Защита на автомобила
Защита от камъчета | Защита на кухини
Покритие на подподовите части

Защита на автомобила
Допълнителна услуга за клиентите ви
Употребяваните и ретро

С нашата продуктова гама за защита на купето можете да предложи-

автомобилите често се

те на своите клиенти допълнителни услуги. Технологиите за покритие

нуждаят от допълнителна

на шасито от летящи камъчета и опазване на кухините ще доприне-

защита от корозия.

сат за дългосрочно поддържане стойността на колата, удължаване
на живота и препродажбената и стойност. Освен това, защитата от
корозия означава допълнителна безопасност за пътниците.

Възможни са три области на приложение
ПОКРИТИЕ НА
ПОДПОДОВИТЕ ЧАСТИ

ЗАЩИТА
ОТ УДАРИ С КАМЪЧЕТА

ЗАЩИТА
НА КУХИНИ

• Висока устойчивост на износване
• Има допълнителни шумоизолиращи свойства
• PVC съвместимост

• Висока устойчивост на износване
• Възпроизвеждане на оригинални
OEM текстури
• Смесва се с боя в цвета на превозното средство

• Добри свойства на плъзгавост
• Продукти, специфицирани от
производителите
• TEROSON WT 450 AQUA , който
е без миризма е идеален за
ремонт на превозното средство

TEROSON WT R2000 AQUA и TEROSON WT S3000 AQUA подобряват

TEROSON WT 450 AQUA

вашия ЛОС баланс (0 % ЛОС) и в същото време предлагат отлични

Защита на кухини

експлоатационни качества
• Отлична съвместимост с OEM PVC покрития
• Отлична абразивна устойчивост

Гъвкав и екологичен, защита на всички
кухини в двигателя, например във
врати, колонки и прагове.

• Без напукване при ниски температури
• Не капе при високи температури

TEROSON WT R2000 AQUA
Покритие на подподовите части

TEROSON WT S3000 AQUA
Защита от удари с камъчета
Намерете подходящото оборудване
на стр.110

Защита на автомобила

AQUA - Предимства на продуктите на водна основа

Teroson WT S3000 AQUA (известен като TEROTEX Super 3000 Aqua)
Защита от удари с камъчета на водна основа

Намерете вашия продукт
Защита от удари с
камъчета

TEROSON
WT S3000 AQUA

TEROSON
SB S3000

TEROSON
SB 3140

TEROSON
MS 9320 SF*

Субстрати
Необработена стомана
Необработен алуминий
Метал с цинково покритие
Метал с Е покритие
Грунд за боядисване
Боя
PVC

Кратка информация

Приложение:

• Продуктова основа:дисперсия
на водна основа
• Цвят: черен, сив или светъл
(смесим с боя на водна основа)
• Не се стича
• Отлична устойчивост на абразия
• Не сляга, не се напуква
• UV устойчив и може да се боядисва
• Не съдържа ЛОС, няма мирис
на разтворител
• Специфицирани от производителите

• Отлична устойчивост на износване от удари от камъчета,
покритие на шасито и точкови
ремонти
• Възпроизвежда всички различни видове OEM текстури
за брони, прагове, странични
панели, шасита
• Светъл продукт, смесим с боя
на водна основа
• Ефективен за потушаване на
вибрационен шум
• Съвместимост с OEM PVC
покрития

PP/EPDM (грундиран)

Размери на опаковки
Кутия 1 л светъл
Кутия 1 л сив
Кутия 1 л черен

IDH No.
1335491
N/A*
882415

Технически данни
Може да се боядисва

TEROSON SB S3000 (известен като TEROTEX Super 3000)
Защита от удари с камъчета

На база на разтворител
Без разтворител

Кратка информация

Приложение:

Не съдържа ЛОС

• Основа на продукта: синтетична
смола
• Цвят: черен или светъл
• Не се стича
• Добра абразивна устойчивост
• Може да се боядисва

• За устойчивост на износване на
видимите части на автомобила
• Възпроизвежда всички различни видове OEM текстури
за брони, прагове и странични
панели
• Светъл продукт, смесим с боя
на основа на органичен разтворител

светъл, сив,
черен

Цвят

светъл, черен

светъл, черен

бежов, сив,
черен

Смесване с оригинални бои на база на
разтворител
Възпроизвеждане на OEM текстури
Да се ползва по предназначение

Размери на опаковки
Кутия 1 л светъл
Кутия 1 л черен

IDH No.
N/A*
767199

Ремонт на място
Продуктова основа
Силан модифициран полимер
Синтетични смоли
Водна синтетична дисперсия
„Подробности на стр. 68

TEROSON SB 3140 (известен като TEROSON Спрей против удари с камъчета)

Спрей против удари с камъчета

Може също така да ви бъде от полза
TEROSON UBC ПИСТОЛЕТ С
РЕЗЕРВОАР

TEROSON UBC ПИСТОЛЕТ ПОД
НАЛЯГАНЕ

За текстури от груба до фина.
Продуктът може да остане за
няколко дни без почистване.

За текстури от груба до фина.

Подробности на стр. 112

Подробности на стр. 112

Работите в малка област на приложение?
За всяко приложение Хенкел осигурява продукт в спрей опаковка

Кратка информация

Приложение:

Опаковки

IDH No.

• Продуктова основа: синтетична
смола
• Цвят: черен или светъл
• Време за втвърдяване; приблизително 2 ч.
• Абразивна устойчивост
• Подходящ за боядисване

• За малки поправки, като ремонт
на малки изолирани части и
освежаване на локалните неизправности след авариен ремонт
• Запазва всички видове
фабрично положени покрития
на дъното
• Боядисване на грундирани,
покрити метали или боядисани
части
• Отличен за пръскане на фини
текстури

Кутия спрей 150
мл светъл
Кутия спрей 500
мл черен

N/A*

*Не се предлага в България

N/A*

Намерете подходящото оборудване
на стр.110

Защита на купето / защита от удаpи с камъчета

Абразивна устойчивост

TEROSON WT R2000 AQUA (известен като TEROTEX Record 2000 Aqua)
Покритие на водна основа за подподовите части

Намерете вашия продукт
Покритие на
подподовите части

TEROSON
WT R2000
AQUA

TEROSON
RB R2000 HS

TEROSON
WT S3000
AQUA*

TEROSON
WX 970

TEROSON
SB 3120

TEROSON
WX 210

Субстрати
Необработена стомана
Необработен алуминий
Метал с цинково покритие
Метал с Е покритие
Грунд за боядисване

Кратка информация

Приложение:

• Продуктова основа: дисперсия
на водна основа
• Цвят: черен
• Може да се боядисва
• PVC съвместимост
• Не съдържа ЛОС, няма мирис
на разтворител
• Много високо съдържание на
твърди вещества - отлична
устойчивост на износване

• Идеален за възпроизвеждане на
повечето ОЕМ текстури за дългосрочна защита на шасито
• Отлична съвместимост с всички
ОЕМ покрития
• Намалява вибрационните
шумове
• Леко гъвкав дори и в студени
условия; не се забелязват пукнатини

Размери на опаковки
Кутия 1 л, черен

IDH No.
1335490

Боя
Покрития с восък
PVC
Битум
Използва се за;

TEROSON WT R2000 HS (известен като TEROTEX Record 2000 HS)
Покритие на под подовите части

Базово покритие
Бърз ремонт
Аерозолен спрей кутия
Ремонт на съществуващо
покритие на шасито
Технически данни
На база на разтворител
На водна основа
Цвят

сив, черен

бял, сив,
черен

черен, сив,
светъл

антрацит

Без ЛОС

471,2 г/л

Без ЛОС

395,6 г/л

черен

бежов

Кратка информация

Приложение:

• Продуктова основа: каучук и
смоли
• Цвят: черен, сив или бял (смесим с боя с органичен разтворител)
• Съдържание на ЛОС: 471,2 г/л
• Може да се боядисва
• Високо съдържание на твърди
вещества - отлична устойчивост
на износване

• Идеални за съхраняване и
допълване на съществуващите
покрития на шасито и точкови
ремонти
• Възпроизвеждане на всички
OEM текстури
• Удължен живот на защитата на
шасито
• Покриване на грундирани,
покрити метали или боядисани
части
• Леко гъвкав дори и в студени
условия; не се забелязват пукнатини

Абразивна устойчивост
ЛОС

Размери на опаковки
Кутия 1 л, бял
Кутия 1 л, сив
Кутия 1 л, черен

IDH No.
N/A*
N/A*
N/A*

Продуктова основа
Восък и антикорозионни
агенти

TEROSON WX 970 ( познат като TEROTEX Wax)
Восъчно покритие на шасито

Восъци, полимери и антикорозионни добавки
Каучук и смола
Синтетична дисперсия на
водна основа
*Подробности на предната страница

Може също така да ви бъде от полза
TEROSON UBC ПИСТОЛЕТ
С РЕЗЕРВОАР

TEROSON UBC ПИСТОЛЕТ ПОД
НАЛЯГАНЕ

За текстури от груба до фина.
Продуктът може да остане за
няколко дни без почистване.

За текстури от груба до фина.

Подробности на стр. 112

Подробности на стр. 112

Кратка информация

Приложение:

• Основен продукт: восъци и
антикорозионни агенти
• Цвят: антрацит
• Съдържание на ЛОС: 395,6 г/л
• Не провисва
• Без битум

• Покриване на пукнатини в
съществуващите покрития на
шасито
• Проектиран за ретуширане и
след поправките
• Спира проникването на вода
• Изгражда слой до 1 mm при
еднократно приложение
• Може да се използва за покрития на основата на PVC, PVC
восък, битум / гума и каучук /
смола

*Не се предлага в България

Размери на опаковки
Кутия 1 л
Бидон 60 л

IDH No.
N/A*
N/A*

Намерете подходящото оборудване
на стр.110

Защита на шасито /Подподово покритие

Повърхностно покритие

TEROSON SB 3120 (известен като TEROSON подподово покритие)
Покритие на шасито, спрей
Кратка информация

Приложение:

• Продуктова основа: каучук и
смоли
• Цвят: черен
• PVC съвместимост
• Може да се боядисва

• Запазва всички видове
фабрично положени покрития
на дъното
• За малки поправки, като ремонт
на малки изолирани части и
освежаване на локалните неизправности след авариен ремонт
• Допълва съществуващите
защитни покрития от PVC или
на основа на каучук / смоли
• Покритие на боядисани и / или
грундирани части

Намерете вашия продукт

Опаковки
IDH No.
Кутия спрей 500мл N/A*

Защита на кухини

TEROSON
WT 450 AQUA

TEROSON
WX 400

TEROSON
WX 350

TEROSON
WX 215

Субстрати
Необработена стомана
Необработен алуминий
Метал с цинково покритие
Метал с Е покритие
Грунд за боядисване
Боя
Восъчни покрития
Технически данни
ЛОС

< 1г/л

370,5 г/л

484,5 г/л

бежов

полупрозрачен

бежово кафяв

бежов

до 130 °C

до 120 °C

до 130 °C

до 120 °C

Без мирис

TEROSON WX 210 ( познат като TEROTEX Multi-Wax Spray)
Восъчно покритие на шасито
Кратка информация

Приложение:

Опаковки

• Продуктова основа: восък и
антикорозионни агенти
• Цвят: бежов полупрозрачен
• Без битум
• Добри качества на плъзгавост
• Не капе

• Антикорозионен восък за опазване на купето на превозното
средство и застрашените от
ръжда места в областта на двигателя.
• Подходящо за дългосрочна
защитата
• Прониква добре в пространствата, които трябва да бъдат
защитени
• Леко напръсканите каучукови
изделия добиват матова политура и свеж вид

Кутия спрей 24 x N/A*
500 мл (дисплей)
Кутия спрей 500мл N/A*

IDH No.

Цвят
Устойчивост при температура
(максимум 1 час)
Продуктова основа
На база на разтворител
Водоустойчиви восъци с анти корозионни
агенти
Восъци с анти корозионни агенти
Аерозолен спрей кутия

TEROSON WT 450 AQUA (известен като TEROTEX HV 450 Aqua)
Защита на кухини на водна основа
Кратка информация
• Продуктова основа: восък и
антикорозионни агенти
• Цвят: бежов
• Не съдържа ЛОС няма неприятен мирис на разтворител
• На водна основа

*Не се предлага в България

Опаковки
Кутия 1 л
• За защита на всички кухини
напр. във врати, колони, прагове и в областта на двигателя
• Добри качества на плъзгавост
• Вграден инхибитор на корозия
• Няма пукнатини или не капе при
екстремни температури
Приложение:

IDH No.
1335488

Защита на шасито /Подово покритие / Защита на кухини

Способност за проникване

TEROSON WX 400 ( познат като TEROTEX HV 400)
Защита на кухини (полупрозрачен)
Кратка информация

Приложение:

• Продуктова основа: восък и
антикорозионни агенти
• Цвят: полупрозрачен
• Съдържание на летливи органични съединения: 370,5 г/л
• Устойчивост на висока температура
• Отлични качества на плъзгавост
• Продукти, специфицирани от
производителите

• За защита на всички кухини
напр. във врати, колони, прагове и в двигателния отсек
• Създава водоотблъскващ филм
• Инфилтрира и премахва влагата
• Може също така да се прилага
при ниски температури ( от 10
° С)

Размери на опаковки
Кутия 1 л
Кутия 10 л
Бидон 60 л

IDH No.
784176
N/A*
N/A*

TEROSON WX 350 ( познат като TEROTEX HV 350)
Защита на кухини (бежово-кафяв)
Кратка информация

Приложение:

• Продуктова основа: восък и
антикорозионни агенти
• Цвят: бежово-кафяв:
• Съдържание на летливи органични съединения: 484,5 г/л
• Устойчивост на висока температура
• Добри качества на плъзгавост
• Продукти, специфицирани от
производителите

• За защита на всички кухини
напр. във врати, колони, прагове и в областта на двигателя
• Минимално прокапване след
нанасяне

Размери на опаковки
Кутия 1 л
Кутия 10 л
Бидон 60 л

IDH No.
N/A*
N/A*
N/A*

TEROSON WX 215 ( познат като TEROSON спрей за кухини)
Спрей за кухини
Кратка информация

Приложение:

Опаковки

• Продуктова основа: восък и
антикорозионни агенти
• Цвят: бежов
• Добри качества на плъзгавост
• Устойчивост на висока температура
• Продукти, специфицирани от
производителите

• Идеален за защита от корозия в
кухини след ремонт
• Тръбата за удължаване на струята осигурява допълнителен
достъп в кухините, например
във вратите и двигателното
отделение

Кутия спрей 500мл N/A*

Може също така да ви бъде от полза
TEROSON VR 20
И двете лепилни повърхности
трябва да бъдат почистени от
масла и греси и без влага и прах.
Обработете лепилните повърхности с TEROSON VR 20.
Подробности на стр. 104

TEROSON CUP ПИСТОЛЕТ ПОД
НАЛЯГАНЕ
За консервиране на кухини, за
най-фините изпарения

Подробности на стр. 112

IDH No.

Защита на автомобила
Звукоизолация

TEROSON BT SP100 (известен като TERODEM SP 100 Alu)
Шумозаглушаващ панел - намалява вибрационно обусловения шум

Звукоизолация
От въздушно обусловен и/или вибрационен шум
Хенкел разработи звуко-

За двата източника на шум в превозни средства, ние предлагаме

изолиращи материали за

специална технология: Битумните подложки се препоръчват най-ве-

намаляване на вибрацио-

че за вибрационен шум, докато полиуретановите подложки са спе-

нен и въздушно обусловен

циализирани за въздушно обусловен шум.

шум.

Кратка информация

Приложение:

• Продуктова основа: ламиниран
битум

• Самозалепващият се панел
се използва за намаляване на
шума и вибрациите
• Той е идеален за намаляване
на шума и вибрациите на автомобилните врати, за капака на
двигателя и за всички други
вътрешни панели
• Сцепление; чувствителен на
натиск / самозалепващ

• Цвят: сив
• Плътност: 3,7 кг/м²
• Размер на панела: 50 x 25 cm

Опаковки
Картонена кутия
6 подложки /
50 x 25 cm

IDH No.
N/A*

Сферите на приложение на акустичните панели за защита са например: калници, врати, странични панели, подови панели, багажни
те може да бъде заглушен с помощта на акустична пяна TEROSON
PU 9500. Продуктът също така помага да се защитят сухи кухините в
каросерията на автомобила, например прагове, колонки и т.н.

TEROSON BT SP300 (известен като TERODEM SP 300)
Шумозаглушаващ панел/Намалява вибрационния шум
Кратка информация

Приложение:

• Продуктова основа: битум
• Цвят: черен
• Плътност: 5,16 г/м²
• Размер на панела 50 x 50 cm,
100 x 50 cm

• Шумозаглушаващ панел за
намаляване на структурния шум
• Той е идеален за подови панели,
в купето и шасито
• Гъвкав, влива се в ръбове и
ъгли, когато се нагрее
• Сцепление; чувствителен на
натиск / самозалепващ

Намерете вашия продукт
Звукоизолационни панели

TEROSON
BT SP100

TEROSONBT
SP300

TEROSON
PU 250 SD

TEROSON
PU SP200

TEROSON
BT 350

Размери на
опаковки
Картонена кутия
4 подложки /
50 x 50 cm
Картонена кутия
4 подложки
100 x 50 cm

IDH No.
N/A*

N/A*

TEROSON
PU 9500

Приложение
Въздушно обусловен шум
Вибрационен шум

TEROSON BT350 (известен като шумозаглушаващи плоскости)
Шумозаглушаващ панел - намалява вибрационния шум

Технически данни
Продуктова основа
Плътност
Слой

битум / ламиниран

Битум

полиуретан

полиестерна
пяна

Битум

2-K
полиуретан

3,7 кг/м²

5,16 кг/м²

2,8 кг/м²

0,3 кг/м²

0,35 кг/м²

35 кг/м²

прибл.
2,2 мм

прибл.
2,6 мм

прибл.
2,8 мм

прибл.
10 мм

прибл.
10 мм

сив

черен

черен

черен

черен

сив

50 x 25 cm

50 x 50 cm
панели /
100 x 50 cm
панели

50 x 25 cm

100 x 50 cm

100 x 50 cm

200 мл кутия

Кратка информация

Приложение:

• Продуктова основа: битум
• Цвят: черен
• Плътност 2,8 кг/м²
• размер на панела 50 x 25 cm

• Самозалепващ
• Лесен за боравене
• Гъвкави битум / пластмасови
панели за ефективно намаляване на шума по всички
големи метални повърхности на
колата или дома, като например вътрешността на врати,
вътрешността на калника,
подови панели, гаражни врати,
мивки и первази на прозорците.

Чувствителен на натиск
Самозалепващ
Възпрепятстващ горенето
Цвят

Размер на панела

*Не се предлага в България

Размери на
опаковки
Картонена кутия
6 подложки
50 x 25 cm

IDH No.
N/A*

Защита на шасито / звукоизолация

капаци и моторни покривала. Въздушно обусловеният шум в кухини-

TEROSON PU SP200 (известен като TERODEM SP 200)
Шумозаглушаващ панел - намалява въздушно обусловения шум
Кратка информация

Приложение:

• Продуктова основа: полиуретанова пяна
• Цвят: черен
• Плътност 0,3 кг/м²
• Размер на панела 100 x 50 см

• Панел от пяна с PU защитна
ципа за потискане на въздушно
обусловения шум в капака на
двигателя и багажника
• Устойчив на масло, гориво,
топлина и вода
• Възпрепятства горенето - отговаря на DIN 75200, MVSS 302
• Адхезия; чувствителен на
натиск / самозалепващ

Размери на опаковки
Картонена кутия
2 подложки
100 x 50 cm

IDH No.
268286

Спрей за заглушаване на шума
От въздушно и/или вибрационно обусловен шум
Днес производството на автомобили масово прилага спрей продукти за намаляване на шума в каросерията на превозното средство или като покритие за шасито. Тези продукти също са на разположение за ремонт на превозните средства.

Кратка информация

Приложение:

Опаковки

IDH No.

• Продуктова основа: Полиестерна пяна
• Цвят: черен
• Плътност 0,3 кг/м²
• Размер на панела 100 x 50 см

• Акустичен профил
• Самозалепващ
• Лесно полагане
• Устойчив на масло, гориво, вода
• Възпрепятстващ горенето отговаря на DIN 75200 75200
• Меки, самозалепващи шумозаглушителни подложки за капака
на двигателя и багажника, също
подходящи за защита на багаж.
За заглушаване, анулиране и
намаляване шума в колата.

Картонена кутия
2 подложки /
100 x 50 cm

N/A*

TEROSON PU 9500 (известен като TEROFOAM)
Звукоизолационна пяна
Кратка информация

Приложение:

Опаковки

• Продуктова основа: 2K полиуретан
• Цвят: сив
• Плътност 35 г/м²
• Възпрепятства горенето
• Продукти, специфицирани от
производителите

• Блокира преминаването на въздушно обусловен шум в празните кухини (например A, B и
C-колони, праговете и купето)
• Предотвратява шума и вибрациите (NVH)
• Подходящ за преправяне на
предварително изработени
акустични части.
• Осигурява уплътнение срещу
вода и прах
• Адхезия: самозалепващ/ пяна

Кутия спрей 200мл 939813

*Не се предлага в България

IDH No.

АКУСТИЧНИ ТЕКСТУРИ

АКУСТИЧНИ ПОКРИТИЯ

Възпроизвеждане на широки слоеве за намаля-

Прилагането на покритие за защита от летящи

ване на вибрационно обусловен шум.

камъчета намалява вибрациите и шума.

Защита на шасито / звукоизолация

TEROSON PU 250 SD (известен като Шумозаглушаващи подложки)
Шумозаглушаващ панел - намалява въздушно обусловения шум

TEROSON MS 9320 (известен като TEROSTAT 9320 SF)
Уплътнител за шевове за OEM финиш, нанасяне спрей или четка
Кратка информация

Приложение:

• Продукт; силан модифициран
полимер
• Цвят; черен, сив, охра
• Възможност за боядисване
след 30 мин. до 3 дни след полагането
• Време за формиране на кора:
около 10 мин
• Устойчив на провисване
• Без изоцианати, без разтворители.

• Уникална система за полагане,
която възпроизвежда плоски и
широки слоеве с OEM текстура.
• Възможно нанасяне със спрей
и с четка
• Добра адхезия към широка гама
субстрати без праймер
• Отлична устойчивост на UV и
атмосферни влияния
• Бързо втвърдяване
• Преди втвърдяване може да
се подложи на точково заваряване.

Размери на опаковки
Опаковка 300 мл
охра
Опаковка 300 мл
сив
Опаковка 300 мл
черен

IDH No.
1358059
1357960
N/A*

Teroson WT S3000 AQUA (известен като TEROTEX Super 3000 Aqua)
Защита от удари с камъчета на водна основа
Кратка информация

Приложение:

• Продуктова основа: дисперсия
на водна основа
• Цвят: черен, сив или светъл
(смесим с боя на водна основа)
• Не се стича
• Отлична устойчивост на абразия
• Не сляга, не се напуква
• UV устойчив и може да се боядисва
• Не съдържа ЛОС, няма мирис
на разтворител
• Продукти, специфицирани от
производителите

• Отлична устойчивост на износване от удари от камъчета,
покритие на шасито и точкови
ремонти
• Възпроизвежда всички различни видове OEM текстури
за брони, прагове, странични
панели, шасита
• Светъл продукт, смесим с боя
на водна основа
• Ефективно намалява вибрационните шумове
• Отлична съвместимост с OEM
PVC покрития

Размери на опаковки
Кутия 1 л светъл
Кутия 1 л, сив
Кутия 1 л, черен

Може също така да ви бъде от полза
TEROSON VR 20
На основата на разтворители,
универсален продукт за подготовка на повърхността, например на автомобилни прозорци
и части, изработени от стъкло,
пластмаса и метал.

Подробности на стр. 104
*Не се предлага в България

TEROSON WIDESTREAM
Накрайник
За прилагането на широк спектър акустични покрития с оригинална OEM текстура. С фина
резба за алуминиеви картуши

Подробности на стр. 115

IDH No.
1335491
N/A*
882415

