
::.ra*,,],' :. :.':::::',"'
APEX §ysterres

Lř F_.lÉ--_d.

oDslnAlloYA(t
[0ROz1,ouJI

. A tAzlvA

Silný odírnňovoř ni HocÍleirtung tonlóler lo:onl
[ó velmi dobró rozpínotí l(hopnorli, rozpoušlí i vslmi tíezivčlé kovové iósli, úiiín,

proti zbytkům lepidlo, špíně o pryskyřid, neobsohuie silikon.

óx5()0ml 127,1 211

5l 988 988

0lei no vrlóní o řezóní l{othlelrtrrgr lohl- rrd §óroliiil
Pro obernó ož slředně lóžké obróbění ve zprorovóní kovů. (hrúní nóiodi o

m0leíiúl, Pro n9iřhlší ře.óní zúvilů. Pro chlouení o moiliní při vrlóni řerúfii,

souslruženi, Írózovóní o íormovóní,

6x5O0ml | 830 305

oleiovó pěno no vrtóní,

íezóní
Hodrlolsbrg lohr, rnd Sóneldiilxhorn

Přilnovrí pěno, mísitelnó se všemi th|odkími mozivy no vodní bózi. Pro vrtdni,

řezóni o írtizovtini
óx5O0ml l ó8ó 2B]

Vysore lykonné mozivo llothlelstrrgs &lrmlcíhn níl PííE
Promozóvó polryblivó řósli, klsré isou vyýOrlcny vyso|ému tloku, otřesům o

vibrorím. Vynikoikí mozdni no sucho o vloýnoýi při nouzovém běhu díky

obsohu PTt[. Dobró odolnosl vůči rhemikóliim

óx5O0ml 101 4 ]ó9

§UPtR " muhifunkini sprei §uper - dos 0dglnol tuhlírnhlomsply
Multiíunční olei, heni působi ioko odstroňovoi rzi, mozoci sprei, sprej no

kontokty, ontikorozní orhrono o řisticí piíprovek no výrob§ z kovu.

l{eobsohuie silikon o neorvskvřičnoti

óx5{)0ml 888 ]48

5UPtR - multilunkřní olei §uper - Orlglnol tulttfonkfiorról
0dstroňuie rez, thróni o promozóvó řósli slrojů o přístroie. (hróni před korozi

o nxidnri
5l ] ]78 lli8

VúLnnnú nnlltií,,n!řní nlpi Hothlclrlungs tulti6l 0dstroňuie rez, rhrúni o promoróvó črisli slroiů o příslroie. [hróni před korozí

o oxidorí

x l00 ml l ?t}i) 200

5l 1i 78 l l78
0 lldnl lr§cní

groblórů Silný uvolňovoř rzi Mo52 lnrendv Rosflósrr to§2 6x5O0ml b42 l07

l l78 1 l78

Vysoce úřinný groÍilový olei Huhlelrrrgr GlophFÓl óx5O0ml l l40 l90

8l0 810

Vysoo výkonný silikonový

sprei
Hothlelrtrryr Slllkomploy

!íteúřelový mozocí o oše|řuikk příptovek no kovy, plasty o pryž, Je vhodný i

pío použili v polroyinóř§kém průmyslu- Jeho vysokti odolnost proli vodě chróni

ořerl nežódourim nromrrrinim

óx5O0ml 762 12l

§ilný odstroňovor ni Ahlv llrodórcr (Powcll
flyrhle rozpoušli exkémně zrezivólé róvilové spoje, peío, tyče 0pod. 0

rmožňuie snodněiší próci pii krolii dohé půs0beni, Účinné 0dsll0ňUie neiisloly

zbvlkv oleie, prvtkvřki o zbvtkv leoidlo z kovovýrh čóstí.

óx5O0nl 1272 212

Muhifunkřní PTt[ sprei Hothlcirlrrgs PllE §pray

Univerztilni mqzocí o ochronný proslředek no synlelkké bózi k mozúni řóslí

,ystovených lysokému lioku o extrémním leploíóm (od 30 .( oŽ do 450 "t)
Velmi dobíli vodoodpudivos| 0 efeklivní o.hron0 př€d korozí.

óx5O0ml l5l 8 253

lysoce úiinný syntetkký ole §yntlre*Ól
Mozotí o ošetřující proilředek no kovy, pryž o plosly, s vysokou mozoei

vhonno<lí lVl(Á ] 80íl§}
óx5O0ml 954 ]59

oPntvY A

úoržrr
lnolé r*ovóní

hodrory !

Studený sprei lrtenrlv Kóhcrply

(hlození o smršťovdní souřóstek ož do-50o(. |Jsnodňuie odslroňovóní potří s

|epelným norušením řonzislorů, rezhlorů old. Usnodňuie montóž pouzder,

lnžhck hřírlpIí ntrl 0rlrhnněni ivúlrniclr

óx9O0ml ] 830 305

l(eromickó pasto Hothleísírngs l(aonllpoíc
i,lozóni o rozděIovúní spoiů 0 zóvitú, kleré i,ou yystoveny vysokému lloku o

leololě, Teolohě ýgbilní ož do *l500'(. óx2()0g 2l48 358

lxprcsní sprei no konlokty Hot}leirtrrgs íomhrproy
Vysore úiinný čislid eíeirl, odJirqňuie vlhko§ti způsobenti poškozeni, inlenrivně

wlěsňuie vlhlrosi
óX5O0ml 894 l49

silikonovó mozivo lloólelstngr §iliko*§průhlen
Ádhezní mozivo s vl,sokým podilem silikonu no kovy, plosty o pryž. Skvčló

k|urné o mozocívlos|nosti
ó)(5O0ml 762 127

Suthý mozotí sprei Hoóleistongs Ňtkenglel§proy
Mozivo o oddělovoi pro minerrilní o kovové podklody. Snižuie tření o

onotřehcni vhodnÝ rln nrninóhn nrn<lřprlí
ó X 500 ml- ] 404 234

Mčděnri pos|o Horlleirturgs írplcrprtc
Poskytuie úřinnou othronu o kluznou vrshu lepelně vysoce zotíženým dílům,

§kvělé montóini morivo
óX2Í)0ml 2214 369

Měděný sprei Hothleirtrngr trplersproy
Usnodňuie monltiž o demontúž, idedlní ioko monlóžní rnuzivo pro řubltové o

nřirlhové irolhovnnó <nnip
óX5t)0ml 9ó0 1ó0

Aklivni sprei odholuiíci

nelěsnOsli
Ahlv tcdsdt§pny

Lze pouiít ve všech plyndrenshith společnosleclr zobývoiitírh se instolotí o

teslovónífi rnřízeni. S iého pomorí se odholí i ty neimenší riliíy v ploýOvý(h

n lrovouirh tnrhlrÉrh

óx4O0ml l 200 200

{)thrnnn píi svořovúni Huhleisnrg §dwelP.§thutr

Vytvtiří ochronný íilm, který zrbroňuie ulpívrini rozsřiku ze svořovdní ber

poškození lvorového tpoie. Svorové kopky zůslóvoií volně leiel no pov*hu o

snqdno se stkuii.

óx4{)0ml l080 ]80

Bíló víreúčelové mozivo ve

spreii
Hotltlďstngs WeiPu §priilcfi

Mozivo o konzenonl no póky, ozubend kolo, klodky, zrivěsy, ložkko, hnoci

řetěry no dvoukolovýth voridleth o obsolutně všerhny dolši po|ryblivé čósli.
óX5()0ml 1 200 200

not.ílúlů. Mozivo no lono o ozubenó

kolo
lloúlolnurgs Dlohrell urd Zolnrudfsfi

Mozúni methonkky rysote numóhoných dílů. Pro mozriní loikek, lon,

noviiúdkú, ozubenýth kol, řslězoyý(h kol, řelězů, lyří old.
óX5O0ml l 200 200

Tmel no motory o kryty
toiororr rEd Gehórscdichtrrosrg Pro veikeré pružné lmelití o těsnki oplikote. Truols pružný, |eplohě odolný 0l

-ó()"t do *300"t óx2O0ml l 584 264

Tmel nn motory o kryty flotolendlúmorre órrrý
Tésnění molorů, převodovek, krytú, konteinerů, otd. Tnole pružný teplotně

odolnÝ od "50'( do *1 80't óx2O0ml l830 305

§prei no úrlržbu bnd llotlloistrngs Brrnscr§orvlrl§pruy
Speciúlní mozivo pro údržbu bnd. lto ÁBS l t5P. Nesktpfrvó, nevodivó o

úřinnú lroíikorozní orhrono.
óx5()0ml l 830 Ju)

(ktič no sotí systém o

klop|,v

Hodrleistungr Drorrclkloppr* unď

lnromrelnhr
0dstroňuie zbytky pryskyřie o usozeniny v oblo$i úni o no ventilsrli o

kIopkóch škrlkího ventilu
6x5O0ml 10]4 ló9

§ondo pro čistič no socí

<Wlóm

§orfu pro ťlrťč ro rld §ýíó]
a-_--_--_r_r___ Sondo pro čhlič no soti systém o klopky ó09705 lks 80 80

Sprei no 4lsokorychlostni

řFJĚa
Hothlďstrrgr l(amsproy

Plně syntetirké, bezborué vysokorychloslni mozivo s oplimrilní mazivoslí při

wsokém tloku {1900t{l
óx5O0ml 822 l37

Vysore n/konnó mozivo llothleirlun gs Holrchrnlelsbll
Mozóní dílů qrrtovenýrh vysoké zótěži l tloku. 0dolný vůči vodě (i sloné},

slobému louhu o kvre|inrim
óx5O0ml l0l4 1ó9

Montúžni o kluzný

nrottřcdpk
ítlontoge nd Gleltrnllnl Profi Pomůtko pro montdž gumovóho těsněni. ]0r l005 l005

[epidlo ll&ďgrnetull2l(
Dvousložkové epoxidové lepidlo pro rythlé oprovy spoiů, vyplňovúní o tmelení

mnoho mnleriólů (kov, sklo, keramiko, dřevo, plosly 0 gumo).
óx2Jml* 1b74 179


