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16969 Konstrukční lepidlo 326 250 ml 11

170.34 Q Teromix - 6700 2 x 25 ml 7

179.70 H Terolan special 1,4 kg 14

18970 Souprava pro lepení polyolefinů 406/770 20/10 g 5

190.33 N Terodem - SP 100 6 desek 18

190.55 M Terodem - SP 200 2 desky 18

191.93 M Pasta na mytí rukou Teroquick 350 ml 22

19206 Vteřinové lepidlo 406 50 g 5

193.00 D Terostat-II 310 ml 15

- Souprava univerzálního lepidla 330/7386 50/40 ml 11

194.88 H Ředidlo FL 10 l 20

195.51 B Teleskopická pistole Multi-Press ks 16

197.05 T Terokal - 2444 340 g 8

197.16 F Terokal  Transparent 680 g 8

20238 Primer 7649 150 ml 11

23967 Acetový silikonový tmel 5367 310 ml 13

23968 Acetový silikonový tmel 5366 310 ml 13

23969 Acetový silikonový tmel 5368 310 ml 13

- Acetový silikonový tmel 5399 310 ml 13

24315 Chemický kov 85/6 g 7

24704 Souprava univerzálního lepidla 330/7386 50/18 ml 11

26521 Pětiúčelový sprej 8201 400 ml 21

29593 Vteřinové lepidlo 401 3 g 5

29684 Rychle tvrdnoucí epoxidové lepidlo 3430 24 ml 7

29688 Gelové vteřinové lepidlo  454 3 g 5

30632 Čistící prostředek na ruce 7850 400 ml 23

30640 Čistící prostředek na ruce 7850 3 l 23

31031 Čistící prostředek na ruce pro lakýrníky 

a mechaniky Loctite 7855 400 ml 23

31983 3463 Tyčinka Metal Magic Steel 114 g 7

33044 Univerzální lepidlo 330 50 ml 11

33050 Lepidlo 3421 200 ml 6

33053 Lepidlo 3422 200 ml 6

33062 Lepidlo 3423 200 ml 6

33103 Lepidlo 3425 200 ml 6

33354 Lepidlo 3422 50 ml 6

33355 Lepidlo 3423 50 ml 6

33356 Lepidlo 3425 50 ml 6

33369 Lepidlo 3421 50 ml 6

40120 Vteřinové lepidlo 401 20 g 5

40150 Vteřinové lepidlo 401 50 g 5

40620 Vteřinové lepidlo 406 20 g 5

45420 Gelové vteřinové lepidlo  454 20 g 5

77010 Primer 770 10 g 5

256001 Pistole pro čištění klimatizací ks 16

265492 Terostat-IX 1 kg 15

100.30 C Terowax 1 l 20

- Teroklar Special 10 l 20

- Teroklar Special 50 l 20

102.78 X Terostat-9120 na bázi  MS polymeru, bílý 310 ml 11

103.93 X Těsnící hmota na opravy výfuků TeroGum 200 g 19

103.96 A Souprava na opravu výfuku 200 g 19

106.05 C Teroclean Forte 4,5 l 22

106.41 R Terostat-9220 na bázi  MS polymeru 310 ml 12

107.15 X Souprava Teroclean Forte ks 22

107.64 A Oboustranná lepicí páska, 12 mm 10 m 8

107.96 K Oboustranná lepicí páska, 19 mm 10 m 8

109.20 V Mycí prostředek na motory 400 ml 20

109.85 Q Terokal - 150 150 ml 9

109.91 X Terokal - 9225 50 ml 9

112.46 Z Terostat-VII 4 x 2,5 m 15

112.72 C Terostat 9100 1K-PUR, bílý 310 ml 10

113.12 W Terostat-9120 na bázi  MS polymeru, šedý 310 ml 11

113.23 H Terostat-9120 na bázi  MS polymeru, černý 310 ml 11

117.05 Y Oboustranná lepicí páska, 25 mm 10 m 8

117.16 K Aplikační pistole Teromix ks 16

117.55 C Teromix – statický směšovač ks 16

119.92 K Terostat-II 4 x 10 m 15

120.25 W Terostat 9200 1K-PUR, černý 310 ml 10

128.49 R Terolan černý 310 ml 14

128.60 D Terolan světlý 310 ml 14

129.19 S Terostat 9100 1K-PUR, šedý 310 ml 10

129.96 B Těsnicí hmota na opravy chladičů 250 ml 19

134.11 C Souprava na opravu plastů souprava 9

134.29 X Terodem - SP 300 (100 x 50 cm) 4 desky 18

134.49 T Vyztužovací kovové pásky 25 ks 9

138.71 C Terowax 5 l 20

139.15 A Terostat-9320 na bázi  MS polymeru, šedý 300 ml 12

139.16 B Terostat-9320 na bázi  MS polymeru, černý 300 ml 12

139.17 C Terostat-9320 na bázi  MS polymeru, okrový 300 ml 12

- Terostat-9140 silikonový, transparentní 310 ml 13

141.84 S Teleskopická pistole Power-Line ks 16

145.28 R Terodem - SP 300 (50 x 50 cm) 4 desky 18 

145.58 Z Terosept 5 l 21

147.41 Y Čistící prostředek na skla 500 ml 21

156.19 C Silikonový olej ve spreji 400 ml 21

157.14 F Dávkovač přípravku Teroquick ks 22

157.87 K Lepidlo ve spreji na karosérie 400 ml 8

167.40 W Pasta na mytí rukou Teroquick 12,5 l 22

167.51 H Ochranný krém na ruce 600 ml 22

167.65 Y Ruční tlaková pistole Staku ks 16

169.19 Q Čistič + ředidlo FL 1 l 20

16968 Konstrukční lepidlo 326 50 ml 11
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Lepidla a těsnicí hmoty Lepidla a těsnicí hmoty

Vteřinové lepidlo pro lepení plastických hmot
a pryže. Spojuje nitrilovou pryž během 1 - 5
vteřin. Pro obtížně lepitelné plasty (polyetylén,
polypropylén, PTFE, termoplastická pryž) se
používá s primerem 770 na polyolefiny

Vteřinové lepidlo 406

balení obsah ks v balení objednací číslo

lahvička

lahvička

20 g

50 g

12

12

40620

19206

balení obsah ks v balení objednací číslo

blistr 

lahvička

lahvička

3 g

20 g

50 g

12

12

12

29593

40120

40150

Vteřinové lepidlo 401

Primer pro lepení plastů lepidly na bázi 
kyanoakrylátů. Používá se pro nepolární 
plastické hmoty, jako je polyetylén, polypro-
pylén, silikony, termoplastické elastomery,
PTFE a podobné.

Základ: roztok alifatického aminu 
v rozpouštědle

Barva: transparentní

Primer 770 

balení obsah ks v balení objednací číslo

lahvička 10 g 10 77010

Souprava pro lepení 
polyolefinů 406/770

balení obsah ks v balení objednací číslo

souprava 20/10 g 10 18970

balení obsah ks v balení objednací číslo

blistr

tuba

3 g

20 g

12

10

29688

45420

Univerzální vteřinové lepidlo
tekuté konzistence. Velmi dobré
pro spojování částí s malou 
spárou. Jehla v uzavíracím 
kloboučku zabraňuje ucpávání
špičky zatuhlým lepidlem.

Průmyslová specifikace Loctite
401.

Oblasti použití:

• spojování částí ze synte-
tických materiálů během
několika vteřin

• obzvláště rychlé vytvrzování

Základ: kyanoakrylát

Barva: transparentní

Čištění: acetonem

Gelové vteřinové lepidlo 454

Vteřinové lepidlo pro všeobecné
použití ve formě gelu. Může být 
aplikováno na plochy ve svislé 
poloze nebo nad hlavou - 
neskapává a nestéká. Vhodné pro 
porézní povrchy, například dřevo, 
papír, beton nebo textil.

Základ: kyanoakrylát

Barva: transparentní

Těsnění švů na 
karoserii:

■ Terostat-9140 
Silikonová těsnicí hmota

■ Terostat-9320 
Stříkatelné utěsnění švů

■ Terolan světlý
Těsnicí hmota na karoserie

■ Terolan special
Těsnicí hmota na karoserie

■ Terolan černý
Těsnicí hmota pro spodek 
automobilů

■ Acetové silikonové 
tmely

Ostatní lepení:
■ Vteřinová lepidla

■ Terokal Transparent 
Lepidlo na PVC

■ Lepidlo ve spreji  
na karoserie
Kontaktní nebo montážní lepidlo

■ Oboustranná lepicí 
páska

■ Terokal-2444
Lepidlo na pryžové profily

■ Rychle tvrdnoucí 
epoxidové lepidlo 3430 
Dvousložkové universální  

epoxidové lepidlo

■ Chemický kov

Utěsňování autoskel
v gumovém profilu:
■ Terodicht Elastik

Těsnicí hmota pro 
utěsňování skel

■ Terodicht černý
Těsnicí hmota pro 
utěsňování skel

Opravy plastů:

■ Terokal-9225
Lepidlo pro opravy 

plastů

■ Terokal-150
Primer na plasty

Přeplátované spoje,
utěsňování mezi díly:

■ Terostat-II
Stříkatelné těsnění

Plastická těsnicí páska

■ Terostat-VII
Plastická těsnicí páska 

s kruhovým profilem

■ Terostat-IX

Utěsňování lemů:

■ Terostat-9100 1K-PUR
Lepicí a těsnicí hmota, 

šedá nebo černá

■ Terostat-9120 na bázi
MS polymeru
Lepicí a těsnicí hmota

■ Terostat-9320
Stříkatelné těsnění švů

Lepení karosářských
dílů:
■ Terostat-9220

Pevnostní lepidlo

■ Terostat-9200 1K-PUR
Lepicí a těsnicí hmota, černá

■ Teromix-6700

■ 326 Konstrukční lepidlo

■ 330 Universální lepidlo

■ Multibond

Přímé zasklívání 
autoskel:
■ Terostat-8630 2K HMLC

2-složková těsnicí hmota

■ Terostat-8599 HMLC
Sada pro velmi rychlé zasklívání

■ Terostat-8597 HMLC
Sada pro rychlé zasklívání

■ Terostat-8596
Sada pro standardní zasklívání

■ Terostat-8517 H 
Glass Primer

■ Terostat-8525 Aktivátor
■ Sada pro lepení  

zpětných zrcátek
■ Circuit + Souprava pro 

opravy vyhřívání zadních skel



Loctite 3421 je dvousložkové epoxidové
lepidlo, které se po smíchání pomalu
vytvrzuje při pokojové teplotě. Jde o
lepidlo pro všeobecné použití, které po
vytvrzení vykazuje vysokou pevnost a
vysokou odolnost proti vlhkosti a vodě.

Oblasti použití:

Schopnost vyplňovat spáry činí toto 
lepidlo vhodné pro lepení neobrobených 
nebo vzájemně špatně přizpůsobených 
kovových, keramických, dřevěných a 
neměkčených plastových částí.

Základ: epoxidová pryskyřice
Barva:    čirá jantarově žlutá až žlutá
Doba zpracovatelnosti: 180 minut
Doba vytvrzování 
na plnou pevnost: 36 h

Loctite 3423 je dvousložkové vysoce 
viskózní nestékavé epoxidové lepidlo, 
které se po smíchání vytvrzuje při 
pokojové teplotě.

Tixotropní vlastnosti činí toto lepidlo 
vhodné pro spojování hrubých vertikál-
ních povrchů kovů, keramiky, dřeva    a 
neměkčených plastických hmot se 
šířkou spáry až 3 mm.

Základ: epoxidová pryskyřice
Barva:          kovově šedá
Doba zpracovatelnosti: 60 minut
Doba vytvrzování na 
plnou pevnost: 12 h

Loctite 3425 je dvousložkové vysoce
viskózní nestékavé epoxidové lepidlo,
které po smíchání vytvrzuje při pokojové
teplotě.

Oblasti použití:

Spojování hrubých vertikálních povrchů
kovů, keramiky, dřeva a neměkčených
plastických hmot se šířkou spáry až
3 mm. Po vytvrzení lze lepidlo vybrousit
do hladka.

Základ: epoxidová pryskyřice
Barva:          žlutá/bílá
Doba zpracovatelnosti: 90 minut
Doba vytvrzování na plnou pevnost: 24 h

Loctite 3422 je dvousložkové epoxidové
lepidlo, které se po smíchání rychle
vytvrzuje při pokojové teplotě. Jde o
nestékající lepidlo pro všeobecné použi-
tí, které po vytvrzení vykazuje vysokou
pevnost na celé řadě podkladů.

Základ: epoxidová pryskyřice
Barva:   světle žlutá až bílá
Doba zpracovatelnosti: 3 minuty
Doba vytvrzování 
na plnou pevnost: 2 h

Loctite Chemický kov spojuje kovy, 
kámen, dřevo, dřevovláknité desky, por-
celán, keramiku, bakelit atd. v libovolných 
kombinacích. Vytvrzuje se během 10 
minut, bez ohledu na tloušťku aplikované 
vrstvy.

• rychle tvrditelná výplňová hmota a
lepidlo pro universální použití

• vysoce odolný vůči působení chemikálií

Chemický kov

balení obsah ks v balení objednací číslo

blistr 85 g/6g 12 24315

Opravárenský tmel k prohnětení.

Loctite 3463 je opravárenský epoxidový tmel
plněný ocelovým prachem, s vysokou adhezí
a pevností v tlaku, který může být strojně obráběn,
vrtán atd. Použití zahrnuje opravy nenosných částí
odlitků, opravy potrubí a podobně.

• doba zpracovatelnosti 3 minuty

• doba vytvrzení 10 min

• rozmezí teplot: -30  ... +120°C

• odstraňuje netěsnosti potrubí a nádrží

3463 Tyčinka Metal Magic Steel®

balení obsah ks v balení objednací číslo

plastový obal 114 g 24 31983

Loctite 3430 je dvousložkové univerzální epoxidové lepidlo,
které slouží ke spojování nejrůznějších materiálů, jak
stejných, tak různorodých. Vytvrzuje se při nízkých teplo-
tách a rovněž i při nanesení v silné vrstvě.

• rychle se vytvrzující dvousložkové univerzální lepidlo

• bezrozpouštědlové

• dobrá schopnost vyplňování spár, vytvrzování při 
jakékoliv tloušťce vrstvy

• rozmezí teplot: -40  ... +120°C

Rychle tvrdnoucí epoxidové 
lepidlo Hysol®3430 

balení obsah ks v balení objednací číslo

plastový obal 24 ml 12 29684

Dvousložkové lepidlo

Teromix-6700 je obzvláště vhodné pro 
utěsňování a lepení švů  a spár v podbězích
kol mezi postranním panelem a podběhem,
k lepení plastových schránek na rezervní
kolo v podlaze zavazadlového prostoru
nebo k upevňování krycích panelů (dveře, 
podběhy). Teromix-6700 slouží rovněž jako
účinný prostředek proti korozi částí karoserie, např. mezi
podběhy a blatníky, v lemech dveří, vík a krytů.

• přelakovatelný

• bez rozpouštědel

• před vytvrzováním je možné části karosérie bodově
svařovat

• dobrá ochrana proti korozi, výborná odolnost vůči 
chemikáliím

Systém Teromix se skládá z ruční pistole Teromix, dvojité
kartuše Teromix-6700 a směšovací trysky (statický smě-
šovač).

Základ: polyuretan

Barva: antracit

Čištění: čistič + ředidlo FL

Teromix-6700 

balení obsah ks v balení objednací číslo

sáček 2 x 25 ml 6 170.34 Q

balení obsah ks v balení objednací číslo

dvojkartuše

dvojkartuše

50 ml

200 ml

10

10

33369

33050

balení obsah ks v balení objednací číslo

dvojkartuše

dvojkartuše

50 ml

200 ml

10

10

33355

33062

balení obsah ks v balení objednací číslo

dvojkartuše

dvojkartuše

50 ml

200 ml

10

10

33354

33053

balení obsah ks v balení objednací číslo

dvojkartuše

dvojkartuše

50 ml

200 ml

10

10

33356

33103

Lepidla a těsnicí hmoty Lepidla a těsnicí hmoty

76

Hysol® 3421 lepidlo A+B

Hysol® 3423 lepidlo A+B

Hysol® 3425 lepidlo A+B

Hysol® 3422 lepidlo A+B
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PVC lepidlo

Tekuté kontaktní lepidlo pro lepení desek
z PVC, jako je například vnitřní obložení
podlahy, dveřní kryty a obložení bočnic.
Lepidlo je rovněž vhodné pro vzájemné
spojování tvrdého polyvinylchloridu a ko-
ženky, právě tak jako k jejich lepení na
lepenku, dřevěné materiály, kov (neo-
pracovaný, opatřený základním nátěrem nebo vypalovacím
lakem), kůži a plst.

• výborná okamžitá adheze, umožňující lepení pod 
napětím (dodržte dobu zasychání  5-10 minut)

• bezbarvé, odolné proti působení tepla

Lepidlo Terokal Transparent může být použito jako 
neagresivní univerzální lepidlo, zejména pro materiály
a barvy citlivé vůči změkčovacím prostředkům.

Základ: nitrilový kaučuk

Barva: transparentní

Čištění: ředidlo D

Terokal Transparent 

balení obsah ks v balení objednací číslo

plechovka 680 g 12 197.16 F

Lepidlo na pryžové profily

Kontaktní lepidlo pro pevné lepení
materiálů z kompaktní i pěnové pryže,
materiálů z pružné pěny, kůže, plsti a
izolačních materiálů (např. Terodem-SP
100 alu) na pryž, kov (neopracovaný,
opatřený základním nátěrem nebo vy-
palovacím lakem), dřevěné a poly-
esterové materiály, lepenku a neměk-
čený PVC.

• vysoká přilnavost 
(dodržte dobu odpařování 5-10 minut)

• dobré kontaktní vlastnosti

Základ: polychloroprén

Barva: béžová

Čištění: ředidlo R 

Terokal-2444 

balení obsah ks v balení objednací číslo

plechovka 340 g 12 197.05 T

Slouží k lepení emblémů, ochranných
ozdobných lišt, vnitřních zrcátek apod.
Pomocí oboustranné lepicí pásky lze rov-
něž upevňovat polyvinylchloridové oblo-
žení nebo polyuretanovou integrální pěnu.

• vysoce přilnavá k mnoha plastickým 
hmotám, kovům, sklu a lakovaným plochám

• odolná vůči povětrnostním vlivům

• odolná proti UV záření

Oboustranná lepicí páska

balení obsah ks v balení objednací číslo

karton

karton

karton

10 m

(12 mm)

10 m

(19 mm)

10 m

(25 mm)

12

8

6

107.64 A

107.96 K

117.05 Y 

Slouží k lepení tkanin, pěnové pryže, kůže,
lepenky a potahů z imitace kůže nebo látky, 
tlumicích materiálů a pryže. 

• lze použít buď jako kontaktní nebo 
adhezní lepidlo

• vysoká okamžitá adheze 
(zachovejte dobu zasychání 10 minut)

• obzvláště vhodné pro spojování porézních
materiálů   

Lepidlo ve spreji na karoserie

balení obsah ks v balení objednací číslo

sprej 400 ml 12 157.87 K

Slouží pro opravy plastových částí automobilů, například
nárazníků, spojlerů, zástěrek atd.

Souprava obsahuje 3 x sáček Terokal-9225 včetně návodu
k použití, 1 x tkaninu pro vyztužení, 12 x vyztužovací pásek,
6 x směšovací trysku (statický směšovač), 1 x ruční 
aplikační  pistoli Teromix, 1 x primer Terokal-150 a 
1 x ředidlo FL.

Lepidlo pro opravy plastů

• v kombinaci s primerem na plastické
hmoty Terokal-150, vhodné pro všech-
ny typy plastů v automobilu

• snadné použití díky systému zpra-
cování Teromix

• další zpracování je možné po 15 
minutách po zahřátí infrazářičem 
na 60 - 70°C  

• vysoká stabilita i při vysokých teplotách (až do 60 -70°C)

• dlouhá doba zpracovatelnosti (přibližně 10 minut)

• velmi dobrá brousitelnost

• velmi dobrá přilnavost nátěrů, ve spojení s primerem
Terokal-150

Primer pro opravy plastických hmot

Primer pro opravy plastických hmot. Slouží k
opravám plastů v kombinaci s lepidlem
Terokal-9225.

• univerzálně použitelný pro všechny typy
plastů a laků v automobilu

• extrémně krátká doba zasychání 
(kolem 5 minut)

• optimální aplikace a bezpečné, cílené 
používání prostřednictvím sprejové dózy

• optimální podklad pro lakování

Souprava na opravu plastových částí Terokal-9225 

balení obsah ks v balení objednací číslo

karton souprava

(viz. výše)

1 134.11 C

balení obsah ks v balení objednací číslo

sáček 50 ml 6 109.91 X

Terokal-150

balení obsah ks v balení objednací číslo

sprej 150 ml 12 109.85 Q

Používají se na koncích trhlin jako 
doplněk vyztužovacího materiálu.

Kovové vyztužovací pásky

balení obsah ks v balení objednací číslo

kusové 25 ks 1 134.49 T

Lepidla a těsnicí hmoty Opravy plastických hmot
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Lepicí a těsnicí hmota 

Účinná adhezní těsnicí hmota pro všechny práce
zahrnující utěsňování, lepení a rychlé přelakování.

Oblasti použití:

Viditelné švy a běžné spáry u předních a zadních
krycích plechů, zadním čele, v motorovém 
prostoru, na podlaze zavazadlového prostoru
a podlaze kabiny, na bočnicích, v podbězích, na
spodku karoserie, palivové nádrži, blatnících, 
obrubách.

• přelakovatelný také s dvousložkovými laky

• stabilní

• možnost vyhlazení a vyrovnání

• přelakovatelný základovými nátěry a plniči po
vytvrzení

Základ: polyuretan

Barvy: bílá, šedá

Čištění: čistič + ředidlo FL

Lepicí a těsnicí hmota

Jednosložková adhezní těsnicí hmota pro lepení a
trvale elastické utěsňování kovů a plastů,
především pro spojování seřizovatelných částí,
jako jsou například spojlery, ozdobné lišty apod.

• silná přilnavost k neopracovaným podkladům,
podkladům opatřeným základním i vrchním
nátěrem

• nekorozivní 

• lze natírat

• stabilní

Terostat-9200 (1K-PUR) je jednokomponentní 
těsnivo bez obsahu ředidla, které vytvrzuje při
atmosférické vlhkosti a je permanentně 
elastickým.

Základ: polyuretan

Barva: černá

Čištění: čistidlo + ředidlo FL

Terostat 9100 1K-PUR bílý, šedý Terostat 9200 1K-PUR černý

balení obsah ks v balení objednací číslo

kartuše 310 ml 12 120.25 W

balení obsah ks v balení objednací číslo

kartuše

- bílý odstín

- šedý odstín

310 ml

310 ml

12

12

112.72 C

129.19 S

Adhezní těsnivo

Adhezní těsnicí hmota s širokým spektrem 
přilnavosti na kov, lakované povrchy a na plasty.
Ideální podkladový materiál pro stříkatelné těsnění
Terostat-9320.

• neobsahuje isokyanáty a rozpouštědla

• vynikající snášenlivost s laky

• rychlé vytváření filmu

• nesmršťuje se

• dobrá odolnost vůči ultrafialovému záření

• bez zápachu

• lze bodově svařovat

Základ: MS polymer

Barvy: bílá, šedá, černá

Čištění: čistič + ředidlo FL

Terostat-9120 na bázi MS polymeru

balení obsah ks v balení objednací číslo

kartuše

- bílé

- černá

- šedá

310 ml

310 ml

310 ml

12

12

12

102.78 X

113.23 H

113.12 W

balení obsah ks v balení objednací číslo

tuba 50 ml 10 33044

balení obsah ks v balení objednací číslo

tuba/lahvička 330/7388

tuba/lahvička 330/7386

50/40 ml

50/18 ml

1 souprava

10

_

24704

balení obsah ks v balení objednací číslo

lahvička

tuba/lahvička

primer 7649

sprej

50 ml

250 ml

150 ml

12

10

12

16968

16969

20238

Loctite Multibond 330 je jednosložkové 
konstrukční lepidlo s vysokou viskozitou pro
spojování široké řady materiálů. K vytvrzení
produktu dochází při jeho uzavření mezi
těsně dosedající lepené části za pomoci 
primeru 7386.

• lze použít ke spojování kovu, dřeva, feritů,
keramiky a plastů

Základ: metakrylátový ester

Barva: světle jantarově zabarvená
tekutina

Čištění: aceton, bezolovnatý benzin

Loctite 326 je jednosložkové vysoce viskózní
anaerobní konstrukční lepidlo pro spojování
tuhých součástí. K vytvrzení produktu 
dochází při jeho uzavření mezi těsně 
dosedající lepené části za pomoci primeru 
N (7649).

Oblasti použití:

• spojování ocelových a měděných částí 
elektrických motorů

• použití při výrobě reproduktorů a bižuterie,
kde je zapotřebí rychlého spojení.

Základ: metakrylátový uretan

Barva: čirá jantarová

Univerzální lepidlo Multibond 330

Souprava Multibond 330/7386

Konstrukční lepidlo 326

Lepidla a těsnicí hmoty Lepidla a těsnicí hmoty
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Pevnostní lepidlo pro vytváření ”svařovaných”
spojů 

Terostat 9220 se používá tam, kde se vyžaduje
bezpečný a trvanlivý spoj nebo vysoce kvalitní
utěsnění, například při výrobě automobilových
nebo autobusových karoserií, karoserií doprav-
níků, nákladních automobilů a speciálních vozidel,
při stavbě karavanů a lodí.

Oblasti použití:

Viditelné švy a běžné spáry u předních a zadních
krycích plechů, na zadních čelech, v motorovém
prostoru, na podlaze zavazadlového prostoru a
podlaze kabiny, na bočnicích, v podbězích, na
spodku karoserie, palivové nádrži, blatnících, na
lemech karoserie.

Jednosložkové lepidlo a těsnicí hmota 
Terostat-9220 má vynikající vlastnosti:

• tvrdě elastické

• vysoká počáteční pevnost a rychlé vytvrzování

• rozsáhlá řada aplikací bez nutnosti použití primeru

• vysoce odolné proti stárnutí, povětrnostním vlivům,
ultrafialovému záření a slané vodě

Terostat-9220 je založen na MS polymeru a z tohoto
důvodu má následující výhody:

- neobsahuje silikon

- neobsahuje rozpouštědla

- neobsahuje isokyanáty.

Základ: MS polymer

Barva: černá

Čištění: čistič + ředidlo FL

Terostat-9220 pevnostní lepidlo na bázi 
MS polymeru

balení obsah ks v balení objednací číslo

kartuše 310 ml 12 106.41 R

Stříkatelná těsnicí hmota pro získání 
“továrního vzhledu” 

Umožňuje opravit všechny konstrukční spáry a švy
z výroby. Terostat-9320 může být aplikován jako
úzký, normální nebo široký těsnicí pás. Aplikuje se
pomocí teleskopické tlakové pistole Multi Press
(obj.č. 195.51 B). Jako podkladový materiál se
používá Terostat-9120.

• umožňuje konečný tovární vzhled každého
vozu

• okamžitě přelakovatelný „mokrý do 
mokrého“

• široké rozmezí přilnavosti na všechny 
podklady v automobilu, zejména na PVC 
nátěry spodku vozu 

• vysoká odolnost proti ultrafialovému záření

• hmota není zdraví škodlivá, neboť neobsahuje 
isokyanáty

Základ: MS polymer

Barvy: šedá, okrová, černá

Čištění: čistič + ředidlo FL

Terostat-9320 na bázi MS polymeru

balení obsah ks v balení objednací číslo

kartuše

- šedá

- černá

- okrová

300 ml

300 ml

300 ml

12

12

12

139.15 A

139.16 B

139.17 C

Silikonové těsnění

Bezrozpouštědlová jednosložková těsnicí hmota
RTV pro vysoce kvalitní těsnění motorů, 
převodovek a automobilových karoserií, a pro
upevňování a utěsňování ozdobných lišt a
emblémů.

• dobrá přilnavost ke kovu, sklu a dokonale
vyschlému automobilovému laku

• pro utěsňování míst úniku bez demontáže

• po vytvrzení nabývá charakteru pevné pryžově
elastické těsnící hmoty

• není určena jako podklad pro nátěr; jde o
transparentní hmotu, kterou lze vybarvit 
přidáním barvy

• neutrální pach, odolnost vůči světlu a slané
vodě

• teplotně stabilní v rozmezí -40 ... +120°C

Věnujte prosím pozornost údajům v technickém listě!

Základ: silikonový kaučuk neutrálně síťující

Barva: černá, transparentní

Čištění: čistič + ředidlo FL

Terostat-9140 silikonové těsnění

balení obsah ks v balení objednací číslo

kartuše

- transparentní 310 ml 12 _

Lepidla a těsnicí hmoty s vysokou účinností, vhodné pro
sklo, dřevo, pryž, keramické materiály, plastické hmoty,
sendvičové materiály a kov.

• pružné i při vysokých teplotách

• dobrá přilnavost k většině podkladů

• mohou být použity k lepení, těsnění i krytí součástí

• absorbují rázy a vibrační zátěž, kompresní a tepelnou
roztaživost

• teplotně stabilní v rozmezí -60 ... +250°C 
(závisí na typu produktu)

Acetové silikonové tmely a lepidla

objednací číslo

23968

23967

23969

_

balení obsah ks v balení

5366 acetový silikon

5367 acetový silikon

5368 acetový silikon

5399 acetový silikon

310 ml

310 ml

310 ml

310 ml

12

12

12

12

Lepidla a těsnicí hmoty Lepidla a těsnicí hmoty
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Těsnicí hmota pro karoserie automobilů

Testována a milionkrát osvědčená na viditelné
švy a spáry. Ideální pro řešení všech problémů u
automobilů, které nelze stoprocentně vyčistit.

• výtečná přilnavost ke spojovaným, základním
nátěrem opatřeným a lakovaným kovovým
plechům

• lze snadno vyhladit a vyrovnat pomocí 
ředidla FL

• stabilní

• lze okamžitě přelakovat barvami 1K, barvami
2K až po vytvrzení 

• po proschnutí tvrdě elastická

Základ: syntetický kaučuk

Barva: béžová

Čištění: čistič + ředidlo FL

Těsnicí hmota pro spodky automobilů

• odolná proti vodě, solné mlze, alkoholu,
zředěným zásaditým roztokům a zředěné
kyselině sírové

• lze snadno vyhladit pomocí ředidla FL

• po vytvrzení lze přelakovat tmavými laky

• po proschnutí tvrdě elastická

Základ: bitumenový kaučuk

Barva: černá

Čištění: čistič + ředidlo FL

Terolan světlý

balení obsah ks v balení objednací číslo

kartuše 310 ml 12 128.60 D

Terolan černý

balení obsah ks v balení objednací číslo

kartuše 310 ml 12 128.49 R

Těsnicí hmota na karoserie auto-
mobilů pro nanášení speciálním
štětcem

Na přední a zadní krycí plechy, kon-
strukční části na spodku vozu, 
bočnice, podběhy a místa vývodu
potrubí z palivové nádrže.

• výtečná přilnavost k základním
nátěrem opatřeným a lakovaným
kovovým plechům

• lze okamžitě natírat, rychle zasychá, snadno se nanáší
štětcem

• odolná proti vodě a minerálním olejům

• trvale elastická, s vysokou stabilitou

Permanentní nátěrová struktura má vzhled jako u 
automobilu z výroby.

Terolan-53 special

balení obsah ks v balení objednací číslo

plechovka 1,4 kg 6 179.70 H

Plastická těsnicí hmota

Užívaná v automobilech a vagónech pro těsnění kovových,
plastových a dřevěných částí, jak pro stejné, tak pro 
různorodé materiály. Vhodná pro  všechny druhy 
plastického těsnění v automobilech.

• pro udržení rozteče

• lze přelakovat

• optimálně tlumí hluk

• málo lepivý

• role lze použít jednotlivě 

Základ: syntetický kaučuk

Barva: šedá

Čištění: oťukání zbytkovým materiálem

Terostat-ll 

balení obsah ks v balení objednací číslo

karton se 

4 jednotlivými rolemi

4 x 10 m

(20 x 2 mm)

1 119.92 K

Plastická těsnicí páska

Používá se ve výrobě automobilů
a karavanů pro těsnění a udržení
rozteče.

• individuálně tvarovatelná

• obzvláště vhodná pro těsnění
koncových světel

Základ: syntetický kaučuk

Barva: černá

Čištění: oťukání zbytkovým materiálem

Terostat-VII (Terostat s kruhovým profilem)

balení obsah ks v balení objednací číslo

kartónové krabice 

se 4 válečky

4 x 2,5 m

(ø10 mm)

1 112.46 Z

Těsnicí hmota pro přeplátované švy
a utěsňování dílů vůči sobě

Vhodná pro utěsňování a udržování 
rozteče při výrobě automobilů a 
karavanů, pro těsnění kabelových a 
vodičových průchodů.

• individuálně tvarovatelný

• hmotu lze hníst a je snadno tva-
rovatelná

• hmota je měkká a má dobrou 
adhezi

Základ: syntetický kaučuk

Barva: šedá

Čištění: oťukání zbytkovým materiálem

Terostat-lX 

balení obsah ks v balení objednací číslo

dóza 1 kg 6 265492

Těsnicí hmota

Užívaná pro těsnění šroubovaných blatníků, těles
reflektorů a koncových svítilen a kabelových
průchodů. Ideální podklad pro ozdobné lišty,
lemovky a výztuže kapoty.

• pro formování  vlastních kulatých (ø 2-12 mm)
a plochých profilů  (20 x 2,3 ... 25 x 2,5 mm) na
místě aplikace

• pro vyrovnání rozdílných výšek, například mezi
blatníkem a dveřmi

Základ: syntetický kaučuk

Barva: šedá

Čištění: oťukání zbytkovým materiálem

Terostat-ll 

balení obsah ks v balení objednací číslo

kartuše 310 ml 12 193.00 D

Základ: nitrilový kaučuk

Barva: zelená

Čištění: čistič + ředidlo FL

Lepidla a těsnicí hmoty Lepidla a těsnicí hmoty



Terodem-SP 200
Samolepící polyuretanové odhlučňující desky

Terodem-SP 300
Samolepící desky - kombinace bitumen / 
plastická hmota

Terodem-SP 300
Samolepící desky - kombinace bitumen / 
plastická hmota

Terodem-SP 100 alu
Samolepící desky - kombinace 
bitumen / plastická hmota

Terodem-SP 100 alu
Samolepící desky - kombinace 
bitumen / plastická hmota

1716

• směšovací tryska na dvousložkové lepidlo
Teromix-6700

• Pro dvojité kartuše Teromix.

Pistole pro čištění kli-
matizací automobilů po-
mocí přípravku Terosept.

Ohebná koncovka umož-
ňuje rozstřik přípravku
i ve velmi úzkých a za-
lomených výparníkových
skříních. Průsvitná nádo-
ba umožňuje okamžitou
kontrolu výšky hladiny
přípravku. K ideálnímu rozptýlení přípravku dochází při 
pracovním tlaku 4 - 5 barů.

Aplikační  pistole
Teromix

balení obsah ks v balení objednací číslo

kus kus 1 117.16 K

Teromix – statický směšovač

balení obsah ks v balení objednací číslo

karton kus 12 117.55 C

Pro všechny kartuše 150 a 310 ml.

• vyrobena z oceli a plastické hmoty, s uzavřeným 
zasouváním kartuše

• snadné používání

• dlouhá životnost

• žádné dotékání, nedochází k znečišťování 

• snadné čištění a údržba, možnost oprav

Ruční tlaková pistole Staku

vhodná pro obsah ks v balení objednací číslo

kaŕtuše 150 a 310 ml kus 1 167.65 Y

Pro kartuše 300 a 310 ml.

Slouží k aplikaci stříkatelného těsnicího tmelu Terostat-
9320 a dalších stříkacích
těsnicích hmot.

• automatické nas-
tavení hlavního tlaku
prostřednictvím
vestavěného 
redukčního ventilu

• výborné ovládání pís-
tu vložky - nedochází k prokluzu pístu nebo tvorbě
vzduchových bublin

• krátký tvar – snadná manipulace

Dodávaná souprava: 2 převlečné matice, zásuvný čep,
nástroj pro napíchnutí hliníkových kartuší.

Teleskopická pistole Multi-Press

vhodná pro obsah ks v balení objednací číslo

kartuše 300 a 310 ml kus 1 195.51 B

Teleskopická pistole Power Line

Pistole pro čištění klimatizací

vhodná pro obsah ks v balení objednací číslo

kartuše 310 a 150 ml kus 1 141.84 S

balení obsah ks v balení objednací číslo

karton kus 1 265001

Aplikační nástroje Odhlučňovací prostředky
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Pro dveře a bočnice
Samolepicí desky na bázi bitumenu
a plastické hmoty pro snížení vibrací
a rušivého hluku ve dveřích a bočnicích
automobilů.

• samolepící

• snadné použití

Barva: hliníková

Čištění polepovaných ploch:
čistič + ředidlo FL

Pro podlahové plochy
Samolepící protihlukové des-
ky na bázi bitumenu a plas-
tické hmoty pro odhlučnění,
používané na podlahy auto-
mobilů. Materiál se po
zahřátí horkovzdušnou pis-
tolí přesně přizpůsobuje tva-
ru podlahové plochy a zaté-
ká i do lemů a rohů.

• samolepící

• snadné použití

Barva: černá
Čištění polepovaných ploch: 
čistič + ředidlo FL

Pro kapotu motoru a víko zavazadlového
prostoru
Vysoce kvalitní samolepící protihlukové
desky s ochrannou polyuretanovou
vrstvou pro použití na kapotě motoru
a víku zavazadlového prostoru. Snižují
hladinu hluku uvnitř automobilu, rovněž
jsou ideální pro ochranu zavazadel v
zavazadlovém prostoru.

• desky jsou opatřeny ochrannou
povrchovou polyuretanovou vrstvou

• samolepící

• jednoduché použití

• odolné vůči oleji, benzínu, teplu a vodě

• nezápalné podle DIN 75 200, MVSS 302

Barva: šedá
Čištění polepovaných ploch: 
čistič + ředidlo FL

Terodem-SP 100 Terodem-SP 300

balení obsah ks v balení objednací číslo

karton

karton

4 desky

50x50 cm

4 desky

100x50 cm

1

1

145.28 R

134.29 X

balení obsah ks v balení objednací číslo

karton 6 desek

50x25 cm

1 190.33 N

Terodem-SP 200

balení obsah ks v balení objednací číslo

karton 2 desky

100x50 cm

1 190.55 M

Těsnící hmota pro větší defekty výfukového
systému.

Souprava se skládá z 1 plechovky těsnící
hmoty na výfukové potrubí a 1 m tepelně
odolné bandáže ze skelné tkaniny.

Utěsňuje vlasové trhliny a malé úniky z chla-
dícího systému.

• zůstává v chladící kapalině

• kompatibilní s nemrznoucími kapalinami,
které jsou běžně na trhu

Souprava na opravu výfuku Těsnící hmota na opravy chladičů 

balení obsah ks v balení objednací číslo

plechovka 250 ml 12 129.96 B

balení obsah ks v balení objednací číslo

blistr 200 g 12 103.96 A

Slouží k utěsnění malých otvorů a
trhlin ve výfukovém systému.

TeroGum těsnící hmota na
opravu výfukového potrubí

balení obsah ks v balení objednací číslo

plechovka 200 g 20 103.93 X

Odhlučňovací prostředky Rychlá pomoc



Víceúčelový prostředek pro intenzivní čištění za
pomoci stabilní aktivní pěny.

• čistí všechny skleněné plochy jako jsou skla
automobilů, zrcadla, světlomety apod.

• bezezbytku odstraňuje zbytky oleje, tuků,
leštěnky, usazenin z cigaretového kouře,
hmyzu a ptačího trusu

• jednoduché použití - po nastříkání se nechá
krátce působit a poté se setře čistým papí-
rem - to je vše

• pěnu lze rovněž spláchnout čistou vodou

Základ: alkoholový vodný roztok tensidů

Barva: bílá pěna

Čisticí prostředek na skla

balení obsah ks v balení objednací číslo

sprej 500 ml 12 147.41 Y

Loctite 8201 je univerzální penetrační te-
kutina, která uvolňuje spoje, maže, čistí,
suší a chrání před korozí ve všech 
oblastech strojírenství.

• odstraňuje vlhkost

• čistí a chrání

Pětiúčelový sprej 8201

balení obsah ks v balení objednací číslo

sprej 400 ml 12 26521

2120

Ošetření nátěru starších vozů.

• současně čistí, leští a konzervuje

• lze aplikovat i na vlhký lak

• obsahuje karnaubový vosk, což
je nejtvrdší přírodní vosk

Terowax

balení obsah ks v balení objednací číslo

plechovka

kanystr

1 l

5 l

12

1

100.30 C

138.71 C

Univerzální čistící prostředek pro oprav-
ny, například k čištění ploch před a po
lepení nebo utěsňování, právě tak jako
před opravami plastových částí.

Jako ředidlo je vhodné pro řadu výrobků
Teroson, například nátěry spodků, 
Terophon-SB 96 a řadu dalších.

Čistič a ředidlo FL

balení obsah ks v balení objednací číslo

láhev

kanystr

1 l

10 l

12

1

169.19 Q

194.88 H

Terosept je vodný roztok s aktivními složkami, zabraňujícími
růstu bakterií a plísní v klimatizační soustavě automobilu.
Terosept má výborný dlouhodobý účinek, jeho aktivní slož-
ky ničí bakterie a plísně a zabraňují po dlouhou dobu jejich
růstu. 

Barva: transparentní

Terosept

balení obsah ks v balení objednací číslo

kanystr 5 l 1 145.58 Z

Čistící prostředek pro rychlé
čištění za studena 

Teroklar Special rychle a spo-
lehlivě rozpouští silná znečištění
na automobilech, motorech a
strojních součástkách.

Oblasti použití:

• vysoce kvalitní, rychle účin-
kující intensivní rozpouštědlo
nečistot

• v kombinaci s odlučovači oleje nemá negativní vliv v
odpadních vodách

• vysoce kompatibilní s nátěrovými hmotami

• může být použito v tlakových čističích a parních 
injektorech

Teroklar Special 

balení obsah ks v balení objednací číslo

kanystr

sud

10 l

50 l

1

1

_

_

Slouží k čištění motoru, motorového prostoru a
částí motoru od oleje, nečistot a  lepkavých
nánosů.

• čistí sám

• čistí důkladně

Rychlý a prostý čistící postup. Nedochází
k narušení pryžových a plastových dílů
odolných vůči benzínu, jakož i vytvrzeného
laku.

Mycí prostředek na motory

balení obsah ks v balení objednací číslo

sprej 400 ml 12 109.20 V

Bezbarvé, vodu odpuzující mazivo a proti-
korózní přípravek. Chrání před zamrzáním
a odstraňuje hluk.

• vhodný zejména pro plastové a pryžové
díly

• neobsahuje freony

• použitelný jako mazivo nebo ochranný
prostředek

Silikonový olej ve spreji 

balení obsah ks v balení objednací číslo

sprej 400 ml 12 156.19 C

Prostředky pro údržbu a čištění Prostředky pro údržbu a čištění



Jemně účinkující alternativa agresivních čistících prostředků.
Odstraňuje barvy, lepidla, laky, pryskyřice, silikony, mazadla
a další těžce smývatelné nečistoty. Kromě jemně mleté
pemzy obsahuje čtyři hlavní látky, sloužící k péči o pokožku:
lanolin, aloe, jojobový olej a vitamín E.

• odstraňuje pevně lpící nečistoty

• biologicky rozložitelný

Čistící prostředek na ruce pro lakýrníky 
a mechaniky Loctite 7855

balení obsah ks v balení objednací číslo

plastová láhev 400 ml 12 31031

Výjimečný přirozeně působící čistící prostředek na ruce.
Vyrábí se z citrónové kůry a je biologicky rozložitelný.
Neobsahuje minerální oleje ani ropné produkty. Přídavkem
přírodní pemzy je dosaženo důkladného vyčištění rukou. Po
umytí ruce příjemně a přirozeně voní.

• čistící účinek na přírodním základě

• lze používat bez vody

• biologicky rozložitelný

• nezanechává olejový film

Čistící prostředek na ruce Loctite 7850

balení obsah ks v balení objednací číslo

plastová láhev

láhev

400 ml

3 l

12

4

30632

30640

2322

Gel na čištění rukou s účinkem
kosmetického krému. Čistí rychle,
důkladně a jemně.

Účinně odstraňuje veškeré ne-
čistoty, se kterými se lze běžně 
setkat v opravárenské dílně, 
např.:

- oleje a mazadla

- barvy a laky

- lepidla čelních skel a zbytky
polyuretanů

• mycí aktivní složky jsou  zalo-
ženy na přírodní bázi

• příznivý vliv na pokožku 
dodáním zbavených tukových látek

• klinicky testovaná snášenlivost na pokožce

• neucpává odpad, neboť obsahuje 
speciální mikrotřecí látku

Preventivní ochrana rukou před těžko
odstranitelným znečištěním, například 
barvami, lepidly, hmotami pro ošetření 
spodku automobilů apod.

Před započetím práce se vetře do
pokožky rukou a ponechá zaschnout 
1 až 2 minuty. Pokožka je chráněna 
před vnikáním nečistoty. Po práci se 
ochranný film jednoduše smyje
vodou.

Teroclean ForteOchranný krém na ruce

balení obsah ks v balení objednací číslo

dóza 600 ml 12 167.51 H

balení obsah ks v balení objednací číslo

dóza

souprava

4,5 l

kus

4

1

106.05 C

107.15 X

Slouží pro rychlé a dů-
kladné mytí rukou.

• šetrně působí na
pokožku

• neobsahuje písek

• ke každému 12,5 l
kbelíku se dodává
kartáček na ruce

Pasta na mytí
rukou Teroquick

balení obsah ks v balení objednací číslo

dóza

kbelík

350 ml

12,5 l

36

1

191.93 M

167.40 W

Praktický a hospodárný dávkovač pro 
pastu na mytí rukou Teroquick pro 
opakované plnění z kbelíku s obsahem 
12,5 l.

• obsah 2,5 l

Dávkovač přípravku Teroquick

balení obsah ks v balení

objednací
číslo

obsah kus 1 157.14 F

Prostředky pro údržbu a čištění Prostředky pro údržbu a čištění


