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Dlatego opracowaliśmy gamę wysokiej jakości produktów 
chemicznych, będących uzupełnieniem dla kluczy i narzędzi 
do dokręcania, które produkujemy od osiemdziesięciu lat.
Produkty, które zostały wybrane na podstawie dokładnej oceny 
wymagań użytkowników, czy to warsztatów samochodowych, 
czy firm zajmujących się utrzymaniem ruchu w przemyśle, 
mogą zaspokoić zarówno ogólne, jak i specjalistyczne 
potrzeby.

Współpraca z włoskimi firmami wiodącymi w skali światowej 
w tej grupie towarów pozwoliła nam opracować produkty o 
najwyższej jakości. Produkcja w całości we Włoszech, użycie 
najlepszych surowców i najnowocześniejszej technologii oraz 
rygorystyczna kontrola jakości powodują minimalizację ich 
wpływu zarówno na ludzi, jak i na środowisko.

Asortyment obejmuje uszczelniacze anaerobowe, kleje 
cyjanoakrylowe i aerozole do konserwacji, czyszczenia i 
smarowania części mechanicznych.

Przykręcenie śruby nie zawsze wystarcza, aby zagwarantować właściwy montaż. 
Konieczne jest również czyszczenie, smarowanie i uszczelnianie. 

Produkty anaerobowe
Produkty anaerobowe umożliwiają całkowite wypełnienie 
niewielkich powierzchniowych nierówności w metalu, tak, 
aby naprężenia mechaniczne mogły być rozłożone na całej 
powierzchni łączonej. Utwardzają się przy całkowitym braku 
tlenu i całkowicie uszczelniają połączenia lub gwinty przed 
wodą, gazem, olejem, paliwem i płynami przemysłowymi.
Są one dostępne w trzech klasach siły łączenia - dużej (H), 
średniej (M) i małej (L) - oraz w różnych opakowaniach, aby 
zaspokoić różnorodne potrzeby.

Klej błyskawiczny
Klej na bazie cyjanoakrylu etylowego, do połączeń 
strukturalnych wielu różnych materiałów. 

Produkty w aerozolu
Szeroka gama aerozoli, do odblokowywania, smarowania, 
czyszczenia i cynkowania.  Puszki aerozoli są wykonane ze 
stali i w 100% nadają się do recyklingu.



UWAGA!
Kraje, w których produkty chemiczne Beta są dopuszczone do dystrybucji to: Austria, Belgia, Francja, Węgry, Holandia, 
Polska, Portugalia, Republika Irlandii, Hiszpania, Szwajcaria, Wielka Brytania.
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Klej anaerobowy do gwintów metalowych. Zapobiega 
poluzowaniu śrub, nakrętek i szpilek w wyniku wibracji 
i wstrząsów. Polimeryzuje w kontakcie ze szlifowanymi 
częściami metalowymi przy nieobecności tlenu.

Wysoka odporność chemiczna (oleje, woda, benzyna, itd.).
Chroni gwinty przed korozją i zatarciem od korozji.

Dostępny w 3 klasach siły łączenia.

Art. ml  

9803H
20 ml 12 098030002
50 ml 4 098030005

250 ml 4 098030025

DUŻA SIŁA ŁĄCZENIA
9803H

Klej do gwintów

Trwałe zablokowanie, idealny do części, które nie muszą być 
później demontowane, i do niereaktywnych powierzchni metali, 
w tym mosiądzu, aluminium i stali nierdzewnej.
Nie pozwala na demontaż przy pomocy narzędzi ręcznych.

20 ml
 098030002

Butelka

50 ml
 098030005

Butelka

250 ml
 098030025

Butelka

9803H 9802M 9801L
Zakres temperatury (°C) -50/+150 -50/+150 -50/+150
Szczelina maks. (mm) 0,25 0,15 0,10

Czas wiązania 10/15 10/15 10/15

Utwardzenie funkcjonalne 
(godz.) 3-6 3-6 3-6

Lepkość (mPa.s) 25°C 800/1200 500/800 500/800
Moment obr. zrywający 
ISO-10964 35-45 Nm 22-30 Nm 6-10 Nm

Moment obr. przy dalszym 
odkręcaniu ISO-10964 30-40 Nm 20-25 Nm 4-8 Nm
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ŚREDNIA SIŁA ŁĄCZENIA
9802M

MAŁA SIŁA ŁĄCZENIA
9801L

Art. ml  

9802M
20 ml 12 098020002
50 ml 4 098020005

250 ml 4 098020025

Art. ml  

9801L
20 ml 12 098010002
50 ml 4 098010005

250 ml 4 098010025

Idealny do szczególnie lekkich stopów, które mogłyby ulec 
uszkodzeniu przy demontażu i do śrub regulacyjnych.
Łatwiejszy demontaż.

Idealny do części poddawanych okresowej konserwacji. 
Pozwala na demontaż przy użyciu narzędzi ręcznych.

20 ml
 098020002

Butelka

50 ml
 098020005

Butelka

250 ml
 098020025

Butelka

20 ml
 098010002

Butelka

50 ml
 098010005

Butelka

250 ml
 098010025

Butelka
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20 ml
 098130002

Butelka

50 ml
 098130305

Dozownik mieszkowy

50 ml
 098130505

Tuba

100 ml
 098130510

Tuba

250 ml
 098130525

Tuba

Klej anaerobowy do metalowych połączeń gwintowych. 
Polimeryzuje w kontakcie ze szlifowanymi częściami 
metalowymi przy nieobecności tlenu. Zapewnia doskonałą 
szczelność na ciecze i gazy. Sprawia, że połączenie jest 
mocniejsze. Toleruje lekkie zanieczyszczenie olejami.

Wysoka odporność chemiczna  (oleje, woda, benzyna, itd.).
Chroni gwinty przed korozją i zatarciem od korozji.

Dostępny w 3 klasach siły łączenia. 

Art. ml  

9813H

20 ml 12 098130002
50 ml 6 098130305
50 ml 4 098130505

100 ml 4 098130510
250 ml 4 098130525

9813H
Trwałe zablokowanie, idealne do części, które nie muszą być 
później demontowane, i do niereaktywnych powierzchni metali, 
w tym mosiądzu, aluminium i stali nierdzewnej.
Nie pozwala na demontaż przy pomocy narzędzi ręcznych.

DUŻA SIŁA ŁĄCZENIA

Uszczelniacz gwintów

9813H 9812M 9811L
Zakres temperatury (°C) -50/+200 -50/+150 -50/+150
Szczelina maks. (mm) 0,15 0,35 0,20

Czas wiązania 10-15 12-18 10-15

Utwardzenie funkcjonalne 
(godz.) 3-6 3-6 3-6

Lepkość (mPa.s) 25°C 40.000-80.000 20.000-40.000 10.000-20.000

Moment obr. zrywający 
ISO-10964 35-45 Nm 27-35 Nm 6-10 Nm

Moment obr. przy dalszym 
odkręcaniu ISO-10964 25-35 Nm 20-30 Nm 4-8 Nm



7

20 ml
 098110002

Butelka

50 ml
 098110305

Dozownik mieszkowy

50 ml
 098110505

Tuba

100 ml
 098110510

Tuba

250 ml
 098110525

Tuba

20 ml
 098120002

Butelka

50 ml
 098120305

Dozownik mieszkowy

50 ml
 098120505

Tuba

100 ml
 098120510

Tuba

250 ml
 098120525

Tuba

9812M 9811L

Art. ml  

9812M

20 ml 12 098120002
50 ml 6 098120305
50 ml 4 098120505

100 ml 4 098120510
250 ml 4 098120525

Art. ml  

9811L

20 ml 12 098110002
50 ml 6 098110305
50 ml 4 098110505

100 ml 4 098110510
250 ml 4 098110525

Idealny do gwintów o małej średnicy i o małym skoku.
Łatwiejszy demontaż.

Idealny do części poddawanych okresowej konserwacji.
Pozwala na demontaż przy użyciu narzędzi ręcznych.

ŚREDNIA SIŁA ŁĄCZENIA MAŁA SIŁA ŁĄCZENIA
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Anaerobowa płynna uszczelka, idealna do łączenia
płaskich szlifowanych powierzchni metalowych. 
Polimeryzuje w kontakcie ze szlifowanymi częściami 
metalowymi przy nieobecności tlenu.
Zapobiega luzowaniu połączeń śrubowych i szpilek.

Wysoka odporność chemiczna i termiczna 
(oleje, woda, benzyna, itd.).

Dostępna w 3 klasach siły łączenia.

Art. ml  

9823H

20 ml 12 098230002
50 ml 6 098230305
50 ml 4 098230505

100 ml 4 098230510
250 ml 4 098230525

9823H

20 ml
 098230002

50 ml
 098230305

50 ml
 098230505

100 ml
 098230510

250 ml
 098230525

Trwałe zastosowanie, idealna również do regeneracji obudów 
łożysk i zużytych części. Nie pozwala na demontaż przy pomocy 
narzędzi ręcznych.

Butelka

Dozownik mieszkowy

Tuba

Tuba

Tuba

DUŻA SIŁA ŁĄCZENIA

Płynna uszczelka

9823H 9822M 9821L
Zakres temperatury (°C) -50/+150 -50/+150 -50/+150
Szczelina maks. (mm) 0,35 0,35 0,35

Czas wiązania 10/16 10/15 20/30

Utwardzenie funkcjonalne 
(godz.) 3-6 3-6 3-6

Lepkość (mPa.s) 25°C 100000/200000 40000/70000 60000/90000

Moment obr. zrywający 
ISO-10964 35-45 Nm 25-35 Nm 7-11 Nm

Moment obr. przy dalszym 
odkręcaniu ISO-10964 20-30 Nm 20-30 Nm 4-9 Nm
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9822M 9821L

Art. ml  

9822M

20 ml 12 098220002
50 ml 6 098220305
50 ml 4 098220505

100 ml 4 098220510
250 ml 4 098220525

Art. ml  

9821L

20 ml 12 098210002
50 ml 6 098210305
50 ml 4 098210505

100 ml 4 098210510
250 ml 4 098210525

20 ml
 098210002

50 ml
 098210305

50 ml
 098210505

100 ml
 098210510

250 ml
 098210525

20 ml
 098220002

50 ml
 098220305

50 ml
 098220505

100 ml
 098220510

250 ml
 098220525

Idealna do części często poddawanych  konserwacji.
Chroni gwinty przed korozją i zatarciem od korozji.
Łatwiejszy demontaż. 

Idealna do części poddawanych okresowej  konserwacji. 
Pozwala na demontaż przy użyciu narzędzi ręcznych.

Butelka Butelka

Dozownik mieszkowy Dozownik mieszkowy

Tuba Tuba

Tuba Tuba

Tuba Tuba

ŚREDNIA SIŁA ŁĄCZENIA MAŁA SIŁA ŁĄCZENIA
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Anaerobowy klej montażowy. Zapobiega poluzowaniu 
w wyniku drgań i udarów. Polimeryzuje w kontakcie ze 
szlifowanymi częściami metalowymi przy nieobecności 
tlenu. Zwiększa moment przenoszony pomiędzy wałem
a piastą, zapobiegając korozji ciernej.

Wysoka odporność chemiczna i termiczna  
(oleje, woda, benzyna, itd.).

Dostępny w 3 klasach siły łączenia.

Art. ml  

9833H
20 ml 12 098330002
50 ml 4 098330005

250 ml 4 098330025

9833H
Idealny do części, które nie muszą być później demontowane.
Odpowiedni również jako środek penetrujący do gwintów, do 
zabezpieczenia już zamontowanych urządzeń, które są trudne do 
rozebrania. Nie pozwala na demontaż przy pomocy narzędzi ręcznych. 

20 ml
 098330002

50 ml
 098330005

250 ml
 098330025

Butelka

Butelka

Butelka

DUŻA SIŁA ŁĄCZENIA

Klej montażowy

9833H 9832M 9831L
Zakres temperatury (°C) -50/+180 -50/+180 -50/+150
Szczelina maks. (mm) 0,15 0,25 0,10

Czas wiązania 10/15 12/20 10/15

Utwardzenie funkcjonalne 
(godz.) 3-6 3-6 3-6

Lepkość (mPa.s) 25°C 400/700 2000/4000 500/800
Moment obr. zrywający 
ISO-10964 35-45 Nm 25-35 Nm 6-10 Nm

Moment obr. przy dalszym 
odkręcaniu ISO-10964 30-40 Nm 18-28 Nm 4-8 Nm
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9832M 9831L

Art. ml  

9832M
20 ml 12 098320002
50 ml 4 098320005

250 ml 4 098320025

Art. ml  

9831L
20 ml 12 098310002
50 ml 4 098310005

250 ml 4 098310025

Idealny do małych części poddawanych okresowej konserwacji.
Łatwiejszy demontaż. 

Idealny do części poddawanych okresowej konserwacji.
Pozwala na demontaż przy użyciu narzędzi ręcznych.

20 ml
 098310002

50 ml
 098310005

250 ml
 098310025

20 ml
 098320002

50 ml
 098320005

250 ml
 098320025

Butelka Butelka

Butelka Butelka

Butelka Butelka

ŚREDNIA SIŁA ŁĄCZENIA MAŁA SIŁA ŁĄCZENIA
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Klej strukturalny 
błyskawiczny

9851

Klej błyskawiczny do połączeń strukturalnych.
Na bazie cyjanoakrylanu etylowego.

Do klejenia szerokiej gamy materiałów, w tym metali, tworzyw 
sztucznych, skóry, drewna i innych typów materiałów, także 

kombinacji tych materiałów.

Szybko wiążący.

20 g
 098510002

Butelka

50 g
 098510005

Butelka

500 g
 098510050

Butelka

Art. g  

9851
20 g 12 098510002
50 g 10 098510005

500 g 1 098510050

9851
Zakres temperatury (°C) -55/+82
Lepkość (mPa.s) 25°C 80-120
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RUCHOMA RURKA 
APLIKACYJNA

Ruchoma rurka aplikacyjna pozwala na 
dostarczenie środka w miejsca trudno 
dostępne. Standardowa dysza do 
aplikacji na dużych powierzchniach.

LubriBeta
UNIVERSAL

Art. ml  
9710 400 ml 12 097101040

7 1in
Preparat wielofunkcyjny 7 w 1

1. Odblokowujący: usuwa rdzę z nakrętek, śrub i kół zębatych.
2. Smarujący: odpowiedni dla wszystkich obciążonych 
    części mechanicznych.
3. Detergent, odtłuszczający: usuwa smary i oleje
     z powierzchni metalowych.
4. Chroniący przed rdzą: tworzy warstwę chroniącą 
     przed czynnikami atmosferycznymi.
5. Odtleniacz, do styków elektrycznych: reaktywuje styki
     i zapobiega zwarciom.
6. Wodoodporny: usuwa wodę i wilgoć ze wszystkich powierzchni.
7. Przeciwzamarzający: bardzo odporny na niskie temperatury 
     (aż do -40 °C).

Wyposażony w specjalny zawór pozwalający na dozowanie środka gdy 
pojemnik jest w odwrotnej pozycji. Nie zawiera silikonu.

9710
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Smar penetrująco-odblokowujący 
Odblokowujący, odtleniający, mocno penetrujący, do szybkiego 
usuwania rdzy i tlenków z nakrętek, sworzni, śrub i kół zębatych. 
Wodoodporny, do usuwania wody i wilgoci z konserwowanych części. 
Wysoce odporny na niskie i wysokie temperatury (-40 °C ÷ +150 °C).

Smar wielofunkcyjny
Szczególnie przydatny do smarowania łańcuchów, przekładni 
i ruchomych części metalowych ale także zawiasów i zamków. 
Odporny na ścieranie i czynniki atmosferyczne. Bardzo odporny 
na wysokie temperatury (aż do 210 °C). O dużej przyczepności. 
Niekapiący.

Ultra
SBLOCK

Multi
GREASE

Art. ml  
9712 400 ml 12 097121040

Art. ml  
9720 400 ml 12 097201040

9712

9720
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Smar litowy biały
Smar na bazie mydeł: litowego i tytanowego i tlenku cynku. Idealny do 
przekładni, łożysk, przegubów i elementów ruchomych. Szczególnie 
użyteczny do smarowania i ochrony elementów mechanicznych w 
zastosowaniach morskich. Bardzo odporny na wodę, sól morską, 
czynniki atmosferyczne i wysokie temperatury (aż do 150° C). 
Niekapiący.

Smar na bazie PTFE
Mieszanka smaru i PTFE. Szczególnie przydatny do smarowania 
łańcuchów przemysłowych i ruchomych części metalowych 
poddanych silnym obciążeniom przy niskich prędkościach 
obrotowych. Przydatny także do smarowania zawiasów, zamków, 
prowadnic szuflad, bram i zastosowań związanych z elementami 
wykonanymi z tworzyw sztucznych i gumy. Całkowicie bezbarwny. 
Wodoodporny i odporny na utlenianie. Bardzo odporny na niskie i 
wysokie temperatury (-30 °C do +220 °C).

Lithium
GREASE

PTFE
GREASE

Art. ml  
9722 400 ml 12 097221040

Art. ml  
9724 400 ml 12 097241040

9722

9724
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Smar miedziowy
Mieszanka smaru mineralnego i miedzi. Odpowiedni do smarowania 
przegubów, śrub, przekładni, wałów napędowych i innych metalowych 
części narażonych na działanie wysokich temperatur (do 1000 °C). 
Idealny do zapobiegania zapieczeniu połączeń i ułatwienia demontażu 
gwintów i wszelkich połączonych elementów. Chroni przed zużyciem. 
Zapobiega utlenianiu. Niekapiący.

Smar silikonowy w sprayu
Silikonowy środek smarujący i odblokowujący. Antyelektrostatyczny. 
Odpowiedni do smarowania części z tworzyw sztucznych, gumy 
i metalu. Chroni przed korozją. Ma właściwości rozdzielające, 
zapobiega przyleganiu w procesach obróbki wtryskiem tworzyw i 
gumy. Wodoodporny, chroni przed wilgocią i korozją od czynników 
atmosferycznych. Zabezpiecza obwody elektryczne. Może być 
stosowany do polerowania drewna, tworzyw sztucznych i gumy. Nie 
zawiera rozpuszczalników.

COPPER
GREASE

Silic
SPRAY

Art. ml  
9726 400 ml 12 097261040

Art. ml  
9729 400 ml 12 097291040

9726

9729



17

Zmywacz do hamulców
Idealny do czyszczenia tarcz i klocków hamulcowych, silników. Usuwa 
smar i smołę, bez pozostawiania osadu. Przydatny jako odtłuszczacz 
do powierzchni metalowych. Odparowuje szybko. Nie uszkadza 
tworzyw sztucznych i gumy.

Zmywacz do styków elektrycznych
Przydatny do mycia i czyszczenia styków elektrycznych, przewodów i 
komponentów elektrycznych. Niezbyt gęsta konsystencja pozwala na 
równomierne i szybkie rozprowadzenie na czyszczonej powierzchni, 
usuwa smar i brud, bez pozostawiania tłustego filmu. Odparowuje 
szybko. Nie uszkadza tworzyw sztucznych i gumy.

Brake
CLEANER

Contact
CLEANER

Art. ml  
9740 500 ml 12 097401050

Art. ml  
9742 400 ml 12 097421040

9740

9742
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Zmywacz do gaźników i przepustnic
Odpowiedni do czyszczenia zewnętrznego i wewnętrznego gaźników, 
kolektorów dolotowych i przepustnic. Całkowicie usuwa osady 
węglowe, nanosy i zanieczyszczenia. Nie pozostawia tłustego filmu.

Cynk w sprayu
Mocno kryjący, idealny do cynkowania żelaznych elementów, 
spawów, nakrętek, śrub i części narażonych na działanie czynników 
atmosferycznych. Szczególnie odporny na utlenianie i ścieranie. 
Wysoce przyczepny, tworzy elastyczną cienką warstwę o bardzo 
jasnym kolorze, podobnym do ocynku na gorąco. Malowalny. Idealny 
także jako pokrycie wykańczające. Niekapiący.

Carb
CLEANER

Zinc
98%

Art. ml  
9745 400 ml 12 097451040

Art. ml  
9752 400 ml 12 097521040

9745

9752
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