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H-Plus karbantartási anyagok
A Haberkorn Kft. legújabb termékcsaládja a sajátmárkás H-Plus karbantartási termékcsoport. A Haberkorn új saját márkája mindenki
számára a legjobb választás, aki az ár-érték arány, az elérhetőség és a minőség optimális kombinációját keresi. A H-Plus termékek
folyamatosan elérhetőek és ellenőrzött minőségűek. A H-Plus karbantartási anyagok a széles választék és a garantált minőség
szimbólumai, partnereink valamennyi igényére igyekeznek megoldást találni.
Az új kínálatunk több mint 60 féle aeroszollal, professzionális tisztító- és ápoló termékkel, minőségi kenőzsírokkal nyújt korszerű
megoldást minden iparág számára a karbantartás, szerelés, tisztítás és ápolás területén, bármilyen ipari környezetben.
A tisztító-, karbantartó- és szerelést segítő H-Plus sprayek minőségi összetevői biztosítják a berendezések megfelelő karbantartását,
megbízható és hatékony működését.
Választékunkban megtalálható egy új generációs, környezetbarát termékcsalád is, mely termékei csak természetes alapanyagokat
tartalmaznak, hajtógáz nélküliek, pH-semlegesek és nem korrozívak.
További információkért keresse tanácsadóinkat vagy rendelje meg termékeinket az online shopunkban (shop.haberkorn.hu).
A megrendelt termékek műszaki és biztonsági adatlapjai a gumi@haberkorn.hu e-mail címen igényelhetőek.
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SKY-FINE hajtóanyag nélküli
aeroszolok
A Haberkorn fontosnak tartja, hogy a forgalmazott termékei innovatívak legyenek és szolgálják a fenntartható fejlődést.
A SKY-FINE termékcsalád aeroszoljait hajtógáz nélkül töltik, ezáltal védik környezetünk levegőjét és mindazokat az embereket, akik ezekkel a vegyi anyagokkal dolgoznak.
A SKY-FINE termékek hatóanyag tartalma ténylegesen 300 ml, összetevőik kiváló minőségűek és hatékonyak.

PASZTÁK

SPRAYEK

SKY FINE
KÖRNYEZETBARÁT
ANYAGOK
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SFY FINE környezetbarát karbantartási anyagok

H-Plus univerzális tisztítóspray CITRON, FINE-111
Citrusillatú univerzális tisztítószer. Alkalmazható olaj-, zsír-, kenőanyag- és címkemaradványok eltávolítására minden színtartó, nem nedvszívó felületen.

ZSÍROK

Jellemzők
• Természetes hatóanyagokat tartalmaz
• Nem korrozív, pH semleges

HŰTŐ-KENŐANYAGOK
SPECIÁLIS OLAJOK

Kiszerelés
300 ml

Csomagolás
12 db/karton

Cikkszám
C50492

Nettó ár [Ft/db]
2 482

H-Plus multispray ALLROUNDER, FINE-160
Tartós hatású tisztító- és ápolószer. Oldja a rozsdát, megszünteti a csikorgást.
Jellemzők
• Nedvesség kiszorító hatású, megakadályozza a szivárgást
• Kiváló kúszótulajdonságú és csúsztató hatású anyag

LIQUID PROGRAM

Kiszerelés
300 ml

Csomagolás
12 db/karton

Cikkszám
C39503

Nettó ár [Ft/db]
2 062

KIEGÉSZÍTŐK

H-Plus fúró- és vágolaj spray POWERCUT, FINE-688
Vas és szinesfémek megmunkálásához ajánlott hűtő- és kenőanyag.
Jellemzők
• Ásványi olaj tartalmú, vízzel nem keveredik
Kiszerelés
300 ml
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Csomagolás
12 db/karton

Cikkszám
F14011

Nettó ár [Ft/db]
2 407

H-Plus univerzális kenőspray PROTECTOR,
FINE-177
Univerzálisan alkalmazható, hosszan ható kenőanyag, külső és belső kenésre egyaránt
használható. Nagy sebességű hajtóláncokhoz, motor- és gépjármű láncokhoz ajánlott.

Csomagolás
12 db/karton

Cikkszám
F13969

SPRAYEK

Jellemzők
• Kopásálló, korróziógátló, jól tapadó kenőanyag
• Tiszta, gyantamentes kenést biztosít
• Víztaszító, O-gyűrűkhöz is használható
Kiszerelés
300 ml

1
SKY FINE
KÖRNYEZETBARÁT
ANYAGOK
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Karbantartási anyagok
SFY FINE környezetbarát karbantartási anyagok

Nettó ár [Ft/db]
2 910

PASZTÁK

H-Plus acetonmentes tisztítóspray TOP CLEAN,
FINE-222
Acetonmentes, speciális tisztítószer. Különösen ajánlott fékek, motoralkatrészek, hajtott
elemek és kuplungok tisztítására.
Jellemzők
• Gyorsan és hatékonyan távolítja el a port, olajat, zsírt, fém- és egyéb szennyeződéseket.
Cikkszám
F13974

Nettó ár [Ft/db]
1 987

ZSÍROK

Csomagolás
12 db/karton

HŰTŐ-KENŐANYAGOK
SPECIÁLIS OLAJOK

Kiszerelés
300 ml

H-Plus szilikonolaj spray GPL, FINE-266
Műanyagiparban leválasztó- és ápoló anyagnak, ill. fémiparban korróziógátló, nedvesség
kiszorító anyagnak ajánlott termék.

Kiszerelés
300 ml

Csomagolás
12 db/karton

Cikkszám
F14000

LIQUID PROGRAM

Jellemzők
• Zsírosodás nélkül impregnál, megakadályozza a csikorgást, tapadást és összeragadást.
Nettó ár [Ft/db]
1 987

KIEGÉSZÍTŐK

H-Plus fúró-vágó olajspray DRILL & CUT, FINE-244
Fúró-vágó olaj nagy nyomással szemben ellenálló összetevőkkel, fűrészeléshez, fúráshoz
és menetvágáshoz.
Jellemzők
• Csökkenti a kopást, jól tapad a vágóélekhez és megakadályozza a szerszámok idő
előtti elhasználódását.
Kiszerelés
300 ml

Csomagolás
12 db/karton

Cikkszám
F79815

Nettó ár [Ft/db]
2 370

Karbantartási anyagok
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H-Plus féktisztító spray, LOS 1100
acetonos
Eltávolítja a port, koszt, olajat, zsírt, fémmaradványokat a fékekről, kuplungokról, motorokról, karburátorokról és hajtóművekről. Alaposan tisztít, még a nehezen hozzáférhető
helyeken is gyorsan hat, és maradvány nélkül szárad.
Kannás kiszerelésben is elérhető, lásd a Liquid Program című fejezet 33. oldalán.

SPRAYEK

Kiszerelés
600 ml

Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
C23675

Nettó ár [Ft/db]
945

PASZTÁK

H-Plus féktisztító spray, LOS 1100oA
acetonmentes
Univerzálisan alkalmazható speciális tisztítószer, eltávolítja a port, az olajat és a zsírt
a fékekről, a fémmaradványokat a kuplungokról. Ajánlott motorokhoz, karburátorokhoz, hajtott alkatrészekhez és nehezen hozzáférhető helyekre. Alaposan, gyorsan és
kíméletesen hat, maradványanyag nélkül szárad. Speciális acetonmentes oldóanyaga
kíméletesen tisztítja meg a motort.
Kannás kiszerelésben is elérhető, lásd a Liquid Program című fejezet 33. oldalán.

ZSÍROK

Kiszerelés
600 ml

Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
C23703

Nettó ár [Ft/db]
967

HŰTŐ-KENŐANYAGOK
SPECIÁLIS OLAJOK

H-Plus féktárcsa-védő spray, LOS 278
A féktárcsa-védő spray egy viaszalapú korróziógátló a gépjárművek, építőipari gépek
és mezőgazdasági berendezések féktárcsainak megóvásához. A termék egy tapadó,
víztaszító filmréteget képez a féktárcsán, amely nagyon jó korróziógátló tulajdonságokkal
rendelkezik. Olyan járművekben és gépekben használják, amelyek hosszú ideig nem
működnek és ki vannak téve az időjárás viszontagságainak. Ez a féktárcsa-védő
spray megakadályozza a rozsda kialakulását a féktárcsákon. A korróziógátló szer nem
befolyásolja a vezetési biztonságot a fékezés során.

KIEGÉSZÍTŐK

LIQUID PROGRAM

Kiszerelés
400 ml
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Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
F79844

Nettó ár [Ft/db]
2 355

shop.haberkorn.hu

H-Plus SPEZIAL rozsdaoldó spray, LOS 115
Speciális alapanyagokból és adalékokból álló védőanyag. Magas kapilláris hatású,
másodpercek alatt oldja az erős rozsdát a csavarokról, láncokról, csapszegekről. Rövid
távon gátolja az újrarozsdásodást.
Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
C24435

Nettó ár [Ft/db]
1 260

SPRAYEK

Kiszerelés
400 ml

2
SKY FINE
KÖRNYEZETBARÁT
ANYAGOK

Karbantartási anyagok
Rozsdaoldók

PASZTÁK

H-Plus csavarlazító spray, LOS 120
Alkalmazható erősen rozsdás, beragadt kapcsolódások oldására, pl. csavaroknál,
csapszegeknél. Rozsdaoldó, nedvességtaszító, korrózióvédő hatású, szilikonmentes
termék. Mindenfajta fémet tisztít, védőréteget képez a fémfelületek között, megakadályozza
a csikorgást.
Kannás kiszerelésben is elérhető, lásd a Liquid Program című fejezet 40. oldalán.
Cikkszám
C23706

Nettó ár [Ft/db]
908

ZSÍROK

Csomagolás
15 db/karton

HŰTŐ-KENŐANYAGOK
SPECIÁLIS OLAJOK

Kiszerelés
400 ml

H-Plus rozsdaoldó spray MoS2-vel, LOS 121
Molibdén-diszulfid tartalma miatt rendkívül gyors rozsdaoldó képességgel rendelkezik,
főleg beragadt csavarok lazítására alkalmas. Kiváló korrózióvédő, jó nedvességtaszító,
szilikonmentes termék.
Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
C23949

Nettó ár [Ft/db]
1 012

LIQUID PROGRAM

Kiszerelés
400 ml

KIEGÉSZÍTŐK

H-Plus rozsdaoldó SCHOCK spray, LOS 123
Ásványi olaj alapú, gyorsan ható, anyagkímélő oldószer, amely pillanatok alatt oldja a
beragadt rozsdás kötéseket. Magas kapilláris hatású szer, amely a hideg általi zsugorodást
kihasználva, beszivárog a felületek közé. Szilikon- és zsírmentes anyag, maradványok
és nyomok nélkül alkalmazható. Megakadályozza a jövőbeni rozsdásodás kialakulását.
Kiszerelés
400 ml

Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
F13248

Nettó ár [Ft/db]
2 183

Karbantartási anyagok
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H-Plus KORRO-LOCK korróziógátló film spray,
LOS 15
Védőfilmet képez a szerszámok és a precíziós részek konzerválásához. Véd az időjárás
viszontagságai ellen, nedvességkiszorító és nedvtaszító hatású, védi a fém felületeket
a korrózió ellen.

SPRAYEK

Kiszerelés
400 ml

Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
F79853

Nettó ár [Ft/db]
2 167

PASZTÁK

H-Plus kipufogó lakkspray szürke, LOS 292
Magas hőállósága miatt (+600 °C) védi a kipufogó rendszert a korrózió ellen. Gyorsan
szárad. Ajánlott még sütőkhöz, fűtésszereléshez, optikai tuninghoz.
Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
F13647

Nettó ár [Ft/db]
2 145

HŰTŐ-KENŐANYAGOK
SPECIÁLIS OLAJOK

ZSÍROK

Kiszerelés
400 ml

H-Plus matt fekete lakkspray, LOS 70
Öregedésálló, selymes-matt fekete lakk. Használható fém, üveg, műanyag, fa és gépek
festésére, jó korrózióvédő és rövid ideig +600 °C-ig hőálló anyag.
Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
C24408

Nettó ár [Ft/db]
1 740

LIQUID PROGRAM

Kiszerelés
400 ml

KIEGÉSZÍTŐK

H-Plus nemesacél spray, LOS 75
Alkalmazható sérült nemesacél és fémfelületek javítására. Fémekre jól tapad, korróziógátló,
vegyszer- és kopásálló anyag. Hőálló: +300 ºC-ig. Száradás: +20 ºC-on 10 perc.
Kiszerelés
400 ml
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Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
C24441

Nettó ár [Ft/db]
2 010

shop.haberkorn.hu

H-Plus sárgaréz spray, LOS 80
Sárgaréz színű, csillogó spray. Optimális javítóanyag, jó védelmet biztosít különböző
anyagok ellen. Alkalmazható forrasztási-, hegesztési varratok és sárga színű felületek
javítására, valamint dekorációs célokra. Intenzív tapadással jól véd az időjárás ártalmaitól,
gyorsan szárad. Hőálló: +300 ºC-ig. Száradás: +20 ºC-on 10 perc.
Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
C50185

Nettó ár [Ft/db]
2 010

SPRAYEK

Kiszerelés
400 ml

2
SKY FINE
KÖRNYEZETBARÁT
ANYAGOK

Karbantartási anyagok
Felületkezelők

PASZTÁK

H-Plus réz spray, LOS 85
Rézbevonatot képez a kezelt felületeken, hatékony védelmet bizosít az időjárás hatásai
ellen. Kopásálló, gyorsan száradó, tartós védelmet biztosító anyag. Alkalmazási terület:
ereszcsatornák és esőcsövek, ablakkeretek, csövek. Dekorációs és hobby célokra is
használható, jól tapad fa-, fém-, kő-, karton felületeken is. Hőálló: +350 °C-ig, száradás:
+20 °C-on 10 perc. Szín: réz, fényes.
Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
F79856

Nettó ár [Ft/db]
2 077

HŰTŐ-KENŐANYAGOK
SPECIÁLIS OLAJOK

ZSÍROK

Kiszerelés
400 ml

H-Plus SPEZIAL alumínium spray, matt, LOS 90

Kiszerelés
400 ml

Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
C50191

LIQUID PROGRAM

A termék a kezelt felületen sima, nem porózus filmréteget képez, ezáltal kiváló minőségű,
hőálló korrózióvédelmet, karcolásálló, kopásálló és törésálló felületet biztosít. Alkalmazható:
gépjármű kerékpántokhoz, kipufogó berendezésekhez, tehergépjármű felépítményekhez,
klíma- és szellőztető berendezésekhez, fűtőberendezésekhez, turbinákhoz, csővezetékekhez és tartozékaihoz. Elektromosan vezető anyag, ponthegesztéshez használható.
Hőálló +500 °C-ig, rövid ideig +900 °C-ig.
Nettó ár [Ft/db]
1 830

KIEGÉSZÍTŐK

H-Plus alumínium spray, fényes, LOS 93
A termék nagy tisztaságú alumíniumot tartalmaz, amely fényes felületet és az időjárási
viszontagságok ellen maximális védelmet biztosít. Alkalmazható felniken, kipufogó
rendszereken, klíma- és szellőztető berendezéseken, csőrendszereken, gépburkolatokon.
Elektromosan vezető anyag, ponthegesztéshez használható. Hőállóság: +800 °C-ig.
Kiszerelés
400 ml

Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
F13932

Nettó ár [Ft/db]
1 830

Karbantartási anyagok
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H-Plus SPEZIAL cinkspray, LOS 95

SPRAYEK

Kiváló minőségű, gyorsan száradó, hosszú távon tartós korrózióvédelmet biztosító
anyag. 95%-os cinktartalommal, nem porózus, nem repedező védőfilmet képez, víz-,
rozsda- és sóálló felületet biztosítva. Sóállóság: DIN 53167/50021 szerint. Ajánlott
karosszériamunkákhoz, fúrási és hegesztési felületek javítására, alapozásra. Elektromosan
vezető, ponthegesztéshez alkalmazható közrétegként. Festhető különböző bevonó
anyagokkal. Hőálló: +500 °C-ig, rövid ideig: + 800 °C-ig.
Kiszerelés
400 ml

Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
C24420

Nettó ár [Ft/db]
1 830

H-Plus kenhető cink, LOS 96
PASZTÁK

Kenhető, magas korrózióvédelmet biztosító anyag. Gyorsan szárad, só-, rozsda- és vízálló.
Festhető, lakkozható felületet biztosít. Elektromos vezető, ponthegesztésre alkalmas.
Összetétel: 95% cink, 5% gyanta. Hőálló +500 °C-ig.
Csomagolás
8 db/karton

Cikkszám
F13948

Nettó ár [Ft/db]
6 960

HŰTŐ-KENŐANYAGOK
SPECIÁLIS OLAJOK

ZSÍROK

Kiszerelés
800 g

H-Plus cink javítóspray világos, LOS 97
Ezüstszürke, speciális, világosan csillogó anyag. Alkalmazható minden karosszériamunkához, sérült tüzihorganyzott felületek javítására. Elektromos vezető, ponthegesztéshez
használható. Fémekhez jól tapad, tartós korrózióvédelmet nyújt. Sima, pórusmentes
réteget képez, gyorsan szárad. Hőálló +500 °C-ig, rövid ideig +800 °C-ig.

LIQUID PROGRAM

Kiszerelés
400 ml

Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
C23704

Nettó ár [Ft/db]
1 830

KIEGÉSZÍTŐK

H-Plus cink-alu mix javító spray, LOS 99
Gyorsan száradó anyag, tartós védelmet biztosít minden fémfelületre. Optikailag a
tüzihorganyzott felületekhez hasonló hatást biztosít, a forrasztási, fúrási hibák és
sérült cinkrészek javítására kiválóan alkalmas. Elektromos vezető, ponthegesztéshez
használható. Hőálló +500 °C-ig.
Kiszerelés
400 ml
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Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
C24413

Nettó ár [Ft/db]
1 830
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H-Plus extra erős tisztítóhab, AERO100
Rendkívül hatékony, oldószermentes, kellemes illatú, kemény tisztítóhab, praktikus kiszerelésben. Maradvány nélkül távolítja el a nagyon makacs szennyeződéseket is, csíkmentes,
fényes felületet biztosít. Alkalmazható üveg felületeken, csempén, műanyagon, festett
és csiszolt felületeken egyaránt, a kezelt felületről antisztatikus kendővel eltávolítható.
Csomagolás
10 db/karton

Cikkszám
F79864

Nettó ár [Ft/db]
1 433

SPRAYEK

Kiszerelés
100 ml

2
SKY FINE
KÖRNYEZETBARÁT
ANYAGOK

Munkavédelem
Tisztítószerek

H-Plus habpisztoly tisztító spray, LOS 1200

Csomagolás
12 db/karton

Cikkszám
F13522

Nettó ár [Ft/db]
2 190

ZSÍROK

Kiszerelés
500 ml

PASZTÁK

Hatékonyan alkalmazható habpisztolyok gyors és tökéletes tisztításához, speciális
adagolórendszer segítségével. Feloldja a friss PU habot, megakadályozza a pisztoly
elzáródását, ezáltal biztosítja a pisztoly tökéletes működését. Használható a szelep és
a permetezőcső tisztítására is.

HŰTŐ-KENŐANYAGOK
SPECIÁLIS OLAJOK

H-Plus szivárgáskereső spray, LOS 130, LOS 135*

Kiszerelés
400 ml
400 ml

Csomagolás
12 db/karton
12 db/karton

Cikkszám
C23712
C24444

LIQUID PROGRAM

Tömítettség ellenőrző anyag, speciális korrózióellenes hatással. Segít megtalálni a tömítetlen
helyeket, alkalmas sűrített levegő, hűtőanyag, acetilén, bután, földgáz, széndioxid, oxigén
(kivéve orvosi oxigén), propán, városi gáz, nitrogén, hidrogén, ammónia rendszerek, illetve
nyomás alatt álló csővezetékek és tartályok vizsgálatára, tömítési hiányok megkeresésére
kompresszorok, acélpalackok, szerelvények, elzáró szelepek, gázálarcok, autogén és
védőgáz hegesztő berendezések, bunzen égők, szelepek és csavarzatok, légfékek stb.
esetén. Nem gyúlékony és nem mérgező, bőrbarát anyag, DIN-DVGW-nek megfelel.
Alkalmazható: 0 °C és +50 °C között, a fagyálló verzió -15 °C és +50 °C között.
Kannás kiszerelésben is elérhető, lásd a Liquid Program című fejezet 40. oldalán.
Nettó ár [Ft/db]
1 095
1 365*

* fagyálló változat

KIEGÉSZÍTŐK

H-Plus fémtisztító spray, LOS 1500
Alaposan és kíméletesen eltávolítja a makacs szennyeződéseket, oldja a gyantát, viaszt,
olajat, zsírt, koszt és ragasztómaradványokat. Víztaszító, gyorsan száradó anyag,
maradvány nélkül párolog. Ideálisan alkalmazható a felületek elő- és alaptisztításhoz.
Kannás kiszerelésben is elérhető, lásd a Liquid Program című fejezet 37. oldalán.
Kiszerelés
500 ml

Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
F13542

Nettó ár [Ft/db]
1 305

Karbantartási anyagok
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H-Plus tömítés és ragasztó eltávolító spray,
LOS 186

SPRAYEK

Diklórmetán-mentes, CFC- és aromamentes, rendkívül hatékony tixotróp anyagkeverék,
függőleges felületeken is alkalmazható. Gyorsan, alaposan és kíméletesen távolítja
el a ragasztó- és tömítésmaradványokat mindenféle felületről: fémekről, kőről, fáról,
betonról, üvegről stb. Ezen kívül alkalmazható lakk, festék, olaj, gyanta, kátrány, zsír
és kenőanyagok gyors eltávolításához gépelemekről vagy motorokról. Extra gyors és
rendkívül hatékony oldószer.
Kiszerelés
400 ml

Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
C82833

Nettó ár [Ft/db]
2 302

PASZTÁK

H-Plus speciális tisztító spray, LOS 2000
Visszamaradó anyag nélkül eltávolítja a zsírt, olajat, viaszt, elválasztó anyagokat és
ragasztókat. Víztaszító, kiváló ragasztás előtti felületelőkészítő anyag. Különösen ajánlott
festés vagy lakkozás előtti felületkezelésre, szilikonok, formaleválasztók és jelölések
eltávolítására. Gyorsan párolog, maradványanyag nélkül szárad. Műanyag felületeken
használat előtt ajánlott tesztelni az alkalmasságot.
Kannás kiszerelésben is elérhető, lásd a Liquid Program című fejezet 35. oldalán.

HŰTŐ-KENŐANYAGOK
SPECIÁLIS OLAJOK

ZSÍROK

Kiszerelés
500 ml

Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
F13560

Nettó ár [Ft/db]
1 357

H-Plus szerelő-tisztító spray, LOS 2200
Rendkívül hatékony tisztítószer gépek és gépjárművek szereléséhez és javításához,
finommechanikai munkákhoz. Gyorsan és maradványok nélkül tisztít.
Kannás kiszerelésben is elérhető, lásd a Liquid Program című fejezet 37. oldalán.
Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
F13563

Nettó ár [Ft/db]
1 770

LIQUID PROGRAM

Kiszerelés
500 ml

KIEGÉSZÍTŐK

H-Plus kontakt tisztító spray, LOS 28
Használható gépjárművek elektromos érintkezéseihez, gyújtási zavarok elhárítására.
Vízkiszorító hatású, eltávolítja az oxid- és égési maradványokat, porlerakódást és egyéb
szennyeződéseket. Különösen ajánlott mozgó kontaktterületek tisztítására (érintkezők,
gyújtáselosztó relék).
Kiszerelés
400 ml
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Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
C23921

Nettó ár [Ft/db]
1 485

shop.haberkorn.hu

H-Plus aktívhabos tisztító spray, LOS 4000
Aktív hatóanyagai miatt gyorsan és alaposan tisztít. Ajánlott kis felületek tisztításához
műhelyben, irodában, háztartásban, gépekhez és gépjármű belsőkhöz. Használható olaj,
zsír, kátrány és szerves üledék eltávolítására üvegről, műanyagról, gumiról, krómozott
vagy festett felületekről, fémről, rézopálról, kőről, szőnyegről. Antisztatikus, nem maró
hatású termék, használata során nem képződnek korrozív gőzök.
Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
C23666

Nettó ár [Ft/db]
1 530

SPRAYEK

Kiszerelés
500 ml

PASZTÁK

H-Plus üvegtisztító habspray, LOS 4100
Praktikus és hatékony habtisztító, gyors tisztítást tesz lehetővé. Különösen ajánlott
üvegfelületekre: ablaküvegre, polikarbonát (PC) szélvédőkre, autóüvegekre, fényszórókra,
üvegasztalokra stb. A termék aktív hatóanyagokat tartalmaz, amelyek gyorsan oldják a
különböző szennyeződéseket.
Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
C23878

Nettó ár [Ft/db]
1 702

HŰTŐ-KENŐANYAGOK
SPECIÁLIS OLAJOK

ZSÍROK

Kiszerelés
500 ml

2
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H-Plus elektronikai tisztítóspray, LOS 4150
Hatékonyan távolítja el az oxidréteget, égésnyomokat, porlerakódást és más, kúszóáramot
okozó felületi szennyeződéseket. Ajánlott relékhez, gyújtáselosztókhoz, feszültségmérőkhöz, mindenfajta elektromos és elektronikus géphez, berendezéshez. Alkalmas
statikusan érintkező felületek, csatlakozók, csavarok megtisztítására is. Anyagmaradvány
nélkül elpárolog.
Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
C24388

Nettó ár [Ft/db]
2 415

LIQUID PROGRAM

Kiszerelés
400 ml

KIEGÉSZÍTŐK

H-Plus citrusos ipari tisztítóspray, LOS 4200
Az ipar minden területére ajánlott multifunkciós spray, rendkívül hatékony ápoló és
karbantartó szer. Csavarlazító hatású, korrózióvédő, nedvességtaszító, finomkenésű
anyag, kiváló kúszóképességgel.
Citrom illatú, természetes hatóanyagokat tartalmazó tisztítószer. Alkalmas ragasztó- és
címkemaradványok, graffiti, zsír, olaj, gyanta és kátrány gyors eltávolítására. Mindenféle
színtartó, nem nedvszívó felületen alkalmazható.
Kannás kiszerelésben is elérhető, lásd a Liquid Program című fejezet 38. oldalán.
Kiszerelés
400 ml

Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
C24372

Nettó ár [Ft/db]
1 965

Karbantartási anyagok
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H-Plus gumiápoló spray, LOS 9800
Autómosás után a gépjármű gumi és műanyag részeinek ápolására ajánlott termék. Az
elöregedett gumi és műanyag részek színeit, felületét optikailag felújítja, ápolttá teszi.
Kannás kiszerelésben is elérhető, lásd a Liquid Program című fejezet 39. oldalán.
Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
F79873

Nettó ár [Ft/db]
2 040

SPRAYEK

Kiszerelés
400 ml

PASZTÁK

H-Plus műszerfal tisztító spray, LOS 7000
Kellemes illatú, kímélő tisztítószer. Ajánlott szerelvényekhez, gumi és műanyag felületekhez,
autókárpithoz. Színfrissítő hatású, antisztatikus felületet biztosít. PH-érték: 5.
Kannás kiszerelésben is elérhető, lásd a Liquid Program című fejezet 39. oldalán.

Csomagolás
6 db/karton

Cikkszám
F80006

Nettó ár [Ft/db]
2 445

HŰTŐ-KENŐANYAGOK
SPECIÁLIS OLAJOK

ZSÍROK

Kiszerelés
500 ml

H-Plus műszerfal ápoló spray, LOS 7150
A termék a gépjárművek belső terében a műanyag és gumi részek, szerelvények,
műanyag burkolatok ápolására, színfrissítésére alkalmas. Narancs illatú, portaszító
hatású, antisztatikus, megakadályozza a csikorgást.
Kannás kiszerelésben is elérhető, lásd a Liquid Program című fejezet 39. oldalán.

LIQUID PROGRAM

Kiszerelés
400 ml

Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
C23650

Nettó ár [Ft/db]
1 657

KIEGÉSZÍTŐK

H-Plus gép- és műhelytisztító spray HS, LOS 7200
Eltávolítja az erős olaj- és zsírszennyeződést, valamennyi műhelypadlóról, aknából,
valamint a géprészekről. Mosóberendezésekhez is használható. PH-érték: 11,4.
Kannás kiszerelésben is elérhető, lásd a Liquid Program című fejezet 35. oldalán.
Kiszerelés
500 ml
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Csomagolás
6 db/karton

Cikkszám
F80037

Nettó ár [Ft/db]
1 702
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H-Plus üvegtisztító spray HS, LOS 7400
Gyorsan, csíkmentesen és alaposan tisztítja az autók szélvédőjét, tükröket, fényszórókat,
keretet, ablaküveget, üvegasztalt. Eltávolítja a füst és nikotin maradványokat, olajat,
zsírt. PH-érték: 11.
Kannás kiszerelésben is elérhető, lásd a Liquid Program című fejezet 38. oldalán.
Csomagolás
6 db/karton

Cikkszám
C43656

Nettó ár [Ft/db]
1 703

SPRAYEK

Kiszerelés
500 ml

PASZTÁK

H-Plus hideg zsíroldó spray, LOS 7600
Ásványi olaj mentes koncentrátum gépek, gépalkatrészek és motorrészek tisztítására,
zsírtalanítására. Könnyen és gyorsan oldja a zsír-és olajszennyeződéseket. PH-érték: 11,2.
Használat után nem szükséges a felület utókezelése (vízzel történő mosása).
Kannás kiszerelésben is elérhető, lásd a Liquid Program című fejezet 38. oldalán.
Csomagolás
6 db/karton

Cikkszám
F80090

Nettó ár [Ft/db]
2 258

HŰTŐ-KENŐANYAGOK
SPECIÁLIS OLAJOK

ZSÍROK

Kiszerelés
500 ml

2
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H-Plus kátrányeltávolító spray, LOS 7700
Gyorsan és kíméletesen távolítja el a kártányt, bitument, olaj- és zsírszennyeződéseket,
viaszt és ragasztómaradványokat. A nehezen elérhető helyeken is hatékonyan alkalmazható. Sav- és lúgmentes, kémiailag semleges hatású, ideiglenes korrózióvédelmet nyújt.
Kannás kiszerelésben is elérhető, lásd a Liquid Program című fejezet 34. oldalán.
Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
F13918

Nettó ár [Ft/db]
1 530

LIQUID PROGRAM

Kiszerelés
400 ml

KIEGÉSZÍTŐK

H-Plus felnitisztító spray HS, LOS 7800
Gyorsan távolítja el a fékezéskor keletkezett port és olajat, valamint az utcai koszt
bármilyen felniről. Erős szennyeződésekkel szemben is nagyon hatékony. Nem károsítja
sem a gumi, sem a műanyag felületeket.
Kannás kiszerelésben is elérhető, lásd a Liquid Program című fejezet 34. oldalán.
Kiszerelés
500 ml

Csomagolás
6 db/karton

Cikkszám
F80153

Nettó ár [Ft/db]
1 897

Karbantartási anyagok
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H-Plus klímatisztító spray, LOS 835
Hagyományos gépjármű klímákhoz ajánlott, tisztítja és fertőtleníti a berendezést. Gyorsan
és hatékonyan megszünteti a szagokat, megállítja a gombák és baktériumok szaporodását.
A hatóanyag a műszerfalról, a klimaberendezés nyílasain keresztül juttatható a klímába
egy 50 cm-es csövön keresztül.
Csomagolás
12 db/karton

Cikkszám
C24394

Nettó ár [Ft/db]
1 725

SPRAYEK

Kiszerelés
400 ml

PASZTÁK

H-Plus klímafrissítő spray, LOS 838
A citromillatú termék segítségével a klímaberendezésekből a rossz szag gyorsan és
egyszerűen eltávolítható, elpusztítja a gombákat és spórákat. A kisméretű flakon praktikus
és könnyen kezelhető.
Csomagolás
12 db/karton

Cikkszám
F13736

Nettó ár [Ft/db]
2 445

HŰTŐ-KENŐANYAGOK
SPECIÁLIS OLAJOK

ZSÍROK

Kiszerelés
100 ml

H-Plus graffiti eltávolító spray, LOS 8400
Kiváló minőségű, oldószerbázisú termék. A nemkívánatos grafitik eltávolítására szolgál.
Majdnem minden felületre használható: fa, fém, aszfalt, fal stb. Sztirpor vagy vinil tartalmú
műanyag esetében nem alkalmazható! A termék ólom-, kadmium- és aromamentes,
biológiailag lebontható, FCKW mentes.
Kannás kiszerelésben is elérhető, lásd a Liquid Program című fejezet 38. oldalán.

LIQUID PROGRAM

Kiszerelés
500 ml

Csomagolás
6 db/karton

Cikkszám
D80410

Nettó ár [Ft/db]
4 312

KIEGÉSZÍTŐK

H-Plus akkupólus védő spray, LOS 845
Az akkupólus védő spray egy öregedésálló, termikusan és mechanikusan kiválóan
terhelhető zsírspray. Víztaszító hatású, rozsda elleni védelemre kiválóan alkalmas.
Használható: -30 °C-tól +160 °C-ig.
Kiszerelés
400 ml
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Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
C24380

Nettó ár [Ft/db]
1 965

shop.haberkorn.hu

H-Plus szilikon lemosó spray, LOS 9300
Eltávolítja a szilikon-, zsír-, olaj- és viaszmaradványokat. Nem károsítja a kikeményedett
lakkot, gyorsan hat. Különösen ajánlott olyan helyekre, ahol a beszáradt szennyeződés
a további munkát akadályozza. Nem hígítható, a kezelt felületről le kell törölni.
Kannás kiszerelésben is elérhető, lásd a Liquid Program című fejezet 36. oldalán.
Csomagolás
6 db/karton

Cikkszám
F80191

Nettó ár [Ft/db]
3 165

SPRAYEK

Kiszerelés
500 ml

PASZTÁK

H-Plus nemesacél tisztítóspray HS, LOS 9400
Savas tisztítóanyag, mindenféle szennyeződés eltávolítására ajánlott, főleg nemesacél- és színesfém felületről. Rendkívül hatékony, kellemes illatú, jó kúszóképességű
termék. Eltávolítja a kálcium lerakódásokat, cementmaradványokat, zsírokat, olajokat
és gyantákat. Antisztatikus hatású, megóvja a felületeket a további szennyeződésektől
és az opálosodástól. PH-érték: 2,2.
Kannás kiszerelésben is elérhető, lásd a Liquid Program című fejezet 39. oldalán.
Cikkszám
F80215

Nettó ár [Ft/db]
1 897

ZSÍROK

Csomagolás
6 db/karton

HŰTŐ-KENŐANYAGOK
SPECIÁLIS OLAJOK

Kiszerelés
500 ml

H-Plus ULTRA nemesacél tisztítóspray, LOS 9480

Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
F13940

LIQUID PROGRAM

Ajánlott nagy felületek alapos és csíkmentes tisztításához, eltávolítja az ujjlenyomatokat,
kenőanyag maradványokat és vékony filmréteget képez a felületen. Hosszantartó
védelmet biztosít a nemesacél felületeknek, vízlepergető hatású, megakadályozza a
további szennyeződések és az ujjlenyomatok lerakódását. Szagtalan, íztelen termék,
megfelel a DAB10 és az Európai Gyógyszerkönyv előírásainak. Korrózióvédő, fagypont
alatt és magas hőmérsékleten is hatékony, magas üzemi nyomáson is hosszútávú,
hatékony kenést biztosít. Szilikon-, grafit-, MoS2-, PCB-, kén-, nitrit-, kadmium-, klorid- és
ólommentes anyag.
Kannás kiszerelésben is elérhető, lásd a Liquid Program című fejezet 39. oldalán.
Kiszerelés
400 ml

Nettó ár [Ft/db]
3 060

KIEGÉSZÍTŐK

H-Plus univerzális tisztítóspray HS, LOS 9500
Univerzális tisztítószer, eltávolítja a kenőanyagot, olajat, zsírt az ipari padlóról, falról,
műanyagról, mosdóról, gépjárműről, gépekről, ipari berendezésekről. Használható
nagynyomású gőzborotvába, padlótisztítókba és habtisztítóba. PH-érték: 11.
Kannás kiszerelésben is elérhető, lásd a Liquid Program című fejezet 36. oldalán.
Kiszerelés
500 ml

Csomagolás
6 db/karton

Cikkszám
F80226
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Nettó ár [Ft/db]
1 703

Karbantartási anyagok
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H-Plus formaleválasztó spray, LOS 144

SPRAYEK

Speciális formaleválasztó adalékot tartalmazó készítmény, amely kiválóan alkalmazható
gumi- és műanyagformázáskor az extrudálás és préselés műveleteinél. Minősége
megfelel a Német Gyógyszerköny tisztasági követelményeinek (DAB). A munkadarab
könnyen elválik a szerszámtól, annak anyagában, felületén elváltozást nem okoz.
Víztaszító. A szilikon-, gyanta- és savmentes hatóanyagnak köszönhetően a kezelt
felületek festhetőek, feliratozhatóak. Korrózióvédő hatású, nagy nyomáson és hidegben
is alkalmazható, stabil és tartós kenést biztosító anyag. Hőálló: -20 °C-től +140 °C-ig.
Kannás kiszerelésben is elérhető, lásd a Liquid Program című fejezet 40. oldalán.
Kiszerelés
400 ml

Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
C39554

Nettó ár [Ft/db]
1 350

PASZTÁK

H-Plus hegesztési cseppleválasztó spray, LOS 230
Szilikonmentes, szintelen, szagtalan anyag. Alkalmazható hegesztéstechnikában,
megakadályozza a gázfúvókán és a munkadarab felületén a tapadást és a ráégést,
védi a hegesztőfúvókát. Nagy hatékonyságú anyag, lehetővé teszi a gyors fúvókacserét.
A kezelés után a munkadarab mázolható, galvanizálható, brünírozható és elaxálható.
Műanyagiparban formaleválasztóként is használható.
Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
C23709

Nettó ár [Ft/db]
923

HŰTŐ-KENŐANYAGOK
SPECIÁLIS OLAJOK

ZSÍROK

Kiszerelés
400 ml

H-Plus hegesztési cseppleválasztó spray
vízbázisú, LOS 233
Szilikonmentes, átlátszó anyag. Alkalmazható hegesztéstechnikában, megakadályozza

LIQUID PROGRAM

a gázfúvókán és a munkadarab felületén a tapadást és a ráégést, védi a hegesztőfúvókát.
Nem gyúlékony. Hatékonyan alkalmazható fémen, műanyagon, üvegen és kerámián a
hegesztési gyöngyök ellen.
Kannás kiszerelésben is elérhető, lásd a Liquid Program című fejezet 41. oldalán.
Kiszerelés
400 ml

Csomagolás
12 db/karton

Cikkszám
F52636

Nettó ár [Ft/db]
1 057

KIEGÉSZÍTŐK

H-Plus hidegindító spray, LOS 285
Mindenfajta motor azonnali indításához ajánlott, alacsony hőmérsékleten és nedves
környezetben is. Használható dízel- és benzinmotorokhoz egyaránt, fűnyírókhoz, targoncákhoz, traktorokhoz, motorcsónakokhoz, építőipari gépekhez, motoros fűrészekhez,
szivattyúkhoz stb. Kíméli az akkumulátort és a motort, megakadályozza a porlasztó
jegesedését. Különösen ajánlott ritkán használt motorokhoz.
Kiszerelés
400 ml
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Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
F13635

Nettó ár [Ft/db]
1 935

shop.haberkorn.hu

H-Plus ragasztó spray, LOS 350
Kontakt ragasztóanyag, nagy felületen gyors ragasztáshoz ajánlott. A szórófej állítható.
Alkalmazható karton, papír, bőr, gipszkarton szigetelés stb. ragasztásához, használata
gazdaságos, egyszerű és tiszta. Gyorsan száradó, erős ragasztóanyag.
Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
F13672

Nettó ár [Ft/db]
2 445

SPRAYEK

Kiszerelés
400 ml

2
SKY FINE
KÖRNYEZETBARÁT
ANYAGOK

Karbantartási anyagok
Speciális sprayek

PASZTÁK

H-Plus fagyasztó spray, LOS 500
Ideális anyag termikus környezetben keletkező hibák lokalizálásához, elektronikai zárlatok
kereséséhez. Gyorsan hűt, a kezelendő felületet pár másodperc alatt -45 °C-ra hűti.
Ajánlott forrasztási munkákhoz, a forróság okozta károk megelőzéséhez. Használható
csapszegek, csapágyperselyek szerelésekor: a zsugorodást kihasználva egyszerűbbé
teszi a szerelést.
Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
F13699

Nettó ár [Ft/db]
3 457

HŰTŐ-KENŐANYAGOK
SPECIÁLIS OLAJOK

ZSÍROK

Kiszerelés
400 ml

H-Plus sűrített levegő spray, LOS 505

Kiszerelés
400 ml

Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
F13719

LIQUID PROGRAM

Alkalmas mindenfajta portalanításra, ki- és lefúvatásra, a nehezen megközelíthető
helyeken is. Ajánlott elektromos, elektronikai és optoelektronikai berendezésekhez,
ill. karbantartási és javítási munkák előtt a finommechanikai és elektromos szerelési
pontok, pl: olvasófejek, patronok, szigetelők, szerelvények, irodai gépek, fénymásolók,
faxok, mágneslemez-fejek, hangszedők, hanglemezek, kvarcórák stb. portalanítására
és tisztítására.
Nettó ár [Ft/db]
3 457

KIEGÉSZÍTŐK

H-Plus korrózióvédő viaszspray, LOS 510
Elektromos kapcsolódási pontokra ajánlott, kiválóan tapadó, víztaszító védőréteget képző
anyag. Átlátszó, matt felületet képez. Konzerválja a fémtiszta anyagokat, krómozott és
alumínium felületeket, korrózió elleni védelmet biztosít az alvázakon és karosszériaelemeken, ajtókon stb. Időjárásálló, tartós hatású anyag. Ajánlott gépjárművekhez, építőipari
gépekhez és mezőgazdasági eszközökhöz, ill. szerszámok konzerválására. Használható
fához és műanyaghoz is, nedvesség elleni védelemre. Hőállóság: -30 °C-től + 90 °C-ig.
Kiszerelés
400 ml

Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
F13723

Nettó ár [Ft/db]
2 310

Karbantartási anyagok
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H-Plus lánc- és drótkötél kenőanyag spray,
LOS 105
Nagy terhelésű hajtóművekhez, láncokhoz, kötelekhez, lánchajtóművekhez, görgő- és

SPRAYEK

golyós csapágyakhoz, fogaskerekekhez és más, gyorsan mozgó gépalkatrészekhez
ajánlott. Kiváló kenőképességgel rendelkező, konzerváló, korrózióvédő anyag, csökkenti
a súrlódást és a kopást. Elasztikus védőfilm réteget képez a felületeken, amely só-,
sav- és lúgálló, víz- és szennyeződés taszító, hosszú ideig tartó kenést biztosít a nehezen
elérhető helyeken is. Időjárásálló. Hőálló: -30 °C-től + 200 °C-ig.
Kiszerelés
400 ml

Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
C23587

Nettó ár [Ft/db]
2 010

PASZTÁK

H-Plus nagyteljesítményű láncspray, LOS 110
Extrém magas üzemnyomásra ajánlott, nagy tapadóképességű, rugalmas, hosszú
ideig ható kenőzsír. Autók, kerékpárok, motorkerékpárok, készülékek stb. kenésére
ajánlott. Alkalmazható láncok, sodronykötelek, rudazatok, O-gyűrűk, zsanérok, csuklók,
golyóscsapágyak, csigasorok, fogaskerekek és belső csapágyak kenésére. Hőállóság:
-30 °C-tól + 200 °C-ig.

HŰTŐ-KENŐANYAGOK
SPECIÁLIS OLAJOK

ZSÍROK

Kiszerelés
400 ml

Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
C24061

Nettó ár [Ft/db]
2 183

H-Plus ápoló spray, LOS 168

LIQUID PROGRAM

Kenést, ápolást és védelmet biztosító univerzális anyag, amely kosz, olaj és zsír elleni
védelemhez ajánlott. Megakadályozza a berágódást, összeragadást és a csikorgást.
Alkalmazható gumi- és műanyagiparban kenőanyagként, védi a gépeket és az eszközöket
a víztől és a rozsdától, impregnáló hatású anélkül, hogy zsírosítana. Védi a műanyag
alkatrészek felületét, gátolja a berepedéseket és fényes felületet biztosít. Ne használja,
ha a felületet tovább kezelik: festik, lakkozzák stb!
Kiszerelés
400 ml

Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
F13464

Nettó ár [Ft/db]
1 462

KIEGÉSZÍTŐK

H-Plus szilikon spray, LOS 170
Tisztítást, kenést és védelmet biztosító anyag. Korrózióvédő és nedvességtaszító hatású,
megszünteti a szorulást, csikorgást és tapadást. Stabil kenő-, csúszó- és védőréteget
képez. Alkalmazható műanyagoknál és gumi-fém alkatrészeknél: a műanyag nem lesz
törékeny, a gumi nem lesz rideg, a fémrészeket pedig védi a nedvességtől és a rozsdától.
Megakadályozza az alkatrészek tapadását, impregnáló hatású anélkül, hogy zsírosítana.
Antisztatikus.
Kannás kiszerelésben is elérhető, lásd a Liquid Program című fejezet 41. oldalán.
Kiszerelés
400 ml
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Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
C23622

Nettó ár [Ft/db]
1 305

shop.haberkorn.hu

H-Plus szilikon JET spray, LOS 172

Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
F13492

SPRAYEK

Zsírmentes kenő-, védő- és elválasztó anyag. A spray új fejkialakításának köszönhetően
a kenőanyag porlasztás nélkül, közvetlenül a felhasználás helyére juttatható, foltmentes és láthatatlan, nem gyantásodó kenést biztosít. Használható fához, gumihoz és
fémekhez, gépek és berendezések tisztítására, kenésére és védelmére. Jól tapadó,
vízlepergető, hőálló és antisztatikus anyag. Ápolja a gumi alkatrészeket, a fémrészeket
védi a nedvességtől és a rozsdától, a műanyag részeket védi a berepedéstől és fényes
felületet biztosít. A vágószerszámoknál könnyű és tiszta vágást biztosít, szállítószalagok
és csúszdák esetében meggátolja a letapadást, a papír- és fafeldolgozásban meggátolja
a ragasztóanyagok lerakódását a préseken és vezető elemeken.
Kiszerelés
400 ml

Nettó ár [Ft/db]
1 305

PASZTÁK

H-Plus teflonspray, LOS 210
Zsírmentes, teflonbázisú, hatékony formaleválasztó, kenő- és csúszóanyag, különösen
ajánlott fa-, műanyag és gumiipari felhasználásra olyan esetekben, amikor a szilikon- vagy
olajtartalmú karbantartási anyagok nem használhatóak. Alkalmas vezetékekhez, csúszó
sínekhez, fogaskerekekhez, szállítószalagokhoz, láncokhoz, vágószerszámokhoz,
finommechanikai menetekhez. Puha és kemény anyagok érintkezésénél (pl. gumi-üveg)
megszünteti a csikorgást. Alkalmazható: -50 °C-től +260 °C-ig (rövid ideig).
Cikkszám
C39570

Nettó ár [Ft/db]
2 445

ZSÍROK

Csomagolás
15 db/karton

HŰTŐ-KENŐANYAGOK
SPECIÁLIS OLAJOK

Kiszerelés
400 ml

H-Plus tisztító kenőolaj spray, LOS 245
Többcélú kenőolaj magas tisztító és kenőhatással. Ajánlott gépek, járművek és szerszámok
karbantartásához. Hosszú kenési intervallumokat biztosító, kitűnő korrózióvédő, jó
kúszóképességű és gyors nedvességkiszorító hatású anyag.
Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
C82737

Nettó ár [Ft/db]
2 445

LIQUID PROGRAM

Kiszerelés
400 ml

2
SKY FINE
KÖRNYEZETBARÁT
ANYAGOK

Karbantartási anyagok
Zsírsprayek, olajsprayek

KIEGÉSZÍTŐK

H-Plus fúró-vágóolaj spray, LOS 248
Veszélyes anyagoktól mentes, kiemelkedő hűtőtulajdonságokkal rendelkező vágóolaj.
Ajánlott acél, valamint színes és nem színes fémek megmunkálásához: fúráshoz,
maráshoz, fűrészeléshez, esztergáláshoz stb. Kiváló felületminőséget biztosít, jó kenőteljesítménye megnöveli a szerszámok élettartamát. Magas, tartós terhelés esetén is
nagy vágósebességet biztosít.
Kannás kiszerelésben is elérhető, lásd a Liquid Program című fejezet 41. oldalán.
Kiszerelés
400 ml

Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
C23636

Nettó ár [Ft/db]
1 755

Karbantartási anyagok
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H-Plus vágóolaj spray, LOS 250

SPRAYEK

Nagyteljesítményű, ásványiolaj mentes vágóolaj, fúró-, vágó- és marószerszámok
hűtő- és kenőanyaga. Mindenfajta fémhez ajánlott, különösen menetvágáshoz. Használata rendkívül gazdaságos. Jó kenőteljesítménye nagy vágási sebességet és ez által
rövidebb megmunkálási időt tesz lehetővé. Kiváló felületminőséget biztosít, a csökkentett
anyagkopással megnöveli a szerszámok élettartamát.
Kannás kiszerelésben is elérhető, lásd a Liquid Program című fejezet 41. oldalán.
Kiszerelés
400 ml

Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
C24090

Nettó ár [Ft/db]
2 580

PASZTÁK

H-Plus vágóolaj (élelmiszeripari) spray DVGW,
LOS 252
Hőálló fúróolaj keverék, ajánlott fúráshoz, maráshoz, vágáshoz. Összetételénél fogva a
termék élelmiszeripari felhasználásra, ill. ivóvíz vezetékek szereléséhez alkalmas. DVGW
által ellenőrzött. Nem tartalmaz semmilyen agresszív összetevőt, véd a korrózió ellen.
Csomagolás
12 db/karton

Cikkszám
F80232

Nettó ár [Ft/db]
2 738

HŰTŐ-KENŐANYAGOK
SPECIÁLIS OLAJOK

ZSÍROK

Kiszerelés
400 ml

H-Plus fúrótokmány paszta spray +1250 °C,
LOS 415
Hidraulikus, pneumatikus szerszámokhoz, fúrókalapácsokhoz, ill. feszítőszerszámokhoz
ajánlott kenőpaszta. jelentősen csökkenti a súrlódást, megnöveli az eszközök élettartamát.
Ellenáll forró- és hidegvíznek, savaknak, lúgoknak. Hőállóság: -30 °C-től +1200 °C-ig.
1 kilogrammos, pasztás kiszerelésben is elérhető, lásd a Paszták című fejezet 27. oldalán.

LIQUID PROGRAM

Kiszerelés
400 ml

Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
F80234

Nettó ár [Ft/db]
3 165

KIEGÉSZÍTŐK

H-Plus HD kenőanyag spray, LOS 265
Natúr színű, hosszú élettartamot biztosító kenőanyag, különösen ajánlott nagyon terhelt
gördülő- és csúszócsapágyakhoz. Kopásálló, jó tapadóképességű, kiemelkedő oxidációs
ellenálló képességű, vízálló, hőálló és korrózióvédő anyag. Különösen ajánlott nehéz
üzemi feltételek mellett, erős rezgésnek és ütéseknek kitett elemekhez. Alkalmazható
gépjárművek, ipari berendezések és építőipari gépek kenéséhez, -40 °C-től +200 °C-ig
terjedő hőmérséklet tartományban.
Kiszerelés
400 ml
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Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
C23562

Nettó ár [Ft/db]
2 265

shop.haberkorn.hu

H-Plus teflonos lánckenő spray, LOS 267
Nagy terhelhetőségű, kopásálló, kitűnő tapadóképességű, fehér színű lánckenő anyag.
A nehezen hozzáférhető helyeken is könnyen alkalmazható, teflon tartalma miatt hő- és
vízálló, korrózióvédő. Különösen ajánlott motorkerékpárok láncaihoz. O-gyűrűkhöz is
használható. Hőálló: -30 °C-től +120 °C-ig.
Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
F13574

Nettó ár [Ft/db]
2 355

SPRAYEK

Kiszerelés
400 ml

2
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Karbantartási anyagok
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PASZTÁK

H-Plus HD hőálló zsírspray, LOS 268
Nagy terhelhetőségű, víztaszító és saválló kenőanyag, nagyon jó kúszó és tapadó
képességgel. Olyan mechanikus részek kenésére ajánlott, amelyek erős rezgésnek,
lökéseknek vannak kitéve. O-gyűrűkhöz is használható. Hőállóság: -40 °C-től +200 °C-ig.
Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
F13605

Nettó ár [Ft/db]
2 355

HŰTŐ-KENŐANYAGOK
SPECIÁLIS OLAJOK

ZSÍROK

Kiszerelés
400 ml

H-Plus fehér szórózsír spray, LOS 35
Univerzális anyag az ipar minden területére, karbantartási és ápolási célokra. Korrózióvédő hatású, megakadályozza a kopást és a csikorgást. Ajánlott gépjárművekhez,
motorkerékpárokhoz, csapágyakhoz, láncokhoz, kerekekhez, zsanérokhoz, valamint
kenőzsírként építőipari és mezőgazdasági gépekhez. Nehezen megközelíthető helyekre
is alkalmazható. Hőálló -30 °C-től +120 °C-ig.
Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
F13664

Nettó ár [Ft/db]
1 725

LIQUID PROGRAM

Kiszerelés
400 ml

KIEGÉSZÍTŐK

H-Plus fehér teflonos szórózsír spray, LOS 444
Olyan részek kenésére ajánlott, amelyek súrlódásnak, rezgésnek, lökéseknek vannak
kitéve. Fehér színű anyag, ezáltal optimálisan alkalmazható karbantartási munkáknál
pl. az autók karosszériáján, teherautók kabinján stb. Hőállóság: -30 °C-től + 120 °C-ig.
Kiszerelés
400 ml

Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
F02123

Nettó ár [Ft/db]
2 115

Karbantartási anyagok
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H-Plus multifunkciós ápoló spray MULTI-7,
LOS 40
Az ipar minden területére ajánlott multifunkciós spray, rendkívül hatékony ápoló és
karbantartó szer. Csavarlazító hatású, rozsdaeltávolító, korrózióvédő, nedvességtaszító,
finomkenő anyag, kiváló kúszóképességgel.
Kannás kiszerelésben is elérhető, lásd a Liquid Program című fejezet 37. oldalán.

SPRAYEK

Kiszerelés
400 ml

Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
C23601

Nettó ár [Ft/db]
1 402

PASZTÁK

H-Plus tapadózsír spray, fehér, LOS 400
Extrém tapadóképességű, tartós kenést biztosító, fehér színű zsír, kiváló víz- és hőállósággal. Alkalmazható autók, láncok és kötelek kenéséhez. Nem csöpögő kenőréteget
biztosít, csökkenti a súrlódást, jelentős mértékben gátolja az elhasználódást. Hőálló
+200 °C-ig.
Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
C24055

Nettó ár [Ft/db]
1 897

HŰTŐ-KENŐANYAGOK
SPECIÁLIS OLAJOK

ZSÍROK

Kiszerelés
400 ml

H-Plus Anti-Seize hőálló rézpaszta szerelő
spray, LOS 420

LIQUID PROGRAM

Ajánlott kenéshez, szigeteléshez és korrózióvédelemre, különösen magas hőmérséklettel
terhelt kapcsolódási helyeken, ahol szétszerelési problémák lehetnek. Alkalmazható
belsőégésű motorok csavar összeköttetéseinek kenéséhez, forrógáz vezetékek cső-,
karima- és szerelvények csavarzatához, fékpofákhoz, dobfékek fékkulcsához. Lehetővé
teszi a későbbi roncsolásmentes szétszerelést. Hőálló -40 °C-től +1150 °C-ig.
1 kilogrammos, pasztás kiszerelésben is elérhető, lásd a Paszták című fejezet 27. oldalán.
Kiszerelés
400 ml

Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
C23823

Nettó ár [Ft/db]
3 150

KIEGÉSZÍTŐK

H-Plus Anti-Seize hőálló kenőanyag spray,
LOS 430
Ezüst színű, hőálló kenőanyag. Kiválóan alkalmazható nagy nyomáson, ellenáll az édesvagy sósvizes hatásoknak, a legtöbb gáznak, savaknak és lúgoknak. Korrózióvédő hatású,
megakadályozza a berágódást és a rozsdásodást. Ajánlott alumíniumhoz és más fémekhez
olyan helyekre, ahol meg kell akadályozni a berágódást és a korróziót: csavarokhoz,
csapokhoz, szelepekhez, karimákhoz, illetve minden olyan helyen, ahol fontos a könnyű
szétszerelhetőség. Használható alumínium és magnézium öntvények csavarzatainak
a leválasztásához, menetvágáshoz és préskovácsoló szerszámok kenéséhez. Hőálló
-180 °C-tól +1200 °C-ig.
Kiszerelés
400 ml
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Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
C50467

Nettó ár [Ft/db]
3 060
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H-Plus teflonos ápoló spray PREMIUM, LOS 44
Ásványi olaj alapú, nagyteljesítményű ápoló- és karbantartó anyag, erős kúszóképességgel.
Gyors vízkiszorító hatású, optimális tisztító hatással. Oldja a rozsdát (pl. szelepekről,
zsanérokról) és meghosszabbítja a termékek élettartamát. Teflon tartalma miatt hatékonyan
csökkenti a súrlódást.
Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
F13690

Nettó ár [Ft/db]
2 010

SPRAYEK

Kiszerelés
400 ml

2
SKY FINE
KÖRNYEZETBARÁT
ANYAGOK

Karbantartási anyagok
Zsírsprayek, olajsprayek

PASZTÁK

H-Plus Anti-Seize hőálló kerámia szerelőpaszta
spray, LOS 470/472*
Fehér színű fémmentes spray, alkalmazható nagy terhelésnek kitett csúszó felületek
kezeléséhez. Leválasztó anyagként használható magas hőhatásnak kitett alkatrészeknél:
motoroknál, turbináknál, égőknél, generátoroknál. Nagyon jó kenőhatású, elhasználódást
csökkentő, korrózióvédő anyag. Hőálló -40 °C-től +1400 °C-ig.
Csomagolás
15 db/karton
12 db/karton

Cikkszám
C39589
F83311

Nettó ár [Ft/db]
3 248
4 650*

ZSÍROK

Kiszerelés
400 ml
200 ml

HŰTŐ-KENŐANYAGOK
SPECIÁLIS OLAJOK

* – LOS 472 spray

H-Plus védőolaj spray, LOS 48
Ásványi olaj alapú, szilikon- és zsírmentes kenő- és ápolóanyag, univerzális felhasznállásra.
Tartós külső- és belső kenést biztosít minden mozgó alkatrésznek.
Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
F80292

Nettó ár [Ft/db]
2 288

LIQUID PROGRAM

Kiszerelés
400 ml

KIEGÉSZÍTŐK

H-Plus fehér szerelő spray, LOS 490
Kenőanyag szereléshez és fém szerkezeti elemek bejáratásához. Megakadályozza a
kimaródást és barázdaképződést, jól tapad, nyomásálló, súrlódáscsökkentő, megkönnyíti
a szétszerelést. Alkalmazható: gépek és hajtóművek bejáratásához kenőanyagként, bordástengelyekhez, fogaskerék áttétekhez, csavarhajtáshoz, váltóművekhez, szivattyúkhoz,
gördülő- és golyós csapágyakhoz, valamint tárcsák, kerekek és karimák szereléséhez.
Hőálló: -30 °C-től +180 °C-ig.
Kiszerelés
400 ml

Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
F80296

Nettó ár [Ft/db]
3 450

Karbantartási anyagok
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H-Plus többcélú olaj spray, LOS 50
Univerzális ápolóspray autókhoz, motorokhoz, finommechanikához. Ideális segítség
otthoni használathoz és profi szerelőknek. Tisztít, oldja a rozsdát, véd és konzervál.
Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
F80306

Nettó ár [Ft/db]
1 536

SPRAYEK

Kiszerelés
400 ml

PASZTÁK

H-Plus kúszóolaj spray, LOS 60
Kiváló kúszó- és tapadó képességekkel rendelkező anyag, a nehezen elérhető helyekre
javasolt. Az összes fémhez és alkatrészhez használható, tartós kenőhatású, megakadályozza az alkatrészek elhasználódását.
Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
C23808

Nettó ár [Ft/db]
1 403

HŰTŐ-KENŐANYAGOK
SPECIÁLIS OLAJOK

ZSÍROK

Kiszerelés
400 ml

H-Plus szilikonzsír spray, LOS 930

LIQUID PROGRAM

Műanyag- és gumifeldolgozó iparban, a műanyag és gumi részek ápolására és kenésére
szolgáló készítmény. Meggátolja a hegesztési salakanyag ráégését az elektromos és
védőgázas hegesztésnél. Élelmiszeripari felhasználásra kenőanyagként javasolt, öszszetevője megfelel az USDA H1 és a FDA minősítéseknek. Felhasználási hőmérséklet:
-40°C-tól +220°C-ig.

KIEGÉSZÍTŐK

Kiszerelés
400 ml
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Karbantartási anyagok

Csomagolás
12 db/karton

Cikkszám
F80310

Nettó ár [Ft/db]
5 625

shop.haberkorn.hu

H-Plus hőálló menetvédő szerelőpaszta +1250 °C,
LOS 410
Kenő- és elválasztó paszta magas üzemi hőmérsékleten, magas nyomásnak és korróziónak
kitett csavarkötésekhez ajánlott. NLGI osztály: 1, hőálló -30 °C-től +1250 °C-ig.
Csomagolás
15 db/karton

Cikkszám
F80322

Nettó ár [Ft/db]
1 688

SPRAYEK

Kiszerelés
500 g

3
SKY FINE
KÖRNYEZETBARÁT
ANYAGOK

Karbantartási anyagok
Paszták

PASZTÁK

H-Plus fúrótokmány paszta +1250 °C, LOS 415
Hidraulikus és pneumatikus szerszámokhoz, fúrókalapácsokhoz, ill. feszítőszerszámokhoz
ajánlott kenőpaszta, mely jelentősen csökkenti a súrlódást, megnöveli az eszközök
élettartamát. Ellenáll forró- és hidegvíznek, savaknak, lúgoknak. Hőálló -30 °C-től +1200 °C-ig.
400 ml-es aeroszol kiszerelésben is elérhető, lásd a Karbantartó sprayek című fejezet 22. oldalán.
Csomagolás
6 db/karton

Cikkszám
F80286

Nettó ár [Ft/db]
12 203

HŰTŐ-KENŐANYAGOK
SPECIÁLIS OLAJOK

ZSÍROK

Kiszerelés
1 kg

H-Plus rézpaszta, LOS 425/426*

Kiszerelés
50 g
100 g
1 kg

Csomagolás
8 db/karton
25 db/karton
6 db/karton

Cikkszám
F80342
F80353
C24081

LIQUID PROGRAM

Kenéshez, felületek elválasztásához és korrózióvédelemre ajánlott a hőmérsékletileg terhelt
összekötési helyekre, ahol szétszerelési probléma léphet fel: belsőégésű motorok csavarjainál, forrógáz vezetékek szerelvényeinél, kipufogócső és égéskamra csavarzatokhoz,
gáz- és olajégő rögzítésekhez, fékpofákhoz, dobfékekhez, tárcsás fékekhez. Elektromosan
vezetőképes, víz- és sósvíz ellenálló. Hőálló -40 °C-től +1150 °C-ig.
Nettó ár [Ft/db]
893
1 358
12 667*

* – LOS 426 paszta

KIEGÉSZÍTŐK

H-Plus hőálló Anti-Seize szerelőpaszta +1250 °C,
LOS 435
Alumíniumhoz és más fémekhez ajánlott termék. Minden olyan helyen használható, ahol meg
kell akadályozni a berágódást, elhasználódást, korróziót, ahol fontos a könnyű szerelhetőség
és a szétszerelhetőség. Alkalmazható alumínium és magnézium öntvények csavarzataihoz,
menetvágáshoz, rozsdamentes acél csavarozásához, kovácsoló szerszámok kenéséhez,
járműveknél csőperemhez, fémtömítésekhez. Ezüst színű. Hőálló -180 °C-től +1200 °C-ig.
400 ml-es aeroszol kiszerelésben is elérhető, lásd a Karbantartó sprayek című fejezet 24. oldalán.
Kiszerelés
50 g
500 g
1 kg

Csomagolás
10 db/karton
15 db/karton
6 db/karton

Cikkszám
F80360
F80366
F80370

Nettó ár [Ft/db]
893
9 488
16 163

Karbantartási anyagok
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H-Plus hőálló csavarpaszta PLUS +1400 °C,
LOS 440
Ezüst színű, hőálló paszta, véd a beégésektől és a korróziótól. Vegyipari, olajipari
felhasználásra ajánlott, magas hőmérsékletnek és nagy nyomásnak kitett nemesacél
csavarokhoz, fogaskerekekhez, erőmű szelepekhez. Hőálló -180 °C-től +1400 °C-ig.

SPRAYEK

Kiszerelés
1 kg

Csomagolás
6 db/karton

Cikkszám
F80400

Nettó ár [Ft/db]
19 448

PASZTÁK

H-Plus Anti-Seize hőálló kerámia paszta +1400 °C,
LOS 475
Fehér színű fémmentes paszta, magas terhelésnek kitett csúszófelületek kenéséhez.
Leválasztó anyagként hsználható magas hőhatásnak kitett alkatrészeknél: motoroknál,
turbináknál, generátoroknál. Elhasználódást csökkentő, nagyon jó kenőhatású, korrózióvédő anyag. Tartósan hőálló +1400 °C-ig.
400 ml-es aeroszol kiszerelésben is elérhető, lásd a Karbantartó sprayek című fejezet 25. oldalán.

ZSÍROK

Kiszerelés
1 kg

Csomagolás
6 db/karton

Cikkszám
F80406

Nettó ár [Ft/db]
16 230

HŰTŐ-KENŐANYAGOK
SPECIÁLIS OLAJOK

H-Plus kipufogó szerelőpaszta +1150 °C,
LOS 492
Csavar- és csatlakozó kötések szereléséhez ajánlott hőálló paszta. Kiválóan alkalmas
csövek egyszerű, gyors és gázszivárgásmentes szereléséhez. Kisebb hibák gyorsjavítására
is használható. Hőálló -30 °C-től +1150 °C-ig.

KIEGÉSZÍTŐK

LIQUID PROGRAM

Kiszerelés
100 g
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Csomagolás
25 db/karton

Cikkszám
F80518

Nettó ár [Ft/db]
1 043

shop.haberkorn.hu

H-Plus általános zsír, világos, LOS 445

Csomagolás
25 db/karton
24 db/karton

Cikkszám
F80540
C23516

SPRAYEK

Lágy és sima, világosbarna színű hőálló lítiumzsír, ásványiolaj bázisú antioxidánsokat tartalmaz. Polimer tartalma miatt kiváló tapadóképességgel rendelkező termék.
Ajánlott lassan és gyorsan futó csapágyak tartós kenésére, valamint - normál üzemi
terhelés mellett – építőipari, mezőgazdasági munkagépek zsírzására (csapágyakhoz, gömbcsuklókhoz, szivattyúkhoz) valamint töltőberendezésekhez, papíripari
gépekhez és csomagoló berendezésekhez. Jó korrózióvédő, hőstabil és víztaszító.
K2K-30/ISO-L-XCCEA2 szabánynak megfelel. Hőálló -30°C-tól +130°C-ig (rövid ideig
+150°C-ig).
Kiszerelés
80 g
400 g

4
SKY FINE
KÖRNYEZETBARÁT
ANYAGOK

Karbantartási anyagok
Zsírok

Nettó ár [Ft/db]
788
1 253

H-Plus nagy teljesítményű EP zsír, kék, LOS 446

Csomagolás
24 db/karton

Cikkszám
F21190

Nettó ár [Ft/db]
2 408

ZSÍROK

Kiszerelés
400 g

PASZTÁK

Kék színű, ásványi olaj alapú lítiumzsír. Antioxidánsokat tartalmaz, korróziógátló EP/AW
adalékokkal. Nagyon jó a mechanikus stabilitása. Ajánlott hengerekhez és csúszócsapágyakhoz, kerékcsapágyakhoz, könyökökhöz, futóművek kenéséhez, a nagy terhelésnek
kitett építőipari és mezőgazdasági gépekhez. KP2N-30,ISO-L-XCDIB2 szabványnak
megfelelő. Hőálló -30°C-től +140°C-ig (rövid ideig +220°C-ig).

HŰTŐ-KENŐANYAGOK
SPECIÁLIS OLAJOK

H-Plus nagy teljesítményű EP zsír, zöld, LOS 447
Zöld színű, ásványi olaj alapú lítiumzsír. Antioxidánsokat tartalmaz, korróziógátló EP/ AW
adalékokkal. Nagyon jó a mechanikus stabilitása. Ajánlott hengerekhez és csúszócsapágyakhoz, kerékcsapágyakhoz, könyökökhöz, futóművek kenéséhez, a nagy terhelésnek
kitett építőipari és mezőgazdasági gépekhez. KP2N-30,ISO-L-XCDIB2 szabványnak
megfelelő. Hőálló -30°C-től +140°C-ig (rövid ideig +220°C-ig).
Csomagolás
24 db/karton

Cikkszám
F29591

Nettó ár [Ft/db]
2 362

LIQUID PROGRAM

Kiszerelés
400 g

H-Plus nagynyomású HD zsír MoS2-vel, LOS 448

Kiszerelés
400 g
1 kg

Csomagolás
24 db/karton
1 db/karton

Cikkszám
F80545
F29634

KIEGÉSZÍTŐK

Fekete színű, kifejezetten nagy nyomásnak kitett részekhez ajánlott, súrlódáscsökkentő
kenőzsír. Korróziógátló, vízkiszorító hatású. Speciális, puha és rugalmas szerkezete véd
a kedvezőtlen üzemi feltételekkel szemben, megakadályozza a nagy terhelés okozta
kopást, elhasználódást. Ajánlott csapágyakhoz, járművekhez, építőipari és mezőgazdasági
gépekhez, berendezéskehez.
KFP2K-30/ISO-L-XCCEB2 szabványnak megfelel. Hőálló -30°C-től +130°C-ig, rövid
ideig: + 150˚C-ig.
Nettó ár [Ft/db]
2 932
6 945

Karbantartási anyagok
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H-Plus multi EP zsír, LOS 449
Ásványiolaj alapú lítium zsír, antioxidánsokkal. Korróziótógátló, EP/AW adalékokkal.
Terhelhető, jó mechanikus stabilitással bíró termék. Ipari, járműipari felhasználásra ajánlott
csúszó- és gördülőcsapágyakhoz. KP2K-30/ISO-L-XCCEB2 szabványnak megfelel.
Hőálló -30°C-től +120°C-ig (rövid ideig +130°C-ig).
Csomagolás
24 db/karton

Cikkszám
F29644

Nettó ár [Ft/db]
2 280

SPRAYEK

Kiszerelés
400 g

PASZTÁK

H-Plus nagyteljesítményű grafitos zsír MoS2-vel,
LOS 450
Fekete színű, magas üzemi nyomásra ajánlott zsír, MoS2-vel és EP adalékokkal. Stabil
kenést biztosító, súrlódást csökkentő, vízkiszorító hatású anyag. Extrém erős megterhelésnek kitett részekhez ajánlott: görgő- és csúszócsapágyakhoz járműiparban
és gépiparban, építőipari és mezőgazdasági gépeknél, KFP2K-30/ISO-L-XCCEB2
szabványnak megfelel. Hőálló -30 ˚C-tól +130 ˚C-ig (rövid ideig + 150 ˚C-ig).

ZSÍROK

Kiszerelés
400 g

Csomagolás
24 db/karton

Cikkszám
F80551

Nettó ár [Ft/db]
3 038

HŰTŐ-KENŐANYAGOK
SPECIÁLIS OLAJOK

H-Plus Alutec fehérolaj zsír (NSF), LOS 452
Orvosi fehérolaj alapú, alumínim- és EP/AW adalékokat, antioxidánsokat tartalmazó
kenőanyag.
Jó mechanikus stabilitású, teherbíró termék. Minden olyan területre ajánlott, ahol a
kenőanyag élelmiszerrel érintkezhet. Univerzálisan alkalmazható az élelmiszeripar bármely
területén NSF minősítéssel rendelkező, KP2K-30/ISO-L-XCCEB2 szabványnak megfelelő
termék. Hőálló -30°C-től +120°C-ig (rövid ideig max. +130°C-ig).

KIEGÉSZÍTŐK

LIQUID PROGRAM

Kiszerelés
400 g
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Csomagolás
24 db/karton

Cikkszám
F80565

Nettó ár [Ft/db]
4 035

shop.haberkorn.hu

H-Plus Marine-Hycal-WR víz- és hőálló tapadózsír,
LOS 453

Csomagolás
24 db/karton
1 db

Cikkszám
F80586
F80628

SPRAYEK

Ásványi olaj és polimer keverék alapú, halványsárga színű, vízmentes, EP/AW adalékokat,
kálciumot és antioxidánsokat tartalmazó kenőanyag. Rendkívül jól tapadó, vízálló, nagy
viszkozitású, korróziógátló, univerzálisan alkalmazható termék. Nehéz üzemi feltételekhez,
nedves környezetre ajánlott, erdészeti, faipari, mezőgazdasági, építőipari felhasználásra,
valamint tengeri és folyami járművekhez, berendezésekhez. KP2K-20/ISO-L-XCCIB2
szabványnak megfelelő termék. Hőálló -20°C-től +120°C-ig (rövid ideig max. +130°C-ig).
Kiszerelés
400 g
50 kg

4
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Zsírok

Nettó ár [Ft/db]
2 317
305 805

H-Plus élelmiszeripari kenőzsír (NSF), LOS 484

Csomagolás
24 db/karton
6 db/karton

Cikkszám
F80635
F80641

Nettó ár [Ft/db]
5 745
13 425

ZSÍROK

Kiszerelés
400 g
1 kg

PASZTÁK

FDA minősítéssel rendelkező, fehér színű, orvosi fehérolaj alapú különleges kenőzsír.
Tartós kenést biztosító, szag- és ízmentes, jól tapadó, cseppmentes termék. Ajánlott
minden olyan felhasználási területre, ahol a kenőanyag élelmiszerrel vagy élelmiszeripari
alapanyaggal érintkezhet. Univerzálisan használható az élelmiszeripari szektor bármely
területén: italgyártásnál, takarmányfeldolgozásnál, csomagolásnál, tejüzemekben,
cukorgyárakban, sörfőzdékben, hús- és halfeldogozó üzemekben stb. Hőálló -20°C-tól
+140°C-ig. NLGI osztály: 2.

HŰTŐ-KENŐANYAGOK
SPECIÁLIS OLAJOK

H-Plus univerzális szilikonzsír, LOS 900
Multifunkciós, szintelen, szilikonolaj alapú puha zsír. Széles hőmérséklettartományban
alkalmazható, korróziógátló, nedvességgel szemben rendkívül ellenálló, vízkiszorító hatású
termék. Fiziológiailag semleges hatású, leválasztó és ápoló anyagnak is alkalmas. Ajánlott
O-gyűrűk, gumitömítések és műanyagok ápolására, valamint hideg- és forróvíz csapágyak
kenésére hűtő-fűtő rendszerekben. NLGI-osztály: 3. Hőálló -40°C-tól +220°C-ig.
Csomagolás
25 db/karton
6 db/karton

Cikkszám
F80644
F80654

Nettó ár [Ft/db]
2 910
23 250

LIQUID PROGRAM

Kiszerelés
100 g
1 kg

H-Plus szilikonzsír (NSF, FDA), LOS 935

Kiszerelés
100 g
1 kg

Csomagolás
25 db/karton
6 db/karton

Cikkszám
F80663
F80669

KIEGÉSZÍTŐK

NSF/USDA és FDA minősítéssel rendelkező, szintelen multifunkciós szilikonzsír. Széles
hőmérséklettartományban alkalmazható, korróziógátló, nedvességgel szemben rendkívül
ellenálló, vízkiszorító hatású termék. Sugárzásnak, forró gőznek ellenáll. Fiziológiailag
semleges hatású, kiváló dielektromos tulajdonságokkal rendelkezik. Jól tapadó termék,
gumi- és műanyagiparban leválasztó és ápoló anyagnak is alkalmas. Ajánlott O-gyűrűk,
gumitömítések és más szigetelő anyagok és műanyagok ápolására, valamint hideg- és
forróvíz csapágyak kenésére hűtő-fűtő rendszerekben. (FDA 21 CFR 178.3570 reg.)
Hőálló -40°C-tól +220°C-ig.
Nettó ár [Ft/db]
3 495
31 013

Karbantartási anyagok
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Hűtő-kenőanyagainkat az összes fémmegmunkálási folyamathoz ajánljuk: fúráshoz, maráshoz, esztergáláshoz, vágáshoz,
csiszoláshoz stb. Termékeink optimalizálják a megmunkálási folyamatok során a hőleadást, csökkentik a súrlódást, biztosítják a munkadarabok hűtését és kenését, kiváló vágási felületet biztosítanak. A vizzel higítható hűtő-kenőanyagaink
biostabilitása kiváló, magas nyomáson is nagyon alacsony habzásúak. Jó korróziógátlók, biztosítják a megmunkáló szerszámok hosszú élettartamát.

H-Plus hűtőanyag koncentrátum, vízzel
higítható, EL-500-PB422

PASZTÁK

Félszintetikus, szagtalan, átlátszó mikroemulzió. Nitrit-, nehézfém-, biocid- és
szilikonmentes hűtő-kenőanyag. Ajánlott alumínium, acél, szinesfém és rozsdamentes acél
normál és nehéz megmunkálási folyamataihoz. Hosszan tartó hűtő- és kenőtulajdonságú
termék, biológialilag nagyon stabil, magas nyomáson és lágy vízben alacsony habzású.

ZSÍROK

Kiszerelés
5 liter
10 liter
25 liter

Csomagolás
1 db/karton
1 db/karton
1 db/karton

Cikkszám
F80688
F80697
F80699

Nettó ár [Ft/db]
19 080
36 113
92 790

H-Plus univerzális hűtőanyag, EL-KMT-CG 130
Klórmentes, szagtalan, nem habzó, prémium minőségű hűtő-kenőolaj fémek és
szinesfémek megmunkálásához: fúráshoz, maráshoz, vágáshoz, üregeléshez, esztergáláshoz, hidegformázáshoz. Kiváló surlódáscsökkentő, párolgásmentes termék.

HŰTŐ-KENŐANYAGOK
SPECIÁLIS OLAJOK

Kiszerelés
5 liter
10 liter
25 liter

Csomagolás
1 db/karton
1 db/karton
1 db/karton

Cikkszám
F80700
F80704
F80706

Nettó ár [Ft/db]
18 637
34 950
80 303

Speciális kenőanyagok, olajok
Kiváló minőségű speciális kenőanyagainkat karbantartási és javítási munkákhoz ajánljuk, hosszú élettartamot ls optimális
terljesítményt biztosítanak.

KIEGÉSZÍTŐK

LIQUID PROGRAM

shop.haberkorn.hu

Hűtő-kenőanyagok

SPRAYEK

SKY FINE
KÖRNYEZETBARÁT
ANYAGOK

5

Karbantartási anyagok
Hűtő-kenőanyagok, speciális olajok

H-Plus speciális préslégolaj AIS-S, LOS 148
Vízben oldódó szintetikus kenőanyag. Speciális fagyálló adalékot tartalmazó termék,
amely hűvös, nedves légköri viszonyok esetén is biztosítja a pneumatikus szelepek
üzembiztos működését, -20 °C-ig.
Kiszerelés
1 liter

Csomagolás
6 db/karton

További speciális kenőanyagainkról, kérjük, érdeklődjön tanácsadóinknál!
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Cikkszám
F80748

Nettó ár [Ft/db]
4 852

shop.haberkorn.hu

Liquid program

SPRAYEK

Számos karbantartási anyagot nagy mennyiségben használnak az ipari cégek, ami gyakori beszerzést tesz szükségessé és
többletköltséget eredményez.
A legtöbb karbantartási spray 5 literes, 10 literes és 25 literes kannás kiszerelésben is elérhető. Ezek beszerzése gazdaságosabb, kevesebb hulladék keletkezik, használatukkal védjük a környezetünket. A kiürült kannák pedig újra felhasználhatóak.

H-Plus acetonos féktisztító folyadék,
LOS 1000

Cikkszám
C24353
C24362

Nettó ár [Ft/db]
18 240
45 720

ZSÍROK

Csomagolás
1 db/karton
1 db/karton

PASZTÁK

Univerzálisan alkalmazható speciális tisztítószer, eltávolítja a port, az olajat és a zsírt a
fékekről, a fémmaradványokat a kuplungokról. Ajánlott motorokhoz, karburátorokhoz,
hajtott alkatrészekhez és nehezen hozzáférhető helyekre. Alaposan, gyorsan és kíméletesen hat, maradványanyag nélkül szárad.
600 ml-es aeroszol kiszerelésben is elérhető, lásd a Karbantartó sprayek című fejezet 6. oldalán.
Kiszerelés
10 liter
25 liter

H-Plus acetonmentes féktisztító folyadék,
LOS1000oA

Cikkszám
F80774
F26796

Nettó ár [Ft/db]
19 327
47 895

LIQUID PROGRAM

Csomagolás
1 db/karton
1 db/karton

HŰTŐ-KENŐANYAGOK
SPECIÁLIS OLAJOK

Univerzálisan alkalmazható speciális tisztítószer, eltávolítja a port, az olajat és a zsírt a
fékekről, a fémmaradványokat a kuplungokról. Ajánlott motorokhoz, karburátorokhoz,
hajtott alkatrészekhez és nehezen hozzáférhető helyekre. Alaposan, gyorsan és kíméletesen hat, maradványanyag nélkül szárad.
600 ml-es aeroszol kiszerelésben is elérhető, lásd a Karbantartó sprayek című fejezet 6. oldalán.
Kiszerelés
10 liter
25 liter

H-Plus általános tisztítószer, LOS 7100

Csomagolás
1 db/karton
1 db/karton

Cikkszám
F80786
F80804

KIEGÉSZÍTŐK

Gépjármű részek, motorok és egyéb gépek kíméletes tisztítására ajánlott koncentrátum.
Eltávolítja az erős szennyeződést, feláztatja, lemoshatóvá teszi ezeket.
Kiszerelés
5 liter
10 liter

6
SKY FINE
KÖRNYEZETBARÁT
ANYAGOK

Liquid program
Gépjármű szerelés, karbantartás

Nettó ár [Ft/db]
14 423
24 892

Karbantartási anyagok
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KÖRNYEZETBARÁT
ANYAGOK

6

Liquid program
Gépjármű szerelés, karbantartás
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H-Plus kátrány eltávolító, LOS 7700
Gyorsan és kíméletesen távolítja el a kártányt, bitument, olaj- és zsírszennyeződéseket,
viaszt és ragasztómaradványokat. A nehezen elérhető helyeken is hatékonyan alkalmazható. Sav- és lúgmentes, kémiailag semleges hatású, ideiglenes korrózióvédelmet nyújt.
400 ml-es aeroszol kiszerelésben is elérhető, lásd a Karbantartó sprayek című fejezet 15. oldalán.

PASZTÁK

SPRAYEK

Kiszerelés
10 liter
25 liter

Csomagolás
1 db/karton
1 db/karton

Cikkszám
F80809
F80937

Nettó ár [Ft/db]
29 535
67 095

H-Plus felnitisztító HS, LOS 7800
Gyorsan távolítja el a fékezéskor keletkezett port és olajat, valamint az utcai koszt
bármilyen felniről. Erős szennyeződésekkel szemben is nagyon hatékony. Nem károsítja
sem a gumi, sem a műanyag felületeket.
500 ml-es aeroszol kiszerelésben is elérhető, lásd a Karbantartó sprayek című fejezet 15. oldalán.

HŰTŐ-KENŐANYAGOK
SPECIÁLIS OLAJOK

ZSÍROK

Kiszerelés
5 liter
25 liter

Csomagolás
1 db/karton
1 db/karton

Cikkszám
F80184
F80187

Nettó ár [Ft/db]
12 187
51 825

H-Plus autósampon, LOS 8200
Alaposan és gyorsan tisztít. Foszfátmentes koncentrátum, 1:50 arányban vízzel higítható.
Mindenfajta fényezéshez használható, pH-érték: 7,5.

KIEGÉSZÍTŐK

LIQUID PROGRAM

Kiszerelés
1 liter
5 liter
25 liter

Csomagolás
6 db/karton
1 db/karton
1 db/karton

Cikkszám
F80947
F81048
F81061

Nettó ár [Ft/db]
1 627
7 687
30 570

H-Plus gumiápoló, LOS 9800
Autómosás után a gépjármű gumi és műanyag részeinek ápolására ajánlott termék. Az
elöregedett gumi és műanyag részek színeit, felületét optikailag felújítja, ápolttá teszi.
400 ml-es aeroszol kiszerelésben is elérhető, lásd a Karbantartó sprayek című fejezet 14. oldalán.
Kiszerelés
5 liter
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Csomagolás
1 db/karton

Cikkszám
F79987

Nettó ár [Ft/db]
18 788

shop.haberkorn.hu

H-Plus jégoldó szélvédőmosó rendszerekhez,
LOS 9950
Télen-nyáron használható fagyálló üvegmosó folyadék, polikarbonát szélvédőkhöz is
használható. Higítatlanul -70 °C-ig fagyálló.
Cikkszám
F81070
F81079

Nettó ár [Ft/db]
1 762
16 725

SPRAYEK

Csomagolás
1 db/karton
1 db/karton

PASZTÁK

Kiszerelés
1 liter
10 liter

H-Plus nyári szélvédőmosó, LOS 9990
Minden sima felületre ajánlott, zsíroldó hatású tisztító-lemosó folyadék. Használható
szélvédőkhöz, tükrökhöz, szerelvényekhez, műanyag felületekhez, pH-érték: 6-8,5.
Csomagolás
6 db/karton

Cikkszám
F81084

Nettó ár [Ft/db]
2 415

HŰTŐ-KENŐANYAGOK
SPECIÁLIS OLAJOK

ZSÍROK

Kiszerelés
1 liter

6
SKY FINE
KÖRNYEZETBARÁT
ANYAGOK

Liquid program
Anyagtisztítók

H-Plus speciális tisztító folyadék, LOS 2000

Csomagolás
1 db/karton
1 db/karton

Cikkszám
F81095
F81102

Nettó ár [Ft/db]
29 393
62 243

KIEGÉSZÍTŐK

Kiszerelés
10 liter
25 liter

LIQUID PROGRAM

Visszamaradó anyag nélkül eltávolítja a zsírt, olajat, viaszt, elválasztó anyagokat és
ragasztókat. Víztaszító, kiváló ragasztás előtti felület-előkészítő anyag. Különösen ajánlott
festés vagy lakkozás előtti felületkezelésre, szilikonok, formaleválasztók és jelölések
eltávolítására. Gyorsan párolog, maradványanyag nélkül szárad. Műanyag felületeken
használat előtt ajánlott tesztelni az alkalmasságot.
500 ml-es aeroszol kiszerelésben is elérhető, lásd a Karbantartó sprayek című fejezet 12. oldalán.

H-Plus gép- és műhelytisztító folyadék HS,
LOS 7200
Eltávolítja az erős olaj- és zsírszennyeződést, valamennyi műhelypadlóról, aknából,
valamint a géprészekről. Mosóberendezésekhez is használható. Koncentrátum, 1:10
arányban hígítható. pH-érték: 11,4.
500 ml-es aeroszol kiszerelésben is elérhető, lásd a Karbantartó sprayek című fejezet 14. oldalán.
Kiszerelés
5 liter
10 liter
25 liter
200 liter

Csomagolás
1 db/karton
1 db/karton
1 db/karton
1 hordó

Cikkszám
F80052
F80058
F80078
F80085

Nettó ár [Ft/db]
12 615
23 137
56 873
366 968

Karbantartási anyagok
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Liquid program
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H-Plus padlótisztító folyadék, LOS 8500
Kíméletesen távolitja el a koszt, zsírlerakódást, olajat, kormot. Univerzális anyag, minden
olyan felületen használható, amely vízre és enyhe lúgokra nem érzékeny. Szivaccsal vagy
kefével ajánlott felvinni a tisztítandó felületre. 1:50 arányban higítható.
Csomagolás
1 db/karton

Cikkszám
F81114

Nettó ár [Ft/db]
31 642

PASZTÁK

SPRAYEK

Kiszerelés
10 liter

H-Plus szilikon lemosó folyadék, LOS 9300
Eltávolítja a szilikon-, zsír-, olaj- és viaszmaradványokat. Nem károsítja a kikeményedett
lakkot, gyorsan hat. Különösen ajánlott olyan helyekre, ahol a beszáradt szennyeződés
a további munkát akadályozza. Nem hígítható, a kezelt felületről le kell törölni.
500 ml-es aeroszol kiszerelésben is elérhető, lásd a Karbantartó sprayek című fejezet 17. oldalán.
Csomagolás
1 db/karton

Cikkszám
F80208

Nettó ár [Ft/db]
22 620

HŰTŐ-KENŐANYAGOK
SPECIÁLIS OLAJOK

ZSÍROK

Kiszerelés
5 liter

H-Plus univerzális tisztító folyadék HS, LOS 9500

LIQUID PROGRAM

Univerzális tisztítószer, eltávolítja a kenőanyagot, olajat, zsírt az ipari padlóról, falról,
műanyagról, mosdóról, gépjárműről, gépekről, ipari berendezésekről. Használható
nagynyomású gőzborotvába, padlótisztítókba és habtisztítóba. Hígítható 1:20 arányban,
pH-érték: 11.
500 ml-es aeroszol kiszerelésben is elérhető, lásd a Karbantartó sprayek című fejezet 17. oldalán.
Kiszerelés
5 liter

Csomagolás
1 db/karton

Cikkszám
F80228

Nettó ár [Ft/db]
12 615

KIEGÉSZÍTŐK

H-Plus mész- és betonoldó folyadék, LOS 9700
Folyékony, erősen savas tisztítószer-koncentrátum, mész-, beton- és cementmaradványok eltávolítására. A fémeken foszfátréteget képez, ezzel megakadályozza a rozsda
képződését. Használható betonkeverők, cementtartályok és betonformák, valamint
betonpadló tisztítására. Eltávolítja a vízkövet, rozsdát és a felesleges habarcsot tégláról,
csempéről és más felületekről is. Higítandó 1:5 arányban, pH-érték: 1-8.
Kiszerelés
10 liter
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Csomagolás
1 db/karton

Cikkszám
F81130

Nettó ár [Ft/db]
37 965

shop.haberkorn.hu

H-Plus fémtisztító folyadék, LOS 1500
Alaposan és kíméletesen eltávolítja a makacs szennyeződéseket, oldja a gyantát, viaszt,
olajat, zsírt, koszt és ragasztómaradványokat. Víztaszító, gyorsan száradó anyag,
maradvány nélkül párolog. Ideálisan alkalmazható a felületek elő- és alaptisztításhoz.
500 ml-es aeroszol kiszerelésben is elérhető, lásd a Karbantartó sprayek című fejezet 11. oldalán.
Cikkszám
F81137
F81148

Nettó ár [Ft/db]
26 588
61 200

SPRAYEK

Csomagolás
1 db/karton
1 db/karton

PASZTÁK

Kiszerelés
10 liter
25 liter

H-Plus szerelő tisztító folyadék, LOS 2200
Rendkívül hatékony tisztítószer gépek és gépjárművek szereléséhez és javításához,
finommechanikai munkákhoz. Gyorsan és maradványok nélkül tisztít.
500 ml-es aeroszol kiszerelésben is elérhető, lásd a Karbantartó sprayek című fejezet 12. oldalán.
Csomagolás
1 db/karton
1 db/karton

Cikkszám
F81069
F81044

Nettó ár [Ft/db]
28 927
66 375

HŰTŐ-KENŐANYAGOK
SPECIÁLIS OLAJOK

ZSÍROK

Kiszerelés
10 liter
25 liter

6
SKY FINE
KÖRNYEZETBARÁT
ANYAGOK

Liquid program
Felülettisztítók

H-Plus SILA-HAND univerzális tisztítókendő,
LOS 3780

Kiszerelés
80 db/doboz

Csomagolás
6 doboz/karton

Cikkszám
F81176

LIQUID PROGRAM

Speciális tisztítószerrel átitatott, narancsillatú, bőrbarát kéztisztító kendő. Ajánlott olaj,
gyanta, festékmaradványok, ragasztók és kenőanyagok gyors, praktikus és hatékony
eltávolítására. Bőrápoló hatású, megakadályozza a bőr kiszáradását. Kendő mérete:
20 x 30 cm.
Nettó ár [Ft/doboz]
6 600

KIEGÉSZÍTŐK

H-Plus multifunkciós ápolófolyadék, LOS 40
Az ipar minden területére ajánlott multifunkciós folyadék, rendkívül hatékony ápoló és
karbantartó szer. Csavarlazító hatású, rozsdaeltávolító, korrózióvédő, nedvességtaszító,
finomkenő anyag, kiváló kúszóképességgel.
400 ml-es aeroszol kiszerelésben is elérhető, lásd a Karbantartó sprayek című fejezet 24. oldalán.
Kiszerelés
5 liter
10 liter
25 liter

Csomagolás
1 db/ karton
1 db/karton
1 db/karton

Cikkszám
F81088
F81099
F81108

Nettó ár [Ft/db]
21 082
38 783
95 325

Karbantartási anyagok

37

SKY FINE
KÖRNYEZETBARÁT
ANYAGOK

6

Liquid program
Felülettisztítók

shop.haberkorn.hu

H-Plus citrusos ipari tisztító folyadék, LOS 4200

SPRAYEK

Az ipar minden területére ajánlott multifunkciós spray, rendkívül hatékony ápoló és
karbantartó szer. Csavarlazító hatású, korrózióvédő, nedvességtaszító, finomkenésű
anyag, kiváló kúszóképességgel.
Citrom illatú, természetes hatóanyagokat tartalmazó tisztítószer. Alkalmas ragasztó- és
címkemaradványok, graffiti, zsír, olaj, gyanta és kátrány gyors eltávolítására. Mindenféle
színtartó, nem nedvszívó felületen alkalmazható.
400 ml-es aeroszol kiszerelésben is elérhető, lásd a Karbantartó sprayek című fejezet 13. oldalán.
Kiszerelés
5 liter
10 liter
25 liter

Csomagolás
1 db/karton
1 db/karton
1 db/karton

Cikkszám
F81123
F81151
F81155

Nettó ár [Ft/db]
16 267
30 990
74 205

PASZTÁK

H-Plus üvegtisztító folyadék HS, LOS 7400
Gyorsan, csíkmentesen és alaposan tisztítja az autók szélvédőjét, a tükröket, a fényszórókat, a keretet, az ablaküveget, az üvegasztalt. Eltávolítja a füst és nikotin maradványokat,
olajat, zsírt. Koncentrátum, 1:50 arányban hígítható. pH-érték 11.
500 ml-es aeroszol kiszerelésben is elérhető, lásd a Karbantartó sprayek című fejezet 15. oldalán.
Csomagolás
1 db/karton

Cikkszám
F81163

Nettó ár [Ft/db]
12 188

HŰTŐ-KENŐANYAGOK
SPECIÁLIS OLAJOK

ZSÍROK

Kiszerelés
5 liter

H-Plus hideg zsíroldó folyadék, LOS 7600

LIQUID PROGRAM

Ásványi olaj mentes koncentrátum gépek, gépalkatrészek és motorrészek tisztítására,
zsírtalanítására. Könnyen és gyorsan oldja a zsír-és olajszennyeződéseket. Koncentrátum, 1:10 arányban hígítható, pH-érték: 11,2. Használat után nem szükséges a felület
utókezelése (vízzel történő mosása).
500 ml-es aeroszol kiszerelésben is elérhető, lásd a Karbantartó sprayek című fejezet 15. oldalán.
Kiszerelés
5 liter

Csomagolás
1 db/karton

Cikkszám
F80100

Nettó ár [Ft/db]
13 515

KIEGÉSZÍTŐK

H-Plus graffiti eltávolító folyadék, LOS 8400
Kiváló minőségű, oldószerbázisú termék. A nemkívánatos graffitik eltávolítására szolgál.
Majdnem minden felületre használható: fa, fém, aszfalt, fal stb. Sztirpor vagy vinil tartalmú
műanyag esetében nem alkalmazható! A termék ólom-, kadmium- és aromamentes,
biológiailag lebontható, FCKW mentes.
500 ml-es aeroszol kiszerelésben is elérhető, lásd a Karbantartó sprayek című fejezet 16. oldalán.
Kiszerelés
10 liter
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Csomagolás
1 db/karton

Cikkszám
F81166

Nettó ár [Ft/db]
67 815

shop.haberkorn.hu

H-Plus nemesacél tisztító folyadék HS, LOS 9400

Cikkszám
F80222

Nettó ár [Ft/db]
46 118

PASZTÁK

Csomagolás
1 db/karton

SPRAYEK

Savas tisztítóanyag, mindenféle szennyeződés eltávolítására ajánlott, főleg nemesacél- és
színesfém felületről. Rendkívül hatékony, kellemes illatú, jó kúszóképességű termék.
Eltávolítja a kálcium lerakódásokat, a cement maradványkat, a zsírokat, az olajokat és
a gyantákat. Antisztatikus hatású, megóvja a felületeket a további szennyeződésektől
és az opálosodástól. Hígítható 1:25 arányban, pH-érték: 2,2.
500 ml-es aeroszol kiszerelésben is elérhető, lásd a Karbantartó sprayek című fejezet 17. oldalán.
Kiszerelés
5 liter

H-Plus ULTRA-SCHUTZ nemesacél tisztító
folyadék, LOS 9480

Cikkszám
F81170

Nettó ár [Ft/db]
36 870

HŰTŐ-KENŐANYAGOK
SPECIÁLIS OLAJOK

Csomagolás
1 db/karton

ZSÍROK

Ajánlott nagy felületek alapos és csíkmentes tisztításához, eltávolítja a kenőanyag
maradványokat és vékony filmréteget képez a felületen. Hosszantartó védelmet biztosít a
nemesacél felületeknek, vízlepergető hatású, megakadályozza további szennyeződések
lerakódását, az ujjlenyomatokat. Szagtalan, íztelen termék, megfelel a DAB10 és az Európai
Gyógyszerkönyv előírásainak. Korrózióvédő, fagypont alatt és magas hőmérsékleten is
hatékony, nagy üzemi nyomáson is hosszútávú hatékony kenést biztosít. Szilikon-, grafit-,
MoS2-, PCB-, kén-, nitrit-, kadmium-, klorid- és ólommentes anyag.
400 ml-es aeroszol kiszerelésben is elérhető, lásd a Karbantartó sprayek című fejezet 17. oldalán.
Kiszerelés
10 liter

H-Plus műszerfal tisztító folyadék, LOS 7000

Cikkszám
F80030

Nettó ár [Ft/db]
10 887

KIEGÉSZÍTŐK

Csomagolás
1 db/karton

LIQUID PROGRAM

Kellemes illatú, kímélő tisztítószer. Ajánlott szerelvényekhez, gumi és műanyag felületekhez,
autókárpithoz. Színfrissítő hatású, antisztatikus felületet biztosít. Hígítható 1:50 arányban,
pH-érték: 5.
500 ml-es aeroszol kiszerelésben is elérhető, lásd a Karbantartó sprayek című fejezet 14. oldalán.
Kiszerelés
5 liter

6
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Liquid program
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H-Plus csavarlazító folyadék, LOS 120
Alkalmazható erősen rozsdás, beragadt kapcsolódások oldására pl. csavaroknál,
csapszegeknél. Rozsdaoldó, nedvességtaszító, korrózióvédő hatású, szilikonmentes
termék. Mindenféle fémet tisztít, védőréteget képez a fémfelületek között, megakadályozza
a csikorgást.
400 ml-es aeroszol kiszerelésben is elérhető, lásd a Karbantartó sprayek című fejezet 7. oldalán.

SPRAYEK

Kiszerelés
10 liter
25 liter

Csomagolás
1 db/karton
1 db/karton

Cikkszám
C24424
F81162

Nettó ár [Ft/db]
21 945
53 940

PASZTÁK

H-Plus szivárgáskereső folyadék, LOS 130
Tömítettség ellenőrző anyag, speciális korrózióellenes hatással. Segít megtalálni a
tömítetlen helyeket, alkalmas sűrített levegő, hűtőanyag, acetilén, bután, földgáz,
széndioxid, oxigén (kivéve orvosi oxigén), propán, városi gáz, nitrogén, hidrogén,
ammóniarendszerek, ill. nyomás alatt álló csővezetékek és tartályok vizsgálatára, tömítési

ZSÍROK

hiányok megkeresésére kompresszorok, acélpalackok, szerelvények, elzáró szelepek,
gázálarcok, autogén és védőgáz hegesztő berendezések, bunzen égők, szelepek és
csavarzatok, légfékek stb. esetén. Nem gyúlékony és nem mérgező, bőrbarát anyag,
DIN-DVGW-nek megfelel. Alkalmazható: 0 °C és +50 °C között, a fagyálló verzió -15 °C
és +50 °C között.
400 ml-es aeroszol kiszerelésben is elérhető, lásd a Karbantartó sprayek című fejezet 11. oldalán.

LIQUID PROGRAM

HŰTŐ-KENŐANYAGOK
SPECIÁLIS OLAJOK

Kiszerelés
5 liter
10 liter
25 liter

Csomagolás
1 db/karton
1 db/karton
1 db/karton

Cikkszám
F81172
F81188
F81195

Nettó ár [Ft/db]
11 303
19 815
44 317

H-Plus formaleválasztó spray, LOS 144

KIEGÉSZÍTŐK

Speciális formaleválasztó adalékot tartalmazó készítmény, amely kiválóan alkalmazható
gumi- és műanyagformázáskor az extrudálás és préselés műveleteinél. Minősége
megfelel a Német Gyógyszerköny tisztasági követelményeinek (DAB). A munkadarab
könnyen elválik a szerszámtól, annak anyagában, felületén elváltozást nem okoz.
Víztaszító. A szilikon-, gyanta- és savmentes hatóanyagnak köszönhetően a kezelt
felületek festhetőek, feliratozhatóak. Korrózióvédő hatású, nagy nyomáson és hidegben
is alkalmazható, stabil és tartós kenést biztosító anyag. Hőálló: -20 °C-től +140 °C-ig.
400 ml-es aeroszol kiszerelésben is elérhető, lásd a Karbantartó sprayek című fejezet 18. oldalán.
Kiszerelés
5 liter
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Csomagolás
1 db/karton

Cikkszám
F81205

Nettó ár [Ft/db]
17 790
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H-Plus hegesztési cseppleválasztó folyadék,
vízbázisú, LOS 235

Csomagolás
1 db/karton
1 db/karton

Cikkszám
C39582
F80230

SPRAYEK

Szilikonmentes, átlátszó anyag. Alkalmazható hegesztéstechnikában, megakadályozza a
gázfúvókán és a munkadarab felületén a tapadást és a ráégést, védi a hegesztőfúvókát.
Nem gyúlékony. Hatékonyan alkalmazható fémen, műanyagon, üvegen és kerámián a
hegesztési gyöngyök ellen.
400 ml-es aeroszol kiszerelésben is elérhető, lásd a Karbantartó sprayek című fejezet 18. oldalán.
Kiszerelés
10 liter
25 liter

Nettó ár [Ft/db]
16 042
62 393

PASZTÁK

H-Plus fúró-vágóolaj, LOS 248
Veszélyes anyagoktól mentes, kiemelkedő hűtőtulajdonságokkal rendelkező vágóolaj.
Ajánlott acél, valamint színes és nem színes fémek megmunkálásához: fúráshoz,
maráshoz, fűrészeléshez, esztergáláshoz stb. Kiváló felületminőséget biztosít, jó kenőteljesítménye megnöveli a szerszámok élettartamát. Magas, tartós terhelés esetén is
nagy vágósebességet biztosít.
400 ml-es aeroszol kiszerelésben is elérhető, lásd a Karbantartó sprayek című fejezet 21. oldalán.
Cikkszám
F81210
F81217
F81219
F81220

Nettó ár [Ft/db]
23 145
43 237
106 290
239 977

ZSÍROK

Csomagolás
1 db/ karton
1 db/karton
1 db/karton
1 hordó

HŰTŐ-KENŐANYAGOK
SPECIÁLIS OLAJOK

Kiszerelés
5 liter
10 liter
25 liter
60 liter

H-Plus vágóolaj, LOS 250

Csomagolás
1 db/ karton
1 db/karton

Cikkszám
F81221
F81224

LIQUID PROGRAM

Nagyteljesítményű, ásványi olajmentes vágóolaj, fúró-, vágó- és marószerszámok hűtő- és
kenőanyaga. Mindenfajta fémhez ajánlott, különösen menetvágáshoz. Használata
rendkívül gazdaságos. Jó kenőteljesítménye nagy vágási sebességet és – ezáltal –
rövidebb megmunkálási időt tesz lehetővé. Kiváló felületminőséget biztosít, a csökkentett
anyagkopással megnöveli a szerszámok élettartamát.
400 ml-es aeroszol kiszerelésben is elérhető, lásd a Karbantartó sprayek című fejezet 22. oldalán.
Kiszerelés
5 liter
10 liter

Nettó ár [Ft/db]
26 220
49 275

KIEGÉSZÍTŐK

H-Plus szilikon folyadék, LOS 170
Tisztítást, kenést és védelmet biztosító anyag. Korrózióvédő és nedvességtaszító hatású,
megszünteti a szorulást, csikorgást és tapadást. Stabil kenő-, csúszó- és védőréteget képez.
Alkalmazható műanyagoknál és gumi-fém alkatrészeknél: a műanyag nem lesz törékeny, a
gumi nem lesz rideg, a fémrészeket védi a nedvességtől és a rozsdától. Megakadályozza
az alkatrészek tapadását, impregnáló hatású anélkül, hogy zsírosítana. Antisztatikus.
400 ml-es aeroszol kiszerelésben is elérhető, lásd a Karbantartó sprayek című fejezet 20. oldalán.
Kiszerelés
5 liter
10 liter
25 liter

Csomagolás
1 db/ karton
1 db/karton
1 db/karton

Cikkszám
F81236
F81241
F81243

6
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Nettó ár [Ft/db]
20 573
42 540
112 463
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Kiegészítők

H-Plus leeresztő csap 5 és 10 literes kannákhoz,
AFT 51
Csomagolás
1 db/ karton

Cikkszám
F81256

Nettó ár [Ft/db]
1 812

SPRAYEK

Az 5 és 10 literes kannákhoz csatlakoztatható csap, ami a folyékony karbantartási
anyagok leeresztésére szolgál.

PASZTÁK

H-Plus leeresztő csap 25 literes kannákhoz,
AFT 61
Csomagolás
1 db/ karton

Cikkszám
F28733

Nettó ár [Ft/db]
2 910

ZSÍROK

A 25 literes kannákhoz csatlakoztatható csap, ami a folyékony karbantartási anyagok
leeresztésére szolgál.

HŰTŐ-KENŐANYAGOK
SPECIÁLIS OLAJOK

H-Plus pumpas kézi szóróflakon 1 liter, PZ 810
Csomagolás
1 db/ karton

Cikkszám
C24462

Nettó ár [Ft/db]
9 248

LIQUID PROGRAM

1 literes VITON flakon poliamid csővel, VITON tömítéssel, oldószert tartalmazó folyadékokhoz.
Formás, műszakilag kiváló minőségű flakon nagy mennyiségű folyadék egyszerű permetezéséhez. Alkalmas agresszív közegekhez is.

KIEGÉSZÍTŐK

H-Plus pumpas kézi szóróflakon savra-lúgra
1 liter, PZ 825
Csomagolás
1 db/ karton

Cikkszám
F81244

Nettó ár [Ft/db]
13 935

1 literes VITON flakon poliamid csővel, VITON tömítéssel, savas folyadékokhoz.
Formás, műszakilag kiváló minőségű flakon nagy mennyiségű folyadék egyszerű permetezéséhez. Alkalmas agresszív közegekhez is.

Árinformáció
A kiadványban szereplő árak nettó listaárak, melyek nem tartalmazzák a 27%-os áfát.
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Mindig elérhető
H-Save eszközkiadó automata
Tegye mindig hozzáférhetővé a nagy mennyiségben
használt karbantartási anyagait!
A Haberkorn eszközadagoló automatái lehetővé teszik,
hogy a nagy fogyású eszközök állandóan elérhetőek legyenek a felhasználók számára (7 nap/24 órában), annyi
fogyjon belőlük, amennyire feltétlenül szükség van, illetve
a kiszolgálás a lehető legkevesebb belső erőforrást kösse
le. Az automaták termelési területen történő elhelyezése
minimalizálja a dolgozók leállási idejét, nincs szükség a
karbantartási anyagok raktározására, ezzel csökken a beszerzés és logisztika terheltsége, és nő a munkavégzés
hatékonysága.
Az automata ideális megoldás a nagy forgássebességű
spray kiszerelésű karbantartási anyagok adagolására.
A személyes beállítású kártya segítségével, 10 másodperc alatt, a dolgozók bármikor ki tudják venni a számukra szükséges és engedélyezett termékeket. Nincs
szükség raktár előtti sorban állásra és megspórolhatóak
a felesleges utak és adminisztrációs költségek! Az automatába akár 50 féle termék is elhelyezhető, nyomon követhető a fogyásuk, automatizálható a rendelési folyamat
és a felhasználáshoz igazítható a készletszint.

H-Scale mérőcellás
szekrény
A mérőcellás szekrény a kannás karbantartási anyagok ideális
adagolórendszere!
A mérőcellás szekrényben a termékek egyedi mérlegeken állnak.
A fogyás darabszámát a kivett termék milliliterben mért súlya
alapján számolja a rendszer és az előre beállított minimum készlet elérése esetén automatikusan utánrendeli. A szekrény chipes
azonosítással működik, így a felhasználók bármikor hozzáférhetnek a felhasználni kívánt termékekhez. A szekrényben elhelyezett
termékek a hét minden napján, 24 órás hozzáféréssel elérhetőek, nincs szükség a raktározásukra, és egyéni igények szerint
helyezhetők el a termékek a szekrényben.
A szekrényben szinte bármilyen csomagolású termék tárolható,
ezért optimális megoldás a nagy kiszerelésű, kannás vagy dobozos
karbantartási anyagoknak.
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Telefon:
+36 1 477 1044
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