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Video 170206

Video 170208

Detail
Cikkszám 000000
310 ml
Cikkszám 170206

310 ml
Cikkszám 170208

310 ml kartusokhoz
Cikkszám 170252

310 ml kartusokhoz
Cikkszám 170254

Szerelési ragasztó

Szerelési ragasztó  
HUPfix+

• Extrém erős kezdeti tapadás
• Ragaszt kábelcsatornákat,   
 dobozokat és kábelt falazatra, fára  
 és fémre
• Nem szükséges előzetes rögzítés fej  
 felett- és függőleges felületen  
 végzett munkáknál 
• Festhető

Felhasználás HUPFix+:
Fémek, fa és műnyagok- ragasztásához elektormos szerelésnél, 
építőiparban, bútorgyártásnál, konténerépítésnél, lemezfeldol-
gozásnál, készülékgyártásnál, klímatechnikánál, hajógyártás-
nál, karosszéria munkáknál, járműgyártásnál és nyílászárók 
szerelésénél. Használható azokon a területen, ahol a szilikon 
nem alkalmazható. Egy ragasztó, mely még soha nem látott erős 
kezdeti tapadással rendelkezik. A HUPfix+ segítségével mindez 
lehetséges, még nehéz tárgyak is, mint pl. kábel, kő, fa, csempe 
és fém is ragasztható tetőhöz és a falakhoz, ahol a szokásos 
ragasztók eleresztenek és lecsúsznak.

Tulajdonságai:
A ragasztandó felületek legyenek tiszták, olaj- és zsírmentesek. 
Vigye fel az egyik ragasztandó felületre a HUPfix+ egy oldalon és 
ragasztandó darabokat pozícionálja, majd nyomja erősen össze. 
A tapadás azonnal létrejön, bőrképződés 10 – 15 perc után. 
Átkeményedési sebesség 3 mm/24 óra.
Hőállóség: -40 - +100°C (rövid időtartamra 2-3 óra. akár 
130°C). Feldolgozási hőmérséklet: + 5 - + 40°C.Szerkezeti ragasztó  

HUPmount

• Erős és rugalmas ragasztó- és  
 kitöltőanyag nagyszilárdságú  
 kötésekhez
• Oldószer- és szilikonmentes
• Építéshez, dübelekhez, kitöltéshez,  
 Enyvezéshez és ragasztáshoz
• Festhető

Felhasználás HUPmount:
Fa, farostlemez, gipszkarton, MDF, bútorlapok, fémek, alumínium, 
természetes kő, műkő, úgy, mint Corian és Varicor, beton, már-
vány, kerámia, akril, műanyagok, gipszlemez, styropor, kemény 
hab, szigetelések és sok más, dübelek rögzítése és biztosítása 
falazatban. 
 

Tulajdonságai:
Időjárás állóDIN EN 204 D4 szerint, szinte minden anyagot 
összeköt, egykomponensű, egyszerű kezelhetőség, oldószer- és 
szilikonmentes, öregedésálló, ellenáll kemikáliákkal szemben, 
jó kezdeti tapadás (kb.15 perc elteltével teljesen terhelhető), 
fagyálló, nagyfokú végső szilárdság, természetes kőhöz is  
használható. Hőállóság -30°C - +110°C

Kartus kinyomó pisztoly
• szilikon- és polimer kartusokhoz használható

Kartus kinyomó pisztoly „Profi“
• szilikon- és polimer kartusokhoz használható

000,00
nettó EUR

ragasztás fúrás nélkül – kábelszerelésekhez
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Video 170206

Detail
Cikkszám 000000
290 g
Cikkszám 170216

Detail
Cikkszám 000000
290 g
Cikkszám 170210

Detail
Cikkszám 000000
290 g
Cikkszám 170212

Detail
Cikkszám 000000
290 g
Cikkszám 170214

Detail
Cikkszám 000000
120 g
Cikkszám 170218

310 ml
Cikkszám 170200

310 ml
Cikkszám 170202

310 ml
Cikkszám 170204

Detail310 ml
Cikkszám 000000Cikkszám 170250

MS -Polimer  
HUPfix átlátszó 

• Kiváló ragasztó- és tömítőanyag  
 MS -Polimer alapú
• Ellenáll UV-, időjárás-, sós víz- és 
 klórral szemben
• Élelmiszerekkel érintkezhet
• Festhető

MS -Polimer  
HUPfix szürke

MS -Polimer  
HUPfix fekete

MS -Polimer  
HUPfix fehér

MS -Polimer  
HUPfix fehér

• Kiváló ragasztó- és tömítőanyag  
 MS -Polimer alapú
• Ellenáll UV-, időjárás-, sós víz- és 
 klórral szemben
• Élelmiszerekkel érintkezhet
• Festhető

Szilikon

Felhasználás HUPfix:
A HUPfix egy kiválló minőségű MS Polimer bázisú ragasztó- és 
tömítő anyag. UV-, időjárás-, sósvíz- és klórral szemben ellenálló. 
Kiváló tapadás sokféle felületen, a legtöbb esetben primer 
nélkül. Gyors átkeményedés jellemzi. A fugát a felhordás után 
azonnal savmentes szappanos vízzel ki kell simítani. 
 

Tulajdonságai:
Hőálló -40 - +100°C. Feldolgozási hőmérséklet +5 - +40°C.  
A HUPfix ragasztóként és fugázó tömítésként is alkalmazható.

Szilikon  
HUPsilicon színtelen

• Rugalmas fugázáshoz bel- és kültéri
    felhasználásra
• DIN 18545 2. rész 
• Öregedés-, időjárás- és 
 UV -álló, tartósan rugalmas marad

Szilikon  
HUPsilicon fehér

Szilikon  
HUPsilicon szürke

Felhasználás HUPsilicon:
Rugalmas fugázáshoz bel- és kültéri felhasználásra, ablaküvegezéshez 
és zárófugák tömítéséhez fa-, műanyag-, alumínium ablakok esetén. DIN 
18545 2. rész. Nagyon jól tapad a legtöbb lazúron és lakkon. 
 

Tulajdonságai: 
Tartósan rugalmas marad, öregedés-, időjárás-, UV -álló. Festhető. Semle-
ges szagú. Nem reped. Jól tapad munkalapokon. Felülete nem ragacsos.
Hőállóság -50°C - +150°C. 
Felhasználási hőmérséklet +5°C - +40°C. 
Bőrösödési idő kb. 10-15 perc. (23°C -on).

Ragasztás/ tömítés

Magas hőállóságú szilikon 
HUPsilicon

• Magas hőállóság
• Olaj- és zsírálló
• Öregedés-, időjárás álló- és
 UV álló, tartósan elasztikus marad

Felhasználás HUPsilicon:
Fugázáshoz- és felületi tömítéshez kritikus hőmérsékletű területeken (extrém 
hideg és meleg). Szilárd anyagú tömítések bevonásához használható. Meg-
hajtások tengelyeinek tömítéséhez, beléptető rendszerekhez, differenciálmű 
fedeleihez, meghajtásokhoz, front- és járomtengely fedelekhez, termosztát 
házakhoz, olajszivattyúkhoz, olajteknőkhöz, fogaskerék fedelekhez, 
fényszórókhoz és utcai világításhoz, szélvédőkhöz, vízpumpákhoz, stb. (nem 
használható PP-, PE-, Teflon®- és bitumen alapok bevonásához, alkalmas 
alkatrészekhez, melyek folyamatosan ki vannak téve oldószerek hatásának). 

Tulajdonságai:
Szilikon bázisú tömítő- és ragasztó massza. Hő ellen stabilizált, kiválóan 
ellenáll UV- és öregítő hatásoknak valamint motor- és hajtómű olajoknak, 
ellenálló kemikáliák ellen, mechanikai- és környezeti hatások valamit víz, 
sósvíz, hideg, meleg hatásával szemben, igen nagy fokú rugalmasság és 
tapadás szinte minden felületen. 
Szín: fekete
Bőrösödési idő: 10 perc.
Hőállóság: -40 °C -  +260 °C

 

000,00
nettó EUR

000,00
nettó EUR

000,00
nettó EUR

000,00
nettó EUR

000,00
nettó EUR

000,00
nettó EUR
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25 g
Cikkszám 170220

Detail
Cikkszám 000000
2 x
Cikkszám 170234

2 komponensű  
nagyteljesítményű ragasztó 
HUPmega

• Nagyszilárdságú kétkomponensű
 ragasztó automatikus   
 keverőcsőrrel
• kiválló ütés-, rezgés-
 és nyíródás állóság
• Műanyag, fa, üveg, acél,  
 nemesacél és alumínium   
 ragasztásához

2 -komponensű  
nagyteljesítményű  
ragasztó

Keverőcsőr
• két komponensű ragasztókhoz

Felhasználás HUPmega:
HUPmega – a keverőcsőr automatikusan keveri.  4 percen belül 
a ragasztandó részeket összeilleszteni és 24 órán át száradni kell 
hagyni (Teljes szilárdságának kb. 75% -át szobahőmérsékleten már 
két óra elteltével eléri). Hőállóság: -55°C - +120°C, feldolgozási 
idő: kb. 5 perc. 
 

Tulajdonságai:
Hőállóság: -55°C - +120°C, feldolgozási idő: kb. 5 perc. 
Kötési idő: kb. 30 perc 
Teljes kikeményedés: 24 óra 
Felhasználási hőmérséklet: +10°C - +30°C 
Időjárásálló, Környezeti hatásokkal szemben ellenálló 
Tárolási hőmérséklet +6°C és max. +28°C.

000,00
nettó EUR



69

20 g
Cikkszám 170226

25 g
Cikkszám 170222

25 g
Cikkszám 170224

Detail
Cikkszám 000000
2 x
Cikkszám 170236

Pillanatargasztó  
HUPsuperglue

• Pillanatragasztó Cyanacrylat
• ragaszt műanyagot- és fém-
 kombinációkat
• Alacsony viszkozitású

2 komponensű epoxi ragasztó  
HUPepoxyd

• Extrém nagy szilárdságot ér el
• Kiöntőanyagként is használható
• Univerzálisan használható

2 komponensű folyékony fém 
HUPfastmetall

• Acél és öntvény alkatrészek
 javításához 
• Hibás furatok kijavításához
• Gyorsan kikeményedik

Precíziós csepegtető csőr
• pillanatragasztóhoz

Pillanatragasztó

Felhasználás HUPepoxyd:
Tisztítsa meg a ragasztandó felületeket, nyissa ki a tubust és 
csavarozza fel a keverőcsőrt. Az első 2 g anyagot ne használja 
fel, mert ez még nem 1:1 arányban keverdett össze. Ezután vigye 
fel a ragasztót és illessze össze a ragasztandó részeket. Távolítsa 
el a keverőcsőrt és helyezze a megfelelő hulladék kategóriához. 
Zárja vissza a tubust. A megnyitott tubusokat hűvös helyen tárolja 
és a lehető leggyorsabban használja fel. (keverőcsőr nélkül is 
használható). 

Tulajdonságai:
Hőállóság: -40°C - +80°C 
Feldolgozási hőmérséklet: +10°C - +30°C 
Teljes kikeményedés: 24 óra, feldolgozási idő: kb. 5 perc.

Felhasználás HUPfastmetall:
Tisztítsa meg a ragasztandó felületeket, nyissa ki a tubust és 
csavarozza fel a keverőcsőrt. Az első 2 g anyagot ne használja 
fel, met ez még nem 1:1 arányban keverdett össze. Ezután vigye 
fel a ragasztót és illessze össze a ragasztandó részeket. Távolítsa 
el a keverőcsőrt és helyezze a megfelelő hulladék kategóriához. 
Zárja vissza a tubust. A megnyitott tubusokat hűvös helyen tárolja 
és a lehető leggyorsabban használja fel. (keverőcsőr nélkül is 
használható). 
 

Tulajdonságai:
Hőállóság: -50°C - +120°C, feldolgozási idő kb. 5 - 10 perc. Kb. 
30 perc után a ragasztási felület mechanikusan megmunkálható.

Felhasználás HUPsuperglue:
A ragasztandó felületek legyenek tiszta, olaj- és zsírmentesek. 
HUPsuperglue –t vékonyan az egyik oldalra felvinni és a 
ragasztandó részeket összenyomni.

000,00
nettó EUR
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19 mm x 1,5 m
Cikkszám 170232

150 x 220 mm
Cikkszám 170230

Kétoldalú Acryl -ragasztószalag  
HUPtapeDouble

• Kétoldalú átlátszó 
 Acryl -ragasztószalag
• Extrém erős tapadás sima felületeken
• Nedvesség álló, nem károsítja az alatta lévő
    felületet

Felhasználás HUPtapeDouble:
Tartósan és biztosan tapad szinte minden sima felületen, mint 
pl.: fém, fa, üveg, műanyag, kerámia és gumi. Ideális tartóele-
mek, táblák, kampók, tárolóelemek összeszereléséhez, stb.  
Nem alkalmas: PE, PP, PTFE (pl:. Teflon®), szilikon, papír és 
vnyl tapétákhoz, rögzítésre nem alkalmas felületeken valamint 
szennyeződés taszító bevonatú felületeken. 

Tulajdonságai:
A HUPtapeDouble egy extrém erős, kétoldalú ragasztószalag. 
Stabilizáláshoz ragasztáshoz, szereléshez és rögzítéshez kül- 
és beltéren egyaránt.  Max. 1,3 kg teherbírás. Színtelen. A 
felületeket nem károsítja. Nedvességálló. Száraz, tiszta és jól 
szellőztetett helyen +10°C - +30°C között 1 évig tárolható. 
Hőállóság -30°C - +180°C.

UV  fényre keményedő üvegszál erősítésű 
műanyag javítófólia HUPplaxUV

• Üvegszállal erősített poliészter javítófólia  
 UV aktív ragasztóval
• Rezgés-, időjárás-, UV- és nedvességálló
• nem zsugorodik vagy nyúlik ki a feldolgozás és a  
 kikeményedés során

Felhasználás HUPplaxUV:
Egyszerű felhasználás  – egyszerűen vágja ki a megfelelő méretet 
a javítandó felülethez, ragassza fel – kész. Extrém tartós, üvegs-
zál erősítésű műanyag, rezgésálló, rugalmas marad, időjárás-, 
UV-, és nedvességálló, jól megmunkálható (csiszolható, fúrható, 
lakkozható, stb.), ellenálló olajokkal- és oldószerekkel szemben, 
tartósan hőálló -40°C - +200°C, nem zsugorodik vagy tágul ki 
a feldolgozás és a kikeményedés alatt, minden felületen tapad 
kivéve Polypropylene (PP), gyors kikeményedés (5 perc után, UV 
sugárzástól függően). 
 

Tulajdonságai:
A HUPplaxUV egy egyedülállóan, egyszerűen haszálható ja-
vítófólia, mely az UV sugárzás vagy napfény hatására aktiválódik 
és kikeményedik. A fólia  egy üvegszál erősítésű poliészter 
extrém jó tapadással és hosszú életartammal. Nem kell keverni, 
nem kell mérni, nincs hibalehetőség.
Karbantartáshoz és javításhoz tetők, lépcsők, medencék, csövek, 
vezetékek, kábelcsatornák, kapcsolószekrények stb esetén, 
számos felületen, mint pl.: fa, fém, üveg, kerámia, fal, beton és 
műanyag.

Ragasztás
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50 g
Cikkszám 170238

50 g
Cikkszám 170240

Csavarrögzítő

Csavarrögzítő közepesen erős 
HUPlockM

• Közepesen erős magas viszkozitású  
 Csavar rögzítés M36 -ig
• Szétszedhető
• Hőállóság -55°C - +150°C
• Pumpás flakonnal adagolható

Csavarrögzítés nagy 
szilárdságú HUPlockH

• nagy szilárdságú közepes   
 viszkozitású  
 Csavar rögzítés M20 -ig
• Erős rezgésnek- és ütésnek kitett  
 menetekhez
• Hőállóság -55°C - +150°C
• Pumpás flakonnal adagolható

Felhasználás: HUPlockM:
Minden csavarhoz max. M36 -ig. 
Közepesen erős, nagy szilárdságú, szétszerelhető. 
 

Tulajdonságai:
Kötési idő: 10 - 20 perc  
Üzemi szilárdság: 1 - 3 óra 
Hőállóság: -55 - +150°C

Felhasználás: HUPlockH:
Minden csavarhoz max. M20 -ig. 
Közepes viszkozitású, nagy szilárdságú, nehezen szétszerelhető. 
 

Tulajdonságai:
Kötési idő: 10 - 20 perc  
Üzemi szilárdság: 1 - 3 óra 
Hőállóság: -55 - +150°C

közepesen erős / nagy szilárdságú
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Video 170153

Detail
Cikkszám 000000
400 ml
Cikkszám 170154

500 ml
Cikkszám 170140

500 ml
Cikkszám 170141

500 ml
Cikkszám 170142

400 ml
Cikkszám 170153

Aerosolok
Univerzális-, síkosító- és kenőanyag

Bevonat készítés

Alumínium -spray 
HUPalu

• Tiszta alumíniumspray 99,5% 
• Nagy hőállóságú max. 900°C
• Karc-, súrlódás- és kopásálló,  
 időjárásálló

Felhasználás HUPalu:
Karbantartási és állagmegóvási munkákhoz gépalkatrészeknél, 
gépek javításánál, kazánoknál, hő- és gőzberendezéseknél, 
csővezetékeknél, kipufogóknál és turbináknál stb., mint üregvé-
delem, bevonat felnikhez, tgk. felépítményekhez stb. 
 

Tulajdonságai:
HUPalu tiszta alumíniumspray 99,5%, hőállóság max. 900°C, 
korrózióvédő és nagy hőállóságú, karc-, súrlódás- és kopásálló, 
időjárásálló.

Jelölőspray  
HUPmark

• Jelző piros/ jelző sárga/ jelző  
 rózsaszín
• Kiváló láthatóság és Fedőképesség
• Minden helyzetben használható,  
 fújható 
• Gyorsan száradó, kopásálló és
 Időjárásálló

Felhasználás HUPmark: 
A befújandó felületeknek száraznak, tisztának és zsírmentesnek 
kell lennie. A szóródoboz legyen szobahőmérsékletű. Használat 
előtt és minden fújási fázis előtt erőteljesen rázza fel a flakont, 
amíg a keverőgolyót szabadon mozogni hallja. Használat után a 
szórófejet fújja tisztára.
 

Tulajdonságai:
Jelölő spray ipari használatra, szakmunkához, magas- és 
mélyépítéshez, stb.
Gyors és tiszta, tartós jelöléshez: beton, fa, falazat, fém, aszfalt, 
föld, útburkolat, üveg, kerámia, stb. felületre.
Jelöléshez: járdák és úttestek, építési területek, áttöréseknél, 
csöveknél- vezeték nyomvonalaknál nem tartalmaz nehézfémet, 
ólmot és kadmiumot, gyorsan szárad, dörzsölés- és időjárás álló.

Cink spray 550 
HUPzincKorro

• Tiszta cinksrpray 99%
• Hőállóság 500°C-ig
• Tartós védőbevonatot képez  
 minden fém felületen
 DIN 50021 Sóköd vizsgálat: 
 500/117 μ< 0,5 mm

Felhasználás HUPzinkKorro:
Jól rázza fel a flakont, míg a keverőgolyókat hallja és a hatóa-
nyag felkeveredett. A kezelendő felületet drótkefével, vagy ha 
lehet homokfúvással tisztítsa meg. A felületnek zsírmentesnek és 
tisztának kell lennie. A legjobb feldolgozási hőmérséklet 16-32 
°C. Az optimális eredmény érdekében 25-30 cm távolságból 
rövid szóró mozgásokkal vigye fel az anyagot, a lehető legjobb 
eredmény érdekében. Csak ipari felhasználáshoz ajánlott. A ke-
zelendő felületen a munkavégzés előtt végezzen kevéssé látható 
helyen próbafújást.

Tulajdonságok:
A használt cink és cink és cinkvegyületek 99% feletti tiszta cink 
taralmúak, rácsos tapadásnövelő bemarás vizsgálat DIN EN 
ISO 2409, hőálló 500 °C-ig, tüskével hajlítási vizsgálat DIN EN 
ISO 1519, sóköd vizsgálat DIN 50021, hegesztési munkálatok 
után utólagos felületi sérülések kijavítására, védőzárásként cső-
vezetékekhez és fémekhez, tartós védőréteget képez vízre oldódó 
cinkoxiddal vason (acél) és ez által védi a sérült felületeket is.

000,00
nettó EUR

nettó EUR
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400 ml
Cikkszám 170150

400 ml
Cikkszám 170152

400 ml
Cikkszám 170174

Detail
Cikkszám 000000
400 ml
Cikkszám 170156

400 ml
Cikkszám 143348

500 ml
Cikkszám 143344

1.000 ml
Cikkszám 143345Cink -spray sötét  

HUPzinc sötét

• Védelmet nyújt hegesztés- és  
 javítási munkák után és  
 sérüléseknél
• Hőálló, időjárásálló és gyorsan  
 szárad
• Vízben oldhatatlan cinkoxid réteget  
 képez

Cink -spray világos HUPzincLight

Felhasználás HUPzincDark sötét/HUPzincLight világos:
Tüzihorganyzott részek utólagos védelmére heggesztési munkák 
után, károsodott felületek kijavítására, korrózióvédelemre 
galvanikus úton, csővezetékek és fémek védőpecsételéséhez, 
festéseket megelőző alapozásához. Tartós védőréteget képez 
vízben oldhatatlan cinkoxid réteggel vason (acél) és ezáltal védi  
a sérült helyeket. 
 

Tulajdonságai:
HUPzinc nagytisztaságú cink- és alumíniumpor keverék, hőálló, 
időjárásálló és gyorsan száradó.

Kábelszerelő spray 
HUPcable

• Könnyen behúzhatóvá teszi a  
 kábelt
• Extrém súrlódáscsökkentés 
• 50% idő és erő megtakarítás
 

Felhasználás HUPcable:
Az előkészített kábelt befújni. A hajtógáz elpárolgása után 
(néhány másodperc) a kábelt behúzni.

Tulajdonságai:
Megkönnyíti a kábelek és védőcsövek behúzását.

Nemesacél -spray  
HUPinox

• Nemesacél bevonat  
 Cr, Ni és Mn ötvözettel
• Hőállóság max. 300°C
• Időjárásálló

Felhasználás HUPinox:
Karbantartási-, javítási- és értékmegőrzési munkálatokhoz 
nemesacél esetén, csővezetékek megmunkálásához, gépekhez, 
tgk. felépítményekhez, silókhoz, turbinákhoz stb., mint üreg- és 
tartályvédelem, stb. 

Tulajdonságai:
HUPinox nemesfém bevonat, ötvözet többek közt króm >15%, 
nikkel >7%, mangán >1%, hőállóság max. 300°C, korrózió-
védő és hőálló, környezeti hatásoknak ellenálló és időjárásálló 
védőréteg, jó és biztos tapadás fémen, fán, üvegen, kövön, stb.

Kenés

Vízbázisú kenő és 
síkosító anyagok

Felhasználás: 
A súrlódás ez által több mint 80% -ban csökkenthető és meg-
könnyíti kiemelkedő síkosító hatásával a kábelfektetést bármely 
helyzetben. Mert mihelyt a víz elpárolog, marad a síkosító anyag 
fő összetevője, mely garantálja, a régi kábel problémamentes 
kihúzását ill. az új bevezetését, és ezt akár évek elteltével is a
legkülönbözőbb hőmérsékleti körülmények közt is.  
Habos síkosító anyag Spray flakon 400 ml

Vízbázisú kenő és síkosító 
anyagok

Felhasználás: 
A súrlódás ez által több mint 80% -ban csökkenthető és meg-
könnyíti kiemelkedő síkosító hatásával a kábelfektetést bármely 
helyzetben. Mert mihelyt a víz elpárolog, marad a síkosító anyag 
fő összetevője, mely garantálja, a régi kábel problémamentes 
kihúzását ill. az új bevezetését, és ezt akár évek elteltével is a 
legkülönbözőbb hőmérsékleti körülmények közt is.

000,00
nettó EUR

HUPcable
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Detail
Cikkszám 000000
50 ml
Cikkszám 170168

Detail
Cikkszám 000000
400 ml
Cikkszám 170166

400 ml
Cikkszám 170170

400 ml
Cikkszám 170162

400 ml
Cikkszám 170180

Kenés

Univerzális kenőanyag  
HUP40 50 ml

Univerzális kenőanyag  
HUP40 400 ml

• Szilikonmentes olajbázisú   
 Univerzális kenőanyag
• Feloldja az oxidáció miatt beragadt  
 mechanikus kötéseket
• Nedvesség taszító, megakadályozza  
 a kúszóáramot, ken és ápol

Felhasználás HUP40:
Felold és újra mozgathatóvá tesz minden oxidáció által beragadt 
csavart, csapot, anyát, szerszámot, zsanért, mechanikát, görgőt, 
stb. Véd és lezár minden sima és oldószerálló fém, műanyag, 
PVC, gumi, stb. felületet. Kiszorítja és eltávolítja a nedvességet 
és megelőzi a párakicsapódást. Hatásos kúszó- és kóboráram 
ellen kábelek, elektromos kötések és berendezések, készülék-
házak, gyújtókábelek, elosztófedelek, stb. esetén. Keni és ápolja 
a legfinomabb mechanikákat, szerszámokat, gépeket, kés-
zülékeket, zárakat, csúszó- és vezetősíneket, görgőket, csapokat, 
zsanérokat, csavarkötéseket, stb. Szilikonmentes! Megolvasztja 
a jeget a zárakon, csavarokon, csuklókon és csavaros kötéseken.
 

Tulajdonságai:
HUP40 minőségi univerzális spray 1001 lehetőséggel!

Polimer spray  
HUPpolymer

• Univerzális-, síkosító- és   
 kenőanyag polimer bázisú
• Hosszantartó ápolást gumi   
 anyagokhoz, EPDM, PP, PVC
• A súrlódási tényezőt akár  
 40% -al csökkenti
 
   

Felhasználás HUPpolymer:
Pótolja a szilikont mint behúzó-, síkosító- és kenőanyag, ill. 
hosszantartó ápolást nyújt gumi alkatrészek részére, EPDM, PP, 
PVC stb. 
Jelentősen jobb síkossági tulajdonságok a kezelt felületeken - A 
súrlódási tényezőt akár 40% -al csökkenti.  A kezelt felületek 
színe a kezelés hatására mélyebbé válik. A kezelt felületek víztas-
zítóak, érzéketlenek szennyeződéssel szemben. Problémamentes 
további feldolgozás (ragasztás, lakkozás, nyomtatás stb.) más 
anyagokkal. 
 

Tulajdonságai:
HUPpolymer szerszámok és munkadarabok szennyeződése 
esetén, melyek a szilikon olaj használatával felléphetnek, így 
elkerülhetőek. Nincsen feszültségből adódó repedés érintőleg 
kezelt plexi vagy polikarbonát lapoknál.

Szilikon spray  
HUPsil

• Univerzális-, síkositó- és kenő- 
 anyag szilikon bázisú
• Vízálló és hőálló -30°C -   
 +200°C
• Antisztatikus, antikorrozív és  
 nedvességtaszító

Felhasználás HUPsil:
Recsegő-, csikorgó- és gördülési zajok megszüntetésétre gépe-
knél, járműveknél, láncoknál. Mint síkosító anyag és öregedés 
elleni védelem egyaránt. Tisztításhoz, ápoláshoz és védőbevon-
atként fémek, gumi és műanyagok esetén, gumi- és műanyag 
profilok behúzásához, stb. 
 

Tulajdonságai:
A szilikon spray HUPsil egy univerzális síkosító- és kenőanyag. 
Vízálló, időjárás- és hőálló -30 °C - +200 °C. Antisztatikus és 
portaszító, ken és impregnál minden felületet a nélkül, hogy 
zsírossá tenné, antikorrozív és nedvességtaszító.

HUPwetBlock

• Véd minden elektromos kontaktust  
 a nedvességtől
• Kiszorítja a nedvességet
• Tartósan meggátolja a   
 kúszóáramot és az oxidációt

Felhasználás HUPwetBlock:
nagy hatékonyságú alkotóelemeinek köszönhetően minden 
fajta elektromos kontaktust és kötést véd a nedvességtől és 
meggátolja a korróziót. Megbízhatóan kiszorítja a vizet és a 
nedvességet. A termék hatása több hónap után is megmarad 
kül- és beltéren egyaránt, ezzel tartósan megakadályozva a 
kúszóáramot és a rövidzárlatot világítási berendezéseknél, 
csatlakozásoknál és foglalatoknál, elektromos gépeknél és 
készülékeknél, szivattyúknál, hangszóróknál, kapcsolóknál 
és armatúráknál, csatlakozásoknál és kontaktusoknál, 
konnektoroknál, biztosíték tábláknál, kábelkötéseknél, 
kábeldoboknál, akkumulátor saruknál, motorelektronikánál, 
gyújtóberendezéseknél, csengőrendszereknél stb.

000,00
nettó EUR

000,00
nettó EUR
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400 ml
Cikkszám 170158

400 ml
Cikkszám 170160

400 ml
Cikkszám 170172

400 ml
Cikkszám 170164

Kenés

Felhasználás HUPptfe:
Ott, ahol az olaj, vagy zsíros kenőanyag nem használható. 
Speciális kenőanyag minden gondozásmentes síkosító kenéshez 
ápol és véd minden fémet, bőrt, és fa részeket öregedés elleni 
védelmet nyújt gumi alkatrészeknek, tömítéseknek és műanya-
goknak.
Recsegő-, csikorgó- és gördülési zajok megszüntetésétre gépe-
knél, láncoknál, ablakoknál, ajtóknál, fiókoknál stb. a műanyag-, 
fa-, papír- és textilfeldolgozás területén. Vízhatlan réteget képez 
papíron, parafán és textiliákon. 
 

Tulajdonságai:
HUPptfe oljamentes szárazon kenő spray. Magas fokú hőállóság, 
felületi védelem -60°C - +230°C hosszan tartó hatással és 
alacsony súrlódási tényezővel, gyorsan szárad, jól tapad, 
zsírmentes és színtelen, ízsemleges a felhordás után a védőfilm 
antikorrozív és nedvesség taszító hatású.

Univerzális Teflon -spray 
HUPptfeSynt

• Kenőanyag finommechanikai és  
 nyomással terhelt alkatrészekhez
• Tartós kenés nagy nyomás alatt
• Megoldja az összeszorult csavaros  
 kötéseket

Felhasználás HUPptfeSynt:
Különösen a tartós kenéshez nagyon erős nyomás és súrlódás 
esetén. Véd minden mozgó alkatrészt és megakadályozza az 
összerágódást, recsegést és csikorgást. 
 

Tulajdonságai:
HUPptfeSynt fimonmechanikák, valamint nyomással terhelt  
részek kenéséhez, különösen magas hőmérsékleten.

Vágóolaj  
HUPdrill

• Kevert olaj EP –adalékokkal és  
 poláris hatóanyagokkal
• Nagyon kiadós és hatékony
• Használható acélhoz, könnyű- és  
 színesfémekhez

Felhasználás HUPdrill:
Célzott és tiszta felhasználás vágásnál, nagyon kiadós és haté-
kony az adagoló szórófej használatával. Gépekhez, ahol a hideg 
kenőanyagot nem lehet teljesen szétválasztani a használatos 
hidraulika olajtól, vagy nincsen kenőolaj. Használható vas, 
könnyű- és színes fémek megmunkálásához. 
 

Tulajdonságai:
HUPdrill speciális vágóolaj, színtelen. Ötvözött olaj nagy haté-
konyságú, extrém nyomásállóságú és polarizált hatóanyagokat 
tartalmaz, elasztikus kenőfilm korrózióvédelemmel, nagy ter-
helhetőségű a teherbíró határréteg képződésnek köszönhetően, 
nagy nyomáselnyelő képesség. Kopásszegény üzemeltetést tesz 
lehetővé korrózióvédelemmel.

Rozsdaoldó spray  
HUPrustEX

• Behatol a rozsda alá és rendkívül  
 hatékonyan oldja azt.
• konzervál és véd az újabb   
 rozsdásodás ellen
• Megoldja az összerágódott   
 csavaros kötéseket

Felhasználás HUPrustEX:
Áthatol a rozsdán, eltávolítja az olajat, gyantákat, kátrányt és 
olajsarat, probléma nélkül megoldja az összerágódott csavaros 
kötéseket, megszűnteti a recsegő- és csikorgó hangokat, véd 
hosszantartóan, szűk helyeken is átjut, így megkönnyítve alkatrés-
zek szétszerelését. Megoldja az összerágódott csavarkötéseket, 
minden rozsdás kötést, csavart, anyát, csapot, csuklót újból 
mozgásba hoz. 
 

Tulajdonságai:
HUPrustEx behatol a rozsda alá és rendkívül hatékonyan oldja 
azt, konzervál és véd az újabb rozsdásodás ellen a képződő MoS2 
–védőfilmnek köszönhetően.

Vágóolaj Rozsdaoldó

Teflon -spray  
HUPptfe

• Olajmentes univerzálisan   
 használható kenőanyag minden  
 anyaghoz 
• Magas fokú hőállóság 
 Száraz kenés -60°C - +230°C
• Gyorsan száradó, erősen tapadó,  
 zsírmentes, színtelen
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Video 170102

500 ml
Cikkszám 170102

500 ml
Cikkszám 170114

Detail
Cikkszám 000000
400 ml
Cikkszám 170120

Cikkszám 170174Detail
Cikkszám 000000
500 ml
Cikkszám 170103

Gyors zsíroldó  
HUPdegreaser

• Intezív gyors zsíroldás felületekről
• Eltávolít port, szennyeződést, olajat  
 és zsírokat
• Lerakódásmentes és gyors   
 elpárolgás

Felhasználás HUPdegreaser:
Eltávolít port, szennyeződést, olajat, fémmorzsalékot, eltávolítja 
a viaszt vagy a gyantákat a nagyfeszültségű kapcsolókból, 
klímaberendezésekből, antennaszigetelésről, motorokról, ven-
tilátorokról, kapcsolóberendezésekről, kábelekről, stb.

Tulajdonságai:
HUPdegreaser zsírtalanító és tisztítószer extrém szennye-
ződésekhez. Intenzív gyorstisztítás, lerakódásmentes és gyors 
elpárolgás.

Elektromotor tisztító 
HUPelectroClean

• Tisztít reléket, elosztókat,   
 tekercseket, 
 Kontaktusokat és motorokat
• Eltávolítja a port, szennyeződést,  
 zsírt és szénport
• Lerakódásmentesen elpárololog

Felhasználás HUPelectroClean:
Por, szennyeződés, olaj, zsírok, kenőanyag és szénpor eltá-
volítására elektromechanikus kontaktusokon, relék, vezetékek, 
elosztók, tekercsek stb esetén. Lakkozás előtti tisztítószerként is 
használható.

Tulajdonságai:
Az elektromotor tisztító kiváló minőségű szénhidrogén és  tisztító 
anyagok kombinációja. Folttisztító hatású folt- és csíkmentesen 
a tisztítás után lerakódásmentesen elpárolog.

Elektromos kontaktustisztító, 
nem éghető  
HUPcontactXtra

• Mindenfajta elektromos kontaktus  
 tisztítása lerakódásmentesen
• Kiváló hálózati- és kúszó   
 tulajdonságú
• Nem vezető, akár feszültség alatt is 
    használható

Felhasználás HUPcontactXtra:
 A tisztítandó felületeket befújni és a szennyeződést lecsorogni 
hagyni. Erős szennyeződések esetén az eljárást ismételje meg. 
Mivel a termék nem éghető áramvezető agregátoknál a lekapc-
solás nem szükséges.

Tulajdonságai:
HUPcontactXtra egy nem éghető oldószeren alapuló biztonsági 
tisztítószer. A termék szagtalan, fiziológialig ártalmatlan, nem tar-
talmaz aromás anyagokat és ezáltal a kereskedelemben kapható 
szénhidrogén alapú tisztító termékekkel szemben kimondottan 
bőrbarát.  Kiváló hálózati- és kúszó tulajdonságú. Nagyon rövid 
idő alatt lerakódásmentesen elpárolog.

Fém felület zsírtalanító 
HUPmetalClean

• Fém felületek intenzív   
 tisztításához
• Lerakódásmentes- gyors   
 elpárolgás
• Ragasztási felületek   
 előkészítéséhez

Felhasználás HUPmetalClean:
A durva szennyeződéseket előzőleg mechanikusan távolítsa el. 
Kis távolságból a tisztítandó felületet befújni majd a tisztítószert 
hagyja lecsurogni. A tisztítandó részek néhány másodperc alatt 
tisztává és szárazzá válnak. A tisztítandó darabok kiszerelése 
nem szükséges, ha a leoldott szennyeződés a folyadékkal el tud 
folyni. Figyelem: nem károsítja a beégetett lakkozást, fényezést 
/ nem használható műanyagokhoz és tömítésekhez! Csak ipari 
használatra. Használat előtt végezzen előzetes próbát a tisztítandó 
felületen.
 

Tulajdonságai:
Gyors erőteljes tisztításhoz, lerakódás mentes és gyors elpárolgás, 
eltávolít zsír, olaj, viasz, jelölőtoll, filc és golyóstoll nyomokat, 
gyantát és makacs szennyeződés lerakódásokat, minden fém felü-
letről. Maradék nélküli zsírmentesítéshez minden fém tárgynál, de 
használható lakkozás vagy ragasztás előtti előzetes tisztításhoz is. 

Tisztítás

000,00
nettó EUR

000,00
nettó EUR
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E x

5L/10L
1L

0,5L

400 ml
Cikkszám 170110

500 ml
Cikkszám 170104

400 ml
Cikkszám 170112

500 ml
Cikkszám 170100

1.000 ml
Cikkszám 170101

5.000 ml
Cikkszám 170105

10.000 ml
Cikkszám 170107

Tisztítóhab  
HUPclean

• Intenzív tisztítószer aktív habbal
 ablakokhoz, képernyőkhöz és  
 műanyagokhoz
• Csík- és foltmentes száradás
• Kiadós és bőrkimélő

Felhasználás HUPclean:
Csíkmentes száradó tisztítószer ablakokhoz, képernyőkhöz, 
műanyagokhoz, épületekhez, járművekhez és gépekhez.

Tulajdonságai:
HUPclean egy multifunkcionális tisztítózer mely garantálja a 
legnagyobb tisztaságot olaj, zsír, viasz és hasonló szennyeződé-
sek esetén.

Graffiti -eltávolító 
HUPgraffitiEx

• Eltávolítja a graffitiket, lakkot és  
 ragasztó maradékokat
• Tisztítja a betont, követ, fát és  
 kerámiát
• Mentes minden mérgező, maró és  
 ózonkárosító anyagoktól

Felhasználás HUPgraffitiEx:
Eltávolítja a lakkot, festéket, graffitit és ragasztómaradékokat. 
Problémamentesen tisztítja a szennyezett beton-, kő-, fal és 
fa felületeket valamint üveget, kerámiát, porcelánt és fém 
felületeket.

Tulajdonságai:
A HUPgraffitiEx ható- és  hajtóanyaga egyaránt mentes a 
mérgező, maró és ózonkárosító anyagoktól. Az ipar és kisipar 
szinte minden területén használható, valamint, szervizekben, 
nyomdákban, fényező műhelyeken, fém- és műanyagfeldolgozó 
iparban, épülettisztító társaságoknál, stb.

Univerzális tisztító  
HUPcleanMulti

• Multifunkcionális tisztító
• Legjobb tiszító hatás olaj, zsír és  
 viasz esetén
• Épületek, járművek és gépek  
 tisztításához

Felhasználás HUPcleanMulti:
Aktív habjának köszönhetően tisztít ablakot, tükröt, kemencét, 
üveget, képernyőt, műanyag felületeket stb. ipari és kisipari 
célokra egyaránt.

Tulajdonságai:
HUPcleanMulti Aktív habjának köszönhetően tisztít ablakot, 
tükröt, kemencét, üveget, képernyőt, műanyag felületeket stb. ipari 
és kisipari célokra egyaránt.

Címkeeltávolító  
HUPlableEx

• Maradéknélküli ragasztó- és címke  
 nyomok eltávolítás 
• Eltávolítja a bitumen és friss PU  
 hab maradékokat
• Erőteljes és anyagkímélő

Felhasználás HUPlableEx:
Nyom nélküli eltávolít ragasztómaradékot, címkét, kenőanyagot, 
bitument, friss PU –habmaradékot és makacs szennyeződéseket. 
Fém felületek végtisztításához (lakkozás előtt is) az ipar és a 
kisipar teljes területén. 
 

Tulajdonságai:
HUPlableEx egy erőteljes, mégis anyagkímélő szer, gyorsan és 
nyom nélkül elpárolog.
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Detail
Cikkszám 000000
400 ml
Cikkszám 170106

400 ml
Cikkszám 170108

Sűrített levegő spray  
HUPair

• Eltávolítja a port, piszkot és egyéb 
 lerakódásokat
• Hűtéshez és hibakereséshez rossz 
 alkatrészeknél

Felhasználás HUPair:
HUPair sűrített levegő spray hűtéshez és hibakereséshez  
túlhevült alkatrészek esetén.
Por, szennyeződés és egyéb lerakódások eltávolításáshoz 
számítógépeknél, tasztatúráknál, műszaki alkatrészeknél, irodai 
berendezéseknél, másolóknál, nyomtatóknál, stb.

Felhasználás HUPairXtra:
 Az állagmegóvás, karbantartás teljes területén elektromos 
berendezések, alkatrészek, számítógépek, finommechanikai 
késülékek, órák stb. esetén.
Por- és szennyeződés eltávolításához tasztatúrákon, 
számítógépházakban, kapcsolószekrényekben, mérő- és 
vezérléstechnikai készülékeknél, optikai berendezéseknél, 
HiFi- és videó készülékeknél, valamint moduloknál, nyomtatott 
áramköröknél, mágnesfejeken, fejegységeken stb. 
 

Tulajdonságai:
A HUPairXtra nem éghető – különösen jól használható elektro-
mos kontaktusok tisztításához. Alapos és száraz  tisztításhoz a 
nehezen hozzáférhető helyeken és érzékeny felületeken.

Sűrített levegő spray nem 
éghető HUPairXtra

• Elektromos kontaktusok  
 tisztításához készülékek és   
 alkatrészek esetén
• Por- és szennyeződés eltávolítása 
 kapcsolószekrényekben valamint  
 mérés-, vezérlés- és   
 szabályzástechnikánál
• IT - és telekommunikációs   
 berendezések, modulok tisztításához 

Tisztítás

000,00
nettó EUR

Detail
Cikkszám 000000

000,00
EUR netto

Bőrvédelem  
HUPskinProtect

• Védőfilm réteg által védi a bőrt
• Meggátolja a bőr érintkezését  
 olajjal, zsírokkal, kátránnyal,  
 festékkel és más anyagokkal
• A bőr légzésaktív marad és nem  
 szárad ki

250 ml
Cikkszám 170116

Felhasználás HUPskinProtect:
Mindennapos használatra az ipar és a kisipar területén.
Védi a kezeket és egyéb testrészeket védőfilm segítségével az 
olajjal, zsírokkal, kátránnyal, festékekkel, porral, szennyeződés-
sel és sok egyéb káros anyaggal való érinkezéstől. Sok anyag 
esetén megakadályozhatja az allergiás reakciókat, mivel a bőr és 
az anyag között egy védőfilm van jelen. 
 

Tulajdonságai:
HUPskinProtect megkönnyíti a bőr tisztítását. A bőr légzésaktív 
marad és nem szárad ki. Dermatológiailag tesztelt.

Kéztisztító krém  
HUPsoap 

Speciális kéztisztító krém a legmakacsabb 
szennyezõdések eltávolítására mint  
pl.: friss festék- és ragasztómaradék,  
olajok, kenõanyagok, kátrány,  
bitumen, gyanták, stb. 

• finom súrolószemcsékkel,  
 PU – õrlemény alapú
• pórusokig ható és kíméletes tisztítás
• a tisztítás szárító hatását  
 bõrtápláló módon ellensúlyozza
• takarékos felhasználású
• biológiailag jól lebomló

500 ml
Cikkszám 170126

3.000 ml
Cikkszám 170127

> 170127 (3 l)
Cikkszám 170129

HUPsoap

• 3 l

HUPsoap

• 10 l

Felhasználás HUPsoap:
Néhány grammnyit a száraz kézen el kell kenni, kevés vizet hozzá 
kell adni és gondos kézmosás után alaposan leöblíteni.
Takarékoskodjon a felhasználásával és kérjen hozzá tartozó 
adagolót is.

Tulajdonságok:
HUPsoap a legmakacsabb szennyezõdések eltávolítására mint pl.: 
friss festék- és ragasztómaradék, olajok, kenõanyagok, kátrány, 
bitumen, gyanták, stb.

10.000 ml
Cikkszám 170128

Adagoló HUPsoap,  
3 Liter -hez

• használható a cikkszámhoz: 170127 
• nemesacél csõvel
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40 x

80 x

80 x (27 x 22,5 cm)
Cikkszám 170118

Detail
Cikkszám 000000

000,00
Nettó EUR

Cikkszám 170406

00,00
Nettó EUR

40 x (27 x 25 cm)
Cikkszám 150600

Tisztítókendő  
HUPwipe

• Tisztít gépeket, berendezéseket és  
 műanyagokat
• Eltávolít vakrozsdát, zsírokat, filctoll nyomokat  
 és nikotinfoltokat
• A legmakacsabb szennyeződésekhez az ipar és 
 kisipar területén

Felhasználás HUPwipe:
HUPwipe ideális segítség a legkomolyabb szennyeződések 
eltávolításához mint pl.: vakrozsda, zsírok, ragasztó maradékok, 
olajok, korom, gyanták, filctoll nyomok, friss festéknyomok, 
kenőanyagok, nikotin és sok egyéb. Használható a legmakac-
sabb szennyeződések eltávolításához az ipar, a kisipar és a 
kézműipar területén egyaránt.

Adagoló fej  
„Target Control System“

A „Target Controll System“ egy stabil, flexibilis adagoló, melyet 
bármikor le is szerelhet. 
Sok HAUPA aerosol termékkel kompatibilis („Vaterventil“/Stem).
Előnye: még pontosabb, exaktabb fújás és adagolás. Praktikus, 
pontos és jól adagol.

Nem megfelelő a 170106, 170150, 170152, 170400  
cikkszámú termékekhez.

Felhasználás:
A HAUPA ipari törlőkendő kiválóan alkalmas kéz valamint 
szerszámok és munkafelületek tisztítására. Gyorsan és biztosan 
eltávolítja a makacs szennyeződést, úgy, mint zsírt, lakkot, olajat, 
kátrányt, tintát, szilikont, enyvet és még sok mást, így ideális 
segítője szervizeknek, irodáknak, háztartásoknak vagy akár uta-
zóknak. Ez a praktikus kendő egy oldószermentes ipari kéztisztító 
anyaggal (dermatológiailag tesztelt) van átitatva, érzékeny 
bőrűeknek is használhatják. A perforáció segítségével könnyű 
a kendők kivétele. A praktikus, stabil tároló doboz fedelének 
köszönhetően megakadályozza a kendők kiszáradását.  
Tartalma: 40 db. kendő, egyenként 17 x 25 cm. 
 

Tulajdonságai:
Gond nélkül eltávolít: zsírt, lakkot, olajat, kátrányt, tintát,  
szilikont, enyvet és sok mást …

Ipari tisztítókendők

• zsírt, lakkot, olajat, kátrányt,  
 tintát, szilikont,    
 enyvet és sok mást…
• Nélkülözhetetlen
 minden takarításnál

000,00
nettó EUR



-50°
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Detail
Cikkszám 000000
200 ml
Cikkszám 170404

400 ml
Cikkszám 170400

400 ml
Cikkszám 170402

Füstjelző -tesztspray  
HUPdetect

• Közvetlenül szimulájla a füstöt
• kb. 150 - 200 teszteléshez   
 elegendő
• gyors és megbízható

Felhasználás HUPdetect:
Ellenőrízze füstjelzőjét rendszeresen!
Ellenőrízze pl.: havonta ezzel a vizsgáló spray –el, hogy kizár-
hassa a műszaki hiba vagy a készülék szennyeződése okozta 
helyzeteket.  
 

Tulajdonságai:
• közvetlenül az égési füstöt szimulálja 
• elegendő kb. 150 – 200 teszteléshez 
• gyors és megbízható

Fagyasztó spray  
HUPcool

• Hibakereséshez az elektronika  
 területén
• Helyi hűtés akár -50°C -ig
• Felodja az összetapadt részeket

Felhasználás HUPcool:
HUPcool por, szennyeződések és egyéb lerakódások eltá-
volítására számítógépeken, tasztatúrákon, műszaki alkatrés-
zeken, irodai berendezéseken, másolókon, nyomtatókon, stb. 
Hűtéshez és hibakereséshez túlhevült alkatrészek esetén.

Fagyasztó spray  
HUPcoolXtra

• Hibakereséshez az elektronika  
 területén 
• A hajtógáz és a hatóanyag nem  
 éghető
• Helyi hűtés akár -50°C -ig

Felhasználás HUPcoolXtra:
Elektromos és elektronikai hibák gyors felderítéséhez. Hővel 
összefüggő hibák felderítéséhez elektronika, elektromosság, 
számítógép házak, kapcsolószekrények, mérő- és szabályzóbe-
rendezések, optikai készülékek, HiFi- és videókészülékek, vala-
mint modulok, nyomtatott áramkörök, mágnesfejek, fejegységek, 
porlasztók vagy befecskendezők, hőkapcsolók stb.  
 

Tulajdonságai: 
HUPcoolXtra egy fagyasztó spray, mellyel akár -30°C –os  
hűtést is elérhet. Az ellenállások és tranzisztorok lehűtésével 
megelőzheti a hő okozta károsodásokat  a forrasztás során

Vizsgálat

000,00
nettó EUR

... megoldások, melyek meggyőzik
Magyarország, POLY-NORM 2000 Kft., 1147 Budapest, Lőcsei út 81, Tel. 00361/461-0170, Fax 00361/321-1618, E-mail: haupa@polynorm2000.hu.

Az árak kereskedői nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák, 2019, 01. 31.-ig érvényesek. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelőséget nem vállalunk.


