cenová
bomba

Akciová ponuka platná od 13.3.2019 do 30.4.2019.

Lepí + tesní

Aktívny čistič skiel

Čistič interiérov

S vysokou rozťažnosťou.
Elastická, všestranne využiteľná PU lepiaca
a utesňovacia hmota. Vynikajúce lepiace
vlastnosti na najrôznejšie materiály a povrchy.
Dlhý čas povrchového zasýchania.
S možnosťou brúsenia a lakovania.

Na odstraňovanie zvyškov hmyzu, vtáčieho
trusu, prachu, mastnoty, asfaltových škvŕn
z ciest, nánosov z nikotínu, zvyškov silikónu
a šmúh zo skiel, zrkadiel a lakovaných
povrchov.

Špeciálna čistiaca pena s antistatickou
prísadou na čistenie celého interiéru
vozidla. 1 prostriedok na všetko! Žiadne
stekanie prostriedku na kolmých plochách.

Obsah: 500 ml
Obj.č. 0890 25

Obsah: 500 ml
Obj.č. 0893 033

Obsah: 300 ml
Obj.č. 0890 100 1 (biela)
Obj.č. 0890 100 2 (sivá)
Obj.č. 0890 100 3 (čierna)

kúpiť >>

kúpiť >>

kúpiť >>

HHS CLEAN

Priemyselný čistič

Silikónový sprej

Čistiaci prostriedok, zosilňujúci zároveň
priľnavosť maziva na povrch - funkcia
primeru. Zvyšuje účinnosť a trvanlivosť
mazív. Odstraňuje akúkoľvek mastnotu
a nečistoty zo silne znečistených mazacích
miest.

Vysokoúčinný špeciálny čistiaci prostriedok.
Spoľahlivo odstraňuje silné nečistoty ako
vosk, šmuhy z gumy, zvyšky silikónu, oleja
a vazelíny, lepiacich pások, etikiet a pod.

Trvalo chráni, ošetruje a izoluje plastové,
gumené a kovové časti. Pôsobí antistaticky.
Chráni elektrické kontakty pred vlhkosťou.
Zabraňuje vŕzganiu a škrípaniu.

Obsah: 500 ml
Obj.č. 0893 106 10

Obsah: 500 ml
Obj.č. 0893 140

Obsah: 500 ml
Obj.č. 0893 221
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BMF-čistič

Univerzálny čistič R1

Ekologicky nezávadný čistič prevádzok,
strojov a dopravných prostriedkov.
Veľmi vysoký odmasťujúci účinok, napriek
tomu je prípravok jemný a šetrný voči
podkladovým materiálom. Neagresívny
voči lakom, gume a umelým hmotám.

Ekologický čistič pre vozidlo, dielňu, kanceláriu, interiér, koberce, čalúnenie a všetky
vodeodolné povrchy. Účinný i ohľaduplný voči materiálu, biologicky odbúrateľný.
Na strojové a manuálne čistenie. Už po krátkom čase pôsobenia odstráni znečistenia
od tukov a nikotínu, pigmentové škvrny a zaschnuté nečistoty.

Obsah: 5 l
Obj.č. 0893 118 2

Obsah: 5 l
Obj.č. 0893 125 005

kúpiť >>
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Mazivo HHS FLUID

Mazivo HHS 2000

Mazivo HHS 5000

Neodprskujúce tekuté mazivo. DUO-EFEKT:
vzlínavosť ako pri oleji a aktívna priľnavosť
a odolnosť voči tlaku ako pri mazive (tuku).
Prenikne všade, kde sa bežný tuk nedostane.

Najpredávanejšie mazivo Würth,
ktoré ťažko nájde konkurenciu. Vazelína
v spreji. Odolné voči vysokému tlaku. Dobré
mazacie schopnosti pri prenikaní do oblastí
s minimálnymi toleranciami.
Odoláva vysokým tlakom.

Plne syntetický olej s PTFE, s vysokou
vzlínavosťou a extrémnou odolnosťou voči
teplote do 200°C. Vhodný na mazanie
miest s najmenšími toleranciami a vysokým
tepelným zaťažením.

Obsah: 500 ml
Obj.č. 0893 106 4

Obsah: 500 ml
Obj.č. 0893 106

Obsah: 500 ml
Obj.č. 0893 106 3

kúpiť >>
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Mazivo
HHS LUBE

Mazivo
HHS DRYLUBE

Mazivo
HHS GREASE

Vytvorí tukový golier, ktorý bráni prenikaniu
nečistôt. Trvanlivé mazivo v spreji s EP
aditívami a technológiou OMC2. Vhodné
na mazanie vo vonkajšom prostredí.
Vynikajúce tlmenie hluku a vibrácií.

Na Suché mazanie. Suchý a neodprskujúci, syntetický vosk s PTFE prímesou. Vhodný
na mazanie rýchlo sa otáčajúcich prvkov,
napr. reťazí a súčastí strojov, oceľových lán,
reťazí motocyklov, atď.

Vysokokvalitné údržbárske mazivo bielej
farby, s dlhodobým účinkom a prímesou
PTFE. Odolný voči striekajúcej a slanej vode,
slabým kyselinám a lúhom.

Obsah: 500 ml
Obj.č. 0893 106 5

Obsah: 400 ml
Obj.č. 0893 106 6

Obsah: 400 ml
Obj.č. 0893 106 7

kúpiť >>

Medená pasta
CU 800
Medená pasta s odolnosťou voči vysokým
teplotám (do +1200°C) a vysokým tlakom.
S dobrou priľnavosťou, slúžiaca
na mazanie, ako separátor i ako ochrana
proti korózii.

Sprej: 300 ml
Obj.č. 0893 800

kúpiť >>
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Prostriedok
na rozpúšťanie
hrdze BOLTEX
Uvoľňuje pevne zahrdzavené spoje
chemickou cestou (chemickou reakciou).
3-krát väčšia účinnosť vďaka novému vzorcu
KENA® microfluid v porovnaní s bežnými
odstraňovačmi korózie, ktoré pôsobia
vzlínaným procesom.

Obsah: 250 ml
Obj.č. 0893 250 250

kúpiť >>

kúpiť >>

Zinok
svetlý
Zinkové povrstvenie odolné voči korózii
s farebným odtieňom žiarového pozinkovania. Na dodatočné ošetrenie
poškodených žiarovo pozinkovaných
obrobkov.

Obsah: 400 ml
Obj.č. 0893 114

kúpiť >>

Rezný kotúč na oceľ
Vysoká odolnosť proti zlomeniu. Maximálna rýchlosť 80 m/s. Ako základný materiál sa
používa štandardný oxid hlinitý (Al2O3), vďaka ktorému sa dosahuje dobrá kvalita rezania
a výnimočná trvanlivosť. Na rezanie plných materiálov, hrubostenných rúr, profilov, plechov
a pod. Balenie: 10 ks.

Ø 115 x 1,0 mm
Obj.č. 5997 587 190

Ø 125 x 1,0 mm
Obj.č. 5997 587 191

kúpiť >>

kúpiť >>

Diamantový rezný kotúč TURBO
Vhodný na rezanie napr. betónu, tehly, škridle a pod. Pre suché a mokré rezanie. Otvory
na nosnom kotúči pre chladenie. Presný rez. Max. obvodová rýchlosť 80 m/s. Výška
segmentov: 10 mm. Ø otvoru: 22,23 mm. Oblasti využitia: starý betón, vymývaný betón,
kameninové tehly, mäkké/tvrdé, betónové rúry, zámková dlažba, tvrdé pálené tehly.
Balenie: 1 ks.
Ø 115 mm
Obj.č. 0668 154 115

Ø 125 mm
Obj.č. 0668 154 125

kúpiť >>

kúpiť >>

Diamantový rezný kotúč ECO
Určený pre suché rezanie s deleným a špeciálne tvarovaným segmentom
pre vyššiu presnosť rezu a dlhšiu životnosť. Max obvodová rýchlosť 80m/s.
Výška segmentu 10 mm priemer otvoru 22,23 mm. Oblasti využitia: Betón, starý betón,
vymývaný betón, armovaný betón, kameninové tehly, zámková dlažba, tvrdé pálené tehly
a pod.
Oblasti využitia: starý betón, vymývaný
betón, kameninové tehly, mäkké/tvrdé,
betónové rúry, zámková dlažba,
tvrdé pálené tehly.

Balenie: 1 ks, Ø 260 mm
Obj.č. 0668 000 235

Starý betón, betón

Vymývaný betón

Zámková dlažba

Betónové rúry

Kameninové tehly,
mäkké/tvrdé

Pálené tehly, tvrdé

kúpiť >>
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Würth spol. s r.o.
Pribylinská 2
832 55 Bratislava 3
www.wurth.sk
Bezplatná zákaznícka linka:
✆ 0800 121 854

© Würth spol. s r.o., Bratislava. Všetky práva vyhradené.
© W-SK ℅ 03/2019 ℅ akcia1090_w
Vyobrazenie produktov má ilustračný charakter a môže sa odlišovať od dodaného tovaru.
Vyhradzujeme si právo produktových zmien a tieto zmeny sme oprávnení previesť kedykoľvek
aj bez predošlého informovania. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené tlačovými
chybami. Katalóg má reklamný a informačný charakter a neslúži ako záväzná ponuka.
Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

