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KLEJE I SZCZELIWA

Nazwa produktu Numer artykułu Pojemność Op. zbiorcze

3000 264 005
3000 264 006

500 ml
750 ml

12 szt.
12 szt.

1K piana
montażowa

1K pistoletowa 
piana montażowa NOW

• jednoskładnikowa piana przeznaczona do prac 
montażowych

• utwardza się pod wpływem wilgoci zawartej
• posiada dobrą przyczepność do typowych materiałów 

konstrukcyjnych takich jak: cegła, beton, tynk, drewno, 
szkło, metale, styropian, twarde PCV i sztywne piany 
PUR

• zastosowania:
• szczególnie przydatna przy wypełnianiu szczelin przy 
osadzaniu drzwi i okien / piana tłumi hałas do 61 dB /
• izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych
• izolacja cieplna dachów i stropów
• izolowanie paneli ściennych, blach falistych, dachówek
• wygłuszanie i uszczelnianie ścian działowych
• wypełnianie szczelin w izolacji termicznej przy 
ociepleniu budynków

• optymalna temperatura pracy ok. +20ºC
• minimalna temperatura pracy ok. +5ºC
• maksymalna temperatura pracy ok. +30ºC
• odporność termiczna (po utwardzeniu) -40ºC do +90ºC
• czas tworzenia naskórka ok 10 min
• możliwość obróbki po ok 40-60 min
• czas pełnego utwardzenia 24 godz
• wydajność w dm³ z puszki 500 ml ok. 30-32 L
• wydajność w dm³ z puszki 750 ml  ok. 42-45 L
• przed użyciem dobrze wstrząsnąć min. 25 razy
• okres przechowywania max. 12 miesięcy

Nazwa produktu Numer artykułu Pojemność Op. zbiorcze

12 szt. 
12 szt.

500 ml 
700 ml

3000 264 002
3000 264 000

1K piana
montażowa

1K piana 
montażowa NOW

• jednoskładnikowa piana przeznaczona  
do prac montażowych

• utwardza się pod wpływem wilgoci zawartej
• posiada dobrą przyczepność do typowych materiałów 

konstrukcyjnych takich jak: cegła, beton, tynk, drewno, 
szkło, metale, styropian, twarde PCV i sztywne piany 
PUR

• zastosowania:
• szczególnie przydatna przy wypełnianiu szczelin przy 
osadzaniu drzwi i okien /piana tłumi hałas do 61 dB/
• izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych
• izolacja cieplna dachów i stropów
• izolowanie paneli ściennych, blach falistych, dachówek
• wygłuszanie i uszczelnianie ścian działowych
• wypełnianie szczelin w izolacji termicznej przy ociepleniu 
budynków

• optymalna temperatura pracy ok. +20ºC
• minimalna temperatura pracy ok. +5ºC
• maksymalna temperatura pracy ok. +30ºC
• odporność termiczna (po utwardzeniu) -40ºC do +90ºC
• czas tworzenia naskórka ok. 10 min
• możliwość obróbki po ok. 60 min
• czas pełnego utwardzenia 24 godz
• wydajność w dm³ z puszki 500 ml ok. 30-32 L
• wydajność w dm³ z puszki 750 ml ok. 42-45 L
• przed użyciem dobrze wstrząsnąć min 25 razy
• okres przechowywania max. 12 miesięcy 

Nazwa produktu Numer artykułu Pojemność Op. zbiorcze

12 szt.400 ml3000 264 0102K piana
montażowa

2K piana 
montażowa NOW

• jednoskładnikowa piana przeznaczona do prac 
montażowych

• posiada dobrą przyczepność do typowych materiałów 
konstrukcyjnych takich jak: cegła, beton, tynk, drewno, 
szkło, metale, styropian, twarde PCV  
i sztywne piany PUR

• zastosowania:
• szczególnie przydatna przy wypełnianiu szczelin  
w murze i betonie przy osadzaniu drzwi i okien,
• izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych
• izolacja cieplna dachów i stropów
• izolowanie paneli ściennych, blach falistych, dachówek
• wygłuszanie i uszczelnianie ścian działowych
• wypełnianie szczelin w izolacji termicznej przy ociepleniu 
budynków

• optymalna temperatura pracy  
ok. +20ºC do +25ºC

• zakres temperatury pracy od +10ºC do +30ºC
• odporność termiczna (po utwardzeniu) -40ºC do +90ºC
• czas tworzenia naskórka ok. 15 min
• możliwość obróbki po ok. 20 min
• wydajność z puszki 400 ml ok. 10 L
• okres przechowywania max. 12 miesięcy
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KLEJE I SZCZELIWA

Nazwa produktu Numer artykułu Pojemność Op. zbiorcze

12 szt.500 ml3000 264 008zmywacz do 
świeżej piany

• zmywacz na bazie acetonu
• do wewnętrznego i zewnętrznego 

czyszczenia pistoletów  
do spieniania pianki poliuretanowej

• do usuwania nieutwardzonej pianki 
poliuretanowej, z odzieży, podłoża 
i narzędzi

Zmywacz 
świeżej piany NOW

Nazwa produktu Numer artykułu Pojemność Op. zbiorcze

16 szt.210 ml3000 264 0122K piana 
montażowa

• dwuskładnikowa piana przeznaczona  
do szybkiego i bezciśnieniowego 
montażu drzwi, okien, stopni  
schodów itp.

• idealne wymieszanie składników 
następuje poprzez zastosowanie 
specjalnej rurki z mieszadłem

• krótki czas utwardzania zapewnia 
oszczędność czasu

• dobra przyczepność na różnych 
materiałach budowlanych

• optymalna temperatura pracy  
ok. +20ºC do +25ºC

• zakres temperatury pracy od +10ºC 
do +30ºC

• odporność termiczna (po utwardzeniu) 
-20ºC do +90ºC

• czas tworzenia naskórka ok. 2 min, 
możliwość obróbki po ok. 3 min

• zalecany pistolet do piant  
4000 356 200

2K szybkoschnąca 
dwuskładnikowa
piana montażowa NOW

• do usuwania stwardniałych resztek 
silikonu

• do wszystkich typów silikonu
• kombinacja kwasów organicznych
• usuwa stwardniałe resztki silikonu  

z ceramiki, tworzyw sztucznych, metalu, 
itp.

• wysokojakościowa, elastyczna masa klejąca  
na bazie plymerów

• bez silikonów
• można malować
• odporna na temeperatury i starzenie się
• klei i uszczelnia długotrwale i pewnie,  

nie żółknie
• trzyma się na wszystkick 
karoseriach, szkle, gumie, PCV, 
filcu, dywanikach samochodowych, 
wszystkich materiałach budowlanych 
typu cement i kamień, na drewnie  
jak i ocynkowanych powierzchniach
• posiada znakomitą przyczepność  
na powierzchniach pochyłych

Środek
do usuwania silikonu

Klej
kontaktowy

Nazwa produktu Numer 
artykułu

Op. 
zbiorcze

Opako-
waniePojemność

6 szt.700 ml puszka353 939
Klej
kontaktowy

1 szt.100 ml  353 965

Nazwa produktu Numer artykułu Pojemność Op. 
zbiorcze

Środek  
do usuwania 
silikonu

• wysokiej jakości trwale elastyczny silikon na bazie 
acetonu

• grzybobójczy
• ze względu na kwas octowy wydzielający się podczas 

utwardzania, silikon nie jest zalecany do stosowania 
na podłożach takich jak beton, tynk, marmur

• odporny na starzenie, UV i warunki atmosferyczne
• zastosowanie: uszczelnianie pomieszczeń 

sanitarnych, złączy w blatach kuchennych oraz 
szczelin wokół wpuszczanych zlewozmywaków, 
narożnikowe fugowanie płytek ceramicznych, 
uszczelnienia kanałów powietrznych

• temperatura pracy od +5˚C do +40˚C
• wytrzymałość temperaturowa od -30˚C do +150˚C 

krótkotrwale do +180˚C

Silikon 
sanitarny i budowlany NOW

Nazwa produktu Numer 
artykułu

Op. 
zbiorczeKolor Pojemność

12 szt.
12 szt.
12 szt.
12 szt.

310 mltransp.
310 ml
310 ml
310 ml

biały
szary 

Manhattan

3000 264 020
3000 264 021
3000 264 022
3000 264 025

Silikon
sanitarny
i budowlany

• wysokiej jakości trwale elastyczny silikon na bazie 
neutralnej

• grzybobójczy
• odporny na starzenie, UV i warunki 

atmosferyczne
• temperatura pracy od +5˚C do +40˚C
• wytrzymałość temperaturowa od -40˚C do +120˚C
• bardzo dobrze przylega do powierzchni 

wykonanych z tworzyw sztucznych, aluminium, 
stali nierdzewnych i kolorowych, powierzchni 
ocynkowanych i cynowanych, szklanych, luster, itp.

• zalecany jako zabezpieczenie piany poliuretanowej 
przed promieniowaniem UV np. przy montażu 
okien

Silikon 
neutralny NOW

Nazwa produktu Numer 
artykułu

Op. 
zbiorczeKolor Pojemność

12 szt.
12 szt.

310 mlTransp.
310 mlBiały

3000 264 040
3000 264 041

Silikon
neutralny
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• wysokiej jakości szczeliwo 
silikonowe z automatycznym 
dozowaniem

• doskonała odporność na starzenie
• duża odporność na wysokie i niskie 

temperatury
• oszczędny, ekonomiczny w użyciu
• łatwy sposób stosowania bez 

użycia pistoletu

Temperatury pracy:
czarny -50 do +180ºC
czerwony -60 do +260ºC
aluminium -50 do +180ºC
transparentny -60 do 200ºC

Szczeliwo 
silikonowe NOW

Nazwa produktu Numer 
artykułu

Op. 
zbiorczeKolor Pojemność

12 szt.
12 szt.
12 szt.
12 szt.

200 mlczarny
200 ml
200 ml
200 ml

czerwony
aluminium 
transp.

353 960
353 961
353 962
353 963

Szczeliwo
silikonowe

• wysokiej jakości, trwale elastyczny 
klej i uszczelniacz na bazie  
MS-polimerów o bardzo szerokim 
zakresie zastosowania

• duża wytrzymałość na uderzenia  
i wibracje

• bezwonny, nie zawiera 
rozpuszczalników

• odporny na warunki atmosferyczne, 
promieniowanie UV, wodę, chlor itp.

• odporny na temperatuę do +100°C

MS Polimery stanowią nową generację uszczelnia-
czy zawierających „wbudowany” środek gruntują-
cy a zatem wykazujących znakomitą przyczepność 
do wielu pasywnych materiałów np. stale stopowe, 
blachy ocynkowane oraz wiele tworzyw sztucznych.

Masa 
klejąco uszczelniająca
na bazie MS-polimerów NOW

Nazwa produktu Numer 
artykułu

Op. 
zbiorczeKolor Pojemność

12 szt.
12 szt.
12 szt.
12 szt.

290 mlbiały
290 ml
290 ml
290 ml

szary
czarny 
transp.

353 970
353 971
353 972
353 973

Masa klejąco
uszczelniająca
na bazie
MS-polimerów

Nazwa produktu Op. zbiorczeNumer artykułu

1 szt.4000 356 205
Pistolet 
do piany 
montażowej

• pistolet jest przeznaczony  
do nakładania pianki 
jednoskładnikowej dostępnej  
w pojemnikach ciśnieniowych 
o standardowym gwincie

• głowica i igła pokryta teflonem
• ergonomiczna i wygodna rączka

Pistolet 
do piany montażowej

12 szt.400 ml354 572
Smar ochronny 
do biegunów 
akumulatora

• plastyczno - elastyczne szczeliwo akrylowe
• bardzo dobrze przyczepne do większości podłoży budowlanych 

(w tym: beton zwykły, beton komórkowy, metale, drewno)
• tworzy mocne i wysoce plastyczno-elastyczne wiązanie
• do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
• łatwy w nakładaniu i formowaniu - nie ścieka
• zastosowanie:
• do różnego rodzaju podłoży budowlanych (ceramika,
   beton komórkowy, silikaty, beton, drewno,  
   płyty gipsowo-kartonowe itp.)
• do uszczelniania spoin i połączeń o ograniczonej odkształcalności
• do spoin wykonywanych wewnątrz budynku (np. przy
   połączeniu stropu ze ścianą)
• do wypełniania i napraw pęknięć i zarysowań tynku
• nie stosować do szczelin dylatacyjnych

Szczeliwo 
akrylowe NOW

Nazwa produktu Numer 
artykułu

Op. 
zbiorczeKolor Pojemność

12 szt.
12 szt.

310 mlBiały
310 mlSzary

3000 264 050
3000 264 051

Szczeliwo
akrylowe

• uniwersalna polyruthanowa pasta uszczelniająca 
do metalu i tworzyw sztucznych

• doskonała odporność na starzenie
• odporny na oleje, tłuszcze, paliwa, wodę,  

gazy powietrze i płyny chłodzące
• kolor niebieski
• szybkoschnący

• wypełnia szczeliny 
do max 0,2 mm
• temperatura pracy  
od + 5ºC
• wytrzymałość temeraturowa od -55ºC  
do +270ºC

Uniwersalne 
szczeliwo

Nazwa produktu Numer 
artykułu

Op. 
zbiorcze

Opako-
waniePojemność

1 szt.125 ml

 
puszka              

z pędzlem353 967Uniwersalne 
szczeliwo

• trwała masa klejąco - uszczelniająca 
stosowana w warsztatach i serwisach 
obsługi pojazdów samochodowych oraz przy 
naprawach maszyn i urządzeń przemysłowych

• duża odpornność na obciążenia
• wysoka odporność na działanie 
temperatury

• łatwy i równomierny sposób dozowania 
poprzez zastosowanie pojemnika pod 
ciśnieniem

• oszczędny w użyciu, w pojemniku  
nie pozostają resztki preparatu

• wysoka odporność chemiczna na oleje, smary, 
paliwa,wodę, gaz, powietrze, płyny chłodzące

• nie zawiera silikonu

Uniwersalny 
preparat uszczelniający NOW

Nazwa produktu Numer 
artykułu

Op. 
zbiorczeKolor Pojemność

12 szt.200 mlniebieski353 966
Uniwersalny 
preparat
uszczelniający
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Nazwa produktu Numer artykułu Pojemność Op. zbiorczeNazwa produktu Numer artykułu Op. zbiorcze

• pistolet jest przeznaczony  
do nakładania pianki jednoskładnikowej dostępnej  
w pojemnikach ciśnieniowych o standardowym 
gwincie

• adapter dozujący oraz polerowana rura dozujaca 
gwarantują dobry przepływ świeżej piany

• ergonomiczna i wygodna rączka

Pistolet 
do piany montażowej 1K NOW

1 szt.3000 264 110
Pistolet  
do piany 
montażowej 1K

• pistolet jest przeznaczony do nakładania pianki 
jednoskładnikowej dostępnej w pojemnikach 
ciśnieniowych o standardowym gwincie

• pistolet częściowo pokryty teflonem co zabezpiecza 
przed zaklejaniem elementów świeżą pianą

• ergonomiczna i wygodna rączka wykonana  
ze specjalnego tworzywa sztucznego 

Pistolet do piany 
montażowej EUROSTAR

Nazwa produktu Numer artykułu Op. zbiorcze

1 szt.3000 264 111
Pistolet do piany 
montażowej
EUROSTAR

4000 356 200

Pistolet do piany 
montażowej 2K

• pistolet przeznaczony  
do podwójnych kartuszy 210 ml

• ocynkowany, lakierowany  
na czarno

Nazwa produktu Numer artykułu Op. zbiorcze

1 szt.4000 356 200
Pistolet do piany 
montażowej 2K

• do kartuszy o pojemności 310 ml

Pistolet ręczny

Nazwa produktu Numer artykułu Op. zbiorcze

1 szt.4000 356 320Pistolet ręczny

4000 356 200

Pistolet ręczny

• do kartuszy o pojemności 310 ml

Nazwa produktu Numer artykułu Op. zbiorcze

1 szt.4000 356 325Pistolet ręczny

• do kartuszy o pojemności 310 ml

Pistolet ręczny

Nazwa produktu Numer artykułu Op. zbiorcze

1 szt.4000 356 335Pistolet ręczny
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Nazwa produktu Numer artykułu Pojemność Op. zbiorcze

353 905 50 ml 12 szt.
Szczeliwo  
do gwintów  
o niskiej
wytrzymałości

• Szczeliwo T-222.0 jest jednoskładnikowym środkiem 
anaerobowym do zabezpieczania gwintów; jest to 
materiał tiksotropowy osiągający niską wytrzymałość 
dla łatwego demontażu. Utwardzanie produktu 
następuje po odcięciu kontaktu z powietrzem,  
kiedy znajduje się on pomiędzy ściśle przylegającymi 
powierzchniami metalowymi.

• Zalecany do zabezpieczania śrub o niskiej 
wytrzymałości, śrub regulacyjnych, wkrętów, śrub 
wpuszczanych i mocujących: w kołnierzach, kołach 
pasowych, stojakach narzędziowych i sterownikach.

Stosowany też do metali o niskiej wytrzymałości takich 
jak aluminium lub miedź, które mogą pęknąć podczas 
demontażu.
Pozwala na zastąpienie ślepych otworów gwintowanych 
otworami przelotowymi, których wykonanie jest 
prostsze i tańsze.
Umożliwia zastąpienie drogich kształtowych połączeń 
typu śruba z kołnierzem żebrowanym, kołnierzem 
zębatym lub nakrętek z wkładką poliamidową 
(jednorazowe) zwykłą znormalizowana nakrętką  
i śrubą.

• rozmiar gwintu – do M24
• wypełnia szczeliny max do 0.20 mm
• wytrzymałość – niska
• kolor – purpurowy
• moment zerwania 4 - 6 Nm
• temperatura pracy – od -55°C do +150°C

Szczeliwo  
do gwintów o niskiej
wytrzymałości NOW

• zabezpiecza i uszczelnia gwinty przed gazem, 
wodą, olejami i wieloma chemikaliami

• zastępuje pakuły lniane i inne stałe środki 
uszczelniające
• wysokojakościowe uszczelnienie
• dodatkowa ochrona antykorozyjna
• rozmiar gwintu do M80
• kolor żółty
• wypełnia szczeliny do 0,5mm
• temperatura pracy od -55°C do +150°C

Szeliwo
do gwintów rurowych

Nazwa produktu Numer 
artykułu

Op. 
zbiorcze

Opako-
waniePojemność

1 szt.50 ml butelka  
z pompką353 919

Szeliwo
do gwintów 
rurowych

4000 356 200

Pistolet ręczny

• ręczne pistolety do kartuszy  
310 ml oraz worków foliowych  
do 400 lub do 600 ml

Nazwa produktu Numer artykułu Op. zbiorcze

1 szt.
1 szt.

3000 264 018
3000 264 019

Pistolet typ 400
Pistolet typ 600

• Aktywator do szczeliw anarobowych, 
zalecany  
do stosowania przy niskich temperaturach 
(poniżej 5ºC)

• przyspiesza utwardzanie szczeliwa: śrub, 
tuleji, łożysk i gwintów rurowych.

Aktywator

Nazwa produktu Numer 
artykułu

Op. 
zbiorcze

Opako-
waniePojemność

12 szt.150 ml butelka  
z pompką353 910Aktywator
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• Szczeliwo T-242.0 i T–243.0 jest jednoskładnikowym 
anaerobowym środkiem do zabezpieczania 
gwintów. Jest to materiał tiksotropowy o średniej 
wytrzymałości. Utwardzanie produktu następuje  
po odcięciu kontaktu z powietrzem, kiedy znajduje się 
on pomiędzy ściśle przylegającymi powierzchniami 
metalowymi. Jest on szczególnie przydatny dla 
materiałów mniej aktywnych, jak np. stal nierdzewna 
czy powierzchnie platerowane.

• toleruje lekko zaolejone gwinty.
• demontaż połączenia nie wymaga jego podgrzania  

lub użycia specjalnych narzędzi.
• Skuteczny w złączach gwintowych z wszystkich 

rodzajów metali.

Chroni przed poluzowaniem spowodowanym drganiami 
części takich jak np. śruby mocujące pomp, silników, 
skrzyń biegów i pras.
Zalecany do stosowania w przypadkach gdy urządzenia 
w czasie przeglądu rozkręcane są przy użyciu narzędzi 
ręcznych i gdy części są zaolejone.
Pozwala na zastąpienie ślepych otworów gwintowanych 
otworami przelotowymi, których wykonanie jest 
prostsze i tańsze.
Umożliwia zastąpienie drogich kształtowych połączeń 
typu śruba z kołnierzem żebrowanym, kołnierzem 
zębatym lub nakrętek z wkładką poliamidową 
(jednorazowe) zwykłą znormalizowaną nakrętką i śrubą.

T-242.0
• rozmiar gwintu – do M24
• wypełnia szczeliny  

do 0.20 mm
• wytrzymałość – średnia
• kolor – niebieski
• moment zerwania  

14 - 18 Nm
• temperatura pracy  

od -55ºC do +150ºC

T-243.0
• rozmiar gwintu – do M36
• wypełnia szczeliny  

do 0.25 mm
• wytrzymałość – średnia
• kolor – ciemno niebieski
• moment zerwania  

17 - 22 Nm
• temperatura pracy  

od -55ºC do +150ºC

Szczeliwo  
do gwintów o średniej
wytrzymałości NOW

12 szt.400 ml354 572
Smar ochronny 
do biegunów 
akumulatora

Nazwa produktu Numer 
artykułu

Op. 
zbiorczeTyp Pojemność

12 szt.
12 szt.
1 szt.

50 mlT-242.0
50 ml
50 ml

T-243.0
T-243.0

353 610
353 908
353 916

Szczeliwo  
do gwintów
o średniej
wytrzymałości

• Szczeliwo T-2701.0 i 272.0 jest jednoskładnikowym 
materiałem anaerobowym o dużej wytrzymałości. 
Utwardzanie produktu następuje bardzo szybko 
w temperaturze otoczenia po odcięciu kontaktu 
z powietrzem, kiedy znajduje się on pomiędzy 
ściśle przylegającymi powierzchniami metalowymi. 
Szybkość utwardzania zależy od temperatury 
otoczenia.

• Zapobiega odkręcaniu się wskutek wibracji  
i przeciekom złączy gwintowych. Produkt jest 
szczególnie przydatny do nieaktywnych powierzchni 
np. stal nierdzewna oraz tam, gdzie wymagana jest 
maksymalna odporność na gorący olej.

• Aby uzyskać jak najlepsze wyniki należy dokładnie 
oczyścić i odtłuścić powierzchnie. Trzeba nanieść  
na śrubę taką ilość produktu, aby wypełnił  
wszystkie pracujące zwoje gwintu. Najbardziej 
odpowiednie dla tego produktu są szczeliny złącz  
o zakresie 0,15 mm – 0,25 mm.

T-2701.0
• rozmiar gwintu – do M20
• wytrzymałość – duża
• kolor zielony
• moment zerwania  

28 - 35 Nm
• temperatura pracy  

od -55ºC do +150ºC

T-272.0
• rozmiar gwintu – do M20
• wytrzymałość – duża
• kolor czerwony
• moment zerwania  

20 - 35 Nm
• temperatura pracy  

od -55ºC do +230ºC

Szczeliwo 
do gwintów o dużej
wytrzymałości NOW

12 szt.400 ml354 572
Smar ochronny 
do biegunów 
akumulatora

Nazwa produktu Numer 
artykułu

Op. 
zbiorczeTyp Pojemność

12 szt.
12 szt.
1 szt.

50 mlT-2701.0
50 ml
50 ml

T-272.0
T-272.0

353 611
353 912
353 913

Szczeliwo  
do gwintów
o dużej
wytrzymałości

Nazwa produktu Numer artykułu Pojemność Op. zbiorcze

353 625 50 ml 12 szt.
Szczeliwo  
do tuleji
i łożysk o dużej
wytrzymałości

• Szczeliwo T-603.0 jest jednoskładnikowym 
klejem anaerobowym do mocowania połączeń 
cylindrycznych. Utwardzenie produktu następuje  
po odcięciu kontaktu z powietrzem, kiedy 
znajduje się on pomiędzy ściśle przylegającymi 
powierzchniami metalowymi. Adhezja ma miejsce 
nawet na lekko zanieczyszczonych olejem 
powierzchniach.

•  Służy do klejenia pasowanych części cylindrycznych, 
szczególnie w przypadkach, gdy nie można zapewnić 
dokładnego oczyszczenia powierzchni. 
Do zastosowań tego produktu należy także 
wklejanie do obudowy łożysk wałeczkowych  
lub impregnowanych olejem tulei.

• Aby uzyskać jak najlepsze wyniki, należy dokładnie 
oczyścić i odtłuścić powierzchnie. Złącze musi być 
całkowicie wypełnione klejem. Aby to osiągnąć,  
w połączeniach pasowanych luźno należy nanieść  
klej wokół wałka i krawędzi wlotu tulei, ruch 
obrotowy części podczas montażu zapewni  
dokładne rozprowadzenie kleju. 
W połączeniach wtłaczanych, trzeba starannie 
pokryć produktem obie klejone powierzchnie  
i wykonać szybki montaż pod dużym naciskiem. 
W połączeniach pasowanych skurczowo klej nanosi 
się na wałek; tuleję należy rozgrzać, aby powstał 
dostateczny luz dla swobodnego montażu.

• max. średnica – do M12
• wypełnia szczeliny max do 0.10 mm
• wytrzymałość – duża
• kolor – zielony
• moment zerwania 25 - 30 Nm
• temperatura pracy od -55ºC do +150ºC

Szczeliwo 
do tuleji i łożysk o dużej
wytrzymałości T-603.0 NOW

butelka  
z pompką

butelka  
z pompką
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• Szczeliwo T-511.0 jest jednoskładnikowym, 
szybkoutwardzającym się uszczelniaczem 
anaerobowym o niskiej wytrzymałości. 
Utwardzanie produktu następuje po odcięciu 
kontaktu z powietrzem, kiedy znajduje się on 
pomiędzy ściśle przylegającymi powierzchniami 
metalowymi. 
Służy do uszczelniania ściśle przylegających 
gwintowanych złączek metalowych do M80.

• Aby uzyskać jak najlepsze wyniki, należy dokładnie 
oczyścić i odtłuścić powierzchnie. Następnie 
nanieść produkt na kilka pierwszych zwojów gwintu 
męskiej końcówki złącza pozostawiając pierwszy 
zwój gwintu niepokryty. 
Wycisnąć uszczelniacz w takiej ilości, aby zwoje 
gwintu po obwodzie były zakryte całkowicie.  
Przy gwintach grubozwojnych oraz połączeniach 
większej średnicy zaleca się nanoszenie produktu 
również na żeńską końcówkę złącza. 
Przy dużych rozmiarach gwintów mogą występować 
duże szczeliny, co będzie miało wpływ na szybkość 
utwardzania i wytrzymałość

• zastosowanie; w instalacjach przemysłowych cieczy 
i gazu,

• odporny na węglowodory, olej, gaz ciekły i inne 
chemikalia

• zawiera teflon
• max. średnica – do M80
• wypełnia szczeliny max do 0.30 mm
• kolor – biały
• moment zerwania 7 – 10 Nm
• temperatura pracy – od -55ºC do +150ºC

Łatwodemontowalny 
produkt do uszczelniania złączy 
gwintowych i połączeń rurowych  
o niskiej wytrzymałości NOW

Nazwa produktu Numer artykułu Pojemność Op. zbiorcze

352 000 50 ml 12 szt.
Uszczelniacz złączy 
gwintowych i połączeń 
rurowych o niskiej
wytrzymałości

KLEJE I SZCZELIWA

Nazwa produktu Numer artykułu Pojemność Op. zbiorcze

353 620 50 ml 12 szt.
Szczeliwo  
do tuleji
i łożysk o dużej
wytrzymałości

• Szczeliwo T-648.0 jest jednoskładnikowym, szybkim 
klejem anaerobowym o wysokiej wytrzymałości  
do mocowania połączeń cylindrycznych. 
Utwardzanie produktu następuje po odcięciu 
kontaktu z powietrzem, kiedy znajduje się on 
pomiędzy ściśle przylegającymi powierzchniami 
metalowymi. 
Produkt wykazuje dobrą odporność na podwyższoną 
temperaturę.

• Służy do klejenia pasowanych części cylindrycznych, 
szczególnie tam, gdzie wymagana jest 
wytrzymałość w podwyższonych temperaturach. 
Aplikacje obejmują mocowanie kół zębatych  
i zębatek na wałkach przekładni i rotorów silników 
elektrycznych

• Aby uzyskać jak najlepsze wyniki, należy dokładnie 
oczyścić i odtłuścić powierzchnie. Złącze musi być 
całkowicie wypełnione klejem. Aby to osiągnąć,  
w połączeniach pasowanych luźno należy nanieść 
klej wokół wałka i krawędzi wlotu tulei, ruch 
obrotowy części podczas montażu zapewni dokładne 
rozprowadzenie kleju. W połączeniach wtłaczanych, 
trzeba starannie pokryć produktem obie klejone 
powierzchnie i wykonać szybki montaż pod dużym 
naciskiem. W połączeniach pasowanych skurczowo 
klej nanosi się na wałek; tuleję należy rozgrzać,  
aby powstał dostateczny luz dla swobodnego 
montażu.

• max. średnica – do M20
• wypełnia szczeliny max do 0.15 mm
• wytrzymałość – duża
• kolor – zielony
• moment zerwania 30 - 35 Nm
• temperatura pracy – od -55ºC do +175ºC

Szczeliwo  
do tuleji i łożysk o dużej
wytrzymałości NOW

Nazwa produktu Numer artykułu Pojemność Op. zbiorcze

353 915 50 ml 12 szt.
Szczeliwo  
do tuleji
i łożysk o dużej
wytrzymałości

• Szczeliwo T-638.0 jest jednoskładnikowym, szybkim 
klejem anaerobowym o wysokiej wytrzymałości  
do mocowania połączeń cylindrycznych.

• Służy do klejenia pasowanych połączeń 
cylindrycznych, szczególnie tam gdzie szczelina 
złącza może osiągać 0,25 mm i gdzie wymagana 
jest maksymalna wytrzymałość w temperaturze 
pokojowej. 
Aplikacje obejmują osadzanie pierścieni i tulei  
w obudowach i na wałkach.

• Aby uzyskać jak najlepsze wyniki, należy dokładnie 
oczyścić i odtłuścić powierzchnie. 
Złącze musi być całkowicie wypełnione klejem.  
Aby to osiągnąć, w połączeniach pasowanych luźno 
należy nanieść klej wokół wałka i krawędzi wlotu 
tulei, ruch obrotowy części podczas montażu 
zapewni dokładne rozprowadzenie kleju. 
W połączeniach wtłaczanych, trzeba starannie 
pokryć produktem obie klejone powierzchnie  
i wykonać szybki montaż pod dużym naciskiem. 
W połączeniach pasowanych skurczowo klej nanosi 
się na wałek; tuleję należy rozgrzać, aby powstał 
dostateczny luz dla swobodnego montażu. 
Nie należy ruszać części aż do osiągnięcia pełnej 
wytrzymałości.

• max. średnica – do M36
• wypełnia szczeliny max do 0.20 mm
• wytrzymałość – duża
• kolor – zielony
• moment zerwania 30 - 40 Nm
• temperatura pracy – od -55ºC do +150ºC

Szczeliwo 
do tuleji i łożysk o dużej
wytrzymałości NOW
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KLEJE I SZCZELIWA

Nazwa produktu Numer artykułu Pojemność Op. zbiorcze

353 918 50 ml 12 szt.
Uszczelniacz 
połączeń 
rurowych  
– średni

• Szczeliwo T-542.0 jest polecany do gwintów  
w systemach pneumatycznych i hydraulicznych, 
szczególnie tych narażonych na wibracje. 
Jest on produktem o średniej wytrzymałości, 
umożliwiającym demontaż.

• Stosowany do zabezpieczenia i uszczelniania złączek 
hydraulicznych i pneumatycznych

• Zalecany do uszczelniania gwintowanych złączy 
metalowych, które powinny być w pełni dociągnięte

• zawiera teflon
• max. średnica – do M20
• wypełnia szczeliny max do 0.15 mm
• kolor – brunatny
• moment zerwania 12 – 16 Nm
• temperatura pracy – od -55ºC do +150ºC

Uszczelniacz 
połączeń rurowych – średni 
NOW

Nazwa produktu Numer artykułu Pojemność Op. zbiorcze

352 003 50 ml 12 szt.
Szczeliwo  
do uszczelniania  
powierzchni płaskich  
– średnie NOW

• Szczeliwo T-518.0 jest jednoskładnikowym, 
uszczelniaczem anaerobowym o średniej 
wytrzymałości i zdolności szybkiego  
utwardzania się. 
Utwardzanie produktu następuje błyskawicznie  
po odcięciu kontaktu z powietrzem, kiedy 
znajduje się on pomiędzy ściśle przylegającymi 
powierzchniami metalowymi.

• Służy do uszczelniania ściśle przylegających złącz 
pomiędzy sztywnymi metalowymi powierzchniami. 
Zapewnia odporność na niskie ciśnienie natychmiast 
po montażu. Stosowany głównie jako uszczelka 
formowana w miejscu i na sztywnych połączeniach 
kołnierzowych np. skrzynia biegów i blok silnika.

• Aby uzyskać jak najlepsze wyniki, należy dokładnie 
oczyścić i odtłuścić powierzchnie. Produkt ten 
przeznaczony do ściśle przylegających do siebie 
części kołnierzowych przy szczelinach do 0.25mm. 
Nanosić ręcznie wstęgą lub sitodrukiem na jedną 
z powierzchni kołnierzowych. Kołnierze należy 
dociągnąć możliwie jak najszybciej po montażu, 
aby nie dopuścić do utworzenia się warstwy 
dystansowej.

• wypełnia szczeliny max do 0.50 mm
• kolor – czerwony
• moment zerwania 8 - 13 Nm
• temperatura pracy – od -55ºC do +150ºC

Szczeliwo  
do uszczelniania powierzchni 
płaskich – średnie NOW

Nazwa produktu Numer artykułu Pojemność Op. zbiorcze

353 316 20 g 12 szt.
Klej  
cyjanoakrylowy
błyskawiczny

• Klej T-495.0 jest jednoskładnikowym, szybko 
utwardzającym się klejem cyjanoakrylowym o niskiej 
lepkości. 
Jest on przeznaczony do ogólnego stosowania.

• Zastosowanie 
Klejenie gum, tworzyw sztucznych i metali.

• W normalnych warunkach wilgoć powierzchniowa 
inicjuje proces utwardzania. Jakkolwiek 
wytrzymałość funkcjonalna następuje w stosunkowo 
krótkim czasie, to proces utwardzania trwa nadal 
przez co najmniej 24 godziny, zanim produkt uzyska 
pełną odporność chemiczną.

• Szybkość utwardzania w zależności od materiału 
(temp. 22°C wilgotność 50 % )

• Stal (odtłuszczona) – 10 do 30 sek.
• Aluminium (odtłuszczone) – 5 do 15 sek.
• Dwuchromian cynkowy – 30 do 90 sek.
• Kauczuk nitrylowy – < 5
• ABS - 10 do 30 sek.
• Neopren – < 5
• PCV – 3 do 10 sek.
• Poliwęglan – 20 do 60 sek.
• Materiały fenolowe – 5 do 20 sek
• max. szczelina 0.05 mm
• temperatura pracy – od -60ºC do +80ºC

Klej 
cyjanoakrylowy błyskawiczny 
NOW

klasyfikacja NSF-P1
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Nazwa produktu Numer artykułu Pojemność Op. zbiorcze

Klej błyskawiczny ogólnego
przeznaczenia T-401.0 NOW

Nazwa produktu Numer artykułu Pojemność Op. zbiorcze

• jest jednoskładnikowym, szybko 
utwardzającym się klejem 
cyjanoakrylowym o niskiej lepkości.
Uniwersalny, bardzo mocny, polecany 
szczególnie do tworzyw sztucznych, 
elastomerów, metali, ceramiki. Polecany 
szczególnie do łączenia materiałów 
kwaśnych np. drewna, tektury itp.

• Zastosowanie: klejenie gumowych 
odbojów drzwiowych do ścian 
betonowych; przyklejanie znaków 
ostrzegawczych z tworzyw sztucznych 
do drewnianych drzwi; zakładek 
gumowych do aluminiowych szczebli 
drabiny; elementów plastikowych  
do drewna (np. przy produkcji mebli).

12 szt. 
12 szt.

20 g 
50 g

353 925
353 926

Klej 
błyskawiczny 
ogólnego
przeznaczenia

KLEJE I SZCZELIWA

gfd

Nazwa produktu Numer artykułu Pojemność Op. zbiorcze

12 szt. 
12 szt.

20 g 
50 g

353 456
353 922

Klej 
błyskawiczny 
do małych
powierzchni

• jest jednoskładnikowym, szybko 
utwardzającym się klejem 
metylocyjanoakrylowym o wysokiej 
lepkości. Jest on przeznaczony 
do klejenia metali, gumy i tworzyw 
sztucznych.

• Zastosowanie ; 
klejenie w przypadkach 
wymagających maksymalnej 
adhezji na metalach.

• czas łączenia 20 - 30 s
• odporny na temperaturę do -60°C 

do +80°C

Klej błyskawiczny do małych
powierzchni T-415.0 NOW gfd

fdsfsdf
dsadsa 123132 123132 123132

Nazwa produktu Numer artykułu Pojemność Op. zbiorcze

Elastyczny klej 
błyskawiczny T-4850.0 NOW

• jest elastycznym, jednoskładnikowym klejem 
cyjanoakrylowym ogólnego przeznaczenia  
o średniej lepkości. Tworzy spoiny 
elastyczne. Produkt ten jest mniej wrażliwy 
na stan (kwasowość) powierzchni niż 
standardowe kleje cyjanoakrylowe.

• zalecany do klejenia szeregu metali, 
tworzyw sztucznych lub elastomerów. 
Szczególnie nadaje się do klejenia materiałów 
elastycznych, porowatych lub chłonnych,  
jak papier czy skóra. Stosowany na przykład  
do klejenia gumy zachowuje pełną sprężystość 
złącza. Produkt ten można używać  
do klejenia tkanin i materiałów plecionych.

• temperatura stosowania produktu do 80°C.

12 szt. 
12 szt.

20 g 
50 g

353 928
353 930

Elastyczny klej
błyskawiczny

Nazwa produktu Numer artykułu Pojemność Op. zbiorcze

Klej błyskawiczny  
wzmocniony odporny
na obciążenia udarowe 
T-480.0 NOW

12 szt. 
12 szt.

20 g 
50 g

353 932
353 933

Klej błyskawiczny
wzmocniony  
na obciążenia
udarowe

• jest szybkoutwardzajacym się 
jednoskładnikowym klejem cyjanoakrylowym  
o średniej lepkości. Jego szczególną cechą 
jest podwyższona elastyczność i wytrzymałość 
na oddzieranie.

• zastosowanie: 
szybkie klejenie wielu materiałów metalowych, 
tworzyw sztucznych i elastomerów. Idealny do 
klejenia gumy z metalem, stalą kwasoodporną, 
blachą ocynkowaną. Montowanie małych kół 
zębatych z tworzywa na metalowych wałkach; 
klejenie gumowych pierścieni uszczelniających 
do metalowych części; magnesów ferrytowych 
do plastikowej obudowy itp.

• kolor – czarny

gfd gfd

Nazwa produktu Nazwa produktuNumer artykułu Numer artykułuPojemność PojemnośćOp. zbiorcze Op. zbiorcze

12 szt. 
12 szt. 6 szt. 20 g 

50 g 150 ml353 980
353 981 353 936

Klej błyskawiczny  
do tworzyw  
sztucznych  
i gumy

Aktywator

• jest szybko utwardzającym się 
jednoskładnikowym, klejem cyjanoakrylowym  
o niskiej lepkości. Jest on przeznaczony 
głównie do tworzyw sztucznych i gumy.

• szybkie klejenie wielu materiałów metalowych, 
tworzyw sztucznych i elastomerów. 
Szczególnie przydatny do klejenia części  
z tworzyw lub gumy (EPDM), gdzie niezbędne 
jest szybkie ustalanie detali. Klejenie gumy 
silikonowej do obudowy z tworzywa sztucznego 
w mechanizmach zamków drzwiowych  
w samochodach; obudowy z tworzywa do butli 
gaśnicy; wklejanie węża gumowego w oplot 
oraz wklejanie gumowych uszczelek.

• temperatura stosowania produktu do +80ºC.

• aktywator do klejów cyjanoakrylowych. Klej po 
użyciu aktywatora utwardza się w ciągu kilku 
sekund.

Klej błyskawiczny  
do tworzyw sztucznych
i gumy T-406.0 NOW

Aktywator
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KLEJE I SZCZELIWA

gfd

Nazwa produktu Numer artykułu Pojemność Op. zbiorcze

1 szt. 
Primer 
15 ml 

- Klej 20g
353 937

Zestaw
klejący  
(klej + primer)

• klej błyskawiczny, dwuczęściowy (klej i primer)  
Przeznaczony do łączenia tworzyw sztucznych 
(polimerów), silikon, itp. Primer należy nanieść 
pędzelkiem na obie łączone części, 2 minuty 
przed klejeniem.

Zestaw
klejący (klej + primer) gfd

fdsfsdf
dsadsa 123132 123132 123132

Nazwa produktu Numer artykułu Pojemność Op. zbiorcze

Klej błyskawiczny T-405.0 
plus NOW

Nazwa produktu Numer artykułu Pojemność Op. zbiorcze

• jest specjalistycznym klejem 
cyjanoakrylowym do dużych 
obciążeń.

• 6 krotnie większa wytrzymałość 
udarowa i 10 krotnie większa 
wytrzymałość na oddzierania 
złącza klejowego niż tradycyjne 
kleje cyjanoakrylowe

• bardzo duża odporność  
na działanie wody

• czs klejenia 20 - 90 s
• temperatura stosowania 

produktu od - 60ºC do +150ºC.

12 szt.20 g353 935
Klej 
błyskawiczny

gfd
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dsadsa 123132 123132 123132

Nazwa produktu Numer artykułu Pojemność Op. zbiorcze

Sekundowy  
klej w żelu T-454.0 NOW

• uniwersalny, klej w żelu o bardzo szybkim 
działaniu do klejenia metali, drewna, korka, 
pianek, skóry, papieru i ceramiki

• zalecany do klejenia materiałów 
porowatych

• duża zdolność do klejenia szczelin
• nie spływa z powierzchni pionowych
• zastosowanie: przemysł elektryczny  

i elektroniczny, zakłady przetwórstwa 
tworzyw sztucznych, warsztaty 
utrzymania ruchu, serwisy, modelarstwo

• lepkość 50.000 mPas (20ºC)
• max. szczelina klejenia 0,5 mm
• szybkość klejenia od 20 do 60 s
• zakres odpornośći temp. -60ºC do +80ºC

1 szt. 20 g353 938
Sekundowy klej 
w żelu T-454.0

Nazwa produktu Numer artykułu Pojemność Op. zbiorcze

Pistolet dozujący

1 szt.do 50 ml356 210
Pistolet 
dozujący

• pistolet dozujący  
do dwuskładnikowych klejów  
o poj. 50 ml

• łatwa obsługa
• szybkie i precyzyjne dozowanie

Nazwa produktu Numer artykułu Pojemność Op. zbiorcze

12 szt.290 ml353 953
Klej 
montażowy

Klej montażowy NOW

• tworzy szybkie elastyczne połączenia  
o dużej wytrzymałości, odporny  
na działanie warunków atmosferycznych 
– może być używany wewnątrz i na 
zewnątrz budynków. Umożliwia usuwanie 
nierówności klejonych powierzchni,  
w zakresie tolerancji.

• odporny na warunki atmosferyczne
• jednoskładnikowy
• nie wymaga gruntowania
• wysoka wytrzymałość połączeń
• kolor biały
• czas utwardzania 24 h dla powłoki 3 mm
• temperatura stosowania produktu  

do +100ºC.

Nazwa produktu Numer artykułu Wymiary Op. zbiorcze

1 szt.
Szerokość 

75mm  
Długość 
150mm

353 339
Folia  
napracza 
Poly-Solar

Folia 
naprawcza Poly-Solar

• folia naprawcza z włókna szklanego, uniwersalne 
zastosowanie, do wszystkich materiałów: 
budownictwo, przemysł samochodowy, itp.,oprócz 
Polipropylenu (PP)

• folia aktywuje się i utwardza przez promieniowanie UV 
lub światło słoneczne

• odporna na oleje i środki czyszczące, odporna  
na temperatury od -40°C do +200°C.
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Nazwa produktu Numer artykułu Pojemność Op. zbiorcze

12 szt.50 ml353 947
2K szybki klej
naprawczy

• do szybkiego klejenia i naprawy metali, 
stali, żelaza, drewna i tworzyw sztucznych

• szczególnie zalecany do naprawy tworzyw 
sztucznych termoplastycznych  
i duroplastycznych

• produkt o gęstej konsystencji – nie kapiący
• odporny na warunki atmosferyczne oraz 

starzenie
• odporność na ścinanie / pry rozciąganiu 

połączenia klejonego / ok. 16 N/mm2

• szerokość wypełnianej szczeliny 4 mm
• czas osiągnięcia pełnej wytrzymałości 24 h
• odporny na temperaturę do +140°C

2K szybki klej 
naprawczy NOW

Nazwa produktu Numer artykułu Pojemność Op. zbiorcze

• najlepszy / szczytowy / produkt 
wśród pozostałych klejów do szbkiego 
i mocnego klejenia

• używany w połączeniach gdzie 
konwencionalne kleje posiadają zbyt 
małą wytrzymałość

• posiada dobrą przyczepność  
do metali, kamienia, drewna, ceramiki  
i tworzyw sztucznych

• do osiągnięcia najwyższej trwałości 
i wytrzymałości nie jest wymagane 
odpowiednie przygotowanie klejonych 
powierzchni

• odporny na temperaturę do +120°C

12 szt. 
12 szt.

28 ml 
56 ml

353 941 
353 942

2K klej 
naprawczy
T-3298

2K klej 
naprawczy T-3298.0 NOW

Nazwa produktu Numer artykułu Pojemność Op. zbiorcze

1 szt.do 50 ml356 211
Mieszadła 
dozujące

• mieszadła dozując  
do dwuskładnikowych klejów  
o poj. 50 ml

• zapewniają dobre wymieszanie 
składników

• pozwalają na precyzyjne 
naniesienie kleju

Mieszadła dozujące

Nazwa produktu Numer artykułu Pojemność Op. zbiorcze

12 szt.25 ml353 335
Klej konstr.
z wypełniaczem
metalicznym

Klej konstrukcyjny  
z wypełniaczem
metalicznym T-3450.0 NOW

• jest dwuskładnikowym klejem epoksydowym  
z wypełniaczem stalowym, którego utwardzanie przebiega 
w temperaturze pokojowej po wymieszaniu obu składników 
w proporcji 1:1. Służy do wysokowytrzymałych napraw 
detali stalowych i żeliwnych. Płynny, szybkoutwardzalny.  
Po utwardzeniu obrabialny mechanicznie.

• klej dobrze wypełnia szczeliny, toteż nadaje się  
do chropowatych lub źle przylegających powierzchni 
metalowych, ceramicznych, powierzchni ze 
sztywnych tworzyw lub drewna. Można go użyć do:  
- naprawy otworów i pęknięć w częściach metalowych 
- naprawy skorodowanych kołnierzy i rur 
- uzupełnienia ubytków
• czas utwardzania 24 h
• temperatura stosowania produktu do +120ºC.

Nazwa produktu Numer artykułu Pojemność Op. zbiorcze

• jest dwuskładnikowym klejem epoksydowym, 
którego utwardzanie przebiega szybko  
w temperaturze pokojowej,  
po wymieszaniu składników. Jest to 
klej ogólnego przeznaczenia, osiągający 
wysoką wytrzymałość na wielu różnych 
materiałach.

• dzięki łatwości wypełniania szczelin klej 
nadaje się do chropowatych lub słabo 
przylegających powierzchni z metalu, 
ceramiki, drewna lub tworzyw sztucznych.

• aby uzyskać jak najlepsze wyniki, należy 
dokładnie oczyścić i odtłuścić powierzchnie.

• przed użyciem należy wymieszać żywicę  
z utwardzaczem na jednolitą masę.

12 szt. 
12 szt.

24 ml 
50 ml

353 950 
353 945

Klej konstr.
epoksydowy

Klej konstrukcyjny  
epoksydowy T-3422.0
NOW

Nazwa produktu Numer artykułu Pojemność Op. zbiorcze

400 ml353 430
Klej 
natryskowy

• elastyczny, wysokiej jakości klej 
natryskowy

• duża moc klejenia daje gwarancje 
pewnego połączenia

• dysza rozpylająca gwarantuje 
szybkie i równomierne nałożenie 
kleju

• doskonały do klejenia tworzyw 
piankowych, tworzyw 
sztucznych, folii, papieru, 
drewna, sklejki, metali, filcu, 
wyrobów włókienniczych, 
tekstylii, materiałów izolacyjnych, 
polistyrenu

• szybkoschnący

Klej 
natryskowy NOW

12 szt.
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Nazwa produktu Numer artykułu Pojemność Op. zbiorcze

12 szt. 
6 szt.

250 g 
750 g

353 850
353 852

Klej stolarski 
D2

Klej 
stolarski D2 NOW

• na bazie polioctanu winylu
• spoina klasy D2
• uniwersalny, do klejenia wszystkich gatunków 

drewna i tworzyw
• kolor biały, po utwardzeniu prawie bezbarwny

• zużycie od 125 do 250 g/m²
• wytrzymałość temperaturowa 

do + 70°C
• czas otwarty, jak również 
czas wiązania jest zależny od 
wilgotności drewna, wilgotności 
i temperatury powietrza, oraz 
wielkości naniesienia kleju

temperatura pracy 20˚C 50˚C 80˚C
drewno lite 30 min 20 min 15 min

okleina do płyty wiórowej, MDF-u, płyty pilśniowej itp. 10 min 5 min 3 min
płyta wiórowa 20 min 10 min 5 min

Nazwa produktu Numer artykułu Pojemność Op. zbiorcze

12 szt. 
6 szt.

250 g 
750 g

353 858 
353 860

Klej stolarski D2
szybkoschnący

Klej stolarski D2 
szybkoschnący NOW

temperatura pracy 20˚C 50˚C 80˚C
drewno lite 18 min 12 min 6 min

klejenie forniru, okleiny do płyty wiórowej, MDF-u, płyty pilśniowej itp. 7 min 3 min 2 min
klejenie tworzyw sztucznych do płyty wiórowej, MDF-u, płyty pilśniowej 12 min 6 min 3 min

• na bazie polioctanu winylu
• spoina klasy D2
• uniwersalny, do klejenia wszystkich gatunków 

drewna i tworzyw
• kolor biały, po utwardzeniu prawie bezbarwny

• zużycie od 125 do 250 g/m²
• wytrzymałość temperaturowa 

do + 70°C
• zawartość czynnika 
przyspieszającego wysychanie 
ok. 63 %
  • przechowywać w temp. 
+10°C do +20°C

Nazwa produktu Numer artykułu Pojemność Op. zbiorcze

353 865 
353 867 
353 869

250 g 
750 g 
5 kg

12 szt. 
6 szt. 
1 szt.

Klej stolarski 
D3

Klej 
stolarski D3 NOW

temperatura pracy 20˚C 50˚C 80˚C
drewno lite 20 min 10 min 8 min

klejenie forniru, okleiny do płyty wiórowej, MDF-u, płyty pilśniowej itp. 10 min 6 min 4 min
klejenie tworzyw sztucznych do płyty wiórowej, MDF-u, płyty pilśniowej 20 min 10 min 6 min

• uniwersalny klej do drewna na bazie polioctanu winylu
• spoina klasy D3
• wodoodporny
• do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
• do klejenia wszystkich gatunków drewna i tworzyw
• kolor biały, po utwardzeniu prawie bezbarwny
• zużycie od 125 do 250 g/m²
• wytrzymałość temperaturowa do + 70°C
• zawartość czynnika przyspieszającego wysychanie ok.50 %
• przechowywać w temp. +10°C do +20°C
  • nie zawiera rozpuszczalników

Nazwa produktu Numer artykułu Pojemność Op. zbiorcze

Masa uszczelniająca  
z metalicznym
wypełniaczem T-3463.0 NOW

• Szybkie naprawy przeciekających rur i zbiorników 
są teraz łatwiejsze. Klej T-3463.0 wykazuje 
znakomitą przyczepność do wilgotnych powierzchni 
i utwardza się w dziesięć minut – nawet pod wodą.

• Najnowszym produktem NOW wspomagającym 
pracę służb technicznych odpowiedzialnych  
za konserwacje, naprawy, remonty kapitalne  
i przeglądy okresowe jest wzmocniony drobinkami 
stalowymi epoksyd dostępny w formie wałka.  
Aby przekształcić go w szybko utwardzającą 
się masę klejącą należy odciąć odpowiednią jego 
długość i ugniatać przez około 2 minuty. Gdy masa 
przyjmie jednolitą szarą barwę należy docisnąć 
ją mocno do uprzednio oczyszczonego miejsca 
przecieku. 
Aby uzyskać gładką powierzchnię można użyć 
mokrej tkaniny lub palca. Po dziesięciu minutach 
klej uzyskuje wytrzymałość eksploatacyjną. Jeżeli 
utwardzanie przebiega zbyt wolno należy podgrzać 
miejsce naprawy. Przeciwnie, gdy chcemy 
aby utwardzanie następowało wolniej, należy 
ochłodzić masę w lodówce (ale nie dopuszczać 
do zamrożenia), a następnie chronić ją przed 
nadmiernym ogrzaniem podczas ugniatania

• Całkowicie utwardzony, klej ma twardość  
80 w skali Shore D i wytrzymałość na ściskanie 
82.7 N/mm2 zgodnie z normą ASTM D 695.  
Po utwardzeniu produkt może być wiercony  
i gwintowany, przykleja się do wszystkich metali 
stosowanych w budowie maszyn, drewna, 
ceramiki, szkła i większości tworzyw sztucznych. 
Nie kurczy się i nie osiada nawet wówczas  
gdy jest zastosowany w pozycji pionowej  
lub sufitowej.

• Oprócz aplikacji pod wodą i naprawy 
przeciekających rur oraz zbiorników, klej może być 
stosowany do wygładzania spoin spawalniczych 
oraz wypełniania skaz i innych defektów w 
odlewach lub odbudowy nadwymiarowych otworów 
gwintowanych.

• temperatura stosowania produktu do +150ºC.
• barwa; czarno-szara

12 szt.56 g353 338

Masa 
uszczelniająca
z metalicznym
wypełniaczem

• elastyczna masa uszczelniająco klejąca na 
bazie poliuretanu o wielostronnych obszarach 
zastosowań

• wysoka przyczepność do różnorodnych 
materiałów i powierzchni, wiąże jednorodne  
oraz różnorodne materiały

• kompensuje nierówności i szczeliny w klejonych 
podłożach

• chroni przede wibracją oraz zapewnia izolację 
akustyczną

• po utworzeniu się naskórka można obrabiać 
mechanicznie oraz lakierować

• nie jest agresywny oraz nie powoduje korozji metali
• nie zawiera silikonu
• do różnorodnych zastosowań na podłożach 

takich jak: blachy stalowe, aluminium, stale 
szlachetne, tworzywa sztuczne (poliester oraz 
twarde PCV), drewno, kamień, beton, szkło

Klej i uszczelniacz  
KD 50 i KD 60 HV

Nazwa produktu Numer 
artykułu

Op. 
zbiorczeKolor Pojemność

12 szt.
12 szt.
12 szt.
12 szt.

12 szt.
12 szt.
12 szt.

20 szt.
20 szt.
20 szt.

320ml
310ml
310ml
310ml

600ml
600ml
600ml

600ml
600ml
600ml

biały
czarny
szary
brąz

czarny
biały
szary

biały
szary
czarny

605497
608543
614350
734370

615109
607786
614922

903828
980981
985620

Klej  
i uszczelniacz 
KD 50

Klej  
i uszczelniacz 
PU 50

Klej  
i uszczelniacz
KD 60 HV


