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Företag
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• Anaeroba limmer

• Snabblimmer

• RTV silikontätningsmassa

• Plastiska tätningsmassor

• SMP limmer och  
tätningsmassor

• Strukturlimmer

• Epoxilimmer

• Tekniska aerosoler

• Anti seize-/ 
monteringspastor

• Korrosionsskydd

STALOC:s aktuella produktspektrum omfattar följande segment

Dessutom erbjuder STALOC omfattande konsulttjänster inom 
teknisk kemi för att hitta ett optimalt förlopp vid varje användning 
och varje tillverkningsteknisk utmaning.

Men inte endast inom industrin, utan även i den internationella 
racingsport är STALOC en viktig part-ner för t.ex. teamen 
Manthey Racing eller KTM Factory Racing, och bidrar till 
framgångarna vid ar-rangemang såsom 24-timmarstävlingarna 
på Nürnburgring och Le eller i Dakarrallyt.
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STALOC är det största österrikiska märket för anaeroba limmer 
som skruvsäkringar, fogförband, yttät-ningar etc. och därmed den 
verkliga specialisten på industriell limning och tätning.

STALOC har mer än 35 års erfarenhet och representanter i över 
27 europeiska länder och således en idealisk leveranspartner för 
kemisk-tekniska produkter.

STALOC High Tech-limmer för industri, företag och racingsport

”Hemligheten bakom våra framgångar är den förstklassiga, 
OEM-kontrollerade kvaliteten hos det om-fattande produkt- och 
tjänstespektrat”, säger Lukas Stankovsky, VD för STALOC. 
Detta bekräftas även av det renommerade kundspektrat– den 
österrikiska och europeiska indu-strins ”Who is Who” litar på 
den mångåriga erfarenheten hos STALOC som partner när det 
gäller att lösa komplexa kemisk-tekniska uppgifter. STALOC hittar 
alltid en optimal lösning för alla kunder, både enmansföretag och 
internationellt verksamma branschjättar.



6 <

STALOC anaeroba limmer används inom många områden inom 
industrin, såsom maskin- och anlägg-ningsbyggnad, MRO underhåll 
(sområde), reparation och översyn, militär och luftfart.

STALOC anaeroba limmer och tätningsmedel limmar och tätar 
metalldelar tillförlitligt vid de mest skilda användningar.

STALOC anaeroba produkter härdar ut mellan metallerna då 
tillgången på syre skärs av. Genom det säkra förbandet förhindrar 
de kostsamma skador på materialen och lösgöring genom t.ex. 
vibrationer och skakningar.

Val av korrekt typ:

• reducerade tillverkningskostnader

• förhindrar gasutsläpp

• förhindrar lossning vid vibration

• förhindrar att vätskor läcker ut

• ökar produktens tillförlitlighet

• förhindrar lossbrytning

• säkerställer lätt demonterbarhet

Anaeroba limmer

6 <
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Skruvlåsningar
Anaeroba limmer

Typ Användningsområde Certifiering Viskositet Spalt Gänga Temperaturbest. [°C] Färg

2S22 Skruvlåsning, låghållfast 800 - 1 400 0,20 M24 -55 till +150 Purpur

2S41 Skruvlåsning, medelhållfast 125 0,10 M12 -55 till +150 Blå

2S42 Skruvlåsning, medelhållfast NSF 1 700 - 9 000 0,20 M24 -55 till +150 Blå

2S43 Skruvlåsning, medelhållfast NSF 1 700 - 9 000 0,25 M36 -55 till +200 Blå

2S45 Skruvlåsning, medelhållfast NSF
6 000 - 
30 000

0,30 M80 -55 till +150 Blå

2S62 Skruvlåsning, höghållfast NSF 1 500 - 8 600 0,25 M36 -55 till +150 Röd

2S70 Skruvlåsning, höghållfast NSF 500 0,15 M20 -55 till +200 Grön

2S71 Skruvlåsning, höghållfast NSF 500 0,15 M20 -55 till +150 Röd

2S72 Skruvlåsning, hög temperaturbeständighet, höghåll-fast
5 000 - 

28 000 thix.
0,30 M56 -55 till +230 Röd

2S75 Skruvlåsning, hög temperaturbeständighet, höghåll-fast
5 000 - 

28 000 thix.
0,30 M56 -55 till +230 Röd

2S77 Skruvlåsning, höghållfast NSF 5 000 - 7 000 0,30 M56 / R 2“ -55 till +150 Röd

2S78 Skruvlåsning, höghållfast/hög temperaturbeständig-het
3 200 - 

4 200 thix.
0,20 M36 -55 till +175 Grön

2S90 Skruvlåsning, kapillär, medelhållfast 10-20 0,07 M5 kapillär -55 till +150 Grön

2S22 Skruvlåsning, låghållfast
• Färg purpur
• Lätt att demontera
• För skruvförband med fingängor och långa gängor

2S71 Skruvlåsning, höghållfast
• Färg röd
• Svår att demontera 
• Lämplig för höga vibrationsbelastningar

2S41 Skruvlåsning, medelhållfast
• Färg blå
• Kan demonteras med normala verktyg
• För skruvar med liten diameter

2S72 Skruvlåsning, höghållfast
• Färg röd
• Svår att demontera och hög temperaturbeständighet
• För extremt belastade skruvförband

2S42 Skruvlåsning, medelhållfast
• Färg blå
• Kan demonteras med normala verktyg
• God mediebeständighet

2S75 Skruvlåsning, höghållfast
• Färg röd
• Svår att demontera och hög temperaturbeständighet
• Lämpar sig utmärkt för skruvar med stor diameter

2S43 Skruvlåsning, medelhållfast 
 (certifierad enligt DIN EN 751-1)
• Färg blå
• Kan demonteras med normala verktyg 
• Mycket god mediebeständighet (tillåter lätt oljiga ytor)

2S77 Skruvlåsning, höghållfast
• Färg röd
• Svår att demontera och god temperaturbeständighet
• God mediebeständighet

2S45 Skruvlåsning, medelhållfast
• Färg blå
• Kan demonteras med normala verktyg 
• Lämpar sig utmärkt för skruvar med stor diameter

2S78 skruvlåsning
höghållfast/hög temperaturbeständighet
• Färg grön
• Mycket snabb härdning på inaktiva metaller
• Svår att demontera med hög temperaturbeständighet

2S62 Skruvlåsning, höghållfast
• Färg röd
• Svår att demontera
• Ger smörjverkan i flytande tillstånd

2S90 Skruvlåsning, medelhållfast/kapillär
• Färg grön
• Låser och tätar tillförlitligt
• Även lämplig för låsning i efterhand

2S70 Skruvlåsning, höghållfast
• Färg grön
• Svår att demontera
• För fästning av skruvförband som inte måste lossas på nytt
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Tätning av rörgängor och hydraulik
Anaeroba limmer

Typ Användningsområde Certifiering Viskositet Spalt Gänga Temperaturbest. [°C] Färg

5S11 Gängtätning, låghållfast NSF
17 000 - 
50 000 tx

0,30 R2“ -55 till +150 Vit

5S42 Hydraulik- och pneumatiktätning, medelhållfast 500 - 600 0,15 M20 / R ¾“ -55 till +150 Brun

5S72 Gängtätning, låghållfast NSF
17 000 - 
50 000 tx

0,35 R 3“ -55 till +150 Vit

5S77 Gängtätning, medelhållfast NSF
20 000 - 
70 000 tx

0,30 M80 / R 3“ -55 till +150 Gul

5S86 Gängtätning, höghållfast NSF
5 000 - 
7 000 tx

0,30 M56 / R 2“ -55 till +150 Röd

5S11 Tätningsmedel för rörgängor, låghållfast
• Färg vit
• Med PTFE / frisläppande enligt DVGW (DIN 751-1)
• För tätning av koniska/cylindriska rörförskruvningar

5S77 Tätningsmedel för rörgängor, medelhållfast
• Färg gul
• Beständig mot naturgas / frisläppande enligt DVGW (DIN 751-1)
• Lämpar sig utmärkt för förskruvningar av kromstål

5S42 Hydrauliktätning, medelhållfast
• Färg brun
• Mycket god kemisk beständighet
• För tätning av förskruvningar för pneumatik och hydraulik

5S86 Tätningsmedel för rörgängor, höghållfast
• Färg röd
• Lämplig för grovgänga
• Mycket god mediebeständighet

5S72 Tätningsmedel för rörgängor, låghållfast
• Färg vit
• Med PTFE / kemikalieresistent / frisläppande enligt DVGW (DIN 751-1)
• För tätning av koniska/cylindriska rörförskruvningar

Yttätningar
Anaeroba limmer

Typ Användningsområde Certifiering Viskositet Spalt Gänga Temperaturbest. [°C] Färg

5S10 Yttätning, höghållfast, hög temperaturbeständighet NSF
50 000 - 

300 000 tx
0,50 --- -55 till +200 Röd

5S18 Yttätning, medelhållfast/flexibel
70 000 - 

600 000 tx
0,50 --- -55 till +180 Röd

5S73 Yttätning, låghållfast NSF
17 000 - 
60 000 tx

0,30 --- -55 till +150 Grön

5S74 Yttätning, medelhållfast NSF
28 000 - 

100 000 tx
0,50 --- -55 till +150 Orange

5S10 Yttätning, värmetålig och höghållfast
• Färg röd
• För tätning av pumpar, växelhus etc.
• Hög beständighet mot vatten, gas, gasol, olja och tekniska kemikalier

5S73 Yttätning, låghållfast
• Färg grön
• För tätning av flänsar och ytor
• Låg hållfasthet säkerställer lätt demontering av delar

5S18 Yttätning, flexibel, medelhållfast
• Färg röd
• För tätning av formstabila flänsförband / omedelbart tät mot låga tryck
• Hög beständighet mot vatten, gas, gasol, olja och tekniska kemikalier

5S74 Yttätning, medelhållfast
• Färg orange
• För tätning av flänsar och ytor
• Medelhög hållfasthet garanterar enkel demontering av delar
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Fogförband
Anaeroba limmer

6S03 Fogförband, höghållfast
• Färg grön
• För fastsättning av lager, bussningar och hylsor i utleveranstillstånd
• God härdning vid låga temperaturer och passiva metallytor

6S41 Fogförband, medelhållfast
• Färg gul
• För fastsättning av lager på axlar i bussningar och hjul
• Ersätter mekaniska låsmedel som passkilar eller kilar

6S20 Fogförband, värmetåligt och höghållfast
• Färg grön
• Extremt hög temperaturbeständighet
• Fäster cylindriska delar i skjutpassning / även mycket lämplig som  

tätning för rörgänga.

6S48 Fogförband, höghållfast
• Färg grön
• För fastsättning av cylindriska fogförband, med hög mediebeständighet
• Snabbt härdande, värmebeständig produkt

6S38 Fogförband, höghållfast
• Färg grön
• Fastsättning av kugghjul, remskivor, rotor-axel-förband...
• För högsta statiska skärpåkänningar

6S50 fogförband 
höghållfast/hög temperaturbeständighet
• Färg grön
• Mycket snabb härdning på inaktiva metaller
• För högsta statiska påkänningar
• Svår att demontera med hög temperaturbeständighet

6S40 Fogförband, värmetåligt och höghållfast
• Färg grön
• Långsamt härdande produkt / temperaturbeständig
• För fastsättning av cylindriska fogdelar med press- eller krymppassning

Aktivator
Anaeroba limmer

Aktivator för anaeroba limmer
• Färg grön
• Rekommenderas speciellt vid inaktiva material (t.ex. ädelstål eller  

aluminium) resp. stor spalt
• Accelererar härdningen av STALOC anaeroba limmer (skruvlåsningar, 

fogförband, yttätningar och rörgängetätningar)

Typ Användningsområde Certifiering Viskositet Spalt Gänga Temperaturbest. [°C] Färg

6S03 Fogförband, höghållfast NSF 125 0,10 M12 -55 till +150 Grön

6S20 Fogförband, hög temperaturbeständighet, höghåll-fast
5 000 - 

35 000 tx
0,30 M56 -55 till +230 Grön

6S38 Fogförband, höghållfast NSF 2 600 - 3 100 0,25 M36 -55 till +150 Grön

6S40 Fogförband, hög temperaturbeständighet, höghåll-fast 600 0,15 M20 -55 till +175 Grön

6S41 Fogförband, medelhållfast 550 0,12 M20 -55 till +150 Gul

6S48 Fogförband, hög temperaturbeständighet, höghåll-fast NSF 500 0,15 M20 -55 till +175 Grön

6S50 Fogförband höghållfast/hög temperaturbeständighet 3 200 - 4 200 0,20 M36 -55 till +180 Grön



10 <

STALOC snabblimmer är enkomponents lösningsmedelsfria 
sekundsnabba limmer med höga pre-standa för industriell produktion 
och industriellt underhåll Sekundsnabb härdning och utmärkt 
beständighet i fuktigt klimat samt hög slagtålighet och flexibilitet höjer 
STALOC snabblimmer betydligt över andra konkurrerande produkter.

STALOC snabblimmer används huvudsakligen för limning av 
metaller, plaster, elastomerer, trä, sten och keramik. 
Temperaturanvändningsområdet för STALOC snabblimmer ligger 
mellan -30 °C och +80 °C, vid specialtyper till och med mellan 
-55 °C och +150 °C.

Snabblimmer

Limmer
Snabblim

4S01 Snabblim, universal
• Färg transparent
• Snabbhärdande universaltyp
• Mycket brett användningsspektrum

4S77 snabblim slagtålighetsmodifierat
• Färg transparent
• Mycket hög slag-, fläk- och temperaturbeständighet
• Hög motståndskraft

4S06 Snabblim för elastomerer
• Färg transparent
• Extremt snabbhärdande universaltyp för de mest skilda användningar
• Limmar tillsammans med STALOC Primer också svårlimmade plaster 

som PE, PP, silikon och PTFE

4S80 Snabblim
• Färg svart
• Speciellt för användning under termiskt och mekaniskt växlande  

påfrestningar
• Hög slag- och fläkhållfasthet, även under dynamisk belastning

4S07 snabblim
• Färg transparent
• Snabbhärdande universaltyp med utmärkt temperaturbeständighet
• Idealisk för gummi-/metallimning vid temperaturbelastade förband.   

4S85 snabblim dragflexibelt
• Färg svart
• Hög spaltöverbryggning
• Mycket hög slag- och fläkhållfasthet, även under dynamisk belastning

4S15 Snabblim, plast
• Färg transparent
• Tack vare sin viskositet är produkten också lämplig till limning av porösa 

material
• Idealisk för limning av plast och trä

4S95 Snabblim, universal
• Färg transparent
• Extremt snabbhärdande universaltyp
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Typ Egenskaper Viskositet 
[mPas]

Användn.temp. 
[°C] Cert. Alum. SBR EPDM

4S01 Snabbhärdande universaltyp 100 -30 till +80 NSF 50 3 5

4S06 Snabbhärdande universaltyp 30 -30 till +80 NSF 70 5 7

4S07 Mycket god temperaturbeständighet 15  -50 till +120 15 5 5

4S15 Idealisk för limning av plast och trä. 900 - 1 400 -30 till +80 65 8 12

4S38
Specialtyp för termiskt och mekaniskt växlande påfrestningar. 
Hög slag- och fläkhållfasthet.

400 -55 till +120 30 12 15

4S54 Enastående spaltöverbryggning Rinner inte av. 50 000 -60 till +80 100 40 40

4S60 Lämnar inga limspår efter sig. 80 -30 till +100 100 8 6

4S77 Mycket hög slag-, fläk- och temperaturbeständighet 100 - 200 -50 till +120 10-60 - < 30

4S80
Specialtyp för termiskt och mekaniskt växlande påfrestningar. 
Hög slag- och fläkhållfasthet.

400 -55 till +120 30 12 15

4S85 Hög spaltöverbryggning 1 400 - 1 600 -55 till +100 25-45 10-15 < 60

4S95 Snabbhärdande universaltyper. 30 -30 till +80 70 5 7

4S96 Uppnår högsta hållfasthet på rena metall/metall-förband. 500 -55 till +105 35 - -

4S99
Sex gånger högre slaghållfasthet och tio gånger högre fläkhållfasthet än konventionella 
CA-limmer. Mycket hög dragskjuvhållfasthet (240 kg/cm² vid stål/stål).

3 000 -55 till +135 40 30 30

5S88 Högtemperaturbeständig upp till +150 °C (kortfristigt +175 °C) 2 000 -50 till +150 - - ~ 20

4S38 Snabblim
• Färg svart
• Speciellt för användning under termiskt och mekaniskt växlande  

påfrestningar
• Hög temperatur-, slag- och fläkhållfasthet

4S96 Snabblim, metall
• Färg transparent
• Uppnår högsta hållfasthet på ren metall/metall-förband
• Mycket motståndskraftig mot fläkkrafter, temperaturer och vibrationer

4S54 Snabblim, gel
• Färg transparent
• Enastående spaltöverbryggning
• Rinner inte av / du kan arbeta ovanför huvudhöjd

4S99 snabblim dragelastiskt
• Färg transparent
• Mycket hög slag-, fläk- och temperaturbeständighet
• Mycket god vattenbeständighet

4S60 Snabblim, luktfri
• Färg transparent
• Idealisk för plast, metall och elastomerer
• Blommar inte (inga vita ränder)

5S88 högeffektivt snabblim
• Färg transparent
• Högtemperaturbeständig upp till +150 °C
• Luktfri

Aktivator och primer
Snabblimmer

Aktivator för snabblimmer
• Färg: transparent
• Används för aktivering av STALOC snabblimmer
• Limmets härdning accelereras tydligt, främst vid stora skikttjocklekar, 

inaktiva material och ogynnsamma bearbetningsvillkor

Primer för snabblimmer
• Färg: transparent
• Underlättar limning av polyolefiner (PE, PP), EPDM, PTFE, silikon och 

andra svårlimmade material
• Rekommenderas speciellt i kombination med STALOC 4S06 snabblim
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STALOC erbjuder ett mycket stort sortiment av lim- och 
tätningsmassesystem baserade på en eller två komponenter. 
Den största delen utgörs av de silanmodifierade MS hybridprodukterna 
resp. HPflex konstruktionslimmen, som främst kännetecknas av sin 
förstklassiga limstyrka och samtidigt har en ut-märkt tätningseffekt. 
Accelererad härdning, mycket hög temperaturbeständighet samt 
utmärkt UV- och mediebeständighet är egenskaper hos dessa 
specialprodukter.

Produkter med mycket hög tätningseffekt och mediebeständighet finns 
i denna kategori i två version-er, plastisk och rumstemperaturbindande. 
Dessa produkter kännetecknas framför allt av en mycket hög 
temperaturbeständighet.

Limmer och tätningsmassor

RTV silikon
Limmer och tätningsmassor

Silikontätningsmassa, oljebeständig
• Färg svart
• Elastisk med hög vidhäftning, kan hålla stånd mot dynamiska belastningar
• som t.ex. stötar och vibrationer
• För användning vid montering av motorer och växlar samt i petrokemisk 

industri
• Temperaturbeständig från -50 °C till +260 °C

Silikontätningsmassa, transparent
• Färg transparent
• Högvärdig elastisk tätningsmassa för universell användning
• Temperaturbeständig från -50 °C till +260 °C

Silikontätningsmassa, hög temperaturbeständighet
• Färg röd
• Elastisk med hög vidhäftning, kan hålla stånd mot dynamiska belastningar 
• som t.ex. stötar och vibrationer
• För användning vid montering av värmeelement samt motorer och  

generatorer
• Temperaturbeständig från -50 °C till +300 °C

Högeffektiv silikontätningsmassa, oljebeständig
• Färg antracit
• Oximbaserad
• Luktfattig
• Olje- och temperaturbeständig
• För tätning av motorer och kåpor vid fordonskonstruktion
• Temperaturbeständig från -60 °C till +260 °C
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Plastisk tätningsmassa
Limmer och tätningsmassor

DPDM 3000 Plastisk tätningsmassa
• Färg röd
• För tätning av motorer och kåpor i industri och produktion
• Beständig mot alla mineraloljor, en mångfald syntetiska oljor,  

smörjmedel, drivmedel, tillsatser, gaser, vatten,  
vatten-frostskyddsmedel-blandningar, etc.

• Temperaturbeständighet -55 °C till +270 °C (kortvarigt upp till 300 °C)
• Max. spaltfyllningsförmåga ca 0,20 mm
• Försluten obegränsat lagringsbar

SMP lim och tätningsmassor
Limmer och tätningsmassor

MS Hybrid lim och tätningsmassa
• Förstklassigt lim och tätningsmassa med extremt hög vidhäftning
• Fritt från lösningsmedel, isocyanat och PVC
• Mycket god UV-beständighet och åldringsbeständighet
• Permanent elastisk inom ett temperaturområde från -40 °C till +100 °C
• Överstrykningsbar med de flesta industriella färg- eller lacksystemen
• Häftar vid nästan alla material
• Färger svart / vit / grå

MS Hybrid lim och tätningsmassa 
glasklar/transparent
• Förstklassigt lim och tätningsmassa
• Fritt från lösningsmedel, isocyanat och PVC
• Permanent elastisk inom ett temperaturområde från -40 °C till +100 °C
• Överstrykningsbar med de flesta industriella färg- eller lacksystemen
• Häftar vid nästan alla material
• Färg glasklar-transparent

MS Hybrid PLUS
• Idealiskt monteringslim med extremt hög inledande vidhäftning
• Mycket god UV- och åldringsbeständighet
• Limmar metall, trä, plast, betong, sten, klinker, gips, natursten, PVC, 

polykarbonat, stål, aluminium, koppar bly, zink och även glas

HPBOND konstruktionslim
• Elastiska limningar och tätningar t.ex. vid buss-, husvagns-, drag- och 

lastbilskonstruktioner 
• Permanent elastisk inom ett temperaturområde från -40 °C till  

+100 °C (kortfristigt +180 °C)

MS Power Hybrid
• Revolutionerande limsystem för industriell tillverkning
• Hög kemisk beständighet och UV-stabilitet.
• Väderresistent och åldringsbeständig
• Minskar kostnaderna genom tidsbesparing i tillverkningsprocessen
• Erbjuder en mycket hög limkraft med jämförelsevis kort härdningstid  

utan primer

XP-60 konstruktionslim
• Härdning inom 1 timme 
• Revolutionerar din arbetsprocess 
• Hög flexibilitet och brett vidhäftningsspektrum 
• Luktfri

HPFLEX PLUS konstruktionslim
• Extremt hög inledande vidhäftning
• 100 % dragtöjning
• Beständig mot UV, åldrande, brand och rök, salt- och färskvatten,  

avsaltat vatten, syror, baser och div. oljor
• Permanent elastisk inom ett temperaturområde från -40 °C till +150 °C 

(+200 °C i ca 20 min.)
• Kan målas över efter skinnbildning (vått i vått)

HPFLEX konstruktionslim
• 100 % dragtöjning
• Beständig mot UV, åldrande, brand och rök, salt- och färskvatten, avsal-

tat vatten, syror, baser och div. oljor
• Permanent elastisk inom ett temperaturområde från -40 °C till  

+150 °C (+200 °C i ca 20 min.)
• Kan målas över efter skinnbildning (vått i vått)

Flexibelt polymertätningsmedel 
• Elastiska/flexibla tätningar i fordons- och maskinkonstruktion
• Mycket lämpligt för tätning av rörelse- och anslutningsfogar
• Silikonfritt och överlackeringsbart 
• Neutral och luktfri
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STALOC strukturlimmer förenar en mycket hög slagtålighet och 
fläkhållfasthet, segelastiska egenskaper och en mycket god 
temperaturbeständighet. Huvudfördelen är den strukturella 
bindningen av olika material, som inte bara sparar vikt utan även 
har konstruktiva och designtekniska potentialer.

STALOC strukturlimmer används där man kräver extremt hög 
hållfasthet. På grund av en mycket bekväm beredning och hög 
motståndskraft hittar man STALOC POWER strukturlimmer framför 
allt inom fordons- och maskinmontering, vid många typer av 
plåtlimning samt inom dörr- och fönsterindustri.

Vidare erbjuder de mycket hög beständighet mot vatten, syror, oljor, 
fetter och lösningsmedel.

Strukturlimmer

Limmer
Strukturlimmer

Power 703 Kraftlim
Mångsidigt 2K-kraftlimsystem med utmärkt slag-, fläk- och dragskjuvhållfasthet 
i användarvänligt 1:1-utförande. Detta kraftlim har god motståndsförmåga 
mot väderpåverkan. STALOC Power 703 fixerar snabbt och kräver endast 
ringa förberedning av ytan. Limmar samtliga metaller, diverse plaster 
(undantagna är PE, PP, teflon och andra, svårlimmade polyolefina plaster), 
keramik, trä etc.

• Färg: mjölkaktigt vit eller svart
• Temperaturbeständig från -50 °C till +120 °C
• Fixerar på 12-15 min.

Power 707 Kraftlim
• särskilt lösningsmedelsfritt strukturlim med två komponenter
• utvecklat för användning på svårlimmade plaster, t.ex. PP, PE, POM, 

teflon eller EPDM
• utmärkt fukt- och mediebeständighet
• Ingen primer behöver användas först

Power 705 Kraftlim
Transparent 2K-kraftlimsystem med utmärkt slag-, fläk- och 
dragskjuvhållfasthet Fixeringstid ca 5 min.

• Luktfattig, stöt- och vibrationsfast
• För limning av glas och plaster
• Spaltfyllningsförmåga 0,25–0,5 mm
• Dropptid ca 3 min., slutlig hållfasthet efter 24 timmar
• Temperaturbeständighet från -40 °C till +80 °C.

Power 710 Kraftlim
Mångsidigt 2K-kraftlimsystem med utmärkt slag-, fläk- och dragskjuvhållfasthet 
i användarvänligt 1:1-utförande. Detta kraftlim har god motståndsförmåga 
mot väderpåverkan. STALOC Power 710 är en långsammare version av 
STALOC Power 703 för limning av större komponenter resp. för limningar 
som kräver en längre öppen tid. Limmar samtliga metaller, diverse plaster 
(undantagna är PE, PP, teflon och andra, svårlimmade polyolefina plaster), 
keramik, trä etc.

• Färg: mjölkaktigt vit
• Temperaturbeständig från -50 °C till +120 °C
• Fixerar på 30–35 minuter och erfordrar endast ringa förberedning  

av ytan
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HP-900 strukturlim med AdflexNano©

• Revolutionärt, nanobaserat högeffektivt limsystem för konstruktiva limn-
ingar som utsätts för hög slag- och skärbelastning samt för vibrationer 
och samtidigt kräver hög hållfasthet

• Stödjer eller ersätter vanliga fästtekniker, som t.ex. skruvar, svetsfogar, 
nitar eller lödning (blandad användning vid biltillverkning) STALOC HP-900 
strukturlim möjliggör ett flexibelt materialval (multi-material-design)

• På grund av den temperaturbeständiga sammansättningen kan STALOC 
HP-900 strukturlim även användas vid limning av komponenter före pul-
verbestrykningen. Detta gör att det tillförlitliga limmet är mycket lämpligt 
att använda vid fordons-, maskin- och anläggningskonstruktion

• Den ovanligt höga dragtöjningen som stöds av nanopartikel AdflexNano©, 
samt den utmärkta UV- och åldrandebeständigheten gör STALOC HP-900 
till det idealiska limmet vid industriell serietillverkning

• Ersätter det tidigare kända limsystemet HP-980

HP-960 strukturlim med Adflex©

• Högeffektivt limsystem för elastiska konstruktiva limningar som utsätts 
för hög slag- och skärbelastning samt för vibrationer och samtidigt 
kräver hög hållfasthet

• På grund av den unika sammansättningen kan STALOC HP-960  
strukturlim även användas vid limning av komponenter före  
pulverbestrykningen. Detta gör att det tillförlitliga limmet är mycket 
lämpligt att använda vid fordons-, maskin- och anläggningskonstruktion

• Den mycket höga dragtöjningen och den utmärkta UV-beständigheten 
gör STALOC HP-960 strukturlim till en idealisk produkt för metall-,  
aluminium-, fartygs- och yachttillverkning samt vind- och  
solkraftsanläggningar

EX-500 strukturlim
• Slagtålighetsmodifierat konstruktionslim för limning av metaller,  

kompositmaterial, plaster, glas och trä. 
• Hög temperaturbeständighet
• Snabb härdning
• Låg luktbelastning

Carbo Speed
• Färg: svart
• Temperaturbeständig från -40 °C till +140 °C
• För reparation av karbondelar och brustna plastdelar (termoplaster och 

duroplaster), t.ex. stötfångare
• Efter 4-6 minuter är efterbearbetning möjlig, t.ex. slipning, borrning och 

gängskärning
• Väder- och åldringsbeständig, droppar inte

Quick Fix Multi Adhesive
• Detta nyutvecklade limsystem förenar förmågorna hos snabblimsystemen  

med sin sekundsnabba vidhäftning och de spaltöverbryggande 
2K-limsystemen som epoxi-, PU- eller metakrylatlimmer. Detta gör 
STALOC Quick Fix Multi Adhesive till den idealiska produkten vid små 
reparationer resp. snabba och effektiva fastsättningar

• Limmar metall, plast, trä, gummi, glas, keramik, kartong, läder, etc.
• Sekundsnabb vidhäftning
• Droppfri
• Kan efterbearbetas

HP-950 strukturlim med Adflex©

• Nyutvecklat högeffektivt limsystem för elastiska konstruktiva limningar som 
utsätts för hög slag- och skärbelastning samt för vibrationer och samtidigt 
kräver hög hållfasthet

• Den unika uppbyggnaden gör att nästan samtliga substrat kan limmas och 
limmas ihop

• Undantagna är PE, PP, teflon och andra, svårlimmade polyolefina plaster
• Detta gör att det tillförlitliga limmet är mycket lämpligt att använda vid 

fordons-, maskin- och anläggningskonstruktion
• Den mycket höga dragtöjningen och den utmärkta UV-beständigheten gör 

STALOC HP-950 strukturlim till en idealisk produkt för metall-, alumin-
ium- och fasadtillverkning, fartygs- och yachttillverkning samt vind- och 
solkraftsanläggningar

• STALOC HP-950 strukturlim förenar hög elasticitet med en extremt hög 
limkraft



16 <

STALOC epoxiprodukter hjälper dig att lösa problem vid underhåll 
och reparation, inom verktygstillverkning och produktion. 
Sammansättning, tillverkning och global försäljning av epoximassor 
baserat på mångårig erfarenhet.

Epoxiprodukter har visserligen använts under många år, men 
vårt STALOC epoxisortiment utgör den senaste ”tekniknivån”.

Särskilt vid lättviktskonstruktioner och elektromobilitet spelar 
STALOC epoxilimmer en allt större roll.

Epoxilimmer

Limmer
Epoxilimmer

E-505 Epoxilim
• Färg transparent
• Höghållfast och snabbhärdande konstruktionslim för styv limning
• Temperaturbeständig från -50 °C till +80 °C
• Erbjuder absolut kortaste fixeringstid, ca 5 minuter
• Används också för ingjutning av elektriska komponenter
• Mycket god beständighet mot lösningsmedel

K-800 Rostfritt stål
• Färg stålfärgad
• För allmänna reparations- och underhållsändamål på ädelstål samt 

tillverkning av anordningar och verktyg
• Temperaturbeständig från -50 °C till +120 °C
• Tack vare den speciella härdaren kan den även beredas över huvudhöjd
• Kan bearbetas efter fullständig härdning (borrning, fräsning, slipning osv.)

K-880 Flytande metall
• Färg grå
• För reparation och underhåll av rör, ventiler, motorblock, kylare och tankar
• Temperaturbeständig från -50 °C till +120 °C
• Tack vare sin låga viskositet lämpar den sig mycket bra för bättring av 

fina sprickor och blåsor i gjutdelar
• Kan bearbetas efter fullständig härdning (borrning, fräsning, slipning osv.)

K-818 Stålstick
• Färg mörkgrå
• För snabb reparation av pumpar, kåpor, tankar, behållare och trasiga 

gängor
• Temperaturbeständig från -50 °C till +190 °C (kortvarigt upp till +300 °C)
• Beständig mot olja, bensin, dieselolja och batterisyra
• Är också lämpligt för trä, betong, keramik, glas och de flesta plaster
• Kan bearbetas efter fullständig härdning (borrning, fräsning, slipning osv.)
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STALOC Anti seize-produkter uppfyller de högsta krav när det gäller 
kvalitet. STALOC Anti seize-produkter är sammansatta av fina 
metallpartiklar och ett värmebeständigt smörjmedel.

Denna speciella kombination förhindrar nötning, kallsvetsning, 
urtvättning genom vatten, korrosion genom vägsalt, korrosion 
genom surt regn eller saltvatten.

Skyddsfunktionen hos STALOC Anti seize-medel bibehålls även 
under extremt tryck. STALOC Anti seize-produkter erbjuder en 
temperaturbeständighet upp till +1 400°C.

Anti Seize

Produkter
Anti Seize

SQ-1400 Anti seize-medel av standardkvalitet
• Monteringspasta med fasta partiklar, för hög tryckbelastning
• Skyddar mot korrosion och fastkärvning
• Temperaturområde från -180 till +1 100 °C
• Resistent mot syror, alkalier och saltvatten

SQ-1000 Kopparspray
• Släpp- och monteringspasta med hög prestanda
• Förhindrar fastkärvning
• Beständig mot syror, alkalier och saltvatten
• Temperaturområde från -30 till +1 100 °C
• Omskakas väl!

Ceramic Compound SQ-1200
• Högtrycksbeständig metallfri monteringspasta
• Mycket gott korrosionsskydd
• Saltvattenbeständig
• Temperaturområde från -40 till +1 400 °C
• Kan också användas för ABS-system

Blue Moly specialsmörjmedel
• Med MoS2 för extremt hög tryckbelastning
• Speciellt lämpligt för rostfritt stål
• Temperaturområde från -120 till +815 °C
• Förstklassig smörjverkan
• Förhindrar pulvrisering och korrosion

Ultimate Compound
• Högtrycksbeständig metallfri monteringspasta
• Mycket gott korrosionsskydd
• Saltvattenbeständig
• Temperaturområde från -40 till +1 400 °C
• Kan strykas på via den automatiska penselpatronen

GST släppspray SQ-466
• Högtrycksbeständigt och värmefast monteringsglidmedel för 
• metalliska ytor
• Idealisk för smörjning av glidstyrningar och flänsförband
• Saltvatten- och ångbeständig
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Tekniska aerosoler är idag ett måste inom industriell produktion, 
underhåll och skötsel.

Oavsett om det gäller rengöring, smörjning eller skydd kan STALOC 
erbjuda ditt företag många un-derhållsaerosoler av högsta kvalitet. 

Mångårig erfarenhet, individuella recept samt direkt och intensiv 
kontakt med våra kunder avspeglas i konceptionen, utvecklingen och 
förverkligandet av STALOC aerosolerna.

Kvalitet står i fokus hos våra tekniska aerosoler.

Tekniska aerosoler

Högeffektiva smörjmedel
Tekniska aerosoler

HTP högeffektivt smörjmedel SQ-496
• utmärkt temperatur- och tryckbeständighet för säker och effektiv  

långtidssmörjning
• smörjer rörliga maskindelar, diverse leder, kugghjul, lager, glidskenor, 

gångjärn, vajrar osv. av metall och plast
• Drar inte åt sig smuts och kan användas ovanför huvudet
• Temperaturbeständighet från -55 °C till +260 °C

HT-5 högeffektivt smörjmedel SQ-490
• Smörjer rörliga maskindelar, diverse leder, lager, glidskenor osv.
• Enastående beständighet mot tryck, salt- och stänkvatten samt svaga 

syror och alkalier
• Stor förmåga till nödkörningssmörjning
• Temperaturbeständig från -30 °C till +250 °C
• Mycket goda vidhäftningsegenskaper

PTFE-spray SQ-460
• Fettfritt och snabbtorkande torrsmörjmedel
• Reducerar friktion
• Drar inte åt sig smuts
• Temperaturbeständig upp till +270 °C

HT-7 högeffektivt smörjmedel 
med TUNGSTEN SQ-495
• High-Tech-smörjmedel baserat på WS2
• Extrem tryckbeständighet
• Utmärkt förmåga till nödkörningssmörjning
• Temperaturbeständighet -270 °C till +650 °C
• Vattenavvisande och silikonfri
• UV- och korrosionsbeständig

Kedjespray med MoS2 SQ-480
• Högt belastningsbart och mycket väl vidhäftande specialsmörjmedel
• Lämpar sig utmärkt för höga tryckbelastningar
• För kedjor, linor, rullar, bultar, lager osv.
• Ingen urtvättning!

SQ-400 Oljespray för höga temperaturer
• Långtidssmörjmedel med höga prestanda och mycket god krypförmåga
• Temperaturbeständig till +500 °C (kortvarigt upp till +1 100 °C)
• Förstklassig korrosionsskyddsolja
• UV-beständig
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Universalsmörjmedel
Tekniska aerosoler

SQ-450 Silikonspray
• Idealiskt glid- och släppmedel
• Verkar vatten- och smutsavvisande
• Tränger undan fukt
• Gynnsam verkan på gummi och plaster
• Temperaturbeständig upp till +260 °C

SQ-420 Fettspray
• Mycket god vidhäftning, transparent fett med hög prestanda för hög 

tryckbelastning
• Mycket goda krypegenskaper
• Temperaturområde från -20 °C till +180 °C (kortfristigt upp till +230 °C)

SQ-470 Multiskyddsspray V7
• Konserverar, rengör och smörjer samtidigt
• Tränger undan fukt
• Mycket god kapillärverkan
• Smörjer kedjor, lager, rullar osv.
• Temperaturbeständig upp till +230 °C

SQ-430 Vidhäftande fettspray
• Mycket god vidhäftning, transparent fett med hög prestanda för hög 

tryckbelastning
• Mycket goda krypegenskaper
• Temperaturområde från -20 °C till +180 °C (kortfristigt upp till +230 °C)

SQ-680 Borr- och skäroljespray
• Ökar livslängden för borr- och skärverktyg
• Reducerar friktion och värme

CMD Powercut SQ-685
• Mycket lämplig för alla flisningsförfaranden
• ökar livslängden på borr-, skär-, fräs- och upprymningsverktyg
• utmärkt vidhäftning på alla metalliska underlag och skärverktyg

Kontaktspray med MoS2 SQ-440
• Rengör korroderade kontakter
• Tränger in under fukt
• Skyddar och smörjer
• Förhindrar krypströmmar

Smörjmedel med korrosionsskyddseffekt
Tekniska aerosoler

SQ-1001 KORROTECH 1000 fettfritt smörjmedel
• Tränger undan fukt ur mekaniska och elektriska apparater
• Ren och fettfri smörjning
• Olje- och vaxfri lagerkonservering (VCI)
• 360°-ventil

SQ-1002 KORROTECH 2000 skyddsolja med höga 
prestanda
• Enastående smörj- och skyddsegenskaper för högt ställda krav
• Vattenavvisande och korrosionshämmande skyddsfilm med unik  

krypförmåga
• Excellent skydd för jakt- och insatsvapen
• Skyddar lagrade delar upp till ett år
• 360°-ventil
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Rengöringsmedel/avfettare
Tekniska aerosoler

SQ-200 Monteringsrengöring
• Rengör och avfettar pordjupt
• Avlägsnar oljor, fetter, tjära osv.
• Ventileras bort snabbt
• Testa på plast

Industrie Cleaner SQ-205
• Specialrengöring för metallbearbetningsindustrin
• Idealiskt rengöringsmedel före limprocesser som t.ex. skruvsäkring, 

yttätning, tätning av rör-gängor, …
• Absolut restfri, snabbdunstande, inte korroderande
• avlägsnar spår av fukt på metallytor

SQ-210 Bromsrengöringsmedel
• Snabb rengöring och avfettning av skivbromsar och bromsdelar, såsom 

bromsklossar, broms-skivor och bromsbelägg från olja, smuts och  
beläggdamm

• Rengöring och avfettning av motor- och kopplingsdelar, växellådsdelar, 
förgasare, pumpar osv.

• Mycket lämplig också för borttagning av silikonrester på metaller

SQ-225 Multikraftrengöringsmedel
• Enastående kraftrengöringsmedel med mycket hög lösningskraft för 

rengöring utan rester
• För varje typ av metallrengöring och avfettning, användbar i synnerhet 

vid förbehandling före lackering och grundmålning
• Mycket lämplig för borttagning av skrift från filt- och märkpennor på 

diverse material!
• För alla metaller, glas, keramik osv.

Snabbrengöringsmedel för industriändamål SQ-220
• Avlägsnar oljor, fetter, silikon, vaxrester etc.
• Ventileras bort snabbt
• Testa på plaster och gummi

B&M rengöringsmedel
• Högverksam avfettare för industrin, särskilt för snabb rengöring och 

avfettning av metalliska ytor
• Tar snabbt och effektivt bort fett, olja och smuts med hjälp av en kraftig 

sprutstråle
• Kan användas till rengöring och avfettning av motor- och kopplingsdelar, 

växellådsdelar, förga-sare, pumpar osv

Rengöringsmedel
Tekniska aerosoler

SQ-245 Kraftrengöringsmedel med citrus
• Mycket stark rengöringsspray för borttagning från och rengöring av 

kraftigt nedsmutsade metallde-lar och plaster
• Avlägsnar t.ex. olja, harts, skrift från filtpenna, tjära samt limrester 

(t.ex. på ABS-kanter) eller färskt PU-skum
• Avlägsnar etiketter

ProSolve Orange rengöringsmedel
• Rengör och avfettar känsliga ytor (plaster, plexiglas, PVC etc.)
• Underlättar borttagning av etiketter

SQ-250 Kraftskum
• Rengör glas, metall, plaster, läder osv.
• Angriper inga material

SQ-230 GlasClean
• Högverksamt rengöringsmedel med aktivt skum för rengöring av glas, 

plast, metall och många fler ytor
• Lämpligt för samtliga glassorter som riktigt glas, satinglas, plexi- resp. 

akrylglas
• Avlägsnar utan möda smuts som silikonrester, insekter, olja och fett

SQ-740 Lim- och tätningsborttagare
• Löser härdade rester av limmer och tätningsmassor
• Avlägsnar fetter, lacker, hartser och tjära
• Inte lämpligt för känsliga plaster och PVC

Hybrid-Cleaner SQ-745
• Rengör och avfettar många ytor
• Även lämpligt vid lackering eller pulverbestrykning
• Kan även utan problem användas på de flesta plaster
• Underlättar lossning av hartser, tjära och diverse vaxer
• För borttagning eller lossning av lim- och tätningsmasserester
• Avluftar snabbt och utan rester

SQ-260 Rengöringsmedel för ädelstål
• Rengör och vårdar samtidigt
• Angriper inte lacker
• Lämnar en skyddsfilm
• Rengör utan ränder

INOX-rengöringsmedel SQ-261
• särskilt finishrengöringsmedel för samtliga ädelstålsytor med angenäm 

frisk citrusdoft
• idealisk för skydd mot korrosion och ny smutsbeläggning
• Mycket drygt

SQ-720 Tryckluftsspray
• Avlägsnar damm och smuts från svårtillgängliga ställen
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Heavy Duty Wipes
• Snabba, praktiska och mycket effektiva rengöringsdukar
• Ojämn yta för ännu starkare rengöringseffekt
• För rengöring av händer, verktyg och ytor
• Idealisk för verkstadsanvändning

Turbo Wipes
• Snabba, praktiska och mycket effektiva rengöringsdukar
• För rengöring av händer, verktyg och ytor
• Avlägsnar inte härdade tätningsmassor och PU-skum, olja, många limmer, 

färger och smörjmedel
• Dermatologiskt testade, med vitamin E för optimalt skydd av mänsklig hud

SQ-280 BIO-kraftrengöringsmedel
• Avlägsnar utan möda fett, smuts, sot, nikotin etc.
• Universalrengöringsmedel för motorer, maskiner och fordon

Intensivrengöringsmedel
• Alkaliskt rengöringskoncentrat med mycket hög lösningskraft
• Tar bort hårt sittande avlagringar som t.ex. fett. äggvita, sot, olja, 

smörj- och vaxrester 
• Idealisk även för rengöring av lacker, plaster och plana ytor.

Specialprodukter
Tekniska aerosoler

Rostlösare med MoS2 SQ-620
• Löser fastnade skruvar och muttrar, med mycket god krypförmåga och 

hög kapillärverkan
• Tränger in under fukt och skyddar mot korrosion efteråt

SQ-600 Läcksökningsspray
• Mycket god skumbildning
• Används till att hitta otäta och porösa ställen, t.ex. hårsprickor, otäta 

svetspunkter, läckage i gas- och tryckluftssystem m.m.

Spraylim för karosserier SQ-640
• Hög häftförmåga och god inledande vidhäftning
• Mycket god limning av isoleringsmattor, läder, PVC, skumgummi, glasull, 

metall och gummi
• Inte lämplig för Styropor©

Köldspray SQ-725
• Monteringshjälp med omedelbar kylningseffekt till ca -45 °C
• Idealisk för snabbkylning av heta komponenter
• Fungerar även som rengöringsmedel (t.ex. borttagning av tuggummi)

Spraylim Multi SQ-645
• Transparent spraylim med god inledande vidhäftning
• Limmar papper, väv, skumgummi, läder, papp, himmelstyg, konstläder, 

tyg, vinyl, gummi, metall och trä
• Lämpligt för limning av Styropor©

Batteripolskydd SQ-445
• Ger optimalt strömflödes- och slitageskydd även vid höga belastningar 

och extrema temperatur-svängningar
• Förhindrar kontaktkorrosion

SQ-700 Svetsskyddsspray
• Förhindrar att svetsstänk häftar fast
• Förlänger livslängden på gas- och svetsmunstycken

Formsläppspray
• För lätt omformning av termo- och duroplaster
• Fritt från lösningsmedel, silikon och vax
• Efterbehandlingar som t.ex. tryck, lackering, metallisering och limning är 

möjliga vid fackmässig hantering

Rostbrytare SQ-625
• Används till snabb rostupplösning och förebygger fortsatt rostbildning
• Kombination av köldchock och särskilda krypoljor
• Ökar effektivitet i industriellt underhåll och sparar tid och pengar

Handrengöringspasta
• Innehåller mikropartiklar för effektiv rengöring
• Ta bort olja, färger, fett, tjära, harts, lim, lack, ...
• Rengör enkelt och är skonsamt mot huden
• ph-neutral
• Vårdar och återfettar huden

STALOC Power Repair Tape
• Självförslutande silikonbaserat reparationsband
• Isolerar mot elektrisk spänning
• Tätar mot tryck upp till 8 bar
• Kan användas på underlag
• Beständig mot olja, bensin, glykol och många andra kemikalier
• UV-beständig
• Inga rester efter borttagning
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Det mångåriga samarbetet med industriella producenter har gjort 
att korrosionsskydd har en mycket stor betydelser för STALOC.

Oavsett om det gäller primärt korrosionsskydd på reparerade eller 
förbättrade delar (t.ex. förbättring av eldförzinkade delar med 
högkvalitativ zinkspray) eller vid transport- och lagerkonservering så är 
du alltid på den säkra sidan med STALOC korrosionsskyddsprodukter.

Korrosionsskydd
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Primära korrosionsskydd
Korrosionsskydd

SQ-850 Zinkspray, ljus
• För bättring av förzinkade detaljer
• Nötningsfast, temperaturbeständig upp till +490 °C
• Snabbtorkande och översvetsningsbar
• Omskakas väl!

SQ-900 Aluminiumspray
• Förstklassigt korrosionsskydd
• För behandling av aluminium- och aluminiumfärgade ytor
• Nötningsfast och temperaturbeständig upp till +800 °C
• Omskakas väl!

SQ-800 Zinkspray
• Enastående korrosionsskydd
• Överlackeringsbar
• Värmebeständig upp till 500 °C, 95 % zinkhalt i den torkade massan
• Omskakas väl!

SQ-950 Lack för ädelstål
• Nötningsfast bestrykning av ädelstål
• För förbättring av svetsfogar (t.ex. vid montering av ventilationskanaler,

fasader och stålkonstruktioner)
• Temperaturbeständig upp till +300 °C
• Omskakas väl!

Rostomvandlare
• Stoppar och inaktiverar rost
• För skötsel och underhållsarbeten inom industri, hantverk,

fordonsområdet, lantbruket, skepps-bygge.

Lager- och transportkonservering
Korrosionsskydd

KORROTECH korrosionsskyddsmedel SQ-1004
• Vaxartat, färglöst korrosionsskydd för verktygs- och lagerkonservering
• Mycket god vidhäftning

SQ-1002 KORROTECH 2000 skyddsolja med höga 
prestanda
• Enastående smörj- och skyddsegenskaper för högt ställda krav
• Vattenavvisande och korrosionshämmande skyddsfilm med unik

krypförmåga
• Excellent skydd för jakt- och insatsvapen
• Skyddar lagrade delar upp till ett år
• 360°-ventil

SQ-1001 KORROTECH 1000 fettfritt smörjmedel
• Tränger undan fukt ur mekaniska och elektriska apparater
• Ren och fettfri smörjning
• Olje- och vaxfri lagerkonservering (VCI)
• 360°-ventil

SQ-1003 KORROTECH 3000 korrosionsskydd med 
höga prestanda
• Förstklassig transparent lager- och transportkonservering
• Starkt häftande, plastiskt seg och vattenavstötande skyddsfilm
• Enastående för sjötransport av maskiner och anläggningar samt för

förvaring av blanka delar utomhus
• Långtidsskydd genom ”självläkningseffekt”
• Skyddar lagrade delar upp till två år



Flachenauergutstrasse 8
A - 4020 Linz

Tfn +43 732 22 18 77
Fax +43 732 22 24 89
office@staloc.com
www.staloc.com

FÖRSÄLJNINGSFILIALER

Bosnien
Danmark
Tyskland
Estland
Finland
Frankrike

Storbritannien
Irland
Italien
Kroatien
Lettland
Litauen

Norge
Polen
Rumänien
Ryssland
Sverige
Schweiz

Serbien
Slovakien
Slovenien
Tjeckien
Ungern

STANKOVSKY Handels GmbH
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