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ONEBOND 
VEGYSZEREK & 
TÖRLŐKENDŐK 
A TARTÓS TAPADÁSÁSÉRT.

Üdvözöljük a Saint-Gobain Surface Solutions OneBond
izgalmas világában. A karbantartási, javítási és 
összeszerelési ügyfeleink világelső szállítójaként 
küldetésünk, hogy teljesítményalapú, fenntartható 
megoldásokat kínáljunk, amelyek hatékonyan segítik az 
Ön berendezéseinek megépítését és helyreállítását 
miközben időt, erőfeszítést és költséget takarít meg.

A OneBond termékeket kifejezetten úgy tervezték, hogy
biztonságosak, hatékonyak, alkalmazás központúak és 
könnyen használhatóak legyenek a mindennapi javítási 
és karbantartási kihívások széles skálájában. És ez még 
csak a kezdet. Az innováció iránti folyamatos 
elkötelezettségünk azt jelenti, hogy folyamatosan új, 
eredményalapú termékeket fejlesztünk, hogy könnyebb 
legyen az életed.

Saint-Gobain felületi megoldások
A Kutatás-Fejlesztés-be való megkérdőjelezhetetlen befektetésünkkel 
ügyfeleinkkel és felhasználóinkkal azon dolgozunk, hogy teljesítményalapú, 
fenntartható megoldásokat kínáljunk. Csiszolóanyagok, ragasztók, tömítőanyagok 
és kompozitok kombinációjával alakítjuk az Ön felületeit. Szakértelmünk egyenlő 
mértékben oszlik meg az ipar, az autójavítás, az építőipar és a kereskedelem/
barkácsolás területén, több mint 81 gyártólétesítménnyel 32 országban.
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4. oldal

5. oldal

6. oldal

ZSÍRTALANÍTÓ &
FELÜLETVÉDŐ SPRAY

Tisztítson meg, zsírtalanítson és 
védjen minden típusú felületet gyorsan 
és egyszerűen a OneBond 
tisztítószerekkel.

KORRÓZIÓGÁTLÓ & 
HŰTŐ-VÁGÓ OLAJOK

Nagy teljesítményű olajok kenéshez és 
vágáshoz, valamint a fémek rozsda és 
korrózió elleni védelmére.

MŰSZAKI TISZTÍTÓ
& TÖRLŐKENDŐK

Tisztítókendők és zsírtalanító kendők 
széles választéka a karbantartási 
munkák során történő tisztításhoz, 
zsírtalanításhoz és felületi részecskék 
eltávolításához.
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ZSÍRTALANÍTÓ & 
FELÜLETVÉDŐ SPRAY
Tisztítson meg, zsírtalanítson és védjen minden típusú felületet 
gyorsan és egyszerűen a OneBond tisztítószerekkel.

ONEBOND DG 500
BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ SEMLEGES ZSÍRTALANÍTÓ
A OneBond DG 500 zsíroldó lúgtól és oldószerektől mentes. Nem 
lúgos és biológiailag lebomlik. Ideális zsír eltávolítására minden 
felületről, beleértve acél, rozsdamentes acél, alumínium, öntöttvas, 
fa, PVC, üveg, kerámia és festett felületeket.

• Alumíniummal kompatibilis.

• Felbontástól számított 24
hónapon belül ajánlott
felhasználni.

• Még a rárakódott zsírt és szennyeződést
is eltávolítja anélkül, hogy agresszívebb
tisztítószerekre lenne szüksége.

• Ideális felületek tisztítására ragasztás
előtt, felület megmunkálás előtt és után,
köszörülési és vágási műveletek után.

Sűrűség

(Min / max)
Méret
(liter)

Csomagolási 
egység (db)

Cikkszám

0,99/1,03 0,75 12 78072763665

ONEBOND PS 500
FELÜLETVÉDŐ SPRAY
A OneBond PS 500 egy tisztító, öblítő és védő spray, amely láthatatlan 
bevonatot képez a felületen, hogy megtisztítsa és megőrizze azt. 
Használható rozsdamentes acélra, üvegre, csempére, krómra és 
linóleumra. Használható öblítőként is rozsdamentes acélhoz polírozás 
és simítás után. A PS 500 használata csökkentheti a tisztítási és 
karbantartási költségeket.
• Szagtalan

• Kíméletes a kezelt felületekhez.

• Segít taszítani a port és a
szennyeződést.

• Antisztatikus, ha elektromosan
feltöltött felületeken használják.

• Felbontástól számított 24 hónapon
belül ajánlott felhasználni.

Sűrűség

(Min / max)
Méret
(liter)

Csomagolási 
egység (db)

Cikkszám

0,95/1,05 0,75 12 78072763666

4

https://corvinustoolskft.hu/termekek/vegyszerek-c101071.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/vegyszerek-c101071.html
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-dg500-zsirtalanito-12-dbcsomag-p1010529.html?parent=101071
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-dg500-zsirtalanito-12-dbcsomag-p1010529.html?parent=101071
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-ps500-feluletvedo-12-dbcsomag-p1010530.html?parent=101071
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-ps500-feluletvedo-12-dbcsomag-p1010530.html?parent=101071


KORRÓZIÓGÁTLÓ & 
HŰTŐ-VÁGÓ OLAJOK
Nagy teljesítményű olajok kenéshez és vágáshoz, valamint 
a fémek rozsda és korrózió elleni védelmére.

ONEBOND PO 500
KORRÓZIÓGÁTLÓ VÉDŐOLAJ
A OneBond PO 500 egy korróziógátló olajspray, amely fémes 
elemekre használható tárolás vagy szállítás közben. Ideális a festék és 
a rozsda eltávolításakor a korrózió megelőzésére. Könnyen 
eltávolítható OneBond DG 500 zsírtalanítóval és OneBond SA 200 
törlőkendővel

• Alacsony toxicitású, környezeti
hőmérsékleten használható.

• Folyékonyságának köszönhetően jól
áthatol az elemeken.

• Maximális hatékonyság közepes
tárolási időszakokhoz.

• Felbontástól számított 24 hónapon
belül ajánlott felhasználni.

Sűrűség

(Min / max)
Méret

(liter)

Csomagolási 
egység (db)

Cikkszám

0,87/0,91 1 12 78072763667

ONEBOND CO 500
SZINTETIKUS HŰTŐ-VÁGÓ OLAJ
A OneBond CO 500 egy erős, szintetikus kenő- és hűtő-
vágó olaj. Professzionális használatra vas- és színes 
fémekhez, szénacélokhoz, rozsdamentes acélokhoz és 
alumíniumokhoz is rendkívül hatékony.

• Átlátszó olaj a teljes
felület láthatóságáért.

• Felbontástól számított 24
hónapon belül ajánlott
felhasználni.

• Bőrbarát, biztonságosan használható.

• Kifejezetten fúráshoz tervezték nagy
kenőképességgel.

• Kifejezetten a Norton HSSM2 és HSS-E
(kobalt) koronafúrókhoz, magfúrógépekkel
való használatra fejlesztették ki.

Sűrűség

((Min / max)
Méret
(liter)

Csomagolási 
egység (db)

Cikkszám

0,95/1,05 1 12 78072763659
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MŰSZAKI TISZTÍTÓ & 
TÖRLŐKENDŐK
Rendkívül ellenálló és megerősített műszaki törlőkendők 
gyors felszívódással és extra tisztítóerővel. A törlőkendők 
tökéletes megoldást jelentenek a száraz por eltávolítására, 
specifikus szerkezetükkel, amelyeket a részecskék 
felfogására terveztek.

ONEBOND SA 200
SZUPERGYORS FELTÖRLÉS
A OneBond SA 200 szuper nedvszívó törlőkendők ideálisak karbantartáshoz és tisztításhoz. 
A poliészter hátlap szerkezet nagy ellenálló képességet biztosít, az elülső rész pedig 
szöszmentes anyagból készült, hogy kiválóan felszívja minden típusú részecskét.

• Rendkívül strapabíró, szakadásálló és a
legagresszívebb oldószerekkel is kompatibilis.

• Erősen nedvszívó, biztosítja a felület gyors és
szöszmentes száradását.

• Használható műanyagon, fémen és kompozitokhoz.

• Mosható és újra felhasználható.

Csomagolási egység Mennyiség Cikkszám

400 törlőkendő 
(32x40mm)1 tekercs 7660782170

ONEBOND XP 200
EXTRA TISZTÍTÓERŐ
A OneBond XP 200 törlőkendők rendkívül erős, robusztus, rost alapú törlőkendők, 
amelyek kombinálják a nagy nedvszívó képességet, a tisztítási hatékonyságot és a 
kopásállóságot, akár nedvesen, akár szárazon használják. Kiváló alternatívát jelentenek 
minden klasszikus tisztítórongynak.

• Kifejezetten olajok, szennyeződések és oldószerek
karbantartó tisztítására készült.

• Nagy nedvszívó képesség és ellenállás szennyezett
szerszámok, gépek tisztításához, valamint olaj, zsír és
nehéz folyadékok felszívásához.

• A "méhkas" minta extra súrolóerőt biztosít.

Csomagolási egység Mennyiség Cikkszám

200 törlőkendő 
(32x40mm)1 doboz 7660782171
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ONEBOND GP 200
ÁLTALÁNOS CÉLÚ TÖRLŐKENDŐ
A OneBond GP 200 tapadós törlőkendő speciális gofriszerkezettel rendelkezik, amely 
biztosítja a részecskék felfogását, és magas szintű ragadóssága is megtartja a 
részecskéket anélkül, hogy más felületekre kerüljenek.

• 100% pamut 13 szálas gézzel.

• A speciális összetétel hosszú ideig megőrzi tapadását
(ragadósságát).

• Ideális poros környezetben (fa, kompozit, alapozó,
szélkerék karbantartása)

• A nagyobb rongyok (90x95 cm) ideálisak több por
felszívására.

Csomagolási egység Mennyiség Cikkszám

25 törlőkendő 
(90x95 cm)1 doboz 7660782173

ONEBOND XP 250
EXTRA ERŐS TÖRLŐKENDŐ
A OneBond XP 250 extra erős törlőkendők poliészterből és viszkózból készülnek, 
közepes, rost alapú rekesszel. Egyedülálló összetételük a közepes és kisméretű 
csiszolási por és részecskék felfogására szolgál.

• Jobb szakadás- és kopásállóság szálveszteség nélkül az akril
kötőanyagnak köszönhetően.

• Kétszer annyi port távolít el, mint a hagyományos pamut rongyok.

• A fekete színű törlőkendők jól láthatóvá teszik a porszemcséket.

• Festék vagy átlátszó lakk felhordása előtt tökéletes felületet biztosít

Csomagolási egység Mennyiség Cikkszám

10 törlőkendő 
(32x40 cm)1 zacskó 7660700766
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Az Ön márkakereskedője:
Corvinus Tools Kft.
2086 Tinnye, Bajcsy-Zs. u.1.
Tel: +36 26 335 184
Mobil: +36 70 945 7806
+36 70 601 2418
+36 70 601 2142

https://www.onebondadhesives.com/
YouTube "OneBond"
E-mail: corvinustools@gmail.com
Web : https://corvinustoolskft.hu/

https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-ragaszto-es-tomitoanyagok-c101067.html
https://www.youtube.com/channel/UCAzKu3XH438QiEK3emPhmOA
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