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Toote nimetus / Tootekirjeldus Art-nrToote välimus Pakend

PTFE torukeerme tihenduslint
W 43 43-175 175 m rull

42-029 290 ml padrun

FX 90 FX-90 1 tk

Oil-Pad 330-1002 1 tk    

330-1003 300 rebitava lapiga karp.
 

2K-04 400 ml purk

W 42 

Hooldus- ja teenindustooted

Sotin W 43 koosneb 100% teflonist ja sobib kõigile metallist ja kunstmaterjalist keermetele. 
Tihenduslint talub peaaegu kõiki kemikaale, õlisid ja gaase ning sobib ka päikeseenergiarajatistele. 
Kontrollitud tagasipööramine kuni 45°.
Temperatuuritaluvus –200 °C kuni +240 °C, ei sütti ja ei põle.

Tihendusmaterjal kõigiks rakendusteks. DVGW (Saksamaa Gaasi- ja Veetehnika Ühing) ja 
KTW sertifikaadid joogivee- ja gaasitorustike kohta.

Montaaži-kiirliim

Jõuline liim professionaalidele. Parim esmane kleepuvus peaaegu kõigil aluspindadel. 
Asendab puurimist, tüüblite ja kruvide kasutamist.

Oil Tex spetsiaalsed puhastuslapid

Pealekandmiseks soovitame meie padrunipressi FX 90.

Sotin W 42 on ekstra välja töötatud erinevate materjalide liimimiseks ja tihendamiseks, nt teras, roostevaba teras, alumiinium, tsink, klaas, 
peeglid, enamik kunstmaterjale, vahtplast, puit, parkettpõrandad, puitlaastplaadid, kips, isolatsioonimaterjalid, marmor ja looduslik kivi. Sobib 
ideaalselt ka kinnitustele vannitoas ja köögis. Kiireks paigaldusabiks nt seinahoidikute fikseerimiseks, kasutatav põrandaplaatide, keraamiliste 
toodete jne juures.

Ladus ja ühtlane toimimine tänu kahele liuglaagrile. Lükkevarras koos redelikonksuga ja spetsiaalselt karastatud lükkeklotsiga. 
Pööratav kest. Kuni 320 ml padrunitele.

Äärmiselt robustne ja suurepäraselt käsitsetav press väga sitkete materjalide jaoks.

Soovitame aeg-ajalt määrida meie W62 peendetailide hooldusaerosooliga. Sobib Sotin montaaži-kiirliimi W42 jaoks.

Äärmiselt hea imavusega, kogub endasse kuni 0,9 l vedelikku. Libisemis-, rebenemis- ja astumiskindel. 40 x 50 cm. 
Kasutatav töökojas, keldris, garaažis, klientide juures, mootorsõidukite ja mootorrataste, hobitegevuste juures ...

Kaitseb kindlalt põrandakatteid ja tööpindu lekkiva õli, kemikaalide ja teiste vedelike eest.

Praktilises pakis, kus on 300 rebitavat lappi. Ei rebene nii kiiresti kui puhastuspaber. Saab kasutada nii kaua, kuni rätik on 
küllastunud. Seega ei ole tüüpilised ühekordseks kasutamiseks mõeldud rätikud. Väga hea imamisvõimega. Lubatud kasutada 
toiduainetega seotud valdkondades.

Hea imavusega rätikud spetsiaalselt õli ja kemikaalide jaoks.

2K-montaažikiirvaht

Sotin K2 montaažikiirvaht kujutab endast kiiresti reageerivat 2-komponendilist polüuretaanvahtu. Põhiline kasutusvaldkond on 
ukse- ja aknaraamide paigaldamine, dušialuste ja vannide isoleerimine ning torustike isoleerimine.

Montaaživaht vanni- ja ukseraamidele.
Kiiresti kõvastuv, lühiajaliselt staatiliselt koormatav.



3

MS-05 500 ml pudel

PS-075

Metall-Lite-Plus MLP-1 1 tk

PR-05

W 69 69-04 400 ml pihustipudel

Pealekandmiseks soovitame meie dosaatorpüstolit Metall-Lite-Plus.

Metalli-, hooldus- ja teenindusaerosoolid

Toote nimetus / Tootekirjeldus Art-nrToote välimus Pakend

Montaaživaht

Sotin PU-vaht ukse- ja aknaraamide paigalduseks ja kleepimiseks, õõnesruumide, läbimurrete ja vuukide täitmiseks. 
Vaigistamiseks ja isoleerimiseks sanitaar-, kütte- ja katusevaldkonnas.

Helisummutuseks ja isoleerimiseks. Paigaldamiseks.
Kiiresti kõvastuv. Eriti ökonoomne.

Montaaživaht

Sotin püstolivaht NBS on spetsiaalne, montaažipüstoliga kasutamiseks välja töötatud 1-K-polüuretaanvaht. Süsteem on niiskuse 
toimel kõvenev. Kõvenenud vaht on vastupidav tavaliste ehituskemikaalide mõjutustele, ei ole mürgine, ei roisku ja on 
vastupidav putukatele.

Paigaldab, kleebib, täidab, tihendab.

750 ml pudel

Dosaatorpüstol

Puhastamiseks soovitame meie PR püstolipuhastusvahendit. Sobib Sotin püstolivahu jaoks.

Kummimaterjaliga kaetud käepide püstoli suurepäraseks hoidmiseks.
Kvaliteetne metallist dosaatorpüstol koos tihendusotsiku ja nakkekindlalt kaetud adaptri/nõelaga.

500 ml pudel
Püstolipuhastusvahend

Puhastamiseks soovitame meie PR püstolipuhastusvahendit. Sobib Sotin püstolivahu jaoks.

Sotin PR-püstolipuhastusvahend kujutab endast tänu valitud lahustite kombineerimisele suurepärast puhastusvahendit PU-vahu 
jaoks. Puhastab töötlemispüstoli sisemised osad kiiresti, jääkideta ja ilma kleepuva pealispinnata.

PU-töötlemispüstolite puhastamiseks seestpoolt. 
Sobib samuti värskete vahupritsmete eemaldamiseks.

Silikoonaerosool

Rasvavaba kaitse-, libestus-, eraldus- ja hooldusvahend plastikute, puidu, kummi ja metallide jaoks. Puhas, ilma vaigueralduseta 
libestuskiht, kõrge temperatuuritaluvus (–30 °C kuni +150 °C), kaitseb oksüdatsiooni ja korrosiooni eest. Takistab liimijääkide 
kogunemist pressidele ja juhikutele. Takistab materjali kleepumist transportööridele, rennidesse, liugpindadele ja kaldrennidele. 
Kummdetailid saavad hooldatud, need ei murene, ei külmu ja ei kleepu. Plastikdetailid läigivad ja ei muutu murenevaks. 

Rasvavaba määrde- ja hooldusvahend. Takistab kinnikiilumist ja blokeerumist.
Suurepärane eraldusvahend. Vetthülgav, kaitseb niiskuse eest.
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RP 83 83-01 100 ml tuub

RP 86 86-01

88-1 1 tk

3 elemendist koosnev komplekt910-1001

Sanitaartehnika puhastusvahend

Töövahendid ja tarvikud

Vuukimine ilma paakumisvastase aineteta / seebiveeta

Toote nimetus / Tootekirjeldus Art-nrToote välimus Pakend

Emaili puhastus- ja poleerimisvahend

Sotin RP 83 akrüüli puhastus- ja poleerimisvahend kõrvaldab lubjakivi setted ja tugeva määrdumise kasutades spetsiaalset, 
emaili ja keraamiliste pindade karedusega kohandatud poleerimisvahendeid. Sobib ka kõrgekvaliteediliste kroompindade 
puhastamiseks.

Email-, keraamiliste ja kroompindade pehme puhastus ja hooldus.

100 ml tuub

Sotin RP 86 akrüüli puhastus- ja poleerimisvahend kõrvaldab lubjakivi setted ja tugeva määrdumise kasutades spetsiaalset, 
akrüülpindade karedusega kohandatud poleerimisvahendit.
Poleerimisel kõrvaldatakse kerged kriimustused. Kasutamisel ei teki ebameeldivaid või kahjulikke lõhnu.

Akrüüli, polüestri ja fiiberklaasi pehme puhastamine ja hooldus.

Akrüüli puhastus- ja poleerimisvahend

Eemaldab tugeva määrdumise, metallijäägid ja rooste 
emaililt ja keraamilistelt pindadelt ilma kriimustamata.

Vee lisamine parandab kummi toimet.

Vannipuhastuskumm

Tööriistakomplekt 16 profiili jaoks.
Sobib silikooni, akrüül-tihendusmasside, polüuretaani jne jaoks.

Vuukimine ilma paakumisvastaste aineteta / seebiveeta – seeläbi tekib oluliselt parem 
nakkumine ja takistatakse seente moodustumist vuugi all.

Veatud silikoonvuugid
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