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Zaščitne rokavice > Montažne rokavice

Montažne rokavice H-Plus Flex s pikami

Rokavice s premazom iz nitrilne pene, z odličnim občutkom tipanja in
gibljivostjo, optimalen oprijem zaradi nitrilnih pik.
Kategorija zaščite II.
Prednosti: premaz, ki je zračen.
Material: najlon/spandex-fino pletene rokavice s premazom iz nitrilne
mikro-pene.

ŠTEVILKA
IZDELKA

Min. količina
za naročilo:

12 par

velikost 7

velikost 8

velikost 9

velikost 10

velikost 11

637710

637711

637713

637714

637715

Zaščitne rokavice > Rokavice iz govejega usnja

Rokavice iz govejega usnja Driver Premium

Usnjene rokavice z zelo dobrim prileganjem, visokim udobjem nošenja
in dobro varnostjo oprijema. Všita elastika na hrbtni strani za optimalno
držanje na zapestju.
Kategorija zaščite II.
Material: mehko goveje usnje

ŠTEVILKA
IZDELKA

Min. količina
za naročilo:

12 par

velikost 8

velikost 9

velikost 10

velikost 11

449583

370552

432385

516719

Zaščitne rokavice > Rokavice za enkratno uporabo

Rokavice za enkratno uporabo
GRIPSTER 1399, nepudrane

Nitrilne rokavice za enkratno uporabo za obojestransko nošenje z visoko
odpornostjo in dobrim oprijemom. Idealne za industrijo, obrt, kmetijstvo in
popravila. Kategorija zaščite III.

ŠTEVILKA
IZDELKA

Območje uporabe: zelo primerne za ravnanje z olji, mastmi, čistilnimi
sredstvi in raztopinami.
Material: 100 % nitril, valjan rob, površina podobna ribjim luskam.

Min. količina
za naročilo:

1 karton /
50 kos

velikost 7

velikost 8

velikost 9

velikost 10

velikost 11

velikost 12

C50829

C50831

C50832

C50834

C50836

G57473

shop.haberkorn.si

Haberkorn d.o.o., Vodovodna ulica 7, 2000 Maribor
02 320 67 10, info@haberkorn.si

Nega in vzdrževanje

Večnamenski zaščitni sprej Varybond VB 16

Varybond VB 16 je sestavljeno iz kombinacije aktivnih sestavin: mazivo,
protikorozijska zaščita in izpodrivalec vode. Namenjeno je za vse kovine in
zlitine. Na obdelani površini se tvori tanek zaščitni sloj, ki zagotavlja dobre
protizdrsne in protikorozijske lastnosti.
•
•
•
•

še posebej primeren za električne in mehanske dele, orodje, vijake itd.,
izpodriva vodo in vlago,
preprečuje korozijo, odvaja rjo in maže vse gibljive dele,
barva: rumenkasta.

Pakiranje:

400 ml

ŠTEVILKA IZDELKA

235306
Nega in vzdrževanje

Odstranjevalec rje Varybond VB 71

Razpršilo za odstranjevanje rje se uporablja kot protikorozijska zaščita,
sredstvo za odstranjevanje rje, čistilo in sredstvo za odstranjevanje rje.
Mazalni učinek je okrepljen z MoS2.
•
•
•
•
•

za razrahljanje in izdelavo navojnih delov, spojev in palic vseh vrst,
zelo dobre lezeče lastnosti,
odbija vlago,
dobre mazalne lastnosti zaradi MoS2,
barva: brezbarvno.

Pakiranje:

400 ml

ŠTEVILKA IZDELKA

235382
Nega in vzdrževanje

Zavorno in montažno čistilo Varybond VB 02

Zavorno in montažno čistilo je idealno za čiščenje zavor, zavornih diskov in
ploščic. Sprej lahko zaradi dobrih čistilnih lastnosti uporabimo za pripravo
lepilnih in tesnilnih površin.
•
•
•
•
•

za predhodno obdelavo površin pred barvanjem in lepljenjem,
velika moč čiščenja,
hitro izhlapi,
ni jedko,
barva: brezbarvno.

Pakiranje:

500 ml

ŠTEVILKA IZDELKA

269109

Za naročila in vprašanja smo vam na voljo:
Haberkorn d.o.o.
Vodovorna ulica 7,
SI - 2000 Maribor

T 02 320 67 10
info@haberkorn.si

shop.haberkorn.si
www.haberkorn.si

PE Ljubljana (maziva)
Letališka cesta 29,
SI - 1000 Ljubljana

T 01 586 37 80
maziva@haberkorn.si

PE Ptuj
Puhova ulica 6,
SI - 2250 Ptuj

T 02 621 03 62

Ponudba velja do razprodaje zalog.
PE Murska Sobota
Obrtna ulica 17
SI - 9000 Murska Sobota

T 02 621 03 64

