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∅ 3–35 mm obj.č. 438650
∅ 3–45 mm obj.č. 212175

Profi řezák s vodícími kolečky pro dělení
měděných, tenko stěnných, nerezových 

a ocelových trubek s výsuvným 
odhrotovačem a náhradním řezným 

kolečkem v rukojeti

obj.č. 00573.01

Dělení trubek

Profesionální řezák MINGORI 3-35, 3-45

náhradní kolečko
v rukojeti

obj.č. 1010
integrovaný výsuvný odhrotovač

čtyři vodící válečky
pro přesný řez

Kvalitní řezák na měděné, hliníkové, mosazné, tenkostěnné
nerezové a ocelové trubky se srážečem vnitřních hran v rukojeti.

Řezák MINGORI 3-30, 3-35 Profesionální řezák ICOMAR 3-35, 3-45

Profi řezák s vodícími kolečky
pro dělení měděných, 

tenko stěnných, nerezových 
a ocelových trubek 

s výsuvným odhrotovačem 
a náhr. kolečkem v rukojeti

řezák ∅ 3–35 mm obj.č. 00572.28
řezák ∅ 3–45 mm obj.č. 00572.45
ND kolečko na Cu obj.č. 00573.01
ND kolečko na Cu - INOX obj.č. 999049
ND kolečko na INOX s ložiskem obj.č. 00573.09

Řezák MINGORI 1/8-2”

Vysoce kvalitní řezák ocelových
trubek do 2” s kalenými 
opěrnými válečky 
a precizním uložením 
řezného kolečka 
na zajištěném čepu.

řezák ∅ 1/8 - 2” obj.č. 270243

ND kolečko na ocel obj.č. 999041

Poziční řezák na měděné, hliníkové,
mosazné, tenkostěnné nerez. a ocel.
trubky. Dlouhá životnost, kvalitní 
provedení, výměnná řezná kolečka.

Řezák s vysokou kvalitou a přesností,
snadno použitelný pro řezání trubek
z mědi, hliníku a nerezové oceli.

Kvalitní poziční řezák na měděné,
hliníkové, mosazné, tenkostěnné 
nerezové a ocelové trubky.

Řezák s vysokou kvalitou a přesností,
snadno použitelný pro řezání trubek
z mědi, hliníku a nerezové oceli.

řezák ∅ 3–16 mm obj.č. 270069
ND kolečko na Cu obj.č. 00573.01
ND kolečko na Cu - INOX obj.č. 999049
ND kolečko na INOX s ložiskem obj.č. 00573.09

Řezák MINGORI 3-16

Řezák MINGORI 3-25, 3-30

Řezák ICOMAR Mini poziční 3-16

Řezák ICOMAR Mini  poziční 3-30

řezák ∅ 3-30 mm obj.č. 116978
řezák ∅ 3-35 mm obj.č. 438605
ND kolečko na Cu obj.č. 00573.01
ND kolečko na Cu - INOX obj.č. 999049
ND kolečko na INOX s ložiskem obj.č. 00573.09

řezák ∅ 3–16 mm obj.č. 00572.16
ND kolečko na Cu obj.č. 00573.01
ND kolečko na Cu - INOX obj.č. 999049
ND kolečko na INOX s ložiskem obj.č. 00573.09

řezák ∅ 3–25 mm obj.č. 267885
řezák ∅ 3–30 mm obj.č. 213271
ND kolečko na Cu obj.č. 00573.01
ND kolečko na Cu - INOX obj.č. 999049
ND kolečko na INOX s ložiskem obj.č. 00573.09

řezák ∅ 3–30 mm obj.č. 00572.28
ND kolečko na Cu obj.č. 00573.01
ND kolečko na Cu - INOX obj.č. 999049
ND kolečko na INOX s ložiskem obj.č. 00573.09

obj.č. 00573.09
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Dělení trubek

Řezák plastových trubek s rychloposuvem. Rozsah použití
100-168 mm. Rychlé přestavení požadovaného průměru.

Profesionální řezák s rychloposuvem pro dělení PVC, 
možno i Al ,Cu, Inox.

řezák ∅ 6-76 mm obj.č. 00572.67
ND kolečko na PVC obj.č. 00573.06
ND kolečko na INOX, Cu, Al obj.č. 00573.07

Profesionální řezák ICOMAR 6-76 Řezák plastových trubek ICOMAR

Aku řezák trubek C 12 PC MILWAUKEE, pro řezání trubek
10-28 mm. Dodává se v kufru s nabíječkou a 2 Ah baterií.
Automatické nastavení průměru trubky, materiál stojí,
otáčí se hlava, kontrolka stavu nabití akumulátoru.
Hmotnost 1,5 kg vč. akumulátoru. 

řezák obj.č. BX4933411925
ND kolečko na Cu obj.č. 999047

M12 řezák na měděné trubky C12 PC-201
řezák ∅ 100-168 mm obj.č. 00575.05
ND kolečko na PVC obj.č. 00575.12
ND kolečko na Cu, Al obj.č. 00575.13

Automatická řezačka 
na vícevrstvé trubky 

∅ 14-16-18-20

Řezák plastových trubek ICOMAR

řezák obj.č. 00607.02
ND kolečko na Cu, Al obj.č. 00607.04

Řezák s vysokou kvalitou 
a přesností, snadno použitelný
pro řezání trubek z mědi, 
hliníku a nerezové oceli.  

Řezák s vysokou kvalitou 
a přesností, snadno použitelný
pro řezání trubek z mědi,
hliníku a nerezové oceli.  

řezák kompakt+ ∅ 3-30 mm obj.č. 6430-3
řezák inox kompakt+ ∅ 3-30 mm obj.č. 7530-1
ND kolečko pro inox kompakt+ (19x6,2 mm) obj.č. 6005-9
ND kolečko pro kompakt+ (19x6,2 mm) obj.č. 6009-1

řezák basick+ ∅ 3-16 mm obj.č. 7316-3
řezák basick+ ∅ 3-25 mm obj.č. 7325-3
ND  kolečko pro basick+ (19x6,2 mm) obj.č. 6009-1

Řezák ZENTEN kompakt+ / inox kompakt+ Řezák ZENTEN basick+

Kvalitní řezák na měděné, hliníkové, mosazné, tenkostěnné
nerezové a ocelové trubky se srážečem vnitřních hran 
v rukojeti.

řezák basick+ ∅ 3-30 mm obj.č. 7330-3
řezák basick+ ∅ 3-35 mm obj.č. 7335-3
ND kolečko pro basick+ (19x6,2 mm) obj.č. 6009-1

Řezák ZENTEN basick+ Řezák ZENTEN kompakt+ / inox kompakt+

řezák kompakt+ ∅ 3-35 mm obj.č. 7435-3
řezák kompakt+ ∅ 3-45 mm obj.č. 7445-3
řezák inox kompakt+ ∅ 3-35 mm obj.č. 7535-3
řezák inox kompakt+ ∅ 3-45 mm obj.č. 7545-3
ND kolečko pro inox kompakt+ (19x6,2 mm) obj.č. 6005-9
ND kolečko pro kompakt+ (19x6,2 mm) obj.č. 6009-1

Profi řezák s vodícími kolečky pro dělení měděných, 
tenko stěnných, nerezových a ocelových trubek s výsuvným
odhrotovačem a náhr. kolečkem v rukojeti
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Odhrotování a kalibrace trubek
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pro ∅8-35 mm obj. č. 00771.02

Unašeč pro odhrotovače.
Uchycení pomocí 
válcového trnu 
do sklíčidla vrtačky 
nebo akku šroubováku.

∅8-35 mm obj.č. 00771.11
∅10-56 mm obj.č. 00771.10

Odhrotovač soudkový pro
vnitřní a vnější srážení hran
ocelových, nerezových, mě-

děných, hliníkových 
a plastových trubek 

s možností upnutí do vrtačky
pomocí unašečů.

Odhrotovač soudkový 8-35 mm Unašeč pro odhrotovače

K vnitřnímu i vnějšímu 
odhrotování měděných, 
hliníkových, ocelových 

a plastových 
trubek ∅ 4–42 mm

Odhrotovač soudkový 4-42 mm

Odhrotovač soudkový pro vnitřní a vnější srážení
hran ocelových, nerezových, měděných, hliníkových

a plastových trubek s možností upnutí do vrtačky
pomocí unašečů.

Odhrotovač soudkový 10-56 mm

ostré zuby po celém
vnitřním obvodu

nemusíte odhrotovat ručně,
pomocí unašeče nasaďte

na vrtačku

pro ∅10-56 mm obj. č. 00771.0

Pro rychlé a snadné odstranění otřepů 
trubek a hran. Použití pro materiály
hliník, měď, ocel, mosaz, 
nerez, plastohliník.

Tužkový odhrotovač

obj.č. 1000

Pro rychlé a snadné odstranění otřepů 
trubek a hran. Použití pro materiály
hliník, měď, ocel, mosaz, 
nerez, plastohliník.

Tužkový odhrotovač s ergonomickou rukojetí

obj.č. 1001

Náhradní čepelky do odhrotovačů

obj.č. 1010

Náhradní čepelky 
pro ruční odhrotovače. 
Vhodné pro hliník, měď, ocel, 
mosaz, nerez, plastohliník.

pro ∅4-42 mm obj. č. 404211

Odhrotovač a srážeč hran

Odhrotovač a srážeč hran 
pro plastové trubky PP, PVC, PE. 

∅ 25-32-40-50-56-63-
-75-80-90-100-110mm

obj.č. 00771.6 

∅ 25-32-40-50-56-63-75 mm
obj.č. 00771.5

Triplo

Ruční odhrotovač 
s kalibrátorem Triplo

∅16x2 mm
∅20x2 mm
∅25x2,5 mm
∅26x3 mm

obj.č. 00784.02

brixton_katalog_2015_2:igb_plus_katalog 12. 5. 2016 14:20 Stránka 5



5

Ruční kalibrátor ICOMAR

Srážeč hran

Kartáčky 12-35 mm

Ruční kalibrátor pro přesné kalibrování 
vícevrstvých trubek. Použití pro průměry

14, 16, 18, 20x2, 25x2,5, 
26x3, 32x3 mm.

Kalibrátor s odhrotovačem

Kalibrátor s odhrotovačem
pro ruční použití 
nebo pro upnutí 
do vrtačky. 

Čištění a úprava trubek

Speciální ruční kartáčky pro rychlé a účinné čištění oxidačních
povlaků ve spojovacích fitinkách vyrobených z mědi nebo
mosazi o průměrech 12–35 mm.

12 mm obj.č. 4312012
15 mm obj.č. 4312015
18 mm obj.č. 4312018

22 mm obj.č. 4312022
28 mm obj.č. 4312028
35 mm obj.č. 4312035

Brusné rouno

Ruční fréza na vstupní hrdla sifonů

Brusné nekovové
vlákno vhodné 
pro čištění 
měkkých kovů. 
Rozměr 10x19cm.
Dodáváno 
v balení po 5 ks.

obj.č. 999200

Přípravek na perforování vstupního hrdla sifonu 
průměru 40mm. obj.č. 00675.2

obj.č. 00782.02

Ruční ráčnový kalibrátor

Ruční ráčnový kalibrátor s čtyřbřitým odhrotovačem
v jednom. Použití pro vícevrstvé trubky 

z mědi a hliníku dimenze 14x2-16x2-
18x2-20x2-25x2,5-26x3-32x3.

obj.č. 00782R.02

obj.č. 00781.1420 14x2,0mm
obj.č. 00781.1620 16x2,0mm
obj.č. 00781.1622 16x2,25mm
obj.č. 00781.1820 18x2,0mm
obj.č. 00781.2020 20x2,0mm
obj.č. 00781.2022 20x2,25mm
obj.č. 00781.2025 20x2,5mm
obj.č. 00781.2630 25x2,5 + 26x3,0mm
obj.č. 00781.3230 32x3,0mm

Použití jen pro upnutí do vrtačky
obj.č. 00781.4035 40x3,5mm
obj.č. 00781.5040 50x4,0mm
obj.č. 00781.6345 63x4,5mm

Rychloupínací rukojeť pro kalibrátor s odhrotovačem.
obj.č. 00781.02

Srážeč hran 
plastových trubek 
pro ∅25-160mm.
Pro rychlé a jednoduché 
srážení hran plastových trubek 
pod úhlem 15°. Průměr a tloušťku 
stěny trubky lze plynule nastavit. 
Vhodný také pro odhrotování trubek 
pro lehké připojování při svařování 
tvarovek. 
Z vysoce zatížitelného polyamidu. 
Vyměnitelné ukosovací ostří.

obj.č. 00589.02 
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Dělení plastových trubek

Nůžky na plasty Müller 

Nůžky na plastové trubky.

Nůžky na plasty ICOMAR, ZENTEN

obj. č. 37463

Řezačka odpadního potrubí 32-40 mm Řezák P-TEC 5000 50 mm

Řezačka na plastové roury 
odpadního potrubí 32 a 40 mm.
Vhodná na trubky z PVC,PE,PB 

do síly stěny 2,5 mm.
Na 6 otáček uřízne trubku 

a zároveň zhotoví úkos na snadné 
zasunutí do hrdla armatury.

Model P-TEC 5000 umožňuje 
obsluze řezat trubky daleko 

rychleji a čistěji než pomocí 
pilky. Zároveň zhotoví úkos 

a odjehlení trubky automaticky. 
Na prům. 50 mm a tl. stěny do 2,5mm.

Na PVC / PP a PE.
obj.č. 40868

Nůžky na plasty Müller 12-63 mm

Nůžky na plastové trubky pro průměry 12-63  mm.

obj.č. 00603.02

Nůžky Ridgid

Ruční nůžky s rohatkovým 
mechanismem pro velký 
průměr plastových 
a vícevrstvých trubek.

nůžky pro průměry 3-32 mm obj.č. 3200001
nůžky pro průměry 3-42 mm obj.č. 4200001
náhr. břity pro ∅3-32 mm obj.č. 3200101
náhr. břity pro ∅3-42 mm obj.č. 4200101

nůžky obj.č. 6300001
náhr. břity obj.č. 6300101

Profesionální, spolehlivé, kvalitní nůžky pro dělení 
plastových a vícevrstvých trubek s račnovým mechanismem
a automatickým otvíráním břitu nože.

ICOMAR RAPTOR ZENTEN
nůžky do průměru 26 mm obj.č. 00605.02 obj.č. 5026-1
nůžky do průměru 35 mm obj.č. 00605.03 obj.č. 5035-1
nůžky do průměru 42 mm obj.č. 00605.04 obj.č. 5042-1
nůžky do průměru 50 mm obj.č. 00605.05 obj.č. 5050-1
nůžky do průměru 63 mm obj.č. 00605.06 obj.č. 5063-1

Aku nůžky určené pro střihání 
vícevrstvých a PPR trubek 
do maximální dimenze 40mm. 
Jejich předností je snadné
a bezpečné ovládání. 
Sada obsahuje aku nůžky 
s baterií NiMh 9,6V-1000mA, 
nabíječka 240V s nabíjecí dobou 2 hodiny.

Aku nůžky ROTO CUTTER 42

nůžky RC 1625 3-42 mm
obj.č. 23498

nůžky RC 2375 12-63 mm
obj.č. 30088
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Ohýbání trubek

Ruční hydraulická ohýbačka CBC

Ohýbačka je dodávána 
včetně segmentů a ramen

v pevném plastovém kufru.

Ruční ohýbačka Ruční ohýbačka P122 A

Ruční hydraulická ohýbačka OB 85 S Ruční hydraulická ohýbačka OB 85 S

Ruční ohýbačka Ridgid Ohýbací pružiny

Pro polotvrdé žíhané Cu trubky 6-18 mm tl. stěny 1-1,2 mm.
Stupnice ohybu 0-180°. Ocelová rukojeť. Mechan. drážka.

∅6mm, rádius 11 obj.č. 251106
∅8mm, rádius 14 obj.č. 251108
∅10mm, rádius 23 obj.č. 251110
∅12mm, rádius 30 obj.č. 251112
∅14mm, rádius 42 obj.č. 251114
∅15mm, rádius 42 obj.č. 251115
∅16mm, rádius 54 obj.č. 251116
∅18mm, rádius 55 obj.č. 251118

Ruční ohýbačka 10 – 22 mm na měkké CU trubky, měkké
opláštěné a vrstvené trubky, měkké ocelové trubky do 90°.
Sada se segmenty 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm.

obj.č. 9010001

Ruční hydraulická ohýbačka na plastohliníkové trubky,
sada pro různé průměry v pevném kufru.

set 14-32 (14,16,20,26,32) obj.č. 9050030
set 10-26 (10,12,14,16,18,20,22,26) obj.č. 9050010

set 6-22 (6,8,10,12,14,15,16,18,20,22) obj.č. 9050050
set 10-22 (10,12,14,15,16,18,20,22) obj.č. 9050055

pro vícevrstvé polyetylen-hliníkové trubky
Optimální tvar pružiny, 
nedochází k vrásnění materiálu.

Ruční ohýbačka 6-22 a 10–22mm na měkké CU trubky, měkké
opláštěné a vrstvené trubky, měkké ocelové trubky do 90°.

obj.č. 18741

vnější 16 mm obj.č. 9992016
vnější 18 mm obj.č. 9992018
vnější 20 mm obj.č. 9992020
vnější 26 mm obj.č. 9992026
vnitřní 16 mm obj.č. 9991016
vnitřní 18 mm obj.č. 9991018
vnitřní 20 mm obj.č. 9991020
vnitřní 26 mm obj.č. 9991026

Ohýbačka na Cu trubky Ridgid 326 je určena k ohýbání
měkké mědi, povlakované mědi a vícevrstvých trubek.
Ohýbá do 90°. Dodáváno v sadě se segmenty 
10, 12, 14, 15, 16, 
18, 22mm v kufru.

obj.č. 9050200

Ruční hydraulická ohýbačka na měkké a polotvrdé
měděné trubky, měkké opláštěné a vrstvené trubky,
měkké ocelové trubky do 90 °. 
Sada se segmenty 10, 12, 15, 18, 22 mm 
a vyměnitelnými rameny. Pevný plastový kufr.
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Redukce na hadici levý závit 3/8” – závit 
do těla hořáku Bernzomatic TS 7000, TS 4000, 
TS 2000, TS 3000, TS 1500, ROLLER AROR T, 
ROTHENBERGR 3000. K připojení hořáku 
na hadici se závitem 3/8”L.

obj.č. 999300

Redukce 1“ – 7/16“ pro přechod z US závitu 
na EU závit plynu MAPP.

obj.č. 3513584

Turbo hořák

Pájení trubek

Turbo hořák určený pro měkké a tvrdé pájení Cu spojů, opalování 
a nahřívání, s regulací plamene, piezo-elektrickým 

zapalováním a aretací.

hořák MAP/TR obj. č. 1070
hořák SIEVERT obj. č. 1080

Redukce na hadici

Redukce

Uzavírací ventil

Pro měkké a tvrdé pájení a pro sadu na svařování
a řezání. S vnějším závitem 3/4”, bezp. ventil,
nenaplnitelná. Teplota plamene až 2055 °C. 

Láhev plynu MAPP 454g

Láhev plynu PROPANE 400g

Propojovací hadice PB

Žáruvzdorná dečka

obj. č. 1012

Pro měkké pájení. S vnějším závitem
3/4”, bezp. ventil, nenaplnitelná.

obj. č. 304182

Plynová kartuše MAPP
Pro extrém. pájecí výkon až do teploty
2700 °C zaručuje časovou úsporu při
pájení a bezpečnost díky sendvičovému
ventilu se závitem 7/16“.

obj. č. 35551

Sada hořák + láhev

Propojovací hadice PB
G3/8 x 3/8” LH

2m obj.č. 2162
2,5m obj.č. 16956
5m obj.č. 2196

PB G 3/8“ pro 2 kg láhev

obj.č. 1207

Vysoce výkonný hořák 
s vestavěným zapalováním, 
regulací tlaku a nastavitelným 
plamenem + plynová kartuše MAPP
v kartonové krabici

obj.č.1077

NO
VIN

KA

obj.č. 1080.05
obj.č. 1080.06
obj.č. 1080.07
obj.č. 1080.08

Výměnné nástavce SIEVERT

Možnost použití pro pájení 
s 2 kg PB láhví

Slouží k ochraně před plamenem 
a teplem v místech s nebezpečím
požáru. Odolná proti poškození, 
ohebná, možno používat 
opakovaně. 
Bez azbestu a toxických 
sloučenin.
Rozměry 200 x 280 mm.

obj.č. 657679
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Měřicí a detekční přístroje

Pájecí dráty a pasty Pasta HEAT-STOP

HEAT-STOP je hmota, která pohlcuje vysoké teploty až do
3000 °C a tím chrání materiály citlivé na teplo. Zabraňuje
deformaci teplem při svařování nebo pájení. Hmota je 
znovu použitelná k opakované aplikaci.

obj.č.490011 

KŘÍŽOVÝ LASER RIDGID CL-100
Samonivelační laserový měřič, 
2 horizontální a vertikální paprsky, 
laser tř. II (630-670 nm), přesnost
2mm/10m, max. vzdál. měření 30m, 
hmotnost 0,54 kg.

Příslušenství: 
stativ
a ochranné
brýle.

obj.č. 38758 

Svářecí drát G104

2,4 mm, 10 kg obj.č. 4124
3,2 mm, 10 kg obj.č. 4132

Pájecí drát
Průměr 2 mm, 250 g, složení S-Sn 97 Cu 3 obj.č. 1497.2
Průměr 3 mm, 250 g, složení S-Sn 97 Cu 3 obj.č. 1497.3
Průměr 2 mm, 250 g, složení L-Sn Ag 3 obj.č. 1495.2
Průměr 3 mm, 250 g, složení L-Sn Ag 3 obj.č. 1495.3

Pájecí pasta L-Sn Cu 3
250 g, složení S-Sn 97 Cu 3 obj.č. 2297

Pájecí pasta L-Sn Ag 5
250 g, DIN 1707/L-Sn Ag5/8511F-SW 21 obj.č. 2295

Bezkontaktní infračervený teploměr, 
rozsah měření -30-500°C, 
dvojitý laserový paprsek 
udává oblast měření. 
Přesnost +/- 1,5%. 
Váha 0,2 kg

obj.č. 36153 

LASEROVÝ TEPLOMĚR RIDGID MICRO IR-100

LASEROVÝ DÁLKOMĚR RIDGID MICRO LM-100
Dálkoměr měří délky do 50 m, funkce
sčítání, odčítání, výpočet plochy 
nebo objemu, zobrazí až 3 poslední
měření, ukládá posledních 20 měření, 
laserový paprsek na zaměření bodu
měření.
Hmotnost 0,2 kg

obj.č. 36158 

Detektor úniku hořlavých plynů, 
rozsah 0-6400miliontin, dvojí nastavení 
citlivosti, 5 prahových hodnot, signalizace 
pomocí 5ti LED, vibrační signalizace, 
akustická signalizace. 
Jedna sonda pro všechny plyny 
dlouhá 400 mm. Detekuje metan, vodík, 
oxid uhelnatý, propan, nátěrová ředidla, 
rozpouštědla, benzín, čpavek, sirovodík.

obj.č. 36163

DETEKTOR PLYNU RIDGID MICRO CD-100
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Nářadí pro montáž

Patentované kleště Cobra

Kleště a maticový klíč v jednom

Kleště a maticový klíč v jednom nástroji. 
Rychlá montáž šroubových spojů. 

Do 27 mm obj.č. 8603150
Do 35 mm obj.č. 8603180
Do 46 mm obj.č. 8603250
Do 60 mm obj.č. 8603300

nastavení 
stisknutím tlačítka 
přímo na obrobku

plynulé nastavení 
všech velikostí klíčů 
až do uvedené kapacity 
pomocí paralelně vedených čelistí

Kleště z CR-VA oceli kalené v oleji s tvrdostí zubů 62HRC.
Samosvorné na trubkách a maticích s rychlým nastavením
stiskem tlačítka přímo na uchopeném předmětu.

Do 1” obj.č. 8701125
Do 11/4” obj.č. 8701150
Do 11/4” obj.č. 8701180
Do 11/2” obj.č. 8701250

Do 2“ obj.č. 8701300
Do 3“ obj.č. 8701400
Do 4“ obj.č. 8701560

Hasák Knipex

Štíhlé čelisti ve tvaru S, tříbodové uchycení obrobku,
vhodný zejména k montáži trubkových a maticových spojů.

Do 1/2“ obj.č. 8330005
Do 1“ obj.č. 8330010
Do 11/2“ obj.č. 8330015

Do 2“ obj.č. 8330020
Do 3“ obj.č. 8330030

Hasák Knipex 90°

Kleště z chrom-vanad. oceli kované a zušlechtěné čelisti
v úhlu 90°. Pro maticové a trubkové spoje.

Do 1/2” obj.č. 8310010
Do 11/2” obj.č. 8310015
Do 2” obj.č. 8310020

Do 3” obj.č. 8310030
Do 4” obj.č. 8310040

Kombinované kleště Knipex

Kleště boční štípací Knipex

Boční štípačky pro mnohostranné použití, 
kvalitní materiál a precizní zpracování 
pro dlouhou životnost, precizní břity 
pro měkký a tvrdý drát, čistý řez
tenkých měděných drátů, 
a to i na hrotech břitů.
Břity induktivně tvrzené.

125mm obj.č. 7002125
140mm obj.č. 7002140

160mm obj.č. 7002160
180mm obj.č. 7002180

Kleště se zónami pro uchopení plochého 
a kruhového materiálu, břity 
pro měkký a tvrdý drát, 
induktivně tvrzené, 
tvrdost břitů 60 HRC, 
vanadová elektroocel.

160mm obj.č. 0302160
180mm obj.č. 0302180
200mm obj.č. 0302200

Profesionální sada šroubováků VDE 1000V

Čepel kvalitní CR-VA ocel, průběžně kalená, hněděná.
Ochranná izolace nastříkaná přímo na čepel.
Ergonomická vícekomponentní rukojeť WihaSoftFinish.
Určené pro práci v oblasti pod napětím do 1.000V AC.

PL 3x70 zkoušečka napětí
PL 2,5x80 – 4,0x100 – 5,5x125 
PH 1x80 – PH 2x100

Profesionální sada šroubováků 6-ti dílná, PH+PL 

obj.č. W28184

obj.č. W25446

Ergonomická rukojeť s praktickým závěsem. 
Průběžný kalený dřík z chromvanadmolybdenové oceli 
pro komfortní přenos maximální síly.

PL 3,08x80 – 4,0x100 – 5,5x125 – 6,5x150
PH 1x80 – PH 2x100
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Klíče jsou vyrobeny z oceli Protanium, 
která je až o 20% pevnější než běžné 
druhy oceli. Kulové zakončení imbusových 
L-klíčů značky BONDHUS umožňuje 
práci pod úhlem až 25 stupňů. 
Sada je opatřena pouzdrem 
Bondhex. 
Každý klíč a pole sady 
je označeno rozměrem. 

Rozměry: 
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm

obj.č. 10999

obj.č. 999104

11

Univerzální montážní klíč

1/4 – 1” obj.č. 999101
3/8 – 3/4” obj.č. 999102
sada klíčů 3/8 – 3/4” a 1/4 – 1” obj.č. 999106 

Sada imbusových klíčů s kuličkou 9ti dílná

Sada imbusových klíčů s kuličkou 15ti dílná

Klíče jsou vyrobeny z oceli Protanium, 
která je až o 20% pevnější než běžné 
druhy oceli. Kulové zakončení imbusových
L-klíčů značky BONDHUS umožňuje 
práci pod úhlem až 25 stupňů. 
Sada je opatřena pouzdrem 
Bondhex. 
Pouzdro lze použít 
při šroubování 
ke zvětšení páky.

Rozměry: 
1,27-1,5-2-2,5-3-3,5
-4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10mm obj.č. 10995

Komplet univerzálního montážního klíče 1/4–1” 
a 1/2” ráčny.

Nářadí pro montáž

Univerzální montážní klíč s ráčnou 1/2”

Komplet univerzálního montážního klíče 1/4–1” s pevnou
ocelovou pákou 1/2”.

Univerzální montážní klíč s pákou

obj.č. 999103

Velký komplet univerzálních klíčů 3/8“-3/4“ + ¼“-1“
s montážní pákou ½“ pro šroubení termostatických ventilů
radiátorů.

Velký komplet univerzálních klíčů

obj.č. 999105

Sada bitů

Bity Milwaukee vyrobené tlakovým kováním jsou jedinečné
pro zátěžové šroubování a vyznačují se svojí dlouhou 
životností.

Sada bitů Milwaukee 48-mi dílná obj.č. 4932430580
Sada bitů Milwaukee 56-ti dílná obj.č. 4932430581

Montážní klíč určený pro šroubení 
termostatických ventilů radiátorů 

s drážkou nebo šestihranem.
Klíč je opatřen čtyřhranem pro nasazení 

na 1/2” gola ráčnu. 
Je vyroben z oceli třídy del ČSN 422819.14 

s povrchovou úpravou.
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obj.č. 00960.0

12

Zařízení na jednoduché navíjení teflonových těsnicích
pásek na závity potrubí. Odvíječ je opatřen regulací 
odporu odvíjení pásky.

obj.č. 00761.02

Nářadí pro montáž

Klíč na WC sedátka

Ulehčuje montáž a demontáž sedátek, 
ideální pro závěsná WC. 
Univerzální ukotvení 
pro různé druhy matic 
sedátek (včetně motýlků). 
Pro stísněné prostory.

Kloubový klíč pro montáž umyvadlové armatury

Kloubový klíč pro montáž umyvadlové armatury
MODEL: 6200-1 SW 10-32 ( 3/8“ - 1.1/4”)
Příčný držák umožňuje optimální přenos síly a výkyvná
čelist zajišťuje snadné otáčení v obou směrech.

Univerzální klíč na rozváděče Knipex Držák sifonů

Univerzální klíč 
na všechny běžné 
typy rozváděčů. 
Možno upevnit 
řetízkem s karabinou 
na pracovní oděv.

Držák sifonů a šroubovací 
klíč v jednom je určen 
pro excentrické a standartní 
sifony. Nedochází k poškození 
pochromovaných dílů při montáži.

obj.č.00765.01obj.č. 001106V01

Vodováha pro montáž armatur Odvíječ teflonové pásky

obj.č. 900500

Montážní přípravek s křížovou vodováhou pro usazení 
vodovodní nástěnky pro pracovní rozteče

70,100,120,150,160,170,210,250mm. 
Přesná svislá i vodorovná montáž.

obj.č. 00927.1

York Pionýr CVP 03 Mobilní podpěra s rolnami

Mobilní podpěra s rolnami,
snadno sestavitelná, pevná, 
pro dlouhé potrubní materiály.
Díky ložiskové „V“  opěrce 
je lehká manipulace 
s materiálem.

Instalatérský stojanový svěrák. 
Průměr upnutí: 1/4”-3”.

Zesílené nosné L profily, 
zesílené boční desky, jistící háček 
opatřen páčkou pro jednoruční 
používání, kvalitní ocelové čelisti, 
stabilní podlaha, 
polička pro odkládání nářádí,
pomocné otvory pro ohýbání 
trubek, snadný transport 
a rychlé sestavení. 

Hmotnost: 15,5 kg

obj.č. 00150.0

obj.č. 6200-1
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Velikost 26” (75x35x30cm). Vyroben z odolné konstrukční
pěny, bytelnější v porovnání s kufry z plastu či kovu. 
Uvnitř vyjímatelný nosič velikosti 3/4 kufru.

13

1” x 500mm obj.č. 037350
1” x 750mm obj.č. 037355
11/4” x 530mm obj.č. 037360
11/4” x 830mm obj.č. 037365

Nářadí pro montáž

Montážní tyč pro radiátory

LEVA klíč pro montážní tyče k radiátorům

obj.č. 037370

Profesionální kufr

Milwaukee značkovač INKZALL černý

Milwaukee značkovače INKZALL 4 barvy

obj.č. 00961.0 

Mobilní dílenský stůl

Mobilní dílenský stůl. Stabilní pevná konstrukce, 
jednoduché rozložení a složení. 
Rozměry (š x d x v): 1000 x 700 x 790mm

obj.č. 48223106

Zachovává si ostrost, nehoubovatí ani neustupuje pod tlakem.
Špička odolná proti opotřebení - akrylový hrot ideální
pro drsné povrchy, například OSB a beton. 

Pro použití na betonu,
dřevě, kovu, překližce,
OSB, plastech. 
Lze používat na vlhkém,
mastném, zaprášeném, 
rezavém povrchu nebo
povrchu znečištěném sutí.
Rychlá doba schnutí 
- snížená možnost roz
mazání na povrchu z PVC
nebo kovu. 

obj.č. 48223100

Zachovává si ostrost, nehoubovatí ani neustupuje pod tlakem.
Špička odolná proti opotřebení - akrylový hrot ideální pro
drsné povrchy, například OSB a beton. 
Značkovač píše i po 72 hodinách od sejmutí krytky. 
Pro použití na betonu, dřevě, kovu, překližce, OSB, plastech.
Lze používat na vlhkém, mastném, zaprášeném, rezavém
povrchu nebo povrchu znečištěném sutí. Rychlá doba schnutí
- snížená možnost rozmazání na povrchu z PVC nebo kovu. 

Značkovač INKZALL s jemným hrotem se stylusem

Ideální použití na stavbách ve vlhkém, mastném, rezavém
a zaprášeném prostředí díky odolné špičce. Jemný hrot
stylus je určen pro snadné ovládání dotykové obrazovky.

Milwaukee značkovač INKZALL s plochým hrotem

INKZALL značkovač s plochým hrotem 1x4,8mm. 
Specifikace shodná 

se značkovačem 
uvedeným 

výše.

obj.č. 48223103obj.č. 10503817

obj.č. 48223101
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ZÁVITOŘEZNÉ 
OLEJE
Olej Ridgid minerální 
je vodou smývatelný a vysoce 
jakostní olej pro všechny 
závitořezné aplikace.

Olej syntetický. Kanystr 5 l obj.č. 11091
Olej minerální. Kanystr 5 l obj.č. 11931
Olej ve spreji 600ml obj.č. 15681 

Oleje REMS
Olej Rems Spezial. Kanystr 5 l obj.č. 140100 
Olej Rems minerální Spezial ve spreji 600 ml 
pro výrobu závitů, vodou smývatelný obj.č. 140105 
Olej Rems závitořezný syntetický Sanitol pro rozvody 
pitné vody, ve vodě zcela rozpustný. Odpovídá 
předpisům DVGW,OVGW a SVGW. Kanystr 5 l               obj.č. 140110
Olej Rems závitořezný syntetický Sanitol spray 600 ml 
pro rozvody pitné vody obj.č. 140115

Kvalitní řezné kotouče 
určené do úhlových brusek. 

Pro řezání oceli. 
Jejich předností 

je přesný, rychlý řez 
a dlouhá životnost.

Řezné kotouče

AS40RBF F41 115 x 2,0 x 22 obj.č. 77002
AS40RBF F41 125 x 2,0 x 22 obj.č. 77201
AS40RBF F41 150 x 2,0 x 22 obj.č. 79702
AS40RBF F41 230 x 2,0 x 22 obj.č. 79801

Pilové listy

pro přesné řezy
pro řezání různých materiálů
pro pravoúhlé dělení i pro poziční řezy
pro pily různých výrobců

Vhodné pro pily Rems, Ridgid, Roller, Flex. Pro pravoúhlé
dělení se svěrákem a demontáž starého ocel. potrubí. Rozteč
zubů 3,2 HSS BI. Dvojité uchycení. Balení po 5 ks.

Speciální pilový list do 2” pro dělení se svěrákem

obj.č. 2120100005

Vhodné pro pily Rems, Ridgid, Roller, Flex. Pro pravoúhlé
dělení se svěrákem a demontáž starého ocelového potrubí.
Rozteč zubů 3,2 HSS BI. Dvojité uchycení. Balení po 5 ks.

Speciální pilový list do 4” pro dělení se svěrákem

obj.č. 2120200005

Vhodné pro pily Bosch, AEG, Dewalt, Fein, Makita, Metabo,
Hitachi, Ridgid, Flex, Rems, Roller. Rozteč zubů 1,5-3,5 mm.
Balení po 5 ks.

Pilové listy na kovy a nerezové oceli

100 mm obj.č. 1441000005
150 mm obj.č. 1461500005

200 mm obj.č. 1462000005
300 mm obj.č. 1462500005

Obrábění materiálu

Vhodné pro pily Rems, Ridgid, Roller, Flex. Pro poziční řez 
i pro dělení se svěrákem na kovy, dřevo s hřebíky, litinu 
a nerezové trubky. Rozteč zubů 1,8-2,4 Vario. Balení po 5 ks.

Pilové listy

100 mm obj.č. 9021206317
150 mm obj.č. 2120500005

200 mm obj.č. 2120300005
300 mm obj.č. 2120400005

Vhodné pro pily Bosch, AEG, Dewalt, Fein, Makita, Metabo,
Hitachi, Ridgid, Flex, Rems, Roller. Na kovy, nerez oceli, dřevo
s hřebíky. Vhodný pro pily bez předkmitu. Velmi rychlý řez.

Pilový list 180 mm

obj.č. 1872000005

9-ti dílná sada pilových listů v plastovém boxu.

Sada pilových listů Milwaukee Sawzall

obj.č. 49221145

Všestranná skládací pilka určena pro použití všech pilových
listů Sawzall. 
- výměna listů bez použití nářadí
- zavírací čepel s pogumovanou rukojetí

Skládací pilka MILWAUKEE

Obj.č. 48220305
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Svařování plastů

Svářečka polys P1A

Polyfůzní trnová svářečka Dytron P1A je určena pro běžné údržbářské a dílenské
práce v rozsahu svařovacích tvarovek 16-63mm. Příkon 650W 
a plynulá termostatická regulace od 180 °C do 280 °C 
určuje jednoduchost a spolehlivost svářečky.

obj.č. 01902 DYTRON
obj.č. 0060482 SM21-FV Mini komplet (totožná s výrobkem DYTRON)

Polyfůzní trnová svářečka Dytron P1B je určena pro běžné
údržbářské a dílenské práce v rozsahu svařovacích tvarovek
16-63mm. Příkon 500W a plynulá termostatická regulace
a pravoúhlý nahřívací trn pro snadnou dostupnost 

ve stísněném prostoru.

Svářečka polys P1B Sada pro polyfůzní svařování P1a 650W Mini Plus

obj.č. 02195 DYTRON

Nožová svářečka 850 W je určena ke svařování plastového
potrubí 16-75 mm. Plynulá regulace teploty od 180 do 280 °C
pomocí elektroniky. Připojení na síť 230 V. Na svářečce 
mohou být namontovány 2 páry nástavců současně.

Svářečka polys P4A

Svářečka s deskovým tělesem o příkonu 1200 W je určena 
k svařování potrubí až do průměru 110 mm. Svářečka je
řízena elektronikou s plynulou regulací 180-280 °C.
Připojení na 230 V.

Svářečka P4A

Na trn svářečky lze 
připevnit až 3 čelisťové
nástavce najednou.

obj.č. 39821 DYTRON

Sada pro polyfůzní svařování P1a 650W Mini

Sada pro polyfůzní svařování P4a 1200W

Sada se skládá ze svářečky P1a 
o výkonu 650W, čelisťových 
nástavců pro průměry 
20, 25, 32 mm, stolní svěrky
a imbusového klíče. 
Vše je umístěno v pevném 
plechovém kufru, který 
umožňuje přenášení horké
svářečky.

Sada se skládá ze svářečky P1a 
o výkonu 650W, čelisťových 
nástavců pro průměry 20, 25, 
32, 40 mm, stolní svěrky, nůžek 
na plast a imbusového klíče. 
Vše je umístěno v pevném 
plechovém kufru, který 
umožňuje přenášení horké 
svářečky.

Sada se skládá ze svářečky s deskovým tělesem o příkonu
1200 W určené k svařování 
potrubí 50, 63, 75, 90, 
110 mm a stolní svěrky. 
Svářečka je řízena 
elektronikou s plynulou 
regulací 180-280 °C. 
Připojení na 230 V.

Vše je umístěno v pevném 
plechovém kufru, 
který umožňuje 
přenášení horké 
svářečky.

obj.č. 36627 DYTRON

obj.č. 03421 DYTRON
obj.č. 0060480 SM21-FV (totožná s výrobkem DYTRON)

obj.č. 01117 DYTRON

obj.č. 01115 DYTRON

Lepidlo NEOGIT HP

Lepidlo NEOGIT HP pro lepení 
tlakového a kanalizačního potrubí 
z PVC materiálu
125g     obj.č. 05008.03
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Ruční zkušební tlaková pumpa jednoventilová s manometrem.
Zkušební a tlakový rozsah 0-60bar/6MPa/860psi. Objem
nádrže 12l. Teplota kapalin -30 do 60 °C. Vysokotlaká hadice
1,5m s ½“ přípojkou.

Do 60bar s antikorozním práškovým lakem obj.č. 00914.01 
V provedeni INOX z nerezové oceli obj.č. 00914.05
Do 100bar s antikorozním práškovým lakem obj.č. 08912
V provedeni INOX z nerezové oceli obj.č. 08922 

Svařování plastů

Tlaková pumpa jednoventilová Tlaková pumpa dvouventilová

Ruční zkušební tlaková pumpa dvouventilová s manometrem.
Dvojitý ventilový systém zajišťuje stálost tlaku a tím snižuje 
riziko netěsnosti. 
Zkušební a tlakový rozsah   0-60bar        /6MPa/860psi. 
Objem nádrže 12l. 
Teplota kapalin 
-30 do 60 °C. 
Vysokotlaká hadice 1,5m s ½“ přípojkou.

S antikorozním práškovým lakem obj.č. 00915.0 
V provedení INOX z nerezové oceli obj.č. 00915.5

Ruční zkušební tlaková pumpa jednoventilová s manometrem.
Zkušební a tlakový rozsah 

0-60bar/6MPa/860psi.
Objem nádrže 12l. 

Teplota kapalin -30 do 60 °C.
Vysokotlaká hadice 

1,5m s ½“ přípojkou.

S antikorozním práškovým lakem
obj.č. 00914.03 

Zkušební tlaková pumpa vertikální

Sada pro testování těsnosti odpadního potrubí Kit 50-125mm
Souprava pro testování potrubních systémů až do průměru
300 mm. Součástí sady je 
1,2m dlouhá připojovací 
tlaková hadice, tlakový válec 
s manometrem a vypouštěcím 
ventilem. Sada 3 kusů 
tlakových balónků pro potrubí 
o prům. 40/60-60/ 80-90/110. 
Provozní tlak 0,3 bar.

Sada pro   testování těsnosti odpadního potrubí

Ruční rázová tlaková čistička odpadů s možností napojení
na elektrický kompresor.

Příslušenství: Tlaková hadice, pryžové nástavce 
na různé průměry odpadového potrubí

Ruční rázová čistička odpadů

Nástavce párové pro ploché svářečky

16 mm obj.č. 01414
20 mm obj.č. 01415
25 mm obj.č. 01416
32 mm obj.č. 01417
40 mm obj.č. 01418

50 mm obj.č. 01419
63 mm obj.č. 01420
75 mm obj.č. 01421
90 mm obj.č. 01422
110 mm obj.č. 01423

Nástavce čelisťové pro trnové svářečky

16 mm obj.č. 01387
20 mm obj.č. 01388
25 mm obj.č. 01389
32 mm obj.č. 01390

40 mm obj.č. 01391
50 mm obj.č. 01392
63 mm obj.č. 01393

Tlakové pumpy a čističky

obj.č. 00923.02 obj.č. 00920.3 
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Tuba 65g obj.č. 5000006
Tuba 250g obj.č. 5000025
Kelímek 360g obj.č. 5060036

Těsnicí materiály

Těsnicí složka Unipak

SUPER Glidex

Prostředek na bázi silikonu k použití při montáži umělohmotných 
tvarovek s těsnícími pryžovými kroužky. SUPER GLIDEX 

usnadňuje montáž a uchovává si své adhezivní a lubrikační 
vlastnosti v mokrém či vlhkém prostředí. 

Silikon usnadňuje demontáž popř. seřízení trubek 
a zabraňuje vyschnutí těsnění a prodlužuje jeho životnost. 

Použití od -30 do +90 °C.

Tuba 50g obj. č. 2100002
Láhev 250g obj. č. 2100025
Láhev 400g obj. č. 2100040
Láhev 750g obj. č. 2100075
Kbelík 1kg obj. č. 2100100

– pro rozvody pitné a užitkové vody. Je používána spolu
s instalatérským lnem k utěsnění závitových spojů 
při instalacích studené a teplé vody 
nebo páry (max. 140°C/ 8 barů). UNIPAK 
usnadňuje montáž demontáž, zlepšuje 
utěsnění, zabraňuje stárnutí lněných vláken. 
UNIPAK je především vhodný pro rozvody 
pitné vody (složení: parafínový olej), 
nemá škodlivý vliv na životní prostředí 
ani na lidské zdraví. Nanáší se 
na konopná vlákna na závitu.

Těsnicí složka Multipak

– pro rozvody plynů. Je šedou, neschnoucí spojovací složkou,
která se používá spolu s instalatérským konopím nebo lnem
k utěsnění závitových spojů zemního plynu, propanu,
chlazení, stlačeného vzduchu, pitné vody, teplé užitkové
vody a topení. Vhodný také pro páru (max. 140°C) a stlače-
ný vzduch (max. 15 barů). Při použití plynu max. 5 ba-
rů/70°C. Usnadňuje montáž a demontáž, zajišťuje přilé-
havé utěsnění. Velmi úsporná v dávkování. Nanáší se na ko-
nopná vlákna na závitu. Teplota zamrzání < -15°C.
Odpovídá normám EN 751-2 a DIN 30660.

Tuba 50g obj.č. 5526008
Tuba 200g obj.č. 5526020
Kelímek 300g obj.č. 5526030

Unigum

Netvrdnoucí syntetický pryžový tmel, využíván jako těsnicí
hmota pro spojování sanitární keramiky a odpadových 
systémů a pro montáž ocelových dřezů. UNIGUM je vhodný
také pro další využití, a to všude tam, 
kde je potřeba použít adhezivní pryžový
tmel. UNIGUM nikdy netvrdne 
a zůstává pružným a přilnavým, 
snadno se tvaruje, je vodoodpudivý
a neobsahuje žádná rozpouštědla.
Použití do teploty max. 100 °C.

Kelímek 250g obj. č. 6500025
Kelímek 500g obj. č. 6500050
Kelímek 1,5kg obj. č. 6500150
Kyblík 4,5kg obj. č. 6500450

Loctite 55 těsnicí šňůra

Je určený k zajišťování a těsnění kovových a plastových trubek
a závitových potrubních dílů. Nevytvrzuje a poskytuje tak
okamžité utěsnění s plným tlakem. Ideální volba pro rychlé,
snadné a spolehlivé utěsnění. Tento produkt 
má schválení pro kontakt s plynem a pitnou 
vodou a je certifikovaný pod NSF/ANSI, 
Standard 61.

Barva: Bílá
Max. rozměr závitu: R4”
Provozní teplota: -55 až +130 °C
Delka: 150m
Max. tlak: 160 barů

obj. č. 34543

Glidex – armaturní tuk
Aramturní tuk GLIDEX na mazání potrubních armatur vyroben
na bázi silikonové pasty. Použití na rozvody pitné vody,
topných a chladicích systémů, systémů stlačeného vzduchu
a páry. Pro teplotu max. 200 °C.

Glidex – silikonová pasta
Silikonová pasta s aplikátorem. Prostředek na bázi silikonu
k použití při montáži plastových tvarovek s těsnícími pryžovými
kroužky. Usnadňuje montáž a uchovává si své adhezivní a lubri-
kační vlastnosti v mokrém prostředí. Použití od -30 do 90 °C.

Tuba 50g s houbovým aplikátorem obj. č. 2100005 Tuba 30g obj. č. 2010003
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Těsnicí materiály

Žáruvzdorný cement Stovex – tepelný tmel Glidex

S.A.N.

Studená galvanická barva GALVEX

Protiplísňový sanitární silikon

Je tmelicí složkou pro žáruvzdorné opravy a instalace kotlů,
kouřovodů, kachlových kamen, ocelových plechů a litinových
artiklů. STOVEX je odolný vůči teplotě do 1000°C, není 
ovlivněn teplotními rozdíly ani vodou. Po zatvrdnutí může
být mech. opracováván – broušen. Doba tvrdnutí 12-24 hodin.

Silikonový sprej 400ml 20% silikonu. 
Montáž umělohmotných hrdlových trubek 
odpadních systémů, pryžových zakončení 
a těsnění, pro protažení drátů přes trubky 
a pro vlhkou izolaci elektrických instalací. 
Má lubrikační a tlumicí efekt; odpuzuje vlhkost
a zabraňuje stárnutí pryžových výrobků. 
Neobsahuje žádná rozpouštědla ani ozón 
poškozující pohonné látky. Max. teplota 90 °C.

Sprej 400ml obj. č. 2000000

Sprej 500ml obj. č. 2000003 

Silikonový sprej 500ml 30% silikonu.
Montáž plastových hrdlových trubek odpadních
systémů, pryžových zakončení a těsnění, pro
protažení drátů přes trubky a pro vlhkou izolaci
elektrických instalací. S.A.N. má lubrikační 
a tlumicí efekt; odpuzuje vlhkost a zabraňuje
stárnutí pryžových výrobků. Neobsahuje žádná
rozpouštědla ani ozón poškozující pohonné
látky. Použití do max. teploty 90 °C.

Speciální barva s galvanickým a antikorozním 
účinkem. Používá se pro studenou galvanizaci 
ocelových konstrukcí, trubek a armatur, nádrží atd.
a pro opravu poškozených částí galvanizovaných
za horka. Efektivně chrání materiál před napadením 
korozí a zabraňuje jejímu rozšíření z nechráněných 
částí. Zabraňuje také rozšíření plísní při lakování.

Čirý obj. č. 6700234
Bílý obj. č. 6700242

Použití v koupelnách, kuchyních, prádelnách, 
saunách pro hydroizolaci spár. Po ztuhnutí 
zůstává elastický.

• odolnost proti plísni
• doba ztuhnutí a vyrovnání do 5 min.
• odolnost vůči teplotám od -40 °C do +180 °C

Sprej 500ml: obj. č. 2500000
Plechovka 1kg: obj. č. 2500100
Plechovka 2,0kg: obj. č. 2500200
Kyblík 5kg: obj. č. 2500500

Používá se pro zjištění prasklin u instalací všech typů
plynů a vzduchů. Aplikujte MULTITEC na potrubní 
spoje a všude tam, kde je riziko nebo předpoklad 
netěsností. Detekční kapalinu naneste vždy po celém 
obvodu potrubního spoje. Jakákoliv netěsnost se 
projeví pěněním. 
MULTITEC je v souladu s DIN normou 30657. 
Výrobek nepoškozuje ozónovou vrstvu.

Sprej pro zjištění netěsností Multitec

Sprej 400ml obj. č. 2700040

Tuba 250g obj. č. 7000025
Kelímek 1,5kg obj. č. 7000101

UNIFLON těsnící vlákno

Závitové těsnící vlákno za zajímavou cenu 
pro potrubní závity vyrobené ze 100% P.T.F.E., 
je vhodné pro utěsňování kovových i plastových 
závitů. Teflonové vlákno je materiálově stálé,
nemění svůj objem při kondenzaci, nepraská 
ani u kovových závitů.Doporučeno zejména 
pro těsnění solárních kolektorů a plastových 
závitů.

Délka:175m
Složení: 100%PTFE
Použití: do teploty +240 °C
Maximální tlak: 100 barů

obj.č. 1060800

Rychlá a snadná aplikace potrubního těsnění Loxeal vytváří
velmi snadno demontovatelný spoj. Použití pro závit maxi-
málně do 2" s mezerou vyplnění ( štěrbina ) do 0,30 mm.
Schváleno pro plyn DVGW a pitnou vodu WRC. Šetří čas
i finanční prostředky.Tekuté těsnění chrání spoj proti korozi.
Je odolný vůči olejům, benzínu, brzdové kapalině. Teplotní
rozsah -55 až +150°. U méně aktivních materiálů doporu-
čujeme před aplikací těsnění použít LOXEAL Aktivátor 11.

50ml obj.č. 5811050
75ml obj.č. 5811075

100ml obj.č. 5811100
250ml obj.č. 5811250

Topenářské tekuté těsnění Loxeal 58-11

Loxeal Aktivator 11, 200ml se používá ze-
jména jako iniciátor a aktivátor povrchů
kovových materálů u méně aktivních kovů
jako jsou například nerez, chrom, hliník
apod. Na tyto materiály se používá před apli-
kací anaerobních těsniv a lepidel.  Vyrobený
je na bázi rozpouštědel, dodává se ve formě
kapalné tak i ve formě aerosolu (sprej).
Doba fixace cca 1 min

obj.č. 5811200

Aktivátor Loxeal 11
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Produkt teplota tlak pitná topmé chlazení stlačený pára plyn kyslík olej benzín kyseliny
max. max. voda systémy vzduch

S.A.N. 90 °C x x x
Glidex Spray 90 °C x x x
Super Glidex 90 °C x x x
Armaturní tuk 200 °C x x x x x

Produkt teplota tlak pitná topmé chlazení stlačený pára plyn kyslík olej benzín kyseliny
max. max. voda systémy vzduch

Unipak pasta 140 °C 8 bar x x x x
Multipak pasta 70 °C (gas) 4,4 bar (gas) x x x x x x

140 °C (vand) 8 bar (vand)
Pakol pasta 80 °C 30 bar x x x x x x
Unigarn konopí 120 °C x x x x x x x x x
Unitape teflon. páska 100 °C 20 bar x x x x x x x x x
Jumbotape teflon. páska 160 °C 20 bar x x x x x x x x x
Maxitape teflon. páska 160 °C 30 bar x x x x x x x x x
Multitape teflon. páska 260 °C 60 bar x x x x x x x x x x
Topseal teflon. páska 260 °C 100 bar x x x x x x x x x x
Uniflon teflon. šňůra 240 °C 100 bar x x x x x x x x x x
Loctite teflon. šňůra 130 °C 70 bar x x x x x x x x x x

Použití silikonových lubrikantů

Panenka 100g obj. č. 1500011
Panenka 200g obj. č. 1500021
Panenka 500g obj. č. 1500051
Cívka 80g obj. č. 1500800

Těsnicí materiály

UNIGARN těsnicí lněná příze

Přírodní produkt vyrobený z lněných vláken. Je využíván pro
utěsnění závitových spojů v kombinaci s těsnicími složkami
jakými jsou např. Unipak, Multipak nebo Pakol. Toto spojení
zajistí nepropustnost 
a pružnost spojů. 
Je velmi úsporný 
v dávkování. Použití 
do max.150 °C, 
při vyšších teplotách
hrozí sežehnutí 
lněných vláken.

UNIGARN těsnicí lněná příze v kouli

Přírodní produkt vyrobený z česaných lněných vláken.
Je využíván pro utěsnění závitových spojů v kombinaci
s těsnicími složkami jakými jsou např. 
Unipak, Multipak nebo Pakol. Toto 
spojení zajistí nepropustnost a pružnost 
spojů. Výrobek je velmi úsporný 
v dávkování. Použití do max. 150 °C, 
při vyšších teplotách hrozí sežehnutí 
lněných vláken.

Těsnicí pásky

Vyrobené z Teflonu® PTFE. 
Unikátní těsnicí materiál.
Chemická odolnost při extrémně 
nízkých nebo vysokých teplotách 
v rozmezí od -200°C do +260°C.

UNITAPE (12m x 12mm x 0,075mm)
LD (hustota 0,35g/cm3). Vyrobena z Teflon®, 
vhodná pro vzduchové, vodní a topné systémy. Max. průměr
trubky 3/4”. Pro teploty -200 až +90 °C. Max. tlak 20 barů.

obj. č. 1000102
MIDITAPE (12m x 12mm x 0,1mm) 
LD (hustota 0,35g/m3). Vhodná pro vzduchové, vodní a topné
systémy. Max. průměr trubky 1”. Pro teploty -200 až +120 °C.
Max. tlak 20 barů. obj. č. 1000105

JUMBOTAPE PROFESSIONAL (15m x 19mm x 0,20mm)
MD (hustota: 0,6g/cm3). Použití jako u UNITAPE. Ideální
pro velké, drsné nebo ostré závity a nerez ocel. Vhodná
pro páru, rozvody vody a topení, většinu chemikálií, chlazení,
solární systémy. Průměr trubky 3/4” – 21/2”. Pro teploty  
-200 až +260°C. Max. tlak 30 barů. obj. č. 100502

MAXITAPE (12m x 12mm x 0,10mm)
MD (hustota 0,7g/cm3). Pro většinu chemikálií, vodu, topení
a stlačený vzduch, hydrauliku. Max. průměr trubky: 11/4”.
Pro teplotu -200 až +160°C. Max. tlak 30 barů. 

obj. č. 1000452
MULTITAPE (12m x 12mm x 0,10mm)
HD (hustota 1g/cm3). Pro rozvody většiny chemikálií, vody,
topení, stlač. vzduchu, solárních systémů a hydrauliky.
Schválena pro plyn a kyslík (DG-2963). Max. průměr 2”. Pro
teplotu -200°C až +260°C. Max. tlak: 60 barů. 

obj. č. 1000600
SEALRITE (5m x 12/19mm x 0,2mm)
HD (hustota 1,1g/cm3). Těsnící páska vyšší třídy. Použití jako
u MULTITAPE. Méně vhodná pro malé závity pod 1/2”. Pro
teplotu -200°C až +260°C. Max. tlak 80 barů.

obj. č. 1000900
TOPSEAL (12m x 12mm x 0,10mm).
HD (hustota 1,3g/cm3). Těsnící páska vyšší třídy. Pro rozvody
chemikálií, vody, topení, stlač. vzduchu, solárních systémů
a hydrauliky. Schválena pro plyn a kyslík (EN 751-3 a DIN
30660). Pro teploty -200°C až +260°C. Max. tlak 100 barů.

obj. č. 1000700

Těsnicí sada

10 g konopí a 65 g těsnicí složky 
používané spolu s konopím 
na vodu a topení. Zlepšuje 
těsnicí vlastnosti konopí, 
zabraňuje stárnutí, spoj 
je i po letech rozebiratelný.

obj.č. 5030800

Použití produktů na těsnění

Koule 100g obj. č. 1500900
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