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NUTRIFLON GREASE 
Art. č. 03.0200.9999   Patrona 400 g        Art. č. 03.0201.9999   Tlaková nádoba 200 ml 
Je vysoce jakostní netoxický univerzální bílý mazací tuk na bázi čistých farmaceutických olejů, který 
je díky svému jedinečnému složení zařazen do kategorie H1 v registru NSF a proto je zvláště vhodný 
v potravinářském průmyslu. Je k dostání i v tlakové nádobě 200 ml, kde je jednodušší a úsporná 
aplikace – netrhá se. Produkt obsahuje speciální antioxidační příměsi a příměsi chránící proti korozi  
a proto je použitelný i ve vlhkém prostředí. Navíc má produkt při vysokém zatížení mimořádnou 
mechanickou stabilitu, což s vynikající přilnavostí zaručuje perfektní mazání a dlouhou životnost. 
Tlaková odolnost je větší než 500 kg podle IP239 a tepelná odolnost je od –20°C do +165°C.  
Nutriflon Grease je ideální univerzální vazelína při použití v potravinářském průmyslu, kde může dojít 
k náhodnému styku s potravinami. Slouží např. k mazání dopravních pásů, řetězů, obslužných kabelů, 
plnicích systémů, mazání ložisek a přirozeně pro tlakové maznice. 
Registrační číslo NSF: 138144 
 

NUTRIFLON GREASE SPRAY 
Art. č. 03.0210.9999   Sprej 500 ml 
Je univerzální vysoce jakostní jemný mazací tuk na bázi čistých syntetických olejů, 
který je díky jedinečnému složení zařazený do kategorie H1 v registru NSF a proto 
zvláště vhodný pro použití v potravinářském průmyslu. Velmi dobře odolává vodě, 
parám a organickým kyselinám, má teplotní odolnost  –50°C až +200°C, odolnost 
proti tlaku 500kg dle IP239, proto je vhodný pro použití ve vlhku a při tepelném 
zatížení. Velmi dobře proniká mezi pohyblivé díly. je vhodný pro mazání 
dopravníkových pásů, řetězů, kloubových spojení, obslužných kabelů, kluzných 
ložisek atd. 
Registrační číslo NSF: 138262 

NUTRIFLON OIL 
Art. č. 03.1100   Kanystr 5 l 
Tento farmaceutický polosyntetický čirý olej je díky svému jedinečnému složení zařazený do kategorie H1 v registru 
NSF a proto zvláště vhodný v potravinářském průmyslu tam, kde může dojít ke kontaktu s potra-vinami. Má nejen 
speciální přísady minimalizující tření a tím i opotřebení strojů, ale i aditiva dlouhodobě chránicí před korozí kovové 
díly přicházející do styku s potravinami. Pro vysoký index viskozity (> 130), který se nemění při nízkých i vysokých 
teplotách i vysoký viskozitní stupeň (46), je v potravinářském průmyslu ideální pro mazání všech běžně používaných 
strojů, které se i za mrazu lehce rozeběhnou a jsou dobře mazány i při vysokých provozních teplotách. Olej nepění, 
proto je bez problémů použitelný u strojů s olejovou lázní, ale i při tlakovém mazání. Používá se k mazání a ochraně 
řetězů a jejich vedení, valivých ložisek a jiných pohyblivých dílů. Je ideální pro vzduchové kompresory, vakuové  
a vodní pumpy, hydraulické systémy, rozvody stlačeného vzduchu, řetězové dopravníky apod. 
Registrační číslo NSF: 138323 

NUTRIFLON LUBRICANT OIL 
Art. č. 03.1200.9999   Sprej 500 ml 
Je vysoce jakostní univerzální olej na bázi čistých syntetických olejů, 
který je díky svému jedinečnému složení zařazen do kategorie H1 
v registru NSF a proto je zvláště vhodný pro použití v potravinářském 
průmyslu tam, kde může dojít k náhodnému styku s potravinami. Díky 
obsahu PTFE vytváří tenký ultra hladký mazací film a dlouhodobě 
chrání povrch proti korozi. Má vynikající přilnavost  na různých 
povrchách a zvláště ve vlhkém prostředí garantuje perfektní mazání 
v širokém rozsahu teplot od –20°C do +220°C. Jeho vysoká vzlínavost 
usnadní demontáž pevně usazených dílů. Slouží např. k mazání 
transportních řetězů, drah, kloubových spojení a ozubení zvláště tam, 
kde je nutný ultra hladký mazací film. 
Registrační číslo NSF: 138263 

NUTRIFLON CLEANER  
Art. č. 04.1500.9999  Láhev s rozprašovačem 1 l   Art.č. 04.1501.9999  Kanystr 5 l  
Je profesionální čistič se silně odmašťovacím účinkem, který díky svému jedinečnému složení 
je v registru NSF zařazen do kategorie A3 a proto je vhodný pro k pravidelné údržbě 
v potravinářském průmyslu. Díky konzistenci má dobrou přilnavost. Je téměř bez zápachu. Má 
lehce mořicí účinek. Používá se k čištění a odmaštění umyvadel, pracovních stolů, strojů, 
dopravníkových pásů, řetězů, kloubových spojení, obslužných kabelů,kluzných ložisek atd. 
Registrační číslo NSF: 138207 
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Je průhledné, přelakovatelné, perfektně brou- 
sitelné, nestékající gelové pomalu vytvrzující 
sekundové lepidlo určené k lepení i vyplnění 
malých poškození plastů a kovů (vrypů 
apod.), např. nárazníků, zrcátek, atd. 

SPRAY ADHESIVE   Art. č. 01.0108.9999 
                                      Sprej 500 ml 

Nově vyvinuté transparentní  
kontaktní lepidlo se silnou přilnavostí 
je vhodné pro rychlé a účinné slepení 
plastů, gumy, látky, plsti, fólií, kovů, 
lepenky atd. Nová nastavitelná tryska 
umožňuje regulaci (snížená spotřeba, 
žádné chuchvalce a ucpávání).  
Krátkodobě lze ještě korigovat. 

           FAST GLUE 1+3    
           Art. č. 01.0611.6100                                   Atr. č. 01.0613.6100 
           Žlutá lahvička 20 g                                    Modrá lahvička 20 g 

Univerzální řídké 
sekundové lepidlo 
specielně určené na 
slepování gumy a 
měkkých plastů. 

Univerzální sekundové lepidlo 
specielně určené na tvrdé 
materiály, jako je kov, 
elektronické součásti (desky 
tištěných spojů) a tvrdé plasty. 

QUICK BOND ACTIVATOR  
Art. č. 01.0136.9999  Sprej 150 ml 

Tento aktivátor byl vyvinut k rychlejšímu vytvrzení 
produktu Quick Bond, ale je možno ho použít i na  
mnoho jiných produktů na bázi kyanoakrylátu. 

EASY-BOND    Art. č. 01.0403.6100     
                            Dóza  250 ml 

Je univerzální gelové kontaktní 
nekapající lepidlo bez obsahu 
acetonu určené pro mnoho 
povrchů. Je transparentní, jedno-
duše se zpracovává. Má silnou 
přilnavost dokonce i na vlhkém 
povrchu. 

INNO-LOCK 1 + 2 + 3 

Art. č. 01.0602.0270 
Modrá lahvi čka 50 ml 

Art. č. 01.0603.0370 
Zelená lahvička 50ml 

Art. č. 01.0601.0730 
Fialová lahvička 50ml 

Zajištění závitů lehké je produkt 
pro spoje, které nevyžadují velkou 
pevnost (např. závitové spoje 
v elektronice). Zabezpečí spoj 
momentem 2 - 6 Nm. 

Zajištění závitů a ložisek se střední 
pevností zabezpečí spoj momentem 
4 - 8 Nm. 

Zajištění závitů a ložisek s vysokou 
pevností je produkt pro zajištění 
mnoha druhů přírubových, 
závitových a jiných spojů. 
Zabezpečí spoj momentem  
25-35 Nm. 

MULTI-GASKET 300  
Art. č 01.1418.0775    Kartuše 310 ml 

Je vysoce kvalitní snadno zpracovatelná univerzální 
těsnicí hmota na bázi synt. kaučuku pro všechny typy 
těsnění s perfektní přilnavostí na plastech, sklu, kovu 
hliníku, atd. Rychle schne, vytváří během 30 minut kůži. 
Je odolný vůči teplotám ( –60°C až +260°C, krátkodobě 
až +315°C), mnoha olejům, chemikáliím, mazivům a soli. 
Odpovídá DIN 18545 třída E. Používá se jako 
plnohodnotná náhrada různých druhů pevných těsnění 
skříní (motor, převodovka, apod.). 

QUICK BOND      Art. č. 01.0636.6100  
                                Tuba 10 g 

EASY SEAL XS  
Neutrální silikon – kartuše 310 ml 
Art. č. 01.1449.1095-stříbrošedý, 
                  .. 51.6080-transparentně šedý,  
                  .. 52.6090-transparentní, 
                  .. 53.0100-bílý, 
                  .. 54.0070-světle šedý, 
                  .. 55.0820-pergamonový, 
                  .. 56.0000-černý,  
                  .. 58.9007-barva nerezu 

Je univerzální vysoce kvalitní lehce zpracovatelné trvale 
elastické plošné těsnění na bázi synt. kaučuku nahrazující 
různé druhy pevných těsnění. Má jedinečný ventil 
s regulovatelnou rychlostí výstupu materiálu. Je vhodné 
pro větší i menší použití. Snadno a rovnoměrně se nanáší, 
nedochází ke ztrátě materiálu, v načaté dóze nevysychá, 
rychle schne a má výbornou přilnavost. Je optimálně 
odolné vůči vysokým teplotám (až +270°C) a jiným 
vlivům např. chemikáliím (olej, chladicí kapalina). 

EASY GASKET  
Art. č. 01.1407.0000 Tlaková nádoba 275 ml 
 

Je bezrozpouštědlový trvale elastický silikonový 
tmel. Pro své jedinečné vlastnosti je použitelný na 
těsnění i na nejvýše choulostivých povrchách. Má 
vynikající přilnavost na většině povrchů jako 
přírodní kámen, beton, keramické a glazované 
obklady, dřevo, kovy a také mnohé plasty. Jednoduše 
se aplikuje, má rychlou tvorbu kůže, výbornou 
odolnost proti UV záření, teplotní odolnost –40°C až 
150°C a odolnost proti plísním dle ISO 846, proto je 
velice vhodný i pro oblast sanitární techniky. 
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INNOFLEX SEALER 
Art. č. 01.1404.0100 Plechovka 1,2 kg 

EASYFLEX-SEALER 
Art. č. 01.1409.0100 Kartuše 310 ml 

Je ideální rychleschnoucí karosářský tmel pro 
profesionální utěsnění dílů karoserie, jako např. 
švy při bodovém svařování, spoje kovů a švy se 
strukturou; je dobře roztíratelný štětcem, proto 
umožňuje docílit původní originální strukturu. 
Je trvale elastický a díky silné přilnavosti 
výborně chrání. Rychle schne – je rychle 
přelakovatelný všemi typy laků. 

EASY GUN-SEALER Kartuše 310 ml 
Art. č.   01.3420.0100 - bílý 
             01.3433.0000 - černý 

Je stříkatelný tmel na bázi syntetické gumy, který 
díky svému složení a jednoduchému zpracování 
specielní snadno regulovatelnou pistolí (90.0919) 
umožňuje docílit původní originální strukturu 
stříkaných těsnění karoserie. Rychle schne, 
zůstává trvale elastický. Lze ho snadno přelakovat. 
Má nízkou spotřebu při aplikaci.. 

SPRAY-SEAL LS
 

SPRAY-SEAL HS je stříkatelná karosářská těsnicí hmota na bázi 
MS polymeru bez obsahu izokyanátů, která díky svému 
jedinečnému složení i mnohostranému použití při aplikaci snadno 
regulovatelnou pistolí IN90.0919 umožňuje docílit původní 
originální struktury stříkaných těsnění švů karoserie různých 
výrobků. Je vhodná i pro roztírání štětcem při těsnění např. 
přeplátovaných a podobných spojů.  Jednoduše se nanáší, je trvale 
elastická. 
Po nanesení lze HS i LS přelakovat „mokrý do mokrého“ všemi 
druhy laků (po 30 minutách, ale ne později než po  
4 hodinách). Pokud má být Spray-Seal přelakován po  
4 hodinách a později, je nutno předtím použít primer na plasty. 

Kartuše 290 ml  
Art. č.  
01.3472.0100 - bílý 
01.3473.0000 - černý 
01.3474.0080 - tmavě šedý 

SPRAY-SEAL HS 

Art. č.  
01.3469.0000 - černý 
01.3470.0850 - okrový 
01.3471.0070 - světle šedý  
 

ADHESEAL 
Art. č.   01.2421.0100 Kartuše 290 ml - barva bílá                                                                              
             01.2422.0100 Fóliová kartuše 600 ml - barva bílá  
             01.2423.0000 Kartuše 290 ml - barva černá 
             01.2424.0070 Kartuše 290 ml - barva světle šedá 
             01.2447.0980 Kartuše 290 ml - barva hnědá 
             01.2448.0880 Kartuše 290 ml - barva béžová 
             01.2449.0060 Kartuše 290 ml - barva tmavě šedá 
             01.2450.0375 Kartuše 290 ml - barva zelená 
             01.2451.0000 Tuba 50 ml - barva černá 
             01.2458.0000 Vědro 20 kg - barva černá 
             01.2458.0100 Vědro 20 kg -  barva bílá 
             01.2460.0100 Sud 200 l -  barva bílá 
Minimální odběr kartuší jiné barvy než bílé a černé je 24 kusů  
a velikosti jiné než 290ml je 15 ks!!! 

Adheseal je trvale elastický tmel na bázi MS polymeru s vysokou 
pevností bez obsahu rozpouštědel, proto po vytvrzení nepraská  
a nesmršťuje se. Má velmi dobrou přilnavost na většině povrchů 
(suchých a v některých případech i mokrých). Je vhodný i na utěsnění 
dílů, které budou bodově svařovány (svařovat „za mokra“). Je 
přelakovatelný většinou laků i „mokrý do mokrého“ (po 10 minutách, 
ale nejpozději do 4 hodin). Je teplotně odolný od –40°C až do +100°C. 
Použití  v autoopravárenství: Lepené a bodově svařované díly 
karoserie, švy dveří, okraje překrytí a přehybu plechů a skoro všechny 
původní švy z výroby.  
Použití v průmyslu: Slepení a utěsnění přírodních kamenů (jako je 
žula a mramor), ve stavebnictví např. montáž desek ve štítech apod.  
a téměř všechna ostatní použití při lepení a utěsnění (jak za sucha tak 
ve vlhku).  
Nanášejte při teplotě minimálně +5°C na čistý a odmaštěný podklad. 
Při  karosářských pracích musí být poklad též suchý. Pokud má být 
později přelakován, smí být housenka uhlazena pouze vodou. Při 
aplikacích, kde má Adheseal pravidelně zachycovat pohyb, 
přimíchejte do dvousložkových laků změkčovací přísady (dbejte 
pokynů dodavatele laků!) a vždy dodržujte předepsanou dobu 
odvětrávání! Při přelakování po době delší než 4 hodiny vždy nejprve 
naneste primer na plasty! 

SPRAY-SEAL LS je stříkatelný 
karosářský tmel na bázi MS polymeru 
bez obsahu izokyanátů, který díky svým 
protikorozím vlastnostem, odolnosti 
proti oděru, nárazu a povětrnostním 
vlivům poskytuje při plošném nástřiku 
(„plastizol“) výbornou ochranu zvláště 
dílům karoserie, které jsou těmto vlivům 
vystaveny, jako např. prahy, nosníky 
šasi, podlahové plechy, podběhy 
blatníků apod. Díky své uzavřené 
struktuře a flexibilitě SPRAY-SEAL  LS 
výborně tlumí hluk a je možno ho 
nanášet i v minimálně 1,5 mm silné 
vrstvě. 

Je ideální rychleschnoucí karosářský tmel na bázi 
syntetické gumy pro profesionální utěsnění dílů 
karoserie. Dobře se roztírá, netáhne žádná vlákna, 
proto je možné dosažení původní struktury. Je trvale 
elastický a díky své silné přilnavosti výborně chrání. 
Rychle schne a v závislosti na tloušťce vrstvy je po cca 
30 minutách přelakovatelný libovolným autolakem. 
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INNO-SEAL    MS polymer - kartuše 290 ml 

Jedinečný trvale elastický montážní tmel odpovídající 
nejnovějším technikám SPUR polymerů. Produkt je 
zvláště vhodný pro lepení nebo těsnění na téměř každém 
povrchu v sektoru automobilovém a stavebním, jako kov, 
hliník, beton, kámen, dřevo, stavební fólie, PVC, EPDM 
guma, měkké („rybníkové“) fólie apod.  
Má výbornou přilnavost na téměř každém povrchu, 
vysokou pružnost, vynikající odolnost proti vodě, teplotní 
rozsah –35°C až +90°C, dlouhý otevřený čas pro 
zpracování, je bez rozpouštědel, izokyanátů a silikonu. 

VERSABOND - SPUR polymer     Art.č. 01. 2416.0000 - kartuše 310 ml

Je jedinečný produkt pro těsnění 
téměř všech povrchů, obzvlášť 
vhodný pro automobilový průmysl  
a autoopravny (lepené a bodově 
svařované díly, švy dveří, okraje 
překrytí a přehybu plechů  
a v podstatě všechny originální švy)  
a nesčetná použití při utěsnění (jak za 
sucha tak ve vlhku) ve stavebnictví, 
průmyslu dřeva, kovu a přírodního 
kamene. Je to tmel na bázi MS 
polymeru bez zápachu, neobsahuje 
izokyanáty ani rozpouštědla, proto po 
vytvrzení nepraská a nesmršťuje se. 
Má vynikající přilnavost na většině 
povrchů. Je téměř okamžitě 
přelakovatelný a přetíratelný. 

VERSA TAPE  
Art. č. 01.1341 - 12 mm x 20 m 
Art. č. 01.1342 -   5 mm x 20 m 
Je butylová trvale lepivá těsnicí 
páska v roli optimální pro rychlé, 
jednoduché a stálé utěsnění 
s mnoha možnostmi použití jako 
např.: průchodky kabelů, 
odstranění skřípání obložení, 
utěsnění přeplátovaných spojů, 
utěsnění držáků SPZ. Páska je také 
velmi vhodná pro použití při 
působení silných povětrnostních 
vlivů. 

PRESS TAPE  
Art. č. 01.1346.0000 -   6 mm x 5 m 
Art. č. 01.1347.0000 - 10 mm x 5 m 
Butylová trvale lepivá těsnicí šňůra ∅ 6 a 10 
mm, s pěnovým jádrem, která se používá mimo 
jiné k utěsnění zadních světel, posuvných 
střech, obložení dveří atd, aby se zabránilo 
vniknutí vody. Je velmi elastická, takže utěsňuje 
na 100%. Při aplikaci se nic neušpiní a není 
třeba po upevnění nic čistit. 

INNO-LOCK 
Anaerobní zajišťovací produkt pro spáry 0,1-0,3 mm, vyvinutý podle nových technologických poznatků ve třech 
stupních pevnosti (střední, silný a extra silný) rozeznatelných podle barvy. Je vynikající i k zajišťování šroubů 
s velkým průměrem a větším stoupáním (brzdové kotouče a třmeny, kloubové hřídele, příčná ramena ap). 
Spolehlivě přilne bez primeru nebo aktivátoru na kovech ať pozinkovaných nebo holých, těsní a chrání proti 
korozi. Zamezuje vibracím mezi díly, nemusí se používat pérové podložky ani zajišťovací či kontramatky. Je ve 
formě gelu, proto neodkapává, je úsporný a použitelný v každé poloze, tedy i nad hlavou. Láhev s pumpičkou 
zamezuje úniku produktu, zachovává jeho stálou kvalitu a zajišťuje přesné dávkování na požadovaném místě. 

INNO-LOCK MEDIUM (modrý)  
Art. č. 01.0604.0155 
zajišťuje závity do 6 mm. Demontáž je snadná 
(povolovací moment 13-22 Nm). 
INNO-LOCK STRONG ( červený)  
Art. č. 01.0605.0755 
zajišťuje závity 6-10 mm. Demontáž je možná, ale 
potřebuje určitou sílu (povolovací moment 22-33 Nm). 
INNO-LOCK EXTRA STRONG (zelený)  
Art. č. 01.0606.0355 
zajišťuje ložiska a závity nad 10 mm. Demontáž jen  
velmi obtížná (povolovací moment 23-40 Nm). 

Art. č.  01.2432.0070 - šedý 
            01.2432.0000 - černý 
            01.2432.0100 - bílý 


