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SONLOK	

SONLOK 3243 KIERRELUKITE MEDIUM
•Soveltuu kaikentyyppisille metallikierteille	

•Estää tärinästä johtuvat aukeamiset ja löystymiset	

•Osat voidaan avata käsityökaluilla	

•Keskinkertainen viskositeetti ja lujuus	

•Väri sininen	

•Max kierre M36	

•Korjausaika 10min	

•Täysilujuus 24h	

•Soveltuu öljyisille osille	

•Käyttölämpötila -54 C - +150 C	

•Pakkauskoko 12 x 50ml tai 10ml	


SONLOK 3270 KIERRELUKITE HIGH
•Soveltuu kaikentyyppisille metallikierteille	

•Ihanteellinen pysyvään lukitsemiseen	

•Kiinnitetyt osat avataan lämmittämällä tai koneella	

•Keskinkertainen viskositeetti ja korkea lujuus	

•Väri vihreä	

•Max kierre M25	

•Korjausaika 10min	

•Täysilujuus 24h	

•Käyttölämpötila -54C -+150C	

•Pakkauskoko 12 x 50ml tai 10ml	


SONLOK 3648 LAAKERILUKITE HIGH
•Soveltuu sylinterimäisille osille, kuten holkit, laakerit jne.	

•Pysyvään lukitsemiseen	

•Keskinkertainen viskositeetti ja korkea lujuus	

•Väri vihreä	

•Max välys 0.15 mm	

•Korjausaika 5min	

•Täysilujuus 24h	

•Käyttölämpötila -54C -+175C	

•Pakkauskoko 12 x 50ml	


SONLOK 3542 HYDRAULILUKITE MEDIUM
Hydraulisten, pneumaattisten järjestelmien ja kierteiden	

lukitus ja tiivistys.	

Keskinkertainen viskositeetti ja keskikertainen lujuus.	

Purku normaalein työkaluin.	

Maksimikierre M20 (R.“)	

Väri ruskea.	

Lämmönkesto -54°C > +150°C	

Pakkauskoko 12 x 50ml	
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SONLOK 5000 COPPER SEAL KYLMÄJUOTOSAINE
Copper Seal ® on innovatiivinen kylmäjuotemenetelmä kupariputkien/	

muhvien pysyvään yhdistämiseen, ilman minkäänlaisia	

työkaluja tai kuumajuotos laitteita. Muutaman minutin kuluessa	

liitos on pysyvä, tiivis ja käytettävissä. Copper Seal ® tekee	

liitoksesta yhtä pitävän kuin kaasulla juotettaessa.	

Copper Seal ® on DIN / DVGW sertifioitu ja hyväsytty tuote	

juomavesiputkiston liittämiseen, kaasuputkistoihin, kuumavesilaitteiden	

putkien liittämiseen, joko kierteellä tai ilman M36 liitoksiin asti.	

EDUT:	

Copper Seal ® on erittäin hyvä vaihtoehto kaasulla tapahtuvaan	

juottamiseen, ilman tulipalonvaaraa. Arvokkaisiin puristusliittimiin	

nähden on Cooper Seal huomattavasti huokeampi käyttää,	

eikä tarvitse erillisiä puristustyökaluja.	


!

Käyttälämpötila -50ºC to +160ºC	

Paineenkesto 69 bar	

Pakkauskoko 12 x 50ml	


!

MATRIX RBX SYSTEM Putkien korjanauha
-Erilaisten putkien ja liittimien halkeamien korjaukseen
-Vuotojen korjaukseen myös korkeapaineisissa putkistoissa.
-Putkien ja liittimien tiivistämiseen ja vahvistamiseen 	

-Voidaan käyttää putkien ja liitosten korroosiosuojana ennaltaehkäisevästi.
-Soveltuu välittömään käyttöön 	

-Hajuton ja turvallinen käyttää
-Voidaan käyttää pystysuorille ja kosteille pinnoille
-Tuote omaa erinomaisen tartunnan eri metalleihin, galvanoitu, muovi, PVC, lasikuitu, keramikka ja kumi
-Voidaan käyttää eri muotoisissa osissa ja kohteissa, mahdollistaa nopean korjauksen	

-Lämmönkesto 150C, paineenkesto 30bar	

	

Helppo käyttää: avaa paketti, pistä hanskat käteen, ota teippiä ja kierrä korjattavan kappaleen ympäri.	

	

Pakkaus 12kpl	
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SONLOK 3577 PUTKIKIERRETIIVISTE
•Yleiskäyttöön karkeille metallikierteille	

•Keskinkertainen lujuus	

•Väri keltainen	

•Välitön alhaisen paineen kesto	

•Maksimi putkenkoko 3 ” (76mm)	

•Korjausaika 10-30min	

•Sopii myös juomavesi puolelle	

•DIN DVGW	

•Käyttölämpötila -54C-+150C	

•Pakkauskoko 12 x 50ml ja 250ml	


SONLOK 3572 PUTKIKIERRETIIVISTE
•Karkeille metallikierteille	

•Keskinkertainen lujuus	

•Väri valkoinen	

•Välitön alhaisen paineen kesto	

•Maksimi putkenkoko 3” (76mm)	

• 45-60min	

•Käyttölämpötila -54C-+150C	

•Pakkauskoko 12 x 50ml	


SONLOK 3565 PUTKIKIERRETIIVISTE
•Yleiskäyttöön metallikierteille	

•Matala lujuus	

•Väri valkoinen	

•Välitön alhaisen paineen kesto	

•Maksimiputken koko 2” ( 50mm)	

•Korjausaika 20-40min	

•Käyttölämpötila -54C-+150C	

•NSF hyväksyntä (juomavesi)	

•Vesi, kaasu, öljy, hydrauli ja muut
kemikaalit	

•Täysilujuus 24h	

•Pakkauskoko 12 x 50ml	


SONLOK 3574 TASOTIIVISTE
•Kaikille jäykille metallisille tasopinnoille	

•Välys max 0,25m	

•Välitön tiivistys	

•Voidaan purkaa helposti	

•Vesi,öljy, glykoli ja muut nesteet	

•Väri punainen	

•Korjausaika 1-12h (anaerobinen)	

•Käyttölämpötila -54-+150C	

•Pakkauskoko 12 x 50ml	


!
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MATRIX RTV-SILICON TIIVISTEMASSA
RTV-Silicon on moottorisilikoni joka suojaa vedeltä, 	

liimaa, sulkee, tiivistää,eristää. Tuote muodostaa lämpöä
kestävän, joustavan sauman.	

RTV-Siliconilla voidaan korvata erilliset tiivisteet.	

Tuote kestää hyvin öljyjä etyleeniglykolia.	


!

•Helppokäyttöinen painepullo, puristat vain liipasimesta.	

•Lämmönkesto:	

•Punainen -61,5...+315 C	

•Käyttökohteet:Moottorit,vaihdelaatikot,laipat,kotelot
yms.	

•Pakkauskoko: 12 x 200ml	


PARBOND 5150 EPOKSILIIMA
•Yleiskäyttöön	

•Metalli, lasi, puu, keraamiset, Nahka, nailon, FRP	

•Väritön	

•Käyttölämpötila -40C-+120C	

•Korjausaika 5min	

•Joustava	

•Kova lujuus	

•Pakkauskoko 12 x 50g	


PARBOND 5901 POLYURETAANILIIMA
•Yleiskäyttöön	

•Tiivistämiseen ja liimaukseen	

•Lähes kaikki materiaalit, erityisesti muovit	

•Pysyvä kiinnitys	

•Musta	

•Voidaan hioa ja päälle maalata	

•Korjausaika 1min	

•Kova lujuus	

•Kova liitos	

•Käyttölämpötila -30-+110C	

•Pakkauskoko 12 x 56g	


PARBOND 7300 METAKRYLAATTILIIMA
•Yleiskäyttöön	

•Metallit, lasit, kestomuovit, komposiitit, lasikuitu, pinnoitteet	

•Metalliliitoksiin ja tiivistyksiin	

•Korkea veto ja tärinälujuus	

•Valkoinen ja musta	

•Käyttölämpötila -40-+120C	

•Korjausaika 4-6min	

•Veto joustavuus 20-30%	

•Pakkauskoko 12 x 56g	


!
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SONLOK 3401 PIKALIIMA
•Yleiskäyttöön kehitetty syanoakrylaattiliima	

•Myös huokoiset pinnat	

•Happamat pinnat (galvanoidut ja kromatut pinnat)	

•Korjausaika 3-12sek	

•Käyttölämpötila -53-+82C	

•Ei isku tai repäisykuormituksille	

•Pakkauskoko 18 x 20ml ja 18 x 10g	


SONLOK 3460 HAJUTON PIKALIIMA
•Vaikeille muovi-ja kumipinnoille	

•Pakkauskoko 18 x 20ml	


SONLOK 3480 MUSTA PIKALIIMA ELASTINEN
•Vaikeille muoveille ja kumeille, jää elastiseksi.	

•Metalleille, myös magneetteihin	

•Erinomainen isku-ja repeytymisominaisuutta	

kaipaaville liimauksille	

•Korjausaika 2-80sek	

•Käyttölämpötila -53-+82C	

•Korkea lujuus	

•Pakkauskoko 12 x 20ml	


SONLOK 3454 GEELIMÄINEN PIKALIIMA

!

•Yleiskäyttöön	

•Metallit, komposiitit, puu, nahka, korkki, pahvi,	

paperi, lasittamaton keramiikka	

•Korjausaika 2-15sek	

•Käyttölämpötila -53C-+82C	

•Pakkauskoko 12 x 20ml	


!
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PARFIX 3770 PRIMER PP-POHJUSTEELLA
•Cyanoacrylaattiliimoille	

•Kuivumisaika yli 30sek	

•Parantaa liimauksen tartuntaa vaikeille materiaaleille	

•Rasvaiset muovit ja kumit	

•Suihkepullo	

•Levitetään liimattavalle pinnalle	

•Pakkauskoko 12 x 50ml
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SOUDAL	

Fix All Turbo, myrkytön liimaus- ja saumausmassa
Fix All Turbo, myrkytön liimaus- ja saumausmassa	

	

• MS-polymeeripohjainen, elastinen, yksikomponenttinen, nopeasti kuivuva 	

liimaus- ja tiivistysmassa.	

	

• Rasitettavissa 20 minuutissa, loppulujuus 3 tuntia	

	

• Joustava kumiseos sietää liikettä aina 20% asti.	

	

• Pitää värinsä ja on UV-suojattu.	

	

• Homesuojattu.	

	

• Väri: valkoinen	


!

Elastinen, ympäristöystävällinen, yksikomponenttinen liimaus- ja
tiivistysmassa, jolla nopea kuivuminen.

!

Fix All Turbo Korvaa:	

	

• Silikonimassat	

	

• Saniteetti Silikonit	

	

• Levyliimat	

	

• Tasoitekitit	

	

• Peililiimat	

	

• Marmoriliimat Ja -Tiivisteet	

	

• Pu-Liimat	

	

• Pu-Tiivistysmassat	


!

Ominaisuudet:	

	

• Erittäin helppo käyttää, pysyvästi elastinen kuivuttuaan.	

	

• Voidaan käyttää sisällä ja ulkona kaikissa sääolosuhteissa.	

	

• Erinomainen tartunta moniin pintoihin, jopa märkiin pintoihin.	

	

• Hajuton.	

	

• Voidaan päällemaalata heti myös vesiohenteisilla maaleilla.	

	

• Erinomainen säänkesto, kestää monia kemikaaleja, UV-suojattu.	

	

• Ei värjää huokoisia pintoja kuten luonnonkivi, kuparivihtrilli, marmori ja graniitti.	

	

• Nopea kuivuminen jopa matalissa lämpötiloissa.	

	

• Liuotinvapaa.	

	

• Erittäin nopea käsittelylujuus ja loppulujuus.	


!

Käyttökohteet:	

	

• Sopii kaikille yleisimmille rakennuspinnoille: puu, tiili, betoni, marmori, alumiini, sinkki, 	

ruostumaton teräs, rappaukset, korkki, lasi,peili, keraaminen tiili, PVC, polyuretaani, lasikuitu, 	

kivivilla, posliini, polystyreeni ja monet muut muovit.	


!

Pakkaus:	

	

• 290 ml patruuna. (väri: valkoinen)	

	

	


!
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Fix All Crystal Presspack
Fix All Crystal Presspack on kirkas liima/tiivistemassa - myrkytön sekä käytettäväksi veden alle. 	

Eikä vaadi patruunapuristinta.	

Fix All Presspack on tuttu valkoisen värinen Fix All Classic helppokäyttöisessä
painepakkauksessa, jolloin puristinta ei tarvita. Erinomainen ratkaisu kohteisiin joihin
saumausmassapuristin ei yletä.	

Fix All Classic on 1-komponenttinen, korkealaatuinen liima- ja tiivistemassa, jolla on hyvä
liimauslujuus. MS-polymeeripohjainen®, kemiallisesti neutraali ja täysin elastinen. 	

Yleiseen teollisuuskäyttöön, autoteollisuuteen, laivan- ja veneenrakennukseen ja lentokoneteollisuuteen kun vaaditaan elastista liima- ja tiivistemassaa, jolla on suuri liimauslujuus 	


!

Ominaisuudet: 	

! Korvaa silikonimassat, levyliimat, pu-liimat, tasoitekitit, tiivisteet ja pu-massat. 	

! Kestää mekaanista rasitusta. Pysyvästi elastinen kuivuttuaan. 	

! Ei kuplien muodostumista massan sisällä (korkeassa lämpötilassa ja kosteilla pinnoilla) 	

! Voidaan päällemaalata useimmilla vesipohjaisilla maaleilla (katso kohta huomioitavaa). 	

! Ekologiset ja työturvallisuusedut – ei sisällä isosyanaattia, liuotinaineita, halogeenejä tai 	

syövyttäviä aineita. Hajuton. 	

! Helppo pursotettavuus ja viimeisteltävyys myös alhaisissa lämpötiloissa. 	

! Pitää värinsä – uv-säteilynkestävä. 	

! Kestää useita kemikaaleja. Homesuojattu. 	

! Ei värjää huokoisia pintoja kuten luonnonkiveä, marmoria ja graniittia.	

! Nahkoittuminen (20°C/65% RH) noin 10 minuuttia 	

! Kuivumisnopeus (20°C/65% RH) 2-3 mm / 24 h 	


!

Pakkaus: 12 x 200 ml painepakkaus	


Fix All Crystal - kristallinkirkas liima- ja tiivistemassa
Erittäin helppo käyttää, pysyvästi elastinen kuivuttuaan.	

Voidaan käyttää sisällä ja ulkona kaikissa sääolosuhteissa.	

Erinomainen tartunta moniin pintoihin, jopa märkiin pintoihin.	

Voidaan päällemaalata heti myös vesiohenteisilla maaleilla.	

Erinomainen säänkesto, kestää monia kemikaaleja, UV-suojattu.	

Ei värjää huokoisia pintoja kuten luonnonkivi, kuparivihtrilli, marmori ja graniitti.	

Nopea kuivuminen jopa matalissa lämpötiloissa.	

Liuotinvapaa ja hajuton.	

Erittäin korkea alkutartunta ja liimauslujuus.	


!

KÄYTTÖKOHTEET:	

Sopii kaikille yleisimmille rakennuspinnoille: puu, tiili, betoni, marmori, alumiini, sinkki, ruostumaton teräs, rappaukset, korkki, lasi,peili, keraaminen tiili, PVC, polyuretaani, lasikuitu,
kivivilla, posliini, polystyreeni ja monet muut muovit.	

MS-polymeeripohjainen, elastinen, yksikomponenttinen, kristallinkirkas liimaus- ja tiivistysmassa. Joustava kumiseos sietää liikettä aina 20% asti. Pitää värinsä ja on UV-suojattu.	

Pysyvästi elastinen. 	

Kaikkiin kohteisiin missä tarvitaan hyvää kirkkaan väristä saumausmassaa.	

Väri: kirkas	


!

Pakkaus: 12 x 200 ml painepakkaus
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