
Vaseline TRIAX
A12-13

*LA ACESTE PRODUSE NU ACORDĂM DISCOUNT

Vaselină grafitată TRIAX GUARDIAN GM 2

- vaselină heavy duty cu Molybdenum

pentru șoc și sarcini extreme;

- destinată pentru utilaje de construcții, camioane și

 agricultură, în zone de șoc intermitent sau presistent,

presiuni mari: bolțuri, pivoți, șenile, șasiu, șaua etc.

Cod
Unitate de 

ambalare (kg)
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

W-HD-400g-CARTUS 0.4 13.45 16.00

Vaselină temperaturi ridicate TRIAX SPHERON HT-2

- vaselină extrem de performantă, specific fabricată pentru rulmenții

heavy duty și auto de viteză cu temperaturi ridicate de operare;

- stabilitate mecanică impecabilă, rezistență la apă

superioară, aderență excepțională

Cod
Unitate de 

ambalare (kg)
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

W-HT2-400g-CARTUS 0.4 16.81 20.00

W-HT2-3kg 3 94.96 113.00

W-HT2-15.87kg 15.87 405.04 482.00

Vaselină anti-apă TRIAX HYDRON 2

- vaselină multifuncțională albastră anti-apă;

- vaselina este de gresaj general și recomandată pentru

condiții unde apa este o problemă: rulmenți,

bucșe, brațe, șenile, pivoți, bolțuri;

- aderență excelentă;

- nu este recomandată pentru aplicații super heavy duty

Cod
Unitate de 

ambalare (kg)
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

W-HY-400g-CARTUS 0.4 10.08 12.00

Vaselină semifluidă TRIAX EP 0

- vaselină premium cu aderență și fluiditate excepțională

pentru sisteme automate de gresaj ale

camioanelor și utilajelor;

- pompare superioară, aderență excelentă și temperatură

foarte largă de operare; clasificare EP-0

Cod
Unitate de 

ambalare (kg)
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

W-EP0-3kg 3 68.91 82.00

Fabricat în S.U.A.

www.romsprinter.ro



Vaseline TRIAX
A12-14

*LA ACESTE PRODUSE NU ACORDĂM DISCOUNT

Vaselină spray TRIAX LITHIUM - 500 ml

- este recomandată în special pentru protecţia fitingurilor de la

furtunurile hidraulice şi utilizare pe lanţurile rotative la stivuitoare

- oferă o rezistenţă excepţională la apă

- separarea peliculei este aproape zero

- oferă protecţie superioară anti-gripare în sarcină constantă

foarte mare sau sarcină de şoc

- are o aderenţă superioară,

 devine cleioasă în 15 minute după aplicare

Un produs de nelipsit pentru orice firmă care deţine stivuitoare

Cod
Unitate de 

ambalare (ml)
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

W-VSL-500ml 500 19.33 23.00

Vaselină uz general TRIAX RED LITHIUM LG-2

- oferă protecție bună pe un spectru foarte larg 

de aplicații, inclusiv rulmenți de viteză mică și medie,

șasiu, bucșe, brațe și pivoți care nu sunt sub sarcină

 sau temperatură foarte mare

- recomandată în aplicații generale unde șocul, sarcina

și temperatura nu sunt factori critici de operare

- temperatura maximă: 198° C

- stabilitate mecanică excelentă, rezistență superioară la

oxidare, reducând semnificativ necesitatea de regresare

- aderență excelentă pe orice suprafață metalică

- pelicula este foarte stabilă, nu se rupe și nu

 se descompune la forfecare

Cod
Unitate de 

ambalare (kg)
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

W-LG2-3kg 3 56.30 67.00

Fabricat în S.U.A.

www.romsprinter.ro


