
Løsninger for reparasjon og 
vedlikehold av kjøretøy
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Innledning

Formålet med denne produktveiledningen er å gjøre det enklere for deg å finne de riktige Loctite-® og Teroson-produktene til vedli-
kehold og reparasjon av alle typer kjøretøy. De samme produktene som benyttes av de største bilprodusentene samt på alle løpsbiler 
over hele verden.

Mekaniske reparasjoner

Henkels løsninger for reparasjoner av kjøretøy

Henkels produktutvalg dekker alle behov med hensyn til vedlikehold og reparasjon av kjøretøy:

I arbeidet med å øke kundetilfredsheten går Henkel mye lengre enn til å kun tilby produkter. Med hvert produkt selskapet selger, får du en 
ekstra nytteverdi. Henkel er en partner som forstår virksomheten og produktene dine, som utvikler nye produksjonsteknikker og gjør dine pro-
sesser optimale.

En partner som for alvor bidrar til at du kan skape langsiktige verdier:

Dra nytte av vårt unike kompaniskap. I tillegg til avansert støtte og opplæring vil du dra nytte av det mest omfattende utvalget av teknologi og 
merkevarer som er anerkjent over hele verden og som takler de spesielle utfordringene innenfor din bransje. Uansett hvor du befinner deg.

Karosserireparasjoner Direkteliming Sømtetting Korrosjonsbeskyttelse

Fra produksjon av kjøretøy til reparasjon og vedlikehold:
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Logg deg inn og fi nn ut mer!

og finner:

• Detaljert produktinformasjon
• Eksempler på bruksområder
• Nettbaserte produktopplæringer
• Videoer, bilder og spill
• Profesjonelle råd
• Din kontakt

Ønsker du flere opplysninger om våre produkter eller Henkel, går du bare inn på vårt nettsted

www.loctite.com
www.myteroson.com

Hovedkompetanse innenfor bilettermarkedet:

TettingLimingRengjøringBeleggTeknisk
rådgivning

Ekspert-
opplæring
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Nyhet: Fremtidsrettede løsninger

Høyteknologi og bærekraftige løsninger på moderne utfordringer i forbindelse med reparasjon 
av kjøretøy

Terostat 8597 HMLC
• Hentetid FMVSS kollisjonstest 

(50 km/t og 100% sammenstøt.)
• Hentetid Europeisk  standard 

 kollisjonstest (64 km/t og 
40%  overlapping)

• Kan påføres kaldt med ethvert egnet 
påføringsutstyr.

Tetningssystem til skjø-
ter Terostat 9120 SF/
Terostat 9320 SF 6-i-1
• Etterligning av OEM tetningsfuger
• Hyperrask herdetid

Terotex Aqua-serien Nye beskyt-
telsesbelegg i flytende form
• Flytende
• Ingen merking
• Forbedret ytelse



4 5

Loctite® 243 / 270
• Oljetolerant
• Høy temperatur
• Flere underlag

Loctite® 3090
• Lynlim med gode fyllegenskaper
• Høy limstyrke
• Hurtigherdende
• Flere materialer

Quick Gasket 5980
• Hurtigvirkende tetningspakning til alle 

flensmaterialer
• Ingen merking
• Enkel å bruke
• Syrefri

Teroson QuickCheck
• Markedets første eksklusive lakkover-

flatesimulator
• Høyglansoverflaten viser alle mangler 

på fylte og grunnede områder
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Henkel: Kompetanse innen motorsport

Henkel er offisiell partner i årets Porsche Mobil 1 Supercup, med sin merkevare Loctite®. Loctite® støtter førerne i deres søken etter optimal 
ytelse gjennom avansert teknologi på området lim og tetningsmidler. Loctite®-produktene er mye brukt i forbindelse med produksjon og vedlike-
hold av Porsche 911 GT3, som har 420 hestekrefter og kan nå en topphastighet på 310 km/t.

Over hele verden viser Henkel et omfattende 
engasjement når det gjelder motorsport, når 
det kreves pålitelig ytelse under de mest 
ekstreme forhold.



6 7

Produkter som er testet og godkjent under ekstreme forhold

I tillegg er Henkel for sjette år på rad offisiell leverandør til Dakar Rally med sine merkevarer Loctite® og Teroson. Hver kveld utfø-
rer serviceteamet som følger med, raske og effektive reparasjoner slik at rallyteamene kan stille på startstreken igjen dagen etter. 
Takket være deres hjelp de siste årene har en rekke førere, som ellers lett kunne ha mislykkes på grunn av alle utfordringene løpet 
har å by på, klart å krysse målstreken.

Loctite® 3090 – “Dakar-godkjent”
Det nye hurtiglimet fra Loctite® har allerede vist seg verdig en rekke ganger i praksis. Også 
under Dakar 2010 i Sør-Amerika – verdens tøffeste rally. Som offisiell leverandør av Loctite®-
produkter for raske og effektive reparasjoner, er Henkel hvert år på plass for å hjelpe førerne. Og 
Loctite® 3090 har bevist at produktet er den ideelle “reisekamerat” for deltakerne i rallyet. Hurti-
glimet høstet lovord blant konkurrentene som “Dakar-godkjent” til bruk på plastdeler som hadde 
sprukket under de ekstreme belastningene ved å kjøre i ulendt terreng. Limet egner seg ypperlig 
for raske og enkle reparasjoner av deler som for eksempel ødelagte indikatorer.

Som offisiell partner i Dakar Rally leverer 
ikke Henkel bare overlegne produkter, 
men yter også engasjert støtte og praktisk 
teknisk assistanse. Henkels kompaniskap 
gjenspeiler selskapets mål om å fremheve 
sin kompetanse som ledende leverandør av 
industrilim og tetningsmidler, og flytter sta-
dig grenser i jakten på driftssikkerhet, ytelse 
og innovasjon. Begivenheten er en perfekt 
testarena for utvikling av nye produkter, og 
bekrefter den overlegne kvaliteten til Hen-
kels produkter selv under de mest ekstreme 
konkurranseforhold.

Mange produkter har derfor fått godkjen-
ningsstempelet “Dakar-godkjent” i tidli-
gere års konkurranser. Anaerobe Loctite®-
produkter benyttes av nesten alle førere som 
deltar i konkurransen på motorsykkel, i bil 
eller lastebil, og er et eksempel på at disse 
små, men svært viktige artiklene kan bety 
forskjellen mellom seier og nederlag fordi de 
er pålitelige når mekaniske enheter svikter.

Ødelagte frontruter forekommer ofte når 
biler og lastebiler kappkjører gjennom ulendt 
terreng, så førerne har begynt å stole på 
Terosons direktelimingsprodukter med sine 
utrolig korte hentetider – noe som er helt 
nødvendig for raske skifter, slik at de kan 
fortsette løpet uten for mye forsinkelse.  
Plastdeler som ofte pådrar seg stygge sprek-

ker og hull under løpet, kan reparers raskt 
og effektivt med Teroson plastreparasjons-
produkter.
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Løsninger for mekaniske reparasjoner og karosserirepara-

sjoner for alle kjøretøy
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Innholdsfortegnelse

Nyhet: Fremtidsrettede løsninger

Mekaniske reparasjoner – Oversikt

Gjengelåsing

Gjengetetning

Fastholding

Pakninger

Rengjøring

Smøring

Karosserireparasjoner – Oversikt

Direkteliming

Sømtetting

Hurtigliming / liming

Liming av karosseri og deler / Liming av karosseripaneler og tak / Metallreparasjoner

Plastreparasjoner

Karosserifyllmasse

Karosseribeskyttelse – Oversikt

Steinsprutbestandig lakk

Understellsbehandling / Rustbeskyttelse

Voks / Hulromsbeskyttelse

Lyddemping / Akustikk

Klimaanlegg

Håndrens

Utstyr

Opplæringsprogram

Referanser fra nøkkelkunder

Register
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Mekaniske reparasjoner

Loctite® 248 Stift eller Loctite® 243
Bolter til registerkjededeksel

Gjengelåsing
Side 12/13

Pakninger
Side 17/18/19

Loctite® 5923
Termostatslangekobling

Gjengetetning
Side 14

Loctite® 577
Gjengetetningsmiddel

Vanntemperaturføler Enhetspakning

Loctite® 5920
Supersilikon kobber
Forsterkning av 
eksosmanifoldpakning

Loctite® 5920
Supersilikon kobber
Forsterkning av toppakning

Loctite® 243, Loctite® 2700 eller
Loctite® 248 Stift
Bunnpannebolter

Loctite® 248 Stift eller Loctite® 243
Bolter til giroljepanne

Motor, girkasse og aksel – Produktenes bruksområder

Loctite® 5699
Supersilikon grå
Pakning til vannpumpe og termostathus

Loctite® 5926
Silikon blå
Innsugingsmanifold

Pakninger
Side 18/19

Loctite® 5699
Supersilikon grå
Vannpumpepakning

Loctite® 5910
Supersilikon svart
Pakning til registerkjededeksel

Loctite® 5910
Supersilikon svart
Bunnpannepakning

Gjengelåsing
Side 12/13

Gjengelåsing
Side 12/13

Pakninger
Side 19

Pakninger
Side 17/19

Loctite® 5922
Pakningslim
Pakning til innsugingsmanifold
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Loctite® 5910
Supersilikon svart
Pakning til giroljepanne

Her finner du noen eksempler på det store bruksområdet for Loctite®-produkter beregnet på bilreparasjoner. De fleste bruksom-
rådene vil også gjelde for reparasjoner av tyngre kjøretøy og motorsykler. Finn flere opplysninger på vårt nettsted:  
www.loctite.com

Loctite® 5910
Supersilikon svart
Ventildekselpakning

Loctite® 268 Stift eller Loctite® 270
Bolter til eksosmanifold

Loctite® 5910
Supersilikon svart
Bakdifferensialpakning

Loctite® 248 Stift eller Loctite® 243
Bolter til bakdifferensialhus

Fastholding
Side 15

Loctite® 648
Aksel og tannhjulslager

Rengjør komponenter med Loctite® 7063 før 
påføring av Loctite®-lim/tetningsmidler

Rengjøring
Side 20

Pakninger
Side 18

Gjengelåsing
Side 13

Pakninger
Side 18

Pakninger
Side 18

Gjengelåsing
Side 12/13
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Loctite® 2400

Loctite® 2400 – Middels sterkt gjen-
gelåsemiddel, ledende innen helse 
og sikkerhet
• Ingen faresymboler, ingen risikoset-

ninger eller sikkerhetssetninger
• “Hvitt” materialsikkerhetsdatablad
• Herdet produkt har utmerket kjemisk 

og termisk motstand
• Demontering med vanlig verktøy
Bruksområder:
Hvor det kreves demontering – verk-
tøymaskiner og presser, pumper og 
kompressorer, festebolter, girkasser.

Mekaniske reparasjoner

Gjengelåsing

Loctite® 243

Praktiske tips:
Loctite® 243 – Middels sterkt gjen-
gelåsemiddel
• Låser og tetter skruer, mutrer og 

bolter for å hindre at de løsner pga. 
vibrasjoner

• Demontering med vanlig verktøy
Bruksområder:
Til alle metallgjenger, særlig passive 
underlag som rustfritt stål, aluminium 
og galvaniserte flater. Bra til kronhjul-
bolter, veivakselmutrer og gjengede 
fester på deksler, oljetappeplugger til 
ventilakseldeksler og vannpumper, 
som krever demontering.

Beskrivelse Blå – flytende Blå – flytende Blå – halvfast Grønn – flytende Grønn – flytende Rød – halvfast

Styrke Middels Middels Middels Høy Høy Høy

Gjengestørrelse Opptil M36 Opptil M36 Opptil M50 Opptil M20 Opptil M36 Opptil M50

Driftstemperaturområde -55 til +180 °C -50 til +150 °C -55 til +150 °C -55 til +180 °C -55 til +150 °C -55 til +150 °C

• Oppfunnet av Loctite® for å låse og tette gjengede festeanordninger
• Anbefalt av originalutstyrsprodusenter
• Fungerer ved å fylle mellomrommene mellom gjengene
• Gir en sikker helmontasje som ikke løsner under belastning

Pakningsstørrelse

Flaske 5 ml

Flaske 10 ml

Flaske 24 ml

Flaske 50 ml

Flaske 250 ml

NYHET

Pakningsstørrelser

Flaske 50 ml

Flaske 250 ml

• Rengjør delene med Loctite® 7063 før limet påføres
• Hvis gjengelåsemiddelet skal brukes under 5 °C, kreves forbehandling med 

 Loctite® 7240 (aktivator)
• Hvis delene har vært i kontakt med vannholdige vaskeløsninger eller skjærevæsker 

som etterlater et beskyttende belegg på overflaten, må det vaskes med varmt vann 
før bruk
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Loctite® 270 Loctite® 268Loctite® 2700Loctite® 248

Loctite® 268 Stift – Sterkt gjengelå-
semiddel
• Ikke-flytende, halvfast stift, sterkt 

gjengelåsemiddel
• Effektivt på alle typer gjengede fes-

teanordninger av metall
• Montasje i luften
• Kan demonteres ved oppvarming til 

250 °C
• Til permanent låsing av montasjer 

som ikke må løsne
Bruksområder:
Hvor det ikke kreves demontering – 
verktøymaskiner og presser, pumper 
og kompressorer, festebolter, girkasser.

Loctite® 2700 – Sterkt gjengelå-
semiddel, ledende innen helse og 
sikkerhet
• Ingen faresymboler, ingen risikoset-

ninger eller sikkerhetssetninger
• “Hvitt” materialsikkerhetsdatablad
• Herdet produkt har utmerket kjemisk 

og termisk motstand
• Kan demonteres ved oppvarming til 

250 °C
• Til permanent låsing av montasjer 

som ikke må løsne
Bruksområder:
Svinghjulsbolter, bolter i girkasser, dif-
ferensialer, veivaksellagre.

Loctite® 270 – Sterkt gjengelåse-
middel
• Til permanent låsing av montasjer 

som ikke må løsne
• Skjøtetetninger
• Kan demonteres ved oppvarming til 

250 °C
• Tåler lett forurensning av motoroljer
Bruksområder:
Låsebolter i girkasser, sylinderblok-
ker osv., særlig til metallgjenger med 
passive underlag som rustfritt stål, alu-
minium, galvaniserte flater og belegg 
uten krom.

Loctite® 248 Stift – Middels sterkt 
gjengelåsemiddel
• Ikke-flytende, halvfast stift, middels 

sterkt gjengelåsemiddel
• Til alle typer gjengede festeanordnin-

ger av metall
• Demontering med vanlig verktøy

• Montasjer i luften
Bruksområder:
Hvor det kreves demontering – verk-
tøymaskiner og presser, pumper og 
kompressorer, festebolter, girkasser.

Beskrivelse Blå – flytende Blå – flytende Blå – halvfast Grønn – flytende Grønn – flytende Rød – halvfast

Styrke Middels Middels Middels Høy Høy Høy

Gjengestørrelse Opptil M36 Opptil M36 Opptil M50 Opptil M20 Opptil M36 Opptil M50

Driftstemperaturområde -55 til +180 °C -50 til +150 °C -55 til +150 °C -55 til +180 °C -55 til +150 °C -55 til +150 °C

Pakningsstørrelser

Blisterkort stift 9 g

Stift 19 g

Pakningsstørrelser

Flaske 10 ml

Flaske 24 ml

Flaske 50 ml

Flaske 250 ml

Pakningsstørrelser

Stift 19 g

Pakningsstørrelser

Flaske 50 ml

Flaske 250 ml

NYHET
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Mekaniske reparasjoner

Loctite® Gjengetetningsmidler
• Hurtigtetning med lavt trykk til metallrør og tilbehør
• Siger ikke, krymper ikke og blokkerer ikke systemer 

ved å fragmentere

Loctite® Fastholdingsmasser
• Limer sylindriske metallmontasjer uten gjenger

Gjengetetning/Fastholding

• Alle deler må være rene og tørre før påføring – bruk 
Loctite® 7063

• Hvis tetningsmiddelet/fastholdingsmiddelet skal brukes 
under 5 °C, kreves forbehandling med Loctite® 7240 
(aktivator)

• Hvis delene har vært i kontakt med vaskemidler eller 
skjærevæsker som inneholder nitritter, må delene vas-
kes med varmt vann

Beskrivelse Gul – masse Grønn – flytende Grønn – flytende Grønn – flytende Sølv – masse

Styrke Middels Høy Høy Høy Høy

Størrelse på åpning Opptil 3” Opptil 0,1 mm Opptil 0,1 mm Opptil 0,15 mm Opptil 0,5 mm (med aktivator)

Driftstemperaturområde -55 til +150 °C -55 til +150 °C -55 til +175 °C -55 til +175 °C -55 til +150 °C

Loctite® 603

Loctite® 603
• Oljetolerant
• Fyllmasse til små åpninger
• Godkjent til bruk på lagre
Bruksområder:
Perfekt til fastholding av tettsittende sylindriske deler 
hvor avfetting ikke er mulig.

Pakningsstørrelser

Flaske 50 ml

Flaske 250 ml

Loctite® 577

Loctite® 577 – Gjengetetningsmiddel
• Flytende universalgjengetningsmiddel til tetting av 

metallgjenger
• Egner seg kun til metallgjenger
• Hurtigtetning med lavt trykk
• Bestandig mot drivstoff, olje, kjølevæsker og 

hydraulikkvæsker
• Hindrer løsgjøring pga. vibrasjoner
Bruksområder:
Perfekt til rør i klimaanlegg og grove metallgjenger.

Pakningsstørrelser

Trekkspill 50 ml

Flaske 250 ml

Praktiske tips:
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Loctite® 660

Loctite® 660 – Hurtigmetall
• Til enkel restaurering av slitte aksler, fôringer og 

lagre
• Hindrer korrosjon på sammenføyde flater
• Særlig egnet til å fylle store åpninger
• Perfekt til restaurering av slitte flatkiler, kilespor og 

koniske rør
Bruksområder:
Fylling av åpninger mellom slitte metalldeler, f.eks. 
aksler, hus, kiler, lagre, fôringer samt på drivkom-
ponenter som kamakseldrev, koplinger, svinghjul og 
veivaksler.

Beskrivelse Gul – masse Grønn – flytende Grønn – flytende Grønn – flytende Sølv – masse

Styrke Middels Høy Høy Høy Høy

Størrelse på åpning Opptil 3” Opptil 0,1 mm Opptil 0,1 mm Opptil 0,15 mm Opptil 0,5 mm (med aktivator)

Driftstemperaturområde -55 til +150 °C -55 til +150 °C -55 til +175 °C -55 til +175 °C -55 til +150 °C

Pakningsstørrelser

Trekkspill 50 ml

Loctite® 648

Loctite® 648 – Fastholdingsmasse
• Til høyfaste montasjer
• Fyller spalter i reparerte deler
• Tetter montasjer og hindrer pasningskorrosjon
• Til permanent liming av sylindriske deler som ikke 

kan demonteres

• Økt temperaturmotstand
Bruksområder:
Fastholding av kileaksler, lagre, tannhjul og alle sylin-
driske deler som f.eks. hylser, fôringer og innlegg og 
kjedehjul på aksler.

Pakningsstørrelser

Flaske 5 ml

Flaske 24 ml

Flaske 50 ml

Loctite® 640

Loctite® 640
• Langsom herding
• Til høyfaste montasjer med krav til høy temperatur
Bruksområder:
Perfekt til deler med lengre posisjoneringstid, f.eks. 
større diametrer. Også til aktive metaller som mes-
singkomponenter.

Pakningsstørrelser

Flaske 50 ml

Flaske 250 ml



1616

Loctite® 5188

Loctite® 5188 – Høy fleksibilitet
• Farge: rød, fluorescerende
• Bevarer fleksibiliteten etter å ha vært 

utsatt for høy temperatur
• Meget god vedheft til metaller, særlig 

aluminium
• Overlegen vedheft, tåler lett oljeforu-

rensning på flensoverflaten
Bruksområder:
Perfekt til tetting av alle typer stive 
metallflenser, særlig aluminiumsflen-
ser. Glimrende på krevende bruksom-
råder med sterke vibrasjoner, f.eks. 
girkasser på motorsykler.

Mekaniske reparasjoner

Pakninger

Loctite® 510 Loctite® 518

Loctite® 510 – Flenstetningsmiddel
• Flenspakning som tåler høy tem-

peratur
• Til metallflenser
• Tilpasser seg flensoverflater og tetter 

opptil 0,25 mm
• Øker stivheten til monterte flenser
Bruksområder:
Til flensmontasjer i nærheten av varme 
områder, f.eks. turboladere.

Loctite® 518 – Flenstetningsmiddel
• Middels sterk anaerob flenspakning
• Til metallflenser
• Tilpasser seg flensoverflater og tetter 

opptil 0,25 mm
• Gelaktig konsistens
• Perfekt til bruk i luften samt til verti-

kale flater (drypper ikke)
• Tetter øyeblikkelig mot lavt trykk
Bruksområder:
Til tetting av stive flensoverflater, f.eks. 
flenser til vannpumper, motor, differen-
sial og registerkjededeksler.

Flenstype Rosa – stiv Rød – stiv Rød – stiv Grønn – stiv Oransje – stiv Stiv eller fleksibel Stiv eller fleksibel

Åpning Opptil 0,25 mm Opptil 0,25 mm Opptil 0,25 mm Opptil 0,1 mm Opptil 0,1 mm ikke. tilgj. ikke. tilgj.

Driftstemperaturområde -55 til +200 °C -55 til +150 °C -55 til +150 °C -55 til +150 °C -55 til +150 °C -54 til +204 °C -54 til +204 °C

Oljemotstand Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket God God

Motstand mot vann/glykol Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket God God

• Anaerobe pakninger til bruk 
på stive flensmontasjer

• Typisk til finmekanisk bearbeidede 
flensoverflater på deler av støpestål eller 
aluminium

• Begge flensene er laget av samme mate-
riale

Pakningsstørrelser

Trekkspill 50 ml

Patron 160 ml

Patron 300 ml

Pakningsstørrelser

Sprøyte 50 ml

Patron 300 ml

Pakningsstørrelser

Trekkspill 50 ml

Patron 300 ml

NYHET

Praktiske tips:

• Hvis det er rester av gammel pakning på 
delene som skal tettes, må de rengjøres 
med Loctite® 7200 pakningsfjerner

• Alle deler må være rene og tørre før 
påføring – bruk Loctite® 7063

• Anaerobe produkter herder mellom 
metallflater i fravær av luft
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Loctite® 574 Loctite® 5923 Loctite® 5922Loctite® 573

Loctite® 5923
• Til flenstetning eller liming av ferdig-

kuttede kompresjonspakninger
• Perfekt til delemontering etter repa-

rasjoner
• Lav viskositet
• Fås på boks med pensel på toppen
Bruksområder:
På motor og girkasse. Til tetting/liming 
av flenser med gamle og nye ferdig-
kuttede kompresjonspakninger.

Loctite® 5922 – Pakningslim N°3
• Bedrer tetteevnen til gamle og nye 

ferdigkuttede pakninger (papir, kork, 
filt osv.)

• Langsomt herdende masse
• Herder til en permanent fleksibel film 

som ikke stivner
• Egner seg til deler som krever 

demontering
Bruksområder:
På motor og girkasse. Til tetting/liming 
av flenser med gamle og nye ferdig-
kuttede kompresjonspakninger. Perfekt 
til delemontering etter reparasjoner.

Loctite® 574 – Rask herdetid, til 
mindre flensområder
• Farge: oransje,fluorescerende
• Perfekt på stive metallddeler, f.eks. 

støpejernskomponenter og pum-
pehus

Bruksområder:
Perfekt på stive metallddeler, f.eks. 
støpejernskomponenter og pumpehus.

Loctite® 573 – Langsom herdetid, 
lang posisjoneringstid
• Farge: grønn, fluorescerende
• Perfekt når det er behov for lengre 

monteringstid
Bruksområder:
Perfekt til tetting av store, stive metall-
flenser eller flenser hvor monteringen 
kan ta opptil flere timer.

Flenstype Rosa – stiv Rød – stiv Rød – stiv Grønn – stiv Oransje – stiv Stiv eller fleksibel Stiv eller fleksibel

Åpning Opptil 0,25 mm Opptil 0,25 mm Opptil 0,25 mm Opptil 0,1 mm Opptil 0,1 mm ikke. tilgj. ikke. tilgj.

Driftstemperaturområde -55 til +200 °C -55 til +150 °C -55 til +150 °C -55 til +150 °C -55 til +150 °C -54 til +204 °C -54 til +204 °C

Oljemotstand Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket God God

Motstand mot vann/glykol Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket God God

Pakningsstørrelser

Trekkspill 50 ml

Flaske 250 ml

Pakningsstørrelser

Trekkspill 50 ml

Tube 160 ml

Flaske 250 ml

Pakningsstørrelser

Boks 117 ml

Boks 450 ml

Pakningsstørrelser

Tube (blisterkort) 60 ml
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Loctite® 5910

Loctite® 5910 – Supersilikon, svart 
pakningsskaper/tetningsmiddel
• Til flenser som er i permanent kon-

takt med olje
• Kan brukes på metall-, plast- og 

malte deler
• Lite lukt, syrefri
• Særlig egnet til å fylle store åpninger
Bruksområder:
Oljepanne, ventildeksel, innsugings-
manifold, registerkjededeksel, overfø-
ringsdeksel, differensialdeksel osv.

Mekaniske reparasjoner

Pakninger

Loctite® 5926

• Hvis det er rester av gammel pakning på delene som skal tettes, må de rengjøres 
med Loctite® 7200 pakningsfjerner

• Alle deler må være rene og tørre før påføring – bruk Loctite® 7063

Loctite® 5926 – Silikon, blå pak-
ningsskaper/tetningsmiddel
• Fleksibelt universalsilikontetnings-

middel
• Til flenser av alle størrelser og former
• Kan brukes på metall-, plast- og 

malte deler
Bruksområder:
Oljepanne, ventildeksel, innsu-
gingsmanifold, registerkjededeksel, 
overføringsdeksel, overføringspanne, 
differensialdeksel, vannpumpe, ter-
motstat osv.

Flenstype Fleksibel Fleksibel Fleksibel Fleksibel Fleksibel ikke. tilgj.

Åpning Opptil 1 mm Opptil 1 mm Opptil 1 mm Opptil 1 mm Opptil 1 mm ikke. tilgj.

Driftstemperaturområde -55 til +250 °C -55 til +250 °C -55 til +250 °C -55 til +250 °C -55 til +350 °C ikke. tilgj.

Oljemotstand God Utmerket Meget god Meget god Meget god ikke. tilgj.

Motstand mot vann/glykol God God God Utmerket God ikke. tilgj.

Pakningsstørrelser

Blisterkort 40 ml

Tube 100 ml

Patron 310 ml

Pakningsstørrelser

Blisterkort 40 ml

Tube 80 ml

Patron 300 ml

• Silikonprodukter brukes til fleksible flensmontasjer
• Flansoverflatene må ikke være mekaniske, bearbeidet eller kunne males
• De to flensene kan være av forskjellig materiale

Praktiske tips:
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Pakningsstørrelser

Blisterkort 40 ml

Tube 80 ml

Patron 300 ml

Loctite® 5699 Loctite® 5920 Loctite® O-RING-SETTLoctite® 5980

Loctite® 5920 – Supersilikon, kob-
berpakningsskaper/tetningsmiddel
• Til flenser som blir utsatt for høye 

temperaturer og motorer med høy 
ytelse

• Kan brukes på metall-, plast- og 
malte deler

• Lite lukt, syrefri
Bruksområder:
Turbo- og eksossystemer, oljepanne, 
ventildeksel, innsugingsmanifold, 
registerkjededeksel, differensialdeksel.

Loctite® O-Ringsett
• Sett for utskiftning av O-ringer på 

stedet
• Enkelt å håndtere
• Klart til bruk på få sekunder
• Hefter like godt som selve gummien
Settet inneholder:
5 ulike størrelser nitrilgummibånd, 
skjøteanordning, sikkerhetskniv, 20 g 
Loctite® 406 lim.

Loctite® 5699 – Supersilikon, grå 
pakningsskaper/tetningsmiddel
• Til flenser som er i permanent kon-

takt med vann/glykol
• Kan brukes på metall-, plast- og 

malte deler
• Syrefri
Bruksområder:
Vannpumpe, termostat, ventildeksel, 
innsugingsmanifold, overføringspanne, 
differensialdeksel osv.

Loctite® 5980 – Hurtigpakning
• Hurtigtetningspakning
• Enkel å håndtere
• Til alle flensmaterialer
• Langtidsbestandig
• Syrefri, ikke faremerket
Bruksområder:
Motorer, girkasser, bunnpanner, kje-
dedeksler, pumper til overføringshus, 
termostathus, varmevekslere, beskyt-
telse/isolering av strømbokser.

Flenstype Fleksibel Fleksibel Fleksibel Fleksibel Fleksibel ikke. tilgj.

Åpning Opptil 1 mm Opptil 1 mm Opptil 1 mm Opptil 1 mm Opptil 1 mm ikke. tilgj.

Driftstemperaturområde -55 til +250 °C -55 til +250 °C -55 til +250 °C -55 til +250 °C -55 til +350 °C ikke. tilgj.

Oljemotstand God Utmerket Meget god Meget god Meget god ikke. tilgj.

Motstand mot vann/glykol God God God Utmerket God ikke. tilgj.

Pakningsstørrelser

Boks 200 ml

Pakningsstørrelser

O-Ringsett 1 flaske

Pakningsstørrelser

Blisterkort 40 ml

Tube 80 ml

Patron 300 ml
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Teroson FL+

Mekaniske reparasjoner

Rengjøring/Klargjø-
ring av flater

Teroson FL+ Klargjøring av overfla-
ter/silikonfjerner
• Unikt overflateklargjøringsmiddel 

som fjerner silikon
• Meget kort fordampningstid
• Fjerner all forurensning på kjøretøy-

ets ramme og frontrute
Bruksområder:
Til klargjøring av overflater på frontru-
ter og deler (glass, plast, metall). Påfø-
ring med lofri klut eller børste.

Beskrivelse Rensemiddel Klargjøring av overflater/silikon-
fjerner Rensemiddel Pakningsfjerner Kontaktrens Rense- og avfettingsmiddel Rensemiddel

Basis Løsemiddel Løsemiddel Løsemiddel Løsemiddel Løsemiddel Vann Vann

Utseende Fargeløs, klar væske Fargeløs, klar væske Fargeløs, klar væske Gul væske Fargeløs væske Fargeløs væske Blå væske

• Rengjør komponentene før bruk av 
 Loctite® og Teroson® lim/tetningsmidler

• Rengjør og avfett arbeidsflaten og delene
• Fjern rester av herdet tetningsmiddel

Pakningsstørrelser

Boks 1 l

Loctite® 7235 / Teroson 
Brems- og clutchrens

Loctite® 7235/Teroson brems- og 
clutchrens
• Rask og effektiv
• Fjerner rester av lim og tetnings-

midler
• Etterlater ingen rester
Bruksområder:
På bremser, clutch- og overførings-
flenser samt for å fjerne rester av fett, 
lim og tetningsmidler fra motor og 
forgasser, og størknede smøremidler 
fra hengsler og leddkoblinger.

Pakningsstørrelser

Spray 500 ml Loctite® 7235

Boks 10 l Teroson

Loctite® 7063

Loctite® 7063 Rense- og avfettings-
middel
• Universalprodukt til rengjøring og 

avfetting av overflater før påføring av 
Loctite® limprodukter

• Fordamper raskt
• Etterlater ingen rester
Bruksområder:
Fjerner olje, fett og smuss fra mutrer, 
bolter og flenser. Perfekt i forkant av 
liming og tetting.

Pakningsstørrelser

Sprayboks 150 ml og 400 ml

Boks 10 l

NYHET
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Loctite® 7200 Loctite® 7066Loctite® 7039 Loctite® 7840

Loctite® 7200 Pakningsfjerner
• Fjerner tørkede rester av pakning 

og tetningsmiddel, tørket olje, tjære, 
karbonavleiringer og maling

• Enkel fjerning hindrer skade på kom-
ponentene (mindre skraping)

• Løser opp herdede rester av tet-
ningsmiddel og pakninger på 10 – 
15 minutter

• Dekk til plastdeler når produktet 
sprayes på

Bruksområder:
Anbefalt til tetningsflater av metall på 
motor, overføring, forgasser, vann- og 
drivstoffpumper, bakaksel osv.

Loctite® 7066 Rense- og avfettings-
middel
• Universalrense- og avfettingsmiddel
• Flytende oppløsning med lav flyktig-

het
• Til metall og plast

Loctite® 7039 Kontaktrensespray
• Til rengjøring av elektriske kontakter
• Påvirker ikke isolasjonslakk
• Fjerner fukt og andre forurensende 

stoffer
• Silikonfri
Bruksområder:
Til rengjøring av kontakter, releer, sik-
ringer og koblingsklemmer.

Loctite® 7840 Rense- og avfettings-
middel
• Universalrense- og avfettingsmiddel
• Kan fortynnes med vann i forholdet 

1:4 til 1:128 (avhengig av bruks-
område)

• Kan påføres med høytrykkspyler
• Løsemiddelfri
• Biologisk nedbrytbar
Bruksområder:
Rengjøring av deler før reparasjoner, 
rengjøring av motorer, gulv og vegger 
i verksteder.

Beskrivelse Rensemiddel Klargjøring av overflater/silikon-
fjerner Rensemiddel Pakningsfjerner Kontaktrens Rense- og avfettingsmiddel Rensemiddel

Basis Løsemiddel Løsemiddel Løsemiddel Løsemiddel Løsemiddel Vann Vann

Utseende Fargeløs, klar væske Fargeløs, klar væske Fargeløs, klar væske Gul væske Fargeløs væske Fargeløs væske Blå væske

Pakningsstørrelser

Sprayboks 400 ml

Pakningsstørrelser

Sprayboks 400 ml

Pakningsstørrelser

Sprayboks 400 ml

Pakningsstørrelser

Spray 750 ml

Boks 5 l

Fat 200 l
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Loctite® 7012Loctite® 7010

Mekaniske reparasjoner

Rengjøring

Loctite® 7010 – Universalverkste-
drens
• Flytende universalrens til generell 

rengjøring av lett smuss
• Biologosk nedbrytbar, løsemiddelfri, 

ikke merket
• Behagelig lukt
Bruksområder:
Manuell rengjøring av verksteder, verk-
tøy og maskiner.

pH-verdi ved 10 g/l : 9 ved 10 g/l : 11.3 ublandet: 9,5 g/l ved 10 g/l : 10.1 ved 10 g/l : 8.7 ublandet: 10 g/l : 11

Driftstemperatur +5 til +80 °C Romtemperatur til +50 °C Romtemperatur Romtemperatur til +35 °C +15 til +35 °C +10 til +40 °C

Påføringskonsentrasjon 30 til 500 g/l 10 til 500 g/l Klar til bruk 5 til 500 g/l 25 til 100 g/l Klar til bruk

• Profesjonell bruk
• Komplett serie til verksted, verktøy og mekaniske deler

Pakningsstørrelser

5 l

20 l

Pakningsstørrelser

5 l

20 l

• Disse produktene dekker 90 % av rengjøringsbehovet ved et verksted
• Når det gjelder mer spesielle behov som rengjøring i sprøytemaskiner eller kraftige 

gulvrengjøringsmidler, anbefaler vi at du kontakter din Henkel-forhandler

Loctite® 7012 – Dypprens
• Generelt rense- og avfettingsmiddel 

for kraftig smuss
• Usedvanlig god penetreringsevne på 

smuss og løser enkelt opp fett
• Kan påføres ved å spraye, dyppe og 

manuelt
• Løsemiddelfri
Bruksområder:
Rengjøring av alle mekaniske metall-
deler, med eller uten høyt trykk. Egner 
seg også på syntetiske materialer, 
gummierte og malte overflater.

NYHET

Praktiske tips:
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Loctite® 7018

Loctite® 7018 – Høytrykksrens
• Kraftig rensemiddel til fjerning av 

smuss, olje og fett fra vaskbare 
flater.

• Gode skummeegenskaper
• Egner seg til høytrykksbruk
• Kortvarig rustbeskyttelse
• Løsemiddelfri, bilogisk nedbrytbar
Bruksområder:
Til kraftig rengjøring av mekaniske 
deler ved hjelp av skummaskin eller 
høyt trykk.

Loctite® 7860Loctite® 7013 Loctite® 7862

Loctite® 7013 – Industrirens til 
sprutpåføring
• Vannløselig rensemiddel med meget 

god penetreringsevne
• Løser opp alle typer smuss
• Gir kortvarig rustbeskyttelse
• Liten dermatologisk fare
• Løsemiddelfri
Bruksområder:
Til rengjøring av mekaniske deler ved 
hjelp av rengjøringsbord.

pH-verdi ved 10 g/l : 9 ved 10 g/l : 11.3 ublandet: 9,5 g/l ved 10 g/l : 10.1 ved 10 g/l : 8.7 ublandet: 10 g/l : 11

Driftstemperatur +5 til +80 °C Romtemperatur til +50 °C Romtemperatur Romtemperatur til +35 °C +15 til +35 °C +10 til +40 °C

Påføringskonsentrasjon 30 til 500 g/l 10 til 500 g/l Klar til bruk 5 til 500 g/l 25 til 100 g/l Klar til bruk

Pakningsstørrelser

5 l

20 l

Pakningsstørrelser

5 l

20 l

Pakningsstørrelser

5 l

20 l

Pakningsstørrelser

5 l

20 l

Loctite® 7860 – Lavtskummende 
gulvrens
• Nøytralt, lavtskummende og parfy-

mert gulvrensemiddel.
• Beskyttende og smussavvisende 

egenskaper
• Egner seg perfekt i gulvrenseutstyr.
• Egner seg også for manuell påføring
• Løsemiddelfri
Bruksområder:
Daglig rengjøring av følsomme gulv-
materialer.

Loctite® 7862 – Graffiti- og mer-
kingsfjerner
• Meget effektiv på nesten alle typer 

graffiti
• Særlig aktiv på asfalt som inneholder 

med spraylakk
• Kan brukes på vertikale flater
• Ingen merking
Bruksområder:
For fjerning av graffiti og merking fra 
metaller og alle vanlige underlag.
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Mekaniske reparasjoner

Smøring

Loctite® 8018MO Universal

Loctite® 8018 Rustfjerner
• Solvo Rust universal
• Klar mineralolje
• Umiddelbar penetrering
• Frigjorte deler er smurt og rustbe-

skyttet
Bruksområder:
Frigjør fastrustede bolter, skruer og 
metallkomponenter generelt.

Teroson MO Universalsmøremiddel 
og kontaktspray
• Universalprodukt
• Hindrer bevegelige deler i å hvine
• Beskytter mot korrosjon
• Beskytter tenningssystemer mot fukt 

og gjør at motorene starter lett
• Rengjør og bevarer metaller
Bruksområder:
Frigjør deler som har satt seg fast 
eller korrodert, f.eks. bolter, mutrer og 
hengsler.

Beskrivelse Olje Mineralolje Mineralolje Silikonolje Syntetisk fett Syntetisk fett

Utseende Fargeløs Fargeløs Gul Fargeløs Gul Brunaktig

Viskositet Flytende Flytende Flytende Flytende Klebrig masse Masse

Driftstemperaturområde ikke. tilgj. ikke. tilgj. ikke. tilgj. -30 til +150 °C -25 til +170 °C -45 til +180 °C 

• Beskytter metalldeler mot korrosjon, gnaging og fastkjøring
• Trenger gjennom og frigjør korroderte montasjer
• Hindre slitasje og kaldsveising under montering og bruk

Pakningsstørrelser

Sprayboks 400 ml

Pakningsstørrelser

Boks 4,5 l
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Loctite® 8040 Loctite® 8021 Loctite® 8101 Plastilube

Loctite® 8021 Silikonsmøremiddel
• Gjennomsiktig smøremiddel for smø-

ring plast til plast og plast til metall
• Beskyyter, vedlikeholder og smører 

plast- og metalldeler
• Tiltrekker seg ikke støv eller smuss
Bruksområder:
Smører føringer, dørlåser til kjøretøy og 
plastkomponenter.

Loctite® 8101 Kjedesmøring
• Klebende smøremiddel til kjeder, 

med ikke-dryppende egenskaper.
• Beskytter mot vanninntrengning
• Usedvanlig slitasje- og høytrykks-

bestandig
Bruksområder:
Brukes på åpne mekanisker som kje-
der og gir.

Plastilube
• Uten metallsåpe
• Støtsikker
• Ikke-vannløselig
• Ikke-smeltende
• Allsidig bruksområde
Bruksområder:
Monteringsmasse mot hvining i trom-
mel- og skivebremser. Spesielt egnet 
for tyngre bruksområder som f.eks. 
akseltapper til valseknusere, ventilsys-
temer med høy temperatur, dører til 
glødeovner, transportørsystemer osv. 
Egner seg glimrende i sentralsmøre-
systemer.

Loctite® 8040 Frys & frigjør
• Frigjør fastkjørte og korroderte deler 

ved hjelp av sjokkfrysing (-43 °C)
• Varmesammentrekning av delene 

gjør at smøreingrediensen trenger 
inn

• Frigjorte deler er smurt og rustbe-
skyttet

Bruksområder:
Fastkjørte og korroderte montasjer av 
gjengede og sylindriske deler innen 
alle bransjer.

Beskrivelse Olje Mineralolje Mineralolje Silikonolje Syntetisk fett Syntetisk fett

Utseende Fargeløs Fargeløs Gul Fargeløs Gul Brunaktig

Viskositet Flytende Flytende Flytende Flytende Klebrig masse Masse

Driftstemperaturområde ikke. tilgj. ikke. tilgj. ikke. tilgj. -30 til +150 °C -25 til +170 °C -45 til +180 °C 

Pakningsstørrelser

Sprayboks 400 ml

Pakningsstørrelser

Sprayboks 400 ml

Pakningsstørrelser

Sprayboks 400 ml

Pakningsstørrelser

Tube 75 ml
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• Terostat 8596
Standard tetningsmiddel

• Terostat 8597 HMLC
Hurtigtetningsmiddel

• Terostat 8599 HMLC
Superhurtig tetningsmiddel

• Terostat 8630 2K HMLC
Hurtigtetningsmiddel

• Terostat 9097 PL HMLC
Trenger ikke primer og/eller aktivator

• Terodicht Elastik
Gummitetningsmiddel

• Terostat 8519 P
Alt-i-ett: Glassprimer og aktivator

• Terostat 9100 / 9200
Tetningsmiddel hvit/svart

• Terostat 9120 SuperFast
Universaltetningsmiddel

• Terostat 9320 SuperFast
6-i-1-tetningsmiddel

• Terotex 53 Aqua
Karosseritetningsmiddel som kan påføres med 
pensel

• Terokal 2444
Kontaktlim

• Terostat 9220
Sterkt lim

• Teromix 6700
Universal 2K lim

• Terokal 5055
Karosseripanellim

• Loctite® 3090

Med Henkel har kundene tilgang til en komplett serie med Teroson og Loctite®-produkter for reparasjon og beskyttelse av karosse-
rier, som dekker behovene til dagens reparasjonsverksteder. Produktene omfatter lim og tetningsmidler, løsninger for direkteliming, 
støyregulering, rustbeskyttelse, plastreparasjoner og karosserifylling. Mange av disse produktene anbefales av ledende bilprodu-
senter.

Karosserireparasjoner

Hurtiglim
Side 36

Plastreparasjoner
Side 40

• Loctite® 401
Hurtiglim

• Loctite® 454
Hurtiglim i gelform

• Terokal 9225
Lim Standard

• Terokal 9225 SF
Superhurtiglim

• Terokal 150
Plastprimer

• Teroson Plastfyllmasse
Karosserifyllmasse

Karosserifyllmasse
Side 42

• Teroson Glassfiberfyllmasse
• Teroson Allround-fyllmasse

Allround-karosserifyllmasse
• Teroson Alu-/Galva-fyllmasse

Alu-/Galva karosserifyllmasse
• Teroson Fin fyllmasse

Fin karosserifyllmasse
• Teroson plastkarosserifyllmasse

Karosserifyllmasse

Liming av karosseri og deler
Side 37

Sømtetting
Side 32

Direkteliming
Side 28
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Gummimontert

Limt

Innkapslet frontrute

Glass/keramikk

Glass

Limstrengrester

Maling

Aluminium

Bart metall

GFC/SMC

E-belagt metall

Primer

Aktivator

Varm påføring

Kald påføring

Høymodul

Lavtledende

1-komponent

2-komponent

Installasjonstid i minutter*

Hentetid FMVSS kollisjonstest (50 km/t og 100% sammenstøt.)

Hentetid Europeisk standard kollisjonstest (64 km/t og 40% overlapping)
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Løsemiddelbasert

Flytende

Kjemisk herdende

Fysisk herdende

Syntetisk gummi

1c polyuretan

SMP

1c silikon

Flytende dispersjon

Lakk

E-belagt metall

GFC/SMC/plast

Aluminium

Bart metall

Glass/keramikk

Tre

Kald påføring

1-komponent

Tetting

Tetting og liming

Isocyanatfri

Lakkbar

Spraybar

Kan påføres med pensel

Syrefri

Sømtetting
Side 32 – 35

* DIN 50014 standard klima 23 °C/50 % relativ fuktighet
** Primerløst system: vedheft på grunnede fl ater eller aktiverte limstrenger
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Side 28 – 31

Teknologi

Underlag

Egenskaper

Herdesystem

Produktbasis

Underlag

Egenskaper

**

**

25 20 15 30 25

6 timer 1 time 15 min. 1 time 1 time

ikke tilgj. 4 timer ikke tilgj. 2 timer ikke tilgj.
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Karosserireparasjoner

Direkteliming

Terostat 8596 Terostat 8597 HMLC

Terostat 8596 – STANDARD tetningsmiddel
• God sigemotstand
• Danner ikke tråder
Bruksområder:
Til alle kjøretøy. Bruk et hvilket som helst pumpe-
verktøy til påføring. Det beste er PowerLine II.

Terostat 8597 HMLC – SIKKERHET
• Til alle kjøretøy
• God sigemotstand
• Danner ikke tråder
• Kald påføring med pumpeutstyr (best resultater 

med PowerLine II)
Bruksområder:
Til skifte av frontruter hvor det er viktig å følge origi-
nalutstyrsprodusentens metode (med primer) og hvor 
det kreves høy sikkerhetsgaranti.

• Teroson-produktene dekker alle behov med hensyn til 
direkteliming

• Liming av ruter og vinduer på alle typer kjøretøy
• Samsvarer med spesifikasjonene fra originale bilpro-

dusenter

Pakningsstørrelser 

Patron 310 ml

Sett

Pakningsstørrelser 

Patron 310 ml

Sett

Folie 570 ml

Produktbasis 1K PUR 1K HMLC PUR 1K HMLC PUR 2K HMLC PUR 1K HMLC PUR

Påføringsmetode/herdetid Kald/25 min. Kald/20 min. Varm (etter 15 min. oppvarming)/15 min. Varm (etter 30 min. oppvarming)/30 min. Kald/25 min.

Hentetid FMVSS kollisjonstest 
(50 km/t og 100% sammenstøt.) 6 timer 1 time 15 min. 1 time (biler)/2-5 timer (lastebiler/busser) 1 time

Hentetid Europeisk standard kollisjonstest 
(64 km/t og 40% overlapping) ikke tilgj. 4 timer ikke tilgj. 2 timer (biler)/2-5 timer (lastebiler/busser) ikke tilgj.

Høymodul/Lavtledende Nei Ja Ja Ja Ja

• Bruker du et Terostat-“sett”, får du alle produktene du 
trenger til å skifte frontrute i én pakke.

• Teroson FL+ er utviklet spesielt med tanke på å fjerne 
silikonrester på frontrutene, som ellers kan gi dårlig 
vedheft.

• Teroson 8519 P er en universalprimer: kan brukes 
på bilens ramme, på frontruten og på gjenværende 
limstreng.

• Den unike Teroson-dysen gir riktig mengde lim i forhold 
til størrelsen på frontruten, noe som gir et mer pålitelig 
resultat og mindre forbruk av produktet.

NYHET

Praktiske tips:
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Terostat 8599 HMLC Terostat 8630 2K HMLC Terostat 9097 PL HMLC

Terostat 8630 2K HMLC – STYRKE
• Til alle kjøretøy (best på lastebiler og busser)
• God sigemotstand
• Danner ikke tråder
• Varm påføring, kun med PowerLine II-pistol
Bruksområder:
Maksimal ytelse, perfekt til store frontruter og uav-
hengig av værforhold.

Terostat 9097 PL HMLC – EFFEKTIVITET
• Uten primer, aktivatorer eller tørkeklut
• Innebygd UV-bestandighet
• God sigemotstand, danner ikke tråder, beregnet på 

alle kjøretøy
• Kald påføring, kun med PowerLine II-pistol
Bruksområder:
Til raskt og effektivt skifte av frontrute, med kortere 
virketid (ingen påføring av primer).

Terostat 8599 HMLC – HASTIGHET
• Til alle kjøretøy
• Meget god sigemotstand
• Danner ikke tråder
• God heft i høyden
• Varm påføring med pumpeutstyr (best resultater 

med PowerLine II)
Bruksområder:
Raskeste produkt for skifte av frontrute under tids-
press.

Pakningsstørrelser 

Patron 310 ml 

Sett

Pakningsstørrelser 

Patron 310 ml

Sett

Pakningsstørrelser 

Patron 310 ml

Sett

Produktbasis 1K PUR 1K HMLC PUR 1K HMLC PUR 2K HMLC PUR 1K HMLC PUR

Påføringsmetode/herdetid Kald/25 min. Kald/20 min. Varm (etter 15 min. oppvarming)/15 min. Varm (etter 30 min. oppvarming)/30 min. Kald/25 min.

Hentetid FMVSS kollisjonstest 
(50 km/t og 100% sammenstøt.) 6 timer 1 time 15 min. 1 time (biler)/2-5 timer (lastebiler/busser) 1 time

Hentetid Europeisk standard kollisjonstest 
(64 km/t og 40% overlapping) ikke tilgj. 4 timer ikke tilgj. 2 timer (biler)/2-5 timer (lastebiler/busser) ikke tilgj.

Høymodul/Lavtledende Nei Ja Ja Ja Ja
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Karosserireparasjoner

Direkteliming

• Teroson FL+ kan brukes som overflateklargjøring for andre Teroson-produkter
• Bruk Terostat 8519 P som underlag på frontrute
• Spesielle primer- og aktivatorpakker gir lengre holdbarhet

• Supplerende produkter til direkteliming, limeskjøt og klargjøring av overflater

Produktbasis Polyuretan White spirit Syntetisk harpiks/syntetisk gummi Modifisert akrylat

Bruksområde Til glass, metall, lakk, keramikk, enkelte plasttyper 
og polyuretan Klargjøring av overflater/silikonfjerner Til gummimonterte ruter Liming av bakspeil

Terostat 8519 P – Alt-i-ett glassprimer/aktivator
• Alt-i-ett primer/aktivator til bruk på metallrammen, 

frontruten og den gjenværende limstrengen.
• Meget kort fordampningstid
• Glimrende UV-beskyttelse
Bruksområder:
Til alle bilvinduer, for å øke vedheften til direkteli-
mingsprodukter/tetningsmidler.

Terostat 8519 P

Pakningsstørrelser

Flaske 10 ml

Flaske 25 ml

Flaske 100 ml

Praktiske tips:
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Produktbasis Polyuretan White spirit Syntetisk harpiks/syntetisk gummi Modifisert akrylat

Bruksområde Til glass, metall, lakk, keramikk, enkelte plasttyper 
og polyuretan Klargjøring av overflater/silikonfjerner Til gummimonterte ruter Liming av bakspeil

Teroson FL+ Klargjøring av overflater/silikon-
fjerner
• Unikt overflateklargjøringsmiddel som fjerner 

silikon
• Meget kort fordampningstid
• Fjerner all forurensning på kjøretøyets ramme og 

frontrute
Bruksområder:
Til klargjøring av overflater på frontruter og deler 
(glass, plast, metall). Påføring med lofri klut eller 
børste.

Terodicht Elastik – Gummitetningsmiddel
• God sigemotstand
• Perfekt til frontruter som lekker, også under våte 

forhold
• Vannbestandig
Bruksområder:
Til nødtetting på alle kjøretøy med gummimonterte 
ruter. Bruk et hvilket som helst pumpeverktøy til 
påføring. Det beste er Staku-pistol.

Loctite® 319 – Lim til bakspeil
• Kompenserer for differensialtermisk utvidelse av 

deler
• Herder mellom to tettsittende deler ved hjelp av 

aktivatoren Loctite® 7649
Bruksområder:
Liming av materialer som metaller, glass, keramikk 
eller plast.

Teroson FL+ Terodicht Elastik Loctite® 319

Pakningsstørrelser

Boks 1 l

Pakningsstørrelser

Patron 310 ml

Pakningsstørrelser

Sett på blisterkort 0,5 ml + 1 duk

NYHET
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Terotex 53 Aqua

Karosserireparasjoner

Sømtetting

Terolan 53 Special

Terolan 53 Special
• God vedheft på oljede/fete overflater 

(deler som ikke kan rengjøres helt)
• Overlegen vedheft til bare, grunnede 

og lakkerte metalldeler.
Bruksområder:
Til spoilere foran og bak, bærekon-
struksjon i kupé, kaorosseriplate, 
hjulhus, påfyllingstrakt. Påføring med 
Teroson-pensel.

Terotex 53 Aqua
• Multifunksjonelt belegg som kan 

påføres med pensel
• VOC-fri, ingen lukt av løsemiddel
• Asfaltfri, overlakkbar
• Kan pensles på uten å danne tråder
• Glimrende vedheft på de fleste 

underlag
Bruksområder:
Til understellsbeskyttelse og alle 
former for tetting. Til spoilere foran og 
bak, bærekonstruksjon i kupé, kaoros-
seriplate, hjulhus, påfyllingstrakt. Påfø-
res med Teroson-pensel.

• Til alle karosserireparasjoner som krever tetningsmidler
• Til liming
• For ulike krav mht. overlakkbarhet

Pakningsstørrelser 

Boks 1,2 kg

Pakningsstørrelser 

Plastboks 1,2 kg

Produktbasis Syntetisk gummi Flytende dispersjon Syntetisk gummi 1K Polyuretan SMP SMP

Skinn-herdetid 3 til 5 min. 3 til 5 min. 3 til 5 min. ca. 35 min. 10 til 20 min. 10 til 20 min.

Lakkbar Etter at den er helt tørr Etter 30 min. Etter at den er helt tørr Etter at det er dannet skinn Våt-i-våt, opptil 3 dager Våt-i-våt, opptil 3 dager

• Terostat 9120 SF / 9320 SF kan punktsveises
• Bruk ulike Teroson-dyser til å oppnå OEM-finish
• Herdetiden blir kortere med infrarød

NYHET

Praktiske tips:
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Terostat 9100 / 9200 Terostat 9120 SF Terostat 9320 SF 6-i-1

Terostat 9100 / 9200
• Løsemiddelfri
• God sigemotstand
• Gir samme utseende som originalfi-

nishen fra bilfabrikken (penselstruk-
tur)

Bruksområder:
Til alle områder som krever tetting, 
liming og rask overlakkering. Sær-
lig egnet til liming av tilbehør som 
spoilere, pyntelister osv. Best med 
PowerLine II.

Terostat 9320 SuperFast 6-i-1
• Løsemiddelfri, isocyanatfri
• Meget god vedheft uten primer
• Glimrende UV- og værbestandighet
• God sigemotstand, spraybar
• Overlakkbar våt-i-våt, opptil 3 dager 

etter påføring
Bruksområder:
Ny OEM-finish for alle kjøretøy. Påfø-
ring med Teroson PowerLine II og 
MultiPress-pistol.

Terolan Light and Black

Terolan Light and Black
• God vedheft på oljede/fete overflater 

(deler som ikke kan rengjøres helt)
• Glimrende vedheft til bare, fosfatiske, 

grunnede og lakkede stålplater
• Enkel å spre og jevne ut med Teroson 

FL+
Bruksområder:
Til synlige og vanlige skjøter. Perfekt 
til “problemområder” på kjøretøy, som 
ikke kan rengjøres grundig. Bruk et 
hvilket som helst pumpeverktøy til 
påføring. Det beste er PowerLine II.

Terostat 9120 SuperFast
• Løsemiddelfri, isocyanatfri
• Meget god vedheft uten primer
• Glimrende UV- og værbestandighet
• Meget god sigemotstand
Bruksområder:
Til tetting av sømmer og skjøter samt 
liming av plastdeler som for eksempel 
spoilere. Best med PowerLine II.

Pakningsstørrelser 

Patron lys 310 ml

Patron svart 310 ml

Pakningsstørrelser 

Patron hvit 310 ml

Patron grå 310 ml

Patron svart 310 ml

Pakningsstørrelser 

Patron grå 310 ml

Patron svart 310 ml

Patron hvit 310 ml

Pakningsstørrelser 

Patron grå 300 ml

Patron svart 300 ml

Patron oker 300 ml

Produktbasis Syntetisk gummi Flytende dispersjon Syntetisk gummi 1K Polyuretan SMP SMP

Skinn-herdetid 3 til 5 min. 3 til 5 min. 3 til 5 min. ca. 35 min. 10 til 20 min. 10 til 20 min.

Lakkbar Etter at den er helt tørr Etter 30 min. Etter at den er helt tørr Etter at det er dannet skinn Våt-i-våt, opptil 3 dager Våt-i-våt, opptil 3 dager

NYHET
NYHET
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Karosserireparasjoner

Terostat 9140

Sømtetting

Terostat 9140
• God vedheft til metall, glass og helt tørr billakk
• Danner et meget fleksibelt og fast tetningsmiddel når den er tørr
• Gjennomsiktig silikon gjør det mulig å blande med løsemiddelbasert lakk
• Syrefri
Bruksområder:
Til tetting av lekkasjer uten demontering. Bruk et hvilket som helst pumpeverktøy 
til påføring. Det beste er PowerLine II.

Produktbasis 1K silikon, alkoksy 1K silikon, acetoksy 1K silikon, acetoksy

Driftstemperaturområde -40 til +150 °C -55 til +250 °C -55 til +250 °C

Farge Gjennomsiktig/svart Klar Svart

Lukt Luktfri Eddik Eddik

Skinn-herdetid 5 til 7 min. 10 til 15 min. 15 til 20 min.

• Silikon er ikke overlakkbar
• Meget bra til tetting av store lakkerte områder utvendig (f.eks. lastebiler)
• Meget høy UV-bestandighet

Pakningsstørrelser

Patron gj.siktig 310 ml

Patron svart 310 ml

• Til sømtetting
• Til fleksibel liming
• Til fleksibel tetting

Praktiske tips:
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Loctite® 595 Loctite® 5940

Loctite® 595
• Liming, tetting og beskyttelse av komponenter som er utsatt for støt, konstante 

vibrasjoner, vridning, bøyning, varmeutvidelse og sammentrekning
Bruksområder:
Egner seg til glass, metall, keramikk, komposittmaterialer og de fleste typer plast.

Loctite® 5940
• RTV-silikon (vulkanisering ved romtemperatur)
• Beskyttelse mot høy temperatur
Bruksområder:
Til liming og tetting i elektriske apparater til bil og husholdning.

Produktbasis 1K silikon, alkoksy 1K silikon, acetoksy 1K silikon, acetoksy

Driftstemperaturområde -40 til +150 °C -55 til +250 °C -55 til +250 °C

Farge Gjennomsiktig/svart Klar Svart

Lukt Luktfri Eddik Eddik

Skinn-herdetid 5 til 7 min. 10 til 15 min. 15 til 20 min.

Pakningsstørrelser

Blisterkort 40 ml

Tube 100 ml

Pakningsstørrelser

Blisterkort 40 ml

Tube 100 ml
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Karosserireparasjoner

Hurtigliming/Liming 
av karosseri og deler

Loctite® 454 Loctite® 3090

• Bruk Teroson FL+ eller Loctite® 7063 til 
klargjøring av overflaten

Loctite® 454 – Hurtiglim, gel
• Universalhurtiglim i gelform
• Drypper og renner ikke
• Antikrøllende, spesielt egnet til 

porøse materialer
• Limer like og ulike kombinasjoner av 

tre-, metall-, keramikk og de fleste 
plastunderlag

Bruksområder:
Perfekt til bruk i høyden samt på ver-
tikale flater.

Loctite® 3090 – 2-komponentlim til 
spaltefylling
• Hurtigherdende
• Fylling av spalter: opptil 5 mm
• Gelbasert: dryppfri formel som egner 

seg til bruk på vertikale flater og i 
høyden

• Nøyaktig og renslig påføring med 
sprøyten

• Temperaturbestandig fra -40 til 
+80 °C

• Glimrende liming av alle vanlige 
underlag (metall, de fleste typer 
plast, gummi, tre, papir ...)

Bruksområder:
Perfekt til alle hurtigreparasjoner av 
ødelagte plastdeler og alle nødrepa-
rasjoner.

Produktbasis Lynlim Lynlim 2K Cyanoakrylat Polykloropren Styren-butadiengummi 1K MS Polymer 2K Polyuretan

Fordampningstid/skinn-herdetid/brukstid 5 til 20 sek. 5 til 20 sek. ikke tilgj./90 til 180 sek./90 til 180 
sek. 5 til 10 min./ikke tilgj./ikke tilgj. ca. 10 min./ikke tilgj./ikke tilgj. ikke tilgj./ca. 15 min./ikke tilgj. ikke tilgj./ikke tilgj./ca. 10 min.

Limeegenskaper Hurtiglim, flytende Hurtiglim, gel 2K hurtiglim, gel Kontaktlim, flytende Kontaktlim, spray Sterkt lim 2K lim

• Til liming av karosserikomponenter
• Til nødreparasjoner
• Til liming av lette konstruksjoner

Loctite® 401

Loctite® 401 – Hurtiglim
• Universalhurtiglim
• Limer en rekke like og ulike underlag 

(metall, gummi, tre, papp, keramikk 
og de fleste typer plast)

• Meget høy styrke på deler som sit-
ter tett

• Limer like og ulike kombinasjoner av 
tre-, metall-, keramikk og de fleste 
plastunderlag

Bruksområder:
Emblemer, plastdeler, gummitetninger.

Pakningsstørrelser

Flaske 5 g

Flaske 20 g

Flaske 500 g

Pakningsstørrelser

Tube 3 g

Tube 20 g

Tube 300 g

Pakningsstørrelser

Dobbeltsprøyte 10 g

Dyser 1453183

NYHET

Praktiske tips:
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Terokal 2444 Loctite® 3923 Limspray Terostat 9220 Teromix 6700

Loctite® 3923 limspray
• Høy startstyrke (la løsemiddelet for-

dampe i 10 min.)
• Kontakt- og trykkfølsom limspray
• Spesielt egnet til liming av porøse 

materialer
Bruksområder:
Til liming av stoff, polyester og polyes-
terskum. Lær, papp og kledninger.

Teromix 6700
• Herder raskt, meget sterkt uavhengig 

av temperatur og fuktighet
• Hefter til en rekke materialer
• Kan punktsveises før det herder
• Løsemiddelfri
Bruksområder:
Til liming av metall mot metall, plast 
(bortsett fra polypropylen og polyety-
len), tre, lakkerte flater. Enkel påføring 
med Teromix-pistol og enkel blanding 
med dobbeltpatron og statisk mikser.

Terokal 2444
• Høy startklebeevne (la løsemiddelet 

fordampe i 5 til 10 min.)
• Glimrende kontakt- eller trykkfølsomt 

lim
Bruksområder:
Til liming av gummi, fleksibelt skum, 
lær, filt, dempende materialer til 
gummi, metall, tre og polyesterpapp 
samt stiv PVC.

Terostat 9220
• Kraftig lim til fleksibel, permanent 

punktsveising uten arrdannelse
• Hefter til en rekke materialer uten 

primer
• Høy bestandighet mot aldring, klima-

påvirkning, UV-stråling og saltvann
• Inneholder ikke isocyanat og løse-

midler
Bruksområder:
Til liming av metall mot metall, plast 
(bortsett fra polypropylen og polyety-
len), tre, lakkerte flater. Bruk et hvilket 
som helst pumpeverktøy til påføring. 
Det beste er PowerLine II.

Produktbasis Lynlim Lynlim 2K Cyanoakrylat Polykloropren Styren-butadiengummi 1K MS Polymer 2K Polyuretan

Fordampningstid/skinn-herdetid/brukstid 5 til 20 sek. 5 til 20 sek. ikke tilgj./90 til 180 sek./90 til 180 
sek. 5 til 10 min./ikke tilgj./ikke tilgj. ca. 10 min./ikke tilgj./ikke tilgj. ikke tilgj./ca. 15 min./ikke tilgj. ikke tilgj./ikke tilgj./ca. 10 min.

Limeegenskaper Hurtiglim, flytende Hurtiglim, gel 2K hurtiglim, gel Kontaktlim, flytende Kontaktlim, spray Sterkt lim 2K lim

Pakningsstørrelser

Boks 340 g

Pakningsstørrelser

Spray 400 ml

Pakningsstørrelser

Tube 80 ml

Patron 310 ml

Pakningsstørrelser

Patron 2 x 25 ml
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Karosserireparasjoner

Loctite® 3430 – Hurtigepoksy
• Til universalbruk
• Kan herdes ved lav temperatur og som tykt belegg
• Vann- og støtbestandig
• Overlakkbar
• Temperaturbestandig fra -40 til +120 °C
Bruksområder:
Liming av en rekke like og ulike kombinasjoner av 
metall-, marmor-, keramikk-, glass-, stein-, tre-, 
betong- og plastunderlag.

Terokal 5055 Loctite® 3430

Liming av karosseripaneler 
og tak/Metallreparasjoner

Terokal 5055
• Kollisjonsbestandig konstruksjonslim til bilkaros-

serier
• Brukervennlig (universalpatron), uten primer og kan 

punktsveises 90 min. etter påføring
• Rask oppbygning av startstyrke for å hindre at pla-

tene beveger seg når de er satt på plass
• Løsemiddelfritt lim
• Kan påføres kaldt, men varm påføring (opptil 60 °C) 

anbefales
• Herding ved romtemperatur (evt. oppvarming)
Bruksområder:
Fast konstruksjonslim til tak og karosseriplater på 
biler (aluminium, stål og SMC).

Produktbasis 2K Epoxyharpiks 2K Epoxyharpiks 2K Epoxyharpiks 2K Epoxyharpiks 2K Epoksystift

Bruksområde Varm Romtemperatur Romtemperatur Romtemperatur Romtemperatur

Brukstid ca. 80 min. 5 min. 4 til 6 min. 40 min. 5 min.

• Herdingen kan fremskyndes ved hjelp av varme
• Terokal 5055 kan punktsveises
• Bruk Terokal FL+ eller Loctite® 7063 til klargjøring av 

overflaten

Pakningsstørrelser

Patron 250 ml

Pakningsstørrelser

Sprøyte 24 ml

• Konstruksjonsliming
• Metallreparasjoner
• Nødreparasjoner

NYHET

Praktiske tips:
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Loctite® 3450 A&B Loctite® 3463

Loctite® 3450 A&B
• Konstruksjonslim spesielt beregnet på ståldeler
• Hurtigherdende
• Perfekt til fylling av overflatesprekker, reparasjon 

av skadde ståldeler og behandling av korroderte 
støpemetallhus

• Kan bores, slipes og lakkes etter herding
Bruksområder:
Reparasjon av slitte gjenger i støpemetalldeler, mot-
orblokker, girhus, overføringsdeler og bunnpanner.

Loctite® 3463 – Metal Magic Steel™ stift
• Plastisk epoksylim
• Sterkt lim
• Hefter til fuktige overflater og herder også under 

vann
• Bestandig mot korrosjon og de fleste kjemikalier
• Stålfylt produkt
Bruksområder:
Perfekt til raske nødreparasjoner som skal vare 
lenge. Kan bores, slipes og lakkes etter herding. 
Reparasjon av mindre sprekker i hus, gjenoppretting 
av skadde gjengehull osv.

Produktbasis 2K Epoxyharpiks 2K Epoxyharpiks 2K Epoxyharpiks 2K Epoxyharpiks 2K Epoksystift

Bruksområde Varm Romtemperatur Romtemperatur Romtemperatur Romtemperatur

Brukstid ca. 80 min. 5 min. 4 til 6 min. 40 min. 5 min.

Pakningsstørrelser

Dobbeltsprøyte 25 ml

Pakningsstørrelser

Stift 50 g

Stift 114 g

Loctite® 3455 A&B

Loctite® 3455 A&B
• Konstruksjonslim spesielt beregnet på alumini-

umsdeler
• Perfekt til fylling av overflatesprekker, reparasjon 

av skadde aluminiumsdeler og behandling av kor-
roderte støpemetallhus.

Bruksområder:
Reparasjon av slitte gjenger i støpemetalldeler, mot-
orblokker, girhus, overføringsdeler og bunnpanner.

Pakningsstørrelser

Dobbeltsprøyte 24 ml
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Karosserireparasjoner

Plastreparasjoner

• Plastdelene må formes før reparasjon
• Kan brukes til alle typer plast
• Bruk Terotex Super 3000/Tero-

tex Super 3000 Aqua for å oppnå OEM-
finish (struktur)

• Ikke beregnet på drivstofftanker og 
radiatorhus

• Egner seg til alle utvendige plastdeler til 
bil (passer til alle)

• Enkeltkomponenter og OEM-spesifiserte 
sett

Produktbasis ikke tilgj. 2K Polyuretan 2K Polyuretan 2K Cyanoakrylat Klorpolyolefiner White spirit 2K Polyesterharpiks

Bruksområde Sett Liming Liming Liming Primer Klargjøring av overflater/silikon-
fjerner Til plast

Brukstid (standard klima) ikke tilgj. ca. 10 min. ca. 2 min. 90 til 180 sek. ikke tilgj. ikke tilgj. 4 til 5 min.

Reparasjonsområde Utvendig plast på bilen Mer enn 5 cm Mindre enn 5 cm 2K hurtiglim, gel Gir bedre vedheft på plast Lakk, metall, plast Plast

Terokal 9225 SFTerokal 9225

Terokal 9225 SuperFast
• For å unngå synlighet må produktet 

herdes med infrarød ved 60 til 70 °C
• Meget lett å pusse
• Meget lett å lakke med alle typer bil-

lakk ved bruk av Terokal 150
Bruksområder:
Støtfangere, spoilere osv. Enkel påfø-
ring med Teromix-pistol (2 x 25 ml) og 
enkel blanding med dobbeltpatron og 
statisk mikser.

Terokal 9225
• For å unngå synlighet på reparerte 

flater må produktet herdes med 
infrarød ved 60 til 70 °C

• Meget lett å pusse
• Meget lett å lakke med alle typer bil-

lakk ved bruk av Terokal 150
Bruksområder:
Støtfangere, spoilere osv. Enkel påfø-
ring med Teromix-pistol (2 x 25 ml) 
eller PowerLine II og enkel blanding 
med dobbeltpatron og statisk mikser.

Pakningsstørrelser

Sett

Plastreparasjonssett

Teroson plastreparasjonssett
Innhold:
• 2 poser 2 x 25 ml Terokal 9225
• 1 pose 2 x 25 ml Terokal 9225 SF
• 6 statiske miksere
• 150 ml spray Terokal 150
• 1 l boks Teroson FL+
• 1 armeringsmatte
• 1 Teromix-pistol
• Bruksanvisning
Bruksområder:
Støtfangere, spoilere osv.

Pakningsstørrelser

Patron  2 x 25 ml

Patron 250 ml

Pakningsstørrelser

Patron  2 x 25 ml

Praktiske tips:
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Produktbasis ikke tilgj. 2K Polyuretan 2K Polyuretan 2K Cyanoakrylat Klorpolyolefiner White spirit 2K Polyesterharpiks

Bruksområde Sett Liming Liming Liming Primer Klargjøring av overflater/silikon-
fjerner Til plast

Brukstid (standard klima) ikke tilgj. ca. 10 min. ca. 2 min. 90 til 180 sek. ikke tilgj. ikke tilgj. 4 til 5 min.

Reparasjonsområde Utvendig plast på bilen Mer enn 5 cm Mindre enn 5 cm 2K hurtiglim, gel Gir bedre vedheft på plast Lakk, metall, plast Plast

Teroson FL+Terokal 150Loctite® 3090 Plastfyllmasse

Teroson FL+ Klargjøring av overfla-
ter/silikonfjerner
• Unikt overflateklargjøringsmiddel 

som fjerner silikon
• Meget kort fordampningstid
• Fjerner all forurensning på kjøretøy-

ets ramme og frontrute
Bruksområder:
Til klargjøring av overflater på frontru-
ter og deler (glass, plast, metall). Påfø-
ring med lofri klut eller børste.

Terokal 150
• Glimrende basisbelegg
• Meget kort fordampningstid
Bruksområder:
Brukes til plastreparasjonssett og 
Terokal 9225, Terokal 9225 SF, Tero-
son plastfyllmasse samt før lakkering. 
Enkel og nøyaktig påføring.

Loctite® 3090 – 2-komponentlim til 
spaltefylling
• Hurtigherdende
• Fylling av spalter: opptil 5 mm
• Gelbasert: dryppfri formel som egner 

seg til bruk på vertikale flater og i 
høyden

• Nøyaktig og renslig påføring med 
sprøyten

• Temperaturbestandig fra -40 til 
+80 °C

• Glimrende liming av alle vanlige 
underlag (metall, de fleste typer 
plast, gummi, tre, papir ...)

Bruksområder:
Perfekt til alle hurtigreparasjoner av 
ødelagte plastdeler og alle nødrepa-
rasjoner.

Teroson Plastfyllmasse
• Krympfri, meget god sigemotstand
• Kan brukes sammen med alle van-

lige typer billakk
• Sandpapir opptil P240
Bruksområder:
Til overflatebehandling av plastrepa-
rasjoner samt til alle mindre skader på 
utvendige bildeler av plast.

Pakningsstørrelser IDH-nr.

Dobbeltsprøyte 10 g

Dyser 1453183

Pakningsstørrelser

Spray 150 ml

Pakningsstørrelser

Boks 1 l

Pakningsstørrelser

Boks 920 g

NYHET
NYHET
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Karosserireparasjoner

Glassfi berfyllmasse Allround-fyllmasse

Karosserifyllmasse

Teroson Glassfiberfyllmasse
• Inneholder høyfaste glassfibertråder for ekstra 

styrke
• Lager overgang og fyller i samme operasjon
Bruksområder:
Til alle større reparasjoner som bulker, skrammer og 
mellomstore hull.

Teroson Allround-fyllmasse
• Universalprodukt
• Enkel sliping
Bruksområder:
Til alle reparasjoner som bulker, skrammer og mindre 
hull.

• Blandingsforhold fyllmasse/herder ca. 100: 2 til 4
• Bruk infrarød til herding ved 50 til 60 °C for å redusere 

tiden før pussing/sliping
• Avkjøl reparasjonsområdet før pussing
• Bruk primer Terokal 150 ved påføring av Teroson-

fyllmasse på plast
• Bruk Teroson QuickCheck til ettersyn av nye plater og 

kontroll med hensyn til haglskader

Produktbasis 2K Polyesterharpiks 2K Polyesterharpiks 2K Polyesterharpiks 2K Polyesterharpiks Karbonsvart dispersjon

Type reparasjon Til store spalter/hull Universalbruk Til aluminiums- og galvaniserte overflater Til overflatebehandling Alle plater før lakkering

Brukstid (standard klima) ca. 8 min. 4 til 5 min. 4 til 5 min. 4 til 5 min. ikke tilgj.

Sandpapir Opptil P80 Opptil P120 Opptil P150 Opptil P400 ikke tilgj.

• Til reparasjon av bulker

Pakningsstørrelser

Boks 1 300 g

Pakningsstørrelser

Boks 1 750 g

Praktiske tips:
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Alu-/Galvafyllmasse Fin fyllmasse Teroson QuickCheck

Teroson Alu-/Galva-fyllmasse
• Glimrende heftegenskaper
• Rask herding og enkel pussing
Bruksområder:
Særlig til reparasjon av skadde kjøretøy med karos-
seri av aluminium/galvanisert stål.

Teroson Fin fyllmasse
• Ultrafin struktur som gir glatt og fin overflate og en 

perfekt skarp kant
• Rask herding og enkel pussing
Bruksområder:
Til profesjonell overflatebehandling etter bruk av 
andre Teroson-fyllmasser samt for reparasjon av 
småbulker.

Teroson QuickCheck – Flytende lakkoverflatesi-
mulator
• Identifisering av svakheter i karosseriet og mindre 

omarbeidingsrisiko
• Enkel påføring
• Sikre kvaliteten på alle karosserireparasjoner
Bruksområder:
Til kontroll av kvaliteten på karosseri- eller plastrepa-
rasjoner før lakkering.

Produktbasis 2K Polyesterharpiks 2K Polyesterharpiks 2K Polyesterharpiks 2K Polyesterharpiks Karbonsvart dispersjon

Type reparasjon Til store spalter/hull Universalbruk Til aluminiums- og galvaniserte overflater Til overflatebehandling Alle plater før lakkering

Brukstid (standard klima) ca. 8 min. 4 til 5 min. 4 til 5 min. 4 til 5 min. ikke tilgj.

Sandpapir Opptil P80 Opptil P120 Opptil P150 Opptil P400 ikke tilgj.

Pakningsstørrelser

Boks 1 500 g

Pakningsstørrelser

Boks 1 750 g

Pakningsstørrelser

Spray 400 ml

NYHET



44 45

Lyddemping
Side 50

Klimaanlegg
Side 52

Håndrens
Side 52

• Terofoam
Lyddempende skum

• Terodem
Lyddemping av karosseriplater

• Loctite® Hygienespray
Universalrens og desinfiseringsmiddel

• Terosept Vehicle
Profesjonell flytende luftkondisjonering

• Loctite® 7850
Håndrens med pimpestein

• Loctite® 7855
Lakk- og harpiksfjerner

Voks/Hulromsbeskyttelse
Side 49

Understellsbehandling
Side 47

Steinsprutbestandig lakk
Side 46

• Terotex Voks
Anti-rustbelegg

• Terotex HV 400
Hulromsbeskyttelse/Bevaring

• Terotex HV 350
• Terotex HV 450 Aqua

Rusthemmer til hulromsbeskyttelse

• Terotex Voks
Anti-rustbelegg

• Teroson UBC Spray
Understellsbehandling svart

• Terotex Record 2000 Aqua
Understellsbehandling

• Terotex Super 3000 Aqua
Steinsprutbestandig lakk

• Terotex HV 400
Hulromsbeskyttelse/Bevaring

Rustbeskyttelse

Karosseribeskyttelse

Rustbeskyttelse Rustbeskyttelse
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Sink + epoksymiddel

Syntetisk harpiks

Gummi + harpiks

Voks

Voks + polymerer

Flytende

Bart metall

Aluminium

E-belagt metall

Lakk

Korrodert stål

Voksbelegg

PVC

PVC-voks

Asfalt/gummi

Gummi/harpiks

Tre

Lakkbar

Tørrstoffer

Støyregulering

Beskyttende belegg
Side 46-49

Produktbasis

Underlag

Egenskaper
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Karosserireparasjoner – Understell

Understellsbehand-
ling/Rustbeskyttelse/
Steinsprutbestandig 
lakk

• Til profesjonell bruk
• Til reparasjoner og vedlikehold

Produktbasis Syntetisk harpiks Flytende dispersjon Syntetisk harpiks Flytende dispersjon Gummi og harpiks  Flytende dispersjon Gummi og harpiks

Innhold av flyktige organiske forbindelser ca. 479,7 g/l ca. 0 g/l 479,7 g/l ca. 0 g/l ca. 471,2 g/l ca. 0 g/l 609 g/l

Hentetid (standard klima) Etter 2 timer Etter 3 timer Etter 3 timer Etter 30 min. Etter 2 timer Etter 3 timer Etter 2 timer

Overlakkbar (standard klima) Mellom 1 og 24 timer Mellom 1 og 24 timer Mellom 1 og 24 timer Etter 30 min. Mellom 12 og 72 timer Mellom 1 og 24 timer Mellom 12 og 72 timer

Farge Hvit/svart Svart/grå/lys* (*kan blandes med 
lakk) Lys/svart Grå Hvit/grå/svart Svart Svart

Bruksområde/Påføring og verktøy Steinsprutbestandig lakk/UBC-pistol Steinsprutbestandig lakk/UBC-pistol Steinsprutbestandig lakk/Spray Tetting/Steinsprutbestandig lakk/
Understellsbehandling/lyddemping Understellsbehandling/UBC-pistol Understellsbehandling/UBC-pistol Understellsbehandling/Spray

Terotex Super 3000 – Flytende 
steinsprutbestandig lakk
• VOC-fri, ingen lukt av løsemiddel
• UV-bestandig og overlakkbar våt-i-

våt med flytende lakk
• Lite svinn, dekker lett store flater
Bruksområder:
Etterligning av OEM-enes ulike struktu-
rer på støtfangere og karosseriplater.

Pakningsstørrelser

Boks hvit 1 l

Boks svart 1 l

Pakningsstørrelser

Boks 1 l svart

Boks 1 l grå

Boks 1 l lys

Terotex Super 3000 – Steinsprut-
bestandig lakk
• Overlakkbar etter kort tid med løse-

middelbasert originallakk
• Kan brukes sammen med metall 

og PVC (brukes med Terokal på PP-
EPDM)

• God slitasjebestandighet
Bruksområder:
Etterligning av OEM-enes ulike struktu-
rer på støtfangere og karosseriplater.

Steinsprutbestandig 
lakkspray

Teroson Steinsprutbestandig 
lakkspray
• Til behandling av mindre, isolerte 

områder og utbedring av lokale flek-
ker etter uhell

• Belegg til lakkerte deler og fosfatert 
metall

Bruksområder:
Til OEM-finish. Til slitebestandig over-
flatebehandling av synlige bildeler som 
må overlakkeres raskt. Til støtfangere 
og karosseriplater med struktur.

Pakningsstørrelser

Spray lys 500 ml

Spray svart 500 ml

Terotex Super 3000 Terotex Super 3000 
Aqua

Praktiske tips:

• Rist sprayboksen omhyggelig før påføring
• All understellsbehandling i Terotex Aqua-

serien har økt slitasjebestandighet og 
egner seg dessiuten godt til lyddemping



46 47

Produktbasis Syntetisk harpiks Flytende dispersjon Syntetisk harpiks Flytende dispersjon Gummi og harpiks  Flytende dispersjon Gummi og harpiks

Innhold av flyktige organiske forbindelser ca. 479,7 g/l ca. 0 g/l 479,7 g/l ca. 0 g/l ca. 471,2 g/l ca. 0 g/l 609 g/l

Hentetid (standard klima) Etter 2 timer Etter 3 timer Etter 3 timer Etter 30 min. Etter 2 timer Etter 3 timer Etter 2 timer

Overlakkbar (standard klima) Mellom 1 og 24 timer Mellom 1 og 24 timer Mellom 1 og 24 timer Etter 30 min. Mellom 12 og 72 timer Mellom 1 og 24 timer Mellom 12 og 72 timer

Farge Hvit/svart Svart/grå/lys* (*kan blandes med 
lakk) Lys/svart Grå Hvit/grå/svart Svart Svart

Bruksområde/Påføring og verktøy Steinsprutbestandig lakk/UBC-pistol Steinsprutbestandig lakk/UBC-pistol Steinsprutbestandig lakk/Spray Tetting/Steinsprutbestandig lakk/
Understellsbehandling/lyddemping Understellsbehandling/UBC-pistol Understellsbehandling/UBC-pistol Understellsbehandling/Spray

Terotex 53 Aqua – Multifunksjonelt 
belegg til påføring med pensel
• VOC-fri, ingen lukt av løsemiddel
• Asfaltfri, overlakkbar
• Kan pensles på uten å danne tråder
• Glimrende vedheft på de fleste 

underlag
Bruksområder:
Til understellsbeskyttelse og alle for-
mer for tetting. Påføres med Teroson-
pensel.

Pakningsstørrelser

Plastboks 1,2 kg

Terotex Record 2000 HS Terotex Record 2000 
Aqua UBC Spray

Terotex Record 2000 HS – Under-
stellsbehandling
• Kan brukes på lakkerte deler og fos-

fatert metall
• Samt på alle OEM-belegg (PVC, har-

piks eller gummi)
Bruksområder:
Etterligning av OEM-strukturer for 
permanent beskyttelse av bilens 
understell.

Terotex Record 2000 Aqua – Fly-
tende understellsbehandling
• VOC-fri, ingen lukt av løsemiddel
• Sprekker ikke i kulde
• Kan brukes på de fleste overflater og 

med alle OEM-belegg
• Meget høyt innhold av fast stoff
Bruksområder:
Etterligning av OEM-strukturer for 
permanent beskyttelse av bilens 
understell.

Teroson UBC Spray
• Til behandling av mindre, isolerte 

områder og restaurering av lokale 
flekker etter uhell

• Overflatebehandling av lakkerte og/
eller grunnede deler

Bruksområder:
Bevarer alle typer understellsbe-
handling påført fra fabrikk. Supplerer 
eksisterende PVC- og gummi/harpiks-
baserte beskyttende belegg.

Pakningsstørrelser

Boks svart 1 l

Pakningsstørrelser

Boks 1 l

Pakningsstørrelser

Spray 500 ml

Terotex 53 Aqua
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Karosserireparasjoner – Understell

Voks/Hulroms-
beskyttelse/Rustbe-
skyttelse

• Rist sprayboksen omhyggelig før påfø-
ring

• For å oppnå bedre penetrering kan HV-
materialene varmes opp før bruk (anbe-
fales når det er kaldt i været)

• Til profesjonell bruk
• Til reparasjoner og vedlikehold

Terotex VoksLoctite® 7503

Terotex Voks – Anti-rustbelegg
• Til reparasjoner og etterbehandling 

av alle beskyttendde belegg
• Til utbedring og etterbehandling
• Til oversprøyting i hjulbuer etter 

reparasjoner
Bruksområder:
Supplement til fabrikkpåførte beskyt-
tende belegg basert på PVC, PVC-voks, 
asfalt/gummi og gummi/harpiks. Dek-
ker områder på kjøretøyets understell 
og beskytter mot korrosjon.

Loctite® 7503 Rustomdanner
• Omdanner rust til en stabil kompleks 

forbindelse
• Danner en lakklignende beskyttende 

film for å hindre ytterligere korrosjon
• Overlakkbar etter mellom 12 og 

72 timer.
Bruksområder:
Til mindre områder. På karosseriplater 
med rust. Perfekt til å omdanne eller 
hindre rust på alle metallflater. Pense-
len eller rullen som brukes til påføring, 
kan rengjøres med vann.

Pakningsstørrelser

Spray 400 ml

Loctite® 7800

Loctite® 7800 Zincspray
• Anti-rustlakk til reparasjon og vedli-

kehold av bilkarosserier
• Elektrisk ledende (våt og tørr)
• Ikke overlakkbar
Bruksområder:
Fungerer som rustbeskyttelse mellom 
sveiseflenser ved MIG- og punktsvei-
sing. Brukes til karosserireparasjoner 
på kjøretøy for å galvanisere sveise-
punkter og skjøter til deler som opprin-
nelig er galvanisert, særlig deler som 
ikke skal lakkeres.

Pakningsstørrelser

Flaske 90 ml

Pakningsstørrelser

Boks 1 l

Produktbasis Sink med epoksymiddel Syntetisk harpiksoppløsning Voks og anti-rustmidler Voks og anti-rustmidler Voks og anti-rustmidler Flytende voks og anti-rustmidler Voks og anti-rustmidler

Innhold av flyktige organiske forbindelser 698,5 g/l 24 g/l 395,6 g/l 484,5 g/l 370,5 g/l < 1 g/l 559 g/l

Hentetid (standard klima) Etter 1 time Etter 1 time Etter 2 til 3 timer Etter 3 til 6 timer Etter 3 til 6 timer Etter 3 til 6 timer Etter 2 til 3 timer

Farge Sølv-grå Mørk-grå Mørk-grå Beige-brun Beige-brun Gjennomskinnelig beige Beige-brun

Påføringsverktøy Spray Pensel UBC-pistol Bevaring av hulrom/HV-pistol Bevaring av hulrom/HV-pistol Bevaring av hulrom/HV-pistol Bevaring av hulrom/spray

Praktiske tips:
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Terotex HV 450 AquaTerotex HV 400Terotex HV 350 Teroson Hulromsspray

Terotex HV 450 Aqua – Korrosjons-
hemmer til beskyttelse av hulrom
• Ingen ubehagelig løsemiddellukt
• Komplett overflatebehandling av alle 

hulrom
• Innebygget rusthemmer
• Sprekker eller drypper ikke i ekstre-

me temperaturer
Bruksområder:
Brukes hovedsakelig til beskyttelse av 
hulrom inne i dører eller motorrom på 
alle kjøretøy. 

Terotex HV 400
• Glimrende sigeegenskaper
• Kan også påføres i lave temperaturer 

(min. 10 °C)
• Høy temperaturbestandighet
Bruksområder:
Brukes hovedsakelig til beskyttelse 
av hulrom i motorkjøretøy. Luft ut 
hulrommene nøye etter påføring. Bruk 
HV trykkopp for optimal påføring/
beskyttelse.

Terotex HV 350
• Gode sigeegenskaper
• Drypper minimalt etter påføring
• Høy temperaturbestandighet
Bruksområder:
Brukes hovedsakelig til beskyttelse 
av hulrom i motorkjøretøy. Luft ut 
hulrommene nøye etter påføring. Bruk 
HV trykkopp for optimal påføring/
beskyttelse.

Teroson Hulromsspray
• Glimrende sigeegenskaper
• Drypper minimalt etter påføring
• Høy temperaturbestandighet
Bruksområder:
Perfekt til behandling av mindre, iso-
lerte områder og utbedring av lokale 
flekker etter uhell. Forlengerdysen som 
følger med boksen, gjør at du når inn i 
åpne, synlige hulrom.

Pakningsstørrelser

Boks 1 l

Boks 10 l

Beholder 60 l

Pakningsstørrelser

Boks 1 l

Boks 10 l 

Beholder 60 l

Pakningsstørrelser

Boks 1 l

Beholder 205 l

Pakningsstørrelser

Spray 500 ml

Produktbasis Sink med epoksymiddel Syntetisk harpiksoppløsning Voks og anti-rustmidler Voks og anti-rustmidler Voks og anti-rustmidler Flytende voks og anti-rustmidler Voks og anti-rustmidler

Innhold av flyktige organiske forbindelser 698,5 g/l 24 g/l 395,6 g/l 484,5 g/l 370,5 g/l < 1 g/l 559 g/l

Hentetid (standard klima) Etter 1 time Etter 1 time Etter 2 til 3 timer Etter 3 til 6 timer Etter 3 til 6 timer Etter 3 til 6 timer Etter 2 til 3 timer

Farge Sølv-grå Mørk-grå Mørk-grå Beige-brun Beige-brun Gjennomskinnelig beige Beige-brun

Påføringsverktøy Spray Pensel UBC-pistol Bevaring av hulrom/HV-pistol Bevaring av hulrom/HV-pistol Bevaring av hulrom/HV-pistol Bevaring av hulrom/spray
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Karosserireparasjoner – Understell

Terodem SP 100 Alu

Lyddemping/Akustikk

Terodem SP 100 Alu – Lyddempende plater
• Selvklebende asfalt/plastbarriere for lyddemping
• Enkel påføring
• Aluminiumsfarget
Bruksområder:
Perfekt til bildører, pansre og karosseriplater.

Produktbasis 2K Polyuretan Asfalt/Plast/Alu-laminert Polyuretanskum Asfalt/Plast SMP

Platestørrelse ikke tilgj. 50 x 25 cm plater 100 x 50 cm plater 50 x 50 cm matter/100 x 50 cm plater ikke tilgj.

Tetthet ikke tilgj. 3,7 kg/m2 0,3 kg/m2 5,16 kg/m2 ca. 4,8 kg/m2

Vedheft Selvklebende/skumming Trykkfølsom/selvklebende Trykkfølsom/selvklebende Trykkfølsom/selvklebende Selvklebende

Farge Grå Aluminiumsfarget Svart Svart Svart

Pakningsstørrelser

Kartong med 6 matter 50 x 25 cm

• Forvarm Terodem SP100 / SP300: for enkel påføring
• Bruk Terokal 2444 til å feste Terodem SP100/SP200/

SP300

• Stenderfyllmasse
• Lyd- og vibrasjonsdemping

Terofoam

Terofoam – Lyddempende skum
• Hindrer passasje av luftbåren støy i hulrom
• Skum til fylling av hulrom
• Hindrer støy, vibrasjon og skurring
• Tetter helt mot vann og støv
Bruksområder:
A-, B-, C-stendere, dørterskler, rammekonstruksjoner. 
Liming og tetting av spoilere og støtfangere til chas-
siset. Feste av nye/gamle lyddempingselementer.

Pakningsstørrelser

Sprayboks 200 ml

Praktiske tips:
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Terodem SP 200 – Lyddempende plater
• Lyddempende kvalitetsplater med PU-beskyttende 

overflate
• Reduser støy i kupéen
• Enkel påføring
• Bestandig mot olje, drivstoff, varme og vann
• Flammehemmer – oppfyller DIN 75200, MVSS 302
Bruksområder:
Demping av luftbåren lyd. Brukes i panser, bagasje-
rom.

Terodem SP 200 Terodem SP 300 Terostat 9320 SF 6-i-1

Terodem SP 300 – Lyddempende plater
• Lyddempende plater på gulvplatene i kjøretøy
• Fleksible ved oppvarming
• Enkel påføring
Bruksområder:
Materialet føyer seg etter formen på karosseriplaten 
når det varmes opp med varmluftsblåser. Løper inn i 
ribber og hjørner. Perfekt til interiør og understell.

Terostat 9320 SuperFast 6-i-1
• Til gjenoppbygging av OEM-lyddempingssystemer
• Løsemiddelfri, isocyanatfri
• Herdetid 8 til 10 timer for 3 mm tykkelse
• Meget god UV- og værbestandighet
• God sigemotstand, spraybar
• Overlakkbar våt-i-våt, opptil 3 dager etter påføring
Bruksområder:
Ny OEM-finish for alle kjøretøy. Påføring med Teroson 
PowerLine II og MultiPress-pistol.

Produktbasis 2K Polyuretan Asfalt/Plast/Alu-laminert Polyuretanskum Asfalt/Plast SMP

Platestørrelse ikke tilgj. 50 x 25 cm plater 100 x 50 cm plater 50 x 50 cm matter/100 x 50 cm plater ikke tilgj.

Tetthet ikke tilgj. 3,7 kg/m2 0,3 kg/m2 5,16 kg/m2 ca. 4,8 kg/m2

Vedheft Selvklebende/skumming Trykkfølsom/selvklebende Trykkfølsom/selvklebende Trykkfølsom/selvklebende Selvklebende

Farge Grå Aluminiumsfarget Svart Svart Svart

Pakningsstørrelser

Kartong med 2 matter 100 x 50 cm

Pakningsstørrelser

Kartong med 4 matter 50 x 50 cm

Kartong med 4 matter 100 x 50 cm

Pakningsstørrelser

Patron grå 300 ml

Patron svart 300 ml

Patron oker 300 ml

NYHET
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Karosserireparasjoner – Understell

Luftkondisjonering/
Håndrens

Terosept – Klimaanleggsrens, mas-
kin og væske
• Profesjonell klimaanleggsrens
• Rengjøring hindrer bakterievekst og 

smittestoffer (pluss ubehagelig lukt) 
på fordamperribbene

• 10 min. forstøvning i personbiler og 
20 min. i større kjøretøy

Bruksområder:
Bruk den nye Terosept-væsken (med 
sitrusduft) sammen med Terosept 
klimaanleggsrensemaskin. Perfekt til 
desinfisering og oppfriskning av bilku-
péer – også klimaanlegget.

Loctite® 7850 – Håndrens med 
pimpestein
• For meget skitne hender, f.eks. etter 

bilreparasjoner
• Med tilsetning av jojoba, lanolin 

og aloe for pleie og beskyttelse av 
huden

• Sitrusekstrakter gir en behagelig og 
frisk appelsinduft

• Virker uten vann
• Testet og godkjent på hud
• Forsterket med pimpestein for enda 

dypere rengjøring
Bruksområder:
Fjerner smuss og fett uten bruk av 
aggressive løsemidler.

Terosept Loctite® 7850

Bruksområde Luftrensing Luftrensing Håndrens Håndrens Håndrens Håndrens Hudbeskyttelse

Produktbasis Ikke-giftig desinfiseringsmiddel Flytende Flytende Flytende Mykt kokostre Flytende Flytende

Praktiske tips:
• Hygienespray: unngå å spraye direkte på 

interiørdeler som lær og plast
• Hygienespray og Terosept: må ikke 

brukes i varme biler, avkjøles til ~20 – 
22 °C

• Profesjonell bruk
• Håndrens/beskyttelse

Loctite® Hygienespray – Universal-
rens og desinfiseringsmiddel
• Effektiv mot bakterier, sopp og virus i 

luft og på forurensede flater
• Ubehagelig lukt erstattes av en frisk 

duft av mentol og eukalyptus
• Fjerner mange ubehagelige lukter, 

deriblant lukt fra røykere og kjæledyr
Bruksområder:
Perfekt til desinfisering og oppfriskning 
av bilkupéer – også klimaanlegget.

Hygienespray

Pakningsstørrelser

Flaske 400 ml

Flaske 3 l

Pakningsstørrelser

Maskin

Flaske 200 ml

Praktiske tips:
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Loctite® 7855 Teroquick Teroquick Gel Vernekrem

Loctite® 7855 – Maling- og harpiks-
fjerner
• Et skånsomt alternativ til kraftige 

rengjøringsmidler
• Med finmalt pimpestein og fire 

hudpleieingredienser: lanolin, aloe, 
jojoba og E-vitamin

• Testet og godkjent på hud
• Virker uten vann og fjerner polyure-

taner, primer og lakk
Bruksområder:
Fjerner skånsomt maling, lim, lakk, 
harpiks, silikon, polyuretan og andre 
gjenstridige kontaminanter.

Teroquick – Håndrensemasse
• Til rask og grunding håndrens
• Skånsom mot huden
• Sandfri
• Inneholder ikke løsemidler
• Biologisk nedbrytbar
Bruksområder:
Fjerner smuss, olje og fett uten bruk av 
aggressive løsemidler.

Teroquick Gel – Lett slipende 
håndrens
• Grundig håndrens
• Irriterer ikke huden (inneholder mye 

olje)
• Sikker, silikonfri, løsemiddelfri
• Naturlige ingredienser
Bruksområder:
Fjerner skånsomt polyuretan, smuss, 
olje og fett.

Teroson Vernekrem
• Danner en usynlig hanske som 

beskytter hendene mot gjenstridig 
smuss og misfarging, f.eks. lakk, lim 
og understellsbehandling

• Vannløselig
Bruksområder:
Brukes før arbeid med løsemidler, olje, 
lakk, primer PUR. Kan vaskes vekk 
med vann.

Bruksområde Luftrensing Luftrensing Håndrens Håndrens Håndrens Håndrens Hudbeskyttelse

Produktbasis Ikke-giftig desinfiseringsmiddel Flytende Flytende Flytende Mykt kokostre Flytende Flytende

Pakningsstørrelser

Flaske 400 ml

Flaske 1,75 L

Pakningsstørrelser IDH-nr.

Spann 8,5 kg

Dispenser

NYHET
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Teroson MultiPress teleskoptrykk-
luftpistol
Til utpumping av tetningsmidler og 
lim med lav viskositet som streng og 
spray, f.eks.Terostat 9320 SF.

Utstyr

Forvarmingsboks til 2 patroner
Til forvarming av opptil 2 patroner 
(bare aluminium) eller 2 x 400 ml folier 
før bruk.

Teroson-applikatorer/ullsmørere
Til bruk sammen med Teroson primere 
og aktivatorer.

Teroson PowerLine II trykkluftpistol
Meget kraftig verktøy til å pumpe ut 
materiale med lav til meget høy visko-
sitet fra patroner.

Teroson Staku håndpistol
Kraftig og slitesterk håndpistol til pum-
ping av materiale fra patroner.

Forvarmingsboks til 6 patroner
Til forvarming av opptil 6 patroner 
(aluminium/plast) eller 4 x 600 ml 
folier, evt. 4 store foliepakker før bruk. 
Temperaturbryter 60 eller 100 °C.

Plastreparasjonsduk
Til forsterkning av plastreparasjons-
område.

Trykkluftpistol til myk foliepatron
Pumpeverktøy til foliepatroner.

IDH-nr. 960304 IDH-nr. 142241 IDH-nr. 250052 IDH-nr. 142240

IDH-nr. 908383 IDH-nr. 211556 IDH-nr. 796993 IDH-nr. 142245
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Teroson UBC trykkluftpistol
Bruke til nehandling av UBC og steins-
ponblandinger fra 1 l-bokser.

Smal- og bredstrømsdyse II

Teroson trykkluftpistol med HV-
kopp
Til påføring av hulromskonserverings-
produkter.

Sonde med krok til hulromskon-
servering
Lang spesialsonde til hulromskonser-
vering med 90 ° krok.

Teromix håndpistol
Til behandling av Teromix 6700 og 
Terokal 9225/9225 SF dobbeltpatroner 
(2 x 25 ml).

Terosept – Profesjonell klimaan-
leggsrensemaskin
Til pumping av Terosept klimaanleggs-
rensevæske.

IDH-nr.

50 cm 211833

130 cm (halvstiv) 211838

150 cm (fleksibel) 177342

IDH-nr.

Smalstrømsdyse 1305486

Bredstrømsdyse II 1470999

Statiske miksere
Statisk mikser til små dobbeltpatroner 
og store universalpatroner (Tero-
mix 6700 og Terokal 9225/9225 SF 
2 x 25 ml).

IDH-nr.

liten mikser 142242

stor mikser 780805

IDH-nr.

Standarddyse 581582

Butterflydyse 782222

Standard- og butterflydyse
Til standard tetting og dørtetting.

NYHET

IDH-nr. 150035 IDH-nr. 150036 IDH-nr. 150034

IDH-nr. 1282250
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Opplæringsprogram

Kom og opplev våre forbedrede opplæringsmoduler som dekker dine behov!

Som en forberedelse til opplæringen må du gjerne gå inn på vårt 
AAM-opplæringsverktøy på Internett-adressen:

Velg mellom følgende moduler:

Skreddersydde opplæringssamlinger til løsning av 
tekniske problemer ved verkstedet, ved hjelp av:

• Nye teknologier, funksjoner og løsninger
• Nye produkter fra vårt spesialutvalg
• Nye og allsidige påførings- og reparasjonsmetoder

Reparasjon av frontruter Karosserireparasjoner Mekaniske reparasjoner Bilpleie

Har du spørsmål, ber vi deg kontakte din Henkel-repre-
sentant direkte.

www.loctite.com eller www.myteroson.com

Disse nettstedene vil også gi deg veiledning med hensyn 
til bruk.

23 37 15 20

Kontakt teknisk service

Tilbud om praktisk 
opplæring i:

• Etterligning av OEM
• Mer effektiv bruk av produkter
• Tilegning av profesjonelle ferdigheter
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Referanser fra nøkkelkunder

Loctite-® og Teroson-produktene anbefales offisielt av en rekke produsenter innen bilbransjen. 
Noen av dem er angitt nedenfor.

Bilprodusent

Nyttekjøretøy

Lakkprodusent

I tillegg blir de viktigste produksjonsstedene for Loctite-® og Teroson-produkter kontrollert regelmessig for å sikre samsvar med 
de nyeste kvalitetsrutiner og miljøbestemmelser:

• ISO 9001 – Kvalitetssikringssystem
• ISO/TS 16949 – Kvalitetssikringssystem – anerkjent av bilbransjen
• ISO 14001 – Miljøstyringssystem

Prioritert TOYOTA
karosseri- og lakk-
partner 
i Europa
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Register

Bredstrømsdyse II 55

Butterflydyse 55

Foliepatronpistol 54

Forvarmingsboks til 2 patroner 54

Forvarmingsboks til 6 patroner 54

Hulromssonde med krok 55

Loctite® 2400 12

Loctite® 243 12

Loctite® 248 13

Loctite® 268 13

Loctite® 270 13

Loctite® 2700 13

Loctite® 3090 36, 41

Loctite® 319 31

Loctite® 3430 38

Loctite® 3450 A&B 39

Loctite® 3455 A&B 39

Loctite® 3463 39

Loctite® 3923 37

Loctite® 401 36

Loctite® 454 36

Loctite® 510 16

Loctite® 518 16

Loctite® 5188 16

Loctite® 5699 19

Loctite® 573 17

Loctite® 574 17

Loctite® 577 14

Loctite® 5910 18

Loctite® 5920 19

Loctite® 5922 17

Loctite® 5923 17

Loctite® 5926 18

Loctite® 5940 35

Loctite® 595 35

Loctite® 5980 19

Loctite® 603 14

Loctite® 640 15

Loctite® 648 15

Loctite® 660 15

Loctite® 7010 22

Loctite® 7012 22

Loctite® 7013 23

Loctite® 7018 23

Loctite® 7039 21

Loctite® 7063 20

Loctite® 7066 21

Loctite® 7200 21

Loctite® 7235 20

Loctite® 7503 48

Loctite® 7800 48

Loctite® 7840 21

Loctite® 7850 52

Loctite® 7855 53

Loctite® 7860 23

Loctite® 7862 23

Loctite® 8018 24

Loctite® 8021 25

Loctite® 8040 25

Loctite® 8101 25

Loctite® Hygienespray 52

Loctite® O-Ringsett 19

Plastilube 25

Plastreparasjonsduk 54

Smalstrømsdyse 55

Standarddyse 55

Statisk mikser liten 55

Statisk mikser stor 55

Terodem SP 100 Alu 50

Terodem SP 200 51

Terodem SP 300 51

Terodicht Elastik 31

Terofoam 50

Terokal 150 41

Produktnavn Side

Etter produktnavn

Produktnavn Side
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Terokal 2444 37

Terokal 5055 38

Terokal 9225 40

Terokal 9225 SF 40

Terolan 53 Spesial 32

Terolan Lys 33

Terolan Svart 33

Teromix 6700 37

Teromix håndpistol 55

Teroquick 53

Teroquick Gel 53

Terosept 52

Terosept rensemaskin 55

Terosept-rens 52

Teroson Allround-fyllmasse 42

Teroson Alu-/Galva-fyllmasse 43

Teroson Brems- og clutchrens 20

Teroson Fin fyllmasse 43

Teroson FL+ 20, 31, 41

Teroson Glassfiberfyllmasse 42

Teroson Hulromsspray 49

Teroson HV-pistol 55

Teroson MO Universal 24

Teroson Multipress-pistol 54

Teroson Plastfyllmasse 41

Teroson plastreparasjonssett 40

Teroson PowerLine II 54

Teroson QuickCheck 43

Teroson Staku håndpistol 54

Teroson Steinsprutbestandig lakkspray lys 46

Teroson Steinsprutbestandig lakkspray svart 46

Teroson UBC Spray 47

Teroson UBC-pistol 55

Teroson Vernekrem 53

Teroson-applikatorer/ullsmørere 54

Terostat 8519 P 30

Terostat 8596 28

Terostat 8597 HMLC 28

Terostat 8599 HMLC 29

Terostat 8630 2K HMLC 29

Terostat 9097 PL HMLC 29

Terostat 9100 Grå 33

Terostat 9100/9200 Hvit 33

Terostat 9120 SF Grå 33

Terostat 9120 SF Hvit 33

Terostat 9120 SF Svart 33

Terostat 9140 34

Terostat 9200 Svart 33

Terostat 9220 37

Terostat 9320 SF Grå 33, 51

Terostat 9320 SF Oker 33, 51

Terostat 9320 SF Svart 33, 51

Terotex 53 Aqua 32, 47

Terotex HV 350 49

Terotex HV 400 49

Terotex HV 450 Aqua 49

Terotex Record 2000 Aqua 47

Terotex Record 2000 HS Grå 47

Terotex Record 2000 HS Hvit 47

Terotex Record 2000 HS Svart 47

Terotex Super 3000 Aqua grå 46

Terotex Super 3000 Aqua lys 46

Terotex Super 3000 Aqua svart 46

Terotex Super 3000 Hvit 46

Terotex Super 3000 Svart 46

Terotex-voks 48

Produktnavn Side Produktnavn Side
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Henkel – Leverandør av løsninger
Gjennomført integrert, gjennomført internasjonalt

Henkel er en verdensomspennende, markedsdrevet spesialist på merkevarer og teknologier, med  tilknyttede selskaper i mer enn 
75 land, og tilbyr teknologisk kompetanse fra én enkelt kilde.  Mennesker i 125 land rundt omkring i verden stoler på  merkevarene 
og teknologiene fra Henkel. Produktutvalget omfatter lim og tetningsmidler, produkter til direkteliming, korrosjonsbeskyttelse, 
 understellsbehandling og steinsprutbestandig lakk, lyddempingsløsninger, karosseripleie og en rekke andre spesialkjemikalier.

Sterke merkevarer med godkjente og tiltrodde navn som Loctite® og Teroson hører inn under denne felles plattformen og har lenge vært 
nøkkelen til Henkels suksess.

Over hele verden viser Henkel et omfattende engasjement når det gjelder motorsport, et område som krever pålitelig ytelse under de 
mest ekstreme forhold. Som offisiell partner og leverandør til Dakar Rally i flere år har Henkel støttet de konkurrerende lagene med 
 produkter som gjenspeiler selskapets evne til nyskapning og teknologisk kompetanse. I løpet av årene har nære kontakter utviklet seg til 
en solid relasjon av felles tillit og forståelse.  Grunnlaget for dette er den kompetente servicen og kvalitetslimet og -tetningsmidlene som 
selskapet har kunnet tilby for raske og effektive reparasjoner, som har hjulpet mange førere med å nå helt frem til målstreken.

Henkel tilbyr langt mer enn enestående produkter. Selskapet tilbyr også løsninger for de største utfordringene og problemene du står 
overfor når det gjelder å sikre pålitelighet, trygghet og holdbarhet.

Vi er her for å sørge for at du får all den hjelp og støtte du trenger. Nøl ikke med å ta kontakt!

Ønsker du flere opplysninger om hele serien av Loctite-® og Teroson-produkter fra Henkels produktutvalg, kan du gå inn på www.loctite.
com og laste ned kataloger, datablader, tekniske artikler og eksempler på bruksområder.

Dekker alle behov

ID
H 

15
82

70
7

Henkel Norden AB
branch office Oslo 
Østensjøveien 14 
NO-0661 Oslo
Tlf.: 23 37 15 20
Faks: 23 37 15 21

www.loctite.no
www.teroson.com

Dataene i denne brosjyren er kun ment som referanse. Kontakt Henkel Norden AB hvis du trenger hjelp og anbefalinger vedrørende spesifikasjoner for disse produktene.


