
NUTLOCK
Večnamensko, srednje močno varovalo 
vijačnih zvez, ki je primerno za vse 
kovinske navojne sklope. 

 9 Modro, srednje močno varovalo 
navojnih zvez - se lahko demontira 
z ročnim orodjem

 9 Visokoodporno na vibracije - 
idealno za zatesnitev sklopov na 
gibljivih delih

 9 Visoka temperaturna odpornost, do +180°C
 9 Visoka kemična odpornost na večino 
industrijskih tekočin

PRELOCK
Srednje močno varovalo vijačnih 
zvez, primerno za vse kovinske 
navojne sklope.

 9 Penetrira v navoje - idealno za 
vnaprej sestavljene sklope

 9 Visoka temperaturna odpornost, 
do +180°C

 9 Visoka kemična odpornost na 
večino industrijskih tekočin

STUDLOCK
Večnamensko, zelo močno varovalo 
vijačnih zvez, z odlično odpornostjo na 
visoke temperature.

 9 Rdeče, zelo močno varovalo - 
namenjeno za trajno združevanje 
navojnih pritrdilnih elementov

 9 Visokoodporno na vibracije - 
idealno za zatesnitev sklopov na 
gibljivih delih

 9 Visoka temperaturna odpornost, do +200°C
 9 Visoka kemična odpornost na večino 
industrijskih tekočin

ALL IN ONE
Visoko trdno anaerobno lepilo za 
tesnjenje, zapolnitev vrzeli, tesnjenje 
navojnih cevnih zvez, tesnjenje 
prirobnic, itd.

 9 Visoko zmogljivo anaerobno lepilo, 
primerno za več aplikacij

 9 Odlične lastnosti zapolnjevanja 
vrzeli - do 0,30 mm

 9 Visoka temperaturna odpornost, 
do +180°C

 9 Visoka kemična odpornost na 
večino industrijskih tekočin

POWERLOCK
Zelo močno varovalo vijačnih zvez za 
pritrditev dinamičnih elementov, z 
dobrimi zapolnitvenimi lastnostmi.

 9 Zeleno, zelo močno varovalo - 
namenjeno za izpostavljene dele

 9 Odlične lastnosti zapolnjevanja 
vrzeli - do 0,25 mm

 9 Visoka temperaturna odpornost, 
do +180°C

 9 Visoka kemična odpornost na 
večino industrijskih tekočin

PIPE SEAL
Srednje močno tesnilo za lepljenje in 
tesnjenje navojev kovinskih cevi in fitingov. 

 9 Rumeno srednje močno tesnilo - 
namenjeno za lepljenje in tesnjenje 
navojev kovinskih cevi in fitingov

 9 V trenutku ustvari vez - tlak do   
5 barov

 9 Visoka kemična odpornost na 
večino industrijskih tekočin

 9 DVGW EN751-1 odobritev - za 
tesnjenje kovinskih navojnih spojev 
v stiku s plinom in pitno vodo

Izdelek Koda
50 ml steklenička NLK - 86539

Izdelek Koda
50 ml steklenička PLK - 86542

Izdelek Koda
50 ml steklenička SLK - 86540

Izdelek Koda
50 ml steklenička ANA - 86544

Izdelek Koda
50 ml steklenička PWK - 86541

Izdelek Koda
50 ml steklenička PSA - 86543

SUPER BOND GEL
Trenutno lepilo visoke viskoznosti za 
lepljenje večine poroznih materialov in za 
lepljenje na vertikalnih površinah.

 9 Gel visoke viskoznosti - idealen za 
lepljenje poroznih materialov in 
polnjenje majhnih vrzeli

 9 Ne kaplja - za uporabo na vertikalnih 
površinah

 9 Izboljšana formula - odporno na visoke 
temperature, do 120°C

 9 Visoka moč lepljenja - visoka natezna in 
strižna trdnost

Izdelek Koda
20 g steklenička KSBG - 86515

SUPER BOND FLEX
Trenutno lepilo, ki je ojačano s črno gumo. 
Idealno za lepljenje fleksibilnega materiala.

 9 Zaradi dodane gume je idealno za 
popravila, kjer mora material ostati 
fleksibilen

 9 Odporno na vibracije in udarce
 9 Ne kaplja, zato je primerno za uporabo 
na vertikalnih površinah

 9 Visoka moč lepljenja - visoka natezna in 
strižna trdnost

Izdelek Koda
20 g steklenička KSBFL - 86517

SUPER BOND ULTRA GEL
Trenutno lepilo, ki se ne poseda in je 
ojačano z gumo. Idealno za zapolnitev 
razpok in lukenj.

 9 Najboljša izbira za zapolnitev manjših 
razpok in lukenj

 9 Odlična udarna trdnost - odporno na 
udarce in vibracije

 9 Se ne poseda in ne kaplja - zato je 
idealno za lepljenje na vertikalnih in 
stropnih površinah

Izdelek Koda
20 g tuba KSBGU - 86516

SUPER BOND 2
Univerzalno trenutno lepilo, nizke do 
srednje viskoznosti, za močna in   
trajna popravila.

 9 Optimalna viskoznost - najboljša izbira 
za večino aplikacij

 9 Izboljšana formula - odpornost na visoke 
temperature, do 100°C

 9 Visoka moč lepljenja - visoka natezna in 
strižna trdnost

Izdelek Koda
20 ml steklenička KSB2 - 86514
20 ml steklenička KSB2 - 86614

SUPER BOND PEN
Univerzalno trenutno lepilo v svinčniku za 
natančna in manjša popravila. 

 9 V obliki pisala, omogoča, da je popravilo 
izvedeno z visoko natančnostjo

 9 Izjemno učinkovito - visoka natezna in 
strižna trdnost

 9 Optimalno lepilo za popravila najmanjših 
delov, elektronike, itd.

Izdelek Koda
6 g svinčnik SBP6 - 86624
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SILI GASKET NEUTRAL
Visoko kakovostno brezkislinsko tesnilo za 
lepljenje, tesnjenje in izolacijo.

 9 Odporno na vremenske vplive, kot so 
sončna svetloba, dež, sneg, ultravijolično 
sevanje, onesnaženo ozračje, ozon in 
ekstremne temperature

 9 Nevtralnega vonja 
 9 Nekorozivno - zmanjšuje nastanek 
korozije na večini kovin

 9 Odpornost na visoke temperature,  
do 300°C

Izdelek Koda
200 ml kartuša PSGN - 85283



SUPER BOND ACTIVSET
Aktivator za povečanje trdnosti vezi in 
pospešeno strjevanje trenutnih lepil iz 
linije Super Bond.

 9 Temeljni premaz in aktivator v enem 
- za večjo trdnost spoja, tudi na 
materialih, ki se težko vežejo ter za 
pospešeno sušenje lepila

 9 Fino razpršilo za homogen nanos
 9 Se ne zapeni, zato omogoča lepljenje na 
vidnih površinah

ANAEROBIC ACTIVATOR
Aktivator, ki pospešuje čas sušenja 
anaerobnih lepil in tesnil.

 9 Pospeši čas sušenja - za hitrejše 
opravljeno delo

ELECTRIC CLEANER
Visoko kvalitetno čistilo za uporabo na 
različnih električnih komponentah.

 9 Se hitro suši - ne pušča ostankov, ki bi 
vplivali na prevodnost

 9 Hitro učinkuje - odstrani olje, umazanijo 
in prah

 9 Odlično čistilo in sredstvo za 
razmaščevanje električnih komponent 
(DIN V 10517)

 9 Ne vsebuje gensko spremenjenih snovi, 
oreščkov ali živalskih derivatov

LIQUID CLEANER
Koncentrirano biorazgradljivo čistilo oz. 
razmastilo na vodni osnovi.

 9 Široko področje uporabe; odstrani 
maščobo, olje, umazanijo in trdovratne 
madeže z vseh pralnih površin

 9 Ekonomično saj se razredči v  
razmerju 1:100

 9 Varno za uporabo 
 9 Biološko razgradljivo v skladu z   
OECD 301B

PTFE+ LUBRICANT
Visoko kakovostno mazivo z trojnim 
delovanjem - penetrira, podmazuje in ustvari 
PTFE sloj, ki zagotavlja kakovostno ter 
dolgotrajno zaščito.

 9 Ustvari zaščitni PTFE sloj na vseh površinah 
- zagotavlja dolgotrajni učinek mazanja

 9 Penetrant in mazivo v enem - prodira 
globoko v površino in maže tudi med tesno 
prilegajočimi komponentami

 9 Prozorna formula - za uporabo na  
vidnih površinah

HI-TECH GREASE
Srednje viskozno sintetično mazivo, varno za uporabo 
na površinah, ki so v posrednem stiku s hrano.

 9 Visoka temperaturna odpornost; lahko se 
uporablja v ekstremnih temperaturnih pogojih 
od -40°C do +260°C mokro/suho 340°C

 9 Odporno na sol, mrzlo in toplo vodo, nudi 
dobro zaščito proti koroziji

 9 Sintetično mazivo z vsebnostjo PTFE; varno 
za uporabo na vseh površinah

 9 Lahko se uporablja na vidnih površinah, ker 
je prozorne barve

PERFECT INOX
Izredno učinkovito čistilo za površine iz 
nerjavečega jekla. Je enostavno za uporabo 
in po čiščenju pusti zaščitno prevleko, ki 
preprečuje nadaljnje nalaganje nečistoč.

 9 Omogoča enostavno in hitro čiščenje
 9 Odstranjuje umazanijo, maščobo ter 
ostale nečistoče

 9 Površine ohranijo dolgotrajen sijaj 

FOOD SAFE SILICONE SPRAY
Večnamenski silikonski sprej, ki podmazuje, 
ščiti pred vodo in obnavlja stojne dele  
ter opremo na področjih, ki so povezana  
s hrano.

 9 Vodoodporen - odbija vodo s stekla, 
keramike, tkanin in usnja

 9 Ščiti kovino, plastiko, gumo in   
druge površine

 9 Široko temperaturno območje delovanja, 
od -40°C do +200°C

FOOD GRADE KD400
Mazivo na osnovi PTFE, ki ne vsebuje 
silikona in je zato varno za uporabo na 
večini površin.

 9 Nudi dobro protikorozijsko zaščito - 
mazivo je odporno na sol, hladno in  
toplo vodo 

 9 Nastavek omogoča možnost pršenja pod 
različnimi koti

 9 Ne vsebuje gensko spremenjenih snovi, 
oreščkov ali živalskih derivatov - mazivo 
ni razvrščeno kot nevarno za zdravje, ne 
draži in ni toksično

FOOD MULTI FUNCTION SPRAY
Večnamensko razpršilo, ki preprečuje in 
odstranjuje korozijo, podmazuje, odstranjuje 
katran, deluje kot čistilno sredstvo, ščiti 
površino pred vlago, itd.

 9 En izdelek za številne aplikacije
 9 Prozorne barve, ne vsebuje silikona, 
ortofosforne kisline in kloriranih topil 

 9 Temelji na rastlinskih naravnih estrih, 
prijazen uporabniku

Izdelek Koda
150 ml razpršilo KSBA - 86629

Izdelek Koda
200 ml razpršilo ANAC - 86545

Izdelek Koda
400 ml razpršilo SE – 85310

Izdelek Koda
750 ml razpršilo 85025

Izdelek Koda
500 ml razpršilo KPI - 84119

Izdelek Koda
400 ml razpršilo FSSS - 86623

Izdelek Koda
300 ml razpršilo KFG-KD400 - 85311

Izdelek Koda
400 ml razpršilo FMFS - 85810

Izdelek Koda
500 ml razpršilo PTFE - 84065
150 ml razpršilo PTFE150 - 85540

Izdelek Koda
400 ml razpršilo HTG - 84526
400 g kartuša HTGC - 85313
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ROTABOND 2000
Visoko zmogljiva enokomponentna lepilno 
tesnilna masa na osnovi MS polimerov.

 9 Ne vsebuje topil in izocianatov 
 9 Po sušenju ostane fleksibilna - se ne skrči, 
razpoka ali strdi

 9 Nanos je možen na suho ali mokro površino

MS STEEL HS
Lepilno tesnilna masa na osnovi MS 
polimerov, uporabna za aplikacije, kjer je 
potreben sijoč kovinski videz.

 9 Izredno sijoč videz, svetlo srebrne barve; 
odlična za uporabo na nerjavečem jeklu 
in aluminiju

 9 Ne vsebuje izocianatov in PVC 
 9 Odlična odpornost na UV žarke   
in staranje

 9 Ostane prožna tudi ko se posuši, se ne 
skrči, ne poči ali strdi

Izdelek Koda
290 ml kartuša MSSHS - 86066

Izdelek Koda
290 ml kartuša, črna RB2000B – 34452
290 ml kartuša, rjava RB2000BR – 34453
290 ml kartuša, bela RB2000W – 34454
290 ml kartuša, siva RB2000G – 34456
290 ml kartuša, srebrno siva RB2000S – 85465
600 ml folija, bela RB2000W600 – 86526
600 ml folija, črna RB2000B600 – 86527

SOFT SURFACE CLEANER
Visoko učinkovito, vsestransko uporabno in 
neagresivno industrijsko čistilo oz. topilo.

 9 Vsestransko uporabno čistilo - površino očisti in 
razmasti. Za uporabo na večini površin, tudi plastiki

 9 Površino temeljito očisti, odstrani ostanke lepil, 
tesnil, smole, silikonskih tesnil, nikotinske 
madeže, itd.

 9 Hitro izhlapi - ne pušča lis in madežev

Izdelek Koda
200 l sod SSC200L - 34415
10 l sod SSC10L - 85617  
1 l pločevinka SSC1L - 85709 
500 ml razpršilo SSC - 86485 
25 l sod SSC25L - 86613

NSF K1

NSF K1

NEW ALL PURPOSE  
FOAM CLEANER
Večnamenska čistilna pena za čiščenje 
različnih površin.

 9 Pakiranje v razpršilu - se hitro suši in 
omogoča ekonomično uporabo

 9 Ne vsebuje D-limonen - ne draži kože in 
je varna za uporabo na večini površin

 9 Ne pušča lis in madežev - zagotavlja 
kristalno čiste površine

 9 Ne vsebuje silikonov - varna za uporabo 
v delavnicah

Izdelek Koda
750 ml razpršilo NAPFC - 84909

NSF C1CERTIFIKATI:

NSF K1NSF A1 NSF H1NSF C1 NSF K2

 9 NSF A1 – Čistilna sredstva: Splošna čistila

 9 NSF C1 – Izdelki za področje brez obdelave: Splošno

 9 NSF H1 – Maziva: Splošno, nenameren stik

 9 NSF K1 – Čistila na osnovi topil: Izdelki za področje 
brez obdelave

 9 NSF K2 – Čistila na osnovi topil: Čistila za čiščenje 
elektronskih komponent

 9 NSF P1 – Razno: Razno


