
 
  

 

         „LOCTITE“ ir „TEROSON“ ASORTIMENTAS 

KLIJAI 

 
LOCTITE AA 319 Klijai galinio vaizdo 

veidrodėliams 
LOCTITE 454 Momentiniai klijai 

LOCTITE 406 Momentiniai klijai plastikui ir 
gumai 

LOCTITE® AA 319 - 1 komponento 
konstrukciniai akriliniai klijai, skirti 
tokioms medžiagoms kaip stiklas, 

metalas, keramika ir plastikai. 
Paprastai naudojami galinio vaizdo 

veidrodėlių stiklams klijuoti. 
Kompensuoja dalių šiluminio 

plėtimosi skirtumą. 0,5ml 

LOCTITE® 454 – tai momentiniai klijai, skirti 
naudoti sunkiai klijuojamoms medžiagoms. 
Produktas greitai suriša įvairias medžiagas, 

įskaitant metalus, plastikus ir elastomerus. 
Tinka klijuoti akytas medžiagas: medieną, 

popierių, odą ir audinius.  
3g / 20g 

LOCTITE® 406 yra momentiniai klijai, skirti 
plastikui ir gumai greitai sujungti. Šis 
produktas pasižymi ypač mažu klampumu. 

Derinant su LOCTITE cianoakrilatų gruntais, 
produktas taip pat gali būti naudojamas 

sunkiai klijuojamam plastikui sujungti.  
20g 

 

LOC 319 0,5ML 6,00 
LOC 454 3G 4,00 

LOC 406 20G 18,20 
LOC 454 20G 21,50 

LOCTITE 3090 Universalūs klijai 
LOCTITE 660 Didelio stiprio tvirtinimo 

mišinys 
LOCTITE MR 3020 Purškiami klijai 

LOCTITE® 3090 yra 2 komponentų, greitai 

kietėjantys, tarpus užpildantys klijai, 
pasižymintys puikiomis sukibimo 
charakteristikomis, todėl tinka įvairiems 

paviršiams, tame tarpe, plastikams, gumai 
ir metalams. Skirti dalių sujungimui, kai 

klijuojami tarpai yra įvairūs ar neaiškūs iki 5 
mm, arba naudojami tada, kai klijų 

perteklius privalo visiškai sukietėti. 10g 

LOCTITE® 660 skirtas klijuoti 

tarpusavyje jungiamoms cilindrinėms 
dalims neapdirbant jų mechaniniu 
metodu, ypač jei sanklijos vietoje 

susidaro tarpelis. Produktas sukietėja 
patekęs į beorę aplinką tarp gerai vienas 

prie kito priglundančių metalo paviršių ir 
apsaugo nuo atsilaisvinimo ir protėkio 

veikiant smūgiams ir vibracijai. LOCTITE 
660 puikiai kietėja tarpelyje ir yra 
tinkamas skiriamiesiems tarpikliams 

tvirtinti. 50ml 

LOCTITE® MR 3020 yra raudoni, 

klampūs, skysti sintetinės dervos klijai / 
sandariklis aerozolio balionėlyje, 
sudarytas kaip klijai / sandariklis, kuris 

greitai džiūsta ir sudaro labai lipnią 
plėvelę. Jis skirtas laikyti įprastas iš 

anksto supjaustytas tarpines surinkimo 
metu ir pagerina sandarinimo 

efektyvumą eksploatacijos metu. 
400 ml  

LOC 3090 10G 24,00 LOC 660 50ML 47,00 LOC 3020 400ML 16,50 

LOCTIT EA 3450 Dvikomponenciai 
epoksidiniai klijai 

LOCTITE 3863 Elektrai laidūs klijai 
LOCTITE SF 7414 Skystas markeris veržlių 

žymėjimui 

LOCTITE® EA 3450 yra dviejų komponentų 

epoksidiniai klijai, kurie sumaišę greitai 
kietėja. Didelio stiprumo. Dėl tarpų 
užpildymo savybių ši klijų sistema tinka 

šiurkštiems ir prastai priglundantiems 
paviršiams, pagamintiems iš metalo, 

keramikos, standaus plastiko ar medžio. 
Taikymas apima aliuminio langų rėmų ir GRP 
plokščių klijavimą. 

  25ml 

Universalūs klijai elektrai laidus, 
paskirtis: elektrinės ir elektroninės 

grandinės, galinio lango šildymas. 
2g 

LOCTITE® SF 7414 yra mėlyna, ypač 
lipni, be tirpiklio, greitai džiūvanti pasta, 

naudojama vizualiai aptikti dalių judėjimą 
jas reguliuojant. Gaminys sukurtas 
naudoti tvirtinimo detalėms, kaiščiams, 

veržlėms, dalims ir jų rinkiniams stebėti, 
kai šios dalys buvo įstatytos į reikiamą 

vietą. Taip suteikiama nebrangi garantinė 
apsauga. Puikiai sukimba su metalais.  
50 ml 

LOC 3450 25ML 14,00 LOC 3863 2G 18,00 LOC SF 7414 50ML 13,50 

TEROSON UP 130 Klijai metalui TEROSON PU 9225 Klijai plastikui TEROSON MS 9220 Kėbulo klijai 

TEROSON® UP 130 yra originali, kieta, universali, 
nesočiojo poliesterio užpildų pasta, pasižyminti atsparumu 
vandeniui, sūriam vandeniui, aliejui, degalams ir 

silpniausioms rūgštims bei chemikalams. Jis gali 
remontuoti benzino bakus, radiatorius, betoną, korpusus 

ir liejinius bei daugybę kitų. 321g 

TEROSON® PU 9225 - 2 komponentų 
remonto klijai poliuretano pagrindu. 
Paprastai naudojami remontuoti dažytoms 

interjero ir eksterjero plastikinėms dalims, 
ypač tokiems sugadinimams, kaip buferių, 

spoilerių ir skydų ir pan. įbrėžimai ar skylės.  
50 ml / 250 ml 

TEROSON® MS 9220 - silanu modifikuotas 
polimeras be tirpiklių ir izocianatų, 
pasižymintis išskirtinėmis įvairių paviršių, 

tokių kaip, nerūdijantis plienas, aliuminis ir 
kiti metalai, plastikai, mediena ir dažyti 

paviršiai, klijavimo ir sandarinimo savybėmis. 
Plėvelės susiformavimo laikas yra 15 min. 

Tepkite bet kokio tipo profesionaliu dozavimo 
įrankiu su stūmokliu. Juodos spalvos. 
310 ml 

TER UP 130 321G 16,00 
TER PU 9225 DC 50 ML 22,00 

TER MS 9220 BK CR310ML 20,00 
TER PU 9225 DC 250 ML 49,00 

 

 



 
  

 

SANDARIKLIAI 

LOCTITE SI 5910 Mažo stiprumo sandariklis LOCTITE SI 5699 Silikoninis sandariklis LOCTITE SI 5970 Silikoninis sandariklis 

LOCTITE® SI 5910 yra mažo stiprumo, 
silikono pagrindu pagamintas sandarinimo 
produktas, skirtas naudoti lanksčioms 

jungėms, apdorotiems ar liejinių 
paviršiams (metalui ar plastikui). Skirtas iki 

1 mm tarpams ir 2,75 mm tūrio kietėjimui 
(per 24 val.). Naudojamas paskirstymo 
dangteliams, alyvos karteriams ir kt. 

 50ml / 80ml / 300ml  

LOCTITE® SI 5699 – tai lankstus silikoninis 
sandariklis, kuris stingsta veikiamas ore 

esančios drėgmės ir sudaro tvirtą kaučiukinį 
sandarinimo tarpiklį. Produktas daugiausia 
skirtas sandarinti jungėms, standžiosioms 

transmisijų ir lietų metalinių korpusų jungėms. 
Lipnumas dingsta vos per 10 min.  

80ml / 300ml 

LOCTITE SI 5970 – silikoninis sandariklis, kuris stingsta 

veikiamas ore esančios drėgmės ir 
sudaro tvirtą kaučiukinį sandarinimo 

tarpiklį. Produktas daugiausia skirtas 
sandarinti lanksčiosioms jungėms. 
Puikiai tinka, kai jungtis veikia didelė 

vibracija arba jos yra lankstomos. 
Lipnumas dingsta vos po 25 min.  

50 ml / 300 ml 

LOC 5910 50ML 7,50 LOC 5699 GREY 80ML 12,00 LOC 5970 50ML 7,00 

LOC 5910 BLACK 80ML 10,00 
LOC 5699 GREY 300ML 33,00 LOC 5970 300ML 36,00 

LOC 5910 BLACK 300ML 32,00 

LOCTITE SI 5980 Flanšų sandariklis 
LOCTITE SI 5660 Silikoninis 

sandariklis 
LOCTITE SI 5900 Silikoninis 

sandariklis 
LOCTITE 510 Sandarinimo 

tarpiklių gamyba 
LOCTITE® SI 5980 - flanšų 

sandariklis, specialiai skirtas 
tarpikliams gaminti. Atlaiko 

linijinių judesių, žemo slėgio 
bandymus, atliekamus po 
flanšų sujungimo. 

Naudojamas pavarų dangos 
ir alyvos rinktuvės, kai reikia 

didelio atsparumo alyvoms ir 
atlaikyti didelį sujungimo 

vietų judėjimą.  
40ml / 100ml 

LOCTITE® SI 5660 - 

silikoninis sandariklis, kuris, 
veikiamas oro drėgmės, 

kietėja ir suformuoja tvirtą 
guminį tarpiklį. Sumažina 
skysčio judėjimą į detalę po 

užtepimo. Naudojamas 
pavarų dėžėms ir lydyto 

metalo korpusams. Itin 
saugus ir nekenksmingas 

sveikatai. 100ml 

LOCTITE® SI 5900 yra 

mažo stiprumo, drėgme 
kietėjanti tiksotropinė 

silikono pagrindo pasta. 
Įprastai naudojami 
štampuoti lakštinio metalo 

dangčiai (laiko dangčiai ir 
alyvos karteriai). Jis greitai 

nusivalo per 15 minučių ir 
tinka iki 1 mm tarpams. 

Kaip vienas komponentas, 
jo nereikia maišyti. 300ml 

LOCTITE® 510 – tai aukštai 

temperatūrai atsparus 
anaerobinis sandariklis, 

kietėjantis patekęs į beorę 
erdvę tarp gerai priglundančių 
metalo paviršių. Paprastai 

naudojamas sandarinti 
transmisijų ir variklių korpusų 

standžiosioms jungėms. 
Sudaro atsparų žemam slėgiui 

momentinį sandarinamąjį 
sluoksnį. 50ml 

LOC 5980 40ML 12,00 
LOC 5660 100ML 12,00 LOC 5900 300ML 25,00 LOC 510 50ML 31,00 

LOC 5980 100ML 13,00 

LOCTITE 518 Sandarinimo 
tarpiklių gamyba 

LOCTITE MR 5972 Sandarinimo 
priemonė 

LOCTITE MR 5923 Sriegių 
sandariklis 

LOCTITE EA 3463 
dvikomponentis epoksidinis 

glaistas 

LOCTITE® 518 kietėja 
patekęs į beorę erdvę tarp 
gerai priglundančių metalo 

paviršių. Tai yra anaerobinė 
sandarinimo medžiaga, skirta 

naudoti ant standžių 
geležies, aliuminio ir plieno 

jungėmis sujungtų paviršių. 
Taip pat naudojamas kaip 
vietoje suformuotas tarpiklis 

transmisijoms ir variklio 
korpusams. 50 ml  

LOCTITE® MR 5972 yra 

pilka, 1 komponento, lėtai 
džiūstanti, klampi 

sandarinimo pasta. Išlieka 
lanksti ir yra skirta darbui  -
45 °C − +315 °C 

temperatūroje. Ji gali būti 
naudojama kamštienos, 

popieriaus, plastiko ir 
metalo paviršiams. 
Paprastai naudojama 

tarpinių, flanšų, srieginių jungčių, 
kolektorių, vamzdžių jungiamųjų detalių, 

garų rinktuvo vamzdžių, pavarų dėžių ir 
dangčių sandarinimui. 200 ml 

LOCTITE® MR 5923 yra tamsiai rausvas 

– rudas, tirštas, 
charakteringo 

alkoholio kvapo 
sriegių sandariklis. 
Tai lėtai džiūstantis 

skystis, kuris, 
tirpikliui garuojant, 

susiformuoja į 
lanksčią, lipnią 
plėvelę. Sandarina 

prigludusias 
detales, mašinomis apdirbtus paviršius ir 

srieginius sujungimus. 450 ml  

LOCTITE® 3463 - 

universalus, dvikomponentis, 
lengvai naudojamas, plienu 

užpildytas epoksidinis 
remonto glaistas. 
Naudojamas kaip glaistas, o 

sukietėjęs pasižymi dideliu 
atsparumu gniuždymui ir geru 

sukibimu su daugeliu 
paviršių. 114 g 

LOC 518 50ML 30,00 LOC 5972 200G 15,50 LOC 5923 450ML 33,00 LOC 3463 114G 18,50 

TEROSON MS 9120 SF Kėbulo sandariklis TEROSON MS 9320 Sandarinimo masė LOCTITE 598 Sandariklis-tarpinė 

TEROSON® MS 9120 SF - silanu modifikuotas 

polimeras be tirpiklių ir izocianatų, skirtas siūlių 
ir sujungimų sandarinimui bei remontuojamų 

transporto priemonių kėbulo plastikinių dalių, 
pvz., spoilerių, klijavimui. Plėvelės 

susiformavimo laikas yra apie 10 min. Tepkite 
bet kokio tipo profesionaliu dozavimo įrankiu su 
stūmokliu. Balta / Juoda / Pilka 

 310ml 

TEROSON® MS 9320 SF yra juodas, pilkas arba 

geltonas silanu modifikuotas polimeras be tirpiklių 
ir izocianatų, taip pat skirtas vienodo pločio 

gamyklinės tekstūros sandarinimo juostelių 
atkūrimui. Gali būti tepamas teptuku arba 

dažomas bei pasižymi geru sukibimu su įvairiais 
pagrindais. Plėvelės susiformavimo laikas yra 10 
min. Juoda / Pilka / Gelsva 

300ml 

LOCTITE® SI 598 yra juodas, 1 dalies 

tiksotropinis, vulkanizuojantis oksimo 
silikoninės pastos sandariklis. Jis sukietėja 

veikiamas oro drėgmės ir sudaro tvirtą, 
lanksčią silikoninę guminę tarpinę. Jis 

atsparus senėjimui, atmosferos poveikiui, 
nesukietėja, nesusitraukia. Naudojamas tais 
atvejais, kai veikimo diapazonas yra nuo -54 

iki +260°C 300ml 

TER MS 9120 WH CR310ML 12,50 TER MS 9320 BK CR300ML 16,50 

LOC 598 BLACK 300ML 25,00 TER MS 9120 BK CR310ML 12,00 TER MS 9320 OC CR300ML 18,50 

TER MS 9120 GY CR310ML 15,00 TER MS 9320 GY CR300ML 18,50 

 



 
  

 

SRIEGIŲ FIKSAVIMO KLIJAI 

LOCTITE 243 Sriegių fiksavimo klijai 
LOCTITE 262 Vidutinio stiprio sriegių 

fiksavimo klijai 
LOCTITE 222 Mažo stiprio sriegių fiksavimo 

klijai 
LOCTITE® 243 – tai bendrosios paskirties 

sriegių fiksavimo klijai, kurie užtikrina 
vidutinio sukibimo stiprio klijavimą. 

LOCTITE 243 tinka visiems metalams, 
įskaitant pasyviąsias medžiagas, 
pavyzdžiui, nerūdijančiajam plienui, 

aliuminiui ir metalizuotiems paviršiams, 
klijuoti. Įrodyta, kad produktui neturi įtakos 

nedideli pramoninių alyvų teršalai, 
pavyzdžiui, variklio alyvų, antikorozinių 

alyvų ir pjovimo skysčių.  
5 ml / 10 ml / 50 ml 

LOCTITE® 262 - raudoni, bendros 

paskirties vidutinio - didelio stiprumo 
tiksotropiniai sriegių fiksavimo klijai 

metakrilato pagrindu. Plieno sukibimo 
laikas yra 15 min., žalvario - 8 min., o 
nerūdijančio plieno - 180 min. 

Fluorescuoja UV šviesoje, todėl galima 
stebėti. Idealiai tinka tada, kai neleistinas 

bet koks klijų judėjimas po užtepimo.   
50 ml 

LOCTITE® 222 – mažo stiprio sriegių 

fiksavimo klijai, kuriais įtvirtintus varžtus, 
įskaitant varžtus su įleistinėmis galvutėmis 

ir fiksavimo varžtus, galima reguliuoti. 
Tinka klijuoti mažo stiprio metalui, kuris gali 
trūkti išmontuojant, pavyzdžiui, aliuminiui 

ar žalvariui. Šis produktas tinka visiems 
metalams, įskaitant pasyviąsias medžiagas. 

50 ml 

LOC 243 5ML 7,00 

LOC 262 50ML 43,00 LOC 222 50ML 45,00 LOC 243 10ML 11,00 

LOC 243 50ML 43,00 

LOCTITE 603 Stiprios fiksacijos klijai LOCTITE 638 Stiprios fiksacijos klijai 
LOCTITE 270 – didelio stiprio sriegių 

fiksavimo klijai 

LOCTITE® 603 - labai stiprus tvirtinimo 
mišinys. Skirtas cilindrinių jungiamųjų 

dalių klijavimui, ypač sukepintų guolių, o 
taip pat tų dalių, kur negali būti užtikrinta 
nuolatinė paviršių švara. Gaminys kietėja 

izoliuotas nuo oro tarp dviejų prigludusių 
metalinių paviršių ir apsaugo nuo 

atsipalaidavimo ir nuotėkių, kuriuos gali 
sukelti smūgiai ir vibracija. Labai atsparus 

alyvoms. 50 ml 

LOCTITE® 638 skirtas tarpusavyje 
jungiamoms cilindrinėms dalims klijuoti, 
ypač jei tarpelis sanklijos vietoje gali 

siekti 0,25 mm. Produktas sukietėja 
patekęs į beorę aplinką tarp gerai 

tarpusavyje priglundančių metalo 
paviršių ir saugo nuo atsilaisvinimo bei 
protėkio veikiant smūgiams ir vibracijai. 

Produktas pasižymi atsparumu aukštai 
temperatūrai ir gerai kimba net prie šiek 

tiek alyva išteptų paviršių.   
10 ml / 50 ml 

LOCTITE® 270 – didelio stiprio sriegių 
fiksavimo klijai, skirti maksimaliai 
veiksmingai įtvirtinti ir sandarinti 

varžtams, veržlėms ir smeigėms, kad 
neatsisuktų veikiant vibracijai. Produktas 

naudojamas visam laikui užfiksuoti 
komponentus. Produktui neturi įtakos 
nedideli pramoninių alyvų teršalai. 

Išmontuoti galima įkaitinus iki 300 °C.  
10 ml / 50 ml 

LOC 603 50ML 43,00 
LOC 638 10ML 12,50 LOC 270 10ML 10,50 

LOC 638 50ML 47,00 LOC 270 50ML 43,00 

LOCTITE 248 Sriegių fiksavimo klijai LOCTITE 542 Sriegių sandariklis 

LOCTITE® 248 – tai vidutinio sukibimo stiprio bendrosios paskirties sriegių 
fiksavimo klijai. Pieštuko pavidalo. Įtvirtina ir sandarina varžtus, veržles ir 
smeiges bei neleidžia jiems atsisukti veikiant vibracijai. Produktas tinka 

visiems metalams. Produktui neturi įtakos nedideli pramoninių alyvų 
teršalai. 9g 

LOCTITE® 542 skirtas fiksuoti ir sandarinti metaliniams vamzdžiams ir 
jungtims bei kitoms cilindrinėms metalinių dalių sąrankoms. Produktas 
sukietėja patekęs į beorę aplinką tarp gerai vienas prie kito priglundančių 

metalo paviršių ir apsaugo nuo atsilaisvinimo ir protėkio veikiant 
smūgiams ir vibracijai. 10 ml  

LOC 248 19G 23,00 LOC 542 10ML 10,00 

 

 

POPULIARIAUSI DIRBTUVIŲ ĮRANKIAI IR ĮRANGA VIENAME KATALOGE: 
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TIRPIKLIAI ir VALIKLIAI 

LOCTITE - Drėgmės absorbentas LOCTITE SF 7505 Rūdžių tirpiklis 
LOCTITE SF 7840 Vandeninis, biologiškai 

skaidomas valiklis 
Greitai sugeria drėgmės 

perteklių. 
Sumažina vidinį langų 

rasojimą. 
Apsaugo nuo vidinio langų 
apledėjimo. 

Automobilio apmušalai 
išlieka sausi ir švarūs. 

Apsaugo nuo drėgmės 
dėmių, blogo kvapo bei 

bakterijų dauginimosi. 
2vnt. X 50g 

LOCTITE® SF 7505 yra vandeninė, 

greitai džiūstanti sintetinė latekso 
dervos danga, kuria dengiamas 

rūdijantis metalas, siekiant sustabdyti 
rūdijimą, apsaugoti paviršių ir grunto 
poveikio apdailos dangai. Atspari 

terminiam senėjimui iki +90 °C nuolat 
ir iki +120 °C trumpais laikotarpiais.  

100ml / 1L 

LOCTITE® SF 7840 – tai koncentruotas, 

biologiškai suyrantis valiklis be pavojingų 
tirpiklių, skiedžiamas vandeniu ir tinkamas 

įvairiam pramoniniam valymui. 
Naudojamas varikliams, motorams, 
liejiniams, vožtuvams, guoliams, ir kt. 

Produktas gali pašalinti riebalus, tepalus, 
mazutą, dervą, kelių druską, kalkes, 

maisto dėmes, vašką, gyvulinius riebalus, 
pelėsius ir suodžius.  750ml / 5L 

LOC ABSORBENT 2X50G 5,00 
LOC 7505 100ML 9,00 LOC SF 7840 13,50 

LOC 7505 1L 38,00 LOC SF 7840 5L 45,00 

LOCTITE SF 7100 Nuotėkio detektorius LOCTITE SF 7200 Tarpinių valiklis LOCTITE LB 8021 Purškiamas silikonas 

LOCTITE® SF 7100 yra nutekėjimus 
aptinkantis gaminys, naudojamas skubiam 

suslėgtų dujų ir suspausto oro sistemų 
remontui. Šis bespalvis gaminys nutekėjimo 

vietose suformuoja burbulus. Gaminio 
pagrindą sudaro aktyviųjų paviršiaus 
medžiagų mišinys. Nedegus ir netoksiškas. 

Tinka naudoti plieniniams, variniams ir 
plastikiniams vamzdžiams. 400 ml 

LOCTITE® SF 7200 - skirtas sukietėjusiems 
cheminiams tarpikliams pašalinti. Užteptas 

ant tarpiklio gaminys suformuoja putų 
pavidalo sluoksnį, kuris nenubėga į kitą 

vietą. Todėl veikia reikiamą laiką. Paprastai 
naudojamas visų tipų cheminių tarpiklių 
pašalinimui nuo metalinių flanšų. Ypač tinka 

aliuminio ar kitų minkštųjų metalų 
flanšams, kurių grandymas gali pakenkti 

paviršiui. 400 ml 

LOCTITE® LB 8021 - bendros paskirties, 
mažo klampumo silikoninė alyva, 

naudojama metaliniams ir nemetaliniams 
paviršiams (pvz., kreipiamosioms, 

konvejeriams, pjovimo peiliams ir 
plastikinėms detalėms). Gali būti 
naudojama ir kaip formų atlaisvinimo 

priemonė. 400 ml  
 

LOC SF 7100 9,00 LOC SF 7200 17,00 LOC LB 8021 12,00 

LOCTITE SF 7850 Rankų pasta TEROSON VR 320 Rankų pasta 

LOCTITE® SF 7850 - natūralus rankų valiklis, kurio sudėtyje nėra naftos 
tirpiklių. Valo rankas iš apelsinų išgaunamu tirpikliu. Šis rankų valiklis yra 
citrusinio kvapo, be dirbtinių kvepalų. Tai odą tausojantis šveičiamasis 

losjonas, kurio sudėtyje yra odos būklę gerinančių alavijų, lanolino ir 
simondsijų aliejaus.  

400 ml / 3L 

TEROSON® VR 320 - labai veiksminga rankų valymo pasta, skirta greitai ir kruopščiai 
nuvalyti labai nešvarias rankas. Ji pašalina purvą, alyvas ir riebalus be jokių agresyvių 
tirpiklių. Pastos sudėtyje esantys abrazyvai - tai glotnūs ir švelnūs medienos milteliai, 

kurie nekenkia odai. Gaminio sudėtyje nėra smėlio, todėl 
jis neužkemša kriauklių.  

2 kg / 8,5 kg 

LOC SF 7850 10,00 TER VR 320 2KG EAST 18,00 

LOC SF 7850 3L  (su dozatoriumi) 43,00 TER VR 320 8,5KG EAST 53,00 

LOCTITE SF 7063 Detalių valiklis LOCTITE LB 8040 Šaldantis rudžių tirpiklis LOCTITE SF 7080 AC sistemos valiklis 

LOCTITE® SF 7063 - bendros 

paskirties gaminys, skirtas bet kokio 
paviršiaus arba mechanizmo valymui ir 

nuriebalinimui prieš pradedant 
remontą arba klijavimą naudojant 
LOCTITE® klijus. LOCTITE SF 7063 

pašalina daugumą riebalų, alyvų, 
tepalinių skysčių ir metalo drožlių. 

400ml 

LOCTITE® LB 8040 - speciali mineralinė 

alyva, skirta atlaisvinti surūdijusias, 
korozijos paveiktas ir užstrigusias 

detales. Staigiai atšaldomos detalės 
akimirksniu atvėsinamos iki - 43 °C ir 
rūdžių sluoksnyje padaro 

mikroskopinius įtrūkimus. Taip 
kapiliarais tepimo ingredientai 

prasiskverbia tiesiai į rūdis.  
400 ml 

LOCTITE® SF 7080 - universalus 

sanitarinis purškiklis. Gaminys pasižymi 
dvejopu biocidiniu poveikiu įvairioms 

bakterijoms, gramteigiamoms ir 
gramneigiamoms bakterijoms (įskaitant 
mikrobakterijas ir legionitis), atsparus 

rūgšties baciloms, grybeliams (raugo ir 
pelėsių) ir lyophilic virusui. 

Neutralizuojami nemalonūs 
mikroorganizmų, rūkalų ir pan. sukelti 
kvapai. Po valymo išlieka gaivus mėtų ir 

eukaliptų aromatas. 150 ml 

LOC 7063 400ML 13,50 LOC LB 8040 13,00 LOC SF 7080 150ML 10,50 

TEROSON PU 9500 FOAM Putos garso izoliacijai TEROSON VR 10 Valiklis-skiediklis 

TEROSON® PU 9500 FOAM - garso slopinimo, 2 komponentų poliuretano 
putos, skirtos A, B ir C statramsčiams, slenksčiams ir rėmo 

konstrukcijoms. Idealiai tinka akustinių detalių tvirtinimui. Putos sulaiko 
oru sklindantį triukšmą tuščiose ertmėse ir apsaugo nuo triukšmo, 
vibracijos ir šaižaus garso. 400ml 

TEROSON® VR 10 yra skaidrus, „vaitspiritas“, pirminio 
apdorojimo skystis, skirtas klijavimui ir sandarinimui. Produkte 

nėra chloruotų angliavandenilių ir jis nekenkia automobilių 
dažams, kai naudojamas trumpai. TEROSON VR 10 netrukdys 
klijų / sandariklių kietėjimui. 1L 

TER PU 9500 FOAM 36,50 TER VR 10 BO 1L 16,50 

 



 
  

 

STIKLŲ KLIJAVIMUI 

TEROSON BOND 60 Priekinių stiklų klijai 
Galima važiuoti po 60 min. 

TEROSON BOND 120 Priekinių stiklų klijai 
Galima važiuoti po 2 val. 

TEROSON BOND 480 Priekinių stiklų klijai 
Galima važiuoti po 8 val. 

TEROSON® BOND 60 yra aukštos kokybės 

priekinių stiklų klijai, kuriuos panaudojus, 
galima saugiai važiuoti vos po 60 min. Jie yra 

naudojami šalti ir pasižymi geriausiomis savo 
klasės apdorojimo savybėmis. Apdorojimas 
yra paprastas, švarus ir greitas dėl 

kompleksinės išankstinio apdorojimo ir 
naudojmo sistemos.  
310ml / 600ml / Komplektas 

TEROSON® BOND 120 yra aukštos kokybės 

priekinių stiklų klijai, kuriuos panaudojus, 
galima saugiai važiuoti po 2 val. Naujasis 

mūsų produktas puikiai tinka tais atvejais, kai 
svarbiausia yra kokybė, tačiau greitai važiuoti 
nėra būtina. Jie yra naudojami šalti ir pasižymi 

geriausiomis savo klasės apdorojimo 
savybėmis.  
310ml / 600ml / Komplektas 

TEROSON® BOND 480 yra aukštos kokybės 

priekinių stiklų klijai, kuriuos panaudojus, 
galima saugiai važiuoti po 8 val. Tai 

kokybiškas produktas, užtikrinantis patikimą 
sukibimą atliekant remontą per naktį. Jie yra 
naudojami šalti ir pasižymi geromis 

apdorojimo ir eksploatacinėmis savybėmis. 
Apdorojimas yra paprastas, švarus ir greitas 

dėl kompleksinės išankstinio apdorojimo ir 
naudojmo sistemos.  
310 ml 

TER BOND60 310ML 16,50 TER BOND120 310ML 10,00 

TER BOND480 310ML 8,00 TER BOND60 600ML 21,00 TER BOND120 600ML 15,00 

TER BOND60 SET 33,50 TER BOND120 SET 24,00 

TEROSON PU 8590 UHV stiklų klijai 
TEROSON BOND ALL-IN-ONE PRIMER 

stiklo gruntas ir aktyvatorius 
TEROSON BOND GLASS CLEANER Priekinių 

stiklų ploviklis vandens pagrindu 
TEROSON® PU 8590 UHV yra juodi, be 
PVC ir tirpiklių, 1c poliuretano tiesioginio 

stiklinimo klijai, naudojami priekiniams, 
galiniams ir šoniniams ekranams klijuoti 

prie motorinių transporto priemonių 
(automobilių, sunkvežimių, autobusų) 
kėbulo. Dėl savo cheminių savybių 

TEROSON PU 8590 UHV gali būti lengvai 
išlyginamas, o po kietėjimo matomas 

vientisas, lygus ir smulkiagrūdis paviršius. 
600ml 

TEROSON® BOND „Viskas viename“ 
gruntas yra specialiai sukurtas 

TEROSON BOND priekinių stiklų klijų 
sistemai ir skirtas išankstiniam 

klijuojamų paviršių apdorojimui. Jis 
gerina priekinių stiklų klijų sukibimą ir 
stiprina apsaugą nuo ultravioletinių 

spindulių, kai naudojamas kaip 
pagrindinis poliuretano granulių 

sluoksnis. 10ml / 25 ml 

TEROSON® BOND stiklo valiklį galima 
naudoti visiems transporto priemonių 

paviršiams, ypač stiklui ir organiniam 
stiklui. Pašalina dulkes, nešvarumus ir 

visus įprastus teršalus ir išgaruoja 
suteikdamas blizgesį bei nepalikdamas 
jokių dryžių. Valymui naudokite audinį be 

pūkelių. 1L 

TER PU 8590 FC600ML 13,00 
TER BOND AIO PRIMER 10ML 5,00 

TER BOND GLASS 1L 11,00 
TER BOND AIO PRIMER 25ML 11,00 

ANTIKOROZINĖ DANGA/GRUNTAS/PASTA 

TEROSON SB 3120 Kėbulo dugno danga 
TEROSON VR 4600 Antikorozinė priemonė 

su cinku 
TEROSON RB R2000 HS Kėbulo dugno 

antikorozinė danga 
TEROSON® SB 3120 - kėbulo dugno 
dangos purškalas kaučiuko ir dervos 

pagrindu, naudojamas greitiems remonto 
darbams, tokiems kaip nedidelių vietų 
apdorojimas ir po avarijų sutaisytų vietų 

dailinimas. Gaminį galima dažyti, 
suderinamas su PVC. Papildo esamas PVC ir 

kaučiuko ar dervos pagrindu pagamintas 
apsaugines dangas. 500 ml 

TEROSON® VR 4600 yra greitai kietėjantis, 
purškiamas gruntas cinko pagrindu, 

naudojamas transporto priemonių kėbulų 
remontui ir techninei priežiūrai. Suteikia 
optimalią apsaugą nuo korozijos geležiai ir 

plienui. Laidus elektrai tiek šlapias, tiek 
sausas. Gaminio negalima dažyti, yra 

atsparus aukštai temperatūrai. 400ml 

TEROSON® RB R2000 HS - dažomas 
dangos gaminys kaučiuko ir dervos 

pagrindu, skirtas apsaugoti ir patobulinti 
esamas kėbulo dugno dangas ir greitiems 
remonto darbams. Pagerina matomų 

kėbulo dugno dalių atsparumą dilimui. 1L 

TER SB 3120 AE500ML 14,00 TER VR 4600 AE400MLEG 14,00 
TER RB R2000 HS WH 1L 11,50 

TER RB R2000 HS BK 1L 11,50 

TEROSON 150 Gruntas TEROSON VR 2200 Vožtuvų šlifavimo pasta TEROSON VR 500 Montavimo pasta 

TEROSON® 150 gruntas yra puiki 
sukibimą gerinanti priemonė. Naudojama 
plastikinėms dalims, siekiant pagerinti 

plastiko remontų klijų ir plastiko užpildų 
gaminių poveikį prieš dažymą. Gruntą 

lengva tiksliai padengti purškikliu. Šis 
gruntas taip pat gali būti naudojamas 
norint pagerinti plastikų sukibimą prieš 

dažymą. 150ml 

TEROSON® VR 2200 stambi ir smulki yra pilkos, klampios 
šlifavimo pastos, pagamintos iš vandenyje tirpios 
sintetinės alyvos ir korundo abrazyvų. Abi yra tiekiamos 

vienoje skardinėje su dviem atskirais 
skyriais ir angomis. Daugiausia yra 

naudojamos vožtuvų lizdams šlifuoti. 
100ml 

TEROSON® VR 500 yra montavimo pasta, 
naudojama, pvz., siekiant išvengti 
būgninių ir diskinių stabdžių cypimo. Taip 

pat ypač tinka esant sudėtingoms 
eksploatavimo sąlygoms, pvz., valcavimo 

ritinių atramoms, aukštos temperatūros 
vožtuvų sistemoms, atleidimo krosnies 
durims, konvejerių sistemoms. Puikiai 

tinka naudoti centrinio tepimo sistemose. 
5,5ml 

TER 150 AE BO150ML EG 12,50 TER VR 2200 100ML DE 17,50 
TER VR 500 5,5ML 2,50 

TER VR 500 35ML 4,90 

 



 
  

 

SPECIALŪS ĮRANKIAI 

TEROSON BOND EASY CUT Priekinių stiklų lengvo nuėmimo 
sistema 

TEROSON ET GUN POWERLINE II 

TEROSON® BOND Easy Cut yra įrankių dėžė, kurioje yra visi būtini įrankiai transporto 

priemonių priekiniams stiklams ar kitoms transporto priemonių dalims nuimti, skirti tik 
vienam operatoriui. Jei naudosite nailono virvutę, o ne įprastą metalinę virvelę, 

išvengsite automobilio kėbulo ar kitų dažytų dalių pažeidimų. Be to, saugu naudoti, 
nes nutrūkusi nailono virvelė nekelia jokio pavojaus. 

• Vienam asmeniui skirtas operatoriaus įrankis 

• Saugus ir paprastas naudoti dėl nailono virvelės 

• Apsaugo nuo transporto priemonių kėbulo ar kitų dažytų dalių pažeidimų 
• Taip pat gali būti naudojamas klijuotoms dalims, pvz., spoileriui, išpjauti 

• Komplektą sudaro pradūrimo adata, nuėmimo virvė (2 vienetai), universalus 
nuėmimo įtaisas, kardaninis velenas ir tvirtinimo kablys, pjaustytuvas, lankstus 
kardaninis velenas, virvės kreipimo svirtis ir kampinė pavara 

TEROSON POWERLINE II COMPRESSED AIR GUN yra aukšto slėgio dozatorius, skirtas 

medžiagoms iš kasečių ir folijos pakuočių paskirstyti. Slėgio pistoletas yra labai galingas 
įrankis, skirtas nuolatiniam nuo mažo iki didelio klampumo medžiagų dozavimui. 

Rekomenduojamas plokščių ir plataus srauto siūlių sandarinimui. Dozavimo įrankis yra 
gerai subalansuotos lengvos konstrukcijos.  

• Aukšto oro slėgio pistoletas 

• Patentuota sistema, apsauganti nuo kasečių sprogimo 

• Skirta nuo mažo iki labai didelio klampumo medžiagoms 
• Nuolatinis medžiagų srautas 

• Reguliuojamas darbinis slėgis 

• Integruotas slėgio manometras 
• Su konvertavimo rinkiniu 400 ml folijos pakuotėms 

• Rekomenduojamas plokščių ir plataus srauto siūlių sandarinimui 

• Ergonomiškai suprojektuota rankena 

TER BOND EASY CUT 869,00 TER POWER LINE II 585,00 

TEROSON ET CC CUP AIR GUN TEROSON ET AIR GUN MULTIPRESS 

Teroson slėginis oro pistoletas su HV puodeliu. Naudojamas išpurškiant ertmes 
saugančius preparatus.  

• Greitas purškimo antgalio ir purškimo žarnos atjungimas.  

• Kabliukas ir ilgas lankstus zondas.  

• Lengvai užpildomas rezervuaras.  

• Likučiai gali likti rezervuare kelias savaites.  
• Reguliuojamas purškimo tūris žiemą ir vasarą.  

• Itin smulkus garinimas (reikia mažiau medžiagos) 

TEROSON® ET AIR GUNS MULTIPRESS yra dozatorius, skirtas mažo ir vidutinio 
klampumo sandarinimo medžiagų tepimui ir purškimui. Šis dozavimo įrankis taip pat 

rekomenduojamas purškiamoms dangoms, tokioms kaip UBC. Jis yra mažo ir 
kompaktiško dizaino, jį lengva naudoti iš sunkiai prieinamose vietose.  

• Mažo ir vidutinio klampumo sandarikliams ir 
klijams dozuoti 

• Mažo klampumo sandarinimo medžiagos 
purškimui 

• Rekomenduojama naudoti rutuliukams, 
purškimo siūlėms ir purškiamajai dangai (UBC). 

• Kompaktiški matmenys 

TER ET CC CUP AIR GUN 550,00 TER ET AIR GUN MULTIPRESS 495,00 

TEROSON PISTOL 6700 Rankinis pistoletas TEROSON ET STAKU HAND GUN TEROSON ET HAND GUN 570ML 

TEROSON ET HAND GUN 2x25ml yra rankinis pistoletas, 
naudojamas 2 komponentų dviguboms kasetėms (2 x 25 

ml) apdoroti, maišymo santykiu 1:1.  

TEROSON ET STAKU HAND GUN yra dozatorius su 
stūmoklio koteliu. Tai patvari įranga, kurią lengva valdyti, 

prižiūrėti ir valyti. Jis dozuoja standartinę medžiagą iš 
kasečių su standartiniais karoliukais.  

TEROSON - Klijų ir silikono pistoletas 600ml (pakuotėms) 

TER PISTOL 6700 39,00 TER ET HAND GUN STAKU 97,00 TER ET HAND GUN 570ML 61,00 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6YBXIAqxocA


 
  

 

 

PRIEDAI 

LOCTITE SI 5075 Juosta remontui TEROSON VR 5080 Didelio stiprumo lipni juosta 
LOCTITE® SI 5075 yra nelipni, savaime sukimbanti 

universali juostelė, naudojama tais atvejais, kai 
remontui reikalinga juostelė. Matmenys: 2,5cm x 4,27 
m. Tempiant pailgėja tris kartus, sandarina akimirksniu. 

Atspari UV, jūros vandeniui, degalams ir rūgštims. 
Juoda / Raudona 

TEROSON® VR 5080 yra universali, didelio 

stiprumo lipni juosta, skirta avariniam remontui. 
Idealiai tinka laikinam remontui, sutvirtinimui, 
fiksavimui, sandarinimui arba dalių apsaugai. 

Gaminys sukimba su bet kokiu sausu, 
netepaluotu ir nedulkėtu paviršiumi ir pasižymi 

100 proc. atsparumu vandeniui ir temperatūrai 
iki 70 °C. Tinka naudoti uždarose ir atvirose 

patalpose. 25m 

LOC SI 5075 16,00 
TER VR 5080 11,00 

LOC SI 5075 RED 20,00 

TEROSON FLATSTREAM NOZZLE 
TEROSON ET DOOR EDGE 

NOZZLE Antgalis durų 
sandarinimui 

TEROSON ET WIDESTREAM 
NOZZLE Platus purkštuko 

antgalis 

TEROSON 310 ml 
aplikatoriaus antgalis 

TEROSON FLATSTREAM NOZZLE yra 

antgalis, specialiai sukurtas originalių OEM 
plokščių tekstūrų granulių užtepimui ant 
automobilių kėbulų. Jis naudojamas su 

TEROSON POWERLINE II 
suspausto oro pistoletu. Antgalis 

idealiai tinka siūlių sandarinimui. 
10vnt.  

TEROSON DOOR EDGE NOZZLE yra 

specialiai sukurtas antgalis, skirtas 
sukurti sandarinimo rutuliukus pvz. 
durų sandarinimo programos.  

1 vnt. 

TEROSON WIDESTREAM NOZZLE yra 

dozavimo antgalis, skirtas naudoti su 
TEROSON POWERLINE II suspausto oro 
pistoletu. Jis naudojamas siūlių 

sandarinimui ir akustinėms 
reikmėms, siekiant atkurti 

originalias OEM tekstūras.  
1 vnt / 10 vnt 

TEROSON STANDARD NOZZLE yra 

standartinis antgalis, skirtas naudoti 
aliuminio kasetėms. Jis naudojamas 
standartinėms sandarinimo granulėms. 

1 vnt. / 10 vnt. 

 

TER ET FLATSTR NOZZLE 
SET 

29,00 
TER ET DOOR EDGE 

NOZZLE 
2,00 

TER ET WIDESTR NOZZLE 3,20 
TER STANDART 

NOZZLE 
2,00 

10 vnt: 25,00 10 vnt: 10,00 

TEROSON ET BRUSH TEPTUKAS 
HERMETIKUI 

TEROSON ET STATMIXER 
SMALL maišytuvas 

TEROSON ET grunto aplikatorius 
TEROSON ET FLEX HOSE 
INLINER žarnos įdėklas 

TEROSON ET BRUSH teptukas hermetikui. 
1vnt.  

STATIC MIXER SMALL – tai statinis 
maišytuvas su bajonetine mova, 
skirta 2 komponentų kasetėms (2 x 

25 ml). Maišymo santykis 1:1. 12 
vnt. 

TEROSON ET PRIMER APPL yra dozavimo 
įrankiai, skirti gruntui užtepti. Aplikatoriai 
yra be pūkelių. 25 vnt. 

TEROSON FLEX HOSE INLINER 
Keičiamas lankstus žarnos įdėklas.  
10 vnt. 

Kompl 10 vnt:  

TER ET BRUSH 10,00 
TER ET STATMIXER 

SMALL 
16,00 

TER ER PRIMER APPL 
25 

35,00 

TER ET FLEX HOSE 
INLINER 

8,00 

TER ET FLEX HOSE 
COMPL 10  

32,00 

 

Akcija galioja iki 2022-03-31. Sumos nurodytos su PVM. Prekių kiekis ribotas! Perkant didesnius 

kiekius taikomos papildomos nuolaidos. Kilus klausimams, kreipkitės į Jus aptarnaujantį vadybininką, 

telefonu (8 5) 219 3763 arba iranga@intercars.eu. 

 


