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Анаеробни осигурители 
 и уплътнители за резби

• Втвърдяват между метални повърхности, в отсъствието 
на  кислород. 
• Уплътнители - използват се като заместители на 
тефлонови ленти при уплътняване на инсталации, ра-
ботещи с газ, вода, LPG, въглеводороди, масла и други 
химикали.  
• Анаеробни осигурители за резби. Лепилото предотвратя-
ва нежелано развиване, причинено от вибрации, механич-
ни удари и термични смущения, предпазва съединенията 
от корозия. 
• Времена за постигане на функционална якост 2 - 6 часа.  
• Максимална якост  - 24 часа.

LOXEAL 53-14
Уплътнител  за резби - пневматични и 
хидравлични. Сертификати по различ-
ни европейски стандарти, като DVGW 
(газове), NSF, WRAS (питейна вода), KTW, 
BAM (кислород).
За резба до ¾’’, максимална хлабина – 
0.15 mm. Максимално усилие на раз-
виване –18 N.m. Работна температура –  
от -55°C до +150°C 

LOXEAL 55-03
Осигурител за резби - средна  
якост
Подходящ за използване и върху  
омаслени повърхности. Сертифициран 
за питейна вода  и газ – WRAS и DVGW. 
За резба до M36, максимална хлабина– 
0.20 mm. Максимално усилие на разви-
ване – 23 N.m. Работна температура -  
от -55°C до +150° C

LOXEAL 83-54 
Осигурител за резби - висока  
якост  
Подходящ за универсална употреба.
За резба до M20, максимална хлабина– 
0.15 mm. Максимално усилие на разви-
ване – 35 N.m. Работна температура -  
от -55°C до +150°C

LOXEAL 70-14
Анаеробен осигурител, проникващ – 
Проникващ осигурител с висока якост, 
за много финни резби. За резба до M5, 
максимална хлабина– 0.07 mm. Макси-
мално усилие на развиване – 25 N.m.  
Работна температура - от -55°C до 
+150°C

LOXEAL 85-56 

Oсигурител за резби - висока  
якост 
За резба до M56, максимална хлабина – 
0.30 mm. Максимално усилие на разви-
ване –40 N.m. Работна температура –  
от -55°C до +150°C 

LOXEAL 86-72
Осигурител за резби висока  
якост
Високо температурен осигурител за рез-
би до 2’’. Сертифициран за газ – DVGW.  
Mаксимална хлабина– 0.30 mm. Макси-
мално усилие на развиване – 35 N.m. Ра-
ботна температура - от -55°C до +230°C

Анаеробни гарнитури за метални 
повърхности 

• Изключително подходящи при сглобяване на 
скоростни кутии, помпи, диференциали и др. 
• Устойчиви на вибрации, нагряване, масло 
и други промишлени флуиди.

LOXEAL 58-14
Анаеробен уплътнител -  
универсален
Максимална хлабина 0.50 mm. Макси-
мална якост на опън - 8 N/mm2. Работна 
температура от  -55°C до +150°C

LOXEAL 58-31
Анаеробен уплътнител  - еластичен, 
устойчив на висока температура, 
масло и гориво и на високи динамич-
ни натоварвания
Максимална хлабина 0.50 mm. Макси-
мална якост на опън - 10 N/mm2. Работ-
на температура от  -55°C до +180°C

LOXEAL 59-10
Анаеробен уплътнител  с висок вис-
козитет, за скоростни кутии на ками-
они и трактори.
Максимална хлабина 0.50 mm. Макси-
мална якост на опън - 8 N/mm2. Работна 
температура от -55°C до +200°C
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Анаеробни лепила за цилиндрични 
детайли (лагери, втулки и други)

• Намаляват нуждата от малки допуски. Чрез запълване 
на всички хлабини разпределят равномерно усилията и 
предотвратяват фретинг корозията. 
• Времена за постигане на функционална якост 2 - 6 часа. 
Максимална якост  - 24 часа.

LOXEAL 82-33
Лепило за цилиндрични детайли с 
висока якост, за омаслени повърх-
ности
Mаксимална хлабина– 0.10 mm.  
Максимална якост на срязване –  
22 N/mm2. Работна температура -  
от -55° до +150°C

LOXEAL 83-03
Лепило за цилиндрични детайли 
Много бърза фиксация, подходящо 
и за уплътняване. 
Mаксимална хлабина– 0.20 mm.  
Максимална якост на срязване – 
35 N/mm2. Работна температура -  
от -55° до +200° C

LOXEAL 85-21
Лепило за цилиндрични детайли
Много бърза фиксация. За големи 
валове - до 11/4’’ 
Mаксимална хлабина – 0.20 mm.  
Максимална якост на срязване – 
35 N/mm2. Работна температура -  
от -55° до +200° C

LOXEAL 89-51
Лепило за цилиндрични детайли 
- пастообразно за употреба при 
повредени валове и резби
Mаксимална хлабина– 0.30 mm.  
Максимална якост на срязване – 
30 N/mm2. Работна температура -  
от -55° до +150° C

LOXEAL Активатор 11
Активатор анаеробни лепила 
За ускоряване на залепването при 
ниски температури, големи хлаби-
ни,  неактивни или пасивни повърх-
ности.

Секундни лепила
• Цианакрилатни лепила. Фиксират за секунди, 
подходящи за разнородни материали и за малки детайли.

LOXEAL 43S
Секундно лепило 
Универсално лепило, подходящо за гу-
ма, кожа, дърво и пластмаса;
Работна температура от -50°C до +80°C

LOXEAL 41 
Секундно лепило 
Много бързо;
Одобрено за гума и пластмаса (EPDM)
Втвърдяване: 1-2 sec.
Работна температура от -50°C до +80°C

LOXEAL 47
Секундно лепило-гел
За големи хлабини и вертикални повърх-
ности. Втвърдяване: 25-35 sec. Работна 
температура от -50°C до +80°C

LOXEAL 29
Секундно лепило 
Със съдържание на каучук;
Висок вискозитет, за големи хлабини. 
Подходящо за пластмаса, гума, метал. 
Висока издържливост на удари и вибра-
ции; Втвърдяване: 60 sec. Работна тем-
пература от -50°C до +80°C

LOXEAL Активатор 7
Активатор за цианакрилатни лепила
Подобрява адхезията към трудно-лепи-
ми пластмаси.

LOXEAL UV
UV Лепила
Втвърдяват за секунди от въздейст-
вието на светлина. Не пожълтява 
във времето. За залепване на стък-
ло, кристал, метали и някои пласт-
маси. Работна температура от -500C 
до +1200C
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Силиконови гарнитури
• Без отпускащ ефект - контролирани хлабини без нужда 
от донатягане. Запълват всички празнини - намалява се 
нуждата от фина повърхностна обработка на фланеца. 
• Частите могат да бъдат лесно демонтирани, дори и 
след продължителна употреба. След пълно втвърдяване 
издържа на високо налягане.

LOXEAL 59-20
Силиконова гарнитура, без мирис, ус-
тойчива на масла, сива
Еднокомпонентен влaгоустойчив сили-
кон. Осигурява изключително гъвкаво 
уплътнение между повърхностите. За 
скоростни кутии, помпи, фланци. Устой-
чив на вибрации, масло, газ. Работна тем-
пература от -500C до +1800C

LOCTITE 5910
Оксимен силикон за фланци -  
черен
Еднокомпонентен влaгоустойчив сили-
кон. Изключително гъвкаво уплътнение. 
За скоростни кутии, помпи, фланци. Ус-
тойчив на вибрации, масло, газ. Работна 
температура от -500C до +2000C

LOCTITE 5699
Оксимен силикон за фланци - сив
Бързо втвърдяващ силикон за запълва-
не на хлабини до 6 mm. Не предизвиква 
корозия. Слаб мирис, не въздейства на 
ламбда-сондите. Устойчив на антифри-
зи и масла. Температурен диапазон до 
+2000C. Сертифициран от Toyota, Nissan, 
Honda, Mitsubishi и Hyundai.

ULTRA BLACK GASKET 82180
Оксимен силикон за фланци -  
черен
Бързовтвърдяващ, без мирис, некоро-
зивен. Високи еластичност и маслоус-
тойчивост. За картери, капаци, смука-
телни колектори и трансмисии.Работна 
температура от -54°C до +315°C. 

ULTRA GREY GASKET 82194
Оксимен силикон за фланци - сив  
Бързовтвърдяващ, без мирис, некоро-
зивен. Високи еластичност и маслоус-
тойчивост. За картери, капаци, смука-
телни колектори и трансмисии. Работна 
температура от -54°C до +315°C.  Изклю-
чително подходящ за японски автомо-
били.

ULTRA COOPER 81878 
Оксимен силикон за фланци 
Високотемпературен RTV силикон за 
турбокомпресорни и форсирани двига-
тели. Без мирис, некорозивен. С изклю-
чителни адхезия, маслоустойчивост, 
еластичност. Работна температура от 
-540C до +3710C

WK-148
Черен силикон - изоцианатен
Водоустойчив, високоеластичен, HT си-
ликон. Изключително подходящ  и за 
каросерийни ремонти. Работна темпе-
ратура от -500C до 2500C

Епоксидни лепила и течни метали
• Лепят широка гама материали като дърво, метали, 
твърди пластмаси и стъкло. 
• Осигурява здраво и издържливо свързване. 
• С висока якост на свързване и обелване.

WEKEM WS-360
2 комп. епоксиден метал
За бързи ремонти на алуминиеви и 
стоманени детайли, издръжливост до 
+300оС. Директно нанасяне и залепва-
не или изграждане. Залепва към влаж-
ни повърхности и се втвърдява под во-
да. Може да се разпробива, запълва и 
боядисва.

WEKEM WS-362
Двукомпонентен течен метал
На епоксидна основа, бързо втвърдява. 
За ремонт на стомана, алуминий и ме-
тал. Запълва пукнатини. Може да се об-
работва механично след кратко време, 
да се  разпробива и шлайфа.
Работна температура -350C до +3000C.
Одобрение от ФОРД.

WEKEM WK-5 
5 минутно прозрачно двукомпонент-
но епоксидно лепило 
Подходящо за приложения, изискващи 
прозрачно лепене. Работна температура 
от -400C до +1000C
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PERMATEX 21351
Лепило за клеми на реотани на задно-
то стъкло
Бързo и лесно залепя клеми-
те към реотана на задното стъкло.  
Комплектът осигурява бърз, лесен, ев-
тин и  висококачествен ремонт. 

PERMATEX 15067
Лепило за ремонт и възстановяване 
на реотаните на задното стъкло
Осигурява евтин и висококачествен ре-
монт на нагревателя на задното стъкло.  
Електропроводимо.

Rearview mirror adhesive
Лепило за огледало за обратно виж-
дане
Служи  за монтаж на стойката на огледа-
лото за обратно виждане към челното 
стъкло.

Технически спрейове

WEKEM WS-74
Силиконов спрей
Проникваща силиконова смазка, 
предпазваща металните части от 
корозия и гумените детайли от 
стареене. Не привлича прах, устойчив 
на вода. Предотвратява замръзване.

WEKEM WS-90
Препарат за отстраняване на гарниту-
ри
Изключително подходящ за отстранява-
не на стари гарнитури и за премахване 
на всички видове силикони, бои и други 
замърсители от метални повърхности.

WEKEM WS-130
Спрей за откриване на течове
За откриване и на най-малките изтича-
ния на газове като въздух, хлор, пропан-
бутан, ацетилен, метан. Работна темпера-
тура от 00C до +500C. След напръскване 
образува мехури на мястото на теча.

 WEKEM WS-267
Грес на спрей
Осигурява трайна защита и смаз-
ване на всички видове метални по-
върхности. Предпазва от солена 
вода, вода и корозия. Работна тем-
пература от -300C до +1200C

WEKEM WS-367
Спрей грес-високи натоварвания 
Предпазва третираните повърх-
ности от износване и наранявания 
при високи натоварвания и от ко-
розия. Защитава от солена вода и от 
вода под налягане. 

WEKEM WS-2000
Обезмаслител за професионална 
употреба
Премахва мазнини, масла, мръ-
сотия, сажди. Идеален за под-
готовка на повърхности пре-
ди залепване и за монтаж. 
Бързо безостатъчно изпаряване. 
На разположение и като спрей! 

WEKEM WS-320
Спрей за заварки
Защита при електрически и газови 
заварявания. Предпазва дюзите и 
работните повърхности от заваръч-
ните пръски.

PERMATEX 79/DA
Преобразовател на ръжда
Унищожава старата ръжда  и предо-
твратява  появата на нова.  Образу-
ва устойчиво черно полимерно по-
критие, което може да се боядисва. 

WEKEM ANTI-SEIZE
Противозаклинващи смазки, до 
11000C
За предпазване от заклинване, при-
чинено от температурно разшире-
ние. Предпазва от корозия, обга-
ряне. Високо пречистени смеси от 
алуминий, мед и графит. Може да се 
използват при монтаж за да се из-
бегне задиране и корозия. 
Паста или спрей.
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PERMATEX Choke cleaner
Почиствател за карбуратори
Бързо проникващ, премахващ греси, 
смоли и лакове. Безопасен за сензори. 
За ръчни  и автоматични дроселни кла-
пи, регулиращи клапи и карбуратори. 
Одобрен от автомобилни производите-
ли.

DINITROL SIM 
Система за откриване на пукнатини и 
пори - комплект
След последователното им прилага-
не, индикират в червено проблемните 
участъци. 
 Съдържа: 
-SIM обезмаслител - 400 ml                                                                                                   
-SIM индикатор - 400 ml
-SIM проявител - 400 ml

WEKEM WS 38
Мощен проникващ спрей с MoS2
Предназначен за развиване на клеясали 
и ръждясали гайки, болтове и всякакви 
резбови съединения. Образува тънък 
филм предпазващ от бъдеща корозия.

WEKEM WS 40
Универсален спрей
Смазва панти, връзки, колела, ролки, 
дръжки, ключалки и др. Защитава от 
корозия, премахва ръжда, смазва и по-
чиства едновременно. Елиминира вла-
гата от ел. контакти, запалителни систе-
ми, двигатели, ел. инструменти и др.

WEKEM WS 44
Спрей за електронни компоненти
За почистване и профилактика на кле-
ми, контакти, ел. връзки, платки и др. 
Елиминира влагата и предпазва връзки-
те от корозия и оксидация.

WD-40
Многофункционален продукт на фир-
мата WD - 40 АНГЛИЯ 
• Предпазва от корозия 
• Стартира овлажнени двигатели 
• Освобождава заяли механизми 
• Почиства и разтваря нагар 
• Спира скърцанията

PERMATEX VALVE GRINDING
Паста за шлайфане на клапани
За премахване на ръбове, повърхност-
ни дефекти, нагар и корозия. Може да 
се използва за претриване и препасва-
не на хром. Смесва се с вода за по-лесно 
използване.

Fast Orange
Гелообразна паста за почистване на 
ръце
За почистване на силно замърсени ръ-
це със смоли, масла, греси, бои, лепила, 
мастила и др. Биоразграждаща се, може 
да се използва без вода.

Паста LAVAMANI 
Паста за почистване на ръце
За почистване на силно замърсени ръце. 
Биоразграждаща се до 90%. Не съдържа 
абразиви и не запушва канализацията.

ПОКРИВАЛО ЗА СЕДАЛКИ 1145
Специално покривало за седалки; нехлъз-
гаво; лесно за употреба
Код: Броя:

1145.0500 500

ПОКРИВАЛО ЗА ВОЛАн 1146
Покривало за защита на волан.
Код: Броя:

1146.0001 дръжка 1

1146.0150 ролка 150 м 1

хАРТИЕнА СТЕЛКА 1147
Специално фолио за защита на пода.
Код: Броя:

1147.0250 250

ПОЧИСТВАЩА хАРТИЯ 6120 
ЗА ОБЕЗМАСЛЯВАнЕ - ДВУПЛАСТОВА 
За почистване (и от грес) на инструменти, панели и др., 
устойчива на влага и късане, абсорбира добре, не оставя 
власинки.
Код: размер: Броя:

6120.1000 синя, 1000 бр. 
38 x 38 cm

1
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ДВОЙнО ЛЕПЯЩА ЛЕнТА 5180
За залепване на лайсни и надписи.
Код: размер: Броя:

5180.0910 9mm x 10 m 10
5180.1210 12mm x 10m 10
5180.1910 19mm x 10 m 10
5180.2510 25mm x 10 m 10

ДВОЙнО ЛЕПЯЩИ ЛЕнТИ 5190 
ЗА ЕМБЛЕМИ И нАДПИСИ
За професионално лепене. 
Код: размер: Броя:

5190.5030 50mm x 300mm 10

ЛАТЕКСОВИ РЪКАВИЦИ 6745
Латексови ръкавици за еднократна употреба
Код: размер: Броя:

6745 M, L, XL 50

ИЗОЛИРБАнД 
Изолирбанд
За професионална употреба. Различни 
цветове

СВИнСКИ ОПАШКИ
Свински опашки
За връзване и стягане. Различни раз-
мери. Бели и черни.

Ремонт брони
Система за ремонт, изграждане и  
залепване на пластмасови детайли.
За всички видове пластмаси. След 
втвърдяване може да се шлайфа и боя-
дисва. Приложение - брони, кори, лай-
сни, тунинг елементи.
Комплектът съдържа:
1. Обезмаслител 5655 - 1л.
2. Активатор 7407 - 400 мл, спрей
3. Двукомпонентно полиуретаново ле-
пило 5626 - 63 гр. , 2 бр.
4. Ръчен специализиран пистолет
5. Армираща лента
6. Пластмасова шпатула 2711
7. Инструкция за работа на български 
език

Възстановяване на валове
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВАЛОВЕ НА 
СПИРАЧНИ СТЕНДОВЕ
За леки и товарни автомобили, не-
зависимо от модела. 6 месеца га-
ранция на покритието. Може да се  
извърши  и на място.

SIKA
ЛЕПИЛА ЗА ЧЕЛНИ СТЪКЛА
За леки и товарни автомобили. Нова, 
безпраймерна технология. Използ-
вани за първоначално вграждане и 
одобрени от водещите производи-
тели на автомобили.

ELASCON AGRO
ЗАЩИТА ОТ КОРОЗИЯ И КОНСЕР-
ВАЦИЯ
Система продукти за обработка на 
корозия и консервация на метал-
ни повърхности. Подходяща за се-
зонна консервация на земеделска и 
друга техника.

ELASCON WIRE
ОБРАБОТКА НА СТОМАНЕНИ ВЪ-
ЖЕТА И ЖИЛА
Продукти за защита и смазване на 
стоманени въжета и жила. Подхо-
дяща за асансьори, кранове и друга 
техника.

АВТОРЕПАРАТУРНИ 
МАТЕРИАЛИ

ПРОфЕСИОнАЛнИ КОнСУЛТАЦИИ ЗА 
ПРИЛОжЕнИЕ, ДЕМОнСТРАЦИИ И 
ОБУЧЕнИЕ ЗА РАБОТА

ДОСТАВКА нА МЯСТО ДО ОБЕКТА нА 
КЛИЕнТА,ТЕхнИЧЕСКА ДОКУМЕнТА-
ЦИЯ нА БЪЛгАРСКИ ЕЗИК
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Винтови и хидравлични подемници, преси и аксесоари за ремонт на 
леки и товарни автомобили.

Професионални продукти за лепене, 
уплътняване и осигуряване.

Професионални ръчни инструменти с 
доживотна гаранция. *

Стендове за измерване и разпъване на катастрофирали автомобили.

Водещият производител на автодиагностична 
апартура.
Инсталации за локална аспирация на изгорели газове за леки и товарни 
автомобили.

Водещата марка професионални ръчни инструменти с доживотна 
гаранция. *
Оборудване и аксесоари за обслужване на 
автоклиматици.

Цялостно оборудване за смяна на масла и 
греси

Машини за монтаж-демонтаж и баланс на гуми на леки и товарни 
автомобили

Бояджийски камери, зони за подготовка и кабини за миксиране на бои

Бързи връзки, маркучи, филтър-омаслителни групи, пневматични инструменти

Филтри за бояджийски камери

Автосервизно оборудване, одобрено от водещите автомобилни 
производители 

Бояджийски консумативи

Оборудване за автосервизи и ГТП, одобрено от VW и други

Работно облекло и обувки

Лепила за челни стъкла

Професионални анаеробни и  цианоакрилатни лепила 

Винтови компресори и изсушители

Професионални камери  за боядисване и зони за подготовка

Автосервизни прибори и аксесоари

Стендове за реглаж на преден и заден мост на леки и товарни автомобили
 

Лепенки, тежести, вентили и  инструменти за гуми

Професионални електроинструменти

Професионални машини за почистване

* Подменяме гаранционно  инструменти USAG и PASTORINO, счупени при правилна употреба, независимо кога и от къде са закупени.

ВЕСКОНЕТ ЕООД предлага на българският пазар продуктите на следните водещи производители:

ИДЕЙНО, 
ИНВЕСТИЦИОННО И  

ТЕХНОЛОГИЧНО    
ПРОЕКТИРАНЕ

ДОСТАВКА И МОНТАЖ
НА АВТОСЕРВИЗНО 

ОБОРУДВАНЕ

КОНСУЛТАЦИИ,
ДЕМОНСТРАЦИИ И 

ПРИЛОЖНИ ОБУЧЕНИЯ

ДОСТАВКА НА ВСИЧКИ
ВИДОВЕ КОНСУМАТИВИ

 НА МЯСТО

ГАРАНЦИОНЕН И 
ИЗВЪН ГАРАНЦИОНЕН 

СЕРВИЗ

СВИДЕТЕЛСТВА 
  ЗА КАЛИБРОВКА НА

               СРЕДСТВА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
                               И ИЗМЕРВАНЕ

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ДВИГАТЕЛИ, ТРАНСМИСИИ И ХИДРАВЛИКА,
ХОДОВАТА ЧАСТ НА ВЕРИЖНА СТРОИТЕЛНА, ЗЕМЕКОПНА И МИННА ТЕХНИКА

ОРИГИНАЛНИ И АЛТЕРНАТИВНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА СТРОИТЕЛНА, ЗЕМЕКОПНА И МИННА ТЕХНИКА - KOMATSU, CATERPILLAR, LIEBHERR, 
HITACHI, FIAT, O&K,  CASE, DEUTZ, EIMCO, EUCLID - TEREX, HANOMAG, JOHN DEERE, INTERNATIONAL, MASSEY FERGUSON, LAMBORGHINI и др.

e-mail: parts@vesko.net, GSM.: 0886 / 79 88 78
WWW.VESKOPARTS.NET

ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ на АВТОСЕРВИЗИ
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                1138, кв. Горубляне, бул. Самоковско шосе  №1, ТЦ Боила тел.: 02/ 917 55 48; 02/ 917 55 58; GSM: 0884 190 639 София
факс: 02/ 917 55 49; e-mail: veskonet@vesko.net

типови проекти
поетапно изграждане
индивидуални решения
по изискванията на автопроизводителите
франчайзинг 
обучение на персонала
доставка на консумативи

Гумени вериги Bridgestone


