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• Anaerob yapışkanlar

• Anında yapışkanlar

• RTV silikon sızdırmazlar

• Sürekli plastik sızdırmazlık macunları

• SMP yapışkanlar ve sızdırmazlar

• Yapı yapışkanları

• Epoksit yapışkanları

• Teknik aerosoller

• Anti Seize  / montaj macunları

• Pas koruyucu

STALOC‘un güncel ürün yelpazesi aşağıdaki segmentleri kapsıyor

Ayrıca STALOC, her uygulama durumu ve her üretim tekniği zorluğu için ideal 
bir süreç bulmak için teknik kimya alanında kapsamlı danışmanlık hizmetleri 
de sunuyor.

Ancak sadece endüstride değil, uluslararası yarış sporlarında da STALOC, 
Nürburgring‘deki 24 saat yarışı, Le Mans‘daki 24 saat yarışı veya Rally Dakar 
gibi etkinliklerde başarılı olmak için Manthey Racing veya KTM Factory Racing 
gibi takımların vazgeçilmez bir ortağı.
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Vida emniyetleri, ekleme bağlantıları, yüzey contaları vs. gibi anaerob 
yapışkanlar için Avusturya‘nın en büyük markası olarak STALOC, endüstriyel 
yapıştırma ve yalıtma söz konusu olduğunda uzmandır. 

35 yılı aşan tecrübesi ve Avrupa‘da 27‘den fazla ülkede temsilciliğiyle 
STALOC, kimyasal teknik ürünler için en uygun tedarik ortağıdır.

Endüstri, zanaat ve yarış sporları için STALOC‘un ileri teknoloji yapışkanları

„Bu başarımızın sırrı, kapsamlı ürün ve hizmet yelpazesinin birinci sınıf, OEM 
kontrolünden geçirilmiş kalitesi“ diyor STALOC‘un CEO‘su Lukas Stankovsky. 
Bu, meşhur müşteri yelpazesinde de kendini gösterir - Avusturya‘daki ve 
Avrupa‘daki endüstrinin „Kim Kimdir“leri, kimyasal-teknik alandaki karmaşık 
görevlerin çözümünde ortak olarak STALOC‘un yıllara dayanan tecrübesine 
güveniyor. İster tek kişilik işletme, ister uluslararası olarak faaliyet gösteren, 
branşındaki devler olsun, STALOC müşteri için her zaman en uygun çözümü 
bulur.
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STALOC anaerob yapışkanlar, endüstrinin makine ve tesis yapımı, MRO bakım 
(alanı), askeriye ve havacılık gibi birçok alanında kullanılır.

STALOC anaerob yapışkanlar ve sızdırmazlık maddeleri metal parçalarını 
farklı uygulamalarda güvenilir bir şekilde yapıştırır ve yalıtır.

STALOC anaerob ürünleri, oksijen çekilerek metallerin arasını sertleştirir. 
Güvenli bağlantı sayesinde malzemelerdeki pahalı hasarları ve örneğin titreşim 
ve sarsıntı sonucunda çözülmeyi önlerler.

Doğru tipi seçme:

• üretim maliyetlerini düşürür

• gazların açığa çıkmasını önler

• titreşim sonucunda çözülmeyi önler

• dışarıya sıvı sızmasını önler

• ürün güvenilirliğini artırır

• kırılıp ayrılmayı önler

• kolay bir sökülebilirlik sağlar

Anaerob yapışkanlar
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Vida emniyetleri
Anaerob yapışkanlar

Tip Kullanım alanı Belgelendirme Viskozite Aralık Dişli Isıya dayan. [°C] Boya

2S22 Vida emniyeti, düşük sağlamlıkta 800 - 1.400 0,20 M24 -55 ila +150 Mor

2S41 Vida emniyeti, orta sağlamlıkta 125 0,10 M12 -55 ila +150 Mavi

2S42 Vida emniyeti, orta sağlamlıkta NSF 1.700 - 9.000 0,20 M24 -55 ila +150 Mavi

2S43 Vida emniyeti, orta sağlamlıkta NSF 1.700 - 9.000 0,25 M36 -55 ila +200 Mavi

2S45 Vida emniyeti, orta sağlamlıkta NSF 6.000 - 30.000 0,30 M80 -55 ila +150 Mavi

2S62 Vida emniyeti, yüksek sağlamlıkta NSF 1.500 - 8.600 0,25 M36 -55 ila +150 Kırmızı

2S70 Vida emniyeti, yüksek sağlamlıkta NSF 500 0,15 M20 -55 ila +200 Yeşil

2S71 Vida emniyeti, yüksek sağlamlıkta NSF 500 0,15 M20 -55 ila +150 Kırmızı

2S72 Vida emniyeti, yüksek ısıya dayanıklı, yüksek sağlamlıkta
5.000 - 

28.000 thix.
0,30 M56 -55 ila +230 Kırmızı

2S75 Vida emniyeti, yüksek ısıya dayanıklı, yüksek sağlamlıkta
5.000 - 

28.000 thix.
0,30 M56 -55 ila +230 Kırmızı

2S77 Vida emniyeti, yüksek sağlamlıkta NSF 5.000 - 7.000 0,30 M56 / R 2“ -55 ila +150 Kırmızı

2S78 Vida emniyeti, yüksek sağlamlıkta/yüksek ısıya dayanıklı
3.200 - 

4.200 thix.
0,20 M36 -55 ila +175 Yeşil

2S90 Vida emniyeti, kapiler, orta sağlamlıkta 10-20 0,07 M5 kapiler -55 ila +150 Yeşil

2S22 vida emniyeti düşük sağlamlıkta
• Boya mor
• Kolay sökülür
• İnce dişlileri ve uzun dişlileri olan vida bağlantıları için

2S71 vida emniyeti yüksek sağlamlıkta
• Boya kırmızı
• Zor sökülür 
• Yüksek titreşim yükleri için uygundur

2S41 vida emniyeti orta sağlamlıkta
• Boya mavi
• Normal aletle sökülebilir 
• Küçük çaplı vidalar için

2S72 vida emniyeti yüksek sağlamlıkta
• Boya kırmızı
• Zor sökülür ve ısıya çok dayanıklıdır
• Aşırı yük altındaki vida bağlantıları için

2S42 vida emniyeti orta sağlamlıkta
• Boya mavi
• Normal aletle sökülebilir 
• İyi sıvı dayanıklılığı

2S75 vida emniyeti yüksek sağlamlıkta
• Boya kırmızı
• Zor sökülür ve ısıya çok dayanıklıdır
• Geniş çaplı vidalar için çok uygundur

2S43 vida emniyeti orta sağlamlıkta
(DIN EN 751-1 sertifikasına sahiptir)
• Boya mavi
• Normal aletle sökülebilir 
• Çok iyi sıvı dayanıklılığı (hafif yağlı yüzeylere izin verir)

2S77 vida emniyeti yüksek sağlamlıkta
• Boya kırmızı
• Zor sökülür ve ısıya bayağı dayanıklıdır
• İyi sıvı dayanıklılığı

2S45 vida emniyeti orta sağlamlıkta
• Boya mavi
• Normal aletle sökülebilir 
• Geniş çaplı vidalar için çok uygundur

2S78 vida emniyeti 
yüksek sağlamlıkta/yüksek sıcaklığa dayanıklı
• Boya yeşil
• Aktif olmayan metallerde çok hızlı sertleşme
• Isıya çok dayanıklıdır, zor sökülür

2S62 vida emniyeti yüksek sağlamlıkta
• Boya kırmızı
• Zor sökülür 
• Sıvı durumda bir yağlama etkisi sunar

2S90 vida emniyeti orta sağlamlıkta/kapiler
• Boya yeşil
• Güvenilir şekilde emniyete alır ve yalıtır
• Sonradan emniyete almak için de uygundur

2S70 vida emniyeti yüksek sağlamlıkta
• Boya yeşil
• Zor sökülür 
• Artık sökülmesi gerekmeyen vida bağlantılarını takmak için
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Boru dişlisi contaları ve hidrolik contalar
Anaerob yapışkanlar

Tip Kullanım alanı Belgelendirme Viskozite Aralık Dişli Isıya dayan. [°C] Boya

5S11 Mil contası, düşük sağlamlıkta NSF
17.000 - 
50.000 tx

0,30 R 2“ -55 ila +150 Beyaz

5S42 Hidrolik ve pnömatik conta, orta sağlamlıkta 500 - 600 0,15 M20 / R ¾“ -55 ila +150 Kahverengi

5S72 Mil contası, düşük sağlamlıkta NSF
17.000 - 
50.000 tx

0,35 R 3“ -55 ila +150 Beyaz

5S77 Mil contası, orta sağlamlıkta NSF
20.000 - 
70.000 tx

0,30 M80 / R 3“ -55 ila +150 Sarı

5S86 Mil contası, yüksek sağlamlıkta NSF
5.000 - 
7.000 tx

0,30 M56 / R 2“ -55 ila +150 Kırmızı

5S11 boru dişli contası düşük sağlamlıkta
• Boya beyaz
• PTFE’li / DVGW aktivasyonu (DIN 751-1)
• Konik / silindirik boru bağlantılarını yalıtmak için

5S77 boru dişli contası orta sağlamlıkta
• Boya sari
• Doğalgaza karşı dayanıklı / DVGW aktivasyonu (DIN 751-1)
• Krom çelik vidalar için çok uygundur

5S42 hidrolik conta orta sağlamlıkta
• Boya kahverengi
• Çok iyi kimyasal dayanıklılık
• Pnömatik ve hidrolik vida bağlantılarını yalıtmak için

5S86 boru dişli contası yüksek sağlamlıkta
• Boya kırmızı
• İri dişliler için uygundur
• Çok iyi sıvı dayanıklılığı

5S72 boru dişli contası düşük sağlamlıkta
• Boya beyaz
• PTFE’li / kimyasal maddelere karşı dayanıklıdır / DVGW aktivasyonu (DIN 751-1)
• Konik / silindirik boru bağlantılarını yalıtmak için

Yüzey contaları
Anaerob yapışkanlar

Tip Kullanım alanı Belgelendirme Viskozite Aralık Dişli Isıya dayan. [°C] Boya

5S10 Yüzey contası, yüksek sağlamlıkta, yüksek sıcaklığa dayanıklı NSF
50.000 - 

300.000 tx
0,50 --- -55 ila +200 Kırmızı

5S18 Yüzey contası, orta sağlamlıkta / esnek
70.000 - 

600.000 tx
0,50 --- -55 ila +180 Kırmızı

5S73 Yüzey contası, düşük sağlamlıkta NSF
17.000 - 
60.000 tx

0,30 --- -55 ila +150 Yeşil

5S74 Yüzey contası, orta sağlamlıkta NSF
28.000 - 

100.000 tx
0,50 --- -55 ila +150 Turuncu

5S10 yüzey contası ısıya dayanıklı ve yüksek sağlamlıkta
• Boya kırmızı
• Pompaları, dişli mahfazalarını vs. yalıtmak için
• Su, gaz, LPG, yağ ve teknik kimyasal maddelere karşı yüksek dayanıklılık

5S73 yüzey contası düşük sağlamlıkta
• Boya yeşil
• Flanşları ve yüzeyleri yalıtmak için
• Düşük sağlamlık, parçaların kolay sökülmesini sağlar

5S18 yüzey contası esnek orta sağlamlıkta
• Boya kırmızı
• Sabit şekildeki flanş bağlantılarını yalıtmak için / düşük basınçlara karşı  

hemen yalıtır
• Su, gaz, LPG, yağ ve teknik kimyasal maddelere karşı yüksek dayanıklılık

5S74 yüzey contası orta sağlamlıkta
• Boya turuncu
• Flanşları ve yüzeyleri yalıtmak için
• Orta sağlamlık, parçaların kolay sökülmesini sağlar
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Eklem bağlantıları
Anaerob yapışkanlar

6S03 eklem bağlantısı yüksek sağlamlıkta
• Boya yeşil
• Yatak, kovan ve kılıfları teslimat durumunda sabitlemek için
• Düşük sıcaklıklarda ve pasif metal yüzeylerinde iyi sertleşme

6S41 eklem bağlantısı orta sağlamlıkta
• Boya sari
• Yatakları kovanlara ve millerdeki tekerleklere sabitlemek için
• Poyra yayları veya kamalar gibi mekanik koruyucu maddelerin yerine geçer

6S20 eklem bağlantısı ısıya dayanıklı ve yüksek sağlamlıkta
• Boya yeşil
• Isıya karşı ileri derecede dayanıklılık
• Sürgülü koltuktaki silindirik parçaları sabitler / boru dişli contası olarak da çok 

uygundur

6S48 eklem bağlantısı yüksek sağlamlıkta
• Boya yeşil
• Yüksek sıvı dayanıklılığına sahip silindirik ekleme bağlantılarını takmak için
• Hızlı sertleşen, ısıya dayanıklı ürün

6S38 eklem bağlantısı yüksek sağlamlıkta
• Boya yeşil
• Pinyonları, kayış disklerini, rotor-mil bağlantılarını,... takma
• En yüksek statik kesme yükleri için

6S50 eklem bağlantısı 
yüksek sağlamlıkta/yüksek sıcaklığa dayanıklı
• Boya yeşil
• Aktif olmayan metallerde çok hızlı sertleşme
• En yüksek statik yükler için
• Isıya çok dayanıklıdır, zor sökülür

6S40 eklem bağlantısı ısıya dayanıklı ve yüksek sağlamlıkta
• Boya yeşil
• Yavaş sertleşen ürün / ısıya karşı dayanıklı
• Pres ve büzülme yerleşmeli silindirik ekleme parçalarını takmak için

Aktifleştirici
Anaerob yapışkanlar

Anaerob yapışkanlar için aktifleştirici
• Boya yeşil
• Özellikle aktif olmayan malzemelerde (örneğin paslanmaz çelik veya alüminyum) 

veya daha büyük bir aralık tavsiye edilir
• STALOC anaerob yapışkanların (vida emniyetleri, eklem bağlantıları, yüzey  

contaları ve boru dişli contaları) sertleşmesini hızlandırır

Tip Kullanım alanı Belgelendirme Viskozite Aralık Dişli Isıya dayan. [°C] Boya

6S03 Eklem bağlantısı, yüksek sağlamlıkta NSF 125 0,10 M12 -55 ila +150 Yeşil

6S20 Eklem bağlantısı, yüksek sıcaklığa dayanıklı yüksek sağlamlıkta
5.000 - 

35.000 tx
0,30 M56 -55 ila +230 Yeşil

6S38 Eklem bağlantısı, yüksek sağlamlıkta NSF 2.600 - 3.100 0,25 M36 -55 ila +150 Yeşil

6S40 Eklem bağlantısı, yüksek sıcaklığa dayanıklı, yüksek sağlamlıkta 600 0,15 M20 -55 ila +175 Yeşil

6S41 Eklem bağlantısı, orta sağlamlıkta 550 0,12 M20 -55 ila +150 Sarı

6S48 Eklem bağlantısı, yüksek sıcaklığa dayanıklı, yüksek sağlamlıkta NSF 500 0,15 M20 -55 ila +175 Yeşil

6S50 Eklem bağlantısı yüksek sağlamlıkta/yüksek sıcaklığa dayanıklı 3.200 - 4.200 0,20 M36 -55 ila +180 Yeşil
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STALOC anında yapışkanları, endüstriyel üretim ve bakım için kullanılacak tek 
bileşenli, çözücü madde içermeyen, yüksek nitelikli anında yapışkanlardır. 
Anında sertleşme ve mükemmel nemli hava dayanıklılığının yanında ve yüksek 
bir darbe dayanıklılığı ve esneklik, STALOC anında yapışkanları rakiplerin diğer 
ürünlerinden açıkça ayırır. 

STALOC anında yapışkanlar özellikle metal, plastik, elastomer, ahşap, taş ve 
seramiğe yapıştırmak için kullanılır. STALOC anında yapışkanların kullanılabildiği 
sıcaklık aralığı -30°C ile +80°C, özel tiplerdeyse -55°C ile +150°C arasıdır.

Anında yapışkanlar

Yapışkanlar
Anında yapışkan

4S01 anında yapışkan evrensel
• Boya saydam
• Hızlı sertleşen evrensel tip
• Çok geniş uygulama yelpazesi

4S77 anında yapışkan darbeye dayanıklı olarak değiştirilmiş
• Boya saydam
• Çok yüksek darbe, soyulma ve ısı dayanıklılığı
• Yüksek dayanma gücü

4S06 anında yapışkan elastomer
• Boya saydam
• Farklı uygulamalar için çok hızlı sertleşen evrensel tip
• STALOC astarla, PE, PP, silikon ve PTFE gibi zor yapışan plastikleri de yapıştırır

4S80 anında yapışkan
• Boya siyah
• Termik ve mekanik değişmeli kullanımlardaki uygulamalara özeldir
• Dinamik yük altında da yüksek darbe ve soyulma dayanıklılığı

4S07 anında yapışkan
• Boya saydam
• Mükemmel ısı dayanıklılığına sahip hızlı sertleşen evrensel tip
• Isı yükü olan bağlantılardaki lastik/ metal yapıştırma için idealdir.  

4S85 anında yapışkan dayanıklı esnek
• Boya siyah
• Yüksek aralık köprülemesi
• Dinamik yük altında da çok iyi darbe ve soyulma dayanıklılığı

4S15 anında yapışkan plastik
• Boya saydam
• Viskozitesi nedeniyle ürün, gözenekli malzemeleri yapıştırmak için de uygundur
• Plastik ve ahşapları yapıştırmak için idealdir

4S95 anında yapışkan evrensel
• Boya saydam
• Çok hızlı sertleşen evrensel tip
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Tip Özellikler Viskozite
[mPas]

Kullanım sıc.
[°C] Belge. Alüminyum SBR EPDM

4S01 Hızlı sertleşen evrensel tip. 100 -30 ila +80 NSF 50 3 5

4S06 Hızlı sertleşen evrensel tip. 30 -30 ila +80 NSF 70 5 7

4S07 Çok iyi ısı dayanıklılığı 15  -50 ila +120 15 5 5

4S15 Plastik ve ahşapları yapıştırmak için idealdir. 900 - 1.400 -30 ila +80 65 8 12

4S38
Termik ve mekanik değişmeli kullanım için özel tipler. 
Yüksek darbe ve soyulma dayanıklılığı.

400 -55 ila +120 30 12 15

4S54 Mükemmel aralık köprülemesi. Akıp gitmez. 50.000 -60 ila +80 100 40 40

4S60 Yapışkan izi bırakmaz. 80 -30 ila +100 100 8 6

4S77 Çok yüksek darbe, soyulma ve ısı dayanıklılığı 100 - 200 -50 ila +120 10-60 - < 30

4S80
Termik ve mekanik değişmeli kullanım için özel tipler. 
Yüksek darbe ve soyulma dayanıklılığı.

400 -55 ila +120 30 12 15

4S85 Yüksek aralık köprülemesi 1.400 - 1.600 -55 ila +100 25-45 10-15 < 60

4S95 Hızlı sertleşen evrensel tipler. 30 -30 ila +80 70 5 7

4S96 En yüksek sağlamlıkta saf metal / metal bağlantıları sunar. 500 -55 ila +105 35 - -

4S99
Geleneksel CA yapışkanlarından 6 kat daha yüksek darbe dayanıklılığı ve 10 kat daha yüksek 
soyulma dayanıklılığı. Çok yüksek çekme kesilme dayanıklılığı (çelik / çelik için 240 kg/cm²).

3.000 -55 ila +135 40 30 30

5S88 Maks. +150°C (kısa süreli olarak +175°C) yüksek ısıya dayanıklıdır 2.000 -50 ila +150 - - ~ 20

4S38 anında yapışkan
• Boya siyah
• Termik ve mekanik değişmeli kullanımlardaki uygulamalara özeldir
• Yüksek ısı, darbe ve soyulma dayanıklılığı

4S96 anında yapışkan metal
• Boya saydam
• En yüksek sağlamlıkta saf metal / metal bağlantıları sunar
• Soyulma kuvvetlerine, sıcaklıklara ve titreşimlere karşı çok dayanıklıdır

4S54 anında yapışkan jel
• Boya saydam
• Mükemmel aralık köprülemesi
• Akıp gitmez / başın üstünde de işlenir

4S99 anında yapışkan dayanıklı elastik
• Boya saydam
• Çok yüksek darbe, soyulma ve ısı dayanıklılığı
• Çok iyi su dayanıklılığı

4S60 anında yapışkan kokusuz
• Boya saydam
• Plastik, metal ve elastomerler için idealdir
• Solmaz (beyaz kenarlar oluşmaz)

5S88 yüksek performanslı anında yapışkan
• Boya saydam
• Maks. +150°C yüksek ısıya dayanıklıdır
• Kokusuz 

Aktifleştirici ve astar
Anında yapışkanlar

Anında yapışkanlar için aktifleştirici
• Boya: saydam
• STALOC anında yapışkanları etkinleştirmek için kullanılır
• Yapışkanın sertleşmesi, özellikle de büyük kaplama kalınlıklarında, aktif olmayan 

maddelerde ve uygunsuz işleme koşullarında görülür şekilde hızlandırılır

Anında yapışkanlar için astar
• Boya: saydam
• Poliolefinleri (PE, PP), EPDM, PTFE, silikon ve zor yapışan diğer malzemeleri 

yapıştırmayı kolaylaştırır
• STALOC 4S06 anında yapıştırıcıyla özel kombinasyonda tavsiye edilir
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STALOC, tek ve iki bileşen temelli birçok farklı yapışkan ve sızdırmaz sistemi 
sunuyor. Çoğunluğu, öncelikle birinci sınıf yapıştırma gücüne sahip olan ve aynı 
anda mükemmel bir sızdırmazlık etkisi sağlayan silan modifiye MS Hibrit ürünler 
veya HPflex yapı yapışkanları teşkil eder. Hızlandırılmış sertleşme, çok yüksek ısı 
dayanıklılığı ve mükemmel UV ve sıvı dayanıklılığı, bu özel ürünlerde bulacağınız 
özelliklerdir.

Öncelikli olarak yüksek bir sızdırmazlık etkisine ve sıvı dayanıklılığına sahip olan 
ürünlerin bu kategoride, sürekli plastik ve oda sıcaklığında ağ oluşturan şeklinde 
iki sürümü vardır. Bu ürünler özellikle çok yüksek bir ısı dayanıklılığına sahiptir.

Yapışkanlar ve sızdırmazlar

RTV Silikonlar
Yapışkan ve sızdırmaz

Silikon sızdırmaz yağa dayanıklı
• Boya siyah
• Yapışma gücü yüksek, esnek, örneğin darbe ve titreşimler 
• gibi dinamik yüklere dayanabilir
• Motor ve dişli yapımındaki ve petrokimyadaki kullanım için
• -50°C ile +260°C arasındaki ısıya dayanıklıdır

Silikon sızdırmaz saydam
• Boya saydam
• Evrensel uygulamalar için yüksek nitelikli elastik sızdırmazlık macunu
• -50°C ile +260°C arasındaki ısıya dayanıklıdır

Silikon sızdırmaz yüksek sıcaklığa dayanıklı
• Boya kırmızı
• Yapışma gücü yüksek, esnek, örneğin darbe ve titreşimler 
• gibi dinamik yüklere dayanabilir
• Kalorifer ve motor yapımındaki ve jeneratör yapımındaki kullanım için
• -50°C ile +300°C arasındaki ısıya dayanıklıdır

Yüksek güçte silikon sızdırmaz yağa dayanıklı
• Boya antrasit
• Oksim tabanlı
• Az kokulu
• Yağ ve sıcaklığa karşı dayanıklıdır
• Araç yapımındaki motorları ve mahfazaları yalıtmak için
• -60°C ile +260°C arasındaki ısıya dayanıklıdır
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Sürekli plastik sızdırmazlık macunu
Yapışkanlar ve sızdırmazlar

Sürekli plastik sızdırmazlık macunu DPDM 3000
• Boya kırmızı
• Endüstri ve üretimdeki motorları ve mahfazaları yalıtmak için
• Tüm mineral yağlara, çok sayıda sentetik yağa, yağlama maddesine, yakıta, 

katkı maddesine, gaza, suya, su-antifriz karışımına vs. karşı dayanıklıdır.
• -55°C ile +270°C (kısa süreli olarak +300°C) arasındaki ısıya dayanıklıdır
• Maks. aralık dolgu kapasitesi yakl. 0,20 mm
• Kapalı şekilde sınırsız olarak saklanabilir

SMP yapışkanlar ve sızdırmazlar
Yapışkanlar ve sızdırmazlar

MS Hibrit yapışkan ve sızdırmaz
• Yapışma gücü çok yüksek, birinci sınıf yapışkan ve sızdırmaz
• Çözücü madde, izosiyanat ve PVC içermez
• Çok iyi UV ve eskime dayanıklılığı
• -40°C ile +100 °C arasındaki bir sıcaklık aralığında sürekli esnektir
• Üzerine çoğu endüstriyel boya veya cila sistemleri sürülebilir
• Neredeyse tüm malzemeleri yapıştırır
• Boyalar siyah / beyaz / gri

MS Hibrit yapışkan ve sızdırmaz cam berraklığında/saydam
• Birinci sınıf yapışkan ve sızdırmaz
• Çözücü madde, izosiyanat ve PVC içermez
• -40°C ile +100 °C arasındaki bir sıcaklık aralığında sürekli esnektir
• Üzerine çoğu endüstriyel boya veya cila sistemleri sürülebilir
• Neredeyse tüm malzemeleri yapıştırır
• Boya cam berraklığında-saydam

MS Hybrid PLUS
• Çok yüksek başlangıç yapışma gücüne sahip ideal montaj yapışkanı
• Çok iyi UV ve eskime dayanıklılığı
• Metal, ahşap, plastik, beton, taş, fayans, alçı, doğal taş, PVC, polikarbon, 

çelik, alüminyum, bakır, kurşun, çinko ve de camı yapıştırır

HPBOND yapı yapışkanı
• Esnek yapıştırmalar ve contalar, örneğin otobüs, karavan, tren ve kamyon 

yapılarında 
• -40°C ile +100°C (kısa süreli olarak +180°C) arasındaki bir sıcaklık aralığın-

da sürekli esnektir

MS Power Hybrid
• Endüstriyel üretim için devrim niteliğinde yapışkan sistemi
• Yüksek kimyasal dayanıklılık ve UV sağlamlığı. 
• Hava koşullarına ve eskimeye karşı dayanıklıdır
• Üretim sürecindeki zaman tasarrufuyla masrafları düşürür
• Astarsız olarak, karşılaştırılabilir kısa sertleşme süresinde çok yüksek bir 

yapışma gücü sunar

XP-60 Yapı yapışkanı
• 1 saat içinde sertleşme 
• İş sürecinizde devrim yaratır 
• Yüksek esneklik ve geniş yapışma aralığı 
• Kokusuz

HPFLEX PLUS yapı yapışkanı
• Çok yüksek başlangıç yapışma gücü
• %100 çekme gerilmesi
• UV, eskime, ateş ve duman, tuzlu ve tatlı su, tuzu alınmış su, asit, baz ve farklı 

yağlara karşı dayanıklıdır
• -40°C ile +150°C (yakl. 20 dak. için +200°C) arasındaki bir sıcaklık aralığında 

sürekli esnektir
• Deri oluşumundan sonra üzerine sürülebilir (ıslak ıslakta)

HPFLEX yapı yapışkanı
• %100 çekme gerilmesi
• UV, eskime, ateş ve duman, tuzlu ve tatlı su, tuzu alınmış su, asit, baz ve 

farklı yağlara karşı dayanıklıdır
• -40°C ile +150°C (yakl. 20 dak. için +200°C) arasındaki bir sıcaklık  

aralığında sürekli esnektir
• Deri oluşumundan sonra üzerine sürülebilir (ıslak ıslakta)

Flexeal polimer sızdırmazı   
• Araç ve makine yapımında elastik/esnek contalar 
• Hareket ve bağlantı eklemlerini sızdırmak için çok uygundur 
• Silikon içermez ve üzeri cilalanabilir 
• Nötr ve kokusuz
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STALOC yapı yapışkanları çok yüksek darbe ve soyulma dayanıklılığını, dayanıklı 
elastik özellikleri ve çok iyi bir ısı dayanıklılığını birleştirir. Bunun temel avantajı, 
ağırlıktan tasarrufun yanında yapı ve tasarım tekniği potansiyelleri de sunan 
farklı malzemelerin yapısal bağlantısıdır.

STALOC yapı yapışkanları çok yüksek sağlamlıkların gerektiği yerlerde kullanılır. 
Çok rahat işleme ve yüksek dayanıklılık sayesinde STALOC yapı yapışkanları 
özelikle araç ve makine yapımında, çok sayıda sac yapıştırmada ve kapı ve 
pencere endüstrisinde bulunur. 

Ayrıca su, asit, yağ, gres ve çözücülere karşı da çok yüksek dayanıklılık sağlarlar.

Yapı yapışkanları

Yapışkanlar
Yapı yapışkanları

Power 703 güçlü yapıştırıcı
Kullanımı kolay 1:1 modelinde, mükemmel darbe, soyulma ve çekme kesilme 
dayanıklılığına sahip çok yönlü 2K güçlü yapışkan sistemi. Bu yakıt, iklim koşullarına 
karşı yüksek bir direnç sağlar. STALOC Power 703 hızlı sabitlenir ve sadece az 
bir yüzey hazırlığı gerektirir. Bütün metalleri, farklı plastikleri (PE, PP, Teflon ve 
yapıştırması zor diğer poliolefin plastikler hariçtir), seramik, ahşap vs. yapıştırır.

• Boya: süt beyazı veya siyah
• -50°C ile +120°C arasındaki ısıya dayanıklıdır
• 12-15 dakikada sabitler.

Power 707 güçlü yapıştırıcı
• özel, iki bileşenli ve çözücü maddesiz yapı yapışkanı
• PP, PE, POM, Teflon veya EPDM gibi zor yapıştırılan plastiklerdeki kullanım 

için geliştirilmiştir
• mükemmel nem ve sıvı dayanıklılığı
• Daha önce bir astar kullanılması gerekmez

Power 705 güçlü yapıştırıcı
Mükemmel darbe, soyma ve çekme kesilme dayanıklılığına sahip saydam 2K güçlü 
yakıt sistemi. Sabitleme süresi yakl. 5 dak.

• Az kokulu, darbe ve titreşime dayanıklı
• Cam ve plastikleri yapıştırmak için
• Aralık doldurma kapasitesi 0,25 - 0,5 mm
• Damlama süresi yakl. 3 dak., son sağlamlık 24 saatten sonra
• -40°C ile +80°C arasındaki ısıya dayanıklıdır.

Power 710 güçlü yapıştırıcı
Kullanımı kolay 1:1 modelinde, mükemmel darbe, soyulma ve çekme kesilme 
dayanıklılığına sahip çok yönlü 2K güçlü yapışkan sistemi. Bu yakıt, iklim 
koşullarına karşı yüksek bir direnç sağlar. STALOC Power 710, STALOC Power 
703’ün daha büyük parçaları yapıştırmaya veya daha uzun bir açık süre gereken 
yapıştırmalara yönelik daha yavaş bir sürümüdür. Bütün metalleri, farklı plastikleri 
(PE, PP, Teflon ve yapıştırması zor diğer poliolefin plastikler hariçtir), seramik, 
ahşap vs. yapıştırır.

• Boya: süt beyazı
• -50°C ile +120°C arasındaki ısıya dayanıklıdır
• 30-35 dakikada sabitler ve sadece az bir yüzey hazırlığı gerektirir
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AdflexNano© ile HP-900 yapı yapışkanı
• Yüksek bir darbe ve kesme yüküne ve titreşimlere maruz kalan ve aynı anda  

yüksek bir mukavemet gerektiren yapısal yapıştırmalara yönelik, devrim 
niteliğinde, nano tabanlı, yüksek performanslı yapışkan sistemleri

• Vidalama, kaynak, perçin veya lehim gibi geleneksel bağlantı tekniklerini  
(otomobil yapımında karışık yapı şeklini) destekler veya yerine geçer.  
STALOC HP-900 yapı yapışkanı, esnek bir malzeme seçimi sağlar (çok  
malzemeli tasarım)

• Isıya dayanıklı formülü sayesinde STALOC HP-900 yapı yapışkanını toz  
kaplamasından önce parçaları yapıştırmak için kullanmak da mümkündür.  
Bu sayede güvenilir yapışkan, araç, makine ve tesis yapımındaki uygulamalar 
için çok uygundur

• AdflexNano© nano parçacıklarla desteklenen, olağanüstü yüksek çekme gerilmesi 
ve mükemmel UV ve eskime dayanıklılığı sayesinde STALOC HP-900, endüstriyel 
seri üretim için en uygun yapışkandır

• Şimdiye kadar bilinen yapışkan sistemi HP-980 yerine geçer

Adflex© ile HP-960 yapı yapışkanı
• Çok yüksek bir darbe ve kesme yüküne ve titreşimlere maruz kalan ve aynı 

anda yüksek bir mukavemet gerektiren elastik yapısal yapıştırmalara yönelik 
yüksek performanslı yapışkan sistemleri

• Eşsiz formülü sayesinde STALOC HP-960 yapı yapışkanını toz kaplamasından 
önce parçaları yapıştırmak için kullanmak da mümkündür. Bu sayede güvenilir 
yapışkan, araç, makine ve tesis yapımındaki uygulamalar için çok uygundur

• Çok yüksek çekme gerilmesi ve mükemmel UV dayanıklılığı sayesinde STALOC 
HP-960 yapı yapışkanı, metal, alüminyum, gemi ve yat yapımı ve rüzgar ve 
güneş enerjisi tesisi yapımı için en uygun üründür

EX-500 yapı yapışkanı
• Metal, kompozit malzeme, plastik, cam ve ahşap yapıştırmak için darbeye 

dayanıklı olarak değiştirilmiş yapı yapışkanı. 
• Sıcaklığa karşı yüksek direnç
• Hızlı sertleşme
• Düşük koku yükü

Carbo Speed
• Boya: siyah
• -40°C ile +140°C arasındaki ısıya dayanıklıdır
• Karbon parçalarının ve kırık plastik parçalarının (termoplastlar ve duroplastlar), 

örneğin tamponların tamiri için
• 4-6 dak sonra taşlama, demle ve dişliyle kesme gibi ek işlemler yapılabilir
• Hava koşularına ve eskimeye karşı dayanıklı, damlamaz

Quick Fix çoklu yapışkan
• Bu yeni geliştirilmiş yapışkan sistemi, hemen yapışan anında yapışkan  

sistemleriyle epoksit, PU veya metakrilat yapışkanları gibi aralığı aşan 2K 
yapışkan sistemlerinin özelliklerini bir araya getirir. Böylece STALOC Quick 
Fix çoklu yapışkanı, küçük tamirler veya hızlı ve etkili bağlantılar söz konusu 
olduğunda en uygun üründür

• Metal, plastik, ahşap, lastik, cam, seramik, karton, deri, vs. yapıştırır
• Birkaç saniyede yapışma
• Damlamaz
• Sonradan işlenebilir

Adflex© ile HP-950 yapı yapışkanı
• Çok yüksek bir darbe ve kesme yüküne ve titreşimlere maruz kalan ve aynı anda 

yüksek bir mukavemet gerektiren elastik yapısal yapıştırmalara yönelik yeni 
geliştirilmiş, yüksek performanslı yapışkan sistemleri

• Eşsiz yapısı, neredeyse tüm sübstratların birbirine ve kendi aralarında 
yapışmasını sağlar

• PE, PP, Teflon ve yapıştırması zor diğer poliolefin plastikler hariçtir
• Bu sayede güvenilir yapışkan, araç, makine ve tesis yapımındaki uygulamalar için 

çok uygundur
• Çok yüksek çekme gerilmesi ve mükemmel UV dayanıklılığı sayesinde STALOC 

HP-950 yapı yapışkanı, metal, alüminyum ve cephe yapımı, gemi ve yat yapımı ve 
rüzgar ve güneş enerjisi tesisi yapımı için en uygun üründür

• STALOC HP-950 yapı yapışkanı çok yüksek esnekliği çok yüksek yapıştırma 
gücüyle birleştirir
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STALOC epoksit ürünleri, onarım, tamir, alet yapımı ve üretimdeki sorunları 
çözmenize yardımcı olur. Epoksi kütlelerinin formülü, üretimi ve dünya çapındaki 
satışı, yıllara dayalı tecrübeye dayanıyor. 

Epoksit ürünleri yıllarda kullanılıyor olsa bile, STALOC epoksit serimiz 
„son teknolojiyi“ temsil ediyor.

STALOC epoksit yapışkanları özellikle hafif yapıda ve elektrikli mobilitede gitgide 
daha büyük bir rol oynuyor.

Epoksit yapışkanları

Yapışkanlar
Epoksit yapışkanları

E-505 Epoksit yapışkan
• Boya saydam
• Sabit bir yapışma için çok sağlam ve hızlı sertleşen yapı yapıştırıcısı
• -50°C ile +80°C arasındaki ısıya dayanıklıdır
• Yakl. 5 dak. ile çok hızlı bir sabitleme süresi sunar
• Elektrikli parçaları dökmek için de kullanılır
• Çözücülere karşı çok iyi dayanıklılık

K-800 paslanmaz çelik
• Boya çelik rengi
• Paslanmaz çeliğin genel tamir ve onarım amaçları ve tertibat ve aletlerin 

yapımı için
• -50°C ile +120°C arasındaki ısıya dayanıklıdır
• Özel sertleştirici sayesinde başın üstünde de işlenebilir
• Tamamen sertleştikten sonra işlenebilir (delme, frezeleme, taşlama vs.)

K-880 sıvı metal
• Boya gri
• Boru, valf, motor bloku, radyatör ve depoların tamir ve onarımı için
• -50°C ile +120°C arasındaki ısıya dayanıklıdır
• Düşük viskozite nedeniyle, döküm parçalarındaki çok ince yırtıkları ve hava 

deliklerini iyileştirmek için de çok uygundur
• Tamamen sertleştikten sonra işlenebilir (delme, frezeleme, taşlama vs.)

K-818 çelik çubuk
• Boya koyu gri
• Pompa, mahfaza, depo, kap ve yırtılmış dişlilerdeki hızlı tamir için
• -50°C ile +190°C (kısa süreli olarak +300°C) arasındaki ısıya dayanıklıdır
• Yağ, benzin, dizel ve akü asidine karşı dayanıklıdır
• Ahşap, beton, seramik, cam ve çoğu plastik için de uygundur
• Tamamen sertleştikten sonra işlenebilir (delme, frezeleme, taşlama vs.)
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STALOC Anti Seize (pas koruyucu) ürünleri kalite açısından en yüksek koşulları 
sağlar. STALOC Anti Seize ürünleri ince metal parçacıklardan ve ısıya dayanıklı 
bir yağlama maddesinden oluşur. 

Bu özel kombinasyon, aşınmayı, soğuk kaynağı, suyla yıkanıp çıkmayı, yoldaki 
tuzdan kaynaklanan korozyonu, asit yağmurundan veya tuzlu sudan kaynaklanan 
korozyonu önler. 

STALOC Anti Seize pas koruyucunun koruma işlevi aşırı basınç altında da 
korunur. STALOC Anti Seize ürünleri +1.400°C‘ye kadar ısı dayanıklılığı sunar.

Anti Seize

Ürünler
Anti Seize

Normal derecede pas koruyucu SQ-1400
• Yüksek basınç yükleri için katı madde montaj macunu
• Korozyona ve yalamaya karşı korur
• -180°C ile +1.100°C arasındaki sıcaklık aralığı
• Asitlere, sodalı sulara ve tuzlu sulara karşı dayanıklıdır

Bakır sprey SQ-1000
• Yüksek performanslı ayırma ve montaj macunu
• Yalamayı önler
• Asitlere, sodalı sulara ve tuzlu sulara karşı dayanıklıdır
• -30°C ile +1.100°C arasındaki sıcaklık aralığı
• İyice çalkalayın!

Ceramic Compound SQ-1200
• Yüksek basınca karşı dayanıklı, metal içermeyen montaj macunu
• Çok iyi pas koruma
• Tuzlu suya dayanıklıdır
• -40°C ile +1.400°C arasındaki sıcaklık aralığı
• ABS sistemlerinde de kullanılabilir

Blue Moly özel yağlama maddesi
• MoS2 ile çok yüksek basınç yükleri için
• Paslanmaz çelik için özellikle çok uygundur
• -120°C ile +815°C arasındaki sıcaklık aralığı
• Birinci sınıf yağlama etkisi
• Sürtünme ve korozyonu önler

Nihai Bileşim
• Yüksek basınca karşı dayanıklı, metal içermeyen montaj macunu
• Çok iyi pas koruma
• Tuzlu suya dayanıklıdır
• -40°C ile +1.400°C arasındaki sıcaklık aralığı
• Otomatik fırça kartuşundan sürülebilir

GST ayırma spreyi SQ-466
• Metal yüzeyler için basınca ve ısıya dayanıklı 
• montaj kaygan maddesi
• Kayar kılavuzları ve flanş bağlantılarını yağlamak için idealdir
• Tuzlu suya ve buhara karşı dayanıklıdır
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Günümüzde endüstriyel üretim, bakım ve onarım nedeniyle artık teknik 
aerosoller olmadan olmaz. 

Temizleme, yağlama veya koruma, hangisi olursa olsun STALOC, şirketiniz için 
çok sayıda yüksek nitelikli bakım aerosolü sunar. 

Yıllara dayalı tecrübe, bireysel tarifler ve müşterilerimizle doğrudan ve yoğun 
temas, STALOC aerosollerin tasarlanma, geliştirilme ve gerçekleştirilme 
aşamalarında da tekrar kendisini gösterir.

Kalite, teknik aerosollarımızın odağındadır.

Teknik aerosoller

Yüksek performanslı yağlama maddeleri
Teknik aerosoller

HTP yüksek performanslı yağlama maddesi SQ-496
• güvenli ve etkili uzun süreli bir yağlama için mükemmel ısı ve basınç dayanıklılığı
• metal ve plastikten yapılmış hareketli makine parçalarını, çeşitli dirsekleri,  

pinyonları, yatakları, kayar rayları, menteşeleri, çelik halatları vs. yağlar
• Kir çekmez ve başın üzerine de uygulanabilir
• -55°C ile +260°C arasındaki ısıya dayanıklıdır

HT-5 yüksek performanslı yağlama maddesi SQ-490
• Hareketli makine parçalarını, çeşitli dirsekleri, yatakları, kayar rayları  

vs. yağlar
• Basınç, tuzlu ve sıçrayan su ve zayıf asit ve sodalı sulara karşı mükemmel 

dayanıklılık
• Acil gidiş yağlama özelliği
• -30°C ile +250°C arasındaki ısıya dayanıklıdır
• Çok iyi yapışma özelikleri

PTFE spreyi SQ-460
• Gres içermeyen ve hızlı kuruyan kuru yağlama maddesi
• Sürtünmeyi azaltır
• Kir çekmez
• Maks. +270°C ısıya dayanıklıdır

HT-7 yüksek performanslı yağlama maddesi ile TUNGSTEN 
SQ-495
• WS2 tabanlı ileri teknoloji yağlama maddeleri
• Basınca karşı ileri derecede dayanıklılık
• Mükemmel acil gidiş yağlama özelliği
• -270°C ile +650°C arasındaki ısıya dayanıklıdır
• Su tutmaz ve silikon içermez
• UV ve korozyona dayanıklıdır

MoS2 SQ-480 ile zincir spreyi
• Çok dayanıklı ve çok iyi yapışan özel yağlama maddesi
• Yüksek basınç yükleri için çok uygundur
• Zincirler, halatlar, makaralar, saplamalar, yataklar vs. için
• Yıkamayla çıkmaz!

Yüksek sıcaklık yağ spreyi SQ-400
• Çok iyi yavaş akış kapasitesinde yüksek performanslı yağlama maddeleri
• Maks. +500°C (kısa süreli olarak maks. +1.100°C) ısıya dayanıklıdır
• Birinci sınıf pas koruması yağı
• UV’ye karşı dayanıklı
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Evrensel yağlama maddeleri
Teknik aerosoller

Silikon spreyi SQ-450
• İdeal kayma ve ayırma maddesi
• Su ve kir tutmaz
• Nemi uzaklaştırır
• Lastik ve plastikleri korur
• Maks. +260°C ısıya dayanıklıdır

Gres spreyi SQ-420
• Yüksek basınç yükleri için çok iyi yapışan, saydam yüksek performanslı gres 

yağı
• Çok iyi sürünme özelikleri
• -20°C ile +180°C (kısa süreli olarak +230°C) arasındaki sıcaklık aralığı

Çoklu koruyucu sprey V7 SQ-470
• Bir kerede korur, temizler ve yağlar
• Nemi uzaklaştırır
• Çok iyi kapiler etkisi
• Zincirleri, yatakları, makaraları vs. yağlar
• Maks. +230°C ısıya dayanıklıdır

Yapışkan gres spreyi SQ-430
• Yüksek basınç yükleri için çok iyi yapışan, saydam yüksek performanslı gres 

yağı
• Çok iyi sürünme özelikleri
• -20°C ile +180°C (kısa süreli olarak +230°C) arasındaki sıcaklık aralığı

Delme ve kesme yağ spreyi SQ-680
• Delme ve kesme aletlerinin bekleme sürelerini artırır
• Sürtünmeyi ve ısıyı azaltır

CMD Powercut SQ-685
• Tüm talaş oluşturma yöntemleri için çok uygundur
• delme, kesme, frezeleme ve boşaltma aletlerinin bekleme sürelerini artırır
• tüm metal zeminlere ve kesme aletlerine mükemmel düzeyde yapışma

MoS2 SQ-440 ile temas spreyi
• Paslanmış bağlantıları temizler
• Nemin altından geçer
• Korur ve yağlar
• Sızıntı akımlarını önler

Pas koruyucu etkili yağlama maddeleri
Teknik aerosoller

KORROTECH 1000 Gres içermeyen yağlama maddesi 
SQ-1001
• Mekanik ve elektrikli cihazlardaki nemi uzaklaştırır
• Temiz ve gressiz yağlama
• Yağ ve mum gerekmeden depoda saklama (VCI)
• 360° valfi

KORROTECH 2000 Yüksek performanslı koruyucu yağ 
SQ-1002
• En yüksek beklentiler için mükemmel yağlama ve koruma özellikleri
• Eşsiz yavaş akma kapasitesinde, su geçirmez ve paslanmayı engelleyen  

koruyucu tabaka
• Av ve kullanım silahları için mükemmel koruma
• Depolanan parçaları bir yıla kadar korur
• 360° valfi
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Temizleyiciler / yağ gidericiler
Teknik aerosoller

Montaj temizleyici SQ-200
• Derin gözenekleri de temizler ve yağını giderir
• Yağları, gresleri, katranı vs. giderir
• Hızlı havalandırır
• Plastik üzerinde test edin

Endüstriyel temizleyici SQ-205
• Metal işleme endüstrisi için özel temizleyici
• Örneğin vida sabitleme, yüzey yalıtma, boru dişlilerini yalıtma … gibi  

yapıştırma işlemlerinden önceki temizleyici olarak idealdir
• Kesinlikle artık bırakmaz, hızlı buharlaşır, paslanmaz
• metal yüzeylerdeki nem izlerini giderir

Fren temizleyicisi SQ-210
• Disk frenlerini ve fren kamaları, diskler ve balataları gibi fren parçalarını hızlı 

bir şekilde temizleme ve yağ, kir ve tabaka aşınmasını giderme
• Motor ve kavrama parçaları, dişli parçaları, karbüratör, pompalar vs. için  

temizleyici ve yağ giderici.
• Metallerdeki silikon artıklarını gidermek için de çok uygundur

Çoklu güçlü temizleyici SQ-225
• Artık bırakmayan temizlik için çok yüksek çözme gücüne sahip mükemmel 

güçlü temizleyici
• Özellikle cilalama ve astarlama için yapılan ön işlemede her türlü metal  

temizliği ve yağ giderme için kullanılabilir
• Farklı malzemelerin üzerindeki keçeli kalem ve işaret kalemi izlerini çıkarmak 

için çok uygundur!
• Tüm metaller, cam, seramik vs. için

Endüstriyel hızlı temizleyici SQ-220
• Yağları, gresleri, silikon, mum artıklarını, vs. giderir
• Hızlı havalandırır
• Plastik ve lastik üzerinde test edin

B&M temizleyici
• Özellikle metal yüzeyleri hızlı bir şekilde temizleme ve yağlarını giderme için, 

endüstriye yönelik çok etkili gres giderici
• Güçlü bir püskürtme huzmesinin desteğiyle gres, yağ ve kiri hızlı ve etkili bir 

şekilde giderir
• Motor ve kavrama parçaları, dişli parçaları, karbüratör, pompalar vs. için 

temizleme ve yağ giderme için

Temizleyici
Teknik aerosoller

Limon güçlü temizleyici SQ-245
• Çok kitlenmiş metal parçalarını ve plastikleri temizlemek ve yağlarını gidermek 

için çok güçlü temizlik spreyi
• Örneğin yağ, reçine, keçeli kalem, katran ve yapışkan artıklarını (örneğin ABS 

kenarlarında) veya taze PU köpüklerini giderir
• Etiketleri çıkartır

ProSolve portakal temizleyicisi
• Hassas yüzeyleri (plastikler, pleksi cam, PVC vs.) temizler ve yağını giderir
• Etiketleri çıkartmayı kolaylaştırır

Güç köpüğü SQ-250
• Cam, metal, plastik, deriyi vs. temizler
• Malzemeleri tahriş etmez

GlasClean SQ-230
• Cam, plastik, metal ve diğer birçok yüzeyi temizlemek için çok etkili aktif 

köpüklü temizleyici
• Gerçek cam, Satinato cam, pleksi cam veya akril cam gibi tüm cam türleri 

için uygundur
• Silikon artıkları, böcekler, yağ ve gres gibi kirleri de kolayca temizler

Yapışkan ve sızdırmaz giderici SQ-740
• Sertleşen yapışkan ve conta artıklarını çözer
• Gresleri, boyaları, reçineleri ve katranı giderir
• Hassas plastikler ve PVC için uygun değildir

Hibrit temizleyici SQ-745
• Birçok yüzeyi temizler ve yağını giderir
• Cilalama veya toz kaplaması için de uygundur
• Çoğu plastikte de sorunsuz bir şekilde kullanılabilir
• Reçineleri, katranı veya farklı mumları çözmeye yardımcı olur
• Yapışkan ve sızdırmaz artıklarını gidermek veya çözmek için
• Hızlı ve artık bırakmadan havalandırır

Paslanmaz çelik temizleyici SQ-260
• Bir kerede temizler ve bakım sağlar
• Cilayı tahriş etmez
• Bir koruyucu tabaka bırakır
• Şerit bırakmadan temizler

INOX temizleyici SQ-261
• Hoş bir limon kokusuyla, bütün paslanmaz çelik yüzeyler için özel finiş  

temizleyicisi
• korozyona ve yeni kir birikmesine karşı koruma için idealdir
• Çok tasarruflu kullanım

Basınçlı hava spreyi SQ-720
• Zor ulaşılabilir yerlerdeki toz ve kiri giderir
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Ağır görev silme bezleri
• Hızlı, pratik ve çok etkili temizlik bezleri
• Daha güçlü temizlik etkisi için pürüzlü yüzey
• Elleri, aletleri ve yüzeyleri temizlemek için
• Atölyedeki kullanım için idealdir

Turbo silme bezleri
• Hızlı, pratik ve çok etkili temizlik bezleri
• Elleri, aletleri ve yüzeyleri temizlemek için
• Sertleşmemiş sızdırmazlık macunlarını ve PU köpüklerini, yağı, birçok 

yapışkanı, boyayı ve yağlama maddesini giderir
• Dermatoloji testinden geçirilmiş, insan cildini en iyi şekilde korumak için E 

vitaminli

BIO güçlü temizleyici SQ-280
• Gres, kir, is, nikotin vs. gibi maddeleri kolayca giderir
• Motorlar, makineler ve araçlar için çok amaçlı temizleyici

Yoğun temizleyici
• Çok yüksek çözme kuvvetine sahip alkali temizlik konsantresi
• Gres, protein, is, yağ, yağlama ve mum artıkları gibi inatçı birikintileri de 

giderir 
• Cila, plastik ve brandaların temizliği için de uygundur.

Özel ürünler
Teknik aerosoller

MoS2 SQ-620 ile pas çözücü
• Çok iyi yavaş akma kapasitesi ve yüksek kapiler etkisiyle yalama olmuş vida ve 

somunları çözer
• Nemin altından geçer ve sonradan pastan korur

Sızıntı arama spreyi SQ-600
• Çok iyi köpük oluşumu
• Örneğin ince çatlaklar, sızdıran kaynak yerleri, gaz ve basınçlı hava  

sistemlerinde sızıntılar vs. gibi sızdıran ve gözenekleri yerleri bulmada  
kullanılır.

Kaporta yapışkan spreyi SQ-640
• Yüksek yapışma gücü ve iyi başlangıç yapışma gücü
• Yalıtım plakalarını, deri, PVC, köpük lastiği, camyünü, metal ve lastikleri çok iyi 

yapıştırır
• Strofor için uygun değildir

Soğuk sprey SQ-725
• Yakl. -45°C’ye kadar anında soğutma etkili montaj yardımı
• Sıcak parçaları hızlı bir şekilde soğutmak için idealdir
• Temizlik maddesi etkisi de gösterir (örneğin sakız çıkartma)

Yapışkan spreyi Multi SQ-645
• İyi başlangıç yapışma gücüne sahip saydam yapışkan spreyi
• Kağıt, doku, köpük, deri, mukavva, otomobil döşemesi, suni deri, kumaş, vinil, 

lastik, metal ve ahşapları yapıştırır
• Strofor yapıştırmak için uygundur

Akü kutbu koruması SQ-445
• Yüksek kirlenmelerde ve aşırı ısı dalgalanmalarında da ideal elektrik akımı ve 

aşınma koruması sunar
• Temas korozyonunu önler

Kaynak koruma spreyi SQ-700
• Sıçrayan kaynak parçalarının yapışmasını önler
• Gaz ve kaynak memesinin kullanım ömrünü uzatır

Kalıp ayırma spreyi
• Termoplastları ve duroplastları kolayca kalıptan çıkarmak için 
• Çözücü, silikon ve mum içermez
• Doğru kullanıldığında, baskı yapma, cilalama, metal uygulama, yapıştırma vs. 

gibi sonradan yapılan uygulamalar mümkündür

Pas kırıcı SQ-625
• Pasların hızlı bir şekilde gevşetilmesini ve daha fazla paslanmayı önlemeyi 

sağlar
• Soğuk şoku ile özel yavaş akan yağların kombinasyonu
• Endüstriyel bakımdaki verimi artırır ve böylece zaman ve paradan tasarruf 

sağlar

Elde yıkama macunu
• Etkili bir temizlik için mikro parçacıklar içerir
• Yağ, boya, gres, katran, reçine, yapışkan, cilaları, ... giderir
• Sorunsuz ve aynı anda cilde zarar vermeyecek şekilde temizler
• pH değeri nötr
• Cilde bakım sağlar ve tekrar yağlayıcı etkide bulunur

STALOC güç onarım bandı
• Silikon tabanlı, kendiliğinden kaynak olan onarım bandı
• Elektrik gerilimine karşı yalıtır
• Maks. 8 bar basınca karşı yalıtır
• Zeminlerde kullanılabilir
• Yağ, benzin, glikol ve diğer birçok kimyasal maddeye karşı dayanıklıdır
• UV’ye karşı dayanıklı
• Çıkartıldığında artık bırakmaz
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Endüstrideki üreticilerle yıllar boyunca yapılan ortaklıklar sayesinde STALOC‘ta 
pas koruma konusu her zaman çok yüksek bir önceliğe sahiptir.

İster öncelikli olarak onarılan veya iyileştirilen parçalarda (örneğin ateşle 
galvanize parçaları yüksek nitelikli çinko spreyiyle iyileştirmede), isterse taşıma 
ve depoda saklamada pas koruyucu olarak düşünün, STALOC pas koruyucu 
ürünleriyle her zaman işiniz garanti olur.

Pas koruyucu
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Birincil pas koruyucu
Pas koruyucu

Çinko spreyi açık SQ-850
• Galvanize parçaları iyileştirmek için
• Aşınmaya karşı dayanıklı, maks. +490°C ısıya dayanıklı
• Hızlı kurur ve üzerinde kaynak yapılabilir
• İyice çalkalayın!

Alüminyum sprey SQ-900
• Birinci sınıf pas koruması
• Alüminyumu ve alüminyum rengindeki yüzeyleri işleme için
• Aşınmaya karşı dayanıklı ve maks. +800°C ısıya dayanıklı
• İyice çalkalayın!

Çinko spreyi SQ-800
• Mükemmel pas koruyucu
• Üzeri cilalanabilir
• Maks. 500°C ısıya karşı dayanıklıdır, kuru kütlede %95 çinko oranı
• İyice çalkalayın!

Paslanmaz çelik cilası SQ-950
• Paslanmaz çelik için aşınmaya karşı dayanıklı kaplama
• Kaynak dikişlerini iyileştirmek için (örneğin havalandırma, cephe ve çelik 

yapıda)
• Maks. +300°C ısıya dayanıklıdır
• İyice çalkalayın!

Pas dönüştürücüsü
• Pası durdurur ve etkisini giderir
• Endüstri, zanaat, otomobil alanı, tarım, gemi yapımı vs.deki onarım ve bakım 

çalışmaları için

Depolama ve taşıma koruması
Pas koruyucu

KORROTECH  
Korozyona karşı koruyucu madde SQ-1004
• Alet ve yatak koruma için muma benzer, renksiz pas koruyucu
• Çok iyi yapışır

KORROTECH 2000 
Yüksek performanslı koruyucu yağ SQ-1002
• En yüksek beklentiler için mükemmel yağlama ve koruma özellikleri
• Eşsiz yavaş akma kapasitesinde, su geçirmez ve paslanmayı engelleyen  

koruyucu tabaka
• Av ve kullanım silahları için mükemmel koruma
• Depolanan parçaları bir yıla kadar korur
• 360° valfi

KORROTECH 1000  
Gres içermeyen yağlama maddesi SQ-1001
• Mekanik ve elektrikli cihazlardaki nemi uzaklaştırır
• Temiz ve gressiz yağlama
• Yağ ve mum gerekmeden depoda saklama (VCI)
• 360° valfi

KORROTECH 3000 
Yüksek performanslı pas koruyucu SQ-1003
• Birinci sınıf saydam depolama ve taşıma koruması
• İyi yapışan, plastiğe dayanıklı ve su geçirmez koruyucu tabaka
• Makine ve tesislerin denizaşırı olarak taşınması ve çıplak parçaların dış alanda 

depolanması için idealdir
• “Kendi kendine iyileştirme etkisi” sayesinde uzun süre koruma sağlar
• Depolanan parçaları iki yıla kadar korur
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