby v trvalém kontaktu • 
s olejem

Může se používat na kovové, • 
plastové a lakované díly.

Nízký zápach, nekorozivní• 

Obzvláště vhodné pro vyplňová-• 
ní velkých spár

Příklady aplikací:

Olejové vany, kryty ventilů, sací 
potrubí, kryty rozvodových řetězů, 
kryty převodovek, kryty diferenci-
álů, atd.

Mechanické opravy

Plošná těsnění Loctite® 5926

Praktické tipy:

Pokud jsou na utěsňovaných plochách zbytky • 
starého těsnění, očistěte plochy odstraňova-
čem těsnění Loctite® 7200

Všechny díly musí být před nanesením pro-• 
duktu čisté a suché – použijte Loctite® 7063

Loctite® 5926 – Modrý silikon

Univerzální pružné silikonové • 
těsnivo

Na příruby libovolné velikosti • 
nebo tvaru

Může se používat na kovové, • 
plastové a lakované díly.

Příklady aplikací:

Olejové vany, kryty ventilů, sací 
potrubí, kryty rozvodových řetězů, 
kryty převodovek, vany převo-
dovek, kryty diferenciálů, vodní 
čerpadla, termostaty, atd.

Typ příruby Pružná Pružná

Spára Do 1 mm Do 1 mm

Rozsah provozních teplot -55 až +250 °C -55 až +250 °C

Odolnost vůči olejům Dobrá Výborná

Odolnost proti vodě / glykolu Dobrá Dobrá

Silikonové produkty se používají pro pružné • 
přírubové sestavy

Plochy přírub nemusí být mechanicky obrobené • 
nebo mohou být lakované

Příruby mohou být vyrobeny z různého materiálu• 
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Velikost balení IDH č.
Sada na O-kroužky, 
1 lahvička

142407

Velikost balení IDH č.

Blistr 40 ml 1124087
Tuba 80 ml 1126645
Kartuše 300 ml 142502

Velikost balení IDH č.

Blistr 40 ml 1124088
Tuba 80 ml 1126648
Kartuše 300 ml 142480

Loctite® 5699 Loctite® 5920 Loctite® Sada na 
O-kroužky

Loctite® 5980

Loctite® 5920 – Měděný silikon 
pro těsnění

Na příruby vystavené vysokým • 
teplotám a motory s vysokým 
výkonem

Může se používat na kovové, • 
plastové a lakované díly.

Nízký zápach, nekorozivní• 

Příklady aplikací:

Turbo a výfukové systémy, olejové 
vany, kryty ventilů, sací potrubí, 
kryty rozvodových řetězů, víka 
diferenciálů.

Loctite® – Sada na O-kroužky

Sada pro vytváření náhradních • 
O-kroužků na místě

Snadná manipulace• 

Připravené k použití během • 
několika vteřin

Lepený spoj je stejně pevný • 
jako samotná pryž

Sada obsahuje:

5 různých velikostí šňůry z nit-
rilové pryže, lepicí přípravek, 
bezpečnostní nůž, 20 g lepidla 
Loctite® 406.

Loctite® 5699 – Šedý silikon pro 
těsnění

Na příruby v trvalém kontaktu • 
s vodou / glykolem

Může se používat na kovové, • 
plastové a lakované díly.

Nemá korozivní účinky• 

Příklady aplikací:

Vodní čerpadla, termostaty, kryty 
ventilů, sací potrubí, víka diferen-
ciálů, atd.

Loctite® 5980 – Quick Gasket

Pro okamžité utěsnění• 

Snadná manipulace• 

Pro všechny materiály přírub• 

Dlouhodobá odolnost• 

Nekorozivní, bez bezpečnost-• 
ních rizik

Příklady aplikací:

Motory, převodovky, olejové vany, 
kryty řetězů, kryty převodovek, 
čerpadla, tělesa termostatů, 
výměníky tepla, ochrana / izolace 
elektrických skříněk.

Pružná Pružná Pružná -

Do 1 mm Do 1 mm Do 1 mm -

-55 až +250 °C -55 až +250 °C -55 až +350 °C -

Velmi dobrá Velmi dobrá Velmi dobrá -

Dobrá Výborná Dobrá -

Velikost balení IDH č.

Sprej 200 ml 1299784
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Teroson FL+

Mechanické opravy

Čištění / 
příprava 
povrchu

Teroson FL+ Produkt na 
přípravu povrchu / odstraňovač 
silikonu

Jedinečný produkt pro přípravu • 
povrchů schopný odstraňovat 
silikon

Velmi krátká doba odpaření• 

Odstraňuje veškeré nečistoty • 
z rámu vozidel a čelního skla

Příklady aplikací:

Příprava povrchu čelních skel 
a dalších dílů (skleněných, plas-
tových, kovových).
Nanášení pomocí hadříku bez 
otřepů nebo štětce.

Popis Čistič Příprava povrchu / 
odstraňování silikonu Čistič

Základ Rozpouštědlo Rozpouštědlo Rozpouštědlo

Vzhled Bezbarvá, čirá kapalina Bezbarvá, čirá kapalina Bezbarvá, čirá kapalina

Čištění součástí před použi-• 
tím lepidel / těsniv Loctite® 
a Teroson®

Čištění a odmašťování pracov-• 
ních ploch a součástí

Odstraňování zbytků vytvrze-• 
ných těsniv

Velikost balení IDH č.

Plechovka 1 l 1464259
Plechovka 10 l 1471127

Čistič brzd a spojek

Čistič brzd a spojek Teroson

Rychlý a účinný• 

Odstraňuje zbytky lepidel • 
a těsniv

Nezanechává zbytky• 

Příklady aplikací:

Na pracovní plochy brzd a spojek 
a k odstraňování zbytků tuků, 
lepidel a těsniv z motoru a karbu-
rátoru a ztuhlých maziv ze závěsů 
a spojovacích mechanismů.

Velikost balení IDH č.

Sprej 500 ml 232315
Plechovka 10 l 840759
Plechovka 50 l 840771

Loctite® 7063

Loctite® 7063 
Čistič a odmašťovač

Univerzální produkt určený • 
k čištění a odmašťování 
ploch před nanášením lepidel 
Loctite®

Rychle se vypařuje• 

Nezanechává zbytky• 

Příklady aplikací:

Odstraňuje olej, tuk a nečistoty 
z matic, šroubů a přírub. Ideální 
k použití před lepením nebo 
utěsňováním.

Velikost balení IDH č.

Aerosol 400 ml 458648
Plechovka 10 l 149293

NOVINKA
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Loctite® 7200 Loctite® 7066Loctite® 7039 Loctite® 7840

Loctite® 7200 
Odstraňovač těsnění

Odstraňuje připečené zbytky • 
plošných těsnění a těsniv, 
zaschlý olej, dehet, karbonové 
usazeniny a laky

Snadné odstraňování předchází • 
poškození komponentů (méně 
seškrabování)

Změkčuje zbytky vytvrzených • 
těsnění i tradičních plochých 
těsnění během 10 až 15 minut

Při stříkání zakryjte plastové • 
díly

Příklady aplikací:

Doporučuje se na kovové těsněné 
plochy na motoru, převodovce, 
karburátoru, vodním a palivovém 
čerpadle, zadní nápravě, atd.

Loctite® 7066 
Čistič a odmašťovač

Univerzální čistič a odmaš-• 
ťovač

Emulze na bázi vody s nízkým • 
obsahem VOC (těkavých orga-
nických látek)

Použití na kovy a plasty• 

Loctite® 7039 
Sprej na čištění kontaktů

K čištění elektrických kontaktů• 

Nemá negativní vliv na izolační • 
laky

Odstraňuje vlhkost nebo jiné • 
nežádoucí látky

Neobsahuje silikon• 

Příklady aplikací:

K čištění kontaktů, relé, pojistek 
a svorek.

Loctite® 7840 
Čistič a odmašťovač

Univerzální čistič a odmaš-• 
ťovač

Možnost ředění vodou v pomě-• 
ru 1:4 až 1:128 (v závislosti na 
způsobu použití)

Může se aplikovat pomocí • 
vysokotlakých mycích zařízení

Bez rozpouštědel• 

Biologicky odbouratelný• 

Příklady aplikací:

Použití k čištění dílů před prová-
děním oprav, k čištění motorů, 
podlah a stěn na dílnách.

Odstraňovač těsnění Čistič kontaktů Čistič a odmašťovač Čistič

Rozpouštědlo Rozpouštědlo Voda Voda

Jantarově žlutá kapalina Bezbarvá kapalina Bezbarvá kapalina Modrá kapalina

Velikost balení IDH č.

Aerosol 400 ml 458654

Velikost balení IDH č.

Aerosol 400 ml 1381806

Velikost balení IDH č.

Aerosol 400 ml 303145

Velikost balení IDH č.

Sprej 750 ml -
Plechovka 5 l 1427776
Plechovka 20 l 1427775 2121



Loctite® 7012Loctite® 7010

Mechanické opravy

Čističe

Loctite® 7010 – Víceúčelový 
dílenský čistič

Univerzální čistič na všeobecné • 
čištění lehkých nečistot

Biologicky odbouratelný, bez • 
rozpouštědel, bez toxických 
látek

Příjemná vůně• 

Příklady aplikací:

Manuální čištění dílen, nástrojů 
a strojů.

Hodnota pH při 10 g/l : 9 při 10 g/l : 11,3

Provozní teplota +5 až +80 °C Pokojová teplota až +50 °C

Nanášecí koncentrace 30 až 500 g/l 10 až 500 g/l

Profesionální použití• 

Kompletní sortiment pro dílnu, nástroje • 
a mechanické díly

Velikost balení IDH č.

5 l 1438075
20 l 1438074

Velikost balení IDH č.

5 l 1435423
20 l 1345422

Praktické tipy:

Tyto produkty pokrývají 90 % potřeb čištění • 
v dílně.

V případě speciálních potřeb, jako je čištění • 
pomocí stříkacích strojů nebo čističů silně 
znečištěných podlah doporučujeme, abyste 
se obrátili na technicko-obchodního zástupce 
Henkel.

Loctite® 7012 – 
Čištění ponorem

Univerzální čistič a odmašťo-• 
vač na silná znečištění

Vynikající pronikání do nečistot • 
a snadné rozpouštění tuků

Může se nanášet stříkáním, • 
ponorem a manuálně

Bez rozpouštědel• 

Příklady aplikací:

Čištění všech kovových mecha-
nických dílů pod vysokým tlakem 
nebo bez tlaku. Také je vhodný na 
syntetické látky, pryž a lakované 
plochy.

NOVINKA
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Loctite® 7018

Loctite® 7018 – Pro vysokotla-
ké čištění

Vysoce výkonný čistič pro • 
odstraňování nečistot, oleje 
a tuku z omyvatelných ploch

Dobré pěnivé vlastnosti• 

Vhodný pro vysokotlaké apli-• 
kace

Dočasná ochrana proti korozi• 

Bez rozpouštědel, biologicky • 
odbouratelný

Příklady aplikací:

K čištění silně znečištěných 
mechanických dílů pomocí pěno-
vých strojů nebo vysokého tlaku.

Loctite® 7860Loctite® 7013 Loctite® 7862

Loctite® 7013 – Průmyslový 
čistič pro mycí stoly

Čistič rozpustný ve vodě • 
s vynikajícím pronikáním

Rozpouští všechny typy nečis-• 
tot

Zajišťuje dočasnou ochranu • 
proti korozi

Nízké dermatologické riziko• 

Bez rozpouštědel• 

Příklady aplikací:

K čištění mechanických dílů 
pomocí mycích stolů.

nezředěné: 9,5 g/l při 10 g/l : 10,1 při 10 g/l : 8,7 nezředěné: 10 g/l : 11

Pokojová teplota Pokojová teplota až +35 °C +15 až +35 °C +10 až +40 °C

Bez ředění 5 až 500 g/l 25 až 100 g/l Bez ředění

Velikost balení IDH č.

5 l 1443623
20 l 1443621

Velikost balení IDH č.

5 l 1439840
20 l 1439819

Velikost balení IDH č.

5 l 1436893
20 l 1436892

Velikost balení IDH č.

5 l 1434655
20 l 1434654

Loctite® 7860 – Podlahový 
čistič s nízkou tvorbou pěny

Neutrální, parfémovaný pod-• 
lahový čistič s nízkou tvorbou 
pěny

Ochranné vlastnosti a odpuzo-• 
vání nečistot

Ideální k použití v zařízeních na • 
čištění podlah

Také vhodný k manuálnímu • 
použití

Bez rozpouštědel• 

Příklady aplikací:

Ke každodennímu čištění citlivých 
podlahových materiálů.

Loctite® 7862 – Odstraňovač 
graffiti a nápisů

Velmi účinný téměř na všechny • 
typy graffiti

Zvláště aktivní na stříkací • 
barvy obsahující bitumen

Může se používat na vertikální • 
plochy

Bez toxických přísad• 

Příklady aplikací:

K odstraňování graffiti a nápisů 
z kovů a všech běžných mate-
riálů.
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Mechanické opravy

Maziva Loctite® 8018MO Universal

Loctite® 8018
Odstraňovač koroze

Víceúčelový odstraňovač koroze• 

Čirý minerální olej• 

Okamžité proniknutí• 

Uvolněné díly zůstanou pro-• 
mazány a chráněny proti další 
korozi

Příklady aplikací:

Uvolňuje zkorodované a zadřené 
šroubové spoje a kovové prvky 
obecně.

Teroson MO Universal - Mazací 
a kontaktní sprej

Univerzální produkt• 

Brání vrzání pohyblivých dílů• 

Chrání před korozí• 

Chrání zapalovací systémy před • 
vlhkostí a pomáhá motorům 
okamžitě nastartovat

Čistí a chrání kovy• 

Příklady aplikací:

Uvolňuje zadřené nebo zkorodo-
vané díly, např. šrouby, matice, 
závěsy.

Popis Olej Minerální olej

Vzhled Bezbarvý Bezbarvý

Viskozita Kapalina Kapalina

Rozsah provozních teplot - -

Chrání kovové díly před korozí, odíráním, • 
zadřením

Pronikají do zkorodovaných spojů a uvolňují je• 

Zabraňují opotřebení a zadírání za studena při • 
montáži a v provozu

Velikost balení IDH č.

Aerosol 400 ml 232396

Velikost balení IDH č.

Sprej 400 ml 232429
Plechovka 4,5 l 841026
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Loctite® 8040 Loctite® 8021 Loctite® 8101 Plastilube

Loctite® 8021 
Silikonové mazivo

Průsvitné mazivo určené • 
k mazání kontaktních ploch 
mezi plasty nebo mezi plastem 
a kovem

Chrání, udržuje a maže plastové • 
a kovové díly

Nepřitahuje prach ani nečistoty• 

Příklady aplikací:

Slouží k mazání vodicích lišt, 
dveřních zámků vozidel a 
plastových dílů.

Loctite® 8101 
Mazivo na řetězy

Přilnavé mazivo na řetězy ome-• 
zené odstřikování 

Chrání před pronikáním vody• 

Vynikající odolnost vůči opotře-• 
bení a vysokému tlaku

Příklady aplikací:

Použití na otevřené mechanismy, 
jako jsou řetězy a převody.

Plastilube

Bez kovových mýdel• 

Odolný vůči rázům• 

Nerozpustný ve vodě• 

Netaví se• 

Univerzální použití• 

Příklady aplikací:

Montážní pasta proti pískání 
bubnových a kotoučových brzd. 
Speciálně vhodné pro silně 
namáhané komponenty, jako jsou 
otočné čepy frézek, vysokoteplotní 
ventilové systémy, dveře žíhacích 
pecí, dopravníkové systémy.
Vynikající při použití v systémech 
centrálního mazání.

Loctite® 8040 
Šokový uvolňovač

Uvolňuje zadřené a zkorodo-• 
vané díly šokovým zmrazením 
(-43 °C)

Tepelné smrštění dílů umožňuje • 
proniknutí mazací přísady

Uvolněné díly zůstanou pro-• 
mazány a chráněny proti další 
korozi

Příklady aplikací:

Zadřené a zkorodované sestavy 
závitových a válcových dílů ve 
všech průmyslových odvětvích.

Minerální olej Silikonový olej Syntetický tuk Syntetický tuk

Jantarový Bezbarvý Jantarový Nahnědlý

Kapalina Kapalina Vysoce lepivá pasta Pasta

- -30 až +150 °C -25 až +170 °C -45 až +180 °C 

Velikost balení IDH č.

Aerosol 400 ml 760225

Velikost balení IDH č.

Aerosol 400 ml 232368

Velikost balení IDH č.

Aerosol 400 ml 303134

Velikost balení IDH č.

Váček 5,5 ml 883259
Tuba 35 ml -
Tuba 75 ml -
Sprej 300 ml - 2525



Terostat 8596• 
Standardní tmel

Terostat 8597 HMLC• 
Rychlý tmel

Terostat 8599 HMLC• 
Velmi rychlý tmel

Terostat 8630 2K HMLC• 
Rychlé dvousložkové lepidlo

Terostat 9097 PL HMLC• 
Nevyžaduje ani primer ani aktivátor

Terodicht Elastik• 
Dotěsnění gumových profilů

Terostat 8519 P• 
Vše v jednom: primer a aktivátor 
na sklo

Terostat 9100 / 9200• 
Těsnicí tmel černý / bílý

Terostat 9120 SuperFast• 
Víceúčelový těsnicí tmel 

Terostat 9320 SuperFast• 
Těsnicí tmel 6v1

Terotex 53 Aqua• 
Brousitelný tmel na karosérie

Terokal 2444• 
Kontaktní lepidlo

Terostat 9220• 
Výkonné lepidlo

Teromix 6700• 
Víceúčelové dvousložkové lepidlo

Terokal 5055• 
Konstrukční lepidlo na plechy

Loctite• ® 3090

Se společností Henkel mají zákazníci přístup ke kompletnímu sortimentu produktů Teroson a Loctite® pro 
opravy a ochranu karosérií, které splní všechny potřeby dnešních karosářských dílen. Zahrnují lepidla a těs-
niva, řešení pro přímé zasklívání, omezování hlučnosti, opravy plastů a tmelení karosérií. Mnohé z těchto pro-
duktů požadují přední výrobci automobilů pro opravy na automobilovém trhu.

Opravy karosérií

Vteřinová lepidla | Strana 36 Opravy plastů | Strana 40
Loctite• ® 401
Vteřinové lepidlo

Loctite• ® 454
Vteřinové gelové lepidlo

Terokal 9225• 
Standardní lepidlo

Terokal 9225 SF• 
Super rychlé lepidlo

Terokal 150• 
Primer na plasty

Teroson Plastic Filler• 
Plnič na karosérie

Plniče na karosérie | Strana 42
Teroson Glass Fibre Filler• 
Plnič se skelnými vlákny

Teroson Allround Filler• 
Univerzální plnič na karosérie

Plnivo Teroson Alu / Galva• 
Plnič na hliníkové / pozinkované karosérie

Teroson Fine Filler• 
Jemný plnič na karosérie

Teroson Plastic Body Filler• 
Plnič na karosérie

Lepení karosérií a dílů | Strana 37Utěsňování švů | Strana 32Přímé zasklívání | Strana 28
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Vytvrzovací systém Na bázi rozpouštědla
Vodou ředitelné
Chemicky vytvrzující 
Fyzikálně vytvrzující

Základ produktu Syntetická guma
Jednosložkový polyuretan
SMP
Jednosložkový silikon
Vodou ředitelná disperze

Podkladové materiály Lak
Kov s E-coat
GFC / SMC / plasty
Hliník
Holý kov
Sklo / keramika
Dřevo

Vlastnosti Nanášení za studena
Jednosložkové
Těsnění
Těsnění a lepení
Bez isokyanátů
Lakovatelné
Stříkatelný produkt
Brousitelné
Bez korozivních účinků

Utěsňování švů | Strana 32 – 35

* DIN 50014 standardní klima 23 °C / 50 % relativní vlhkost
** Systém bez primeru: přilnavost na plochách předem opatřených primerem nebo na aktivovaných lemech
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Přímé zasklívání | Strana 28 – 31

Technologie Montované do gumy
Lepené

Podklad Zapouzdřené čelní sklo
Sklo / keramika
Sklo
Odříznutá přebytečná housenka
Lak
Hliník
Holý kov
GFC / SMC
Kov s E-coat
Primer **
Aktivátor **

Vlastnosti Nanášení za tepla
Nanášení za studena
Vysoký modul
Nízká vodivost
1složkové
2složkové
Doba pro zasklení v minutách* 25 20 15 30 25
Doba do odjetí* FMVSS 6 h 1 h 15 min. 1 h 1 h

Doba do odjetí* FMVSS
není 

relevantní
4 h

není 
relevantní

2 h
není 

relevantní
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Opravy karosérií

Přímé zasklívání Terostat 8596 Terostat 8597 HMLC

Terostat 8596 – STANDARDNÍ lepidlo

Dobrá stabilita housenky• 

Netáhne nit• 

Příklady aplikací:

Pro všechna vozidla. K nanášení můžete použít
libovolnou profesionální pistoli, nejlépe 
PowerLine II.

Terostat 8597 HMLC – BEZPEČNOST

Pro všechna vozidla• 

Dobrá stabilita housenky• 

Netáhne nit• 

Nanášení za studena pomocí libovolné • 
pistole (nejlepší výsledky s PowerLine II)

Příklady aplikací:

Při výměně čelního skla tam, kde je důležité 
dodržovat původní metodu OEM (s primerem) 
a kde se vyžaduje silná záruka bezpečnosti.

Produkty Teroson řeší všechny konkrétní • 
potřeby přímého zasklívání

Lepení čelních skel a oken u všech typů • 
vozidel

Splňují požadavky původních výrobců • 
automobilů

Velikost balení IDH č.

Kartuše 310 ml 450533
Sada 450532

Velikost balení IDH č.

Kartuše 200 ml 537186
Kartuše 310 ml 1467799
Sada 1507386
Fólie 400 ml 680347
Fólie 570 ml 680348

Základ produktu 1K (jednosložkový) PUR 1K HMLC PUR

Metoda nanášení / otevřená doba Za studena / 25 min. Za studena / 20 min.

Doba do odjetí FMVSS 212 / 208 (airbag) 6 h 1 hr

Doba do odjetí NCAP (airbag) - 4 h

Vysoký modul / nízká vodivost Ne Ano

Praktické tipy:

Používání „sad“ Terostat nabízí v jednom • 
balení všechny potřebné produkty pro výměnu 
čelního skla.

Produkt Teroson FL+ byl speciálně vyvinut • 
k odstraňování zbytků silikonu, které se 
nacházejí na čelních sklech a mohou ztěžovat 
adhezi.

Teroson 8519 P je univerzální primer: určený • 
k použití na rám auta, na čelní sklo a na zbý-
vající housenku.

Unikátní nastavitelná tryska Teroson okamžitě • 
zajišťuje správnou velikost housenky v závis-
losti na velikosti čelního skla, což znamená 
bezpečnější výsledek a sníženou spotřebu 
produktu.

NOVINKA
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Terostat 8599 HMLC Terostat 8630 2K HMLC Terostat 9097 PL HMLC

Terostat 8630 2K HMLC – PEVNOST

Pro všechna vozidla (nejlépe kamiony • 
a autobusy)

Dobrá stabilita housenky• 

Netáhne nit• 

Nanášení za tepla a pouze pomocí pistole • 
Power-Line II

Příklady aplikací:

Maximální výkon, dokonalý pro velká čelní skla, 
nezávisle na povětrnostních podmínkách.

Terostat 9097 PL HMLC – ÚČINNOST

Bez primeru, aktivátorů a či aktivačních • 
útěrek

UV stabilní• 

Dobrá stabilita housenky, netáhne nit, pro • 
všechna vozidla

Nanášení za studena a pouze pomocí pistole • 
PowerLine II

Příklady aplikací:

Pro rychlou a efektivní výměnu čelního skla 
s kratší dobou práce (bez nanášení primeru).

Terostat 8599 HMLC – RYCHLOST

Pro všechna vozidla• 

Dobrá stabilita housenky• 

Netáhne nit• 

Vysoká počáteční přilnavost• 

Nanášení za tepla pomocí libovolné • 
profesionální pistole (nejlepší výsledky 
s PowerLine II)

Příklady aplikací:

Nejrychlejší produkt pro výměnu čelního skla 
prováděnou pod časovým tlakem.

Velikost balení IDH č.

Kartuše 310 ml 450441
Sada -

Velikost balení IDH č.

Kartuše 310 ml 794668
Sada -

Velikost balení IDH č.

Kartuše 310 ml 1231001
Sada 1234100

1K HMLC PUR 2K HMLC PUR 1K HMLC PUR

Za tepla (po 15 min. ohřevu) / 15 min. Za tepla (po 30 min. ohřevu) / 30 min. Za studena / 25 min.

15 min. 1 h (osobní automobily) / 
2 až 5 h (nákladní automobily / autobusy) 1 h

- 2 h (osobní automobily) / 
2 až 5 h (nákladní automobily / autobusy) -

Ano Ano Ano
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Opravy karosérií

Přímé zasklívání

Praktické tipy:

Teroson FL+ se může používat při přípravě • 
povrchů pro ostatní produkty Teroson

Pro základní přípravu čelního skla použijte • 
Terostat 8519 P

Speciální balení primeru a aktivátoru s delší • 
dobou skladování

Doplňkové produkty pro přímé zasklívání • 
a přípravu lepených ploch

Základ produktu Polyuretan

Příklady aplikací Na sklo, kov, lak, keramiku, 
některé plasty a PUR

Terostat 8519 P – Primer / aktivátor na sklo 
„vše v jednom“

Primer / aktivátor „vše v jednom“ nanášený • 
na kovový rám, čelní sklo a zbytek seřízlé 
housenky

Velmi krátká doba odpaření• 

Vynikající ochrana proti UV záření• 

Příklady aplikací:

Na všechna okna automobilů za účelem pod-
pory adheze lepidel/tmelů pro přímé zasklívání.

Terostat 8519 P

Velikost balení IDH č.

Lahvička 10 ml 1252496
Lahvička 25 ml 1178000
Lahvička 100 ml 117802630



Lakový benzín Umělé pryskyřice / syntetický kaučuk Modifikovaný ester kyseliny akrylové

Příprava povrchu / odstraňovač silikonu Pro skla montovaná do gumy Lepení zpětných zrcátek

Teroson FL+ Produkt na přípravu povrchu/
odstraňovač silikonu

Jedinečný produkt pro přípravu povrchů • 
schopný odstraňovat silikon

Velmi krátká doba odpaření• 

Odstraňuje veškeré nečistoty z rámu vozidel • 
a čelního skla

Příklady aplikací:

Příprava povrchu čelních skel a dalších dílů 
(skleněných, plastových, kovových). Nanášení 
pomocí hadříku bez otřepů nebo štětce.

Terodicht Elastik – Těsnivo na gumu

Dobrá stabilita housenky• 

Ideální na netěsná čelní skla i za vlhkých • 
podmínek

Voděodolné• 

Příklady aplikací: 

Pro nouzové utěsňování u všech vozidel se skly 
montovanými do gumového profilu. K nanášení 
můžete použít libovolnou profesionální pistoli 
Staku.

Loctite® 319 – Lepidlo na zpětná zrcátka

Vyrovnává různou tepelnou roztažnost jed-• 
notlivých dílů

Vytvrzuje při uzavření mezi přilehlé plochy • 
za pomoci aktivátoru Loctite® 7649

Příklady aplikací:

Lepí materiály, jako je kov, sklo, keramika nebo 
plast.

Teroson FL+ Terodicht Elastik Loctite® 319

Velikost balení IDH č.

Plechovka 1 l 1464259
Plechovka 10 l 1471127

Velikost balení IDH č.

Kartuše 310 ml 800673

Velikost balení IDH č.

Sada v blistru
0,5 ml + 1 mřížka

249998

NOVINKA

31



Terotex 53 Aqua

Opravy karosérií

Utěsňování švů Terolan 53 Special

Terolan 53 Special

Dobrá adheze na olejem znečiš-• 
těné / mastné plochy (díly, které 
nelze kompletně vyčistit)

Vynikající adheze na holé • 
a lakované kovové díly a díly 
opatřené základním nátěrem

Příklady aplikací:

Na přední a zadní podběhy, spodní 
konstrukci prostoru pro cestující, 
postranní plechy, blatníky, plnicí 
hrdlo. Nanášení štětcem Teroson.

Terotex 53 Aqua

Multifunkční nátěr roztíratelný • 
štětcem

Bez těkavých organických látek, • 
žádný zápach rozpouštědla

Bez bitumenu, přelakovatelný• 

Roztíratelný bez stékání• 

Vynikající adheze k většině • 
ploch

Příklady aplikací:

Na přední a zadní podběhy, spodní
konstrukci prostoru pro cestující,
postranní plechy, blatníky, 
plnicí hrdlo. Nanášení štětcem
Teroson.

Pro všechny aplikace těsniv pro opravy karosérií• 

Pro lepicí aplikace• 

Pro různé požadavky přelakování• 

Velikost balení IDH č.

Plechovka 1,2 kg 799671

Velikost balení IDH č.
Plastová nádoba 
1,2 kg

-

Základ produktu Syntetický kaučuk Vodou ředitelná disperze

Nelepivost za 3 až 5 min. 3 až 5 min.

Lakovatelné Po dokonalém zaschnutí Po 30 min.

Praktické tipy:

Terostat 9120 SF / 9320 SF se může bodově • 
svařovat

K zajištění povrchové úpravy OEM používejte • 
různé trysky Teroson

Vytvrzení lze urychlit infračerveným zářením• 

NOVINKA
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Terostat 9100 / 9200 Terostat 9120 SF Terostat 9320 SF 6 v 1

Terostat 9100 / 9200

Bez rozpouštědel• 

Dobrá stabilita housenky• 

Odpovídá továrnímu vzhledu • 
původních povrchových úprav 
automobilů (štětcová struktura)

Příklady aplikací:

Na všech místech, kde se vyžadu-
je tmelení, lepení a rychlé přela-
kování. Obzvláště vhodný k lepení 
tuningových doplňků, např. spoi-
lerů, lišt, apod. Nejlépe se nanaší 
pistolí PowerLine II.

Terostat 9320 SuperFast 6 v 1

Bez rozpouštědel a isokyanátů• 

Velmi dobrá adheze bez pri-• 
meru

Vynikající odolnost vůči UV • 
záření a povětrnostním vlivům

Dobrá stabilita housenky, mož-• 
nost stříkání

Možnost přelakování na nevy-• 
tvrzený podklad, do 3 dnů po 
nanesení.

Příklady aplikací:

Obnova struktury povrchové úpra-
vy OEM u všech vozidel. Nanášení 
pistolí Teroson PowerLine II 
a MultiPress.

Terolan světlý a černý

Terolan světlý a černý

Dobrá adheze na olejem znečiš-• 
těné / mastné plochy (díly, které 
nelze kompletně vyčistit)

Vynikající adheze na holé, fos-• 
fátované, základem opatřené 
a lakované ocelové plechy

Snadné roztírání a vyhlazování • 
pomocí produktu Teroson FL+

Příklady aplikací:

Na viditelné a běžné švy. Ideální 
na „problémové oblasti“ na vozi-
dlech, které nelze důkladně očistit. 
K nanášení můžete použít libovol-
nou profesionální pistoli, nejlépe 
PowerLine II.

Terostat 9120 SuperFast

Bez rozpouštědel a isokyanátů• 

Velmi dobrá adheze bez pri-• 
meru

Vynikající odolnost vůči UV • 
záření a povětrnostním vlivům

Velmi dobrá stabilita housenky• 

Příklady aplikací:

Utěsňování švů a spojů a lepení 
plastových dílů, např. spoilerů při 
opravách karosérií. Nejlepší apli-
kace pomocí PowerLine II.

Velikost balení IDH č.

Kartuše, světlý, 310 mm 799316
Kartuše, černý, 310 ml -

Velikost balení IDH č.

Kartuše, bílý, 310 ml 744475
Kartuše, šedý, 310 ml 744474
Kartuše, černý, 310 ml 744662

Velikost balení IDH č.

Kartuše, šedý, 310 ml 1358216
Kartuše, černý, 310 ml -
Kartuše, bílý, 310 ml 1358213

Velikost balení IDH č.

Kartuše, šedý, 310 ml 1357960
Kartuše, černý, 300 ml 1358054
Kartuše, okrový, 310 ml 1358059

Syntetický kaučuk 1složkový (1K) polyuretan SMP SMP

3 až 5 min. cca 35 min. 10 až 20 min. 10 až 20 min.

Po dokonalém zaschnutí Po vytvoření povrchové vrstvy Mokrý do mokrého, do 3 dnů po 
nanesení

Mokrý do mokrého, do 3 dnů po 
nanesení

NOVINKA
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Opravy karosérií

Terostat 9140Utěsňování švů

Terostat 9140

Dobrá adheze na kov, sklo a dokonale zaschlé automobilové laky• 

Po zaschnutí vytváří vysoce pružné, pevné těsnivo• 

Průhledný silikon umožňuje míchání s lakem na bázi rozpouštědla• 

Nemá korozivní účinky• 

Příklady aplikací:

K utěsňování netěsností bez demontáže sestav. K nanášení můžete použít 
libovolnou profesionální pistoli, nejlépe PowerLine II.

Základ produktu 1složkový (1K) silikon, alkoxy

Rozsah provozních teplot -40 až +150 °C

Barva Průhledná / černá

Zápach Bez zápachu

Nelepivost za: 5 až 7 min.

Praktické tipy:

Silikony nelze přelakovávat• 

Velmi dobrý k utěsňování velkých lakovaných • 
vnějších ploch (např. kamionů)

Vynikající odolnost vůči UV záření• 

Velikost balení IDH č.

Kartuše, průhledný 310 ml -
Kartuše, černý, 310 ml 267085

Pro utěsňování švů• 

Pro pružné lepení• 

Pro pružné těsnění• 
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Loctite® 595 Loctite® 5940

Loctite® 595

Lepení, těsnění a ochrana dílů vystavených nárazům, trvalým vibracím, • 
kroucení, ohýbání, tepelné roztažnosti a smršťování

Příklady aplikací:

Vhodné na sklo, kov, keramiku, kompozitní materiály a většinu plastů.

Loctite® 5940

Silikon s vulkanizací při pokojové teplotě (RTV)• 

Vysokoteplotní ochrana• 

Příklady aplikací:

K lepení a těsnění v automobilovém průmyslu a u domácích elektrických 
přístrojů.

1K silikon, acetoxy 1K silikon, acetoxy

-55 až +250 °C -55 až +250 °C

Čirá Černá

Kyselý Kyselý

10 až 15 min. 15 až 20 min.

Velikost balení IDH č.

Blistr 40 ml 1123422
Tuba 100 ml -

Velikost balení IDH č.

Blistr 40 ml -
Tuba 100 ml - 35



Velikost balení IDH č.

Dvojstříkačka 10 g 1379599

Trysky 1453183

Opravy karosérií

Vteřinová lepidla/ 
Lepení karosérií 
a dílů

Loctite® 454 Loctite® 3090

Praktické tipy:

K přípravě povrchu použijte • 
Teroson FL+ nebo Loctite® 7063

Loctite® 454 – Gelové vteřinové

lepidlo

Univerzální vteřinové lepidlo ve • 
formě gelu

Neodkapává ani nestéká• 

Nevsakuje se, obzvláště vhodné • 
na porézní materiály

Lepí kombinace podobných • 
nebo různorodých materiálů, 
jako je dřevo, kovy, keramika 
a většina plastů

Příklady aplikací:

Ideální pro použití na strop nebo 
na vertikální plochy.

Loctite® 3090 – 2složkové lepi-
dlo pro vyplňování spár

Rychlé vytvrzení• 

Vyplňování spár do 5 mm• 

Gelová forma: neodkapávající • 
složení umožňující aplikaci na 
vertikální plochy a na stropy

Přesné a čisté nanášení • 
stříkačkou

Odolnost vůči teplotám od • 
-40 do +80 °C

Vynikající lepení všech běžných • 
materiálů (kovy, většina plastů, 
pryž, dřevo, papír, ...)

Příklady aplikací:

Ideální pro všechny opravy prask-
lých plastových dílů a všechny 
typy nouzových oprav.

Základ produktu Kyanoakrylát Kyanoakrylát 2složkový (2K) kyanoakrylát

Doba odpaření / nelepivost za / 
doba zpracovatelnosti

5 až 20 s 5 až 20 s - / 90 až 180 s / 90 až 180 s

Lepicí vlastnosti Tekuté vteřinové lepidlo Vteřinový lepicí gel 2K vteřinový lepicí gel

K lepení součástí karosérií• 

K nouzovým opravám• 

K lehkému konstrukčnímu lepení• 

Loctite® 401

Loctite® 401 – Vteřinové lepidlo

Univerzální vteřinové lepidlo• 

Lepí širokou škálu podobných • 
nebo různorodých podklado-
vých materiálů (kovy, pryže, 
dřevo, kartón, keramiku a větši-
nu plastů)

Velmi vysoká pevnost při lepení • 
bez spáry

Příklady aplikací:

Emblémy, plastové díly, pryžová 
těsnění.

Velikost balení IDH č.

Lahvička 20 g 142575
Velikost balení IDH č.

Tuba 20 g 142597

NOVINKA
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Terokal 2444 Lepicí sprej Terostat 9220 Teromix 6700

Lepicí sprej Teroson

Vysoká počáteční adheze • 
(nechte 10 min. odvětrat)

Kontaktní lepidlo ve spreji• 

Zvláště vhodný k lepení poréz-• 
ních materiálů

Příklady aplikací:

Lepení tkanin, polyesteru 
a polyesterové pěny, kůže, lepenky 
a krytin.

Teromix 6700

Rychlé vytvrzení, vysoká pev-• 
nost nezávisle na teplotě / 
vlhkosti

Přilnavé k široké škále mate-• 
riálů

Před vytvrzením lze provést • 
bodové sváření

Bez rozpouštědel• 

Příklady aplikací:

Lepení kovů na kov, plast (kromě 
PP, PE), dřevo, lakované plochy. 
Snadné nanášení pomocí pistole 
Teromix a snadné míchání z dvoj-
kartuše pomocí statického mixéru.

Terokal 2444

Vysoká počáteční adheze • 
(nechte 5 až 10 min. odvětrat)

Vynikající kontaktní lepidlo• 

Příklady aplikací:

K lepení pryže, pružných pěn, 
kůže, plsti, tlumících materiálů na 
pryže, kov, dřevo a polyesterovou 
lepenku a tvrdé PVC.

Terostat 9220

Pevné lepidlo k vytváření trvale • 
pružných bodových spojů bez 
narušení povrchu

Přilnavé k široké škále materiá-• 
lů bez primeru

Vysoká odolnost vůči stárnutí, • 
povětrnostním vlivům, UV záření 
a slané vodě

Neobsahuje isokyanáty ani roz-• 
pouštědla

Příklady aplikací:

Lepení kovů na kov, plast (kromě 
PP, PE), dřevo, lakované plochy. 
K nanášení můžete použít libovol-
nou profesionální pistoli, nejlépe 
PowerLine II.

Polychloroprén Styren-butadienový kaučuk (SBR) 1K MS polymer 2K polyuretan

5 až 10 min. / - / - cca 10 min. / - / - - / cca. 15 min. / - - / - / cca 10 min.

Tekuté kontaktní lepidlo Kontaktní lepidlo ve spreji Výkonné lepidlo 2K lepidlo

Velikost balení IDH č.

Plechovka 340 g 444651
Plechovka 670 g 238403

Velikost balení IDH č.

Sprej 400 ml 860240

Velikost balení IDH č.

Tuba 80 ml 452386
Kartuše 310 ml 265673

Velikost balení IDH č.

Kartuše 2 x 25 ml 264880
Kartuše 250 ml 881835 37



Opravy karosérií

Loctite® 3430 – Rychlý epoxid

Pro univerzální použití• 

Může tvrdnout při nižších teplotách i v silné • 
vrstvě

Odolné vůči vodě a nárazům• 

Umožňuje přelakování• 

Odolnost vůči teplotám od -40 do +120 °C• 

Příklady aplikací:

Lepí širokou škálu kombinací podobných nebo 
odlišných podkladových materiálů, např. kovy, 
mramor, keramiku, sklo, kámen, dřevo, beton, 
plast

Terokal 5055 Loctite® 3430Konstrukční lepení
plechů a střech / 
opravy kovů

Terokal 5055

Konstrukční lepidlo na automobilové plechy • 
odolné vůči nárazům

Snadné použití (univerzální formát kartuše), • 
bez primeru a možnost bodového sváření do 
90 min. po nanesení

Rychlé vytvoření počáteční pevnosti, aby se • 
plechy po prvním umístění nepohybovaly

Lepidlo bez rozpouštědel• 

Může se nanášet za studena, ale doporučuje • 
se aplikace za tepla (do 60 °C)

Vytvrzování za pokojové teploty (ohřev • 
možný)

Příklady aplikací:

Konstrukční pevné lepení střechy a plechů 
vozidel (hliník, ocel a SMC)

Základ produktu 2K epoxidové pryskyřice 2K epoxidové pryskyřice

Příklady aplikací Za tepla Pokojová teplota

Doba zpracovatelnosti cca 80 min. 5 min.

Praktické tipy:

Proces vytvrzování lze urychlit teplem• 

Terokal 5055 se může bodově svařovat• 

K přípravě povrchu použijte Terokal FL+ nebo • 
Loctite® 7063

Velikost balení IDH č.

Kartuše 250 ml 1358254

Velikost balení IDH č.

Kartuška 24 ml 242865

Konstrukční lepidla• 

Opravy kovů• 

Nouzové opravy• 

NOVINKA

38



Loctite® 3450 A&B Loctite® 3463

Loctite® 3450 A&B

Konstrukční lepidlo zvláště na ocelové díly• 

Rychlé vytvrzení• 

Ideální k vyplňování povrchových prask-• 
lin, opravám poškozených ocelových dílů 
a rekonstrukci zkorodovaných odlitků

Po vytvrzení se může vrtat, pilovat a natírat• 

Příklady aplikací:

Opravy opotřebených závitů v litých kovových 
dílech, bloků motorů, krytů převodovek, sou-
částí hnacího ústrojí a olejových van.

Loctite® 3463 – Tyčinka Metal Magic Steel™

Hnětací epoxidové lepidlo• 

Lepidlo s vysokou pevností• 

Lepí na vlhké povrchy a vytvrzuje i pod • 
vodou

Odolné vůči korozi a většině chemikálií• 

Produkt plněný ocelí• 

Příklady aplikací:

Ideální pro rychlé, ale trvanlivé nouzové opravy. 
Po vytvrzení se může vrtat, pilovat a natírat. 
Opravy malých prasklin v kovových tělesech, 
opravy poškozených závitových otvorů, atd.

2K epoxidové pryskyřice 2K epoxidové pryskyřice 2K epoxidová tyčinka

Pokojová teplota Pokojová teplota Pokojová teplota

4 až 6 min. 40 min. 5 min.

Velikost balení IDH č.

Dvojkartuška 25 ml 486360

Velikost balení IDH č.

Tyčinka 50 g 562728
Tyčinka 114 g 265628

Loctite® 3455 A&B

Loctite® 3455 A&B

Konstrukční lepidlo zvláště na hliníkové díly• 

Ideální k vyplňování povrchových prasklin, • 
opravám poškozených hliníkových dílů 
a rekonstrukci zkorodovaných odlitků

Příklady aplikací:

Opravy opotřebených závitů v litých kovových 
dílech, bloků motorů, krytů převodovek, sou-
částí hnacího ústrojí a olejových van.

Velikost balení IDH č.

Dvojkartuška 24 ml 231536
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Opravy karosérií

Opravy plastů

Praktické tipy:

Před opravou upravte tvar plas-• 
tových dílů

Kompatibilní se všemi typy • 
plastů

K dosažení povrchové úpravy • 
(textury) standardu OEM použijte 
Terotex Super 3000 / Terotex 
Super 3000 Aqua

Nehodí se na palivové nádrže • 
a nádoby chladičů

Vhodná pro všchny typy vněj-• 
ších plastových dílů na autech 
(jedna se hodí na všechny)

Jednosložkový produkt podle • 
specifikací OEM

Základ produktu - 2K polyuretan 2K polyuretan

Příklady aplikací Sada Lepení Lepení

Doba zpracovatelnosti (standardní klima) - cca 10 min. cca 2 min.

Opravovaná plocha Plasty v exteriéru automobilu Větší než 5 cm Menší než 5 cm

Terokal 9225 SFTerokal 9225

Terokal 9225 SuperFast

Rychlost vytvrzení a vzhled • 
povrchu se zlepší pomocí infra-
červeného zařiče při 60 až 70°C

Vynikající brousitelnost• 

Velmi dobrá možnost přelako-• 
vání všemi lakovacími systémy 
automobilů při použití přípravku 
Terokal 150

Příklady aplikací:

Nárazníky, spoilery, podběhy, atd. 
Snadné nanášení pistolí Teromix 
(2 x 25 ml) a snadné míchání 
pomocí dvojkartuše a statického 
mixéru.

Terokal 9225

Rychlost vytvrzení a vzhled • 
povrchu se zlepší pomocí infra-
červeného zařiče při 60 až 70°C

Vynikající brousitelnost• 

Velmi dobrá možnost přelako-• 
vání všemi lakovacími systémy 
automobilů při použití přípravku 
Terokal 150

Příklady aplikací:

Nárazníky, spoilery, podběhy, atd. 
Snadné nanášení pistolí Teromix 
(2 x 25 ml) nebo PowerLine II 
a snadné míchání pomocí dvojkar-
tuše a statického mixéru.

Velikost balení IDH č.

Sada 211680

Sada pro opravy plastů

Sada Teroson pro opravy plastů

Obsah:
2 balení 2 x 25 ml produktu • 
Terokal 9225

1 balení 2 x 25 ml produktu • 
Terokal 9225 SF

6 statických mixérů• 

150 ml sprej Terokal 150• 

1 l plechovka Teroson FL+• 

1 výztužná rohož• 

1 pistole Teromix• 

Návod k použití• 

Příklady aplikací:

Nárazníky, spoilery, podběhy, atd.

Velikost balení IDH č.

Kartuše 2 x 25 ml 267081
Kartuše 250 ml 881837

Velikost balení IDH č.

Kartuše 2 x 25 ml 882088
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2K kyanoakrylát Chlorované polyolefiny Lakový benzín 2K polyesterová pryskyřice

Lepení Primer Příprava povrchu / 
odstraňovač silikonu Na plasty

90 až 180 s - - 4 až 5 min.

2K vteřinové lepidlo - gel Podpora adheze plastů Lak, kov, plast Plast

Teroson FL+Terokal 150Loctite® 3090 Plnič na plasty

Teroson FL+ (produkt na 
přípravu povrchu / odstraňovač 
silikonu)

Jedinečný produkt pro přípravu • 
povrchů schopný odstraňovat 
silikon

Velmi krátká doba odpaření• 

Odstraňuje veškeré nečistoty • 
z rámu vozidel a čelního skla

Příklady aplikací:

Příprava povrchu čelních skel 
a dalších dílů (skleněných, plasto-
vých, kovových). Nanášení pomocí 
hadříku bez otřepů nebo štětce.

Terokal 150

Vynikající primer• 

Velmi krátká doba odpaření• 

Příklady aplikací:

Používá se se sadou pro opravy 
plastů a přípravky Terokal 9225, 
9225SF, plničem Teroson pro 
plasty a před lakováním. Snadné 
a přesné nanášení.

Loctite® 3090 – dvousložkové  
lepidlo pro vyplňování spár

Rychlé vytvrzení• 

Vyplňování spár do 5 mm• 

Gelová forma: neodkapávající • 
složení umožňující aplikaci na 
vertikální plochy a na stropy

Přesné a čisté nanášení pomocí • 
stříkačky

Odolnost vůči teplotám od • 
-40 do +80 °C

Vynikající lepení všech běžných • 
materiálů (kovy, většina plastů, 
pryž, dřevo, papír, ...)

Příklady aplikací:

Ideální pro všechny opravy prask-
lých plastových dílů a všechny 
typy nouzových oprav.

Teroson Plastic Filler (Plnič na 
plasty)

Žádné smršťování, velmi dobrá • 
odolnost vůči roztékání

Kompatibilní se všemi běžnými • 
automobilovými laky

Zrnitost brusného papíru do • 
P240

Příklady aplikací:

Úpravy povrchu po opravách 
plastů a opravy drobných škod na 
vnějších plastových dílech auto-
mobilů.

Velikost balení IDH č.

Dvojkartuška 10 g 1379599

Trysky 1453183

Velikost balení IDH č.

Sprej 150 ml 267078

Velikost balení IDH č.

Plechovka 1 l 1464259
Plechovka 10 l 1471127

Velikost balení IDH č.

Plechovka 920 g 882485

NOVINKA

NOVINKA
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Opravy karosérií

Plnič se skelnými vlákny Univerzální plničPlniče na karosérie

Teroson Glass Fibre Filler (plnič se skelnými 
vlákny)

Obsahuje svazky skelných vláken s vysokou • 
pevností v tahu pro zajištění mimořádné 
pevnosti

Zároveň překlenuje a vyplňuje• 

Příklady aplikací:

Všechny velké opravy, jako jsou promáčklá 
místa, škrábance a otvory střední velikosti.

Teroson Allround Filler (univerzální plnič)

Univerzální produkt• 

Snadné broušení• 

Příklady aplikací:

Všechny opravy, jako jsou promáčklá místa, 
škrábance a malé otvory.

Praktické tipy:

Směšovací poměr plniče k tvrdidlu • 
cca 100 : 2 až 4

Aby se zkrátila doba do broušení může-• 
te urychlit vytvrzení pomocí IR záření při 
50 až 60 °C

Před broušením opravované místo ochlaďte• 

Při nanášení plničů Teroson na plasty použijte • 
primer Terokal 150

Ke kontrole nových plechů a kontrole poško-• 
zení po krupobití používejte přípravek Teroson 
QuickCheck

Základ produktu 2K polyesterová pryskyřice 2K polyesterová pryskyřice

Typ oprav Na velké spáry / otvory Univerzální použití

Doba použitelnosti (standardní klima) cca 8 min. 4 až 5 min.

Zrnitost brusného papíru Do P80 Do P120

Pro opravy promáčknutí• 

Velikost balení IDH č.

Plechovka 1,300 g 946635

Velikost balení IDH č.

Plechovka 1,750 g 94663742



Plnič Teroson Alu / Galva Jemný plnič Teroson QuickCheck

Plnič Teroson Alu / Galva

Vynikající přilnavost• 

Rychlé vytvrzení a snadné broušení• 

Příklady aplikací:

Obzvláště pro opravy poškozených vozidel 
s hliníkovými / pozinkovanými ocelovými 
karosériemi.

Teroson Fine Filler (jemný plnič)

Super jemná textura zajišťuje hladký bez-• 
chybný povrch a dokonale ostré hrany

Rychlé vytvrzení a snadné broušení• 

Příklady aplikací:

K vytvoření profesionální povrchové úpravy 
po použití plničů Teroson a k opravám velmi 
malých prohlubní.

Teroson QuickCheck – Vodou ředitelný 
simulátor vrchního laku

Odhalení nedokonalostí plechů a omezení • 
rizika předělávek

Snadné nanášení• 

Zajištění kvality všech oprav plechů• 

Příklady aplikací:

Ke kontrole oprav plechů nebo plastů před 
lakováním.

2K polyesterová pryskyřice 2K polyesterová pryskyřice Disperze syntetických sazí

Na hliníkové a pozinkované plochy K provádění povrchové úpravy Na všechny plechy před lakováním

4 až 5 min. 4 až 5 min. -

Do P150 Do P400 -

Velikost balení IDH č.

Plechovka 1,500 g 946639

Velikost balení IDH č.

Plechovka 1,750 g 946638

Velikost balení IDH č.

Sprej 400 ml 1333691

NOVINKA
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Tlumení hluku | Strana 50 Klimatizace | Strana 52 Mytí rukou | Strana 52

Terofoam• 
Pěna pro tlumení hluku

Terodem• 
Tlumení hluku plechů karosérie

Loctite• ® Hygiene Sprej
Víceúčelový čisticí a desinfekční přípravek

Terosept• 
Profesionální kapalina na čištění 
klimatizací

Loctite• ® 7850
Čistič rukou s pemzou

Loctite• ® 7855
Čistič k odstraňování laků a pryskyřic

Vosk / ochrana dutin
Strana 49

Nástřiky spodku vozidel
Strana 47

Nástřik proti odletujícím 
kamínkům | Strana 46

Terotex Wax• 
Antikorozní nástřik

Terotex HV 400• 
Ochrana / konzervace dutin

Terotex HV 350• 

Terotex HV 450 Aqua• 
Inhibitor koroze pro ochranu dutin

Terotex Wax• 
Antikorozní nástřik

Sprej Teroson UBC• 
Nástřik spodku vozidla černý

Terotex Record 2000 Aqua• 
Nástřik spodku vozidla

Terotex Super 3000 Aqua• 
Ochranný nástřik proti odletujícím 
kamínkům

Terotex HV 400• 
Ochrana / konzervace dutin

Ochrana proti korozi Ochrana proti korozi Ochrana proti korozi

Ochrana karosérie
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Ochranné nátěry | Strany 46-49

* standardní klima 23 °C / 50 % relativní vlhkost

Základ produktu Zinkový + epoxidový přípravek

Syntetická pryskyřice

Kaučuk + pryskyřice

Vosk

Vosky + polymery

Vodou ředitelné

Podkladové materiály Holý kov

Hliník

E-lakovaný kov

Lak

Zkorodovaná ocel

Voskové nátěry

PVC

PVC vosk

Bitumen / guma

Kaučuk / pryskyřice

Dřevo

Vlastnosti Lakovatelné

Hs (vysoký obsah pevných látek)

Snižování hlučnosti
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Opravy karosérií – spodek

Nástřiky spodku /
ochrana proti
korozi / ochranný 
nástřik proti oděru

Praktické tipy:

Spreje před nanesením důkladně • 
protřepte

Veškeré nástřiky spodku řady • 
Terotex Aqua mají zlepšenou 
odolnost vůči oděru a rovněž 
zajišťují dobré tlumení hluku

Pro profesionální použití• 

K provádění oprav a údržby• 

Základ produktu Syntetické pryskyřice Vodou ředitelná disperze Syntetické pryskyřice

Obsah těkavých organických látek cca 479,7 g/l cca 0 g/l 479,7 g/l

Doba do odjetí (standardní klima) Po 2 h Po 3 h Po 3 h

Možnost přelakování (standardní klima) Mezi 1 a 24 h Mezi 1 a 24 h Mezi 1 a 24 h

Barva Bílá / černá Černá / šedá / světlá*
(mísitelný s lakem) Světlá / černá

Práce / nanášení a nástroj Přípravek proti oděru / pistole UBC Přípravek proti oděru / pistole UBC Přípravek proti oděru / sprej

Terotex Super 3000 Aqua – 
Vodou ředitelný nástřik proti 
odletujícím kamínkům

Bez těkavých organických látek, • 
žádný zápach rozpouštědla
Stabilní při vystavení UV záření • 
a možnost přelakování vlhkou, 
vodou ředitelnou barvou na 
vlhký podklad
Snadné natírání velkých ploch • 
díky malému smrštění

Příklady aplikací:
Reprodukce všech struktur od 
všech autoznaček na struktu-
rovaných náraznících a bočních 
panelech.

Velikost balení IDH č.

Plechovka 1 l, bílý 782601
Plechovka 1 l, černý 767199

Velikost balení IDH č.

Plechovka 1 l, černý 882415
Plechovka 1 l, šedý -
Plechovka 1 l, světlý 1335491

Terotex Super 3000 – Nástřik 
proti odletujícím kamínkům

Možnost rychlého přelakování • 
OEM lakem na bázi rozpouš-
tědel

Kompatibilní s kovy a PVC (pou-• 
žití na PP-EPDM s přípravkem 
Terokal)

Dobrá odolnost vůči oděru• 

Příklady aplikací:

Reprodukce všech různých 
struktur od všech autoznaček na 
náraznících a bočních panelech.

Sprej proti oděru

Sprej Teroson proti oděru

K ošetření malých izolovaných • 
ploch a retušování malých vad 
v rámci oprav po nehodách

Nástřik pro lakované díly a fos-• 
fátovaný kov

Příklady aplikací:

Pro obnovu struktur povrchové 
úpravy OEM. Nástřik odolný vůči 
oděru viditelných částí automobi-
lu, které vyžadují rychlé přelako-
vání. Na strukturované nárazníky 
a boční panely.

Velikost balení IDH č.

Sprej světlý 500 ml -
Sprej černý 500 ml 787643

Terotex Super 3000 Terotex Super 3000 Aqua

46



Vodou ředitelná disperze Kaučuk a pryskyřice  Vodou ředitelná disperze Kaučuk a pryskyřice

cca 0 g/l cca 471,2 g/l cca 0 g/l 609 g/l

Po 30 min. Po 2 h Po 3 h Po 2 h

Po 30 min. Mezi 12 a 72 h Mezi 1 a 24 h Mezi 12 a 72 h

Šedá Bílá / šedá / černá Černá Černá

Těsnění / přípravek proti 
odletujícím kamínkům / nátěr 

spodku / tlumení hluku
Nástřik spodku / pistole UBC Nástřik spodku / pistole UBC Nástřik spodku / sprej

Terotex 53 Aqua – Univerzální 
roztíratelný nátěr

Bez těkavých organických • 
látek, žádný zápach rozpouš-
tědla

Bez bitumenu, přelakovatelný• 

Roztíratelný bez stékání• 

Vynikající adheze k většině • 
ploch

Příklady aplikací:

Veškerá ochrana podvozku a těs-
nicí úkony. Nanášení štětcem 
Teroson.

Velikost balení IDH č.

Plastová nádoba 
1,2 kg

-

Terotex Record 2000 HS Terotex Record 2000 Aqua Sprej UBC

Terotex Record 2000 HS – 
Nástřik spodku vozidel

Kompatibilní s lakovanými díly • 
a fosfátovaným kovem

 A se všemi nátěry OEM (s PVC, • 
pryskyřicemi nebo kaučukem)

Příklady aplikací:

Reprodukce všech OEM struk-
tur pro trvalou ochranu spodků 
vozidel.

Terotex Record 2000 Aqua – 
Vodou ředitelný nástřik spodku 
vozidel

Bez těkavých organických látek, • 
žádný zápach rozpouštědla

Žádné praskání v chladu• 

Kompatibilní se všemi povrchy • 
a všemi laky OEM

Velmi vysoký obsah pevných • 
látek

Příklady aplikací:

Reprodukce všech OEM struktur pro 
trvalou ochranu spodků vozidel.

Sprej Teroson UBC

K ošetření malých izolovaných • 
ploch a retušování malých vad 
v rámci oprav po nehodách

Nástřiky lakovaných dílů a / • 
nebo dílů opatřených primerem

Příklady aplikací:

Zachovává všechny typy nástřiků 
spodku od výrobce. Doplňuje stá-
vající ochranné nástřiky na bázi 
PVC a kaučuku / pryskyřice.

Velikost balení IDH č.

Plechovka 1 l, bílý -
Plechovka 1 l, šedý 767198
Plechovka 1 l, černý 767197

Velikost balení IDH č.

Plechovka 1 l 1335490

Velikost balení IDH č.

Sprej 500 ml 803863

Terotex 53 Aqua
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Opravy karosérií – spodek

Vosk/ ochrana 
dutin/ochrana 
proti korozi

Praktické tipy:

Spreje před nanesením důkladně • 
protřepte

Pro lepší penetraci před použitím • 
HV materiály zahřejte (doporuče-
no v chladných obdobích)

Pro profesionální použití• 

K provádění oprav a údržby• 

Vosk TerotexPřípravek na přeměnu koroze

Vosk Terotex - Antikorozní 
nástřik

K opravám a sekundárnímu • 
ošetření všech ochranných 
nátěrů

Retušování a následné ošetření• 

K překrytí prostřiků v podbězích • 
kol při opravách po nehodách

Příklady aplikací:

Doplnění továrních ochranných 
nátěrů na bázi PVC, PVC vosku, 
bitumenu / kaučuku a kaučuku / 
pryskyřice. Kryje plochy spodku 
vozidla a chrání proti korozi.

Přípravek na přeměnu koroze

Mění korozi na stabilní kom-• 
plexní sloučeninu

Tvoří ochranný film podobný • 
laku, který brání další korozi

Možnost přelakování mezi • 
12 a 72 hodinami

Příklady aplikací:

Na malé plochy. Na zkorodované 
plechy automobilů. Ideální k úpra-
vě nebo prevenci koroze na všech 
kovových plochách. Nanášecí ště-
tec nebo váleček se čistí vodou.

Velikost balení IDH č.

Sprej 400 ml 333170

Zinkový sprej

Zinkový sprej Teroson

Antikorozní nástřik pro opravy • 
a údržbu karosérií vozidel

Elektricky vodivý • 
(mokrý i suchý)

Bez možnosti přelakování• 

Příklady aplikací:

Slouží jako ochrana proti korozi 
mezi svařováním přírub v prů-
běhu svařování metodou MIG 
a bodového svařování. Používá 
se při opravách karosérií vozidel 
k pozinkování svařovacích bodů 
a spojů dílů, které byly původně 
pozinkované, obzvláště takových, 
které se nebudou lakovat.

Velikost balení IDH č.

Lahvička 125 ml 770231

Velikost balení IDH č.

Plechovka 1 l 794862

Základ produktu Zinek s epoxidovým přípravkem Emulze syntetické pryskyřice Vosky a antikorozní přípravky

Obsah těkavých organických látek 698,5 g/l 24 g/l 395.6 g/l

Doba do odjetí (standardní klima) Po 1 h Po 1 h Po 2 až 3 h

Barva Stříbrošedá Tmavě šedá Tmavě šedá

Nanášecí nástroj Sprej Štětec Pistole UBC
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Terotex HV 450 AquaTerotex HV 400Terotex HV 350 Sprej na dutiny Teroson

Terotex HV 450 Aqua – Inhibitor 
koroze pro ochranu dutin

Žádný nepříjemný zápach • 
rozpouštědla

Kompletní nástřik všech dutin• 

Zabudovaný inhibitor koroze• 

Žádné praskání či odkapávání • 
při extrémních teplotách

Příklady aplikací:

Primárně se používá k ochraně 
dutin ve dveřích nebo v motoro-
vých prostorech u všech vozidel

Terotex HV 400

Vynikající vzlínavost• 

Může se aplikovat i při nízkých • 
teplotách (min. 10 °C)

Odolnost vůči vysokým • 
teplotám

Příklady aplikací:

Primárně se používá k ochraně 
dutin motorových vozidel. Po 
nanesení dutiny důkladně vyvět-
rejte. K zajištění optimálního nane-
sení / ochrany používejte tlakovou 
pistoli HV.

Terotex HV 350

Dobrá vzlínavost• 

Minimální odkapávání po • 
nanesení

Odolnost vůči vysokým • 
teplotám

Příklady aplikací:

Primárně se používá k ochraně 
dutin motorových vozidel. Po 
nanesení dutiny důkladně vyvět-
rejte. K zajištění optimálního nane-
sení / ochrany používejte tlakovou 
pistoli HV.

Sprej na dutiny Teroson

Vynikající vzlínavost• 

Minimální odkapávání po • 
nanesení

Odolnost vůči vysokým • 
teplotám

Příklady aplikací:

Ideální k ošetření malých izolova-
ných ploch a retušování malých 
vad v rámci oprav po nehodách 
Prodlužovací stříkací trubice dodá-
vaná s plechovkou vám umožňuje 
dosáhnout do otevřených, viditel-
ných dutin

Velikost balení IDH č.

Plechovka 1 l 793958
Plechovka 10 l -
Sud 60 l -

Velikost balení IDH č.

Plechovka 1 l 784176
Plechovka 10 l -
Sud 60 l 784190

Velikost balení IDH č.

Plechovka 1 l -
Sud 205 l -

Velikost balení IDH č.

Sprej 500 ml 794224

Vosky a antikorozní přípravky Vosky a antikorozní přípravky Vodou ředitelné vosky 
a antikorozní přípravky Vosky a antikorozní přípravky

484,5 g/l 370,5 g/l < 1 g/l 559 g/l

Po 3 až 6 h Po 3 až 6 h Po 3 až 6 h Po 2 až 3 h

Béžově hnědá Béžově hnědá Béžová průsvitná Béžově hnědá

Konzervace dutin / HV tlaková 
pistole

Konzervace dutin / HV tlaková 
pistole

Konzervace dutin / HV tlaková 
pistole Konzervace dutin / sprej
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Opravy karosérií – spodek

Terodem SP 100 AluTlumení hluku / 
akustika

Terodem SP 100 Alu – Zvukově izolační 
panely

Samolepicí bitumenová / plastová bariéra • 
pro tlumení hluku

Snadná aplikace• 

Hliníková barva• 

Příklady aplikací:

Ideální pro dveře a kapoty automobilů a pro 
boční panely.

Základ produktu 2K polyuretan S bituminovými / plastovými / hliníkovými 
vrstvami

Velikost plechů - Plechy 50 x 25 cm

Hustota - 3,7 kg / m2

Přilnavost Samolepicí / pěna Kontaktní / samolepicí

Barva Šedá Hliníková

Velikost balení IDH č.
Karton se 6 rohožemi 
50 x 25 cm

150012

Praktické tipy:

Aby se usnadnila aplikace, Terodem SP100 / • 
SP300 předehřejte.

K upevňování panelů Terodem SP100 / • 
SP200 / SP300 používejte Terokal 2444

Plnivo sloupků• 

Tlumení hluku a vibrací• 

Terofoam

Terofoam – Pěna pro tlumení hluku

Blokuje průchod vzduchem neseného hluku • 
dutinami

Pěna pro vyplňování dutin• 

Tlumí hluk, vibrace a jejich průnik• 

Vytváří kompletní utěsnění proti vodě • 
a prachu

Příklady aplikací:

Sloupky A, B, C, dveřní prahy, rámové kon-
strukce. Lepení a tmelení příčníků a nárazníků 
k sestavám karosérie. Použití k upevňování 
nových / starých zvukově izolačních prvků

Velikost balení IDH č.

Aerosol 200 ml 939813
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Terodem SP 200 – Zvukově izolační panely

Kvalitní panely pro tlumení hluku s ochran-• 
nou vrstvou z PU

Omezují hluk v prostoru pro cestující• 

Snadná aplikace• 

Odolné vůči olejům, palivu, teplu a vodě• 

Samozhášecí - splňují požadavky DIN • 
75200, MVSS 302

Příklady aplikací:

Tlumení vzduchem neseného hluku. Použití 
pod kapotou, v zavazadlovém prostoru.

Terodem SP 200 Terodem SP 300 Terostat 9320 SF 6 v 1

Terodem SP 300 – Zvukově izolační panely

Tlumicí panely na plechové díly podlahy • 
vozidel

Pružné po zahřátí• 

Snadná aplikace• 

Příklady aplikací:

Materiál se přizpůsobí tvarům plechů karo-
série, když se zahřeje horkovzdušnou pistolí. 
Rozteče se mezi žebra a do rohů. Ideální pro 
interiér a podvozek.

Terostat 9320 SuperFast 6 v 1

Pro izolační nástřiky se vzhledem jako • 
z výroby

Bez rozpouštědel a isokyanátů• 

Doba vytvrzování 8 až 10 hodin při tloušťce • 
3 mm

Velmi dobrá odolnost vůči UV záření a pově-• 
trnostním vlivům

Dobrá stabila nástřiku, možnost stříkání• 

Možnost přelakování na vlhký podklad, do • 
3 dnů po nanesení

Příklady aplikací:

Obnova struktury povrchové úpravy OEM 
u všech vozidel. Nanášení pistolí Teroson 
PowerLine II a MultiPress.

PUR pěna Bitumen / plast SMP

Plechy 100 x 50 cm Rohože 50 x 50 cm / plechy 100 x 50 cm -

0,3 kg / m2 5,16 kg / m2 approx. 4,8 kg / m2

Kontaktní / samolepicí Kontaktní / samolepicí Samolepicí

Černá Černá Černá

Velikost balení IDH č.
Karton se 2 rohožemi
100 x 50 cm

268286

Velikost balení IDH č.

Karton se 4 rohožemi 50 x 50 cm 150055

Karton se 4 rohožemi 100 x 50 cm 150054

Velikost balení IDH č.

Kartuše, šedý, 310 ml 1357960
Kartuše, černý, 310 ml 1358054
Kartuše, okrový, 310 ml 1358059

NOVINKA
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Opravy karosérií – spodek

Klimatizace / 
mytí rukou

Terosept – Přístroj a kapalina 
pro čištění klimatizací

Profesionální čistič klimatizací• 

Čištění brání růstu bakterií • 
a choroboplodných zárodků 
(a tvorbě nepříjemného zápa-
chu) na žebrech výparníku

10 min. rozprašování • 
u osobních automobilů 
a 20 min. u větších vozidel

Příklady aplikací:

Použijte přístroj pro čištění klima-
tizace Terosept společně s novou 
kapalinou Terosept ( s citronovou 
vůní). Ideální pro dezinfekci 
a dezodorizaci interiérů aut - 
včetně klimatizačního systému.

Loctite® 7850 – Čistič rukou 
s pemzou

Na silně znečištěné ruce, např. • 
po opravách vozidel

S přidanou jojobou, lanolinem • 
a aloe pro ošetření a ochranu 
kůže

Extrakty z citrusů vydávají svěží • 
vůni pomerančů

Působí bez vody• 

Testován na šetrnost k pokožce• 

Plněný mletou pemzou, která • 
podporuje lepší hloubkové 
čištění

Příklady aplikací:

Odstraňuje nečistoty a tuk, aniž by 
obsahoval agresivní rozpouštědla.

Terosept Loctite® 7850

Příklady aplikací Čištění klimatizace Čištění klimatizace Čištění rukou

Základ produktu Netoxický desinfekční přípravek Vodou ředitelný Vodou ředitelný

Praktické tipy:

Hygienický sprej: nestříkejte • 
přímo na součásti interiéru, např. 
kůži, plast

Hygienický sprej a Terosept: • 
nepoužívejte v rozpálených 
autech, nechte auto vychladnout 
na ~20 – 22 °C

Profesionální použití• 

Čistič / ochrana rukou• 

Hygienický sprej Loctite® – 
Víceúčelový čisticí 
a desinfekční přípravek

Účinkuje proti bakteriím, plís-• 
ním a virům ve vzduchu a na 
kontaminovaných plochách

Nepříjemný zápach nahrazuje • 
svěží vůně máty a eukalyptu

Odstraňuje mnoho nepříjem-• 
ných zápachů včetně úporného 
zápachu po kuřácích nebo 
domácích zvířatech

Příklady aplikací:

Ideální pro desinfekci a osvěžení 
interiérů aut - včetně klimatizač-
ního systému.

Hygienický sprej

Velikost balení IDH č.

Sprej 150 ml 731335

Velikost balení IDH č.

Lahvička 400 ml 215469
Lahvička 3 l 214494

Velikost balení IDH č.

Přístroj 1282250
Lahvička 200 ml 752596
Kanystr 5 l 791947
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Loctite® 7855 Teroquick Gal Teroquick Neviditelné rukavice

Loctite® 7855 – Odstraňovač 
barev a pryskyřic

Jemná alternativa k agresivním • 
čisticím přípravkům

S jemně mletou pemzou • 
a čtyřmi kvalitními látkami pro 
ošetření kůže: lanolinem, aloe, 
jojobou a vitamínem E

Testován na šetrnost k pokožce• 

Ve spojení s vodou odstraňuje • 
polyuretany, primery a laky

Příklady aplikací:

Jemně odstraňuje barvy, lepidla, 
laky, pryskyřice, silikony, polyure-
tan a další úporné nečistoty.

Teroquick – Čisticí pasta na 
ruce

Pro rychlé a důkladné čištění • 
rukou

Jemná na kůži• 

Neobsahuje písek• 

Neobsahuje rozpouštědla• 

Biologicky odbouratelná• 

Příklady aplikací:

Odstraňuje nečistoty, oleje a tuk, 
aniž by obsahovala agresivní roz-
pouštědla.

Gel Teroquick – Měkký abraziv-
ní čistič rukou

Důkladné očištění rukou• 

Žádné podráždění kůže (přísady • 
bohaté na oleje)

Bezpečný, bez silikonů • 
a rozpouštědel

Přírodní přísady• 

Příklady aplikací:

Jemně odstraňuje polyuretan, 
nečistoty, oleje a tuk

Neviditelné rukavice

Chrání ruce jako neviditelné • 
rukavice proti úporným nečis-
totám a skvrnám, např. od 
barev, lepidel, nátěrů spodku 
vozidel

Rozpustný ve vodě• 

Příklady aplikací:

Vhodný k použití před prací s roz-
pouštědly, oleji, laky, PUR primery. 
Lze jej omýt vodou.

Čištění rukou Čištění rukou Čištění rukou Ochrana kůže

Vodou ředitelný Měkké kokosové dřevo Vodou ředitelný Vodou ředitelný

Velikost balení IDH č.

Lahvička 400 ml 235321
Lahvička 3 l -

Velikost balení IDH č.

Kbelík 8,5 kg 1137651
Dávkovač 211835

Velikost balení IDH č.

Kbelík 12,5 l 1137651
Kbelík 2 kg 1137652
Plechovka 300 g 1137653
Dávkovač 1192235

NOVINKA

Velikost balení IDH č.

Plechovka 600 ml 150028
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Teleskopická vzduchová pistole 
Teroson MultiPress

K aplikaci těsniv a lepidel s nízkou 
viskozitou, ve formě housenek 
nebo nástřiku, jako např. Terostat 
9320SF.

Zařízení

Box pro předehřívání kartuší na 
2 kartuše

K předehřívání až 2 kartuší (pouze 
hliníkových) nebo 2 x 400 ml fólií 
před nanášením.

Aplikátory / vlněné stěrky 
Teroson

Používají se k nanášení primerů 
a aktivátorů.

Vzduchová pistole Teroson 
Power-Line II

Velmi výkonný nástroj pro aplikaci 
materiálů s nízkou až velmi vyso-
kou viskozitou z kartuší.

Ruční pistole Teroson Staku

Výkonná a trvanlivá ruční pistole 
k aplikaci materiálu z kartuší.

Box pro předehřívání kartuší na 
6 kartuší

K předehřívání až 6 kartuší 
(hliníkových / plastových) nebo 
4  x 600 ml fólií nebo 4 fóliových 
balení před nanášením. Teplotní 
spínač 60 nebo 100 °C.

Síť ka pro opravy plastů

Používá se k vyztužení oblastí 
oprav plastů.

Vzduchová pistole na fóliové 
kartuše

Aplikační nástroj na fóliové 
kartuše.

IDH č. 960304 IDH č. 142241 IDH č. 250052 IDH č. 142240

IDH č. 908383 IDH č. 211556 IDH č.  796993 IDH č. 142245
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Vzduchová pistole Teroson UBC

Používá se k nástřiku ochranných 
prostředků na spodek karosérie 
a proti abrazi z 1 l plechovek.

Trysky pro nástřik plochých 
a širokých housenek

Tlaková vzduchová pistole  
Teroson HV

K dávkování produktů pro 
konzervaci dutin

Háková sonda pro konzervaci 
dutin

Dlouhá speciální sonda pro kon-
zervaci dutin s háčkem zahnutým 
v úhlu 90°.

Ruční pistole Teromix

Pro práci s dvojkartušemi Teromix 
6700 a Terokal 9225 / 9225 SF 
(2 x 25 ml).

Terosept – Profesionální přístroj 
na čištění klimatizace

K rozprašování kapaliny na čištění 
klimatizace Terosept.

IDH č. 150035 IDH č. 150036 IDH č. 150034

IDH č.

50 cm 1470999

130 cm (polotuhá) 211838

150 cm (ohebná) 177342

IDH č. 1282250 IDH č.

Tryska s plochým proudem 1305486

Tryska s širokým proudem II 1470999

Statické mixéry

Statický mixér pro malé dvojkar-
tuše a velké univerzální kartuše 
(Teromix 6700 a Terokal 9225 / 
9225 SF 2 x 25 ml).

IDH č.

Malý mixér 142242

Velký mixér 780805

IDH č.

Tryska standardní 581582

Tryska motýlková 782222

Tryska standardní a motýlková

Pro standardní aplikaci těsniv 
a těsnění dveří.

NOVINKA
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Školicí program

Přijďte a vyzkoušejte si naše rozšířené školicí moduly přizpůsobené vašim potřebám!

Abyste se na naše školení připravili, doporučujeme vám 
navštívit náš online školicí nástroj na:

Moduly si můžete vybrat z následující nabídky:

Školení ušitá zákazníkům na míru, zaměřující se na 
technické problémy ve vaší dílně s:

novými technologiemi, funkcemi a řešeními• 

novými produkty z našeho speciálního sortimentu• 

novými univerzálními metodami aplikace a oprav• 

Doplněná praktickými 
školicími lekcemi:

replikace standardů OEM (vzhled jako z výroby)• 

efektivnějšího využívání produktů• 

získávání odborných dovedností• 

Výměna a opravy 
čelních skel

Opravy karosérií Mechanické opravy Péče o automobily

Školení se pořádají u zákazníka nebo technologických školících střediscích 
společnosti Henkel v Heidelbergu a ve Vídni.

Když budete mít nějaké dotazy, obraťte 
se přímo na svého zástupce Henkel.

www.loctite.cz nebo www.myteroson.com

Informace o tom, co potřebujete k aplikaci, 
získáte také na těchto internetových 
stránkách.

220 101 410, 411

Pokud se budete chtít zaregistrovat, kontaktujte nás na:
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Preferovaný partner 
společnosti 
TOYOTA
pro karosérie a laky 
v Evropě

Reference klíčových zákazníků

Produkty Loctite® a Teroson oficiálně doporučuje mnoho výrobců z oblasti automobilového průmyslu. 
Někteří z nich jsou uvedeni níže.

Navíc hlavní výrobní provozy produktů Loctite® a Teroson procházejí pravidelnými audity, aby bylo zajištěno dodržo-
vání aktuálně platných kvalitativních postupů a ekologických pravidel:

ISO 9001 – Systém řízení kontroly kvality• 

ISO/TS 16949 – Systém řízení kontroly kvality • 
- uznávaný v automobilovém průmyslu
ISO 14001 – Systém ekologického řízení• 

Výrobci automobilů

Průmyslová vozidla

Výrobce laků
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Rejstřík

Podle názvu produktu

Aplikátory/vlněné stěrky Teroson 149359 54

Čistič brzd a spojek Teroson 500 ml 232315 20

Čistič brzd a spojek Teroson 10 l 840759 20

Čistič brzd a spojek Teroson 50 l 840771 20

Gel Teroquick 12,5L 1137651 53

Gel Teroquick 2 kg 1137652 53

Gel Teroquick 300 g 1137653 53

Gel Teroquick Dávkovač 1192235 53

Hygienický sprej Loctite 150 ml 731335 52

Lepicí sprej Teroson 400 ml 860240 37

Loctite 2400 50 ml 1295164 12

Loctite 2400 250 ml 1295104 12

Loctite 243 10 ml 1335840 12

Loctite 243 50 ml 1335884 12

Loctite 243 250 ml 1335868 12

Loctite 248 9 g 540498 13

Loctite 248 19 g 540478 13

Loctite 268 9 g 540900 13

Loctite 268 19 g 540908 13

Loctite 270 10 ml 1336324 13

Loctite 270 50 ml 1335897 13

Loctite 2700 50 ml - 13

Loctite 2700 250 ml - 13

Loctite 3090 10 g 1379599 36,41

Loctite 3090 trysky 1453183 36,41

Loctite 319 0,5 ml + 1 síťka 249998 31

Loctite 3430 24 ml 242865 38

Loctite 3450 A&B 25 ml 486360 39

Loctite 3455 A&B 24 ml 231536 39

Loctite 3463 50 g 562728 39

Loctite 3463 114 g 265628 39

Loctite 401 20 g 142575 36

Loctite 454 20 g 142597 36

Loctite 510 50 ml 142608 16

Loctite 510 250 ml 142609 16

Loctite 510 300 ml - 16

Loctite 518 25 ml 142286 16

Loctite 518 50 ml 142456 16

Loctite 518 300 ml 142464 16

Loctite 5188 50 ml 1254415 16

Loctite 5188 300 ml - 16

Loctite 5699 40 ml 1124088 19

Loctite 5699 80 ml 1126648 19

Loctite 5699 300 ml 142480 19

Loctite 573 50 ml 142613 17

Loctite 573 250 ml 142614 17

Loctite 573 1 l 234520 17

Loctite 574 50 ml 142616 17

Loctite 574 250 ml 231561 17

Loctite 574 2 l 268413 17

Loctite 577 50 ml /harmonika 142454 14

Loctite 577 50 ml/tuba 88563 14

Loctite 577 250 ml 234570 14

Loctite 5910 40 ml 1133305 18

Loctite 5910 80 ml 1126633 18

Loctite 5910 200 ml 728771 18

Loctite 5910 300 ml 142491 18

Loctite 5920 40 ml 1124087 19

Loctite 5920 80 ml 1126645 19

Loctite 5920 300 ml 142502 19

Loctite 5922 60 ml 142274 17

Loctite 5923 117 ml - 17

Loctite 5923 450 ml 142270 17

Loctite 5926 40 ml 1123349 18

Loctite 5926 100 ml 1126638 18

Loctite 5926 310 ml - 18

Loctite 5940 40 ml - 35

Loctite 5940 100 ml - 35

Loctite 595 40 ml 1123422 35

Loctite 595 100 ml - 35

Loctite 5980 200 ml 1299784 19

Loctite 603 10 ml 142441 14

Loctite 603 50 ml 142442 14

Loctite 603 250 ml 142443 14

Loctite 640 50 ml 88578 15

Loctite 640 250 ml 142449 15

Loctite 640 2 l - 15

Loctite 648 50 ml 135525 15

Loctite 648 250 ml 142450 15

Loctite 648 2 l 268425 15

Loctite 660 50 ml 142455 15

Loctite 7010 5 l 1438075 22

Loctite 7010 20 l 1438074 22

Loctite 7012 5 l 1435423 22

Loctite 7012 20 l 1345422 22

Loctite 7013 5l 1436893 23

Loctite 7013 20 l 1436892 23

Loctite 7018 5 l 1443623 23

Název produktu Velikost balení IDH č. Strana Název produktu Velikost balení IDH č. Strana
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Loctite 7018 20 l 1443621 23

Loctite 7039 400 ml 303145 21

Loctite 7063 400 ml 458648 20

Loctite 7063 10 l 149293 20

Loctite 7066 400 ml 1381806 21

Loctite 7200 400 ml 458654 21

Loctite 7840 750 ml - 21

Loctite 7840 5 l 1427776 21

Loctite 7840 20 l 1427775 21

Loctite 7850 400 ml 215469 52

Loctite 7850 3 l 215494 52

Loctite 7855 400 ml 235321 53

Loctite 7855 3 l - 53

Loctite 7860 5 l 1439840 23

Loctite 7860 20 l 1439819 23

Loctite 7862 5 l 1434655 23

Loctite 7862 20 l 1434654 23

Loctite 8018 400 ml 232396 24

Loctite 8021 400 ml 232368 25

Loctite 8040 400 ml 760225 25

Loctite 8101 400 ml 303134 25

Loctite Sada na 0-kroužky 1 lahvička 142407 19

Neviditelné rukavice 600 ml 150028 53

Pistole na fóliové kartuše 250052 54

Pistole Teroson HV 150034 55

Pistole Teroson Multipress 142241 54

Pistole Teroson UBC - 55

Plastilube 5,5 ml 883259 25

Plastilube 35 ml - 25

Plastilube 75 ml - 25

Plastilube 300 ml - 25

Plnič Teroson Alu/Galva 1500 g 946639 43

Plnič jemný (Teroson Fine Filler) 1750 g 946638 43

Plnič na plasty 
(Teroson Plastic Filler) 

920 g 882485 41

Plnič se skelnými vlákny 
(Teroson Glass Fibre Filler)

1300 g 946635 42

Plnič univerzální
(Teroson Allround Filler)

1750 g 946637 42

Předehřívací box na 2 kartuše 211556 54

Předehřívací box na 6 kartuší 796993 54

Přípravek na přeměnu koroze 125 ml 770231 48

Ruční pistole Teromix 150035 55

Ruční pistole Teroson Staku 142240 54

Sada Teroson pro opravy plastů sada 211680 40

Síťka pro opravy plastů 908383 54

Sonda dutin s háčkem 50 cm 1470999 55

Sonda dutin s háčkem 130 cm 211838 55

Sonda dutin s háčkem 150 cm 177342 55

Sprej na dutiny Teroson 500 ml 794224 49

Sprej Teroson proti oděru černý 500 ml 787643 46

Sprej Teroson proti oděru světlý 500 ml - 46

Sprej Teroson UBC 500 ml 803863 47

Statický mixér malý 142242 55

Statický mixér velký 780805 55

Terotex Record 2000 HS černý 1 l 767197 47

Terodem SP 100 Alu 50 x 25 cm 150012 50

Terodem SP 200 100 x 50 cm 268268 51

Terodem SP 300 50 x 50 cm 150055 51

Terodem SP 300 10 x 50 cm 150054 51

Terodicht Elastik 310 ml 801161 31

Terofoam 200ml 939813 50

Terokal 150 150 ml 267078 41

Terokal 2444 340 g 444651 37

Terokal 2444 670 g 238403 37

Terokal 5055 250 ml 1358254 38

Terokal 9225 2 x 25 ml 267081 40

Terokal 9225 250 ml 881837 40

Terokal 9225 SF 2 x 25 ml 882088 40

Terolan 53 Special 1,2 kg 799671 32

Terolan černý 310 ml - 33

Terolan světlý 310 ml 799316 33

Teromix 6700 2 x 25 ml 264880 37

Teromix 6700 250 ml 881835 37

Teroquick 8,5 kg 1137651 53

Teroquick Dávkovač 211835 53

Terosept - přístroj Přístroj 1282250 52,55

Terosept 5 l 791947

Teroson 8630 2K HMLC 310 ml 794668 29

Terosept - čistič 200 ml 752596 52

Teroson 8630 2K HMLC sada - 29

Terostat 9097 PL HMLC 310 ml 1231001 29

Teroson FL + 1 l 1464259 20,31,41

Teroson FL + 10 l 1471127 20,31,41

Teroson MO Universal (univerzální) 400 ml 232429 24

Teroson MO Universal (univerzální) 4,5 l 841026 24

Teroson powerline II 960304 54

Teroson Quickcheck 400 ml 1333691 43

Název produktu Velikost balení IDH č. Strana Název produktu Velikost balení IDH č. Strana

59



Rejstřík

Podle názvu produktu

Terostat 8519 P 10 ml 1252496 30

Terostat 8519 P 25 ml 1178000 30

Terostat 8519 P 100 ml 1178026 30

Terostat 8596 310 ml 450533 28

Terostat 8596 sada 450532 28

Terostat 8597 HMLC 200 ml 537186 28

Terostat 8597 HMLC 310 ml 1467799 28

Terostat 8597 HMLC sada 1507386 28

Terostat 8597 HMLC 400 ml 680347 28

Terostat 8597 HMLC 570 ml 680348 28

Terostat 8599 HMLC 310 ml 450441 29

Terostat 8599 HMLC sada - 29

Terostat 9097 PL HMLC sada 1234100 29

Terostat 9100 šedý 310 ml 744474 33

Terostat 9100/9200 bílý 310 ml 744475 33

Terostat 9120 SF bílý 310 ml 1358213 33

Terostat 9120 SF černý 310 ml - 33

Terostat 9120 SF šedý 310 ml 1358216 33

Terostat 9140 černý 310 ml 267085 34

Terostat 9140 průhledný 310 ml - 34

Terostat 9200 černý 310 ml 744662 33

Terostat 9220 80 ml 452386 37

Terostat 9220 310 ml 265673 37

Terostat 9320 SF černý 310 ml 1358054 33,51

Terostat 9320 SF okrový 310 ml 1358059 33

Terostat 9320 SF šedý 310 ml 1357960 33,51

Terotex 53 aqua 1,2 kg - 32,47

Terotex HV 350 1 l 793958 49

Terotex HV 350 10 l - 49

Terotex HV 350 60 l - 49

Terotex HV 400 1 l 784176 49

Terotex HV 400 10 l - 49

Terotex HV 400 60 l 784190 49

Terotex HV 450 aqua 1 l - 49

Terotex HV 450 aqua 205 l - 49

Terotex Record 2000 aqua 1 l 1335490 47

Terotex Record 2000 HS bílý 1 l - 47

Terotex Record 2000 HS černý 1 l 767197 47

Terotex Record 2000 HS šedý 1 l 767198 47

Terotex Super 3000 aqua černý 1 l 882415 46

Terotex Super 3000 aqua světlý 1 l 1335491 46

Terotex Super 3000 aqua šedý 1 l - 46

Terotex Super 3000 bílý 1 l 782601 46

Terotex Super 3000 černý 1 l 767199 46

Tryska motýlková 782222 55

Tryska s plochým proudem 1305486 55

Tryska s širokým proudem II 1470999 55

Tryska standardní 581582 55

Vosk Terotex 1 l 794862 48

Zinkový sprej Teroson 400 ml 333170 48

Název produktu Velikost balení IDH č. Strana Název produktu Velikost balení IDH č. Strana
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Poznámky

61



Poznámky
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Henkel – Poskytovatel řešení
Skutečně integrovaný, skutečně mezinárodní

Henkel je celosvětový, tržně orientovaný specialista na značky a technologie s pobočkami ve 
více než 75 zemích, poskytující kvalifikovaná technická řešení z jednoho zdroje. Značkám 
a technologiím od společnosti Henkel důvěřují lidé ve 125 zemích na celém světě. Její 
sortiment produktů obsahuje lepidla a těsniva, produkty pro přímé zasklívání, ochranu proti 
korozi, nátěry podvozků a nátěry proti oděru, řešení pro tlumení hluku, péči o karosérie 
a mnoho dalších specializovaných chemických přípravků.

Do této společné platformy patří silné značky s prověřenými a důvěryhodnými názvy, jako 
je Loctite® a Teroson, které mají dlouhodobě klíčový význam pro úspěšnost společnosti 
Henkel.

V celosvětovém měřítku se společnost Henkel široce věnuje automobilovému sportu, kde je 
potřeba podávat spolehlivý výkon v extrémních podmínkách. Společnost Henkel již několik 
let podporuje jako oficiální partner a dodavatel Rallye Dakar závodní týmy svými produkty, 
odrážejícími inovační procesy a vysokou technologickou kvalitu společnosti. V průběhu let 
se úzké kontakty vyvinuly do silného vztahu vzájemné důvěry a porozumění. Tento vztah je 
založen na profesionálních službách a kvalitních lepidlech a těsnivech umožňujících rychlé 
a účinné opravy, díky nimž se mnoha řidičům podařilo dojet až do cíle.

Společnost Henkel nabízí mnohem více než vynikající produkty, poskytuje řešení kompliko-
vaných úkolů - a problémů, kterým její zákazníci čelí při zajišťování spolehlivosti, bezpeč-
nosti a trvanlivosti.

Jsme zde, abyste dostali veškerou podporu a služby, které potřebujete. Jednoduše se 
na nás obraťte!

Další informace o kompletním sortimentu produktů Loctite® a Teroson z nabídky společnosti 
Henkel najdete na internetových stránkách www.loctite.cz, kde si můžete stáhnout 
katalogy, letáky, brožury a technické listy.

Údaje obsažené v této brožuře mají pouze informativní povahu. Potřebujte-li rady, doporučení a specifi kace týkající se těchto produktů, kontak-
tujte místní technické zastoupení společnosti Henkel.

® designates a trademark of Henkel AG & Co. KGaA nebo its affi liates, registered in Germany a elsewhere © Henkel AG & Co. KGaA, 2010

Henkel ČR spol. s r.o.
General Industry

U Průhonu 10
170 04 Praha 7

Tel.: 220 101 410,411
Fax: 220 101 653

www.loctite.cz

Pokrývá všechny potřeby


