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• Анаэробты желімдер

• Жылдам желімдер

• RTV силиконды герметиктер

• Қатпайтын герметиктер

• SMP желімдері және 
герметиктері

• Құрылымдық желімдер

• Эпоксидті желімдер

• Техникалық аэрозольдер

• Anti Seize / Монтаждау 
пасталары

• Коррозиядан қорғау

Қазір уақытта STALOC компаниясының өнім ассортименті келесі сегменттерді қамтиды

Сонымен қатар, STALOC компаниясы кез келген қолдану жағдайында 
және кез келген өндірістік мәселелерде оңтайлы жолды таңдау үшін 
техникалық химия саласында кең ауқымды консалтингтік қызмет 
көрсетеді.

STALOC компаниясы тек өнеркәсіпте ғана емес, сонымен бірге, 
халықаралық жарыс спортында да таптырмас серіктес бола отыра, 
Manthey Racing немесе KTM Factory Racing сияқты командаларға қолдау 
көрсетіп және оларға Нюрбургринг жарыс трассасындағы 24-сағаттық 
жарыстарда, Ле-Мана 24-сағаттық жарыста немесе
«Дакар» ралли-марафонында жетістікке жетуге көмектеседі.
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Анаэробты желімдердің, бұрандалы қосылыстарды бекіту құралдарының, 
түйіспе қосылыстардың, байланыстық тығыздаудың және т.б. ең ірі 
австриялық өндірушісі ретінде STALOC компаниясы өнеркәсіптік 
желімдеуге және герметизациялауға байланысты мәселелерді өте жақсы 
меңгерген.

Осы саладағы 35-жылдық тәжірибенің және Еуропаның 27 елінде 
өкілдіктердің болуының арқасында STALOC компаниясы химия-
техникалық өнімдерді жеткізетін мінсіз серіктес болып табылады.

Өнеркәсіпке, ұсақ өндіріске және жарыс спортына арналған STALOC жоғары технологиялық желімдері

«Бірінші дәрежелі, өндіруші тексеруінен өткен кең ауқымды сапалы 
өнімдер ассортименті мен қызмет көрсету – міне біздің табысымыздың 
құпиясы», – дейді Лукас Штанковски, STALOC компаниясының атқарушы 
директоры. 
Мұны клиенттердің әсерлі тізімі де растайды. – Австриялық және 
еуропалық өнеркәсіпте «Кімнің кім екендігі» химиялық және техникалық 
саладағы күрделі мәселелерді шешудегі серіктес ретіндегі STALOC-
тың көп жылдық тәжірибесіне негізделген.  STALOC компаниясы жеке 
кәсіпкер немесе халықаралық корпорация болсын, кез-келген тұтынушыға 
әрқашан оңтайлы шешім табады.
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STALOC анаэробты желімдері машина жасау және өнеркәсіптік өндіріс, 
техникалық қызмет көрсету және жөндеу (MRO) сияқты көптеген 
өндіріс саларында, сонымен қатар, әскери және ғарыш салаларында 
пайдаланылады.

STALOC анаэробты желімдері және герметиктері кең ауқымды 
қолданыстағы металл бөлшектерді берік етіп желімдейді және 
герметизациялайды.

STALOC анаэробты өнімдері оттегі шыққан кезде металл беттерінің 
арасында қатады.  Жасалған берік қосылымдар қымбат тұратын 
материалдардың зақымдалуына және дірілге не соққыға байланысты 
ашылып кетуіне жол бермейді.

Өнімнің дұрыс түрін таңдау:

• Өндірістік шығындарды азайтады

• Газдардың шығуына жол бермейді

• Діріл нәтижесіндегі ашылуға жол бермейді

• Сұйықтықтың ағуына жол бермейді

• Өнімнің беріктігін арттырады

• Сынып кетуге жол бермейді

• Оңай бөлшектеуді қамтамасыз етеді

Анаэробты желімдер

6 <
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Бұрандалы қосылыстарды бекіту
Анаэробты желімдер

Түрі Қолдану аймағы Сертификаты Тұтқырлық Саңылау Бұранда Температураға 
төзімділігі [°C] Түсі

2S22 Беріктігі төмен бұрандалы қосылыстарды бекітуге арналған құрал 800-1400 0.20 M24 -55 - +150. Қызылкүрең

2S41 Беріктігі орташа бұрандалы қосылыстарды бекітуге арналған құрал 125 0.10 M12 -55 - +150. Көк

2S42 Беріктігі орташа бұрандалы қосылыстарды бекітуге арналған құрал NSF 1700-9000 0.20 M24 -55 - +150. Көк

2S43 Беріктігі орташа бұрандалы қосылыстарды бекітуге арналған құрал NSF 1700-9000 0.25 M36 -55 - +200. Көк

2S45 Беріктігі орташа бұрандалы қосылыстарды бекітуге арналған құрал NSF 6,000-30000 0.30 M80 -55 - +150. Көк

2S62 Беріктігі жоғары бұрандалы қосылыстарды бекітуге арналған құрал NSF 1500-8600 0.25 M36 -55 - +150. Қызыл

2S70 Беріктігі жоғары бұрандалы қосылыстарды бекітуге арналған құрал NSF 500 0.15 M20 -55 - +200. Жасыл

2S71 Беріктігі жоғары бұрандалы қосылыстарды бекітуге арналған құрал NSF 500 0.15 M20 -55 - +150. Қызыл

2S72 Бұрандалы қосылыстарды бекітуге арналған құрал, жоғары 
температураға төзімді, беріктігі жоғары 5000-28,000 thix. 0.30 M56 -55 - +230. Қызыл

2S75 Бұрандалы қосылыстарды бекітуге арналған құрал, жоғары 
температураға төзімді, беріктігі жоғары 5000-28,000 thix. 0.30 M56 -55 - +230. Қызыл

2S77 Беріктігі жоғары бұрандалы қосылыстарды бекітуге арналған құрал NSF 5000-7000 0.30 M56 / R 2“ -55 - +150. Қызыл

2S78 Бұрандалы қосылыстарды бекітуге арналған құрал, беріктігі жоғары/
жоғары температураға төзімді 3200-4200 thix. 0,20 M36 -55 - +175. Жасыл

2S90 Бұрандалы қосылыстарды бекітуге арналған құрал, капиллярлық, 
беріктігі орташа 10-20 0.07 M5 капиллярлық -55 - +150. Жасыл

2S22 Беріктігі төмен бұрандалы қосылыстарды бекітуге арналған 
құрал
• Қызылкүрең түсті
• Бөлшектеу оңай
• Ұсақ бұрандалы және бұранданың ширатылма жолы ұзын 

бұрандалы қосылыстар үшін

2S71 Беріктігі жоғары бұрандалы қосылыстарды бекітуге 
арналған құрал
• Қызыл түсті
• Бөлшектеу қиын
• Жоғары дірілді жүктемелерге қолайлы

S41 Беріктігі орташа бұрандалы қосылыстарды бекітуге арналған 
құрал
• Көк түсті
• Әдеттегі құралмен бөлшектеуге болады
• Диаметрі кішкентай бұрандалар үшін

2S72 Беріктігі жоғары бұрандалы қосылыстарды бекітуге 
арналған құрал
• Қызыл түсті
• Бөлшектеу қиын және жоғары температураға төзімді
• Экстремалды жүктемелерге ұшырайтын бұрандалы қосылыстар 

үшін

S42 Беріктігі орташа бұрандалы қосылыстарды бекітуге арналған 
құрал
• Көк түсті
• Әдеттегі құралмен бөлшектеуге болады
• Әртүрлі заттарға тұрақтылығы жақсы

2S75 Беріктігі жоғары бұрандалы қосылыстарды бекітуге 
арналған құрал
• Қызыл түсті
• Бөлшектеу қиын және жоғары температураға төзімді
• Диаметрі үлкен бұрандаларға өте қолайлы

2S43 Беріктігі орташа бұрандалы қосылыстарды бекітуге 
арналған құрал
(DIN EN 751-1 сәйкес сертификатталған)
• Көк түсті
• Әдеттегі құралмен бөлшектеуге болады
• Әртүрлі заттарға тұрақтылығы өте жақсы (аздап майланған 

беттерге жағуға рұқсат етіледі)

2S77 Беріктігі жоғары бұрандалы қосылыстарды бекітуге 
арналған құрал
• Қызыл түсті
• Бөлшектеу қиын және температураға төзімділігі жақсы
• Әртүрлі заттарға тұрақтылығы жақсы

2S45 Беріктігі орташа бұрандалы қосылыстарды бекітуге 
арналған құрал
• Көк түсті
• Әдеттегі құралмен бөлшектеуге болады
• Диаметрі үлкен бұрандаларға өте қолайлы

2S78 Беріктігі жоғары 
бұрандалы қосылыстарды бекітуге арналған құрал/жоғары 
температураға төзімді
• Жасыл түсті
• Белсенді емес металлдарда өте жылдам қатады
• Бөлшектеу қиын және жоғары температураға төзімді

2S62 Беріктігі жоғары бұрандалы қосылыстарды бекітуге 
арналған құрал
• Қызыл түсті
• Бөлшектеу қиын
• Сұйық күйінде майлау әсерін қамтамасыз етеді

2S90 Беріктігі орташа бұрандалы қосылыстарды бекітуге 
арналған құрал/капиллярлық
• Жасыл түсті
• Берік етіп бекітеді және герметизациялайды
• Кезекті келесі бекітуге де қолайлы

2S70 Беріктігі жоғары бұрандалы қосылыстарды бекітуге 
арналған құрал
• Жасыл түсті
• Бөлшектеу қиын
• Босатуды қажет етпейтін бұрандалы қосылыстарды бекіту үшін 

пайдаланылады
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Құбырлардың бұрандалы қосылыстарын және 
гидравликалық жүйелерді герметизациялау
Анаэробты желімдер

Түрі Қолдану аймағы Сертификаты Тұтқырлық Саңылау Бұранда Температураға 
төзімділігі [°C] Түсі

5S11 Бұранда герметигі, беріктігі төмен NSF 17 000 -50,000 tx 0.30 R 2“ -55 - +150. Ақ

5S42
Гидравликалық және пневматикалық жүйе герметигі, беріктігі 
орташа

500 - 600 0.15 M20 / R ¾“ -55 - +150. Қоңыр

5S72 Бұранда герметигі, беріктігі төмен NSF 17 000 -50,000 tx 0.35 R 3“ -55 - +150. Ақ

5S77 Бұранда герметигі, беріктігі орташа NSF 20 000 -70 000 tx 0.30 M80 / R 3“ -55 - +150. Сары

5S86 Бұранда герметигі, беріктігі жоғары NSF 5 000 -7 000 tx 0,30 M56 / R 2“ -55 - +150. Қызыл

5S11 Құбырлардың бұрандалы қосылыстарына арналған 
герметик, беріктігі төмен
• Ақ түсті
• ПТФЭ бірге / DVGW (DIN 751-1) стандартына сәйкес шақтама
• Конустық / цилиндрлік құбырлардың бұрандалы қосылыстарын 

герметизациялау үшін пайдаланылады

5S77 Құбырлардың бұрандалы қосылыстарына арналған 
герметик, беріктігі орташа
• Сары түсті
• Табиғи газға төзімді / DVGW (DIN 751-1) стандартына сәйкес 

шақтама
• Хроммен қапталған құрыштағы бұрандалы қосылыстарға өте 

қолайлы

5S42 Гидравликаға арналған герметик, беріктігі орташа
• Қоңыр түсті
• Химикаттарға жоғары төзімділік
• Пневматикалық және гидравликалық жүйе құбырларының 

бұрандалы қосылыстарын герметизациялау үшін пайдаланылады

Құбырлардың бұрандалы қосылыстарына арналған герметик, 
беріктігі жоғары
• Қызыл түсті
• Ірі бұрандаға қолайлы
• Әртүрлі заттарға тұрақтылығы өте жоғары 

5S72 Құбырлардың бұрандалы қосылыстарына арналған 
герметик, беріктігі төмен
• Ақ түсті
• ПТФЭ-мен / химикаттарға төзімділік / DVGW (DIN 751-1) 

стандартына сәйкес шақтама
• Конустық / цилиндрлік құбырлардың бұрандалы қосылыстарын 

герметизациялау үшін пайдаланылады

Байланыстық тығыздау
Анаэробты желімдер

Түрі Қолдану аймағы Сертификаты Тұтқырлық Саңылау Бұранда Температураға 
төзімділігі [°C] Түсі

5S10
Байланыстық тығыздау, жоғары беріктік, жоғары температураға 
төзімділік

NSF
50 000 -300 

000 tx
0.50 --- -55 - +200. Қызыл

5S18 Байланыстық тығыздау, беріктігі орташа / иілгіш
70 000 -600 

000 tx
0.50 --- -55 - +180. Қызыл

5S73 Байланыстық тығыздау, беріктігі төмен NSF 17 000 -60 000 tx 0.30 --- -55 - +150. Жасыл

5S74 Байланыстық тығыздау, беріктігі орташа NSF
28 000 -100 

000 tx
0.50 --- -55 - +150. Қызғылт сары

5S10 Байланыстық тығыздау, ыстыққа төзімді және беріктігі 
жоғары
• Қызыл түсті
• Сорғыларды, беріліс қораптарын, т.б. герметизациялау үшін 

пайдаланылады
• Суға, газға, сұйытылған мұнай газына, майға және техникалық 

химикаттарға төзімділігі жоғары

5S73 Байланыстық тығыздау, беріктігі төмен
• Жасыл түсті
• Ернемектерді және беттерді герметизациялау үшін пайдаланылады
• Төмен беріктік бөлшектерді оңай бөлшектеуді қамтамасыз етеді

5S18 Байланыстық тығыздау, иілгіш, беріктігі орташа
• Қызыл түсті
• Тұрақты пішіні бар байланыстық қосылыстарды герметизациялау 

үшін пайдаланылады / төмен қысымда дереу тығыздалады
• Суға, газға, сұйытылған мұнай газына, майға және техникалық 

химикаттарға төзімділігі жоғары

5S74 Байланыстық тығыздау, беріктігі орташа
• Қызғылт сары түсті
• Ернемектерді және беттерді герметизациялау үшін
• Орташа беріктік бөлшектерді оңай бөлшектеуді қамтамасыз етеді
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Түйіспе қосылыстар
Анаэробты желімдер

6S03 Түйіспе қосылыс, беріктігі жоғары
• Жасыл түсті
• Мойынтіректерді, төлкелерді және гильзаларды жеткізу күйінде 

бекіту үшін пайдаланылады
• Төмен температураларда және бейтарап металл беттерді жақсы 

қатады

6S41 Түйіспе қосылыс, беріктігі орташа
• Сары түсті
• Төлкелердегі мойынтіректерді және біліктегі доңғалақтарды 

бекіту үшін пайдаланылады
• Призмалы кілтектер және сыналар сияқты механикалық 

бекіткіштерді алмастырады

6S20 Түйіспе қосылыс, қызуға төзімді және беріктігі жоғары
• Жасыл түсті
• Айрықша жоғары температураға төзімді
• Цилиндрлік бөлшектерді қысқыш фитингтерге бекіту үшін 

пайдаланылады / сонымен қатар, құбырлардың бұрандалы 
қосылыстары үшін герметик ретінде қолайлы

6S48 Түйіспе қосылыс, беріктігі жоғары
• Жасыл түсті
• Түрлі ортаға төзімділігі жоғары цилиндрлік түйіспе қосылыстарды 

бекіту үшін пайдаланылады
• Жылдам қататын ыстыққа төзімді өнім

6S38 Түйіспе қосылыс, беріктігі жоғары
• Жасыл түсті
• Тісті доңғалақтарды, белдікпен айналатын тегершіктерді, ротордың 

білікпен қосылысын бекіту үшін пайдаланылады
• Ең жоғары ығысу жүктемесіне арналған

6S50 Түйіспе қосылыс
Беріктігі жоғары, жоғары температураға төзімді
• Жасыл түсті
• Белсенді емес металлдарда өте жылдам қатады
• Ең жоғары статикалық жүктемелер үшін
• Бөлшектеу қиын және жоғары температураға төзімді

6S40 Түйіспе қосылыс, қызуға төзімді және беріктігі жоғары
• Жасыл түсті
• Баяу қататын өнім / температураға төзімді
• Тығыздау немесе жылулық отырыс көмегімен цилиндрлік 

жалғанатын бөлшектерді бекіту үшін пайдаланылады

Белсендіргіш
Анаэробты желімдер

Анаэробты желімдерге арналған белсендіргіш
• Жасыл түсті
• Белсенді емес материалдарға (мысалы: тот баспайтын болат немесе 

алюминий) немесе үлкен саңылаулар үшін арнайы ұсынылады
• STALOC анаэробты желімдердің қатуын жеделдетеді (бұрандалы 

қосылыстар, түйіспе қосылыстар, байланыстық тығыздаулар және 
құбырлардың бұрандалы қосылыстарын герметизациялау)

Түрі Қолдану аймағы Сертификаты Тұтқырлық Саңылау Бұранда Температураға 
төзімділігі [°C] Түсі

6S03 Түйіспе қосылыс, беріктігі жоғары NSF 125 0.10 M12 -55 - +150. Жасыл

6S20 Түйіспе қосылыс, жоғары температураға төзімді Беріктігі жоғары 5 000 - 35,000 tx 0.30 M56 -55 - +230. Жасыл

6S38 Түйіспе қосылыс, беріктігі жоғары NSF 2 600 - 3 100 0.25 M36 -55 - +150. Жасыл

6S40 Түйіспе қосылыс, жоғары температураға төзімді Беріктігі жоғары 600 0.15 M20 -55 - +175. Жасыл

6S41 Түйіспе қосылыс, беріктігі орташа 550 0.12 M20 -55 - +150. Сары

6S48 Түйіспе қосылыс, жоғары температураға төзімді Беріктігі жоғары NSF 500 0.15 M20 -55 - +175. Жасыл

6S50 Түйіспе қосылыс, беріктігі жоғары/жоғары температураға төзімді 3,200 - 4,200 0.20 M36 -55 - +180. Жасыл
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STALOC жылдам желімдері - бір компонентті, еріткішсіз,
өнеркәсіптік өндіріске және техникалық қызмет көрсетуге арналған жоғары 
өнімді жылдам жабыстыратын желімдер.   STALOC жылдам желімдері 
лезде қатаюы мен ылғалды климатқа тамаша төзімділігінің, сондай-ақ 
соққыға төзімділігі мен икемділігінің жақсаруы арқасында бәсекелестерден 
ерекшеленеді.

STALOC жылдам желімдері негізінен металдарды, пластмассаларды, 
эластомерлерді, ағашты, тасты және керамиканы жабыстыруға арналған.
STALOC жылдам желімдерін қолдану температурасы диапазоны -30 және 
+80°C аралығында, арнайы түрлері үшін тіпті -55 және +150°C аралығында 
болады.

Жылдам желімдер

Желімдер
Жылдам желімдер

4S01 Әмбебап жылдам желім
• Мөлдір түсті
• Жылдам қататын әмбебап түрі
• Қолдану аясы өте ауқымды

4S77 Соққыларға төзімді жетілдірілген жылдам желі
• Мөлдір түсті
• Соққыға, қабаталуға қарсы беріктігі және жылуға қарсы 

төзімділігі жоғары
• Жоғары төзімділік

4S06 Эластомер жылдам желім
• Мөлдір түсті
• Әртүрлі аймақтарға қолдануға арналған әмбебап айрықша жылдам 

қататын желім
• Тіпті ПЭ, ПП, силикон және ПТФЭ сияқты нашар жабысатын 

пластиктерді STALOC астарымен үйлестіріп желімдейді

4S80 Жылдам желім
• Қара түсті
• Арнайы ауыспалы термиялық және механикалық жүктемелер 

кезінде пайдалануға арналған
• Соққыға төзімділігі және динамикалық жүктеме кезінде 

қабатталуға қарсы беріктігі жоғары

4S07 Жылдам желім
• Мөлдір түсті
• Температураға төзімділігі өте жақсы жылдам қататын әмбебап түрі
• Температуралық жүктемеге ұшырайтын қосылыстардағы резеңкені/

металлды желімдеуге өте қолайлы. 

4S85 Тұтқыр және иілгіш жылдам желім
• Қара түсті
• Саңылауларды жоғары деңгейде жабады
• Соққыға төзімділігі және динамикалық жүктеме кезінде 

қабатталуға қарсы беріктігі өте жоғары

4S15 Пластикке арналған жылдам желі
• Мөлдір түсті
• Өнімнің тұтқырлығының арқасында кеуекті материалдарды 

желімдеуге де қолайлы
• Пластмасса және ағашты желімдеуге өте қолайлы

4S95 Әмбебап жылдам желім
• Мөлдір түсті
• Айрықша жылдам қататын әмбебап түрі
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Түрі Қолдану аймағы Сертификаты Тұтқырлық Саңылау Бұранда Температураға 
төзімділігі [°C] Түсі

4S01 Жылдам қататын әмбебап түрі. 100 -30 - +80. NSF 50 3 5

4S06 Жылдам қататын әмбебап түрі. 30 -30 - +80. NSF 70 5 7

4S07 Температураға төзімділігі тамаша 15 -50 - +120. 15 5 5

4S15 Пластмасса және ағашты желімдеуге өте қолайлы. 900 - 1 400 -30 - +80. 65 8 12

4S38 Ауыспалы термиялық және механикалық жүктемелер үшін арнайы өнім. 
Соққыға төзімділігі және қабатталуға қарсы беріктігі жоғары 400 -55 - +120. 30 12 15

4S54 Саңылауларды өте жақсы жабады. Ақпайды. 50,000 -60 - +80. 100 40 40

4S60 Желімді іздер қалдырмайды. 80 -30 - +100. 100 8 6

4S77 Соққыға, қабатталуға қарсы беріктігі және жылуға қарсы төзімділігі жоғары 100 - 200 -50 - +120. 10-60 - < 30

4S80 Ауыспалы термиялық және механикалық жүктемелер үшін арнайы өнім. 
Соққыға төзімділігі және қабатталуға қарсы беріктігі жоғары 400 -55 - +120. 30 12 15

4S85 Саңылауларды жоғары деңгейде жабады 1,400 - 1,600 -55 - +100. 25-45 10-15 < 60

4S95 Жылдам тоңазитын әмбебап түрі. 30 -30 - +80. 70 5 7

4S96 Металл қосылыстарда / металлдың басқа метариалдармен қосылысында 
максималды беріктікті қамтамасыз етеді 500 -55 - +105. 35 - -

4S99
Әдеттегі супер желімдерге қарағанда соққыға төзімділігі 6 есе және 
қабатталуға қарсы төзімділігі 10 есе көп. Созылуға және ығысуға қарсы 
беріктігі өте жоғары (болат/болат қосылысында 240 кг/см²).

3,000 -55 - +135. 40 30 30

5S88 +150°C-қа дейінгі жоғары температураға төзімді (+175°C-қа дейін уақытша) 2,000 -50 - +150. - - ~ 20

4S38 Жылдам желім
• Қара түсті
• Арнайы ауыспалы термиялық және механикалық жүктемелер 

кезінде пайдалануға арналған
• Температураға, соққыға төзімділігі және қабатталуға қарсы 

беріктігі жоғары

4S96 Металға арналған жылдам желім
• Мөлдір түсті
• Таза металл қосылыстарда / металлдың басқа метариалдармен 

қосылысында максималды беріктікті қамтамасыз етеді
• Қабатталуға, температураға және дірілге қарсы төзімділігі өте 

жоғары

4S54 Жылдам желім, гель түрінде
• Мөлдір түсті
• Саңылауларды өте жақсы жабады
• Ақпайды / бастың үстінен жағуға болады

4S4S99 Тұтқыр және созылғыш жылдам желім
• Мөлдір түсті
• Соққыға, қабатталуға қарсы беріктігі және жылуға қарсы 

төзімділігі жоғары
• Суға төзімділігі тамаша

4S60 Иіссіз жылдам желім
• Мөлдір түсті
• Пластмасса, металл және эластомерлерге өте қолайлы
• Түсі кетпейді (ақ жиектер жоқ)

5S88 Өнімділігі жоғары жылдам желім
• Мөлдір түсті
• +150°C-қа дейінгі жоғары температураға төзімді
• Иіссіз

Белсендіргіш және тегістеу
Жылдам желімдер

Жылдам желімдерге арналған белсендіргіш
• Түсі: мөлдір
• STALOC жылдам желімдерін белсенді ету үшін пайдаланылады
• Желімнің қатуын әсіресе қабаты қалың болғанда, белсенді емес 

жұмыс материалдарында және қолайсыз өңдеу шарттарында елеулі 
жылдамдатады

Жылдам желімдерге арналған астар
• Түсі: мөлдір
• Полиолефиндерді (ПЭ, ПП), ЭПДМ, ПТФЭ, силиконды және 

басқа да нашар жабысатын материалдарды желімдеуге мүмкіндік 
береді

• STALOC 4S06 жылдам желісімен бірге үйлестікте пайдалану 
ұсынылады
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STALOC бір немесе екі компонентке негізделген жабыстыратын және 
тығыздайтын жүйелердің кең ауқымын ұсынады.  Олардың көпшілігі 
силанмен модификацияланған өнімдер MS Hybrid немесе HPflex 
құрылымдық желімдері болып табылады, олар бірінші дәрежелі біріктіру 
беріктігімен ерекшеленеді және сонымен бірге тамаша тығыздау әсерін 
қамтамасыз етеді.  Жылдам қатаю, температураға қарсы тамаша төзімділік, 
сондай-ақ ультракүлгін сәулелерге және  әртүрлі ортаға төзімділік осы 
арнайы өнімдердің сипаттамалары болып табылады.

Осы санаттағы негізінен жоғары жабыстыру әсері және тығыздауға 
төзімділігі екі нұсқада қол жетімді:   қатаймайтын және бөлме 
температурасында құрылымдалатын. Бұл өнімдер әсіресе өте жоғары 
температураға төзімділігімен ерекшеленеді.

Желімдер және герметиктер

RTV  силиконды герметиктер
Желімдер және герметиктер

Силиконды герметик, майға төзімді
• Қара түсті
• Созылғыш, жоғары адгезия, соққы және діріл
• сияқты динамикалық жүктемелерге есептелген
• Қозғалтқыштар және редукторлар өндірісінде, сонымен бірге 

мұнай-химия өндірісінде қолдануға арналған
• -50°C-тан +260°C-қа дейінгі температураға төзімді

Силиконды герметик, мөлдір
• Мөлдір түсті
• Әмбебап қолданысқа арналған жоғары сапалы созылмалы 

герметик
• -50°C-тан +260°C-қа дейінгі температураға төзімді

Силиконды герметик, жоғары температураға төзімді
• Қызыл түсті
• Созылғыш, жоғары адгезия, соққы және діріл
• сияқты динамикалық жүктемелерге есептелген
• Жылытқыштар, қозғалтқыштар және генераторлар өндірісінде 

пайдалануға арналған
• -50°C-тан +300°C-қа дейінгі температураға төзімді

Өнімділігі жоғары силиконды герметик, майға төзімді
• Антрацит түсті
• Оксим негізінде
• Сәл иісі бар
• Майға және температураға төзімді
• Автомобиль жасауда қозғалтқыштарды және корпустарды 

герметизациялау үшін пайдаланылады
• -60°C-тан +260°C-қа дейінгі температураға төзімді
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Қатпайтын герметик
Желімдер және герметиктер

DPDM 3000 қатпайтын герметигі
• Қызыл түсті
• Өнеркәсіпте және өндірісте қозғалтқыштар мен корпустарды 

герметизациялау үшін
• Барлық минералды майларға, көптеген синтетикалық майларға, 

майлағыштарға, отындарға, қосымдарға, газдарға, суға, су 
қоспаларына, антифризге және тб төзімді

• -55°C-тан +270°C-қа дейінгі температураға төзімді (300°C-қа дейін 
уақытша)

• Толтыратын саңылаудың максималды өлшемі  шамамен 0,20 мм
• Жабық күйде сақтау мерзімі шектеусіз

SMP желімдері және герметиктері
Желімдер және герметиктер

MS hybrid желімі және герметигі
• Адгезиясы аса жоғары бірінші дәрежелі желім дәне герметик
• Құрамында еріткіштер, изоцианат және ПВХ жоқ
• УК және тозуға қарсы төзімділігі тамаша
• -40°C-тан +100 °C-қа дейінгі температура диапазонында 

созылғыштығы сақталады
• Көптеген өнеркәсіптік лак-бояу қаптамаларының үстіне жағуға 

рұқсат етіледі
• Іс жүзінде барлық материалдарды желімдейді
• Түсі қара / ақ / сұр

Шыны секілді мөлдір/мөлдір MS Hybrid желімі және герметигі
• Бірінші дәрежелі желім және герметик
• Құрамында еріткіштер, изоцианат және ПВХ жоқ
• -40°C-тан +100 °C-қа дейінгі температура диапазонында иілгіштігі 

сақталады
• Көптеген өнеркәсіптік лак-бояу қаптамаларының үстіне жағуға 

рұқсат етіледі
• Іс жүзінде барлық материалдарды желімдейді
• Түсі шыны секілді мөлдір/мөлдір

MS Hybrid PLUS
• Бастапқы қосылыс беріктігі айрықща жоғары өте қолайлы мінсіз 

монтаждау желімі
• УК және тозуға қарсы төзімділігі тамаша
• Металлды, ағашты, пластмассаны, бетонды, тасты, кафельді, 

гипсті, табиғи тасты, ПВХ, поликарбонатты, болатты, алюминийді, 
мысты, қорғасында, мырышты және әйнекті желімдейді

HPBOND құрылымдық желімі
• Иілмелі желімдеп жабыстыру және герметизациялау, 

мысалы: автобустарда, фургондарда, пойыздарда және жүк 
автомобильдерінде

• -40°C-тан +100°C-қа дейінгі температура диапазонында иілгіштігі 
сақталады (+180°C-қа дейін уақытша)

MS Power Hybrid
• Өнеркәсіптік өндіріске арналған революциялық желімдеу жүйесі
• Жоғары химиялық төзімділік, оған қоса, УК сәулеге қарсы төзімді.
• Атмосфералық әсерге және тозуға қарсы төзімді
• Өндіру процесі барысында уақытты үнемдеу арқылы шығындарды 

азайтады
• Астарсыз біршама аз уақыт ішінде қату барысында өте жоғары 

желімдеу күшін қамтамасыз етеді

XP-60 құрылымдық желімі
• 1 сағат ішінде қатады
• Жұмыс үдерісіңізде төңкеріс жасайды
• Иілгіштігі жоғары және кең ауқымды адгезия
• Иіссіз

HPFLEX PLUS құрылымдық желімі
• Бастапқы қосылыс беріктігі айрықша жоғары
• Созғандағы ұзаруы 100%
• УК, тозуға, отқа және түтінге, тұзды және тұщы суға, тазартылған 

суға, қышқылдарға, негіздерге және түрлі майларға қарсы төзімді
• -40°C-тан +150°C-қа дейінгі температура диапазонында 

созылғыштығы сақталады (+200°C-та шамамен 20 мин.)
• Беттік қабықшасы пайда болғаннан кейін келесі қабатты жағуға 

рұқсат етіледі (ылғалға ылғалмен)

HPFLEX құрылымдық желімі
• Созғандағы ұзаруы 100%
• УК, тозуға, отқа және түтінге, тұзды және тұщы суға, тазартылған 

суға, қышқылдарға, негіздерге және түрлі майларға қарсы төзімді
• -40°C-тан +150°C-қа дейінгі температура диапазонында 

созылғыштығы сақталады (+200°C-та шамамен 20 мин.)
• Беттік қабықшасы пайда болғаннан кейін келесі қабатты жағуға 

рұқсат етіледі (ылғалға ылғалмен)

Flexeal полимерлі герметик 
• Автомобиль және машина жасауда иілгіш/серпімді герметизациялау
• Деформациялық және біріктіретін жіктерді герметизациялау үшін 

өте жақсы
• Құрамында силикон жоқ және үстінен бояу жағуға рұқсат етіледі
• Бейтарап және иіссіз
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STALOC құрылымдық желімдері жоғары соққыға және қабыршақтануға 
төзімділікті, жоғары тұтқыр серпімді қасиеттерді және жылуға 
тұрақтылықты үйлестіреді.   Олардың басты артықшылығы - салмақты 
үнемдеумен бірге конструктивті әлеуетті және техникалық дизайнның 
әлеуетін ашатын әртүрлі материалдардың құрылымдық байланыстыра 
алады.

STALOC құрылымдық желімдері өте жоғары беріктік қажет жерлерде 
қолданылады.   Өңдеудің қарапайымдылығы мен тұрақтылығының 
жоғарылауының арқасында STALOC құрылымдық желімдері негізінен 
автомобиль және машина жасау өнеркәсібінде, металл парақтарды 
жабыстыру үшін, есіктер мен терезелерді өндіруде қолданылады.

Сонымен қатар, олар суға, қышқылдарға, майларға, майларға және 
еріткіштерге жоғары төзімділікті қамтамасыз етеді.

Құрылымдық желімдер

Желімдер
Құрылымдық желімдер

Power 703 күштік желім
Соққыға қарсы төзімділігі, қаббаталуға қарсы беріктігі, оған қоса, 
созылуға және ығысуға қарсы беріктігі  өте жоғары 1:1 дизайнында 
пайдаланушыға ыңғайлы көп жақты 2K желімдеу жүйесі. Бұл күштік 
желім атмосфералық әсерлерге қарсы керемет қорғаныс қамтамасыз 
етеді. STALOC Power 703 жылдам бекітіледі және біршама бетті 
дайындауды қажет етеді. Барлық металл, түрлі пластиктерді (ПЭ, 
ПП, тефлоннан және нашар жабысатын полиолефиндерден басқа), 
керамиканы, ағашты, т.б. желімдейді.

• Сүттей аппақ немесе қара түсті
• -50°C-тан +120°C-қа дейінгі температураға төзімді
• 12-15 мин. бекітіледі.

Power 707 күштік желімі
• Арнайы екісыңарлы, құрамында еріткіштер жоқ құрылымдық 

желім
• ПП, ПЭ, полиацеталь (POM), тефлон немесе ЭПДМ сияқты нашар 

жабысатын пластиктерге арналған
• Ылғалға және ортаға төзімділігі тамаша
• Алдын ала астар пайдалану қажет емес

Power 705 күштік желімі
Соққыға қарсы төзімділігі, қабатталуға қарсы беріктігі, оған қоса, 
созылуға және ығысуға қарсы беріктігі  өте жоғары мөлдір 2K күштік 
желімі. Шамамен 5 мин. ішінде бекітіледі.

• Сәл иісі бар, соққыға және дірілге төзімді
• Әйнек пен пластикті желімдеу үшін
• Толтыратын саңылау өлшемі 0,25 - 0,5 мм
• Тіршілікке қабілеттілігі шамамен 3 мин., соңғы қатуы 24 сағаттан 

кейін.
• -40°C-тан +80°C-қа дейінгі температураға төзімді.

Power 710 күштік желімі
Соққыға қарсы төзімділігі, қаббаталуға қарсы беріктігі, оған қоса, 
созылуға және ығысуға қарсы беріктігі  өте жоғары 1:1 дизайнында 
пайдаланушыға ыңғайлы көп жақты 2K желімдеу жүйесі. Бұл күштік 
желім атмосфералық әсерлерге қарсы керемет қорғаныс қамтамасыз 
етеді. STALOC Power 710 – бұл STALOC Power 703 желімінің баяу 
нұсқасы, үлкенірек құрылымдық нышандарды желімдеуге немесе 
көбірек ашық уақыт қажет ететін жерлерге арналған. Барлық металл, 
түрлі пластиктерді (ПЭ, ПП, тефлоннан және нашар жабысатын 
полиолефиндерден басқа), керамиканы, ағашты, т.б. желімдейді.

• Түсі сүттей аппақ
• -50°C-тан +120°C-қа дейінгі температураға төзімді
• 30-35 мин. ішінде бекітіледі және біршама бетті дайындауды 

қажет етеді
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AdflexNano© бар HP-900 құрылымдық желімі
• Қатты соққы мен ығысу, діріл әсер ететін және бір уақытта жоғары 

беріктікті талап ететін құрылымдардың желімді қосылыстарына 
арналған революциялық, нанотехнологиялар негізіндегі желімдеу 
жүйесі

• Бұрамамен бекіту, пісіру, тойтару немесе дәнекерлеу автомобиль 
жасаудағы аралас құрылым) сияқты ескі бекіту техникасын 
толықтырады немесе ауыстырады.  STALOC HP-900 құрылымдық 
желімі материалдарды таңдауға икемді кірісуге мүмкіндік береді 
(көп материалдар дизайны)

• Температураға төзімділік формуласының арқасында STALOC 
HP-900 құрылымдық желімін бөлшектерді ұнтақты жабын 
пайдаланудан бұрын желімдеу үшін пайдалануға болады. 
Сондықтан, бұл сенімді желім автомобиль жасау, машина жасау 
және жабдықтар өндіру сияқты салаларға өте қолайлы

• AdflexNano© нанобөлшегі созған кезде айрықша көбірек ұзаруға 
мүмкіндік береді, сонымен бірге, УК және тозуға қарсы тамаша 
төзімділік арқасында STALOC HP-900 өнеркәсіптік сериялы 
өндіріске өте қолайлы желім болып табылады

• Алдыңғы HP-980 желімдеу жүйесін ауыстырады

Adflex© бар HP-960 құрылымдық желімі
• Айрықша қатты соққы, ығысу, діріл әсер ететін және бір уақытта 

жоғары беріктікті талап ететін құрылымдардың иілгіш желімді 
қосылыстарына арналған өнімділігі жоғары желімдеу жүйесі

• Бірегей формуланың арқасында STALOC HP-960 құрылымдық 
желімін бөлшектерді ұнтақты жабын пайдаланудан бұрын 
желімдеу үшін пайдалануға болады. Сондықтан, бұл сенімді 
желім автомобиль жасау, машина жасау және жабдықтар өндіру 
сияқты салаларға өте қолайлы

• Созған кезде көбірек ұзаруының және УК сәулесіне қарсы тамаша 
төзімділіктіктің арқасында STALOC HP-960 құрылымдық желімі 
металл және алюминий құрылысына, кемелер және яхталар, жел 
және күн энергетикалық қондырғыларын жасау үшін өте қолайлы 
өнім болып табылады

EX-500 құрылымдық желімі
• Металлдарды, композициялық материалдарды, пластмассаларды, 

әйнекті және ағашты желімдеуге арналған соққыларға төзімді 
жетілдірілген құрылымдық желім.

• Температураға төзімділігі жоғары
• Жылдам қатады
• Иістің болар-болмас әсері

Carbo Speed
• Түсі: қара
• -40°C-тан +140°C-қа дейінгі температураға төзімді
• Карбон бөлшектерді және сынған пластмасса бөлшектерін 

(термопласттар мен реактопластов) жөндеу үшін пайдаланылады, 
мысалы: бамперлер

• 4-6 мин. кейін келесі өңдеуге көшуге болады, мысалы: тегістеу, 
бұрғылау немесе ойма тілу

• Атмосфералық әсерге және тозуға төзімді, тамшыламайды

Quick Fix әмбебап желім
• Бұл жаңа желімді жүйе бір секундта қататын жылдам желім 

мүмкіндіктерін және эпоксидті, ПУ немесе метакрилатты 
желімдер сияқты саңылауларды жабатын 2K желімдерін 
біріктіреді. Сондықтан, STALOC Quick Fix Multi Adhesive ұсақ 
жөндеу немесе жылдам әрі тиімді бекіту қажет болған кезде өте 
қолайлы өнім болып табылады

• Металлды, пластикті, ағашты, резеңкені, әйнекті, керамиканы, 
картонды, былғарыны және т.б. желімдейді.

• Бір секундта қатады
• Тамшыламайды
• Одан әрі өңдеуге болады

Adflex© бар HP-950 құрылымдық желімі
• Айрықша қатты соққы, ығысу, діріл әсер ететін және бір уақытта 

жоғары беріктікті талап ететін құрылымдардың созылмалы желімді 
қосылыстарына арналған жаңа тиімділігі жоғары желімдеу жүйесі

• Оның бірегей формуласы іс жүзінде барлық төсеніштерді бір-бірімен 
желімдеуге мүмкіндік береді

• ПЭ, ПП, тефлон және басқа нашар жабысатын полиолефиндерге 
жарамсыз

• Сондықтан, бұл сенімді желім автомобиль жасау, машина жасау 
және жабдықтар өндіру сияқты салаларға өте қолайлы

• Созған кезде көбірек ұзаруының және УК сәулесіне қарсы тамаша 
төзімділіктің арқасында STALOC HP-950 құрылымдық желімі 
металл, алюминий құрылысына, қасбет дайындау, кемелер және 
яхталар, жел және күн энергетикалық қондырғыларын жасау үшін 
өте қолайлы өнім болып табылады

• STALOC HP-950 құрылымдық желімінде жоғары иілгіштік және 
айрықша жоғары желімдеу күші біріктірілген.
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STALOC эпоксидті өнімдері техникалық қызмет көрсету, жөндеу, құрал 
жасау және өнеркәсіп саласындағы мәселелерді шешеді.   Эпоксидті 
қосылыстарды қалыптастыру, өндіру және бүкіл әлем бойынша сату көп 
жылдық тәжірибеге негізделген.

Эпоксидті өнімдер көп жылдар бойы қолданылғанына қарамастан, STALOC 
эпоксидті ассортименті «техникадағы жаңа сөз» болып табылады.

STALOC эпоксидті желімдері жеңіл көліктер мен электрлі көліктер 
өндірісінде уақыт өткен сайын маңызды рөл атқарып келеді.

Эпоксидті желімдер

Желімдер
Эпоксидті желімдер

E-505 эпоксидті желімі
• Мөлдір түсті
• Жылжымайтын желімді қосылыстарға арналған беріктігі жоғары, 

жылдам қататын желім
• -50°C-тан +80°C-қа дейінгі температураға төзімді
• Жылдам қату уақыты небәрі 5 мин.
• Электр түйініне құю үшін де пайдаланылады
• Еріткіштерге өте жоғары төзімділік

K-800 тот баспайтын болат
• Сұрғылт түсті
• Жоғары сапалы болатты жөндеу және қызмет көрсету, оған қоса, 

құралдар мен құрал-саймандарды дайындау үшін
• -50°C-тан +120°C-қа дейінгі температураға төзімді
• Арнайы қатайтқышының арқасында бастың үстінде жұмыс істеуге 

рұқсат етіледі
• Толық қатқаннан кейін өңдеуге рұқсат етіледі (бұрғылау, фрезермен 

өңдеу, тегістеу және т.б.)

K-880 сұйық металл
• Сұр түсті
• Құбырларды, клапандарды, қозғалтқыш блоктарын, радиаторларды 

және бактерді жөндеу және жарамды күйде сақтау үшін
• -50°C-тан +120°C-қа дейінгі температураға төзімді
• Тұтқырлығы төмен болғандықтан, құйылған бөлшектердегі 

талшықты сызаттарды және қуыстарды жөндеуге өте қолайлы
• Толық қатқаннан кейін өңдеуге рұқсат етіледі (бұрғылау, фрезермен 

өңдеу, тегістеу және т.б.)

K-818 болат сырық
• Күңгірт-сұр түсті
• Сорғыларды, корпустарды, бактерді, ыдыстарды және жұлынған 

бұрамаларды жылдам жөндеу үшін
• -50°C-тан +190°C-қа дейінгі температураға төзімді (уақытша 

+300°C-қа дейін)
• Майларға, бензинге, дизель отынына және электролитке төзімді
• Сонымен бірге, ағашқа, бетонға, керамикаға, әйнекке және 

көптеген пластмассаларға қолайлы
• Толық қатқаннан кейін өңдеуге рұқсат етіледі (бұрғылау, фрезермен 

өңдеу, тегістеу және т.б.)
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STALOC Anti Seize өнімдері ең жоғары сапа талаптарына жауап береді.   
STALOC  Anti  Seize  өнімдері жұқа металл бөлшектерінен және жоғары 
температураға төзімді майдан тұрады.

Бұл арнайы қосылыс тозуды, суық дәнекерлеуді, сумен шайып кетуді, 
көшедегі тұзды коррозияны, қышқыл жауынды немесе тұзды су 
коррозиясын болдырмайды.

STALOC Anti Seize қорғау функциясы айрықша қысымда да сақталады.   
STALOC Anti Seize өнімдері +1,400°C-қа дейінгі температураға төзімді 
болып келеді.

Anti Seize

Өнімдер
Anti Seize

Anti Seize SQ-1400 әдепкі маркасы
• Құрамында қатты бөлшектері бар монтаждау пастасы жоғары 

қысатын жүктемелер үшін арналған
• Коррозияға және «қажалуға» қарсы қорғайды
• Температура диапазоны -180°C-тан +1,100°C-қа дейін
• Қышқылға, сілтіге және тұзды суға төзімді

SQ-1000 мыс бүріккіш
• Өнімділігі жоғары адгезияға қарсы және монтаждау пастасы
• «Қажалуға» жол бермейді
• Қышқылға, сілтіге және тұзды суға төзімді
• Температура диапазоны -30°C-тан +1 100°C-қа дейін
• Жақсылап сілкіңіз!

Ceramic Compound SQ-1200
• Жоғары қысымға төзімді, құрамында металл бөлшектері жоқ 

монтаждау пастасы
• Коррозияға қарсы өте жақсы қорғаныс
• Тұзды суға төзімді
• Температура диапазоны -40°C-тан +1 400°C-қа дейін
• AБС жүйелеріне қолдануға болады

Blue Moly арнайы майлағыш
• MoS2 бірге айрықша жоғары қысатын жүктемелер үшін арналған
• Әсіресе тот баспайтын болатқа қолайлы
• Температура диапазоны -120°C-тан +815°C-қа дейін
• Бірінші дәрежелі майлау әсері
• Қажалуға және коррозияға жол бермейді

Ultimate Compound
• Жоғары қысымға төзімді, құрамында металл бөлшектері жоқ 

монтаждау пастасы
• Коррозияға қарсы қорғанысы өте жақсы
• Тұзды суға төзімді
• Температура диапазоны -40°C-тан +1 400°C-қа дейін
• Автоматты картридж жаққышымен жағуға рұқсат етіледі

GST SQ-466 адгезияға қарсы бүріккіш
• Жоғары қысымға және ыстыққа төзімді монтаждау майлағышы
• металл беттерге арналған
• Сырғымалы бағыттауыштарды және ернемекті қосылыстарын 

майлау үшін өте қолайлы
• Тұзды суға және буға төзімді
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Қазіргі уақытта өнеркәсіптік өндіріс, техникалық қызмет көрсету және 
жөндеу жұмыстарын техникалық аэрозольсыз елестету мүмкін емес.

STALOC кәсіпорынға техникалық қызмет көрсету жұмыстарының кез-
келген түріне арналған ең жоғары сапалы аэрозольдердің кең ауқымын 
ұсынады: тазалау, майлау немесе қорғау.

Көпжылдық тәжірибе, жеке құрамдар және біздің тұтынушылармен тікелей 
және тығыз байланыс STALOC аэрозольдерін құру, әзірлеу және енгізу  
концепциясы процесіне оң әсер етеді.

Біз техникалық аэрозольдерді жасау кезінде сапаны бірінші орынға қоямыз.

Техникалық аэрозольдер

Қызу пайдалану режимдеріне арналған майлағыштар
Техникалық аэрозольдер

HTP SQ-496 қызу пайдалану режимдеріне арналған 
майлағыш
• Ұзақ мерзімге сенімді және тиімді майлау үшін температураға және 

қысымға қарсы өте жоғары төзімділік
• Металлдан және пластиктен жасалған машинаның қозғалатын 

бөлшектерін, әртүрлі топсаларды, тісті доңғалақтарды, 
мойынтіректерді, бағыттауыш топсаларды, сымды арқандарды 
және т.б. майлайды

• Кір тартпайды және бастан жоғары жағуға болады
• -55°C-тан 260°C-қа дейінгі температураға төзімді

HT-5 SQ-490 қызу пайдалану режимдеріне арналған 
майлағыш
• Машинаның қозғалатын бөлшектерін, әртүрлі топсаларды, 

мойынтіректерді, бағыттауыштарды және т.б. майлайды
• Қысымға, тұзды суға және шашырандыға, сонымен бірге, әлсіз 

қышқылға және сілтіге қарсы тамаша төзімділік
• Апаттық жағдайларда майлау қасиеттері жоғары
• -30°C-тан +250°C-қа дейінгі температураға төзімді
• Адгезиялық қасиеттері тамаша

SQ-460 ПТФЭ бүріккіші
• Құрамында май жоқ, жылдам кебетін құрғақ майлағыш
• Үйкелісті азайтады
• Кір тартпайды
• +270°C-қа дейінгі температураға төзімді

ВОЛЬФРАМ СУЛЬФИДІ қосылған HT-7 SQ-495 қызу 
пайдалану режимдеріне арналған майлағыш
• WS2 негізіндегі жоғары технологиялық майлағыш
• Қысымға қарсы айрықша төзімділік
• Апаттық жағдайларда майлау қасиеті өте жоғары
• -270°C-тан +650°C-қа дейінгі температураға төзімділік
• Су жұкпайды және құрамында силикон жоқ
• УК және коррозияға төзімді

MoS2 қосылған SQ-480 шынжыр бүріккіші
• Жоғары жүктемелерге төзетін, тамаша адгезияға ие арнайы 

майлауыш зат
• Қатты қысатын жүктемелерге өте қолайлы
• Шынжырларға, арқандарға, аунақшаларға, бұрандамаларға, 

мойынтіректерге, т.б. үшін арналған
• Жуылмайды!

Жоғары температуралы SQ-400 майлы бүріккіш
• Жақсы өткізгіш қабілеті бар ұзақ мерзімге әсер ететін тиімділігі 

жоғары  майлағыш
• +500°C-қа дейінгі температураға төзімді (+1,100°C-қа дейін 

уақытша)
• Коррозиядан қорғайтын бірінші дәрежелі май
• УК қарсы төзімді
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Әмбебап майлағыштар
Техникалық аэрозольдер

SQ-450 силиконды бүріккіш
• Өте қолайлы лубрикант және антиадгезив
• Су және кір жұқтырмайды
• Ылғалды ығыстырады
• Резеңке және пластикке күтім жасайды
• +260°C-қа дейінгі температураға төзімді

SQ-420 майлайтын бүріккіш
• Қатты қысатын жүктемелерге арналған адгезиясы жақсы тиімділігі 

жоғары мөлдір майлағыш
• Сырғушылық қасиеттері тамаша
• Температура диапазоны -20°C-тан +180°C-қа дейін (+230°C-қа 

дейін уақытша)

V7 SQ-470 әмбебап қорғау бүріккіші
• Консервация, тазалау және майлау бір құралда
• Ылғалды ығыстырады
• Капиллярлық әрекеті өте жоғары
• Шынжырларды, мойынтіректерді, аунақшаларды, т.б. майлайды
• +230°C-қа дейінгі температураға төзімді

SQ-430 адгезиялық майлайтын бүріккіш
• Қатты қысатын жүктемелерге арналған адгезиясы тамаша 

тиімділігі жоғары мөлдір майлағыш
• Сырғушылық қасиеттері тамаша
• Температура диапазоны -20°C-тан +180°C-қа дейін (+230°C-қа 

дейін уақытша)

Бұрғылайтын және кесетін құралға арналған SQ-680 бүріккіші
• Бұрғылайтын және кесетін құралдардың жарамдылық мерзімін 

ұзартады
• Үйкелісті және қызуды азайтады

CMD Powercut SQ-685
• Барлық кесу әдістеріне өте ыңғайлы
• Бұрғылайтын, кесетін, жонғыш және тартып өңдейтін 

құралдардың қызмет мерзімін арттырады
• Барлық металл беттіктердегі және кесетін құралдардағы 

адгезиялық қасиеті тамаша

MoS2 қосылған SQ-440 байланыстық бүріккіші
• Коррозияға ұшырайтын түйіспелерді тазалайды
• Ылғал арқылы өтеді
• Қорғайды және майлайды
• Тоқтың кемуіне жол бермейді

Коррозияға қарсы әсері бар майлағыш материалдар
Техникалық аэрозольдер

Құрамында май жоқ KORROTECH 1000 SQ-1001 майлағышы
• Механикалық және электрлік аспаптардан ылғалды ығыстырады
• Майсыз таза майлау
• Майсыз және балауызсыз сақтау кезіндегі консервация (VCI)
• 360° шұра

KORROTECH 2000 SQ-1002 өнімділігі жоғары қорғаныс майы
• Аса жоғары талаптарға арналған майлау және қорғау қасиеттері 

тамаша
• Бірегей сырғымалы сипаттары бар су жұқтырмайтын және 

коррозияға кедергі келтіретін қорғаныс қабықшасы
• Аңшы және әскери қаруларға арналған өте жоғары қорғаныс
• Сақталатын бөлшектерді бір жылға дейін қорғайды
• 360° шұра
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Тазартқыштар / май кетіргіштер
Техникалық аэрозольдер

SQ-200 монтаждау тазартқышы
• Ұсақ тесіктерге кіру тазалайды және майсыздандырады
• Майларды, қарамайды және т.б. кетіреді.
• Жылдам желдетіледі
• Пластмассаларға сынап көру

SQ-205 өнеркәсіптік тазартқыш
• Металл өңдеу өнеркәсібіне арналған арнайы тазартқыш
• Бұрандалы қосылыстар, беттерді тығыздау, құбырлардың 

бұрандалы қосылыстарын герметизациялау, т.б. сияқты желімдеу 
үдерісінен бұрын тазартқыш ретінде өте қолайлы.

• Ешқандай із қалдырмайды, жылдам желдетіледі, коррозия 
туғызбайды

• Металл беттерінен ылғал іздерін жояды

SQ-210 тежеуіш тазартқышы
• Тегерікті тежеуіштерді және тежегіш қалыптары, тегеріктер және 

қаптамалар сияқты тежеуіш бөлшектерін майдан, кірден және тозу 
өнімдерінен

• жылдам тазалау және майсыздандыру
• Қозғалтқыш пен ажыратқыш бөлшектерін, жетекші механизм 

бөлшектерін, карбюраторларды, сорғыларды және т.б. тазалау және 
майсыздандыру

• Металлдағы силикон қалдықтарын жоюға өте қолайлы

SQ-225 әмбебап тиімді тазартқыш
• Толық тазалауға арналған жоғары ерітуші мүмкіндігін бар керемет 

тиімді тазартқыш
• Кез-келген металлды тазалау және майсыздандыру, әсіресе бояуға 

және тегістеуге дайындау үшін
• Әртүрлі материалдардағы фломастерлердің және маркерлердің 

іздерін кетіруге өте қолайлы!
• Кез келген металл, әйнек, керамика және т.б. үшін арналған.

SQ-220 жылдам өнеркәсіптік тазартқыш
• Майларды, силиконды, балауыз қалдықтарын, т.б. кетіреді
• Жылдам желдетіледі
• Пластмассаларға және резеңкеге сынап көру

B&M тазартқышы
• Өнеркәсіпке арналған тиімділігі жоғары май кетіргіш, әсіресе, 

металл беттерін жылдам тазалауға және майсыздандыруға 
арналған

• Күшті шашу ағысының арқасында майды және кірді жылдам әрі 
тиімді кетіреді

• Қозғалтқыш пен ажыратқыш бөлшектерін, жетекші механизм 
бөлшектерін, карбюраторларды, сорғыларды және т.б. тазалау 
және майсыздандыру үшін пайдаланылады

Тазартқыштар
Техникалық аэрозольдер

SQ-245 тиімділігі жоғары цитрустық тазартқыш
• Майды кетіруге және қатты кірленген металл және пластик 

бөлшектерді тазалауға арналған күшті әсер ететін тазалайтын 
бүріккіш

• Әсіресе, майды, шайырды, маркерлердің іздерін, қарамайды, 
сонымен қатар, әртүрлі желімдейтін құралдардың қалдықтарын 
(мысалы: ABS жиектеріндегі) немесе жаңа ПУ көбіктерін кетіреді

• Заттаңбаларды кетіреді

ProSolve апельсинді тазартқыш
• Сезгіш беттерді (пластик, плексиглас, ПВХ және т.б.) тазалайды 

және майсыздандырады
• Заттаңбаларды кетіруді жеңілдетеді

SQ-250 Power көбігі
• Әйнекті, металлды, пластмассаны, былғарыны және т.б. тазалайды
• Материалдарды қажамайды

GlasClean SQ-230
• Әйнекті, пластмассаны, металлды және басқа беттерді тазалауға 

арналған тиімділігі жоғары көбіктенген тазартқыш құрал
• Кез-келген әйнек түрлеріне, мысалы, әдеттегі әйнектерге, 

күңгірттелген әйнектерге, плексиглас және акрилді әйнектерге 
қолайлы

• Сонымен қатар, силиконның, жәндіктердің және майлардың 
қалдықтары сияқты кірді күш салмастан кетіреді

SQ-740 желімді және герметикті кетіретін құрал
• Желім мен герметиктің қатып қалған іздерін ерітеді
• Майды, лактарды, шайырды және қарамайды кетіреді
• Сезгіш пластмассалар мен ПВХ үшін қолайсыз

SQ-745 гибрид тазартқыш
• Көптеген беттерді тазалайды және майсыздандырады
• Лак-бояу немесе ұнтақты қаптамаға жаққан кезде қолайлы
• Көптеген пластик түрлеріне мәселесіз қолдануға болады
• Шайырды, қарамайды немесе әртүрлі балауыз түрлерін еріткенде 

көмектеседі
• Желім және герметик қалдықтарын кетіру немесе еріту үшін
• Жылдам және қалдықсыз желдетіледі

SQ-260 тот баспайтын болатқа арналған тазартқыш
• Тазалау және күтім бір құралда
• Лакты ерітпейді
• Қорғаныс қабықшасын құрайды
• Жолақтар қалдырмайды

INOX тазартқышы SQ-261
• Жағымды жаңа цитрустық хош иісі бар барлық тот баспайтын 

болаттан жасалған жабындар үшін арнайы тазартқыш құрал
• Коррозиядан қорғау және кірдің қайта шөгуіне қарсы өте қолайлы
• Пайдалануда үнемді

SQ-720 сығылған ауасы бар бүріккіш
• Қол әрең жететін жерлердегі шаңды және кірді кетіреді
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Аса күшті майлықтар
• Тез әсер ететін, қолайлы, тиімділігі жоғары тазартқыш майлықтар
• Күштірек әсер етге арналған бұдырлы бет
• Қолды, құралдарды және беттерді тазалау үшін
• Цехтарда пайдалануға өте қолайлы

Turbo майлықтар
• Тез әсер ететін, қолайлы, тиімділігі жоғары тазартқыш майлықтар
• Қолдарды, құралдарды және беттерді тазалау үшін
• Қатып қалған герметиктерді және ПУ көбігін, майларды, көптеген 

желімдеу құралдарын, бояуды және майлау заттарын кетіреді
• Дерматологтар тарапынан сыналған, құрамында адамның терісін 

оңтайлы қорғайтын E дәрумені бар

ORGANIC SQ-280 тиімді тазартқышы
• Майды, кірді, күйені, никотинді, т.б. күш салмастан кетіреді
• Қозғалтқыштарға, машиналарға және көлік құралдарына арналған 

әмбебап тазартқышs

Қарқынды тазартқыш
• Еріту мүмкіндігі өте жоғары сілтілі тазартқыш концентрат
• Май, ақуыз, күйе, майлау құралдарының және балауыздың 

қалдықтары сияқты күшті қалдықтарды кетіреді
• Лактарды, пластикті және брезентті тазалауға өте қолайлы.

Арнайы өнімдер
Техникалық аэрозольдер

MoS2 қосылған SQ-620 тот тазартқышы
• Қарысып қалған бұрандамалар мен сомындарды босатады, өткізгіш 

қабілеті керемет капиллярлық әсері жоғары
• Ылғалдан өтеді және коррозияға қарсы ұзақ қорғанысты 

қамтамасыз етеді

SQ-600 жылыстайтын жерлерді іздеуге арналған 
бүріккіш
• Керемет көбіктену
• Бітелмеген және тесіктері бар жерлерді, мысалы: талшықты 

сызаттар, пісірудің бітелмеген орындарын, газ және сығылған 
ауа жүйесіндегі жылыстайтын жерлерді, т.б. анықтау үшін 
пайдаланылады

SQ-640 автомобиль шанағына арналған аэрозоль желім
• Адгезиялық мүмкіндігі жоғары және бастапқы жабысу беріктігі 

жақсы
• Шу өткізбейтін маттарды, былғарыны, ПВХ, поролонды, шыны 

мақтаны, металлды және резеңкені тамаша желімдейді
• стиропор үшін қолайсыз

SQ-725 суытатын бүріккіш
• Шамамен -45°C-қа дейінгі дереу суыту әсері бар монтаждау 

жұмыстарына арналған қосалқы құралы
• Ыстық құрылымдық элементтерді жылдам суыту үшін өте 

қолайлы
• Сонымен бірге, тазартқыш құрал ретінде пайдаланылады 

(мысалы: сағызды кетіру)

Multi SQ-645 аэрозоль желім
• Бастапқы жабысу беріктігі жақсы мөлдір аэрозоль желім
• Қағазды, матаны, пенопласты, былғарыны, картонды, бір түсті 

түкті матаны, жасанды былғарыны, қағаз массасын, винилді, 
резеңкені, металлды және ағашты желімдейді

• Полистиролды желімдеуге болады

SQ-445 аккумулятор батареясының полюстік шықпасын 
қорғау
• Тоқтың өтуіне және жоғары жүктеме мен айрықша температура 

ауытқуы барысында тозуға қарсы оңтайлы қорғаныс қамтамасыз 
етеді

• Түйіспе коррозиясына жол бермейді

SQ-700 балқытуға арналған қорғайтын бүріккіш
• Балқыту кезінде бүркінділердің жабысуына жол бермейді
• Газ және балқыту форсункаларының қызмет мерзімін арттырады

Бұйымды пішінінен шығаруға арналған бүріккіш
• Термопласттарды және реактопласттарды пішінінен шығару үшін
• Құрамында еріткіш, силикон және балауыз жоқ
• Баспалық суретіне, лак-бояу және металл қаптамасына жағу, 

желімдеу және т.б. сияқты кезекті өңдеу жұмыстарын дұрыс 
орындау шартымен өткізуге болады

SQ-625 тотты жұмсартқыш
• Тотты жылдам жұмсарту және әрі қарай тот басу үдерісін 

болдырмау үшін пайдаланылады
• Суық соққы әсерінің және арнайы өтімді майлардың үйлесімі
• Өнеркәсіптегі техникалық қызмет көрсету тиімділігін арттырады 

және уақыт пен ақшаны үнемдейді

Қол жууға арналған паста
• Құрамында тиімді тазалауға арналған микробөлшектер бар
• Майды, бояуды, қарамайды, шайырды, желімді, лактарды, т.б. 

кетіреді
• Күш салмастан тазалайды және теріге зиян келтірмейді
• pH бейтарап
• Теріге күтім жасайды және ылғалдандырады

STALOC Power Repair таспасы
• Силикон негізіндегі жөндеу жұмыстарына арналған өзін-өзі 

пісіретін таспа
• Электр кернеуінен оқшаулайды
• 8 бар қысымына дейін герметизациялайды
• Төсеніштерге пайдалануға болады
• Майларға, бензинге, гликольге және көптеген басқа химикаттарға 

қарсы төзімді
• УК қарсы төзімді
• Кетірген кезде із қалдырмайды
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Өнеркәсіптік өнімдерді өндірушілермен көп жылдық серіктестік 
нәтижесінде STALOC үшін коррозиядан қорғау тақырыбы үлкен маңызға ие 
болды.

Жөнделген немесе жөнделген бөлшектерді коррозияға қарсы негізгі 
қорғаныс (мысалы, ыстық мырышталған бөлшектерді жоғары сапалы 
мырыш спрейімен қалпына келтіру) немесе тасымалдауға және сақтауға 
арналған консервілеу кезінде STALOC коррозияға қарсы өнімдерін таңдау 
сіз үшін әрдайым дұрыс жол болып табылады.

Коррозиядан қорғау

22 <



> 23

Бастапқы коррозияға қарсы қорғау
Коррозиядан қорғау

SQ-850 мырыш бүріккіш, ақшыл
• Мырышталған бөлшектерді жөндеуге арналған
• Қажалуға және +490°C-қа дейінгі температураға төзімді
• Жылдам кебеді, балқытуға рұқсат етіледі
• Жақсылап сілкіңіз!

SQ-900 алюминий бүріккіш
• Бірінші дәрежелі коррозияға қарсы қорғаныс
• Алюминийді және алюминий бояуымен өңделген беттерді өңдеу 

үшін пайдаланылады
• Қажалуға және +800°C-қа дейінгі температураға төзімді
• Жақсылап сілкіңіз!

SQ-800 мырыш бүріккіш
• Коррозияға қарсы керемет қорғаныс
• Үстінен бояу жағуға болады
• 500°C-қа дейінгі температураға төзімді, құрғақ масса құрамындағы 

мырыш 95%
• Жақсылап сілкіңіз!

SQ-950 тот баспайтын болатқа арналған лак
• Жоғары сапалы болатқа арналған өшірілмейтін қаптама
• Балқыту жіктерін түзетуге арналған (мысалы: желдету, қасбеттер 

және болат құрылымдарда)
• +300°C-қа дейінгі температураға төзімді
• Жақсылап сілкіңіз!

Тот түрлендіргіші
• Тотты тоқтатады және пайда болуын азайтады
• Өнеркәсіпте, ұсақ қол өндірісінде, автомобиль саласында, ауыл 

шаруашылығында, кеме жасауда және т.б. салада жарамды күйге 
келтіруге және техникалық қызмет көрсетуге арналған

Тасымалдау және сақтау кезіндегі консервация
Коррозиядан қорғау

KORROTECH  
SQ-1000 коррозияға қарсы қорғау құралы
• Құралдарды және қоймадағы қорды консервациялауға арналған 

балауыз түріндегі, түссіз коррозияға қарсы қорғау құралы
• Өте жақсы адгезия

KORROTECH 2000
SQ-1002 өнімділігі жоғары қорғаныс майы
• Аса жоғары талаптарға арналған майлау және қорғау қасиеттері 

тамаша
• Бірегей сырғымалы сипаттары бар су жұқтырмайтын және 

коррозияға кедергі келтіретін қорғаныс қабықшасы
• Аңшы және әскери қаруларға арналған тамаша қорғаныс
• Сақталатын бөлшектерді бір жылға дейін қорғайды
• 360° шұра

KORROTECH 1000
құрамында май жоқ SQ-1001 майлағышы
• Механикалық және электрлік аспаптардан ылғалды ығыстырады
• Майсыз таза майлау
• Майсыз және балауызсыз сақтау кезіндегі консервация (VCI)
• 360° шұра

KORROTECH 3000
SQ-1003 өнімділігі жоғары қорғаныс майы
• Тасымалдау және сақтау кезіндегі бірінші дәрежелі, мөлдір 

консервация
• Қатты ұстап қалатын, иілімді-тұтқыр және су жұқтырмайтын 

таспа
• Машиналарды және қондырғыларды теңіз бойынша тасымалдау, 

оған қоса, бөлшектерді сыртта үстін жаппай сақтау үшін тамаша
• «Өздігінен қалпына келу» әсерінің арқасында ұзақ мерзімді 

қорғаныс
• Сақталатын бөлшектерді екі жылға дейін қорғайды 



Flachenauergutstraße 8
4020 Linz, Austria

Тел. +43 732 22 18 77
Факс +43 732 22 24 89
office@staloc.com 
www.staloc.com

САТУ КЕҢСЕЛЕРІ
Босния 
Дания 
Германия 
Эстония 
Финляндия 
Франция

Ұлыбритания 
Ирландия
Италия 
Хорватия 
Латвия 
Литва

Норвегия 
Польша 
Румыния 
Ресей 
Швеция 
Швейцария

Сербия 
Словакия 
Словения
Чехия 
Венгрия
Қытай

Қазақстан Өзбекстан 

STANKOVSKY Handels GmbH


