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*Wszystkie dane techniczne, jak również szczegóły dotyczące postaci dostawy i trwałości, można 
znaleźć w kartach danych technicznych poszczególnych produktów na stronie www.elring.pl

**Etykieta CLP: DE/EN/FR/IT/PT/ES/RU/BG/CN/CZ/DK/EE/FI/GR/HR/HU/LT/LV/NL/NO/PL/RO/
SE/SI/SK 

Stare NOWE
Oznaczenie Nr art. Oznaczenie    Nr art. JO
Beztlenowe masy uszczelniające 
AFD 2018 
czerwony    75 ml 461.681  | 470.200

470.500 | 509.860 EL-Liq 74 50 ml 461.682 6 szt.

AFD 2000 50 ml 777.791 | 469.910 EL-Liq 73 50 ml 777.792 6 szt.

Zabezpieczenie śrub  

El 2012 B 10 ml 700.500 EL-Loc 43 10 ml 700.501 9 szt.

NOWOŚĆ w asortymencie! EL-Loc 43 50 ml 954.000 6 szt.

El 2012 G 10 ml 700.520 EL-Loc 70 10 ml 700.521 9 szt.

NOWOŚĆ w asortymencie! EL-Loc 70 50 ml 954.010 6 szt.

Preparat do uszczelniania gwintów rur 

NOWOŚĆ w asortymencie! EL-Fil 77 50 ml 954.020 6 szt.

Utrwalacz połączeń wkładanych 

NOWOŚĆ w asortymencie! EL-Add 48 50 ml 954.030 6 szt.

VSI 02/2020

Lepsza jakość, większy wybór – 
nowa gama produktów beztlenowych Elring*



Chcesz nieco więcej?
Nasze preparaty do zabezpieczania śrub są dostępne nie tylko w butelkach harmonijkowych 10 
ml, lecz także w opakowaniach o pojemności 50 ml.  Dostępne w jednostkach opakowania 9 × 
10 ml lub 6 × 50 ml. 

Bogaty asortyment
Poszerzyliśmy naszą ofertę o uszczelkę do gwintów rurowych EL-Fil 77 oraz utrwalacz połączeń 
wkładanych EL-Add 48, doskonale nadający się do mocowania łożysk i wałów.  

Precyzyjne nanoszenie
Nasze beztlenowe masy uszczelniające są dostarczane w praktycznej butelce harmonijkowej z 
zakrętką, która zapewnia czystą i łatwą aplikację. 

Szybciej do celu 
Nowa gama produktów beztlenowych osiąga wytrzymałość ręczną w ciągu kilku minut, co skraca 
czas oczekiwania. 

Korzyść dla ludzi i środowiska 
Wszystkie produkty nie są drażniące dla skóry i nie są oznakowane jako substancje 
niebezpieczne. 

Zwróć uwagę na ten znak!

Jeden dla wszystkich!

Informacje na naszych opakowaniach są drukowane w 25 różnych językach.** 
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