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Allt på plats
– rätt lösning för effektivare underhållsverkstäder
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Som vanligt får du tillgång till effektiva och högkvalitativa Würth-produkter som ger bästa 
resultat – och god lönsamhet. Vi ser till att rätt kemiprodukter finns på plats vid rätt tillfälle i rätt 
mängd. Givetvis är säkerhet och förvaring en självklar del av helhetslösningen. 
Vad innebär det här? Jo, att kapaciteten höjs i verkstaden. Du och dina medarbetare kan 
jobba på, verksamheten rullar utan avbrott. 

Därför att allt som behövs finns hemma och ni kan inrikta er på att göra det ni är bäst på. 
Resten fixar vi på Würth. Det är ORSY Kemi.

Vårt helhetskoncept 
för kemi 
höjer prestandan i din verkstad
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Service och kunskap 
Hela idén bakom ORSY Kemi bygger på att 
vi servar dig med de produkter som behövs 
i din verkstad. Tillsammans inventerar vi 
vilka kemiprodukter du behöver – sedan ser 
våra kunniga säljare till att de finns där. 
Direkt ökar driftsäkerheten och 
produktiviteten.

Ett färdigt kemisortiment
Vi erbjuder ett komplett sortiment med 
produkter som gör jobbet. Produkter med 
rätt specifikationer som gör underhålls-
arbetet enklare, snabbare och mer 
kostnadseffektivt.

Trygghet och säkerhet 
I en miljö med många kemikalier är säkerhet 
A och O. Vi hjälper till med rådgivning 
kring kemikalieprodukter, utbildar dig och 
dina medarbetare – skapar trygghet i en 
komplex verksamhet, helt enkelt.

Förvaring 
Kemiskåpet är centralt i all kemihantering. 
Här finns produkterna i säkert förvar, och 
inte nog med det – de är samlade på en 
och samma plats. Ordning och reda, det är 
också typiskt ORSY. Och typiskt för en 
underhållsverkstad som vill prestera lite 
bättre.
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Keminventering visar vägen
Många har fler kemiprodukter i sin verkstad än de behöver. 
Produkterna kan ibland ha utgånget bäst-före-datum och i 
vissa fall kan de vara direkt olämpliga att använda för 
hälsa och miljö. 

Med vår kemiinventering hjälper vi dig att skapa ett 
optimalt sortiment. Vi går igenom ditt befintliga sortiment, 
tar bort produkter som inte behövs och föreslår effektiva 
produkter som täcker hela ditt behov. 

Med rätt kemisortiment i verkstaden kan du och 
dina medarbetare jobba tryggt och effektivt. 

Service och 
kunskap 

ORSY – rätt lösning för effektivare 
underhållsverkstäder

Full kontroll över ditt lager
ORSY är ett effektivt sätt att hålla 
ordning på förbrukningsmaterial 
och andra produkter, och samtidigt 
ge dig full kontroll över ditt lager. 
ORSY innebär också trygghet 
– det som behövs finns alltid till hands. 
Dessutom kostar det inget att använda 
konceptet.

”Ordning och reda satt i system”
För många är ORSY detsamma som ett hyllsystem. 
Det är sant. Men hyllorna är bara en del av ORSY, 
som betyder ”ordning och reda satt i system”. 

Konceptet bygger på samarbets avtal, besök från säljare, 
fastställande av optimal lagernivå, upplockning, märkning, 
orderläggning, inventering och statistik. Allt anpassat efter 
behovet på just din verkstad.

Du kan ägna dig åt det du är bäst på
Den stora fördelen med ORSY-konceptet är att du får 
avlastning. På så sätt sparar du tid och pengar. 
Din Würthrepresentant säkerställer att ditt lager alltid 
håller den nivå ni har kommit överens om. 
Under tiden kan du ägna dig åt det du är bäst på.  
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Ordning och reda, det är typiskt ORSY.
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Det enda kemisortiment du behöver
Vårt kemisortiment är brett och komplett. Det består både av enklare och mer komplexa 
produkter inom områden som rengöring, smörjning, limning, fogning och hygien. 

Det innehåller allt från aerosoler till flytande vätskor men även handskar, ögonskydd och 
annan skyddsutrustning. Och det är uppbyggt med fokus på miljö och hälsa – och på att 
du inte ska behöva några andra kemiprodukter. 

Würth är kvalitet, för att du ska kunna leverera kvalitet.

Ett färdigt 
kemisortiment

Förvara säkert i kemiskåp
Kemiskåpet är kärnan i förvaringen. Med ett sådant kan du vara säker på att kemi-
produkterna förvaras säkert och på rätt sätt. 

Vårt låsbara kemiskåp har vändbara hyllplan med plats för hylletiketter. Varje plan har en 
uppsamlingskant som fångar upp eventuellt spill och förhindrar att det rinner ner på golvet. 

Skåpet kan förses med ventilation och är förberett för att fästa utsug i toppen. Det optimala 
är ha två kemiskåp; ett för brandfarliga vätskor och ett för aerosoler. 

förvaring

Det du behöver för ditt dagliga 
arbete finns alltid på hyllan.

När din tid är värdefull
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Tryggt med Würth
Kemihantering är komplext. Produkterna är många och ibland är det svårt att hitta rätt svar på 
frågan – vad är rätt för mig? Kemihantering är också omgärdad av många lagar och säkerhets-
föreskrifter med betoning på hälsa och miljö. Men, kemihantering behöver inte vara krångligt. 
Inte med Würth som leverantör. Vi ser till att du har ett optimalt sortiment av produkter. Ofta kan 
vi dra ner på mängden produkter, vilket gör att mängden avfall minskar. Våra välutbildade säljare 
vet precis vad du behöver för din verksamhet och ger dig råd och support. Med Würth och 
ORSY Kemi kan du känna dig trygg.

Trygghet och säkerhet 

  En pärm fylld av säkerhet
  Låt oss hoppas att det aldrig händer. Men om en olycka med en kemiprodukt skulle
  inträffa är det viktigt att kunna agera snabbt. När du samarbetar med oss är du i 
                   trygga händer. Vi sammanställer en pärm med säkerhetsdatablad över alla Würth- 
             produkter du använder. Bladen beskriver produkten och ger information om vad som 
   måste göras om olyckan är framme. Pärmen placeras lätt åtkomlig, till exempel i
   kemiskåpet, och uppdateras löpande av oss enligt de senaste lagarna och före- 
              skrifterna. Du kan alltid räkna med att din Würth-representant har den senaste säkerhets- 
           information om varje kemiprodukt i din verkstad.

               Givetvis kan vi tillhandahålla digitala 
            lösningar. På wurth.se hittar du samtliga
        säkerhetsdatablad för våra kemiprodukter 
     för aktuell information och enkel utskrift. I sam-
    arbete med EcoOnline erbjuder vi dig som kund 
  Eco Archive Starter. Ett kostnadsfritt kemikalieregister 
där du samlar all kemikalieinformation på ett ställe.

EcoOnline
Kemikalieregister - Eco Archive Starter
I samarbete med EcoOnline erbjuder vi dig som kund Eco 
Archive Starter. Ett kostnadsfritt kemikalieregister där du 
samlar all kemikalieinformation på ett ställe. Fördelarna 
är många, bland annat får du alla säkerhetsdatablad 
samlade på ett ställe, du kan enkelt sprida informationen i 
verksamheten och kontrollera vilka kemikalier som ger träff 
på kemikalielistor, t.ex. kemikalieinspektionens PRIO-lista.

OBS! Denna tjänst är till för de kunder som har 
kemiska produkter från Würth.

4 FÖRDELAR MED ECO ARCHIVE STARTER
•  Alla dina säkerhetsdatablad samlade online
•  Alltid uppdaterade säkerhetsdatablad 
• Du sparar tid genom att den senaste versionen av  

säkerhetsdatabladet alltid ligger i det digitala  
kemikalieregistret

• Du kan enkelt dela med dig av informationen till alla 
anställda via en läslänk

•  Trygghet vid revisioner
• Se vilka produkter som omfattas av en viss  

lagstiftning

För mer information, prata med din Würth-representant
eller läs mer på wurth.se 

- all kemikalieinformation på ett ställe 
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Kemiprodukter är 
inte att leka med.
De måste förvaras säkert och hanteras 
med respekt och gott omdöme. 
Det viktigaste säkerhetsrådet du kommer 
att få av din Würth-representant är:
 
– Förvara inte brandfarliga  
vätskor och aerosoler till-
sammans! 

Vi svarar givetvis på allt annat som rör 
kemiprodukter också. Se oss som din 
rådgivare. Vi hjälper dig att använda rätt 
produkter och guidar dig i aktuella lagar. 

Så att du i din tur kan göra ett bra jobb 
och ta ditt ansvar i verksamheten – till 
exempel när det gäller vilka produkter som 
inte får förvaras tillsammans.

Svensk lagstiftning kräver att du som arbets-
givare vet vilka bestämmelser som gäller vid 
hantering av allergiframkallande kemiska pro-
dukter i din verksamhet. Dessa produkter (ingå-
ende ämnen) finns i många olika kemiartiklar, 
och det är viktigt att användaren förhåller sig 

till dem på rätt sätt för att skydda både hälsa och miljö.

Utbildningen som utvalda Würth-representanter tillhanda-
håller är utformad enligt Arbetsmiljöverkets författnings-
samling AFS 2014:43 §37 a-g. Målgruppen är personer 
som leder eller som arbetar direkt med allergiframkallande 
kemiska produkter.

§
Utbildning Allergiframkallande Kemiska Produkter (AKP)

Det 
viktigaste 
rådet!

Nedan följer ett urval av områden som utbildningen 
innehåller:

• AKP - vilka kemiartilkar omfattas?
• Säkerhetsinformation
• Att tyda och förstå ett Säkerhetsdatablad
• Korrekt märkning av kemiska produkter
• Förteckning och förvaring
• Personlig skyddsutrustning

Prata gärna med din Würth-representant för mer informa-
tion. Vi är flexibla och kan hålla utbildningen hos er eller 
på vårt huvudkontor.
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Besök hos kund: ATA TImber i rörvik 

Samarbetet mellan Würth och sågverket i Rörvik startade för 
tio - elva år sedan.

– Det började med att Würth levererade bult. När den tog 
slut var det bara att åka till närmaste mack och köpa nytt. Det 
tog onödigt mycket tid och dessutom ville vi ju alltid ha bult 
hemma. Lösningen blev att vi fick hit de första ORSY-hyllorna, 
berättar Mikael.

Med tiden började Würth också leverera kemiprodukter, men 
det var det också fler som gjorde.
– Vi kunde ha fem-sex leverantörer på samma produkt. Var 
och en hade sin kontakt på verket, kom in via dem och fick 
börja leverera.
Situationen blev allt mer ohållbar, både praktiskt och adminis-
trativt. När förfrågan om en kemiinventering kom från Würth 
och Sågtjänst, en medlemsägd förening som förhandlar fram 
priser åt sågverk, bestämde sig Mikael för att göra slag i 
saken.

Jonas Henningsson, säljare på Würth, ansvarade för invente-
ringen.
– Under en dag inventerade vi alla kemiprodukter som fanns 
på verket, förutom oljor. Vi räknade till mellan 130 och 150 
olika produkter, varav många gjorde samma jobb. Det fanns 
också många produkter som Rörvik inte ens behövde för sin 
verksamhet. 

– Sedan inventeringen har vi haft i princip samma sortiment 
och klarat oss mycket bra med det, säger Mikael Svensson.

Den där dagen för snart sju år sedan skulle visa sig viktig för ATA imber i Rörvik. 

När Würth var klar med kemiinventeringen på det småländska sågverket 
hade antalet kemiprodukter minskat från nästan 150 till ett 20-tal.

 – Det har sänkt våra kostnader med 30 - 40 procent,  
säger Mikael Svensson, drifts- och underhållsansvarig. 

Inventeringen resulterade i att 
kemisortimentet bantades rejält 
till ett 20-tal produkter.

Keminventering på ATA Timber i Rörvik
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Från 150 till 20 kemiprodukter sparar tid och minskar kostnader

Vad har då det optimerade kemisortimentet betytt?
– Bättre överblick, lättare att beställa, smidigare administration, en sälj-
kontakt. Allt det här betyder att jag sparar tid. 

Och därmed pengar?
– Absolut. Våra kostnader har minskat någonstans mellan 30 och  
40 procent.

Idag är kemiprodukterna inte spridda över olika avdelningar på såg-
verket. De finns på en central plats, i säkert förvar i ett låsbart kemiskåp 
som Mikael ansvarar för.
– Förr kunde vi hitta kartonger med kemiprodukter överallt i verksamheten. 
Det säger sig självt att det inte vara optimalt på något sätt, allra minst ur 
säkerhetssynpunkt.

I skåpet finns en pärm med säkerhetsdatablad över alla produkter. Något 
sådant fanns inte heller tidigare.

– Pärmen uppdateras om det blir någon förändring i någon produkt, 
säger Jonas Henningsson, som varannan vecka finns på plats i Rörvik för 
att tillsammans med Mikael gå igenom lagret med kemiprodukter och fylla 
på det som behövs.

En av de produkter som går åt mest är Multi 2000,  
en smörjolja.
– Smörjmedel får inte färga av sig på virket, 
förklarar Mikael. Blir det olja på virket blir det 
nerklassificerat. Det duger inte att fem kedjor 
med smörjmedel går över ett paket virke och ger 
avtryck i form av fem svarta linjer. Men med Multi 
2000 är det inget problem.
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Besök hos kund: ATA TImber i rörvik 

Keminventering på ATA Timber i Rörvik

ATA-gruppen och ATA Timber R-vik
ATA Timber i Rörvik ingår i familjeföretaget ATA-gruppen, en privatägd såg-
verkskoncern med egen massaindustri (Waggeryd Cell). Den sågade volymen 
i koncernen uppgår till cirka 500 000 m3/år. Produktionen är fördelad på 
sex sågverk i Småland och Skåne. 

Huvudkontoret för ATA-gruppen finns i Moheda, i hjärtat. ATA-gruppen har 
250 anställda och exporterar 90 procent av produktionen av sågade trävaror 
och 85 procent av pappersmassan. 

Sågverket i Rörvik har ett 30-tal anställda och producerar cirka 90 000 m3 
sågade trävaror om året, varav merparten är konstruktionsvirke till bland 
annat regelverk och takstolar. 

Källa. www.ata.nu

FAKTA

Platschefen Lars Svensson är även han nöjd med 
Würths kemikoncept.
– Vi behöver inte lägga ner en massa tid på an-
skaffning, produkter finns alltid hemma. Tidigare 
kunde vi ha flera oplanerade produktionsstopp 
om året på grund av att vi saknade produkter. 
Nu slipper vi onödigt stillastående, eftersom vi 
har bult, skruv och kemiprodukter i ett eget lager.

Mikael Svensson:
– Även medarbetarna är nöjda. Det har inte 
varit något problem för dem att bara använda 
ett fabrikat och en leverantör. För mig som är 
huvudansvarig känns det också tryggt – jag vet 
att jag har de bästa produkterna.

Tidigare kunde vi ha flera oplanerade produk-
tionsstopp om året på grund av att vi saknade 
produkter. 
Nu slipper vi onödigt stillastående.
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Låter det intressant 
med ORSY kemi på din verkstad?
Det är bara 4 enkla steg för att komma igång, och det kostar ingenting!

1
2
3
4

Boka ett uppstartsmöte.
Låt oss berätta om ORSY kemi.

Vi gör en inventering av ert 
befintliga kemikalieförråd.

Du får ett förslag på ett nytt  
optimerat sortiment.

Du bestämmer min-, och maxlager. Din Würth-
representant ser till att du aldrig behöver vara 
utan någon viktig förbrukningsvara.
Nu har du tid över till att göra det du är bäst på!

möte

inventering

sortiment

lagernivå
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Gröna fakturor
På Würth har vi miljön i åtanke när vi erbjuder våra kunder fakturor i PDF-format eller EDI. 
Med elektroniska fakturor sparar du både på miljön och på din egen tid. 
Vill du ändå ha pappersfaktura så finns givetvis även den lösningen.

PDF-FAKTURA (E-POST)
Vill du ha PDF-faktura e-postar du;
 - ert organisationsnummer 
 - kundnummer 
 - mailadress

Till e-postadress: pdf-faktura@wuerth.se 

EDI-FAKTURA
Vill du ha EDI-faktura e-postar du:
 - namn på VAN-leverantör
 - organisationsnummer
 - GLN-nummer
 - ev. krav på fakturamärkning
 
Till e-postadress: edisupport@wuerth.se

(Kontrollera att e-postadressen är godkänd i ev. brandvägg eller spamfilter så att våra mail kommer fram).

Würths e-handel 
– när det passar dig

Würth vill göra affärer med dig på det sätt som passar dig bäst. 
Som komplement till säljare och butiker finns även e-handeln. Där kan du göra dina inköp när det  
passar dig bäst. Som kund i Würths e-handel ser du alltid dina unika priser och din totala orderhistorik. 

Mer än bara en e-handel
På wurth.se har vi samlat all tänkbar service som du som kund kan ha nytta av. På våra produkter 
kan man också hitta sprängskisser, ETA-dokumentation, produktblad, miljövarudeklaration m.m. 

•  Kemihantering  - det finns alltid uppdaterade säkerhetsdatablad och skyddsblad
•  Pitstop - handla på nätet och hämta i butiken. Fraktfritt!
•  Historik - orderhistorik och orderstatistik för dina samtliga inköp från Würth
•  Favoritlistor  - skapa unika favoritlistor och gör dina inköp effektivare
•  Lagersaldo - se aktuellt lagersaldo i e-handeln och i din butik
•  Attest - skapa ett eget attestflöde för dig och dina medarbetare 
•  Nyheter - de senaste produktnyheterna och aktuella erbjudanden
•  35 000 artiklar - tillgång till Würths kvalitativa sortiment dygnet runt

NÄR DIN TID 
ÄR VÄRDEFULL
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E-handel eller 
systemintegration?
EDI-integration
Om du väljer att arbeta med en EDI-integration så kan vi självklart lösa det. På det sättet kan vi effektivisera och säkra upp 
dina ordrar. Genom att sätta upp en EDI-länk kopplar vi ihop ditt system med Würth - oavsett om det är ert system eller en 
så kallad e-marknadsplats. 

Order via e-post
Vi kan även hantera ordrar via e-post. Om ert system endast generar inköpsunderlag i t.ex. PDF-format och e-postar det, 
tar vi hand om ert inköpsunderlag och genererar en order.

PunchOut/OCI
Om du föredrar att handla via ditt inköpssystem men vill slippa att underhålla statiska artikelfiler och alltid ha uppdaterad 
produktinformation så kan vi sammankoppla ert system som stödjer PunchOut/OCI med vår e-handel. På detta sätt nyttjar 
du vår e-handels produktkatalog – men lägger din order i ditt inköpssystem. Din varukorg på wurth.se skickas tillbaka till ditt 
inköpssystem där du slutför din order. På det sättet får du alla dina ordrar samlade i ditt inköpssystem. 

Genom systemintegration med Würth erhåller du:
•  Ökad produktivitet 
•  Automatiska fakturor som matchar ditt orderunderlag
•  Kostnadstransparens 
•  Kontroll över dina inköp
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rengöring

smörjning

Lim och fog

rostlösning, -skydd

färg - hygien

tejp

På följande sidor hittar du ett urval av våra kemiprodukter. 

Vi tror att dessa passar på din verkstad. Saknar du något så hittar du 
vårt kompletta sortiment på wurth.se.

Rengöringsspray ...........................................17
Brakecleaner ................................................17
Refillomat Påfyllningssystem .........................17
Industrirengöring ..........................................18
Textiltrasor .....................................................18
Rengöringsduk, Intensiv  ..............................18
Montage- och komponentrengöring A2- ....19
Tryckluftspray ................................................19
Glasrengörare ..............................................19
Pumpsprayflaska 1 Liter ...............................19
T-röd ..............................................................19
Allrengöring, BMF  .......................................19
Absorbenter ..................................................20
Isbort .............................................................20

Silikonspray ..................................................21
Smörjspray ....................................................21
Smörjspray, Multi 2000 ...............................21
Smörjspray, PTFE-spray ................................21
Smörjspray, PTFE-Fluid..................................21
HHS 5000 ....................................................23
HHS 2000 ....................................................23
HHS LUBE .....................................................23
HHS FLUID ....................................................23
HHS DRYLUBE ..............................................23
HHS GREASE ...............................................23
HHS CLEAN .................................................23
Smörjspray Multi Plus ...................................24
Smörjolja, Livsmedelsbranschen ..................24
Woodslide, 5 liter .........................................24
Borr- och gängolja .......................................25
Borr- och gängpasta Cut + Cool .................25
Skärvätska Cut + Cool  ................................25

DOS-system ............................................ 26-27
Flänstätning ...................................................26
Rörtätning......................................................26
Hydraultätning ..............................................26
Gänglåsning .................................................26
Lagerlåsning .................................................26
Snabblim, Plastobond ..................................28
Snabblim, Limfix ...........................................28
Snabblim SKG ..............................................28
DOS Förvaringshylla ....................................29
Snabblim, Epoxy ESK-50 2-K ......................29
Snabblim, Universal 2-K...............................29
Kraftklisterspray ............................................29
Limtätmassa ..................................................30
Fogskum PURlogic® Zero .............................30
Silikon, Super RTV Plus .................................30
Limmar och Tätar ..........................................31

Zinkspray ......................................................32
Rostskydd, Roststopp Primer ........................32
Rostlösare, Rost Off Plus...............................33
Märkspray ....................................................34

Markörspray .................................................34
Lackspray ......................................................35
Handrengöring Plastgranulat ......................35

Eltejp .............................................................36
Silvertejp .......................................................36
Vulktejp..........................................................36
Maskeringstejp .............................................36
Varningstejp ..................................................37
Avspärrningsband ........................................37
Självhäftande tejp, VST ................................37

17

21

26

32

34

36

Laddnings-
station
REFILLOMAT 
60 liter
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rengöring
Rengöringsspray
Effektiv rengöring och avfettning
Mycket lämplig som rengörare innan limning, tejpning och svetsning. 
Det höga trycket spolar effektivt bort lösa partiklar och smuts.
• Dunstar snabbt och lämnar en helt ren yta
• Acetonfri
• Freonfri
• AOX- och silikonfri

Typ Volym (l) Art.nr. Antal/förp
Sprayburk 0,5 0890 10810 1/24

Brakecleaner 
Prisvärd universalrengöring
Ett enklare rengöringsmedel för olja, fett, bromsdamm etc. 
Användbar för generell rengöring samt innan limning och fogning i de flesta 
branscher, t.ex. för maskindetaljer, motorer och bromsutrustning.
AOX- och silikonfri.

Typ Volym (ml) Art.nr. Antal/förp
Sprayburk 500 0890 117 1/24

Effektiva rengöringsmedel som enkelt och 
snabbt avlägsnar olja, fett, damm och smuts.

RENGÖRINGSSPRAY VS BRAKECLEANER

Refillomat Påfyllningssystem
För rengöringsspray 20-litersdunk. 
Automatisk tryckkontroll, flaskan överfylls inte. Tryckluften som ansluts till 
stationen regleras per automatik till 6 bar.
• Kodad tryckplatta gör att flaskan inte fylls med fel vätska
• Miljö- och användarvänlig
• Drivs med luft istället för gas

Typ Art.nr.
Rengöringsspray, dunk 20 liter 0890 108720
Refillomat-flaska Rengöringsspray 400 ml 0891 8811
Laddningsstation för rengöringsspray 0961 891011
Tryckregulator beställs alltid till laddningsstation 0961 050004
Hylla till Refillomat laddningsstation 0961 891001

• Rengöringssprayen kan användas upp och ner t.ex. i trånga utrymmen
• Rengöringssprayen dunstar snabbare

DEN ÅTERFYLLBARA SPRAYBURKEN - ekonomiskt och miljövänligt!
Laddningsstation
REFILLOMAT - 20 liter

För rengöringsspray 60-litersfat. 
Den idealiska lösningen för storförbrukare. Kompakt system för direktmontage 
på 60-litersfat. 0961 891002 är komplett med gallerdurk, uppsamlare, 
montageplatta för Refillomatstation, anslutning och slangpaket. Gallerdurken 
är stor nog för 2 x 60 l.

Typ Art.nr.
Rengöringsspray, fat 60 liter 0890 108760
Refillomat-flaska Rengöringsspray 400 ml 0891 8811
REFILLOMAT 60 liter, komplett 0961 891002

Laddningsstation
REFILLOMAT - 60 liter

Refillomat-
flaska
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rengöring
INDUSTRIRENGÖRING
Högkvalitativ specialrengöring för maskiner 
och plastdetaljer samt metallytor.

Rengör maskiner och plastdetaljer samt metallytor. Tar bort fingeravtryck vid 
t.ex. monteringsarbeten. Använd som primning vid limning. 

Skadar inte ytor som aluminium, mässing eller rostfritt stål. Tar bort den mest 
envisa nedsmutsning; såsom vax, gummimärken, silikonrester, olja och fett.

• Angenäm doft
• Skonsam mot material
• Starkt rengörande
• Acetonfri
• AOX- och silikonfri

Typ Volym (ml) Färg Art.nr. Antal/förp
Sprayburk 500 Transparent 0893 140 1/12

RENGÖRINGSDUK, INTENSIV 
För hårt sittande smuts
Avlägsnar utan vatten, grundligt och intensivt men samtidigt mycket skon-
samt, stark nedsmutsning såsom olja, fetter, lim, bläck m.m. 

Kan användas för rengöring av händer, verktyg andra fasta ytor. 
Klarar förvaring ner till 0°C. Med pH-värde 7,0 - 7,5.

Typ Dimension (mm) Art.nr.
Plastburk 90 st dukar 265x320 0890 90090

Avlägsnar enkelt rester av tejp, 
pappersetiketter, dekaler m.m. Textiltrasor

10 kg

Färg Art.nr.
Vita 1893 60710
Kulörta 1893 80710

Snabb och effektiv 
rengöring av händer, 
verktyg och fasta ytor
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pumpSpray-
flaska 1 Liter
Högkvalitativ pumpsprayflaska, 
lämplig för olika typer av 
rengöringsmedel. 

Neutral märkning.

Art.nr. 0891 503001

TRYCKLUFTSPRAY

För snabb, enkel och kladdfri  
rengöring Högt tryck - 6 bar
Rengör kontorsmaskiner, elektronik, 
elkontakter, borrhål i betong m.m. 
405 ml.
Art.nr. 0890 10000

GLASRENGÖRARE

Ger en snabb och effektiv borttag-
ning av smuts, fett och fingeravtryck 
m.m. på fönster, speglar och pole-
rade ytor. 500 ml.
Art.nr. 0890 0241

Allrengöring, BMF 

Montage- och komponent-
rengöring A2
Rengöringsspray som är mycket lämplig för underhållsarbete 
vid reparationer, montering, etc. 

• Flampunkten på innehållet är 41 - 42°C
• Acetonfri
• AOX- och silikonfri
• Lång avdunstningstid

Rengöringsspray med kombinationen god rengöringseffekt, längre avdunst-
ningstid, lågaromatiska lösningsmedel, icke brandfarlig drivgas samt en hög 
flampunkt som ger en effektiv och säker användning.

Volym (ml) Färg Art.nr. Antal/förp
600 Transparent 0890 1094 1/12

T-RÖD

Rengöringsmedel för t.ex. fönster, 
speglar, TV-rutor, sanitetsgods m.m. 
Används även som lösningsmedel 
för vissa färger, frostskydd och 
fläckborttagningsmedel.  
1 liter. 
Art.nr. 1893 700

Skonsam för användaren 
tack vare lågaromatiska 
lösningsmedel samt icke 
brandfarlig drivgas

Miljövänligt rengöringsmedel
Används i industrin, för maskiner 
och fordon. 
Lämpar sig mycket väl till små-
delstvättar utan att vattnet behöver 
värmas upp. Varmt vatten ökar 
rengöringseffekten. 

Har utmärkta olje- och fettlösande 
egenskaper.  Kan användas maski-
nellt, manuellt och i högtrycks-
aggregat.

Volym Art.nr. 
5 liter 0893 1182
20 liter 0893 1183
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rengöring

Isbort
Långtidsverkan för borttagning av is och snö.
Löser snö och is på trappor, infarter, trottoarer, lastkajer och andra ställen där is- och snösmältnings-
problem kan förekomma. 8 - 10 gånger högre verkningsgrad jämfört med traditionellt vägsalt.

Standard Isbort i pärlform är effektivast på tjockare istäcken där pärlorna skapar pipor i isen och 
gör den lätt att skyffla bort. Smälter isen underifrån och därmed mindre effektiv på t.ex. grus.
Isbort Flinga är speciellt effektiv på tunna istäcken och vid porösa underlag som gräs, grus etc. 
Smälter isen mer uppifrån ytan och försvinner därmed inte ner i t.ex. grus.

Typ Volym (l) Art.nr. Antal/förp
Hink 17 kg Pärla 21 1893 10022 1
Hink 20 kg Flinga 21 1893 20022 1

Plastskopa
Praktisk till både absorber och 
isbort.
Art.nr. 1962 0970

DUKAR - Oil only
För oljeprodukter. Perfekt för användning utomhus och där deponivikt vill 
minimeras. Absorberar endast oljor vilket gör den särskilt effektiv i utemiljöer 
då den inte mättas med vatten. Detta gör den även mycket kostnadseffektiv 
att deponera. 

Typ Dimension, meter Art.nr.
Rulle 2-pack 0,34 x 50 1893 200201
Dukar 0,4 x 0,5 1893 20020

DUKAR - Universal
För vätskor. Högeffektiv uppsugningsförmåga och enkel, användarvänlig 
hantering då spill och efterstädning minimeras. Absorberar praktiskt taget 
alla vätskor och är mycket kostnadseffektiv att använda och  
deponera. 

Typ Dimension, meter Art.nr.
Rulle 2-pack 0,34 x 50 1893 200101
Dukar 0,4 x 0,5 1893 200102

LERGRANULAT - Universal
Ett lergranulat som absorberar de flesta vätskor.
• Halksäker
• Icke brännbar
• Kemiskt inaktiv
• Snabbverkande

Typ Volym Art.nr.
Plastsäck 34 liter 0890 62

Dukarna är i smältblåst PP-plast. Rullarna har slitstarkt ytskikt på båda 
sidorna och dukarna har det på en sida. Dukarna har cirka 30 % bättre 
uppsugningsförmåga än rullarna.

Ark/rulle 110 st
Dukar/förpackning 100 st
Absorbtionsförmåga cirka 126 l/förp.

ABSORBENTER
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smörjning

Smörjspray 
Multi 2000
Tunnflytande rost- och smörjolja
En rost- och smörjolja med god krypför-
måga.
Rengör från smuts, olja, vax, tjära, fett och 
lim samt efterlämnar en skyddande film vid 
t.ex. monterings- och reparationsarbeten. 

Volym Art.nr
300 ml.  0893 0040
5 liter 0893 055405

SILIKONSPRAY
Vårdande smörjmedel som 
skyddar, vårdar, smörjer samt isole-
rar gummi-, plast- och metalldetaljer. 
Antistatisk..

Användning
Smörjer gångjärn, glidskenor, 
takluckor etc. Skyddar gummidelar 
från sprickor och förhindrar att de 
fryser fast eller klibbar p.g.a. värme. 
Fungerar som monteringshjälp t.ex. 
vid slangförbindningar. 500 ml
Art.nr. 0893 221

Stoppa gnissel!

• Smörjer
• Rengör
• Driver ut fukt
• Löser rost
• Skyddar mot korrosion
• Påverkar inte gummi, färg eller plast
• AOX- och silikonfri

Smörjspray, PTFE-Fluid
Helsyntetisk smörjolja av 
högsta kvalitet med bra krypegen-
skaper. Lukt- och färgfri. Tempera-
turbeständig: -60°C till +250°C
Användbar 360° (upp och ner)
Innehåller PTFE. Helt klibbfri vilket 
gör att den drar till sig minimalt 
med smuts.

Användning
Glidlager, kedjor, lås, verktyg, 
gångjärn, borrchuck m.m. 400 ml.
Art.nr. 1893 50001

Smörjspray, PTFE-spray
Transparent, rent smörj 
medel. Beständig mot vatten, 
bensin och olja. Torktid 5 - 10 min 
vid +20°C. Silikonfri. För torrsmörj-
ning av områden där olja, fett och 
liknande orsakar nedsmutsning.

Användning
För metall, plast, trä, gummi etc. 
Perfekt till lås, gångjärn, skjutlådor, 
strömbrytare, takluckor m.m. 300 ml.
Art.nr. 0893 550

Smörjspray
Tunnflytande olja.
Långvarigt korrosionsskydd
Innehåller ingen silikon, harts eller 
syra. Förhindrar förslitning och fast-
bränning av borrchuckar. Idealisk för 
smörjning av cylinderlås.

Användning
Smörjning av dörrar, fönster, möbel-
beslag, glidskenor och borrchuckar. 
Kan även användas som vapenolja.  
150 ml.
Art.nr. 0893 051

Favoritoljan hos ATA Timber i Rörvik
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HHS  
- VIDHÄFTANDE 
SMÖRJMEDEL

smörjning

Produktegenskaper

l l l  Utmärkt

l l  Bra

l   Acceptabel

Produkt Produktegenskaper
Krypande 
egenskaper

Högtrycks- 
beständighet

Värme-   
beständighet 

Rostskydd Vidhäftning Långtids-
verkande

Material-
kompatibel

Smuts-
avvisande

Smörj-
medelsämne

HHS 5000 l l l l l l l l l l l l l l l l l PTFE

HHS 2000 l l l l l l l l l l l l l l l l Ingen 

HHS FLUID l l l l l l l l l l l l l l l l l Ingen

HHS LUBE l l l l l l l l l l l l l l l l l l l OMC2

HHS GREASE l l l l l l l l l l l l l l l l l PTFE

HHS DRYLUBE l l l l l l l l l l l l l l l l l l PTFE + vax
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HHS 5000
Krypande helsyntetsolja med PTFE
HHS 5000 erbjuder maximal säkerhet där vanliga smörjmedel misslyckas eller är rent 
av olämpliga. HHS 5000 är en riktig problemlösare för en mängd områden där 
det ställs stora krav. HHS 5000 är utmärkt vid höga temperaturer, har extremt bra 
krypande egenskaper och långtidsverkande smörjning som skyddar mot slitage. 
HHS 5000 hjälper till att hålla nere reparationskostnaderna. Den höga kvaliteten 
på formulans ingredienser garanterar ett utmärkt slutresultat. 500 ml.

Användning
För smörjning vid trånga utrymmen och höga termiska belastningar. 
Strypventiler, lager, kedjor och skenor m.m. 
Art.nr. 0893 1063

På den 
säkra sidan!

HHS GREASE
Vitt högpresterande sprayfett med PTFE
HHS GREASE  är den optimala ”servicepartnern” då 
man tack vare den vita pigmenteringen direkt kan se om 
det finns fett kvar på ytan. Även föroreningar och nöt-
ning av fettet syns direkt genom missfärgning. Därmed 
blir det tydligt när det är dags att påföra nytt fett. 

Användning
För smörjning vid olika service- och under-
hållsarbeten som t.ex. gångjärn, länkar, 
glidskenor m.m.
Art.nr. 0893 1067

HHS FLUID
Flytande fett med mycket god vidhäftning
HHS FLUID kombinerar de flytande/inträngande 
egenskaperna hos en olja med de tryckbeständiga 
egenskaperna hos ett fett. Används där en vanlig smörj-
olja skulle rinna av och inte ge en långtidsverkande 
smörjning. Idealisk för underhållsservice och 
reparationer.

Användning
Lämplig för underhålls- och reparationsarbete 
på t.ex. inre lager, vajrar, valslager, rullager m.m.
Art.nr. 0893 1064

HHS 2000
Högtrycksbeständigt, hållfast smörjmedel
HHS 2000 med den beprövade originalformulan ut-
märker sig för sin mångsidighet och pålitlighet. Optimalt 
matchade produktegenskaper såsom högtrycksbestän-
dighet, god vidhäftning och krypande förmåga. 

Användning
Lämplig för universal smörjning på om-
råden som t.ex. gångjärn, kugghjul, vajrar, 
glidskenor, valsar m.m.
Art.nr. 0893 106

HHS LUBE
Långtidsverkande sprayfett med OMC2- till-
sats
HHS LUBE – den extremt goda vidhäftningen som 
utmärker ett fett finns här på sprayburk. Det gör att den 
lättare kommer åt överallt. HHS LUBE ger en utmärkt 
försegling mot smuts och fukt, vilket gör att den klarar 
av att exponeras för hårda miljö- och väderförhållan-
den. Tack vare den höga kvaliteten och OMC2-tekno-
login garanteras en långvarig beständighet även under 
mycket svåra väderleksförhållanden.

Användning
För smörjning på öppna ytor med stor smuts- 
och väderpåverkan t.ex. kugghjul, vajrar, 
kedjor, glidlager m.m.
Art.nr. 0893 1065

HHS DRYLUBE
Högpresterande torrt smörjmedel med 
mycket god vidhäftning
HHS DRYLUBE är speciellt anpassad för ytor som rör 
sig snabbt och utsätts för hög belastning t.ex. motorcy-
kelkedjor som behöver en speciellt anpassad formula. 
HHS DRYLUBE har en extrem vidhäftning, vilket gör att 
den är mycket motståndskraftig mot centrifugalkrafter. 
Damm och smuts är ingen match för det här profes-
sionella smörjmedlet, eftersom den lämnar en torr och 
smutsavvisande hinna när den har dunstat.

Användning
För smörjning av ytor som rör sig snabbt och 
utsätts för hög belastning, t.ex. kedjor, vajrar, 
maskindelar m.m.
Art.nr. 0893 0166

HHS CLEAN
Högeffektiv rengörare med vidhäftningsför-
stärkare
HHS Clean ger en effektiv och grundlig rengöring, speci-
ellt av resterna efter mycket starka vidhäftande smörjme-
del. Extremt smutsiga ytor kan rengöras och förbehandlas 
för långtidssmörjning. HHS CLEAN harmoniserar med 
alla smörjmedel inom HHS- familjen. Detta ger den bästa 
vidhäftningen och en förlängd smörjintervall säkerställs.

Användning
För rengöring av ytor före smörjning.
Art.nr. 0893 10610

Originalet Olja + fett = duoeffekt Allt synligt

Utomhusproffset Den torra Rengöringsproffset
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smörjning

Smörjolja, 
Livsmedelsbranschen

En helt vegetabilisk produkt 
Oljan är fysiologiskt riskfri och hudvänlig. 
Mycket lämplig för rostfritt stål.

• Färglöst smörjmedel med bra krypförmåga
• Friktionsminskning upp till 30 - 40 %
• Lukt- och smakneutral
• Åldersbeständig
• Silikon-, AOX-, harts- och syrafri

Användning
Till smörjning och underhåll av rörliga delar i 
maskiner inom livsmedels-, läkemedels- och 
restaurangbranschen.  300 ml. 
Art.nr. 0893 1071

Smörjspray
Multi Plus

Multifunktionell helsyntetsolja
Fysiologiskt säker, transparent, krypande helsyntet-
solja för mångsidig smörjning. Löser rost, minskar 
slitage och garanterar långtidsskydd mot korrosion. 
Mycket användbar där tillfällig, oundviklig kontakt 
med oljan kan uppstå.

• Goda krypegenskaper
• Reducerar slitage
• Långtidsverkande korrisionsskydd
• Missfärgar inte produkter

Användning
För smörjning och underhåll av förband, kedjor, 
packningar samt för alla rörliga delar i maskiner. 
Speciellt lämpad för livsmedels-, farmacept-,  
tryck- och pappersbranschen. 400 ml. 
Art.nr. 0893 056

Livsmedelsgodkänd Livsmedelsgodkänd

Woodslide, 5 liter
För minskad friktion och rengöring för sågbord, sågklingor, styrskenor 
etc på träbearbetningsmaskiner. Förhindrar att sågspån och flis fastnar. 
Förebygger korrosion på t.ex. sågklingor. Angriper inte trämaterial som 
är förbehandlat med lack, färg eller impregnering.

Woodslide skall inte appliceras direkt på trämaterialet.

• Fuktutdrivande
• Silikon- och vaxfri

Art.nr. 0893 070 
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Borr- och gängpasta Cut + Cool
Högpresterande borr- och skärpasta
För all maskinell bearbetning, ger utmärkt resultat på alla material och underlag. Anpassad för tunga 
maskinella bearbetningsprocesser, t.ex. för verktygsstål, kullagerstål, stål, höglegeringsstål, aluminium, 
titan, hårdmetall, gjutjärn. Även användbar för CrNi-legering samt Hastelloy® (superlegeringar). Ytan 
behöver inte rengöras före svetsning om man använt en mindre mängd pasta. Applikationer ovanifrån 
och horisontellt kan enkelt utföras tack vare den speciella formulan. 500 ml.

• Fri från klor, sulfat, fosfor, silikon och harts
• Kan användas som smörjmedel
• Bra korrosionsskydd
Art.nr. 0893 050010

Borr- och gängolja
Minskar brott och sprickbildning. 
Oljan är lämplig för höglegerat rostfritt stål, mjukmagnetiska metaller, aluminium och mässing. Löser 
upp avlagringar och renar ytan. Materialet tränger in överallt och löser därmed hårt fastklämda delar.  
Förbättrar måttoleransen och höjer kvaliteten på det utförda arbetet. 300 ml. 

• Temperaturbeständig: -33°C - +205°C
• Skyddar mot rost och korrosion
• Temperaturreducerande
• AOX- och silikonfri
Art.nr. 0893 050

Använd borr- och 
gängoljor för 
mindre slitage och 
längre livslängd 
på verktyg och 
maskindelar.

SKÄRVÄTSKA 
CUT + COOL 
Kylande skärvätska på 
mineraloljebas
Medför ett mindre slitage på verk-
tyg/maskindelar tack vare en mycket 
bra kylande effekt och minskad frik-
tion. Mycket god smörjande effekt 
även vid hög utspädning med vatten. 
Hög motståndskraft mot bakterier.

Lämpar sig utmärkt för slipning och 
allmänt maskinunderhåll av svarv-, 
gäng- och borrmaskiner samt övriga 
roterande verktyg. 5 liter.

• Fri från klor, svavel, silikon, syra 
och harts

• Mycket god rostskyddande effekt
• Lågskummande 

Art.nr. 0893 050030
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lim och fog

för Gänglåsning, 
rörtätning, 
flänstätning m.m.

• Praktisk doseringssystem 
• Bälgflaska med patenterad specialförslutning
• Du har alltid en hand fri tack vare praktiskt skruvlock
• Självrensande pip
• Lätt att dosera rätt mängd

Tekniska
data

Produkt Gänglåsning , Stark
Låser och tätar.

Gänglåsning, Medel-
stark Låser och tätar.

Lagerlåsning, Stark
Låser och tätar.

Art.nr. 0893 270050 0893 243050 0893 603050
Applika-
tion

För låsning och tätning av skruvar, muttrar och gängstift. 
Hindrar lossning p.g.a. vibration och stötar.

För låsning av lager, hylsor, 
axlar, bultar och kugghjul.

Egen-
skaper

Universalprodukt för alla  
gängor och cylindriska delar 
som inte ska lossas igen.

Normalprodukt med utmärkt 
kemikalie- och värmebestän-
dighet. Härdar även vid låga 
temperaturer.

Universalprodukt för krävande 
uppgifter. Hög skärfasthet. Ut-
märkt kemikaliebeständighet.

Bruks-
anvisning

Produkten påföres jämnt på torrt, fett- och dammfritt underlag. Ju renare underlag, desto bättre 
vidhäftning. Dessa produkter härdar anaerobt d.v.s. att de härdar vid frånvaro av luft. Av den 
anledningen är flaskorna bara fyllda till 3/4. Härdningshastigheten påverkas av de katalytiska 
egenskaperna på metallen, samt spaltbredden.

Låsvätska/
tätning för 
gängade 
förband

Höghållfast 
låsvätska/tät-
ning för 
gängade 
förband

Låsvätska för 
cylindriska 
förband

Revolutionerande 
doseringssystem 
med enhands-
fattning.

Säkra och täta skruvar, pinnar, 
muttrar, gängade insatser och 
gängade pluggar som normalt 
inte behöver lossas.

Produkterna ska påföras delarna i flytan-
de form, och härdar efter monteringen 
till ett segelastiskt plastmaterial. Detta fyl-
ler mellanrummet i gängpartiet fullstän-
digt och skyddar delarna mot korrosion. 
En 100%-ig förbindelse uppnås

Patenterad 
specialförslut-
ning, kan utan 
problem han-
teras med ena 
handen. Ingen 
hoplimning av 
spetsen.

dos-produkter 
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Tekniska
data

Produkt Flänstätning
Grön

Flänstätning
Orange

Rörtätning Hydraultätning

Art.nr. 0893 573050  0893 574050 0893 577050 0893 545050

Applika-
tion

För tätning av flänsar och ytor 
med liten spaltbredd, max 
0,3 mm

För tätning av flänsar och ytor 
med spaltbredd, max 0,5 mm. 
Kan ersätta packningar.

Tätning av rörgängor för gas 
och vätskor. Max R 3”.

Tätning av högbelastade 
pneumatik- och hydraulikför-
skruvningar max R 3/4”

Egen-
skaper

När det krävs mycket bra 
tätning, t.ex. vid komplicerade 
gjutjärnsdelar, smala spalter 
eller släta, hala ytor. Lätt att 
demontera. Flexibel.

Universalprodukt tack vare 
snabb härdning också mot 
passiva metaller, samt hög 
spaltfyllnad. Mycket flexibel.
Bra spaltfyllnad.

Eftersom rörtätning inte reage-
rar med vätskor och gaser har 
den många användningsområ-
den. Temperaturbeständig till 
+150°C. Härdar under 0°C

Mycket god beständighet mot 
hydraulvätskor och bränslen. 
Mycket bra vidhäftning. Kan 
även användas på lätt oljiga 
ytor.

Bruks-
anvisning

Ju mer ”passiv” en metall är och ju tjockare spaltbredd, desto långsammare härdar produkten. Passiva metaller: Nickel, zink, tenn, 
aluminium med låg Cu/Mn-halt, rostfritt och högvärdig stål, oxid- eller krombelägg, plast glas och keramik. Aktiva metaller: Stål, 
mässing, brons, koppar och aluminium. Till avfettning rekommenderas Würth Rengöringsspray, art.nr. 0890 10810.  OBS! Föl-
jande plastkvaliteér kan angripas vid längre tids påverkan: ABS, SAN, PVC, Polyvinyl, Polykarbonat, Polystyren och lackade ytor.

Tätar koniska 
och cylindriska 
gängförband på 
rör upp till R3” 
(M80)

Tätning av 
högbelastade 
pneumatik- och 
hydraulik-
förskruvningar

För tätning av 
flänsar och ytor 
med spalt till 
max 0,3 mm

För tätning av 
flänsar och ytor 
med spalt till 
max 0,5 mm

DOS-hållare ger snabb 
översikt. Passar utmärkt 
att fästa på insidan av 
kemiskåpet
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Snabblim SKG
Cyanoakrylatlim i geléform

Limmar sekundsnabbt metall, kork, trä, läder, porslin, gummi och 
många typer av plaster. Vid limning av plastmaterial typ PE och PP 
förbehandlas plasten med primer för plastobbond.

• Gelékonsistens - rinner ej
• Lämplig för vertikal och ”under upp” limning
• Lämplig för porösa material

Typ Färg Art.nr.
Tub 3 g

Transparent
0893 403

Tub 20 g 0893 4031

Snabblim
Limfix

Cyanoakrylatlim för limning av 
metall-, plast- och gummidetaljer

Limmar sekundsnabbt samman en mängd 
material. De limmade delarna kan direkt 
bearbetas vidare. 
Utmärkt för snabba reparationer. 
Innehåller inga lösningsmedel. 20 g.

Art.nr. 0893 09

Snabblim
Plastobond

Cyanoakrylatlim för limning av 
svårlimmade plaster
Limmar sekundsnabbt samman en mängd 
material, t.ex. PA, PBT, PET, PI, POM, TPE, 
TPO, plexiglas (PMMA), elastomerer och 
naturgummi. 
De limmade delarna kan direkt bearbetas 
vidare. 

Genom att kombinera med primer för 
Plastobond kan man även limma polyole-
finplaster som PE och PP, liksom PTFE och 
silikongummi. 
Innehåller inga lösningsmedel. 20 g.

Art.nr. 0893 091

dos-produkter för limning
Utmärkta för snabba reparationer.
• Limmet kan doseras mycket exakt 
• Ingen hoplimning av spetsen 
• Kan utan problem hanteras med ena handen

Tillbehör
Aktivator för limfix 0893 30120
Skyddsglasögon  0899 10201

5 gram 08930900
20 gram 05893 09
50 gram  0893090 

Primer för plastobond 50 ml 0893 0915
Nitrilengångshandskar 100 st 0899 47002

Cyanoakrylat limmar på några sekunder 
ihop ögonlock eller hudytor. Barn får inte 
handskas med detta lim.

Gelé-
konsistens 
- rinner ej

!

lim och fog
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Kraftklisterspray

Snabblim 
Epoxy ESK-50 2-K
Lösningsmedelsfritt och 
snabbhärdande
För sammanfogning av metall, olika 
plastsorter, glas, keramik m.m. Limningsbart 
material: stål, galvat stål, rostfritt stål, alu-
minium, koppar, mässing, slipad FRP, ABS, 
hård PVC, SMC, glas och keramik. Utmärkt 
vidhäftning på PMMA (Plexiglas). 50 ml. 

• Enastående kemikalieresistens
• Kan slipas vid genomhärdning
• Viskoelastisk

Art.nr. 0893 4801

SNABBLIM, UNIVERSAL 2-K
Cyanoakrylatlim med hög spaltfyllnad

Snabbhärdande och spaltfyllande 2K-lim med utmärkta vidhäftningsegenskaper. 
Passar metall, plaster, PVC, glas och aluminium. Lämpar sig också för limning av 
porösa material som trä, papper, läder och tyg. 

Fixeringstid är 15 sek - 5 min beroende på  beroende på mängden lim, fogbredd och 
fogdjup. 10 ml.

• Munstycket ger en precis applicering
• Gelékonsistens, lämplig för applicering vertikalt och på undersidor
• Lämplig för porösa material
• 7 st blandarpipar medföljer

Art.nr. 0893 30901
Tillbehör: 
Blandarpip till 2K Snabblim  0891 441000 

Spraybart kontaktlim

Kraftklisterspray är ett spraylim som gör det 
snabbt och enkelt att limma en större yta.

• Torktid beroende på underlag,  
cirka 10 - 20 min

• Silikonfri
• Omställbart munstycke för olika  

doseringar

Volym (ml) Färg Art.nr.
400 Ljusgul 0890 100056

Ej lämplig för mjuk PVC och PVC-folie.

Tillbehör:
Blandarpip   0891 486

Förvaringshylla DOS
Storlek Art.nr.
För 4 st DOS-flaskor 089127314 
För 14 st DOS-flaskor 0893 4801

Hög
spaltfyllnad

Gelékonsistens 
- rinner ej
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SILIKON SUPER RTV PLUS
Lim- och fogmassa för tätning i motorutrymmen

Permanent, elastiskt högtemperatursilikon. Ersätter fasta packningar.
Tätar vattenpumpar, oljepump, oljetråg, växelhus etc. Den speciella appliceringspipen  
gör det lätt att dosera och att lägga ut en jämn sträng. 

• Påverkar inte elektriska komponenter
• Syrafritt härdningssystem
• Ej korrosiv på aluminium, järn och stål
• Hög temperaturbeständighet
• Utmärkt vidhäftning

Volym (ml) Färg Art.nr.
200 Svart 0893 3311

LIMTÄTMASSA
Elastisk massa på MS-polymerbas
Brett vidhäftningsspektrum utan primer, perfekt för universell användning. Elastiskt lim som kompenserar 
rörelser i delarna som sammanfogats. Glasklar optik som gör den mycket lämplig för limning och  
tätning av glas (ej akvarium). Lämplig för limning av speglar mot t.ex. kakel.

Användningsområden:
Glasmästare: Montering av fönsterspröjs, glaslister, dörrtrycken på glasdörrar, glashyllor m.m. 
Elektriker: Infästning av kabelrännor, eldosor m.m. 
Byggnadsarbetare: Montering av lister, fönsterbänkar, trösklar, skyltar m.m.
Målare: Montering av dekorationslister av polystyren. 
Plåtslagare: Limning av plåtbeklädnader, tätning av hängrännor m.m. 
Rörmokare: Montering av badrumsporslin m.m.

Volym (ml) Färg Art.nr.
290 Transparent 0893 2250
310 Vit 0893 2251
310 Grå 0893 2252
310 Svart 0893 2253

Fogskum PURlogic® Zero
1-K 100 % isocyanatfritt.
Innovativt isocyanatfritt fogskum för fogning och isolering av fönster, dörrkarmar, mellan  
betongelement och genomföringar etc. 

Vidhäftar på de flesta förekommande byggmaterial utom polyetylen, fett, olja och silikon. Härdat  
skum är något flexibelt med övervägande stängda celler. Förvara svalt, torrt och upprätt.

• Resistent mot röta och fukt
• Åldersbeständig 
• Utmärkt vidhäftning 
• Ej UV-resistent

Volym (ml) Färg Art.nr.
500 Ljus beige 0892 400200

lim och fog



ORSY KEMI   31    

Limmar och Tätar
Konstruktions- och tätningsmassa på PU-bas

Produkten är mycket flexibel och kan användas universellt för limning och tätning inom- och 
utomhus på trä- och metallkonstruktioner. Bra vidhäftningsförmåga mot metall, målade ytor, 
trä, sten, betong och plast (polyester och hård PVC).

Elastisk och hållfast polyuretanbaserad lim- och tätmassa. 
Bildar en jämn och slät yta. Krymper inte. Mycket goda fästegenskaper.

• Helt riskfri i härdat tillstånd
• Silikonfri
• Luktneutral
• Svamphämmande
• Slipbar
• Ej korrosiv
• Överlackeringsbar (utom alkydlacker)
• God beständighet mot kemikalier
• God stabilitet, rinner ej

Typ Volym (ml) Färg Art.nr.
Patron 300

Vit
0890 1001

Tub 70 0890 10011
Patron 300

Grå
0890 1002

Tub 70 0890 10021
Patron 300

Svart
0890 1003

Tub 70 0890 10031
Patron 300 Brun 0890 1004

Ej lämpligt för Polyetylen, Polypropylen, Silikon, PTFE 
och plaster med mjukmedel.

Universell produkt för 
limning och tätning 
av en mängd olika 
material. Passar både 
inom- och utomhus.
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rostlösning - rostskydd
Zinkspray
God elektrisk ledningsförmåga, därför mycket lämplig vid punktsvetsning. 
Hög motståndskraft mot salt och vatten.
• Fäster tillförlitligt på alla metaller
• Snabbtorkande
• Mycket drygt
• Vattenfast efter cirka 15 min
• Överlackeringsbar utan grundmålning
• Väderbeständig

Zinkspray Metall
Långtidsskydd. Värmebeständig till +450°C. Zinkbeläggning med 98 - 99 % 
rent zinkpigment enligt DIN 50 976. Har en mörkare galvaniserad färgton. 

Zinkspray Ljus
Korrosionsbeständig. Zinkbeläggning med 98 - 99 % rent zinkpigment. 
Har en ljus galvaniserad färgton. Mycket bra nötningsegenskaper.

Benämning Volym (ml) Färg Art.nr.
Zinkspray, Metall 400 Mörkgrå 0893 113
Zinkspray, Ljus 400 Ljusgrå 0893 114

 

Rostskydd Roststopp Primer
Snabbtorkande korrosionsskydd/primer

Mycket god vidhäftning på metall, aluminium, galvaniserat stål och gammal färg.

Lämplig för metall- och stålbyggnation samt jordbruks-, skogs- och entreprenadmaskiner. Även 
lämplig för användning med PU- och MS-polymerbaserade fogmassor. 

Kan överlackeras efter cirka 10 - 15 min med alla standard 1-K och 2-K samt vattenbaserade 
lacksystem. Torktid cirka 25 minuter.

Volym (ml) Färg Art.nr.
400 Grå 0893 2101
400 Rödbrun 0893 2102

Zinkspray ger ett långvarigt skydd 
och förbättring av metallytor.
Mycket bra korrosionsskydd.
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Rostlösare, Rost Off Plus
Högeffektiv rostlösare med bra krypförmåga och optimalt rostskydd. 

För att lossa extremt fastrostad och oxiderade skruvförbindningar på bilar, verktyg, maskiner 
m.m. Smörjmedelsadditivet OMC2 ger en smörjfilm som förlänger livslängd, minskar slitage 
och förbättrar rostskyddet på skruvförbanden.

• AOX- och silikonfri
• Harts- och syrafri
• Kompatibel med plast och gummi

Typ Volym (l) Färg Art.nr.
Sprayburk 0,3 Ljusgul/

transparent
0890 200

Dunk 5 0890 300

Additivteknologi OMC2
Så fungerar OMC2-teknologin: Mikro-
skopiskt sett så är alla metallytor råa och 
utsätts vid friktion för ett ständigt slitage 
med materialförlust som följd. OMC2-
additiv jämnar ut metallytan genom en 
termoplastisk flytformering av metall-
organiska bindningar. Flytformeringen 
regleras individuellt för att anpassa sig till 
olika metallytor.
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färg
märkspray
Snabbtorkande samt miljöanpassad.
Fungerar även på fuktigt underlag. Mycket god täck- och sträckförmåga med 
utmärkt vidhäftning på de flesta underlag, som t.ex. berg, sten, trä, metall, 
gräs, grus och asfalt. En allroundspray med 360°-ventil, som kan användas 
till alla typer av markeringar.

• En mycket robust säkerhetshatt som kan öppnas med bara en hand
• Torktid: 10 minuter
• Användningstemperatur: -20°C till +50°C 
• Markeringen håller i cirka 4 - 6 månader
• Mycket hög beständighet mot dåligt väder och UV-strålning

Användning
Märksprayen är snabbtorkande och kan trafikeras efter kort tid. Genom att 
sprayen kan användas upp och ned så kan man lättare få en skarpare mar-
kering. Provspraya först på en liten yta om sprayen ska användas på plast, 
nylagd betong eller asfalt. God vidhäftning på absorberande och
icke-absorberande underlag.

Volym (ml) Färg Art.nr.
500 Vit 0893 19711
500 Gul 0893 19712
500 Röd 0893 19713
500 Blå 0893 19715

Tillbehör: 
Markeringshandtag med hjul 
Art.nr. 0891 198101

Markörspray
Klarlack med 360° ventil
Skyddar och förlänger hållbarheten på markeringar.

Förlänger fluorescensen hos dina markeringar
Hög beständighet mot ultravioletta strålar och mekaniskt slitage
Skyddslacken är helt färglös
Torktid: 5–10 minuter

Användning
Kan användas på de vanligaste underlagen som betong, trä, asfalt, metall, 
sten, etc. Kan användas i temperaturer ned till -15°C.

Volym (ml) Färg Art.nr.
500 Transparent 0893 08050

Förlänger 
hållbarheten på 
markeringar
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Lackspray
Skydds- och reparationslack
Skydds- och reparationslack för hantverks,- fordons- samt industriapplikationer.
• Helt fri från tungmetaller
• Väderbeständig
• Torktider vid +20°C:
• Dammtorr efter 10 minuter
• Klibbfri efter 20 min
• Greppfast efter 60 minuter

Högvärdig Nitroalkydal-kvalitet ger en snabbtorkande färg med hög glans. 
Lackerar alla kända grunderingar, fyllnadsprodukter och lacktyper.

Volym (ml) Färg Art.nr.
600 RAL 9005 Svart, högglans 0893 339005
400 RAL 9005 Svart, matt 0893 329005
400 RAL 9005 Svart, sidenglans 0893 349005
600 RAL 9010 Vit 0893 339010
600 RAL 9006 Silver 0893 339006

färg, hygien

Handrengöring Plastgranulat
Snabb och effektiv mot intensiv smuts

• Alkoholfri
• Silikonfri
• Tvålfri
• Behaglig lukt
• Blockerar ej avloppet
• Miljövänlig

Ger en hudvänlig rengöring. Dermatinhudskyddet vårdar och skyddar 
huden samt förebygger hudirritation även vid upprepad användning. 
Biologiskt nedbrytbar med ett pH-värde på 7.

Volym (l) Art.nr.
0,35 0893 90001
4,0 0893 9000

Tillbehör: 
Pump och väggfäste till handrengöring. 
Art.nr. 0891 901
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tejp

Vulktejp
Vulkaniserande tätningstejp
Uppbyggd av butylgummi och 
polyeten. Tejpen är besprutad med 
en skyddsfilm som försvinner när 
den sträckes cirka 60 - 80 %. 

Tack vare den speciella uppbygg-
naden behövs ingen skyddsliner, 
vilket gör arbetet avsevärt mycket 
snabbare och enklare.

Användning
Lämplig för isolering och utfyllnad 
av låg- och högspänningskablar. 
Idealisk för fukttätningar och som 
korrosionsskydd på klenare detaljer.

Bredd 19 mm
Längd 5 meter
Tjocklek 0,5 mm

Färg Art.nr.
Svart 1992 15

Silvertejp
Mycket slitstark
Följsam, fiberförstärkt silvertejp med 
hög initial häftförmåga. Lämpar 
sig mycket väl för puts- och fasad-
arbeten. Fäster mycket bra både på 
jämna och ojämna ytor som t.ex. 
trä, sten, betong, cement och plast.

Mycket smidig, lättavrullad och går 
lätt att riva av för hand.

Bredd 50 mm
Längd 50 meter
Tjocklek 0,18 mm

Färg Art.nr.
Silver 0874 100200

Eltejp
S-märkt
Utmärkt isolertejp av mjuk PVC med 
termiska egenskaper. Resistent mot 
oljor, baser, syror, vatten, solljus, 
snö, is samt de flesta lösningsmedel.

Användning
Lämplig för isolering och samman-
fogning av kablar och ledningar 
vid bl.a. högspänningsledningar, 
bilelektriska komponenter, elverktyg, 
underjordkablar, fjärrmanövrerings-
anläggningar m.m. Självslocknande.

Bredd  19 mm
Längd 20 meter
Antal/förp 10 st

Färg Art.nr.
Svart 1985 192011
Vit 1985 192022

Maskerings-
tejp
Standardutförande
Maskeringstejp som tål värme upp 
till +80°C. Lämpar sig mycket bra 
för maskering på objekt som skall 
pulverlackeras. Är beständig mot 
både lösningsmedel och fukt.

Längd 50 meter

Bredd 
mm

Art.nr. Antal/
förp

15 0992 0015 20
19 0992 0019 16
25 0992 0025 12
38 0992 0038 8
50 0992 0050 6
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dubbelhäftande tejp VST
Mycket stark vidhäftning

• God UV-beständighet
• Fri från lösningsmedel

Mycket stark vidhäftningsförmåga. VST-tejpen (Very Strong Tape) kan ersätta 
svetsning, limning m.m. Den kan också ersätta nitade eller skruvade förband 
och därmed eliminera risken för korrosion som uppstår vid håltagning i 
metaller.

Användning
Tejpen ger garanterat vattentäta skarvar. Idealisk för plast, glas, metall m.m. 
Kan också med fördel användas som vibrationsdämpare.

Längd  33 meter
Tjocklek 1,0 mm

Färg Bredd (mm) Art.nr.

Transparent
4 0894 530904
12 0894 53091233
19 0894 53091933

Avspärrnings-
band
Av PP- film
Varnings-, avspärrnings- och 
avgränsningsband. Stark, seg och 
med hög draghållfasthet.

Längd 500 meter
Tjocklek 0,032 mm

Färg Bredd 
mm

Art.nr.

Gul/
svart

75 0894 755001

Röd/
Vit

80 0899 615002

Varningstejp
PVC
Varningstejpen är en laminerad 
PVC-film med gummibaserat häft-
ämne. Den är stark och stabil med 
hög draghållfasthet. 

Användning
Som varningstejp för markering men 
kan även användas som fasadtejp.

Bredd 50 mm
Längd 33 meter
Tjocklek 0,12 mm

Färg Art.nr.
Gul/Svart 0984 5033

VST-tejpen kan ersätta 
svetsning, limning m.m.
Fungerar även som 
vibrationsdämpare!
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Vi vet att det inte räcker med ett bra erbjudande eller trevliga och kunniga 
säljare. Vi vet att rätt produkt på rätt plats i rätt tid är avgörande för dig. 

Därför strävar vi alltid efter marknadens bästa leveranssäkerhet. Vårt huvud-
lager i Örebro har en konstant leveranssäkerhet runt 98 procent.

LEVERANSSÄKERHET 

Våra värderingar bygger på långsiktighet och hållbarhet, vilket också syns i 
vår affärsidé: ”att hjälpa våra kunder att effektivisera hanteringen av förbruk-
ningsmaterial”. 

Det innebär att vi förenklar arbetet med lagerhållning, påfyllning och kemi-
hantering, vilket gör det möjligt för våra kunder att ägna sin tid åt sin kärnverk-
samhet. Vi hjälper också till med administration kring hanteringen. 

kvalitet och miljö
Würth utvecklar och framställer kvalitetsprodukter. Vår vision är att vara bransch-
ledande med innovativa, högkvalitativa och miljöanpassade produkter. 

För att ligga i framkant gällande miljövänliga produkter så samarbetar vi 
med bedömningsorganisationer som t.ex. BASTA och Byggvarubedöm-
ningen.

En viktig och självklar del i arbetet med kvalitet, långsiktighet och hållbarhet är 
medvetenheten kring gällande lagstiftning (bl.a. REACH-förordningen). Därför 
ser vi till att alltid vara uppdaterade med korrekt information. Tillsammans med 
våra leverantörer och samarbetspartners (EcoOnline, Farligt Gods Center, 
Goodpoint), har vi en mycket stark och bred kompetens på området.

Vi levererar varorna dit du vill ha dem: till ditt lager, arbetsplatsen eller till 
en av våra butiker där du kan hämta dem själv. Du beställer dina produk ter 
av din lokala säljare, vår e-handel, kundsup port eller via EDI (förenklade 
elektroniska rutiner) och har dem redan nästa dag.
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NÄR DIN TID 
ÄR VÄRDEFULL
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