
ČERNÉ POLYURETANOVÉ LEPIDLO (310 ml)
•  na bázi polyuretanu

•  k lepení čelních, zadních a bočních skel do karosérií    
     (s použitím primeru 8519, čističe FL+)

Obj.č.: LT149996

MĚNIČ KOROZE (90 ml)                                    

•  převodník rzi na sloučeninu železa

•  na bázi vody

•  výborný základový nátěr

Obj.č.: LT142259

TMEL PRO PŘÍMÉ ZASKLÍVÁNÍ (310 ml)
•  vzdušnou vlhkostí vytvrzující tmel pro    
     lepení skel do karosérií

•  dobrá stabilita housenky 

•  netáhne nit

Obj.č.: LT450533

PRIMER/AKTIVÁTOR (10 ml)                                           
•  primer / aktivátor „vše v jednom“ 

•  na kovový rám, čelní sklo i zbytek seříznuté ´housenky´ 

•  velmi krátká doba zaschnutí 

•  vynikající ochrana proti UV záření

Obj.č.:  LT1252496

TEROSON PU 8590 TEROSON PU 8596  

    115,- Kč

    339,- Kč

    270,- Kč

    209,- Kč

    95,- Kč

    161,- Kč

TMEL PRO PŘÍMÉ ZASKLÍVÁNÍ 
•  jednosložkový, vzdušnou vlhkostí vytvrzující tmel 

•  vysoký modul a nízká elektrická vodivost 

•  dobrá stabilita housenky 

•  netáhne nit

TEROSON PU 8597 HMLC TEROSON PU 8519 P 

LOCTITE SF 7505 SUPER ROST KILLER

  na kovový rám, čelní sklo i zbytek seříznuté ´housenky´ 

APM Automotive s.r.o., www.apm.cz, webcat.apm.cz

přímé zasklívání
Nosnou značkou společnosti Henkel pro lepení skel, těsnění, nátěry a výplně karosérie vozů 
je značka TEROSON, která nabízí aplikace pro opravy a údržbu automobilů včetně přímého 
lepení autoskel (čelních, bočních i zadních)

•   Řešení všech konkrétních potřeb přímého zasklívání
•   Lepení čelních skel a oken u všech typů vozidel           
•   Splňují požadavky původních výrobců automobilů

APM Automotive ve spolupráci se společností Henkel připravila nabídku vybraných 
nejžádanějších položek pro přímé zasklívání za mimořádné akční ceny:

PLATNOST
do 

31.8.2015

akční nabídka henkel:

Obj.č.: LT1467799
Obj.č.: LT1467916

161,- Kč161,- Kč

339,- Kč339,- Kč
Obj.č.: LT1467916

310 ml

400 ml



KS TOOLS SADA NÁŘADÍ 
PRO MONTÁŽ A DEMONTÁŽ ČELNÍCH SKEL                                

YATO 7-DÍLNÁ SADA 
NA DEMONTÁŽ AUTOSKEL                                          

TEROSON POWERLINE II                                     TEROSON STAKU

TEROSON VR 20 (FL+) 

ŘEZACÍ DRÁT ŘEZACÍ DRÁT

APLIKAČNÍ ŠTĚTEČKY

Všechny ceny uvedené v letáku jsou NETTO bez DPH.

ČISTIČ, OŠETŘENÍ POVRCHU (1000 ml)                                          
•  odstraňuje zbytky silikonových částic z oken 

Obj.č.:  LT1696704

ŘEZACÍ DRÁT  (22,5 m)                                                                                           
•  speciálně obalený drát

•  vynikající řezací vlastnosti s ohledem       
     na polyuretanové housenky

•  umožňuje demontovat tabule      
     laminovaného skla bez poškození

Obj.č.:  LT149361

VZDUCHOVÁ PISTOLE

•  pro kartuše 310 ml i fóliové balení 400 ml (tzv. ´salámy´) 

Obj.č.:   LT960304

                                                                                           

RUČNÍ PISTOLE
•  na 310/300 ml kartuše

Obj.č.:  LT142240

                                                                                           

Obj.č.:  KST1401065
                                                                                           

Obj.č.:   EXYT0845

ŘEZACÍ DRÁT – HRANATÝ (50 m)                                                                                           
•  kvalitní hranatý řezací drát s vysokou     
     pevností v tahu

•  lze používat i k řezání poslední     
     generace lepidel s vysokým modulem

Obj.č.:   LT149360

BALENÍ (100 KS)
•  pro efektivní nanášení primeru

•  bez otřepů

Obj.č.:  LT149359

    279,- Kč

ŘEZACÍ DRÁT  (22,5 m)                                                                                           ŘEZACÍ DRÁT  (22,5 m)                                                  

    270,- Kč
ŘEZACÍ DRÁT – HRANATÝ (50 m)                                                  

    480,- Kč

    450,- Kč

  vynikající řezací vlastnosti s ohledem         vynikající řezací vlastnosti s ohledem         vynikající řezací vlastnosti s ohledem         vynikající řezací vlastnosti s ohledem       

  umožňuje demontovat tabule        umožňuje demontovat tabule        umožňuje demontovat tabule      

ŘEZACÍ DRÁT – HRANATÝ (50 m)                                                                                           
  kvalitní hranatý řezací drát s vysokou       kvalitní hranatý řezací drát s vysokou       kvalitní hranatý řezací drát s vysokou     

  lze používat i k řezání poslední       lze používat i k řezání poslední       lze používat i k řezání poslední       lze používat i k řezání poslední     

    7.500,- Kč

    5.490,- Kč

    740,- Kč

TEROSON POWERLINE II                                     
VZDUCHOVÁ PISTOLE

  pro kartuše 310 ml i fóliové balení 400 ml (tzv. ´salámy´) 

Obj.č.:   LT960304

7.500,- Kč7.500,- Kč7.500,- Kč7.500,- Kč
    1.890,- Kč

                                         
10x



mechanické
opravy

ZAJIŠŤOVAČ ŠROUBŮ - STŘEDNĚPEVNOSTNÍ (10 ml)
•  zajišťuje / utěsňuje závity proti samovolnému    
     uvolnění vibracemi či rázy

•  vhodný na spoje, které mají být demontovatelné        
     běžným ručním nářadím

•  vytvrzuje bez přístupu vzduchu 

Obj.č.: LT1335892

ZAJIŠŤOVAČ ŠROUBŮ - VYSOKOPEVNOSTNÍ (10 ml)
•  pro trvalé upevnění / utěsnění vysoce zatížených       
     závitových spojů proti samovolnému uvolnění

•  vytvrzuje bez přístupu vzduchu ve spáře mezi    
     lepenými kovovými povrchy 

 Obj.č.: LT1518111

TEKUTÝ KOV (25 ml)                                                     
•  dvousložkové pětiminutové epoxidové lepidlo

•  vhodné pro lepení kovů a dosahuje vysoké pevnosti

•  rychlé vytvrzení při pokojové teplotě

 Obj.č.: LT1885776

TEKUTÝ KOV - HLINÍKOVÝ (25 ml)                                            
•  dvousložkový tekutý kov z epoxidové pryskyřice      
     plněný hliníkem 

•  pro lepení a tmelení hliníků a kovů z lehkých slitin

•  ideální k vyplňování povrchových prasklin a opravám  
     poškozených hliníkových dílů

Obj.č.: LT231536

LOCTITE 243 LOCTITE 270 

    195,- Kč

    269,- Kč

    195,- Kč

    294,- Kč

LOCTITE EA 3450 LOCTITE EA 3455

APM Automotive s.r.o., www.apm.cz, webcat.apm.cz

ZAJIŠŤOVAČ ŠROUBŮ - STŘEDNĚPEVNOSTNÍ (10 ml)
  zajišťuje / utěsňuje závity proti samovolnému    

  vhodný na spoje, které mají být demontovatelné        

ZAJIŠŤOVAČ ŠROUBŮ - VYSOKOPEVNOSTNÍ (10 ml)
•  pro trvalé upevnění / utěsnění vysoce zatížených         pro trvalé upevnění / utěsnění vysoce zatížených         pro trvalé upevnění / utěsnění vysoce zatížených       
     závitových spojů proti samovolnému uvolnění     závitových spojů proti samovolnému uvolnění     závitových spojů proti samovolnému uvolnění

•  vytvrzuje bez přístupu vzduchu ve spáře mezi      vytvrzuje bez přístupu vzduchu ve spáře mezi    
     lepenými kovovými povrchy      lepenými kovovými povrchy 

Obj.č.: Obj.č.: Obj.č.: 

LOCTITE 270 

195,- Kč195,- Kč

ZAJIŠŤOVAČ ŠROUBŮ - VYSOKOPEVNOSTNÍ (10 ml)
  pro trvalé upevnění / utěsnění vysoce zatížených         pro trvalé upevnění / utěsnění vysoce zatížených         pro trvalé upevnění / utěsnění vysoce zatížených       

     závitových spojů proti samovolnému uvolnění     závitových spojů proti samovolnému uvolnění

  vytvrzuje bez přístupu vzduchu ve spáře mezi      vytvrzuje bez přístupu vzduchu ve spáře mezi      vytvrzuje bez přístupu vzduchu ve spáře mezi    

195,- Kč195,- Kč

                                                   

  vhodné pro lepení kovů a dosahuje vysoké pevnosti

akční nabídka henkel:

Při opravách aut se hodí nejrůznější vteřinová lepidla, opravné či těsnící tmely a zajišťovače 
závitů, které v rámci společnosti Henkel nabízí značka LOCTITE postytující řešení napříč celým 
spektrem technologií lepení a oprav

•   K lepení součástí karosérií
•   K nouzovým opravám
•   K lehkému konstrukčnímu lepení

APM Automotive ve spolupráci se společností Henkel připravila akční nabídku 
vybraných žádaných položek, které umožňují účinně a rychle vyřešit většinu 
i nečekaných problémů při opravách vozidel:

PLATNOST
do 

31.8.2015



TEROSON VR 730 TEROSON VR 500 PLASTILUBE

TEROSON VR 320 TEROQUICK VIPEX DÍLENSKÉ UTĚRKY

LOCTITE 401 LOCTITE 3090

LOCTITE EA 3463 METAL MAGIC LOCTITE SI 5910 ULTRABLACK

Všechny ceny uvedené v letáku jsou NETTO bez DPH.

HNĚTACÍ EPOXID (114 g)                                                     
•  všestranný dvousložkový epoxidový tmel plněný ocelí

•  po vytvrzení má vysokou pevnost v tlaku a dobrou adhezi k většině povrchů

•  opraví trhliny v potrubí, vyplní vyběhané závitové otvory, vyhladí sváry 

•  opraví nestrukturální defekty v odlitých otvorech 

 Obj.č.: LT265628

BÍLÁ VAZELÍNA VE SPREJI (400 ml)                                                                                                   
•  na mazání ozubených převodů, pákových mechanismů,     
     řetězových pohonů, elektrických spínačů, pantů… 

 Obj.č.: LT341672

VTEŘINOVÉ LEPIDLO (3 g)                                                                                                   
•  pro lepení obtížně lepitelných materiálů vyžadujících       
     rovnoměrné zatížení a velkou pevnost v tahu a ve smyku   

•  lepí v tenké spáře během několika sekund

•  lepená spára s dokonalým vzhledem

 Obj.č.:  LT195904

dvousložkové rychlevytvrzující lepidlo (10 g)                                                                                                                                 
•  pro lepení plastů, pryže, kovu i různých porézních materiálů

•  vyplní i větší spáry (až 5 mm), nestéká na svislém povrchu

•  dodáváno v sadě se 7 ks aplikačních statických mixerů

Obj.č.:  LT1379599

•  velikost 38 x 38 cmMYCÍ PASTA NA RUCE (12,5 l)                                                                                                  
•  šetrně působí na pokožku, neobsahuje písek

 Obj.č.: LT1137651

ČERNÉ PLOŠNÉ TĚSNĚNÍ (200 ml Quick Gasket)                                                    
•  náhrada korkových a papírových vysekávaných        
     těsnění na přírubách

•  doporučené pro aplikace s výskytem silných vibrací     
     nebo pružení těsněných dílů

•  vhodné rovněž na plastové a lakované součásti

 Obj.č.: LT728771

VYSOCE ÚČINNÉ MAZIVO (5,5 ml)                                                                             
•  proti skřípění kotoučových a bubnových brzd,     
     závěsů dveří a vedení sedaček

•  neobsahuje kovové mýdlo a mastné kyseliny 

•  ideální pro systémy centrálního mazání          
     a transportní systémy

Obj.č.: LT883259

  opraví nestrukturální defekty v odlitých otvorech 

    325,- Kč

    150,- Kč
LT883259LT883259

    15,- Kč

    600,- Kč

    370,- Kč

LOCTITE SI 5910 ULTRABLACK

ČERNÉ PLOŠNÉ TĚSNĚNÍ (200 ml Quick Gasket)                                                    
  náhrada korkových a papírových vysekávaných          náhrada korkových a papírových vysekávaných          náhrada korkových a papírových vysekávaných          náhrada korkových a papírových vysekávaných          náhrada korkových a papírových vysekávaných        

  doporučené pro aplikace s výskytem silných vibrací       doporučené pro aplikace s výskytem silných vibrací       doporučené pro aplikace s výskytem silných vibrací       doporučené pro aplikace s výskytem silných vibrací     

  vhodné rovněž na plastové a lakované součásti  vhodné rovněž na plastové a lakované součásti  vhodné rovněž na plastové a lakované součásti

370,- Kč370,- Kč

                                                   
  proti skřípění kotoučových a bubnových brzd,     

  ideální pro systémy centrálního mazání          

    65,- Kč

  ideální pro systémy centrálního mazání          

15,- Kč15,- Kč

  ideální pro systémy centrálního mazání          

Obj.č.: Obj.č.:  LT1379599 LT1379599 LT1379599

    390,- Kč

Objednací 
číslo

Popis Role Cena

OCHP2477 WIPEX papírové utěrky 2 - vrstvé 1.000 ks 490,-

OCHP24775 WIPEX papírové utěrky 2 - vrstvé 500 ks 298,-

OCHP2480 WIPEX papírové utěrky 3 - vrstvé 1.000 ks 685,-

OCHP24805 WIPEX papírové utěrky 3 - vrstvé 500 ks 370,-

BÍLÁ VAZELÍNA VE SPREJI (400 ml)                                                                                                                                                      
  na mazání ozubených převodů, pákových mechanismů,       na mazání ozubených převodů, pákových mechanismů,     


