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Ulei hidraulic Economy ISO 46 - 1500 ore
A12-01

*LA ACEST PRODUS NU ACORDĂM DISCOUNT

Ulei hidraulic Economy ISO 46 - 1500 ore

Ulei hidraulic universal recomandat pentru utilaje de construcții,
   tractoare și aplicații hidraulice generale.

Recomandat în mod special pentru buldozere, excavatoare și alte utilaje
   mai vechi de 1998, pentru aplicații unde scurgerile sunt o problemă

   și este nevoie de un ulei hidraulic fără supra-aditivarea de la Powerflow
TM
.

Fabricat din uleiuri de bază premium cu aditivare adecvată pentru a asigura
   transfer de putere optim, transfer termic sporit și lubrifiere / etanșare optimă
   pentru pistoane hidraulice. 

- stabilitate termică bună

- fluiditate până la -26ºC

- aditivare antiuzură

- previne supra-încălzirea, blocarea și cavitația sistemelor hidraulice

- interval de schimb 1500 de ore

Cod
Unitate de 

ambalare (litri)
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

Fabricat în S.U.A. W-ISO46-18.92L 18.92 117.65 140.00

www.romsprinter.ro



Uleiuri hidraulice TRIAX POWERFLOW - 6000 ore
A12-02

*LA ACESTE PRODUSE NU ACORDĂM DISCOUNT

Ulei hidraulic TRIAX POWERFLOW HLP 32 - 6000 ore - All Season

Ulei hidraulic TRIAX POWERFLOW HLP 46 - 6000 ore - All Season
recomandat în special pe timp de iarnă

Ulei hidraulic premium longlife pentru aplicații diverse și utilaje cu pompe hidraulice

 ultra-performante precum Caterpillar, JCB, Komatsu, Hitachi, John Deere, CASE, VOLVO.

- indexul de vâscozitate peste 130 asigură etanșare, stabilitate și o răcire excelentă

     a sistemelor hidraulice în orice condiții de lucru

- aditivarea specială asigură cu cca 80% mai puține surgeri decat orice alt ulei hidraulic,

     în momentul când uleiul este încălzit

- formulat cu uleiuri de bază Group II semi-sintetice premium și cu index de vâscozitate foarte

     stabilă, asigură o fluiditate foarte bună până la -34ºC

- separarea excepţională a apei şi protecţie antirugină, anti-acid, anti-coroziune

- aditivare pentru protecția garniturilor și simeringurilor

- pachetul de aditivi de ultimă generație formează o peliculă protectoare pe piesele de metal,

     în special în pompa hidraulică

- previne formarea spumei

- gamă de temperaturi de operare foarte largă

- filtrabilitate superioară, cu stabilitate termică și hidrolitică excelentă, prevenind formarea

     depunerilor și permițând folosirea la echipamente cu toleranțe de operare extrem de mici

Cod
Unitate de 

ambalare (litri)
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

W-HLP32-3.78L 3.78 63.03 75.00

W-HLP32-18.92L 18.92 197.48 235.00

Fabricat în S.U.A. W-HLP32-208.12L 208.12 1722.69 2050.00

W-HLP46-3.78L 3.78 63.03 75.00

W-HLP46-18.92L 18.92 197.48 235.00

W-HLP46-208.12L 208.12 1722.69 2050.00

www.romsprinter.ro



Ulei hidraulic TRIAX POWERFLOW HVLP 46
A12-03

*LA ACEST PRODUS NU ACORDĂM DISCOUNT

Ulei hidraulic TRIAX POWERFLOW MULTI-VISCOSITY HVLP 46

Ulei hidraulic de performanță extremă pentru orice condiții de utilizare.
Vâscozitate variabilă pentru aplicații în temperaturi extreme (cald/rece)
   sau lucru intens 24/7.
Peste 6000 de ore interval de schimb, aditivare anti-uzură triplă.

TRIAX Multi-Viscosity HVLP 46 este un ulei hidraulic cu vâscozitate variabilă, care își

   modifică proprietățile în funcție de temperatura externă si de cea de operare a utilajelor,

    pentru a optimiza funcționarea utilajului.

Acest produs poate fi folosit în orice aplicații care necesită HVLP 32, 46 sau 68

   și în orice tip de sistem hidraulic. Oferă, de asemenea, proprietăți excepționale

   antioxidare, antirugină și anti-spumare și are intervalul de schimb foarte lung.

   Elimină apa rapid din sistemul hidraulic.

TRIAX Multi-Viscosity HVLP 46 folosește uleiuri de bază Group II (semi-sintetice)

   cu NextGen pachete de aditivi, asigură o protecție fără egal furtunurilor și

   garniturilor, precum și o filtrabilitate excepțională, prevenind cavitația și ruperea

   de furtunuri din cauza temperaturii și presiunii ridicate.

Recomandat pentru toate utilajele care au nevoie de ulei HVLP, inclusiv cele mai

   performante cum ar fi: VOLVO, HITACHI, JCB, CAT, KOMATSU, TEREX,

   LIEBHERR, CASE, JOHN DEERE, NEW HOLLAND și mulți alți producători.

- interval de schimb de 6000 ore

- stabilitate termică excelentă

- fluiditate până la -42ºC

- clasificat ca ulei hidraulic UHDF

(Ultra-High Detergent Fluid)

- plajă foarte mare de stabiliate termică,

de la -42ºC la +60ºC, temperaturi externe

- aditivare antiuzură +250%

- previne supraîncălzirea, blocarea și

cavitația sistemelor hidraulice

- formulare semi-sintetică

- vâscozitate variabilă: 32, 46, 68

Cod
Unitate de 

ambalare (litri)
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

Fabricat în S.U.A. W-HVLP46-18.92L 18.92 231.09 275.00

W-HVLP46-208.12L 208.12 1857.14 2210.00

www.romsprinter.ro



Ulei frâne hidraulice TRIAX ISO 15
A12-04

*LA ACEST PRODUS NU ACORDĂM DISCOUNT

Ulei frâne hidraulice TRIAX ISO 15

Ulei premium pentru frâne hidraulice ale utilajelor de construcții
   precum JCB, CAT, Komatsu, Manitou, Hitachi sau orice alte utilaje
   care necesită ulei special pentru frâne hidraulice.

Produsul este conform cu uleiul original JCB 4002/0500.

- protecție excelentă a garniturilor și

simeringurilor de la frâne hidraulice

- facilitează cuplare foarte bună a frânelor

- funcționare pe o plajă foarte mare

de temperaturi

- fabricat pentru JCB, Komatsu,

CAT, Manitou

Cod
Unitate de 

ambalare (litri)
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

Fabricat în S.U.A. W-ISO15-1.89L 1.89 50.42 60.00

www.romsprinter.ro



Ulei motor camioane TRIAX FLEET ATLAS 15W-40
A12-05

*LA ACEST PRODUS NU ACORDĂM DISCOUNT

Ulei motor camioane TRIAX FLEET ATLAS 15W-40
CI-4 PLUS Super Heavy Duty

pentru camioane și utilaje euro 4, 3, 1 fără DPF, SCR, 60.000 km / 500 ore
pentru utilaje de construcții JCB, Liebher, Hitachi, Caterpillar, Komatsu, VOLVO

TRIAX Fleet Atlas 15W-40 este un ulei cu destinație heavy duty pentru utilaje de

   construcții off-road și camioane Euro IV sau mai vechi.

Conține un pachet de aditivi îmbogățit pentru protecție masivă antiuzură.

Oferă protecție excepțională împotriva temperaturilor înalte, contaminării și stabilitate

   excelentă în regim de utilizare ultra-greu, precum cariere, construcții și minerit.

Este recomandat pentru buldozere, excavatoare, camioane off-road și alte echipamente

   fără filtru de particule.

Acest ulei conține 150% concentrație de aditivi anti-uzură față de lubrifianții obisnuiți,

   pentru a oferi protecție maximă antiuzură pentru segmenți și cuzineți în aplicații

   cu cupru foarte ridicat, sarcină mare și temperaturi mari de operare.

Recomandat în special pentru motoare în regim de carieră, balastiere, transport off-road

 sau utilaje de construcții.

- special conceput pentru utilaje de construcții JCB, CAT, Komatsu, Volvo si Liebherr

- depășește normele impuse de uleiurile originale JCB, CAT, Komatsu, Volvo si Liebherr

- aditivarea specială asigură cu cca 80% mai puține scurgeri decat orice alt ulei hidraulic

- supra-aditivare antiuzură

- toleranță excelentă la apă și praf

- vâscozitate extrem de stabilă pentru lucru la temperaturi ridicate

Cod
Unitate de 

ambalare (litri)
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

W-TFA 15W40-18.92L 18.92 226.89 270.00

Fabricat în S.U.A. W-TFA 15W40-208.12L 208.12 2226.89 2650.00

www.romsprinter.ro



Ulei motor camioane TRIAX FLEET ULTRA ESP 15W-40
A12-06

*LA ACEST PRODUS NU ACORDĂM DISCOUNT

Ulei motor camioane TRIAX FLEET ULTRA ESP 15W-40
Semi-Synthetic CK-4 OEM APPROVED

pentru camioane Euro 5, 4, 3 cu sau fără DPF
OEM Aprobat Volvo VDS-4.5, Renault RLD-4, Cummins, DD, MAN, MB 228.31

API Registered CK-4, CJ-4, M3575, CAT ECF-3, DAF LONG DRAIN

TRIAX Fleet Ultra ESP CK-4 este un ulei de motor premium semi-sintetic

   super heavy duty (SHD) pentru motoare comerciale diesel și turbo diesel.

Este recomandat pentru motoare de camioane şi vehicule comerciale fabricate de OEM

   Europeni și Americani, inclusiv cele de ultimă generație Euro 5 cu DPF (Diesel Particulate

   Filter), EGR şi AdBlue.

Oferă compatibilitate completă retroactivă cu motoarele Euro 4, 3, 2.

Uleiul este capabil de intervale de schimb extinse, peste 75000 km în regim de autostradă.

Conține pachete de aditivare premium pentru a oferi protecție excelentă antiuzură,

   precum și TBN (Total Base Number) foarte ridicat pentru combarerea acidului care

   se formează din cenușa provenită din combustie.

Stabilizatorii de vâscozitate fac uleiul extrem de rezistent la degradare termică, oferindu-i

   capacitatea de a-și menține vâscozitatea (nu se îngroașă sau subțiază), într-un regim

   foarte larg de aplicații.

TRIAX Fleet Ultra ESP CK-4 este compatibil cu ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel) -

   motorina cu conținut de sulf scăzut și cu motorina cu până la 5% bio-diesel.

- stabilitate termică excepțională,

prevenind arderea exagerată de ulei

- formulă semi-sintetică pentru performanță

superioară din toate punctele de vedere

- rezistență superioară la oxidare

- intervale de schimb extinse

- vâscozitate super stabilă - nu își schimbă

parametrii pe perioada utilizării - adică nu se

îngroașă și nu se subțiază

- aditivare de ultimă generație antiuzură

- TBN-ul ridicat neutralizează acidul format

de gazele de combustie, prevenind coroziunea

cuzineților și segmenților

- protecție exemplară pentru garnituri

și simeringurile din motor, prevenind

crăparea și micșorarea acestora

- retenție și captare de cenușă dublă față de

majoritatea altor uleiuri de motor

Cod
Unitate de 

ambalare (litri)
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

W-TFU 15W40-3.78L 3.78 81.51 97.00

W-TFU 15W40-18.92L 18.92 310.93 370.00

Fabricat în S.U.A. W-TFU 15W40-208.12L 208.12 2945.38 3505.00

www.romsprinter.ro



Ulei motor camioane TRIAX FLEET ULTRA ESP 10W-40
A12-07

*LA ACEST PRODUS NU ACORDĂM DISCOUNT

Ulei motor camioane TRIAX FLEET ULTRA ESP 10W-40
Semi-Synthetic CK-4 OEM APPROVED

pentru camioane Euro 5, 4, 3 cu sau fără DPF
OEM Aprobat Volvo VDS-4.5, Renault RLD-4, Cummins, DD, MAN, MB 228.31

API Registered CK-4, CJ-4, M3575, CAT ECF-3, DAF LONG DRAIN
eficiență de combustibil + 3-6%

TRIAX Fleet Ultra ESP CK-4 este un ulei de motor premium semi-sintetic

   super heavy duty (SHD) pentru motoare comerciale diesel și turbo diesel.

Este recomandat pentru motoare de camioane şi vehicule comerciale fabricate de OEM

   Europeni și Americani, inclusiv cele de ultimă generație Euro 5 cu DPF (Diesel Particulate

   Filter), EGR şi AdBlue.

Oferă compatibilitate completă retroactivă cu motoarele Euro 4, 3, 2.

Uleiul este capabil de intervale de schimb extinse, peste 75000 km în regim de autostradă.

Conține pachete de aditivare premium pentru a oferi protecție excelentă antiuzură,

   precum și TBN (Total Base Number) foarte ridicat pentru combarerea acidului care

   se formează din cenușa provenită din combustie.

Stabilizatorii de vâscozitate fac uleiul extrem de rezistent la degradare termică, oferindu-i

   capacitatea de a-și menține vâscozitatea (nu se îngroașă sau subțiază), într-un regim

   foarte larg de aplicații.

TRIAX Fleet Ultra ESP CK-4 este compatibil cu ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel) -

   motorina cu conținut de sulf scăzut și cu motorina cu până la 5% bio-diesel.

- stabilitate termică excepțională,

prevenind arderea exagerată de ulei

- formulă semi-sintetică pentru performanță

superioară din toate punctele de vedere

- rezistență superioară la oxidare

- intervale de schimb extinse

- vâscozitate super stabilă - nu își schimbă

parametrii pe perioada utilizării - adică nu se

îngroașă și nu se subțiază

- aditivare de ultimă generație antiuzură

- TBN-ul ridicat neutralizează acidul format

de gazele de combustie, prevenind coroziunea

cuzineților și segmenților

- protecție exemplară pentru garnituri

și simeringurile din motor, prevenind

crăparea și micșorarea acestora

- retenție și captare de cenușă dublă față de

majoritatea altor uleiuri de motor

Cod
Unitate de 

ambalare (litri)
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

W-TFU 10W40-3.78L 3.78 84.03 100.00

W-TFU 10W40-18.92L 18.92 315.13 375.00

Fabricat în S.U.A. W-TFU 10W40-208.12L 208.12 2983.19 3550.00

www.romsprinter.ro



Ulei motor camioane TRIAX FLEET ULTRA ESP 10W-30
A12-08

*LA ACEST PRODUS NU ACORDĂM DISCOUNT

Ulei motor camioane TRIAX FLEET ULTRA ESP 10W-30
Semi-Synthetic CK-4 OEM APPROVED

pentru camioane Euro 5, 4, 3 cu sau fără DPF
OEM Aprobat Volvo VDS-4.5, Renault RLD-4, Cummins, DD, MAN, MB 228.31

API Registered CK-4, CJ-4, M3575, CAT ECF-3, DAF LONG DRAIN
eficiență de combustibil + 3-6%

TRIAX Fleet Ultra ESP CK-4 este un ulei de motor premium semi-sintetic

   super heavy duty (SHD) pentru motoare comerciale diesel și turbo diesel.

Este recomandat pentru motoare de camioane şi vehicule comerciale fabricate de OEM

   Europeni și Americani, inclusiv cele de ultimă generație Euro 5 cu DPF (Diesel Particulate

   Filter), EGR şi AdBlue.

Oferă compatibilitate completă retroactivă cu motoarele Euro 4, 3, 2.

Uleiul este capabil de intervale de schimb extinse, peste 75000 km în regim de autostradă.

Conține pachete de aditivare premium pentru a oferi protecție excelentă antiuzură,

   precum și TBN (Total Base Number) foarte ridicat pentru combarerea acidului care

   se formează din cenușa provenită din combustie.

Stabilizatorii de vâscozitate fac uleiul extrem de rezistent la degradare termică, oferindu-i

   capacitatea de a-și menține vâscozitatea (nu se îngroașă sau subțiază), într-un regim

   foarte larg de aplicații.

TRIAX Fleet Ultra ESP CK-4 este compatibil cu ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel) -

   motorina cu conținut de sulf scăzut și cu motorina cu până la 5% bio-diesel.

- stabilitate termică excepțională,

prevenind arderea exagerată de ulei

- formulă semi-sintetică pentru performanță

superioară din toate punctele de vedere

- rezistență superioară la oxidare

- intervale de schimb extinse

- vâscozitate super stabilă - nu își schimbă

parametrii pe perioada utilizării - adică nu se

îngroașă și nu se subțiază

- aditivare de ultimă generație antiuzură

- TBN-ul ridicat neutralizează acidul format

de gazele de combustie, prevenind coroziunea

cuzineților și segmenților

- protecție exemplară pentru garnituri

și simeringurile din motor, prevenind

crăparea și micșorarea acestora

- retenție și captare de cenușă dublă față de

majoritatea altor uleiuri de motor

Cod
Unitate de 

ambalare (litri)
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

W-TFU 10W30-3.78L 3.78 84.03 100.00

W-TFU 10W30-18.92L 18.92 327.13 390.00

Fabricat în S.U.A. W-TFU 10W30-208.12L 208.12 3042.02 3620.00

www.romsprinter.ro



Uleiuri motor camioane TRIAX FLEET SUPREME ESP
A12-09

*LA ACEST PRODUS NU ACORDĂM DISCOUNT

Ulei motor camioane TRIAX FLEET SUPREME ESP 15W-40
Ulei motor camioane TRIAX FLEET SUPREME ESP 5W-40

Full Synthetic CK-4 / ACEA E9-2016

pentru camioane Euro 5, 4, 3 cu sau fără DPF
OEM Aprobat Volvo VDS-4.5, Renault RLD-4, Cummins, DD, MAN, MB 228.31

API Registered CK-4, CJ-4, ACEA E9-2016, M3575, DAF LONG DRAIN
eficiență de combustibil + 3-6% - 150.000 + km

TRIAX Fleet Supreme ESP 15W-40 Full Synthetic reprezintă ultima generație de lubrifianți

   pentru camioane, care combină super-performanța uleiurilor sintetice cu vâscozitatea

   uleiurilor minerale, fiind un ulei care nu are echivalent în România sau în Europa,

   indiferent de marca de uleiuri luată în considerare.

Conține un pachet de aditivi unic -brevetat in Ianuarie 2014 în Statele Unite- cu aditivare

   specializată pentru optimizarea intervalelor de schimb și o rezistență inegalabilă

   la oxidare, îngroșare și contaminare.

Tehnologia utilizată în acest produs este caracterizată de reducerea masivă a uzurii

   pistoanelor și bielelor, precum și de protecția turbinei.

Stabilitatea termică a uleiului previne îngroșarea și transformarea uleiului în calamină

 pe axul turbinei și pe rulmenți.

- formulare 100% sintetică

- fabricat cu tehnologie unică de "placare"

 a metalelor cu molibden și borium

- stabilitate excepțională la oxidare

- cu 70% mai bună dispersare și

 emulsionare a cenușei și depunerilor

- intervale de schimb triple față de uleiurile

minerale standard (Mobil delvac 15W-40,

Valvoline All Fleet etc)

- compatibilitate totală cu orice tip de

motoare diesel de camioane, autobuze

sau utilaje, inclusiv Euro 5

- stabilitate exemplară a vâscozității

- pornire instantă la rece, pâna la -36ºC

- integritate dublă a peliculei de ulei

în sarcină termică și fizică

- performanță globală superioară

oricărui ulei 15W-40 din Europa

Cod
Unitate de 

ambalare (litri)
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

W-TFS 15W40-3.78L 3.78 89.08 106.00

W-TFS 15W40-18.92L 18.92 352.94 420.00

W-TFS 15W40-208.12L 208.12 3457.98 4115.00

W-TFS 5W40-3.78L 3.78 91.60 109.00

W-TFS 5W40-18.92L 18.92 373.95 445.00

Fabricat în S.U.A. W-TFS 5W40-208.12L 208.12 3634.45 4325.00

www.romsprinter.ro



Uleiuri motor camioane TRIAX FLEET EURO LSAP
A12-10

*LA ACEST PRODUS NU ACORDĂM DISCOUNT

Ulei motor camioane TRIAX EURO LSAP 10W-40
Ulei motor camioane TRIAX EURO LSAP 5W-30

Full Synthetic EURO 6

- special fabricat pentru camioane Europene Euro 6 sau Euro 5 cu motoare
LSAP. API CJ-4, ACEA E6, E9-2016, M3477, M3677, VDS-4, DAF Long Drain,
IVECO Trucks, Mercedes Benz 228.51, 228.31, SCANIA LDF, Renault RDL-3

- compatibilitate totală și cu normele de poluare mai vechi (Euro 4,Euro 3, Euro 2)
- este recomandat și pentru motoarele CNG (Gaz Natura Comprimat)

de la Man, Mercedes, Volvo, Daf

TRIAX Fleet Euro LSAP 10W-40 este un ulei de motor full sintetic, de înaltă performanță,

   proiectat pentru motoarele diesel Euro 5 si Euro 6, Europene și Nord Americane.

Este fabricat din cele mai performante uleiuri de bază, combinate cu ultima generație

   de aditivi, pentru a oferi o protecție imbatabilă motoarelor heavy duty.

TRIAX Fleet Euro LSAP 10W-40 este îmbunătățit cu molibden și borium, precum și cu

    cei mai avansați aditivi și stabilizatori de vâscozitate, pentru a facilita o performanță

   maximă din toate punctele de vedere.

Pachetul unic de aditivi asigură performanțe neegalate în ceea ce privește protecția

   împotriva uzurii, curățarea depunerilor din motor, prevenirea coroziunii, stabilitate

   termică, rezistență la oxidare.

Cod
Unitate de 

ambalare (litri)
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

W-TE6 10W40-18.92L 18.92 352.94 420.00

W-TE6 10W40-208.12L 208.12 3201.68 3810.00

Fabricat în S.U.A. W-TE6 5W30-18.92L 18.92 411.77 490.00

www.romsprinter.ro



Ulei transmisie TRIAX DEXRON III
A12-11

*LA ACEST PRODUS NU ACORDĂM DISCOUNT

Ulei transmisie TRIAX DEXRON III
TRIAX ATF Multi-Functional Dexron III / Mercon

pentru autoturisme care necesită specificația Dexron III și anterioară sau
Ford Mercon, utilaje și camioane care necesită specificația MAN 339 Typ Z-1 /

 V-1, Allison TES 389, Allison C-4 Transmissions, ZF TE-ML 14A,04D, 17C, 03D
recomandat ca lichid servo pentru orice autoturism sau utilaj

TRIAX MultiPurpose ATF este un fluid ATF multifuncțional în adevăratul sens al cuvântului,

   destinat pentru autoturisme, camioane, utilaje de construcții, echipamente agricole.

Este recomandat pentru transmisii Powershift, convertoare de cuplu, transmisii hidrostatice,

   compresoare de aer, pompe hidraulice, casete servo la utilaje și orice alte aplicații unde

   este recomandat fluid ATF.

Oferă o protecție excepțională pentru garnituri și simeringuri, protejându-le pe termen lung

   și prevenind uscarea și crăpăturile, așadar scurgerile care rezultă din aceste cauze.

Este de asemenea recomandat pentru autoturisme care necesita fluide DEXRON III

   sau Mercon V specficație.

Cod
Unitate de 

ambalare (litri)
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

W-ATF-0.95L 0.946 13.45 16.00

Fabricat în S.U.A. W-ATF-18.92L 18.92 260.50 310.00

www.romsprinter.ro



Ulei transmisie TRIAX HD GEAR PREMIUM LS
A12-12

*LA ACEST PRODUS NU ACORDĂM DISCOUNT

Ulei transmisie TRIAX HD GEAR PREMIUM LS 80W-90
TRIAX HD Gear Premium 80W-90 GL-5 Limited Slip

ulei de transmisie și convertizoare de cuplu ultra-performant
și extrem de versatil - întrunește aproape toate specificațiile
existente pentru uleiuri de diferențial și transmisie manuală

Ulei de transmisie foarte performant pentru diferențiale, grupuri, reductoare și alte tipuri

   de angrenaje, inclusiv limited slip  în vehicule comerciale care lucrează în condiții de cuplu

   ridicat, șoc, turații variabile sub sarcină variabilă.

În aceste condiții sunt necesari lubrifianți cu o formulare mult superioară pentru a oferi

   protecție și longevitate echipamentelor.

Oferă protecție în regim de lucru greu cu sarcini mari și temperaturi variabile.

Conține aditivi premium și oferă protecție excepțională față de majoritatea lubrifianților

de transmisii comercializați în România.

De asemenea, oferă compatibilitate totală cu utilajele moderne care au nevoie de un

  lubrifiant "Limited Slip ".

- este formulat cu uleiuri de bază

 ultra performante de grup VI,

de vâscozitate foarte ridicată și care nu

necesită modificatoare de vâscozitate,

oferind proprietăți extraordinare pentru

menținerea vâscozității

- nu își va pierde proprietățile de

vâscozitate în intervalul de schimb

recomandat și nu își va pierde din

vâscozitate prin forfecare

Cod
Unitate de 

ambalare (litri)
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

Fabricat în S.U.A. W-HGP 80W90-9.46L 9.46 155.46 185.00
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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.
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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.
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Spray curăţare contact
A13-01

Spray curăţare contact - GRAFEN 500 ml

Spray de curățare general pentru aplicații de contact electrice.

Proprietățile produsului permit evitarea ruginei și a coroziunii,
   este hidrofob și nu lasă reziduuri chimice.

Poate fi aplicat la 360° cu un efect de curățare profund și uscare imediată.

Produsul poate fi folosit la întrerupătoare, contacte de oprire, baterii.

Este, de asemenea, potrivit pentru aplicații de uz casnic, cum ar fi
   procesoare de alimente și unelte de bucătărie.

Ideal pentru instalații electrice și întrerupătoare de lumină.

Utilizare:

- înainte de aplicare, opriți echipamentul electric

- agitați produsul de 15-20 de ori și aplicați

de la o distanță de 15-20 cm

- pentru a obține randament așteptați 2-3 minute

Cod Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

G-SCC-500ml 14.71 17.50
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Spray îndepărtare rugină
A13-02

Spray îndepărtare rugină - GRAFEN 500 ml

Este un agent de îndepărtare a ruginii care nu este siliconat,
   un lubrifiant eficient, un spray de protecție.

Proprietățile produsului permit distrugerea părților ruginite și asigură
   un strat protector între suprafețele metalice, scade frecarea, evită zgomotele
   și coroziunea cauzată de frecare.

Îndepărtează apa și protejează împotriva umezelii, curăță praful / grăsimea
   și particulele adezive de pe suprafețele metalice.

Agentul de îndepărtare a ruginii creează o suprafață uleioasă,
   diminuează scârţâitul și împiedică coroziunea în vehicule, în aparate
   de uz casnic, balamale, arcuri.

Evită oxidarea în șuruburi și piulițe ruginite.

Ajută la îndepărtarea umidității de pe suprafețele metalice, comutatoarele
   de electricitate și aprinderea autoturismelor.

Utilizare:

- agitați produsul de 15-20 de ori și aplicați

de la o distanță de 15-20 cm

- pentru a obține randament așteptați 2-3 minute

Cod Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

G-SIR-500ml 10.50 12.50
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Spray îndepărtare pete de gudron, bitum
A13-03

Spray îndepărtare pete de gudron, bitum - GRAFEN 500 ml

Un spray special pentru îndepărtarea petelor de mizerie / unsoare solidă de pe
   părțile caroseriei vehiculelor, cum ar fi: ușile, bara de protecție sau capota
   mașinii, fără a deteriora vopseaua.

Proprietățile acestui produs permite, în timpul unei curățări mai profunde,
   îndepărtarea petelor de gudron, bitum și mizerie de pe caroseria mașinii.

Protejează împotriva oxidării și se aplică foarte ușor.

Poate fi folosit la mașini, camioane, autobuze, dispozitive cu rotile și tractoare.

Utilizare:

- scuturați recipientul de 15-20 de ori și

pulverizați de la o distanță de 15-20 cm

față de suprafața ce urmează a fi tratată

- pulerizați pentru a acoperi întreaga

suprafață a părților afectate

Cod Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

G-PTPC-500ml 15.97 19.00
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Spray curăţare motor
A13-04

Spray curăţare motor - GRAFEN 500 ml

Sprayul pentru curățarea motorului Grafen Professional are o eficiență de curățare
   unică datorită solventului său care conține o formulă fără spumă, dizolvă
   unsoarea consistentă, uleiul și mizeria de pe toate tipurile de motoare.

Proprietățile produsului permit aplicarea și penetrarea ușoară pe suprafața motorului,
   ceea ce face ca echipamentul să funcționeze mai lin și să dureze mai mult.

Este potrivit și pentru curățarea echipamentelor industriale, a sculelor, a pardoselei
   garajului, a mașinilor de tuns iarba și a căilor de acces cum ar fi: intrarea în
   garaj, intrarea principală, intrarea de servici, terasa, etc.

Utilizare:

- acoperiți părțile din plastic, piesele

electronice și alte piese care sunt sensibile

la solvenți, încălziți motorul pentru

o curățare mai ușoară iar apoi opriti-l

- scuturați recipientul de 15-20 de ori

și pulverizați direct

- folosiți racleta și/sau peria pentru a îndepărta

 orice depuneri groase sau dure de mizerie,

 unsoare solidă sau funingine

- pentru a fi cât mai eficient, așteptați 5-10 minute

Cod Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

G-PEC-500ml 17.23 20.50
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Spray curăţare carburator
A13-05

Spray curăţare carburator - GRAFEN 500 ml

Spray de curățare a componentelor carburatorului.
Conține solvent, substanță care sporește eficiența de curățare.

Proprietățile acestui produs permite aplicarea și pătrunderea ușoară în suprafețe,
   îndepărtează guma, reziduurile lichide și emailul care inhibă funcționarea
   normală a carburatorului.

Nu va deteriora senzorii de oxigen sau convertorii catalitici.
Asigură o economisire maximă de combustibil.
Poate fi folosit în toate pozițiile / direcțiile (360°).

Utilizare:

- în timpul aplicării produsului, opriți motorul

și țineti recipientul în poziție verticală

- scuturati foarte bine, pulverizați direct

cu furtunul de pulverizare, suplimentar montat în

capac, pentru o distribuire uniformă

- în cazul în care spray-ul ajunge pe vopsea sau

pe suprafețe din plastic, clătiți imediat cu apă

din abundență pentru a evita deteriorarea acestora

Cod Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

G-PCCS-500ml 10.08 12.00

Carburatoare, startere și racorduri:

1. Îndepărtați filtrul de aer, pulverizați cu spray pe suprafața exterioară a carburatorului / a

    racordului și așteptați să se usuce timp de 30 min.

2. După ce s-a uscat, porniți motorul și pulverizați pufuri scurte în gâtul carburatorului,

    curățând clapeta de aer automată și clapetele de accelerație (fluturaș).

3. Dacă motorul se oprește, opriți operațiunea de pulverizare cu spray și reporniți motorul.

4. În continuare, măriți ușor turația motorului până cand tot lichidul este evacuat, după

    care reintroduceți filtrul de aer

Supapele PCV:

1. Deconectați partea carterului supapei PCV, introduceți tubul de extensie în capul deschis

    al unității de supapă și pulverizați înăuntru o cantitate mică de spray. Scuturați unitatea

    de cateva ori pentru a verifica dacă supapa de reținere este desfăcută.

2. Porniți motorul și pulverizati iar, de câteva ori, în supapă pentru a curăța, după care

    introduceți la loc supapa PCV. 
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Spray curăţare frână şi ambreiaj
A13-06

Spray curăţare frână şi ambreiaj - GRAFEN 500 ml

Curăță praful, grăsimea de pe toate piesele de frânare
   și ambreiaj într-un mod eficient.

Proprietățile produsului permit curățarea discurilor de frână
   și a tobei de "praful de frână", fără a dezasambla unitatea de frânare,
   ceea ce reduce zgomotul cauzat de părțile de frânare.

Poate fi aplicat la 360° cu un efect de curățare profund și uscare imediată.

Nu este coroziv și nu are ca rezultat reziduuri chimice.

Utilizare:

- înainte de aplicare, acoperiți toate părțile

vopsite/pictate și din plastic

- agitați produsul de 15-20 de ori și aplicați

de la o distanță de 15-20 cm

- așteptați 2-3 minute și uscați

piesele într-o zonă ventilată

- ștergeți reziduurile cu o bucată

de material/țesătură

Cod Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

G-SCF-500ml 9.24 11.00
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Lichid curățare frână 25 l
A13-07

Lichid curățare frână - GRAFEN 25 l

Îndepărtează, în mod eficient, praful şi unsoarea solidă de pe toate părţile
   componente ale frânei şi ale ambreiajului. 

Proprietăţile acestui produs asigură curăţarea discului şi tamburului de frână
    fără a fi nevoie ca sistemul de frânare să fie demontat, ceea ce reduce
    zgomotul produs de părţile componente ale frânei.

Curăţă foarte bine, oferind uscare rapidă.

Produsul nu este coroziv şi nu se transformă în reziduuri chimice.

Aplicaţi produsul cu ajutorul pulverizatorului, după ce lichidul a fost golit din
    recipient cu foarte mare grijă.

Utilizare:

- acoperiţi toate părţile componente

lăcuite / vopsite şi pe cele din plastic

- aplicaţi produsul de la o distanţă de

15-20 cm faţă de suprafaţa în cauză

- aşteptaţi 2-3 min. şi uscaţi piesele

într-un loc aerisit şi ştergeţi reziduurile

cu o bucată de pânză sau cu o cârpă

Cod Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

G-LCF-25L 260.50 310.00
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Spray curăţare pentru sudură
A13-08

Spray curăţare pentru sudură - GRAFEN 400 ml

Sprayul de curățare pentru sudură Grafen Professional fără silicon previne
   aderența stropilor, în timpul operațiunii de sudare pe suprafețele de metal și
   elimină nevoia de spituire, șlefuire sau a periajului de sârmă după încheierea
   operațiunii de sudare.

Proprietățile acestui produs crește durata de viață a duzelor, a unităților și
   sculelor sudate, se aplică foarte ușor.

Este potrivit pentru protejarea duzelor, a unităților sudate și a sculelor prevăzute
   pentru operațiunile de sudare cu arc electric. Mai mult, protejează împotriva
   oxidării, se usucă foarte ușor și nu este inflamabil.

Produsul este potrivit pentru duze și carcase, lămpi de lipit, matrițe, scule
   automate și semi-automate de sudare, pentru roboți de sudare.

Utilizare:

- scuturați recipientul de 15-20 de ori și

pulverizați de la o distanță de 15-20 cm

față de suprafața ce urmează a fi curățată

- stropii pot fi șterși cu o cârpă sau scuturând

 duza de partea bancului de lucru

Cod Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

G-PWS-400ml 10.08 12.00
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Spray îndepărtare etichete
A13-09

Spray îndepărtare etichete - GRAFEN 200 ml

Sprayul Grafen pentru îndepărtarea etichetelor are o formulă specială pentru
   îndepărtarea rapidă și eficientă a etichetelor adezive din hârtie, aplicate pe
   diferite tipuri de suprafețe.

Cu formula sa foarte eficientă, acest spray curăță fără a lăsa urme de lipici pe
   suprafața respectivă. Curăță profund.

Nefiind coroziv, este inofensiv pentru majoritatea suprafețelor.
Nu conține CFC, un solvent halogenat.

Este compatibil cu majoritatea componentelor din plastic, cauciuc, elastomeric
   sau cu alte tipuri de carcase.

Înainte de aplicare, testați, prima dată, pe o suprafață mică din plastic.
Nu folosiți pe suprafețe din polistiren.

Utilizare:

- nu pulverizați pe echipamentul electric sub tensiune

sau pe alte surse inflamabile

- scuturați recipientul, înainte de utilizare,

de 15-20 de ori de după care pulverizați direct

- pentru a fi cât mai eficient, așteptați 2-3 min.

 iar apoi curățați reziduurile cu o bucată de pânză

Cod Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

G-PLR-200ml 9.24 11.00
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Spray curăţare aer condiţionat
A13-10

Spray curăţare sistem aer condiţionat - GRAFEN 150 ml

Produs de unică folosință pentru curățarea sistemului
   de aer condiționat al vehiculului.

Proprietățile produsului permit o curățare în profunzime,
   care nu lasă reziduuri chimice.

Distruge germeni, bacterii, ciuperci și oprește mirosul neplăcut.

Utilizare:

- înainte de aplicare, citiți partea de precauție de pe

ambalaj și nu pulverizați pe părțile fierbinți

- agitați spray-ul de 15-20 de ori, apoi porniți

motorul și aerul condiționat

- aplicați produsul în canalul de admisie,

apăsați aplicatorul și ieșiți din vehicul

- lăsați motorul pornit la turația de mers în gol timp

de 10 până la 20 de minute cu sistemul de

încălzire și ventilație la nivelul maxim

- în timpul funcționării complete și înainte de

evaporarea totală, ventilația trebuie

să fie pornită cu ușile, ferestrele

și capota mașinii închisă

Cod Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

G-SAC-150ml 9.24 11.00
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Spray curăţare tapiţerie
A13-11

Spray curăţare tapiţerie - GRAFEN 500 ml

Este un spray special pentru curățarea și împrospătarea tapițeriei din material și
   velur, a covoarelor și a țesăturilor. Spuma pătrunde în material și îndepărtează
   mizeria chiar și din straturile cele mai adânci ale țesăturilor.

Redă prospețime suprafețelor curățate și aspectul lor natural.

Acest produs este perfect pentru utilizarea acasă sau în mașină.

Împiedică depunerea impurităților și reîmprospătează culorile.

Utilizare:

- agitați recipientul de 15-20 de ori și

aplicați de la o distanță de 15-20 cm față de

suprafața pe care urmează a se pulveriza

- așteptați 5 minute, apoi frecați suprafața

murdară cu o perie, o cârpă sau un burete

- dacă suprafața este foarte murdară, trebuie

să aplicați spray-ul ori de câte ori este nevoie

Cod Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

G-PSC-500ml 12.18 14.50
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Spray lustruire interior maşină
A13-12

Spray lustruire interior maşină - GRAFEN 200 ml

Sprayul de lustruit interiorul Grafen Professional curăță și protejează interiorul
   mașinii (tabloul de bord, tapițeria din plastic și părțile din piele); conferă
   strălucire componentelor din interiorul mașinii și previne fisurile.

Cu formula sa eficientă, acest produs îndepărtează praful de pe diferite piese
   din plastic, se usucă imediat și este invizibil.

Produsul nu este coroziv și nu produce reziduuri chimice.

Utilizare:

- nu pulverizați pe pisele fierbinți

- agitați produsul de 15-20 de ori și aplicați de la o

distanță de 15-20 cm față de suprafața de lustruit

- așteptați 2-3 minute și uscați piesele

într-o zona aerisită, îndepărtați reziduurile

cu o bucată de pânză / cârpă

Cod Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

G-PCC-200ml 5.04 6.00
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Spray mat interior maşină
A13-13

Spray mat interior maşină - GRAFEN 500 ml

Sprayul de lustruit pentru interior Grafen Professional curăță și protejează
   interiorul mașinii (tabloul de bord, tapițeria din plastic și părțile din piele).

Redă un aer nou componentelor din interiorul mașinii și previne fisurile.

Cu formula sa eficientă, acest produs îndepărtează praful de pe diferite piese
   din plastic, se usucă imediat și este invizibil.

Produsul nu este coroziv și nu produce reziduuri chimice.

Utilizare:

- nu pulverizați pe piesele fierbinți

- scuturați recipientul de 15-20 de ori și aplicați

de la o distanță de 15-20 cm

- așteptați 2-3 minute și uscați piesele

într-o zonă aerisită, îndepărtați reziduurile

cu o bucată de pânză / cârpă

Cod Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

G-PCCM-500ml 10.92 13.00
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Spray curăţare anvelope
A13-14

Spray curăţare anvelope - GRAFEN 500 ml

Sprayul de curățare a anvelopelor Grafen Professional este produsul special
   pentru a avea anvelope strălucitoare.

Proprietățile acestui produs previne depunerea mizeriei pe părțile din cauciuc
   ale anvelopei, asigură o curățare în profunzime, oferă strălucire și crește
   perioada de viață a anvelopei. Mai mult, acest spray protejează împotriva
   oxidării și se aplică foarte ușor.

Se poate folosi pentru mașini, camioane, autobuze, dispozitive cu roți și tractoare.

Nu este recomandat în cazul vehiculelor cu două roți.

Utilizare:

- înainte de utilizare, agitați recipientul de 15-20

 de ori și aplicați de la o distanță de 15-20 cm

- pulverizați mișcând roata continuu,

pentru a acoperi toate părțile pneului,

inclusiv pereții laterali

Cod Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

G-PTS-500ml 10.92 13.00

www.romsprinter.ro



Spray gresare WHITE LITHIUM
A13-15

Spray gresare WHITE LITHIUM - GRAFEN 500 ml

Lubrifiantul alb cu litiu Grafen este rezistent la apă și la presiuni înalte,
   are o consistență semi-solidă, nu curge de pe suprafețe verticale
   și are o aderență bună.

Se utilizează pentru a lubrifia balamalele și pinii ușii, șinele de alunecare
   și mecanismele de schimbare a treptelor de viteză expuse la efectul umezelii.

Utilizare:

- înainte de aplicare, citiți partea

de precauție de pe ambalaj

- agitați produsul de 15-20 de ori și aplicați

de la o distanță de 15-20 cm

Cod Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

G-SGL-500ml 17.65 21.00
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Spray gresare, lubrifiere lichid
A13-16

Spray gresare, lubrifiere lichid - GRAFEN 500 ml

Lichidul de ungere Grafen ajută la reducerea frecării dintre suprafețele
   metalice sau metalice și plastice.

Proprietățile produsului și formula non-siliconată permit reducerea frecării și uzurii.

Poate fi aplicat la 360° cu un efect de curățare profundă.

Produsul evită rugina și oxidarea, lubrifiază și este hidrofob.

Utilizare:

- înainte de aplicare, citiți partea

de precauție de pe ambalaj

- agitați bine produsul și aplicați

de la o distanță de 15-20 cm

- așteptați 5-10 minute pentru a obține

un randament maxim

- pentru suprafețele de aplicare greu accesibile,

utilizați o duză subțire atașată la cutie

Cod Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

G-SLU-500ml 14.29 17.00
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Spray ALL IN ONE PENETRATING OIL
A13-17

Spray ALL IN ONE PENETRATING OIL - GRAFEN 400 ml

Grafen Professional All in One -ulei degripant este un produs de lubrifiere,
   curățare și degajare pentru întreținerea generală.

Proprietățile generale ale produsului și formula non-siliconată permit crearea
   unei suprafețe uleioase protectoare, îndepărtarea murdăriei și a grăsimilor.

Produsul distruge părțile ruginite/oxidate și este hidrofob.

Oprește scârțâitul și previne coroziunea în vehicul, în aparatele de uz casnic,
   lubrifiază ușile glisante, ferestrele, balamalele și arcurile.

Ajută la îndepărtarea umidității din suprafețele metalice, a grăsimilor de pe
   jantele roților auto, a lanțurilor (bicicletelor), a angrenajelor, a rulmenților.

Poate fi aplicat din toate pozițiile (360°).

Utilizare:

- agitați bine produsul și aplicați

de la o distanță de 15-20 cm

- pulverizați direct cu furtunul de pulverizare

suplimentar montat în capac

- pentru a obține randament,

așteptați 2-3 minute

Cod Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

G-SPO-400ml 14.29 17.00
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Spray lubrifiere silicon
A13-18

Spray lubrifiere silicon - GRAFEN 500 ml

Spray lubrifiant incolor, uleios, pe bază de silicon.

Proprietățile acestui produs ajută la reducerea frecării, uzurii și realizează
   o izolare eficientă. Lubrifiază.
Mai mult, previne coroziunea, oxidarea și este hidrofob.

Creează un strat de film de protecție în zonele ruginite, oxidate.

Ajută la îndepărtarea umidității de pe suprafețele metalice și de pe
   întrerupătoarele electrice.

Oferă o emailare lucioasă suprafețelor din plastic și din cauciuc.

Utilizare:

- agitați bine recipientul și aplicați, într-un strat

subțire, de la o distanță de 15-20 cm față de

suprafața care urmează a fi  pulverizată

Cod Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

G-PSS-500ml 11.76 14.00
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Spray gresare cupru
A13-19

Spray gresare cupru - GRAFEN 500 ml

Este un lubrifiant pe bază de cupru pur, rezistent la temperaturi ridicate,
   cu uscare rapidă.

Reduce fricțiunea pieselor metalice, elimină producerea zgomotelor stridente
   si a scârțâiturilor, este rezistent la apă, la substanțe alcaline, la apa sarată
   și la acizi. Mai mult, este foarte rezistent la presiune, protejează împotriva
   coroziunii și îmbunătățeste etanșeitatea conexiunilor filetate.

Temperatura de aplicare: de la 30°C până la 1100°C.

Utilizare:

- scuturați recipientul de 15-20 de ori

și aplicați de la o distanță de 15-20 cm

față de suprafața pe care doriți să

utilizați acest produs

Cod Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

G-PCG-500ml 19.75 23.50
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Adezivi Graflock
A13-20

Adeziv GRAFLOCK 3270 50 ml

Graflock 3270 este folosit pentru elementele de fixare cu diametrul de 1" (25 mm) 

    cum ar fi: transmisiile, prezon de blocare a motorului, ventiluri etc.

Datorită rezistenţei ridicate şi permanente, elimină nevoia de a fixa şi de sudare dublă.

Asigură eficienţă maximă pe suprafeţele unse, pe dispozitivele de fixare de pe maşini

    vibrante sau componentele mobile.

Adeziv GRAFLOCK 3272 50 ml

Graflock 3272 este ideal pentru utilizările la temperaturi care ajung până la 250°C.

Acest produs este potrivit pentru dispozitivele de mare putere, cu închizător filetat şi

    alte echipamente folosite în industria constructoare de maşini şi în industria grea.

Previne desfacerea şi scurgerile elementelor de fixare cu filet.

De asemenea, blochează şi etanşeizează piuliţele de cuplare, şuruburile şi prezoanele. 

Adeziv GRAFLOCK 3243 50 ml

Graflock 3243 este un adeziv anaerobic cu o componentă de rezistenţă medie pentru

    asigurarea filetelor şi a şuruburilor mici împotriva desfacerii, cauzate de vibraţii.

Ideal pentru dispozitive de fixare cu diametrul cuprins între 1/4" la 3/4" (între 6 şi

    20 mm) sau mai mici.

Blochează şi etanşează îmbinările filetate - piuliţe, bolţuri, prezoane şi este caracterizat

    de rezistenţa crescută la ulei.

Cod Preţ lei
Preţ lei

(TVA inclus)

G-P3270-50ml 42.86 51.00

G-P3272-50ml 42.86 51.00

G-P3243-50ml 42.86 51.00
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