
Érvényes: 2019. december 31-ig, ill. a készlet erejéig.
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elérhetőségeink
Schachermayer Kft. 

biatorbágyi központ
cím: Telefon E-Mail

2051 Biatorbágy, Dózsa György út 54. (Pf.35) +36 23 530 980 info@schachermayer.hu
nyitvatartás: H-P 7:30 - 16:00

győri kirendeltség   
cím: Telefon E-Mail

9024 Győr +36 96 550 500 gyor@schachermayer.hu
nyitvatartás: H-P 7:30 - 16:00

miskolci kirendeltség
cím: Telefon E-Mail

3527 Miskolc, József Attila u. 74. +36 46 504 854 miskolc@schachermayer.hu
nyitvatartás: H-P 7:30 - 16:00

Tarnóczy Tamás
+36 30 748 5745
tamas.tarnoczy@schachermayer.hu

Bosnyák Attila
+36 30 641 4953
attila.bosnyak@schachermayer.hu

Mesics Gábor
+36 30 485 0756
gabor.mesics@schachermayer.hu

Építés, fém és üveg üzleti részlegünk területi képviselőinek elérhetőségei:

Bognár Ákos
+36 30 619 0541
akos.bognar@schachermayer.hu

Török Béla
+36 30 201 3660
bela.torok@schachermayer.hu

Bata Jenő
+36 30 343 6239
jeno.bata@schachermayer.hu

Herbert-Juhász Tibor
+36 30 589 1253
tibor.herbertjuhasz@schachermayer.hu

Ömböli Mihály
+36 30 586 9756
mihaly.omboli@schachermayer.hu

Bartha Gergely
+36 30 479 8922
gergely.bartha@schachermayer.hu

Keresztes László
+36 30 201 3664
laszlo.keresztes@schachermayer.hu

Pusztay László
+36 30 928 2189
laszlo.pusztay@schachermayer.hu

Méhes Béla
+36 30 915 1708
bela.mehes@schachermayer.hu

Drexler Gábor
+36 30 201-3663
gabor.drexler@schachermayer.hu

Belsőépítészeti üzleti részlegünk területi képviselőinek elérhetőségei:

Készült 3.500 példányban az autó-, motor- és kerékpárszervizek, a karbantartó cégek valamint a 
gyártók, megmunkáló üzemek, vendéglátóipari helyek, hotelek számára. 

Molnár Sándor
+36 30 201-2984
sandor.molnar@schachermayer.hu
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Elsőosztályú, nagy hatékonyságú tisztítószer karbantartáshoz, ipari termeléshez.

Magas tisztítóerejét ipari felhasználásra tervezték. Nem korrozív, gyorsan elpárolog, nem okoz 
sérülést a bőrön, gumin vagy ruhaujjon. Üveg, kerámia és fém tisztítására, zsírtalanítására is 
használható. Abszolút szermaradványmentes, gyorsan elpárolog, nem korrozív, eltávolítja a 
nedvesség-nyomokat a fémfelületről. A termék bármely fémtípus tisztítására és zsírtalanítására 
alkalmazható, különösen lakkozás és alapozás előkészítésére. Könnyedén eltávolítja a szilikonmar-
adványokat a fémekről. Ellenőrizze az anyagok összeférhetőségét nem feltűnő helyen.

 
cikkszám tartalom ml csomagolás ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

110 642 000 500 flakon db 1.616,00 1 db

termékcsoport D00 D13

Staloc szerelési tisztító SQ-200

 

Gyorsan és alaposan tisztítja az olajos, zsíros gépalkatrészeket, fékeket. Nem korrozív, aceton-
mentes

 
cikkszám tartalom ml csomagolás ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

110 642 004 500 flakon db 1.145,00 1 db

termékcsoport D00 D13

Staloc féktisztító SQ-210

 

Gyorsan elpárolgó, alkohol bázisú, rendkívül hatékony tisztító és zsíroldó hatás; fémes 
felületek ragasztáshoz való előkészítéséhez. 

Különösen alkalmas STALOC anaerob ragasztók (pl. csavarrögzítők) és STALOC pillanatragasztók 
használata előtti tisztításhoz. Abszolút szermaradványmentes, nem korrozív, gyorsan elpárolog, 
nem okoz sérülést a bőrön, gumin vagy ruhaujjon. Üveg és kerámia tisztítására, zsírtalanítására is 
használható. Könnyedén eltávolítja a szilikonmaradványokat a fémekről. Ellenőrizze az anyagok 
összeférhetőségét nem feltűnő helyen.

 
cikkszám tartalom ml csomagolás ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

110 642 001 400 flakon db 2.574,00 1 db

termékcsoport D00 D13

Staloc ipari gyorstisztító SQ-220
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Rendkívül hatékony speciális tisztítószer fémfelületekhez, acetonnal, ipari karbantartási és 
gyártási célokra

Az ipari tisztítószert kifejezetten fémipari felhasználásra fejlesztették.  Fő alkalmazásai közé tartozik 
az ipari karbantartás és gyártás.  Különösen alkalmas fémek gyors tisztítására, zsírtalanítására.  A 
STALOC ipari tisztító abszolút szermaradványmentes, gyorsan elpárolog, nem korrozív, eltávolítja 
a nedvesség-nyomokat a fémfelületről. Ideális ragasztás előtti tisztításhoz, mint pl. csavarrögzítés, 
felülettömítés, csőmenettömítés, stb.
Különösen alkalmas festés és alapozás előkezeléséhez.  Könnyedén eltávolítja a szilikonmaradván-
yokat, zsírt, olajt vagy viaszt a fémfelületről.

 
cikkszám tartalom ml csomagolás ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

110 642 013 500 flakon db 1.731,00 1 db

termékcsoport D00 D13

Ipari tisztítószer Cleaner SQ-205

 

Kiemelkedően alkalmas a filctollas jelölések fémfelületekről való gyors eltávolítására, pl. 
vágási jelölések, szerszámgyártás!

Kifejezetten ipari felhasználásra, fémfelületek erős tisztítószere. Nagyon erős oldási teljesítmény, 
nem korrozív, ha véletlenül rövid ideig emberi bőrre, gumira vagy műanyagra kerül, nem okoz 
károsodást, mivel gyorsan párolog. Műhelyekben és gyárakban fémek, üveg, kerámia tisztítására 
és zsírtalanítására. Teljesen szermaradványmentes. A termék bármely fémtípus tisztítására és 
zsírtalanítására alkalmazható, különösen lakkozás és alapozás előkészítésére.

 
cikkszám tartalom ml csomagolás ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

110 642 006 500 flakon db 2.734,00 1 db

termékcsoport D00 D13

Staloc erős tisztító SQ-225

Tisztít és ápol is egyben. Nem kezdi ki a lakkot. Védőfilm-réteget képez és karcolás nélkül, csíkme-
ntesen tisztít.

 
cikkszám tartalom ml csomagolás ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

110 642 003 400 flakon db 3.586,00 1 db

termékcsoport D00 D13

Rozsdamentes acél tisztító SQ-260
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Speciális finishtisztítószer rozsdamentes acél felületekhez kellemes, friss citrusillattal

A kezelt felület könnyen tisztítható és megtartja csillogását. Könnyű és gazdaságos használat. 
A megmaradó vékony védőréteg taszítja a ráfröccsenő vizet és véd a korrózió ellen. Különleges 
összetétele hatékonyan védekezik a szennyeződések ellen.

 
cikkszám tartalom ml csomagolás ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

110 642 011 400 flakon db 3.196,00 1 db

termékcsoport D00 D13

Inox tisztító SQ-261

 

 

Kiválóan alkalmas láncok, csapágyak, műanyagok, ABS-élek és alumínium felületek gyors 
tisztításához. 

Abszolút szermaradványmentes, nem korrozív, gyorsan elpárolog, nem okoz sérülést a bőrön, 
gumin vagy ruhaujjon. Üveg és fém tisztítására, zsírtalanítására is használható. Érzékeny felületekre 
is alkalmazható. Ellenőrizze az anyagok összeférhetőségét nem feltűnő helyen.

Megjegyzés: 
Tökéletes zsírfoltok eltávolítására WPC padlóról (pl. grillezés után).

 
cikkszám tartalom ml csomagolás ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

110 642 002 500 flakon db 2.574,00 1 db

termékcsoport D00 D13

Staloc narancsos tisztító SQ-240

 

A citrus tisztító hatékony tisztítószer erősen szennyezett fém és műanyag alkatrészek 
zsírtalanítására. Könnyedén eltávolítja például az olaj, gyanta- és kátrányfoltokat.

 
cikkszám tartalom ml csomagolás ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

110 642 005 500 flakon db 2.849,00 1 db

termékcsoport D00 D13

Citrus tisztító SQ-245
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Hatékonyan távolítja el a ragasztó- és tömítőanyag maradékait, zsírt, lakkot
Alkalmazható fém, fa, kerámia, üveg, polietilén felületen.

Nem alkalmas:
érzékeny műanyagok, például PVC, szintetikus anyagok, linóleum, stb-höz.

 
cikkszám tartalom ml csomagolás ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

110 643 410 400 flakon db 3.213,00 1 db

termékcsoport D00 D13

Staloc ragasztó- & tömítőanyag eltávolító SQ-740

 

Sokoldalú tisztítószer ragasztók, tömítőanyagok eltávolítására érzékeny felületekről mint pl. 
műanyag, festett, lakkozott, bevonatos felületek. 

A Staloc Hybrid Cleaner különböző oldószer alapú tisztítószerek tulajdonságait egyesíti magában, 
így széles körben alkalmazható. Tisztításra és zsírtalanításra használható különféle felületeken, 
pl. festett vagy porszórt. De a legtöbb műanyagon is használható. Hosszú nyitott idejének 
köszönhetően gyanta, kátrány vagy különböző viaszok oldására is alkalmas. Ragasztók és 
tömítőmaradványok eltávolításában is nagy segítséget nyújt. Gyorsan és nyom nélkül szárad.

 
cikkszám tartalom ml csomagolás ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

110 642 014 500 flakon db 3.169,00 1 db

termékcsoport D00 D13

Hybrid Cleaner SQ-745

 

 

Megtisztítja az üveget, fémet, műanyagot, bőrt stb. Nem kezdi ki az anyagokat.

 
cikkszám tartalom ml csomagolás ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

110 642 008 500 flakon db 2.113,00 1 db

termékcsoport D00 D13

Staloc tisztító hab SQ-250



8 www.schachermayer.hu| Staloc 2019

 

Aktív habtisztító üveg, műanyag, fém, és sok más felület tisztításához. Különösen alkalmas 
vitrinekhez és üvegpultokhoz, szélvédőkhöz. 
Használatával könnyedén eltávolíthatóak a szennyeződések, mint szilikonmaradvány, rovarok, olaj, 
zsír.

Alkalmazási területek:
az autóiparban szélvédők, krómozott alkatrésze, fényszórók, festett felületek; lakókocsik, csónakok 
stb., háztartásban ablakok, tükrök, csempe, padlóburkolat tisztítására.
 

cikkszám tartalom ml csomagolás ME nettó 
listaár HUF

kiszerelés

110 642 009 500 flakon db 1.651,00 1 db

termékcsoport D00 D33

Staloc GlasClean aktív habtisztító SQ-230

 

Gyorsan és megbízhatóen eltávolítja a tárgyakról a szennyeződéseket. 

Olyan helyek is megtisztíthatóak a segítségével, amelyek hagyományos módon nem vagy 
nehezen érhetőek csak el. Ideális kamerák, lencsék, negatívok, számítógép billentyűzetek, optikai 
készülékek, áramköri kártyák, vagy más elektronikai alkatrészek, biztosítékdobozok, modellek, 
mérőeszközök stb. tisztításához.
Fejjel előre fagyasztósprayként is használható, -40°C-ig.
 

cikkszám tartalom ml csomagolás tájékoztatásul: ME nettó 
listaár HUF

kiszerelés

110 660 305 400 flakon  db 2.663,00 1 db

110 660 306 400 flakon nem éghető db 8.636,00 1 db

termékcsoport D00 D13

Sűrített levegő spray SQ-720

 

A Staloc intenzív tisztító egy biológiailag lebomló, enyhén lúgos tisztítószer koncentrátum 
nagyon nagy oldóerővel. 
Eltávolítja a következőket:  Zsír, fehérje, korom, olaj, kenőanyagok és viaszmaradványok, valamint 
jelölőtoll.

A termék előnyei:
• Sav- és formaldehidmentes
• Biológiailag lebomló
• Intenzív- és mélytisztító hatás a makacs lerakódások ellen
• Ideális festett felületek, műanyagok és ponyvák tisztításához
• Nagyon jó penetráció
• Nagyon jó tisztító hatás és oldási erő
• Tisztán vagy higítva is használható

Felhasználás:
Permetezze az intenzív tisztítószert a felületre és hagyja dolgozni egy percig. Ezután alaposan 
öblítse le a felületet vízzel.
Fontos: 
A szennyezettség mértékétől függően a Staloc intenzív tisztítószer tisztán vagy akár 1:50 arányban 
higítva is használható.

alkalmazási hőmérséklet: +5 - +35 °C
kivitel: Higítható koncentrátum 1:50

cikkszám tartalom l csomagolás szín ME nettó 
listaár HUF

kiszerelés

110 642 203 1 flakon rózsaszín db 3.506,00 1 db

110 642 204 5 kanna rózsaszín db 16.198,00 1 db

110 642 205 10 kanna rózsaszín db 29.334,00 1 db

termékcsoport D00 D33

Staloc intenzív tisztító - tisztító-koncentrátum

110642203110642204

110642205
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cikkszám kivitel ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

110 640 304 Pumpás porlasztó 1 literes tartályhoz db 382,00 1 db

termékcsoport D00 D33

Staloc - tisztító-koncentrátum - tartozék

 

Gépek, motorkerékpárok, acél és alumíniumfelnik tisztítására. Gyorsan és hatékonyan tisztít, nem 
károsítja a gumit, fémet, lakkot és a műanyagot.

Ne szórja forró felületre!

 
cikkszám tartalom l csomagolás tájékoztatásul: ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

110 642 017 5 tartály  db 13.489,00 1 db

110 642 125 1 pumpás flakon  db 3.861,00 1 db

110 642 126 1 flakon szórófej nélkül db 3.764,00 1 db

termékcsoport D00 D13

Staloc biológiai speciális tisztító SQ-280

 

 

  
cikkszám  ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

110 642 127  db 88,80 1 db

termékcsoport D00 D13

Tartalék szórófej SQ-280 speciális tisztítószerhez
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Üveg- és felületi tisztító

 
cikkszám tartalom l tájékoztatásul: ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

110 640 303 1 szórófej nélkül db 1.611,00 1 db

110 640 305 1 szórófejjel GT 1.992,00 1 GT

termékcsoport D00 D33

Glas Clean üvegtisztító 1l

Ideális tisztítási kiegészítő a STALOC MS Hybrid, valamint a STALOC és SOLIDO szilikon- 
és PU-termékekhez. Felületek, szerszámok és a finom formulának köszönhetően a kéz 
tisztítására is. 

A termék előnyei:
• Még nem kikeményedett tömítőanyagok, PU-hab, faragasztó, olaj, számos ragasztófajta, 

festékek és kenőanyagok eltávolításához.
• dermatológiailag tesztelt
• E vitamint tartalmaz a bőr védelme érdekében

 
cikkszám tartalom db csomagolás ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

110 642 300 80 kendő doboz db 4.360,00 1 db

termékcsoport D00 D33

Turbo Wipes - tisztító kendők
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A víz alapú formula tartósítószermentes, bilógiailag lebomló és antibakteriális védelmet 
nyújt.
 Ideális kiegészítés a tisztításhoz STALOC MS Hybriddel való ragasztás esetén, valamint 
STALOC és SOLIDO szilikon- és PU-termékek használatakor.  Felületek, szerszámok és a 
finom formulának köszönhetően (dermatológiailag tesztelt) a kéz tisztítására is.

A termék előnyei:
• gyors, kényelmes és nagy hatékonyságú tisztítókendő
• érdes felület a még nagyobb tisztító hatásért
• a kezek, szerszámok és felületek tisztításához
• olaj, ragasztóanyagok, festékek, kenőanyagok és egyéb szennyeződések eltávolítására
• ideális a műhelyben
• A STALOC Heavy Duty Wipes kendő dermatológiailag tesztelt. 
 
Hatékonyan távolítja el:
• festékek
• ragasztók
• szilikon tömítőanyag
• akril tömítőanyagok
• epoxi töltőanyagok és speciális fugázók
• PU szerelőhab
• PUR ragasztóanyag
• olaj
• kátrány
• zsír
• tinta és alkoholos filc

 
cikkszám csomagolás ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

110 642 301 doboz db 5.646,00 1 db

termékcsoport D00 D33

STALOC Heavy Duty Wipes tisztítókendő

Felülettisztító járműbelső tisztításához, antisztatikus hatású és friss illatú.

 
cikkszám tartalom ml csomagolás ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

110 642 010 400 flakon db 2.344,00 1 db

termékcsoport D00 D13

Belső ápolószer
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• ideális csúszó- és elválasztóanyag
• taszítja a vizet és a szennyeződéseket
• ápolja a gumit és műanyagot
• hőálló +260 ° C

A termék antisztatikus , és ezért nem vonzza a port. Védi az elektromos érintkezőket a 
nedvességtől, keni a mozgó alkatrészeket, stb. Megakadályozza a csikorgást különböző anyagok 
között (pl. fém és műanyag).
 

cikkszám tartalom ml csomagolás ME nettó 
listaár HUF

kiszerelés

110 661 207 400 flakon db 2.193,00 1 db

termékcsoport D00 D13

Staloc szilikonspray SQ-450

 

 

A STALOC PTS spray ideális karbantartó szer, kenőanyag és formaleválasztó szer. Műanyag, 
gumi és fém védelmére és karbantartására.

A műanyag alkatrészek (pl. Lökhárító, hűtőmaszk, spoiler, védőcsík, vinyl-autótető stb.) magas 
fényt kapnak és nem válnak törékennyé.
A gumi alkatrészek (pl. Ajtó- és motorháztetőgumik, gumi ütközők, lökhárítók, hűtőtömlők, 
autógumik stb.) karbantartása, nem törnek, nem fagynak meg, nem tapadnak. Impregnált 
összecsukható tetők. Antisztatikus, portaszító. Védi az elektromos érintkezőket a nedvességtől. 
Napfénytető, üléssín, biztonsági öv görgői stb. kenésére. Megekadályozza a bosszantó nyikorgó, 
csikorgó zajokat, főleg eltérő anyagok között (pl. Fém/műanyag). Szerelési segédletként is szolgál, 
pl. csőkapcsolódásoknál. Sokoldalú formaleválasztó szer.

Fontos: 
20-30 cm távolságból kell a felületre spriccelni és tiszta, puha ronggyal dörzsölni.
 

cikkszám tartalom ml csomagolás ME nettó 
listaár HUF

kiszerelés

110 661 212 500 flakon db 2.645,00 1 db

termékcsoport D00 D13

PTS spray SQ-455

 

Átlátszó nagyteljesítményű kenőanyag mechanikus alkatrészekhez.  
Jó penetráció, fenntartható kenés. 

Görgős és golyós csapágyak, lánc- és fogaskerekek, csigák, mindenféle kötések,  
tengelykapcsolók, gépek és precíziós alkatrészek kenéséhez. Még a nehezen  
hozzáférhető helyekre is jól behatol az anyag. Szintén kiválóan alkalmas ajtózárak,  
zsanérok, csúszósínek, fékrudazatok, irányváltó karokhoz stb.
Hőmérséklet-ellenálló -20 és +180°C között (rövid ideig +230°C-ig is). Láncok és drótkötelek 
nagyon jól kezelhetőek ezzel a termékkel, kezelés után megfelelő lesz a csúszási tulajdonséguk és 
rozsdaállóságuk.
 

cikkszám tartalom ml csomagolás ME nettó 
listaár HUF

kiszerelés

110 661 200 400 flakon db 2.849,00 1 db

termékcsoport D00 D13

Zsírzóspray SQ-420
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STALOC lánc spray MoS2-vel egy hosszú távú kenőanyag a láncok, gépek, kötél, kábel, tekercs, 
csapágyak, belső csapágy, hajtómű, csigahajtások, zsanérok, precíziós alkatrészek, stb-hez.

A termék alkalmas a mozgó alkatrészek súrlódásának csökkentésére. Továbbá használható 
kenőanyagként o-gyűrűk, edző rugók, keret ízületek, bowden kábelek, stb-hez.
• rendkívül ellenálló, speciális kenőanyag kiváló tapadó tulajdonságokkal
• különösen alkalmas nagy nyomóterhelésekhez
• láncokhoz, kábelekhez, görgőkhöz, csavarokhoz, csapágyakhoz, stb.
• nem szivárog
• hőmérskélet rezisztenica: -30°C - 250°C-ig

 
cikkszám tartalom ml csomagolás ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

110 661 204 400 flakon db 3.657,00 1 db

termékcsoport D00 D13

Láncspray MoS2-vel SQ-480

 

Általános célú többfunkciós termék számtalan alkalmazásra.

A termék előnyei:
• Megbízható kenés és védelem egy lépésben
• Teljeskörű és könnyű szennyeltávolítás
• Megakadályozza a korróziót
• Megakadályozza a nyikorgást, csikorgást
• Megkönnyíti az alkatrészek meglazítását
• Véd a nedvesség ellen
• Sokoldalú ápolás, ragadásmentes felület

Alkalmas műhelyhasználatra. Szintén használható ajtózárak, zsanérok, csavarok, csapszegek, 
perselyek, hajtókarok, rudak, szelepek, kerti gépek, sínek, kábelek, aknák stb.-hez
Szintén alkalmas precíziós műszerek, mérőműszerek, irodai és számítástechnikai berendezé-
sekhez. Véd a korróziótól, kiszorítja a vizet. Hőálló +230 °C-ig.

Ideális kerékpár láncok és más finom láncok kenésére.

 
cikkszám tartalom ml csomagolás ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

110 660 110 400 flakon db 2.299,00 1 db

110 670 017 5000 kanna db 17.432,00 1 db

termékcsoport D00 D13

Többcélú védőspray V7
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Átlátszó tartós kenőanyag.  Nem folyik meg.  Optimális bukó-nyíló vasalathoz. 

Görgős és golyós csapágyak, lánc- és fogaskerekek, csigák, mindenféle kötések, tengelykap-
csolók, gépek és precíziós alkatrészek kenéséhez. Szintén alkalmas csúszósínekhez, fékruda-
zathoz, irányváltó karhoz, gömbcsuklóhoz, láncokhoz, dugattyúhoz, nyomórudakhoz; a nehezen 
hozzáférhető helyekre is jól behatol. 

A termék előnyei: 
• kiszorítja a nedvességet
• rozsdagátló
• vízlepergető
• tartós szilárdság és jó tapadás
• Hőmérséklet-ellenálló -20 és 180°C között (rövid ideig +230°C-ig is).

 
cikkszám tartalom ml csomagolás ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

110 661 201 400 flakon db 2.849,00 1 db

termékcsoport D00 D13

Tartós zsírzóspray SQ-430

 

Ablak- és ajtóvasalatok ápolásához,karbantartásához. Nagy hatásfokú, átlátszó kenőanyag. 150 ml

 
cikkszám tartalom ml csomagolás ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

110 661 202 150 flakon db 1.465,00 1 db

termékcsoport D00 D13

Vasalatápoló spray SQ-430

 

Olaj- és zsírmentes száraz kenőanyag 100% PTFE-tartalommal

Ideális fa-, műanyag- és fémmegmunkáló gépekhez. Csökkenti a súrlódást. Nem vonzza a 
szennyeződést. Csapágyakhoz és csúszósínekhez használható. Emellett kiválóan alkalmas a szer 
olyan területeken, ahol az olaj- vagy szilikontartalom zavarná a feldolgozást. Hőmérséklet-ellenálló 
+270°C-ig.

 
cikkszám tartalom ml csomagolás ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

110 661 206 400 flakon db 4.136,00 1 db

termékcsoport D00 D13

PTFE spray SQ-460
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Nagy teljesítményű kenőanyag PTFE-vel. Keni és védi a mozgó alkatrészeket, különböző 
ízületeket, csapágyakat, stb.
Az alkalmazott kenő- és védőréteg kiválóan ellenáll a nagy nyomásnak, magas hőmérsékletnek, 
sós- és fröccsenő víznek és a gyenge savaknak és lúgoknak.
• Hőállóság -30 ° C és +250 ° C
• víztaszító
• alacsony súrlódási együttható

 
cikkszám tartalom ml csomagolás ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

110 661 203 500 flakon db 3.861,00 1 db

termékcsoport D00 D13

HT-5 kiváló minőségű kenőanyag SQ-490

 

Wolfram-szulfid alapú kenőanyag, kiválóan ellenáll a nyomóterheléseknek  
és a magas hőmérsékletnek. Kiemelkedő szárazon futás kenés minden  
alkatrészhez, amely szélsőséges mechanikai igénybevételnek és  
hőmérsékleti hatásnak van kitéve.
• extrém ellenállás nyomóterhelésekkel szemben
• kiemelkedő szárazon futó kenés a magas Wolfram-koncentrációnak  

köszönhetően
• széles üzemi hőmérséklet tartomány: -270 °C és 650 °C között
• kiváló csúszásképesség
• víztaszító és szilikon-mentes
• UV-álló
• korrózióálló

 
cikkszám tartalom ml csomagolás ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

110 661 208 500 flakon db 4.962,00 1 db

termékcsoport D00 D13

HT-7 nagyteljesítményű kenőanyag SQ-495

 

 

A Staloc HTP nagyteljesítményű kenőanyag, kiváló hő- és nyomásellenálló  
tulajdonságokkal a biztos és hatékony hosszú távú kenésért. A rendkívül jó  
csúszási és kenőtuladonságokkal bíró Staloc HTP ásvanyi kenőolaj PTFE-vel  
biztos és tartós védelmet nyújt a fém és műanyag alkatrészeknek, mint pl.  
mozgó alkatrészek, különböző ízületek, fogaskerekek, csapágyak, csúszdák,  
zsanérok, drótkötelek stb. Az alkalmazott kenő- és védő filmréteg ellenáll a  
magas nyomásnak, és hőmérsékletnek, sós víznek, gyenge savaknak és  
lúgoknak.

A termék előnyei:
• kiváló mechanikai és termikus stabilitás
• vízlepergető
• gyantamentes
• jó penetráció és kiváló tapadás (függőleges és fej feletti munkákhoz is  

használható)
• nem vonzza a szennyeződést
• nagyon alacsony súrlódási együttható
• korrózió elleni védelem

 
cikkszám tartalom ml csomagolás ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

110 661 211 500 flakon fl. 4.412,00 1 fl.

termékcsoport D00 D13

Staloc HTP nagyteljesítményű kenőanyag
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• nagy teljesítményű tartós kenőanyag kiváló csúszóképességgel
• hőálló -40°C-tól +500 °C-ig (rövid távon +1100 °C-ig)
• első osztályú korrózióvédő olaj
• UV-álló

 
cikkszám tartalom ml csomagolás ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

110 661 205 400 flakon db 4.225,00 1 db

termékcsoport D00 D13

Magas hőmérsékletű olaj spray OEL-500 SQ-400

 

Kiváló védelmet nyújt a vadász- és szolgálati fegyvereknek, tisztít és ápol.
• vízálló, korróziógátló bevonat
• kiváló kenő és védő tulajdonságok
• helyettesíti a hagyományos fegyverápoló termékeket

 
cikkszám tartalom ml csomagolás ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

110 661 209 150 flakon db 1.465,00 1 db

termékcsoport D00 D13

Fegyvertisztító spray SQ-1002

Ideális a megelőző és karbantartási feladatok elvégzéséhez a mechanikus reteszelésű hengerzár-
betétekhez. Megóvja, tisztítja és kenést ad a zárbetétnek. Kiszorítja a nedvességet a szűk résekből 
is.

 
cikkszám tartalom ml csomagolás ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

110 661 210 150 flakon db 1.465,00 1 db

termékcsoport D00 D13

Staloc cilinderspray SQ-470
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vegyi-műszaki cikkek

Tisztítja az érintekzők, biztosítékok, kábel csatlakozók és más elektromos csatlakozásokat. 
Megakadályozza az oxidációt.

Megkönnyíti az áram zavartalan folyását. Megakadályozza az áramszivárgást és csökkenti a 
feszültségveszteséget. Véd és ken. Szilikonmentes. Nem tapad meg festéken, textilen és gumin. 
Műanyag alkatrészek fedésére.

 
cikkszám tartalom ml csomagolás ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

110 660 303 400 flakon db 2.849,00 1 db

termékcsoport D00 D13

MoS2 kontakt spray SQ-440

 

 

A fúró- és vágóeszközök élettartamának meghosszabbítására.

Használható minden szabványos menetes vágógéphez, különösen nagy vágási sebesség esetén. 
Spray-olajként is használható fúrás, menetfúrás, esztergálás, marás, stb-hez.

 
cikkszám tartalom ml szín csomagolás ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

110 660 200 400 vörös flakon db 2.565,00 1 db

110 660 210 5000 átlátszó kanna db 44.919,00 1 db

termékcsoport D00 D13

Staloc fúró- és menetvágó olaj SQ-680

 

Rendkívül hatékony vágóolajhab fémvágáshoz

Tejfehér átlátszó, habzó kenolaj. A termék kénmentes, ásványiolaj-mentes és nem tartalmaz egyéb 
agresszív adalékanyagokat sem. Gyakorlatilag minden más vágási folyadékkal vagy emulzióval 
keverve használható.

A termék előnyei:
• kiváló tapadás
• ideális nemesacélhoz
• alkalmas minden megmunkálási folyamathoz
• nagyon jó hűtő hatás
• nagyon gazdaságos
• jelentősen növeli a szerszám élettartamát
• csökkenti a szerszámtörés kockázatát

 
cikkszám tartalom ml szín csomagolás ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

110 660 201 400 transzparens flakon db 5.361,00 1 db

termékcsoport D00 D13

Staloc fúró- és vágóolaj CMD Powercut SQ-695
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Megvédi a hegesztő berendezést és a hegesztendő elemeket a hegesztési fröcsköléssel szemben. 
Abszolút szilikonmentes. Használható 5°C és 80°C között

 
cikkszám tartalom ml csomagolás ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

110 660 115 400 flakon db 1.820,00 1 db

termékcsoport D00 D13

Hegesztési védő spray SQ-700

 

Fellazítja a rozsdát és megakadályozza a további korróziót.
Hőmérséklet tartomány -20 °C és +200 °C között.

 
cikkszám tartalom ml csomagolás ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

110 660 240 400 flakon db 1.749,00 1 db

termékcsoport D00 D13

Staloc rozsdaoldó Mos2 SQ-620

 

Gyors és hatékony rozsdalazító

Fagyasztósokkal hirtelen meglazítja a rozsdát és megakadályozza a további rozsdásodást. 
Használható pl. csavarok, csapok, anyák, drótkötél csörlők, zsanérok stb. rozsdamentesítésére. 
A fagyasztósokk és a speciális olaj teszi nélkülözhetetlenné a karbantartási és javítási munkáknál 
a Staloc rozsdaeltávolítót. Használatával pillanatok alatt növelheti meg a hatékonyságot az ipari 
karbantartásban, időt és pénzt takarít meg.

A termék előnyei:
• a rozsdát fellazítja és eltávolítja
• megakadályozza a további rozsdásodást
• termeléshez, karbantartáshoz, javításhoz
• szilikon-, gyanta- és savmentes
• gumi- és tömítéskompatibilis
• maradványmentes

 
cikkszám tartalom ml csomagolás ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

110 660 241 500 flakon fl. 3.631,00 1 fl.

termékcsoport D00 D13

Staloc rozsdaeltávolító fagyasztósokkal
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A különféle csatlakozások és szivárgások észleléséhez. 

Használható varratok, csavarkötések, szelepek, tolózárak, tömszelencék, nyomás alatt álló 
vezetékek, gáz-rendszerek, ellenőrző órák, kemping-gázkészülékek, gumabroncsok és szelepek 
ellenőrzésére.

Oxigénszállító vízvezeték rendszerek/szerelvényekhez is alkalmas. 

 
cikkszám tartalom ml csomagolás ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

110 660 304 300 flakon db 2.184,00 1 db

termékcsoport D00 D13

Szivárgáskereső spray SQ-600

 

Ideális szerelési segítség - azonnal kb. -45°C-ra hűti a felületet. 

Megkönnyíti a csapágyak, hüvelyek szerelését. Gyorsan megtalálhatóak a termikus hibák az 
elektronikai és elektromos alkatrészeken. Továbbá termosztátok, fagyasztók, hűtők és más beren-
dezések funkcionális vizsgálatára is alkalmas. Emellett a STALOC fagyasztő spray tisztítóként is 
használható a -45°C-os fagyasztó hatása által. Például erősen képlékeny anyagok (pl. rágógumi) 
megdermeszthetőek és eltávolíthatóak a felületről.

A termék előnyei:
• szerelési segédeszköz és dermesztő spray
• azonnali hűtő hatás
• elektronikai és elektromos alkatrészek tisztításához, ellenőrzéséhez
 
Figyelem - a termék nem alkalmazható az alábbi esetekben:
• üregekben, mivel robbanékony gáz-elegy alakulhat ki
• amennyiben a felület elektromos feszültség alatt van
• izzó elemeken

Figyelem - a testtel érintkezve fagyási sérülést okozhat!

 
cikkszám tartalom ml csomagolás ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

110 660 260 400 flakon fl. 4.136,00 1 fl.

termékcsoport D00 D13

Staloc fagyasztó spray
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• tartós korrózióvédelem
• hegeszthető
• száraz tömeg 195g/flakon
• kitűnő tapadás / cross-cut teszt 0-1
• 95%-os tisztaságú cink száraz tömeg
• javasolt alkalmazási hőmérséklet 20 °C
• festhető: 15 - 30 perc után, szobahőmérsékleten standard festékkel
• hőálló +500 °C-ig

 
cikkszám tartalom ml csomagolás ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

110 662 001 400 flakon db 3.471,00 1 db

termékcsoport D00 D16

Staloc horganyspray SQ-800

 

• horganyzott alkatrészek javítására
• kopásálló
• hőálló 490 °C -ig
• gyorsan szárad, és hegeszthető
• kitűnő tapadás / cross-cut teszt 0-1
• ellenáll kondenzvíznek, 480 órát DIN 50017 szerint
• ellenáll sóspermetnek 200 órát SS-DIN 50021 szerint
• por száraz, 8 - 10 perc alatt
• 20 - 30 perc után már festhető
• teljes száradás 12 - 24 óra, a környezeti hőmérséklettől függően
• 98,5% - 99%-os tisztaságú cink száraz tömeg
• javasolt alkalmazási hőmérséklet 20 °C
• festhető: 15 - 30 perc után, szobahőmérsékleten standard festékkel

 
cikkszám tartalom ml csomagolás ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

110 662 000 400 flakon db 3.311,00 1 db

termékcsoport D00 D16

Horganyspray világos SQ-850

 

• első osztályú korróziógátló
• alumínium és alumínium színű felületek finiseléséhez
• kopásálló és hőálló +800 °C-ig
• kiváló minőségű pigmentek (100% alumínium pigment)
• kitűnő tapadás
• gyors száradás
• időjárásálló

 
cikkszám tartalom ml ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

110 662 002 400 db 3.311,00 1 db

termékcsoport D00 D16

Aluspray SQ-900
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Hajszálvékony, színtelen korrózióvédelem a szerszámok és műszerek védelmére. 

Gépalkatrészek, szerszámok és keretek, járművek felületének védelmére. Erősen tapadó kemény 
műanyag víztaszító réteget képez, nagyon jó korrózióvédő és korróziógátló tulajdonsággal. A 
szárazanyag dermedési pontja több, mint 100°C, így a motortérben sem kell csepegéstől tartani.

Figyelem:
Ne használja látható lakkozott felületen, mert a Korrotech a korróziógátló hatás miatt mattíthatja a 
felületet.  Normál használat esetén nem teszi tönkre a gumit és műanyagot.

kivitel: Korrotech

cikkszám tartalom ml csomagolás ME nettó 
listaár HUF

kiszerelés

110 662 004 400 flakon db 3.489,00 1 db

termékcsoport D00 D16

Korrotech korrózióvédő szer SQ-1004

 

Kiszorítja a nedvességet és beszivárog a rozsda alá. Zsírmentes, tiszta kenést biztosít. Véd az 
oxidáció és rozsdásodás ellen. 400 ml.

 
cikkszám tartalom ml csomagolás ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

110 662 005 400 flakon db 3.311,00 1 db

termékcsoport D00 D16

Korrotech 1000 zsírmentes kenőanyag SQ-1001

 

Speciális tartós szintetikus kenőanyag aktív korróziógátlással. Korróziógátló réteget képez a 
gépeken, szerszámokon és minden más fém felületen. 

A termék előnyei:
• kitűnő kenő- és védőtulajdonságok
• egyedülálló terülés - mélyen behatol a pórusokba
• magas nyomószilárdság
• víztaszító és gyantamentes
• jó penetráció és kitűnő tapadás
• nagyon alacsony súrlódási együttható
• kiváló mechanikai és termikus stabilitás
• ideális fegyverápolásra
• ideális felhasználás: 360°-os szeleppel

 
cikkszám tartalom ml csomagolás ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

110 662 006 400 flakon db 3.444,00 1 db

termékcsoport D00 D16

Korrotech 2000 nagyteljesítményű védőolaj SQ-1002
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Átlátszó, viaszos szállítási és tárolási konzerválószer gépalkatrészek, szerszámok és 
járműalkatrészek védelmére. Kiválóan alkalmas üreges alkatrészek kültéri tárolása vagy 
tengerentúli szállítás esetében. 

A termék előnyei:
• öngyógyító képesség!
• száraz állapotban teljesen átlátszó
• magas hőmérséklet-ellenállóság
• jó penetráció
• egy órával a felvitel után már nem csepeg
• majdnem teljesen szagtalan, aromáktól mentes
• kiváló tapadás a felszínre
• nagyon hatékony hosszú távú korrózióvédelem (több, mint 1000 óra sószórásos DIN-tesztben)
• fixen tapadó, plasztikusan kemény
• víztaszító

 
cikkszám tartalom ml csomagolás ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

110 662 007 400 flakon db 4.500,00 1 db

termékcsoport D00 D16

Korrotech 3000 nagyteljesítményű védőolaj SQ-1003

 

Nemesacél felületek javításához és festéséhez. 

Megakadályozza a korróziót. A rozsdamentes pigmenteknek köszönhető ütésállóság által hosszan 
tartó védelmet nyújt. A kiváló minőségű rozsdamentes pigmentek nagyon jó karcállóságot és 
tartóst tapadást biztosítanak a Staloc rozsdamentes lakk használatakor. Alkalmazható minden 
fémből készült tárgyhoz, gépjárművekben, vasúti rakoncákhoz, hídelemekhez, gépalkatrészekhez 
stb.
Hőmérséklet-ellenálló +300°C-ig.

 
cikkszám tartalom ml csomagolás ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

110 662 003 400 flakon db 4.412,00 1 db

termékcsoport D00 D16

Nemesacél lakk SQ-950
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 Csavarrögzítő

 

megakadályozza a csavarkötések lazulását,  
ellenáll a vibrációnak, teljesen kitölti a kapcsolódó  
menetek közötti hézagot

 
cikkszám típus szilárdsági osztály szín tar-

ta-
lom 
ml

viszkozitás 
mPa·s

hőállóság °C menethez rés-
kitöltési 
képes-

ség mm

ME nettó 
listaár HUF

kiszerelés

110 611 700 2S22 kis szilárdságú bíbor 50 1000 -55 - +150 M36-ig 0.2 db 6.985,00 1 db

110 611 701 n 2S22 kis szilárdságú bíbor 250 1000 -55 - +150 M36-ig 0.2 db 20.760,00 1 db

110 611 703 2S41 közepes szilárdságú kék 50 150 -55 - +150 M12-ig 0.15 db 6.985,00 1 db

110 611 704 2S41 közepes szilárdságú kék 250 150 -55 - +150 M12-ig 0.15 db 20.760,00 1 db

110 611 705 2S42 közepes szilárdságú kék 50 1500 - 3000 -55 - +150 M24-ig 0.2 db 6.985,00 1 db

110 611 706 n 2S42 közepes szilárdságú kék 250 1500 - 3000 -55 - +150 M24-ig 0.2 db 20.760,00 1 db

110 611 707 2S43 közepes szilárdságú kék 10 3000 -55 +200 M36-ig 0.25 db 2.663,00 1 db

110 680 153 2S43 közepes szilárdságú kék 50 3000 -55 - +200 M36-ig 0.25 db 6.985,00 1 db

110 611 709 2S43 közepes szilárdságú kék 250 3000 -55 - +200 M36-ig 0.25 db 20.760,00 1 db

110 611 710 2S45 közepes szilárdságú kék 50 2800 - 8500 -55 - +150 M36-ig 0.25 db 6.985,00 1 db

110 611 711 n 2S45 közepes szilárdságú kék 250 2800 - 8500 -55 - +150 M36-ig 0.25 db 20.760,00 1 db

110 611 712 2S62 nagy szilárdságú piros 50 2000 -55 - +150 M36-ig 0.25 db 6.985,00 1 db

110 611 713 n 2S62 nagy szilárdságú piros 250 2000 -55 - +150 M36-ig 0.25 db 20.760,00 1 db

110 611 714 2S70 nagy szilárdságú zöld 10 600 -55 - +150 M25-ig 0.15 db 2.663,00 1 db

110 611 716 2S70 nagy szilárdságú zöld 250 600 -55 - +150 M25-ig 0.15 db 20.760,00 1 db

110 611 717 2S71 nagy szilárdságú piros 50 600 -55 - +150 M20-ig 0.15 db 6.985,00 1 db

110 611 718 2S71 nagy szilárdságú piros 250 600 -55 - +150 M20-ig 0.15 db 20.760,00 1 db

110 611 720 2S72 nagy szilárdságú piros 50 10000 -55 - +200 M36-ig 0.2 db 6.985,00 1 db

110 611 721 n 2S72 nagy szilárdságú piros 250 10000 -55 - +200 M36-ig 0.2 db 20.760,00 1 db

110 611 723 n 2S75 nagy szilárdságú piros 250 10000 - 12000 -55 - +200 M36-ig 0.2 db 20.760,00 1 db

110 611 725 2S77 nagy szilárdságú piros 50 6000 -55 - +150 2"-ig 0.3 db 6.985,00 1 db

110 611 726 n 2S77 nagy szilárdságú piros 250 6000 -55 - +150 2"-ig 0.3 db 20.760,00 1 db

110 611 727 2S90 közepes szilárdságú zöld 50 30 -55 - +150 M5 kapillárisig 0.07 db 6.985,00 1 db

110 611 728 n 2S90 közepes szilárdságú zöld 250 30 -55 - +150 M5 kapillárisig 0.07 db 20.760,00 1 db

termékcsoport D00 D06
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A STALOC rögzítő alkalmazása:  
• Különböző illesztések biztosítására, szerelésére fém részek között. 
• Mechanikai biztosító betétek helyett. 
 
 
 
 
A STALOC rögzítőnek két alaptípusa van:  
 
 
közepes szilárdságú rögzítő:
• kézi szerszámokkal szétszerelhető, pl. karbantartási/javítási célból

nagy szilárdságú rögzítő:
• nem oldható kapcsolat
• állandó hub-tengely kapcsolat kialakításához
• A kapcsolat oldása csak magas hőmérsékleten (300°C), szubsztrát segítségével lehetséges. 

 
cikkszám típus szilárdsági 

osztály
szín tartalom 

ml
viszkozitás 
mPa·s

hőállóság °C menethez réskitöltési 
képesség 

mm

ME nettó 
listaár HUF

kiszerelés

110 611 730 6S03  erős zöld 50 150 -55 - +150 M12-ig 0.15 db 6.985,00 1 db

110 611 731 n 6S03 erős zöld 250 150 -55 - +150 M12-ig 0.15 db 20.760,00 1 db

110 611 732 6S20 erős zöld 50 10.000 -55 - +200 M36-ig 0.2 db 6.985,00 1 db

110 611 733 n 6S20 erős zöld 250 10.000 -55 - +200 M36-ig 0.2 db 20.760,00 1 db

110 611 734 6S38  közepes zöld 10 2.500 -55 - +150 M36-ig 0.2 db 2.663,00 1 db

110 680 155 6S38  közepes zöld 50 2.500 -55 - +150 M36-ig 0.2 db 6.985,00 1 db

110 611 736 n 6S38  közepes zöld 250 2.500 -55 - +150 M36-ig 0.2 db 20.760,00 1 db

110 611 737 n 6S40  erős zöld 50 500 -55 - +175 M20-ig 0.15 db 6.985,00 1 db

110 611 738 n 6S40 erős zöld 250 500 -55 - +175 M20-ig 0.15 db 20.760,00 1 db

110 611 740 6S41 közepes sárga 50 600 -55 - +150 M12-ig 0.15 db 6.985,00 1 db

110 611 742 6S48  extra erős zöld 50 500 -55 - +175 M20-ig 0.15 db 6.985,00 1 db

110 611 743 6S48  extra erős zöld 250 500 -55 - +175 M20-ig 0.15 db 20.760,00 1 db

termékcsoport D00 D06

Rögzítő

 

Pneumatikus és hiraulikus szerelvények tömítéséhez R 3/4"-ig, égési nyomásig. 
• nagyon jó kémiai ellenállóság
• minden finommenethez alkalmas

viszkozitás: 600 mPa·s
hőállóság: -55 - +150 °C

cikkszám szín tartalom ml réskitöltési 
képesség 

mm

menethez ME nettó 
listaár HUF

kiszerelés

110 603 280 barna 50 0.15 R ¾" db 6.985,00 1 db

110 603 281 barna 250 0.15 R ¾" db 20.760,00 1 db

termékcsoport D00 D06

Hidraulika tömítés közepes szilárdságú 5S42
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A STALOC menettömítő alkalmazása: 
• menettömítő, magas hőmérsékletnek kitett csavarkötésekhez
• menettömítő, folyékony és légnemű anyagokkal szemben
• tömítés nyomásnak kitett csavarkötésekhez
• tömítés hengeres és kúpos csavarkötésekhez

A STALOC menettömítőnek három alaptípusa van:

Alacsony szilárdságú menettömítő:
• könnyen szétszerelhető
 
Közepes szilárdságú menettömítő:  
• kézi szerszámokkal szétszerelhető, pl. karbantartási/javítási célból
 
Magas szilárdságú menettömítő: 
• nem oldható kapcsolat
• A kapcsolat oldása csak magas hőmérsékleten (300°C), szubsztrát segítségével lehetséges.
 

cikkszám típus szín tartalom 
ml

viszkozitás 
mPa·s

hőállóság 
°C

menethez réskitöltési 
képesség 

mm

ME nettó 
listaár HUF

kiszerelés

110 603 400 5S72 kis szilárdságú fehér 50 20.000 -55 - +200 M 80 R3" 0.3 db 6.985,00 1 db

110 603 401 5S72 kis szilárdságú fehér 250 20.000 -55 - +200 M 80 R3" 0.3 db 20.760,00 1 db

110 603 420 n 5S11 kis szilárdságú fehér 250 20.000 -55 - +200 M 80 R3" 0.3 db 20.760,00 1 db

110 603 421 5S11 kis szilárdságú fehér 50 20.000 -55 - +200 M 80 R3" 0.3 db 6.985,00 1 db

110 603 440 5S77 közepes sárga 50 28.000 -55 - +150 M 80 R3" 0.5 db 6.985,00 1 db

110 603 441 5S77 közepes sárga 250 28.000 -55 - +150 M 80 R3" 0.5 db 20.760,00 1 db

110 603 460 n 5S86 erős piros 50 6.000 -55 - +150 R2" 0.3 db 6.985,00 1 db

110 603 461 n 5S86 erős piros 250 6.000 -55 - +150 R2" 0.3 db 20.760,00 1 db

termékcsoport D00 D06

Menettömítő

 

 

A STALOC tömítő alkalmazása: 
• Kompenzálja a felületi egyenletlenségeket, pl. burkolat tömítésére alkalmas. 
• Utólagos állítás a tömítő használata esetén szinte lehetetlen. 

A STALOC felülettömítőnek három alaptípusa van:

Alacsony szilárdságú tömítő:
• könnyen szétszerelhető
 
Közepes szilárdságú/rugalmas tömítő: 
• kézi szerszámokkal szétszerelhető, pl. karbantartási/javítási célból
 
Hőálló, magas szilárdságú tömítő: 
• nem oldható kapcsolat
• A kapcsolat oldása csak magas hőmérsékleten (300°C), szubsztrát segítségével lehetséges.

kivitel: felülettömítő

cikkszám típus szilárdsági osztály szín tartalom viszkozitás 
mPa·s

hőállóság 
°C

réskitöltési 
képesség mm

ME nettó 
listaár HUF

kiszerelés

110 603 300 5S73 kis szilárdságú zöld 50 20.000 -55 - +150 0.3 db 6.985,00 1 db

110 603 320 5S18 közepes szilárdságú piros 50 900.000 -55 - +150 0.5 db 6.985,00 1 db

110 603 321 5S18 közepes szilárdságú piros 250 900.000 -55 - +150 0.5 db 20.760,00 1 db

110 603 340 5S74 közepes szilárdságú narancs 50 30.000 -55 - +150 0.5 db 6.985,00 1 db

110 603 341 5S74 közepes szilárdságú narancs 250 30.000 -55 - +150 0.5 db 20.760,00 1 db

110 603 350 5S10 nagy szilárdságú piros 50 150.000 -55 - +200 0.5 db 6.985,00 1 db

110 603 351 n 5S10 nagy szilárdságú piros 250 150.000 -55 - +200 0.5 db 20.760,00 1 db

termékcsoport D00 D06

Felület tömítés
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Staloc kétkomoponensű tartályhoz, 50ml-es dupla kartusban.

 
cikkszám alkalmazás ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

101 186 354 50 ml kettős kartus db 14.982,00 1 db

termékcsoport A00 A05

Kinyomópisztoly SPP 1

 

STALOC 2K-tartályokhoz alkalmas.

 
cikkszám alkalmazás ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

101 186 357 490 ml kettős kartus db 85.160,00 1 db

termékcsoport A00 A05

2K kinyomópisztoly HP
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Többszörösére gyorsítja az anaerob Staloc ragasztó keményedését

Alkalmazás:  
• inaktív anyagok
• kedvezőtlen felhasználási feltételek

Aktivátor minden Staloc csavarbiztosító, menettömítő, rögzítőhöz.

 
cikkszám tartalom ml ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

110 611 750 150 db 4.545,00 1 db

termékcsoport D00 D06

Staloc aktivátor anaerob ragasztókhoz

 

2K-szerkezeti ragasztó nagy szilárdságú és gyors kikeményedéssel. Csavarozás, hegesztés, 
szegecselés stb. kiváltásra. 

A termék előnyei:
• ragaszt fémet, követ, műanyagot, kerámiát, stb.
• extrém magas öregedésállóság
• időjárásálló
• könnyíti a szerelést
• praktikus Staloc Poka Yoke zárórendszerrel

A Staloc Power 703 kiváló ellenállósággal bír ütés, húzás, nyíródással szemben. Gyorsan, 
minimális felület-előkészítéssel használható, azonban mindig szükséges egy 0,5-1 mm rés a 
felületek között az optimális tapadáshoz.

kivitel: Power 703

cikkszám szín tartalom 
ml

csomagolás kivitel ME nettó 
listaár HUF

kiszerelés

110 611 472 bézs 25 ikerfecskendő Power 703 db 3.213,00 1 db

110 611 473 bézs 50 dupla kartus Power 703 db 5.699,00 1 db

110 690 032 bézs 25 ikerfecskendő Power 703 
+ keverő

GT 3.560,00 1 GT

110 690 033 bézs 50 dupla kartus Power 703 
+ keverő

GT 6.045,00 1 GT

termékcsoport D00 D05

Power 703 erős ragasztó
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2K-szerkezeti ragasztó rendkívül nagy szilárdsággal és flexibilitással

A termék előnyei:
• ragaszt üveget, fémet, követ, műanyagot, kerámiát, stb.
• extrém magas öregedésállóság
• időjárásálló
• ütés- és rezgésálló, nincs erős szaga
• egyszerűen alkalmazható
• hőmérséklet-ellenálló -40°C és +80°C között

A Staloc Power 705 erős ragasztó kiváló ellenállósággal bír ütés, húzás, nyíródással szemben. Ez 
az erős ragasztó nagyfokú rugalmasságot biztosít és magas szintű időjárás-ellenállást. Gyors rögzí-
téshez. Az optimális tapadás érdekében 0,25 - 0,5 mm-es ragasztási rés szükséges.

kivitel: Power 705

cikkszám szín tartalom 
ml

csomagolás kivitel ME nettó 
listaár HUF

kiszerelés

110 611 470 átlátszó 50 dupla kartus Power 705 db 8.636,00 1 db

110 690 030 átlátszó 50 dupla kartus Power 705 + 
keverő

GT 8.982,00 1 GT

termékcsoport D00 D05

Power 705 erős ragasztó

 

2K-szerkezeti ragasztó megnyújtott nyitott idővel a nagyobb szilárdság érdekében.  Csava-
rozás, hegesztés, szegecselés stb. kiváltásra. 

A termék előnyei: 
• hosszabb nyitott idő a nagyobb alkatrészek pozicionálásának pontos beállításához
• ragaszt fémet, követ, műanyagot, kerámiát, stb.
• extrém magas öregedésállóság
• időjárásálló
• könnyíti a szerelést
• praktikus Staloc Poka Yoke zárórendszerrel

A Staloc Power 710 kiváló ellenállósággal bír ütés, húzás, nyíródással szemben. Gyorsan, 
minimális felület-előkészítéssel használható, azonban mindig szükséges egy 0,5-1 mm rés a 
felületek között az optimális tapadáshoz.

kivitel: Power 710

cikkszám szín tarta-
lom ml

csomagolás kivitel ME nettó 
listaár HUF

kiszerelés

110 611 474 fehér 50 dupla kartus Power 710 db 5.699,00 1 db

110 611 475 n fehér 400 dupla kartus Power 710 db 32.156,00 1 db

110 690 034 fehér 50 dupla kartus Power 710 + keverő GT 6.045,00 1 GT

110 690 035 fehér 400 dupla kartus Power 710 + keverő GT 33.026,00 1 GT

termékcsoport D00 D05

Staloc Power 710 erős ragasztó
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Staloc kétkomponensű tartályhoz, 25 és 50 ml.

 
cikkszám megnevezés ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

110 611 506 statikus keverő db 347,00 1 db

termékcsoport D00 D05

Statikus keverő

 

STALOC Power 400 ml-hez alkalmas.

 
cikkszám  ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

110 611 536  db 870,00 1 db

termékcsoport D00 D05

Power Quadro statikus keverő 400 ml-hez

 

  
cikkszám tartalom ml ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

110 611 509 50 db 9.719,00 1 db

termékcsoport D00 D05

Power Primer 2K ragasztóhoz
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Elsődleges felhasználási terület:
Prémium szerkezeti ragasztó Adflex-technológiával a maximális rögzítési erő és húzófes-
zültség érdekében az autó-, gép- és berendezésgyártásban.

Termékinformáció:
• Adflex-technológia az extrém terhelhetőség érdekében
• különösen alkalmas alumínium és kompozit munkadarabok ragasztásához
• kiváló UV-ellenállóság és öregedés-ellenállóság
• nagyon jó ellenállás sós és friss vízzel, ioncserélt vízzel, higított savakkal, lúgokkal és különféle 

olajokkal szemben
• tartósan rugalmas -40°C és +150°C között

A HP-950 egy újonnan kifejlesztett nagy teljesítményű ragasztórendszer rugalmas szerkezeti 
kötésekhez, melyek nagyon magas ütő- és nyírófeszültségnek és rezgéseknek vannak kitéve és 
nagy kötési erőt igényelnek. 
Egyedülálló kialakítása lehetővé teszi a ragasztást szinte minden aljzaton.  Kivéve PE, PP, teflon és 
más nehezen ragasztható poliolefin műanyagok. 
Emiatt ez a megbízható ragasztó megfelel autó-, gép- és berendezésgyártáshoz is.
Nagyfokú nyújthatósága és kiemelkedő UV-ellenállósága miatt ez a szerkezeti ragasztó ideális 
termék  a fém-, alumínium- és autóipar, hajóépítés, szél- és napenergiai eszközök iparában. 

Az Adflex-technológiából adódóan a STALOCHP-950 szerkezeti ragasztó egyszerre biztosítja 
a nagyfokú rugalmasságot és a rendkívül magas tapadási erőt. 

kivitel 2: 

cikkszám szín tartalom 
ml

csomagolás alak ME nettó 
listaár HUF

kiszerelés

110 611 471 antracit 50 dupla kartus  db 8.725,00 1 db

110 690 031 antracit 50 dupla kartus HP-950 + 
keverő

GT 9.178,00 1 GT

termékcsoport D00 D05

HP-950 szerkezeti ragasztó

 

STALOC HP statikus keverő szerkezeti ragasztóhoz

 
cikkszám rögzítési tartozékok alkalmazás ml ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

110 611 456 HP-950 50 db 453,00 1 db

termékcsoport D00 D05

HP statikus keverő

 



schachermayer Staloc 2019 | 31

vegyi-műszaki cikkek

 

Gyorsan kötő, kiváló minőségű általános célú ragasztó, tömítésre is alkalmas. Perceken 
belül kemény, merev ragasztó és öntapadó tömítőanyag alakul ki.

A termék előnyei:
• kötési idő körülbelül 5 perc
• 100%-ban reaktív, nem tartalmaz oldószereket
• jó elektromos szakítószilárdság
• jól ellenáll az oldószereknek

 
cikkszám szín tartalom ml csomagolás ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

110 611 476 átlátszó 25 ikerfecskendő db 3.489,00 1 db

110 611 477 átlátszó 50 dupla kartus db 7.163,00 1 db

110 690 036 átlátszó 25 ikerfecskendő GT 3.835,00 1 GT

110 690 037 átlátszó 50 dupla kartus GT 7.509,00 1 GT

termékcsoport D00 D05

Epoxiragasztó E-505

 

Hajszálrepedések, törött menetek gyors javítására. Egy óra múlva fúrható, marható, 
csiszolható. 

A termék előnyei:
• fémen, fán, műanyagon alkalmazható
• érintésre száraz kb. 4-7 perc után
• teljes szilárdulási idő kb. 24 óra
• Feldolgozási hőmérséklet: +10°C - +30°C
• Hőmérséklettartomány: -50°C - +120°C

 
cikkszám szín tartalom 

ml
csomagolás kivitel ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

110 611 478 szürke 25 ikerfecskendő  db 3.489,00 1 db

110 611 479 szürke 50 dupla kartus  db 7.163,00 1 db

110 690 038 szürke 25 ikerfecskendő K-880 + 
keverő

GT 3.835,00 1 GT

110 690 039 szürke 50 dupla kartus K-880 + 
keverő

GT 7.509,00 1 GT

termékcsoport D00 D05

Staloc folyékony fém K-880

 

2K-ragasztóanyag 100% szilárdság, az elektromos ágazatban is alkalmas. Nagy szakító-
szilárdság és ütésállóság, erős és rugalmas. 
• fa, üvegszál, fém, üveg, porcelán ragasztásához
• tégla, beton, és sokféle műanyaghoz (kivéve PE) alkalmas

 
cikkszám szín tartalom g kivitel ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

110 611 589 transzparens 2 * 250 g ragasztó + edző db 57.939,00 1 db

termékcsoport D00 D05

K-200 2K-ragasztó
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Karbon és törött műanyag (hőre lágyuló és hőre keményedő) alkatrészek, lökhárítók, 
kagylóülések, tetőcsomagtartók stb. gyors javításához. 

A termék előnyei:
• nem csöpög
• időjárás- és öregedésellenálló
• pár perc után már újra megmunkálható pl. csiszolható, fúrható, menetezhető

Szállítás kinyomópisztoly nélkül 110611508

viszkozitás: 40000 mPa·s
hőállóság: -40 - +140 °C
kivitel: Carbo Speed

cikkszám szín tartalom ml kivitel ME nettó 
listaár HUF

kiszerelés

110 612 469 fekete 50 Carbo Speed db 5.699,00 1 db

110 690 040 fekete 50 Carbo Speed + 
keverő

GT 6.045,00 1 GT

termékcsoport D00 D05

Carbo Speed

 

Szállítás 
kinyomópisztoly 

nélkül

Extra gyorsan és egyenletesen kikeményedő szerkezeti ragasztó.  

A rendkívül gyorsan és mindenek előtt egyeneletesen, egy órán belül kikeményedő STALOC XP-60 
szerkezeti ragasztó felülmúlhatatlan a folyamat megbízhatósága és ezáltal a termelés növekedése 
tekintetében.  Az ipar, építőipar, kereskedelem területein ez az innovatív ragasztó forradalmasította 
a munkafolyamatokat, megszüntetve a várakozási és száradási időket (különösen a nagyobb 
munkadarabok esetében). A STALOC XP-60 több szerkezeti ragasztó az egykomponensű 
ragasztórendszerek helyettesítője is lehet, mivel az egykomponensű ragasztók keményedési ideje 
lényegesen lassabb. Illetve előnyei más kétkomponensű ragasztókkal mint az epoxi-, MMA- vagy 
PU-bázisú ragasztókkal szemben a szagtalansága, rugalmassága, jobb költséghatékonysága és 
egészségügyi szempontból is előnyösebb az ipari termelésben.

A termék előnyei:
• 1 órán belül kikeményedik
• 2K rendszerű
• Jó kezdeti tapadás
• Jelzés nélküli - oldószer-, izocianát-, szilikonmentes, nem tartalmaz illékony szerves vegyüle-

teket
• Szagtalan, így tömeggyártáshoz is alkalmas
• Nagyfokú rugalmasság és széles tapadási spektrum
• Függőeleges alapon is tökéletesen feldolgozható
• Átfesthető (nedves a nedvesen)
• Nem hólyagosodik
• LABS-mentes 
• Egyenletes kikeményedés
• Jó UV-stabilitás, időjárásállóság és öregedésállóság
• Jó kémiai ellenállóság, és sós vízzel szembeni ellenállóság

Fontos: 
A ragasztott részek azonnal, "nedvesen" átfesthetők.
Festhető oldószeres, diszperziós és vízbázisú festékekkel egyaránt.

 
cikkszám szín tartalom g csomagolás ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

110 611 454 szürke 400 kartus db 13.757,00 1 db

termékcsoport D00 D05

XP-60 szerkezeti ragasztó
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Permetezhető nagyteljesítményű kontaktragasztó jó tapadással és kezdeti tapadással. 

Szövet, habszivacs, bőr, karton, szintetikus bőr, vynil, szigetelőanyag és gumi egymáshoz ragasz-
tására és festett/festetlen fémhez és fához. Magas tapadási ereje miatt számtalan beltéri alkalma-
záshoz és az autóiparban is használatos.

Nem alkalmas a következőkhöz: 
Habosított PVC, PVC-fólia, hungarocell ragasztásához.

 
cikkszám tartalom ml hőállóság °C ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

110 611 760 400 -20 - + 80 db 4.962,00 1 db

termékcsoport D00 D05

Karosszéria ragasztó spray SQ-640

 

Permetezhető, nagyteljesítményű kontaktragasztó nagy kezdeti tapadással.

Jól alkalmazható számos habanyag, pl. latex, poliéter és poliuretán habanyagok esetében.  Szintén 
használható szőnyegalátétek, szigetelő lapok és más szőnyegek, szőnyegpadlók rögzítéséhez.  A 
STALOC kontakragasztó egyaránt használható azonos vagy különböző anyagok egymáshoz ragas-
ztására.  A következő anyagok ragasztásához is alkalmas:  Fa, fém, papír, karton, textilek, műbőr, 
gumi, habgumi, kerámia, különféle műanyagok stb.

szín: sárgás

cikkszám tartalom ml hőállóság °C ME nettó 
listaár HUF

kiszerelés

110 611 762 600 -20 - + 60 db 5.734,00 1 db

termékcsoport D00 D05

Staloc kontaktragasztó SQ-644

A STALOC MULTI permetezhető ragasztó gyorsan ragad és hatékony papír, szövet, habanyag, 
bőr, kartonpapír, kárpit, műanyag/szövet bevonatok, vinil, szigetelőmatracok és gumi anyagok 
egymáshoz, valamint fényezés nélküli/fényezett fémre és fára ragasztása esetén. A ragasztóanyag 
hártyát képez, jó kezdeti tapadást és nagy ragasztóerőt biztosít. A tulajdonságokat kifejezetten a 
sokoldalú ipari, építési és kézműves alkalmazási lehetőségekhez illesztettük. Alkalmas Styropor© 
ragasztásaihoz is. Nem alkalmas polietilén (PE) és polipropilén (PP) műanyagokhoz.
Alkalmazás:
Tisztítás után mindkét ragasztandó felületet permetezze be 20 - 25 cm távolságról 5 és 15 perc 
közötti ideig hagyja száradni (anyagtól és alkalmazástól függően), majd illessze össze. Minden 
permetezési eljárás után a dobozt a fejére állítva addig permetezzen, amíg már csak hajtóanyag 
lép ki, hogy a szelep szívócsövét és a permetezőfejet ne tömítsék el a ragasztóanyag maradékai. A 
kilépő fúvókán lévő ragasztóanyagot törölje le.
A STALOC MULTI permetezhető ragasztóban nincsenek klóros oldószerek. A ragasztóanyag 
szintetikus gumi alapú. A ragasztóhártya tisztítóbenzinnel, lakkhígítóval vagy acetonnal 
eltávolítható.
 

cikkszám tartalom ml hőállóság °C ME nettó 
listaár HUF

kiszerelés

110 611 761 500 -20°C – +80°C db 5.288,00 1 db

termékcsoport D00 D05

Kontaktragasztó Multi SQ-645

 



34 www.schachermayer.hu| Staloc 2019

O-gyűrűk, gumitömítések (szilikongumis primerrel) ragasztására
• gyorsan keményedő, univerzális típus sokrétű felhasználásra
• szinte minden anyagot megragaszt, mint pl. fém, műanyag, fa, gumi, parafa, kerámia, üveg

viszkozitás: 100 mPa·s
hőállóság: -30 - +80 °C

cikkszám típus szín tartalom g ME nettó 
listaár HUF

kiszerelés

110 611 102 4S01 átlátszó 500 db 32.981,00 1 db

110 611 103 4S01 átlátszó 5 db 728,00 1 db

110 680 140 4S01 átlátszó 20 db 2.202,00 1 db

110 680 141 4S01 átlátszó 50 db 4.775,00 1 db

termékcsoport D00 D05

Staloc pillanatragasztó 4S01

 

 

Különösen jól alkalmas elasztomerek (EPDM, NBR stb.) gyors ragasztására. 
• gyorsan keményedő, univerzális típus sokrétű felhasználásra
• a Staloc primerrel nehezen ragasztható műanyagok mint PE, PP, szilikon és PTFE gyors ragas-

ztására is alkalmas

típus: 4S06
viszkozitás: 30 mPa·s
hőállóság: -30 - +80 °C

cikkszám szín tartalom g ME nettó 
listaár HUF

kiszerelés

110 611 110 transzparens 20 db 2.202,00 1 db

110 611 111 transzparens 50 db 4.775,00 1 db

termékcsoport D00 D05

Pillanatragasztó 4S06

 

Viszkozitása miatt porózus anyagok ragasztására is alkalmas. Ideális műanyag és fa ragasz-
tásához.

típus: 4S15
viszkozitás: 900-1400 mPa·s
hőállóság: -30 - +80 °C

cikkszám szín tartalom g ME nettó 
listaár HUF

kiszerelés

110 680 142 átlátszó 20 db 2.202,00 1 db

110 680 143 átlátszó 50 db 4.775,00 1 db

termékcsoport D00 D05

Staloc pillanatragasztó 4S15
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Mechanikai terhelésnek kitett fémek, műanyagok, stb. ragasztására. 
• különösen megfelelő változó hő- és mechanikai hatásoknak kitett alkalmazásokhoz
• magas hő-, ütés- és nyíródás-ellenállás

viszkozitás: 400 mPa·s
hőállóság: -55 - +120 °C

cikkszám szín tartalom g ME nettó 
listaár HUF

kiszerelés

110 611 130 fekete 20 db 4.039,00 1 db

110 611 131 fekete 50 db 6.799,00 1 db

termékcsoport D00 D05

Pillanatragasztó 4S38

A gél állagú pillanatragasztó tökéletes porózus anyagokhoz, áthidalja a réseket. Nem folyik 
meg!
• ragaszt fát, fémet, műanyagot, elasztomert, kerámiát
• kiváló résáthidaló
• nem folyik meg, így fej feletti munkákhoz is alkalmas

típus: 4S54
viszkozitás: 50000 mPa·s
hőállóság: -60 - +80 °C

cikkszám szín tartalom g ME nettó 
listaár HUF

kiszerelés

110 680 144 transzparens 20 db 3.631,00 1 db

termékcsoport D00 D05

Pillanatragasztó gél 4S54

 

Kiválóan alkalmas érzékeny modellépítési ragasztásokhoz. 
• szagtalan
• ideális műanyagokhoz, fémekhez és elasztomerekhez
• nem "virágzik" (nem keletkeznek fehér élek)

viszkozitás: 80 mPa·s
hőállóság: -30 - +100 °C

cikkszám típus szín tartalom g ME nettó 
listaár HUF

kiszerelés

110 611 150 4S60 transzparens 20 db 4.039,00 1 db

110 611 151 n 4S60 transzparens 50 db 4.775,00 1 db

termékcsoport D00 D05

Pillanatragasztó 4S60
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Számos anyag ragasztásához, melyek magas szintű követelményeket támasztanak a változó 
termikus környezet miatt. 
• ragaszt fát, fémet, műanyagot, elasztomert, kerámiát
• magas ütés- és nyíródás-ellenállás

viszkozitás: 400 mPa·s
hőállóság: -55 - +120 °C

cikkszám szín tartalom g ME nettó 
listaár HUF

kiszerelés

110 611 145 fekete 50 db 6.799,00 1 db

termékcsoport D00 D05

Pillanatragasztó 4S80

 

 

Rendkívül gyorsan száradó univerzális típus, alacsony viszkozitású. 
• Ragaszt EPDM-et, habszivacsot, fémet, műanyagot, stb.

viszkozitás: 30 mPa·s
hőállóság: -30 - +80 °C

cikkszám típus szín tartalom g ME nettó 
listaár HUF

kiszerelés

110 611 160 4S95 transzparens 20 db 2.202,00 1 db

110 611 161 n 4S95 transzparens 50 db 4.775,00 1 db

termékcsoport D00 D05

Pillanatragasztó 4S95

 

Különböző fémkombinációk ragasztására. 
• ragaszt acélt, nemesacélt, alumíniumot, rezet és sok más fémes anyagot
• magas szilárdságú tiszta fém-fém kötést biztosít
• rendkívül jól ellenáll a lefejtőerőknek, hőmérsékletváltozásnak és rezgéseknek

viszkozitás: 500 mPa·s
hőállóság: -55 - +105 °C

cikkszám típus szín tartalom g ME nettó 
listaár HUF

kiszerelés

110 611 170 4S96 transzparens 20 db 2.202,00 1 db

110 611 171 n 4S96 transzparens 50 db 4.775,00 1 db

termékcsoport D00 D05

Pillanatragasztó 4S96



schachermayer Staloc 2019 | 37

vegyi-műszaki cikkek

 

Nagy igénybevételnek kitett kötésekhez
• ragaszt fát, fémet, műanyagot, elasztomert, kerámiát
• magas hőmérsékletnek kitett alkalmazásokhoz
• 6-szoros ütésállóság és 10-szeres lefejtési szilárdság a hagyományos pillanatragasztókkal 

szemben
• nagyon magas húzó-nyíró szilárdság (240 kg/cm² acél/acél kapcsolatnál)
• nagyon jó vízállóság

típus: 4S99
viszkozitás: 3000 mPa·s
hőállóság: -55 - +135 °C

cikkszám szín tartalom g ME nettó 
listaár HUF

kiszerelés

110 611 147 transzparens 50 db 4.775,00 1 db

termékcsoport D00 D05

Pillanatragasztó 4S99

Növeli a Staloc pillanatragasztók kötési sebességét.
Alkalmazási területek:
• nagy rétegvastagság
• inaktív anyagok
• kedvezőtlen feldolgozási feltételek

 
cikkszám szín tartalom ml ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

110 680 145 transzparens 150 db 3.994,00 1 db

termékcsoport D00 D05

Pillanatragasztó aktivátor

 

Nehezen ragasztható anyagok ragasztására is alkalmas. 
• különösen alkalmas poliolefinek (PE, PP), EPDM, PTFE, szilikon és más anyagokhoz
• A Staloc 4S06 pillanatragasztóval kombinálva használandó.

 
cikkszám szín tartalom ml ME nettó 

listaár HUF
kiszerelés

110 611 180 transzparens 15 db 2.530,00 1 db

termékcsoport D00 D05

Pillanatragasztó primer
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Építés, fém és üveg üzleti részleg (BMG)
Gyenes János
értékesítési vezető
+36 30 916 4025

Drexler
Gábor
+36 30 201 3663

1

Bosnyák 
Attila
+36 30 641 4953

2

Mesics 
Gábor
key account
+36 30 485 0756

4

Tarnóczy 
Tamás
key account
+36 30 748 5745

5

Méhes
Béla
+36 30 915 1708

6

Fa és üveg

4

56

Molnár 
Sándor
+36 30 201 2984

3

Fém

2

1

3

Belsőépítészeti üzleti részleg (IAB)

2
1

3

4

5

6

7
8

Havasi Viktor
értékesítési vezető
+36 30 993 0447

Bognár 
Ákos
+36 30 619 0541

Török 
Béla
+36 30 201 3660

Bata 
Jenő
+36 30 343 6239

Herbert-Juhász 
Tibor
key account
+36 30 589 1253

Ömböli 
Mihály
+36 30 586 9756

Bartha 
Gergely
+36 30 479 8922

Keresztes 
László
+36 30 201 3664

Pusztay 
László
+36 30 928 2189

2

4

6

1

73

5

8
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Schachermayer Kft   
2051 Biatorbágy, Dózsa György út. 54.  
Adósz.: 10385999-2-13

Általános Szerződési- és Szállítási Feltételek 
(ÁSZF)     2019. január 1-től 

szerződéseink – akár szóban, akár írásban köttettek meg – 
kizárólag az alább felsorolt feltételekkel érvényesek. Ezektől 
bármilyen eltérő feltételek társaságunkra nézve csakis akkor 
kötelező erejűek, ha azokat írásban kifejezetten elfogadtuk. 

1. Szerződéskötés
1.1. Ajánlataink kötelezettség nélküliek. Szállítóink, 
gyártóink műszaki változtatásainak jogát fenntartjuk.
1.2. Vevőink megrendeléseinek elfogadása részünkről vagy 
rendelés visszaigazolással, vagy a szállítás teljesítésével 
történik. Az így létrejött szerződés szállítási és teljesítési 
terjedelmének valamint árainak tekintetében kizárólag 
a rendelés visszaigazolás tartalma, annak hiányában a 
szállítólevél vagy a számla tartalma a mérvadó. 
1.3. Amennyiben ezek tartalma bármely okból eltér a vevő 
megrendelésének tartalmától, és a vevő 5 munkanapon 
belül nem emel írásban kifogást, az úgy tekintendő, mint a 
vevő beleegyezése a megrendeléstől eltérő szállítási vagy 
teljesítési terjedelembe.

2. Árak
Gyártóműi árváltozások, árfolyamváltozások, bérköltség-
változások, a szállítási költségek és közterhek változása 
miatti árváltozások jogát fenntartjuk.

3. Szállítási határidők
3.1. A szállítási határidőre vonatkozó adatok közelítők 
és kötelezettség nélküliek. Szállítási kötelezettségünk 
mindaddig szünetel, amíg a vevő fizetési vagy egyéb velünk 
szembeni kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik.
3.2. Ugyancsak szünetel szállítási kötelezettségünk 
mindaddig, amíg a szállítást valamilyen – akár csak részben 
– rajtunk kívül álló ok vagy körülmény akadályozza. Jogi 
értelemben vett szállítási késedelem részünkről csak akkor 
következik be, ha a vevővel írásban rögzített méltányos 
póthatáridő is eredménytelenül telt el. Csakis ez esetben 
jogosult a vevő a szerződéstől elállni. A vevő velünk szembeni 
késedelmi kötbér-, vagy bármilyen következményi kár iránti 
igénye még ilyen esetben is ki van zárva.

4. Kiszállítás
4.1. Az egy Euró-raklapot és további 2 darab, egyenként 
max. 40 kg súlyú, és max. 6 méter hosszú köteg 
árumennyiséget meg nem haladó árukat lerakodási 
naponként 2.480,- Ft + ÁFA szállítási költség-hozzájárulás 
felszámításával szállítjuk házhoz. Az ezt meghaladó 
árumennyiség esetében a számlázás alapja a ténylegesen 
felmerült fuvarköltség. Utánvétes küldemények esetében is 
igaz, hogy egy megrendelési napon leadott több megrendelés 
esetén is csak egyszer számlázza rendszerünk a 2.480,- Ft + 
ÁFA kiszállítási költség-hozzájárulást.  
4.2. Az áru átadási helye kiszállítás esetében a megadott 
címen a tehergépkocsi lerakodási pontja. Az áru átadásakor 
az átadás-átvétel tárgyát kizárólag az egyes szállítólevél-
számokhoz tartozó csomagfajták és azok mennyiségei, 
illetve a csomagegységek külső sértetlensége képezi. Egyedi 
vagy nagy értékű megrendelések esetében előlegfizetést 
kérhetünk. Előszállítás és részteljesítés megengedett.
4.3. Az ebben a pontban meghatározott fenti 
költségtételeknek a www.schachermayer.hu címen 
megtalálható honlapunkon közzétett formában történő 
módosításának jogát fenntartjuk.

5. Jótállás, kártérítés, szavatosság
5.1. Jótállásunk tárgya, hogy az általunk leszállított áru 
a hasonló jellegű árukkal szemben támasztott minőségi és 
teljesítménybeli elvárásoknak olyan mértékben megfelel, 
amennyire az a vevő által ésszerűen elvárható volt, illetve, 
hogy a leszállított áru az előzőleg átadott mintának megfelel. 
Minden ezt meghaladó minőségi vagy teljesítési garancia csak 
akkor érvényes, ha azt írásban magunkra nézve kötelezőnek 
ismertük el.
5.2. Amennyiben a jótállás jogszabályon alapul (pld. 
fogyasztói szerződés), a jótállási idő a jogszabályban 
foglaltakkal egyező. Egyéb esetben az általunk vállalt jótállási 
időt a számla vagy az áruhoz tartozó kísérőokmányok 
tartalmazzák.
5.3. Az áru átadását követően a vevőnek 5 munkanapon 
belül részletesen jeleznie kell a leszállított áru tételes átvétele 
során tapasztalt mennyiségi vagy minőségi kifogást. E 
határidőt követően mennyiségi- valamint szállítási sérülésre 
vonatkozó reklamációnak helye nincs.
5.4. Amennyiben a leszállított áru hiányos, vagy a jótállási 
időn belül meghibásodik, a vevő ésszerű határidőn belüli 
kijavításra vagy cserére tarthat igényt. A leszállított áru 
szakszerűtlen használata vagy megváltoztatása minden 
esetben a garancia (jótállás) elvesztésével jár. A vevő köteles 
az áru beépítésével és használatával kapcsolatos útmutatás 
szerint eljárni, és amennyiben ezzel kapcsolatban kétsége 
támad, véleményünket kikérni. A kijavítást, illetve cserét 
meghaladó bárminemű igény – különösen ármérséklés 
vagy egyéb kártérítés vonatkozásában – kizárólag akkor 
érvényesíthető velünk szemben, ha arról velünk írásos 
megállapodás születik.
5.5. Bármilyen szerződésszegésből, késedelemből, jótállási 
vagy szavatossági kötelezettségből eredő kárigények velünk 
szemben csak és kizárólag a közvetlen károkra korlátozottak, 
és akkor is csak abban a mértékben, amilyen mértékben a 
vevő velünk szemben a mi oldalunkon bekövetkezett súlyos 
gondatlanságot vagy szándékosságot bizonyítani tudja.

6. Áru visszavétele
6.1. Amennyiben az áru visszavételére nem a mi oldalunkon 
bekövetkezett mulasztás miatt kerül sor, minden esetben 
szükséges a visszavétel feltételeiről velünk esetileg és előre 
megállapodni. Az áru visszaküldésére csak e megállapodás 
megkötését követően a vevő költségére kerülhet sor. 
Címünkre utánvéttel feladott árut nem veszünk át. Ugyancsak 
nem veszünk át a címünkre előzetes megállapodás nélkül 
feladott visszárut, bármi legyen is a visszaküldés indoka.

7. Fizetési feltételek
7.1. Számláink az azokon szereplő fizetési határidőn belül 
fizetendők. A számlán szereplő fizetési határidő kifejezetten 
és minden esetben a számlánk keltétől számítandó. Egyéb 
megállapodás hiányában késedelmes fizetés esetén a 
Ptk. 6:155. §-ában rögzített mértékű késedelmi kamatot 
számítunk fel. 
7.2. Átutalásaival késedelembe eső vevőinkkel szemben a 
fizetési módot jogosultak vagyunk egyoldalúan készpénzre 
átállítani.
7.3. Számláink esedékességére az esetlegesen 
érvényesített jótállás-, garanciális-, szavatossági- vagy 
kártérítési vagy egyéb igények nincsenek halasztó 
hatással. Különösen nincs joga a vevőnek a leszállított áru 
ellenértékének bármely fenti okból történő visszatartására, 
vagy kárigényének leszámlázására. Úgyszintén nincs 
joga a vevőnek számlánk ellenértékének kifizetését egy 
másik szerződés kapcsán – akár jogszerűen – felmerült 
követelésével szembeállítva késleltetni, csökkenteni, kivéve, 
ha erre vonatkozóan velünk írásos megállapodás jött létre.

8. Elállás a szerződéstől
8.1. A vevő hitelképessége minden szállításnak szükséges 

előfeltétele.
8.2. Amennyiben a szerződés megkötését követően a 
vevő vagyoni helyzetéről vagy fizetőképességéről negatív 
információk birtokába jutunk, saját belátásunk szerint 
jogosultak vagyunk szállításkori készpénzfizetést kérni, 
a szerződéses összegre banki biztosítékot előírni, vagy a 
szerződéstől elállni.
 
9. Tulajdonjog fenntartása
9.1. Valamennyi eladott áru a mi tulajdonunkban marad 
a vevő velünk szembeni összes kötelezettségeinek 
maradéktalan teljesítéséig, tekintet nélkül arra, hogy ezek 
a kötelezettségek mi okból jöttek létre. Ha a vevő csekkel 
vagy váltóval fizet, a kötelezettség csak ezen értékpapírok 
beváltásával számít teljesítettnek. 
9.2. Fenti tulajdoni jog fenntartásának biztosítása végett a 
vevő köteles a neki leszállított tárgyakat tűz és lopás ellen 
biztosítani. A teljes kifizetésig az áruk nem adhatók tovább, 
nem adhatók zálogba, ill. biztosítékként nem vehetők 
figyelembe, és más módon sem terhelhetőek meg.
9.3. Esetleges foglalásokról haladéktalanul értesíteni 
kell bennünket. Amennyiben a vevő áruinkat fenti tilalom 
ellenére mégis továbbadja, akkor tulajdoni jogfenntartásunk 
kiterjed a vevőnek a továbbadásból származó követeléseire. 
Ilyen esetben a vevő harmadik féllel szembeni követelései 
keletkezésükkor azonnal ránk visszavonhatatlanul 
átruházottaknak (engedményezettnek)tekintendők, és a 
vevő kérésünkre köteles az ö vevőjének kilétét, a tulajdonjog 
fenntartása mellett, velünk közölni.

10. Alkalmazandó jog, teljesítés helye, illetékes bíróság
10.1. A vevő és közöttünk létrejött szerződés a hatályos 
magyar jognak van alárendelve.
10.2. Amennyiben szerződéseink ügyében vitás kérdések 
merülnek fel, és a békés úton történő rendezés meghiúsul, 
a jogi út igénybevételére a felek alávetik magukat a 
Budakörnyéki Bíróság kizárólagos illetékességét kötjük ki. 
10.3. A teljesítés helye személyes átvétel esetén cégünk 
biatorbágyi telephelye, illetve a bolti raktárakból történő 
közvetlen kiszolgálással folyó értékesítések esetén cégünk 
mindenkori érintett telephelyei. Általunk történő kiszállítás 
esetén a teljesítés helye a vevő általi átvétel helye.

11. Az ÁSZF érvényessége
Amennyiben a fenti feltételek közül valamelyik – bármely okból 
– érvénytelenné válna, az a többi feltétel érvényességét nem 
befolyásolja. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a 
Ptk. rendelkezési az irányadóak.

12. Fogyasztóvédelem
A fogyasztóvédelmi törvény hatálya alá tartozó vevőkre a 
fenti ÁSZF egyes rendelkezései csak a Ptk. és a mindenkor 
érvényes fogyasztóvédelmi törvény adta kereteken belül 
érvényesek, de nyomatékosan rögzítjük, hogy a jelen 
ÁSZF egyes rendelkezéseinek semmissége a többi pont 
érvényességét nem érinti.

13. Adatvédelem 
13.1. Vevőink, partnereink adatvédelme számunkra is 
kiemelten fontos. Az adatvédelemmel kapcsolatos jogi 
információkat Adatvédelmi Irányelveink tartalmazzák, ez a 
dokumentum letölthető honlapunkról: www.schachermayer.
hu/adatvedelem
13.2. Elektronikus Hírlevelünket csak vevőink, partnereink 
előzetes hozzájárulását követően küldjük el, ez a hozzájárulás 
az interneten, honlapunkon keresztül is megadható a 
megfelelő négyzet bepipálásával. E hozzájárulás bármikor 
azonnali hatállyal visszavonható email-en, telefaxon, on-line 
formanyomtatványon vagy postai levél útján. 
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Schachermayer Kft.
H-2051 Biatorbágy, Dózsa György út 54.
Telefon: +36 23/530-980
Fax: +36 23/530-999
e-mail: info@schachermayer.hu

Győri kirendeltség
H-9022 Győr, Móricz Zsigmond rakpart 6-8.
Telefon: +36 96/550-500
Fax: +36 96/543-751
e-mail: gyor@schachermayer.hu

Miskolci kirendeltség
H-3527 Miskolc, József Attila u. 74.
Telefon: +36 46/504-854
Fax: +36 46/504-855
e-mail: miskolc@schachermayer.hu

Külföldi fióktelepek
Csehország - Szlovénia - Szlovákia - Horvátország
Lengyelország - Bosznia-Hercegovina - Románia
Szerbia - Olaszország - Montenegró - Németország


