


Нанесіть спрей з відстані 5-10см від поверхні. 
Більшість ярликів, наклейок може бути видалено 
через 2 хвилини. У важких випадках необхідно 
витримати до 15 хвилин. За цей час очищувач 
проникає в клейову поверхню ярлика. Для видален-
ня рекомендується використовувати пластиковий 
шпатель з кутом 30 градусів. Якщо необхідно 
нанесіть спрей повторно. Якщо поверхня залишаєть-
ся липкою, то нанесіть спрей на серветку або 
ганчірку і ретельно зітріть залишки клея. Очищувач 
не застосовується на поверхнях з полістиролу. 
Перед нанесенням на пластикові або лаковані 
поверхні проведіть тест. Якщо поверхня блякне або 
стає матовою, то не використовуйте очищувач для 
таких поверхонь.

Безпосередньо проникає в поверхню наклейок і 
швидко розм'якшує клей. Не пошкоджує фарбу і 
пластикові поверхні. Забезпечує швидке видалення. 
Створює захисний шар на поверхнях. Працює на 
більшості типів поверхонь. Має приємний цитрусо-
вий запах. Застосовується для видалення ярликів і їх 
залишків на вікнах, шкірі, вінілі, тканинах, пофарбо-
ваних поверхнях, картоні, інструментах, пластмасі,  
металі, деревині, склі, дверних і віконних рамах.

Спрей для удаления ярлыков, наклеек, этикеток и остатков клея  с поверхностей. Непосредственно  проникает 
в поверхность наклеек и быстро размягчает клей. Не повреждает краску и пластиковые поверхности. 
Обеспечивает быстрое удаление. Создает защитный слой на поверхностях. Работает на большинстве типов 
поверхностей. Имеет приятный цитрусовый запах. Применяется для удаления ярлыков и их остатков на окнах, 
коже, виниле, ткани, окрашенных поверхностях, картоне, инструментах, пластмассе,  металле, древесине, 
стекле, дверных и оконных рамах

Распылите спрей с расстояния 5-10см от поверхности. Большинство ярлыков, наклеек может быть удалено 
через 2 минуты. В трудных случаях необходимо выдержать до 15 минут. За это время очиститель проникает в 
клеевую поверхность ярлыка. Для удаления рекомендуется использовать пластиковый шпатель с углом 30 
градусов. Если необходимо - нанесите спрей повторно. Если поверхность остается липкой, то нанесите спрей на 
салфетку или ветошь и тщательно сотрите остатки клея. Очиститель не применяется на поверхностях из 
полистирола. Перед нанесением на пластиковые или лакированные поверхности проведите тест. Если 
поверхность тускнеет или становится матовой, то не используйте очиститель для таких поверхностей. 
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Швидко розм'якшує клей

Забезпечує швидке видалення

Створює захисний шар на поверхнях

Працює на більшості типів поверхонь

Має приємний цитрусовий запах

LABEL&STICKER REMOVER

Спрей для видалення ярликів, наклейок, 
етикеток і залишків клеїв з поверхонь

ВЛАСТИВОСТI

ЗАСТОСУВАННЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

СВОЙСТВА
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ОЧИЩУВАЧ ВІД НАКЛЕЙОК 
ТА СТИКЕРІВ



Видаліть забруднення і масла з поверхні. Струсіть 
балон  перед  використанням.  Найкращий   резуль-
тат досягається при кімнатній температурі балона. 
Розпилюйте з відстані 20-25 см від поверхні, 
наносячи тонким рівномірним шаром.

Високоякісне силіконове мастило широкого спектру 
застосування. Відмінно демонструє свою дію при 
дуже високих температурах. Має високу термостій-
кість (+240 ° C). Стійке до хімічних впливів. Захищає 
від іржі і корозії. Знижує статичну електрику, завдяки 
чому к поверхням не притягується пил. Має водовід-
штовхувальні, обволікаючі властивості. Не 
забруднює і не окисляє оброблювані поверхні. 
Змащує і захищає від зносу м'які матеріали при їх 
взаємодії з більш твердими матеріалами. Нетоксич-
не. Використовується для змащування прес-форм у 
виробництві пластмасових і гумотехнічних виробів, 
при литті деталей з алюмінієвих сплавів під тиском і 
т.п. Змащування обертових деталей в пластикових 
механізмах. Обробка фільер при виробництві 
хімічних волокон. Обробка механізмів запалювання 
та гумових ущільнювачів  в  автомобілях. Створення 
захисних і антиадгезійних покриттів на скляних, 
металевих, гумових поверхнях. Змащування 
віконних та дверних ущільнювачів.

Высококачественная силиконовая смазка широкого спектра применения. Отлично демонстрирует своё 
действие при очень высоких температурах. Обладает высокой термостойкостью (+240°C). Устойчива к 
химическим воздействиям. Защищает от ржавчины и коррозии.  Снижает статическое напряжение, благодаря 
чему к поверхностям не притягивается пыль. Обладает водоотталкивающими, обволакивающими свойства-
ми. Не загрязняет и не окисляет обрабатываемые поверхности. Смазывает и защищает от износа мягкие 
материалы при их взаимодействии с более твердыми. Нетоксична. Применяется для смазывания пресс-форм 
в производстве пластмассовых и резинотехнических изделий, при литье деталей из алюминиевых сплавов 
под давлением и т.п. Смазка вращающихся и трущихся деталей в пластиковых механизмах. Обработка фильер 
при производстве химических волокон. Обработка механизмов зажигания и резиновых уплотнителей в 
автомобилях. Создание защитных и антиадгезионных покрытий на стеклянных, металлических, резиновых 
поверхностях. Смазка оконных и дверных уплотнителей.

Удалите загрязнения и масла с поверхности. Встряхните баллон перед использованием. Наилучший результат 
достигается при комнатной температуре баллона. Распылите с расстояния 20-25 см от поверхности, нанося 
тонким равномерным слоем.
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SILICONE LUBRICANT

Силіконове мастило широкого 
спектру застосування

ВЛАСТИВОСТI

ЗАСТОСУВАННЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

СВОЙСТВА
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СИЛІКОНОВЕ МАСТИЛО 
Змащує  і захищає від зносу  

Має високу термостійкість

Захищає від іржі і корозії

Знижує статичну електрику

Збільшує термін служби гумових
ущільнювачів

Не псує пластикові та гумові поверхні



Очистіть поверхні від забруднень. Ретельно струсіть 
балон. Рівномірно розпиліть аерозоль на поверхні  
тонким шаром з відстані 15-20 см. Нанесіть засіб на 
зварювальний пальник або форсунку перед 
запуском і повторним застосуванням. Можна 
приступати до зварювальних робіт. Не рекомен-
дується використовувати на алюмінієвих і нержавію-
чих поверхнях.

Захисний спрей для запобігання прилипання 
розпечених зварювальних бризок до металевих 
поверхонь під час зварювання. Захищає матеріали і 
поверхні в області зварювання від розпечених 
часток. Запобігає негативному впливу іскор і часток, 
які розбризкуються  під час процесу зварювання, а 
також прилипанню і накопиченню металевого пилу 
всередині зварювального пальника. Створює 
термостійкий бар'єр, відштовхуючий бризки. Містить 
ефективні інгібітори корозії для захисту захисту 
сварних швів. Забезпечує більш якісне виконання 
робіт. Продовжує термін служби форсунок, пальників 
зварювального обладнання.

Защитный спрей для предотвращения прилипания раскаленных сварочных брызг к металлическим 
поверхностям во время сварки. Защищает материалы и поверхности в области сварки от раскаленных частиц. 
Предотвращает негативное воздействие искр и частиц, разбрызгиваемых во время процесса сварки, а также 
прилипание и накопление металлической пыли внутри газовой сварочной горелки. Создает термостойкий 
барьер, отталкивающий брызги. Содержит эффективные ингибиторы коррозии для защиты сварных швов. 
Обеспечивает более качественное выполнение работ. Продлевает срок службы форсунок, горелок сварочного 
оборудования.

Удалите загрязнения с поверхностей. Тщательно встряхните баллон. Равномерно распылите аэрозоль  на 
поверхности тонким слоем с расстояния 15-20 см. Нанесите средство на сварочную горелку или форсунку 
перед запуском и повторным применением. Можно приступать к сварочным работам. Не рекомендуется  
использовать на алюминиевых и нержавеющих поверхностях.
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Захищає матеріали і поверхні

Не містить силікон

Створює термостійкий бар'єр

Забезпечує більш якісне виконання робіт

Продовжує термін служби форсунок

СПРЕЙ ДЛЯ
ANTI SPATTER SPRAY

Захисний спрей для запобігання прилипання 
розпечених зварювальних бризок до 
металевих поверхонь під час 
зварювання

ВЛАСТИВОСТI

ЗАСТОСУВАННЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

СВОЙСТВА
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ЗВАРЮВАЛЬНИХ  РОБІТ 
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ВИТІСНЯЄ ВОЛОГУ І СТВОРЮЄ ЗАХИСТ
ВІД КОРОЗІЇ

ЗМАЩУЄ ДЕТАЛІ, НЕ ЗАЛИШАЮЧИ
ЖИРНИХ І ЛИПКИХ СЛІДІВ

ГЛИБОКО ПРОНИКАЄ, ЗВІЛЬНЯЮЧИ
ЗАІРЖАВІЛІ МЕХАНІЗМИ

ЛЕГКО ОЧИЩУЄ ВІД ЗАБРУДНЕНЬ, У ТОМУ 
ЧИСЛІ БІТУМНІ ПЛЯМИ І ЗАЛИШКИ КЛЕЮ

РОЗПУШУЄ І УСУВАЄ ІРЖУ
ЗНИЖУЄ ТЕРТЯ

НЕ МІСТИТЬ СИЛІКОН ТА ІНШІ РЕЧОВИНИ,
ДО ЯКИХ ПРИЛИПАЄ ПИЛ



Оптимальна температура застосування від + 5°С до + 
25°С. Поверхні повинні бути сухими, чистими, 
знежиреними, без залишків лакофарбового 
покриття. Клей має гарну адгезію до непористих 
поверхонь без застосування праймера. Пористі 
поверхні рекомендується попередньо обробити 
праймером. Нанесіть достатню кількість клею у 
вигляді ліній. З'єднайте елементи, встановіть їх в 
потрібне положення, а потім притисніть. Для більш 
швидкого склеювання з'єднайте елементи разом, а 
потім роз'єднайте, дайте клею просохнути протягом 
3-5 хвилин і остаточно з'єднайте поверхні, сильно 
притиснувши одну до іншої. Протягом 2-3 хвилин 
можлива невелика корекція положення деталей без 
їх роз'єднання. Можливо, буде потрібна механічна 
фіксація елементів, що склеюються, протягом 24 
годин. Приблизна витрата клею 150-300 г / кв.м або 
16м смуги (діаметром 6 мм). Робочий час клею 10-15 
хв (в залежності від умов навколишнього середови-
ща і властивостей поверхні).

Універсальний, прозорий монтажний клей на основі 
синтетичного каучуку. Має відмінну адгезію до 
більшості матеріалів, високу силу початкової адгезії, 
утворює невидимий шов. Для внутрішніх і зовнішніх 
робіт. Вологостійкий. Рекомендується для швидкого і 
надійного приклеювання різноманітних матеріалів. 
Приклеювання рейок, панелей, наличників і дощок з 
жорсткого ПВХ і деревини. Приклеювання кесонів, 
карнизів, розеток, плінтусів та іншої ліпнини з 
поліуретану та гіпсу. Швидкий монтаж декоративних 
стінових панелей, керамічних плит, пластика, гуми, 
металевих матеріалів, скла, термо і звукоізоляційних 
панелей, кабельних каналів і електрофурнітури. 
Використовується в більшості  фінішних і 
реконструкційних робіт.

Универсальный, прозрачный монтажный клей на основе синтетического каучука, обладающий высокой 
адгезией к большинству материалов. Обладает высокой силой начальной адгезии, образует невидимый шов. 
Для внутренних и наружных работ. Влагостойкий. Рекомендуется для быстрого и надежного приклеивания 
различных материалов. Приклеивание реек, панелей, наличников и досок из жесткого ПВХ и древесины. 
Приклеивание кессонов, карнизов, розеток, плинтусов и другой лепнины из полиуретана и гипса. Быстрый 
монтаж декоративных стеновых панелей, стекла, керамических плит, пластика, резины, металлических 
материалов, термо и звукоизоляционных панелей, кабельных каналов и электрофурнитуры. Используется в 
большинстве финишных и реконструкционных работ.

Оптимальная температура применения от +5°С до +25°С. Поверхности должны быть сухими, чистыми, 
обезжиренными, без остатков лакокрасочного покрытия. Клей обладает хорошей адгезией к непористым 
основаниям без применения праймера. Пористые основания рекомендуется предварительно обработать 
праймером. Нанесите достаточное количество клея в виде линий. Соедините склеиваемые элементы, 
установите их в нужное положение, а затем прижмите. Для более быстрого склеивания соедините склеивае-
мые элементы вместе, а затем разъедините, дайте клею просохнуть в течение 3-5 минут и окончательно 
соедините поверхности, сильно прижав друг к другу. В течение 2-3 минут возможна небольшая корректиров-
ка положения деталей без их рассоединения. Возможно, потребуется механическая фиксация склеиваемых 
элементов в течение 24 часов. Приблизительный расход клея 150-300 г/кв.м или 16м полосы (диаметром 6
мм). Рабочее время клея 10-15 мин (в зависимости от условий окружающей среды и свойств поверхности).
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ПРОЗОРИЙ
УНІВЕРСАЛЬНИЙ

CLICK FIX

Прозорий монтажний клей на основі 
синтетичного каучуку. Утворює 
еластичний невидимий шов.

ВЛАСТИВОСТI

ЗАСТОСУВАННЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

СВОЙСТВА
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Прискорене початкове схоплювання

Має відмінну адгезію до матеріалів

Прозорий після застигання

Утворює постійний еластичний шов

Для зовнішніх та внутрішніх робіт

Вологостійкий

Температура застосування   : +5°С до 30°С

:  прозорий

Термін придатності : 18 місяців

Колір

Термостійкість : -20°С до + 60°С

Основа : синтетичні каучуки

Час повного затвердіння : 72 години

Густина  : 0,89 ± 0.05 г/см3
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МОНТАЖНИЙ КЛЕЙ
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RUBBER

7 info@hercul.com.ua

www.hercul.com.ua

НА КАУЧУКОВІЙ ОСНОВІ
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QUICK SETTING EPOXY
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STEEL EPOXY
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WATERPROOF EPOXY
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ULTRA
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HIGHTACK
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ANCHOR
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MINI
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