
Dodáváme vysoce kvalitní výrobky
pro opravárenství, údržbu a výrobu.

Produkty, které usnadní práci.
Testované v praxi.

KATALOG PRODUKTŮ
Zaměřeno na kvalitu a životní prostředí.
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Těsnící materiály

Style 1244 Style 3300G
Šňůra pletena z příze PTFE 
obsahující grafi t. Ucpávka 
s univerzální chemickou 
odolností, nízkým koefi ci-
entem tření a dlouhodobou 
životností, šetřící ochranné 
pouzdro hřídele čerpadla. 
Velmi univerzální použití, 
vhodná pro širokou řadu 
průmyslových aplikací vyža-
dujících dlouhodobý nízký 
průsak média, chemickou 
odolnost a částečně i 
schopnost snášet abrazi.

Balení po 1 kg
rozměry od 3 do 40 mm

Ucpávková šňůra pletená ze 
speciálních vláken, jejichž 
jádro je tvořeno svazkem 
mikroskopických uhlíko-
vých vláken a obal je z čisté-
ho expandovaného grafi tu. 
Hrany této šňůry jsou od 
rozměru 6x6 mm a výše 
vyztuženy také uhlíkovými 
vlákny. Napájecí čerpadla, 
vysokotlaké parní armatury 
apod. Vhodná obecně pro 
vysoké parametry páry a 
horké vody. U armatur limit 
průsaku ucpávky vřetene 
max. 100ppm a možnost 
garance časově neomezené 
funkčnosti.

Balení po 1 kg
rozměry od 3 do 20 mm

Style 1686 Fasit Omnia
Ucpávková šňůra čtverco-
vého průřezu pletená
z čistého expandovaného 
grafi tu. Díky schopnosti 
snášet vysoké teploty
a obvodové rychlosti je 
tato ucpávka u čerpadel 
schopna dlouhodobého 
provozu s minimálním 
úkapem.

Balení po 1 kg
rozměry od 3 do 40 mm

Univerzální deska pro páru 
do 200°C, plyny, pitnou 
vodu i kyslík. Složena z 
aramidových vláken, NBR. 
Rozměr desky 1500x1500 
mm nebo výseky, tloušťka 
1, 2, 3 mm.

Gra-Flex GRStyle 1214
Laminovaný expandovaný 
grafi t s vložkou z nerez 
oceli (tloušťky 0,05 mm) 
pro zlepšení mechanické 
odolnosti při manipulacis 
těsněním. Deska 1000x1000 
mm nebo výseky, tloušťka 
1,2,3 mm.

Kombinace aramidové (ke-
vlarové) příze (hrany a jádro 
šňůry) a PTFE příze sycené 
grafi tem. Vysoká odolnost 
vůči abrazi při zachování 
dobrých kluzných vlastností. 
Použití: především plun-
žrová čerpadla, čerpadla 
odstředivá i míchadla, kdy 
médium má vysoký obsah 
abrazivních částic.

Balení po 1 kg
rozměry od 3 do 40 mm
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Elektro

H Care TEX
Pružná, teplem smršti-
telná hadice vyrobená 
extruzí polyolefi nů 
a horkem aktivovaných 
lepidel. Zapouzdření, 
které vznikne po smrš-
tění je pružné
 a vodotěsné. Produkt 
má speciální vnitřní 
vrstvu lepidla, která se 
aktivuje zahřátím a zá-
roveň začne docházet 
ke smrštění vnitřního 
průměru vzhledem 
k vnějšku. Smrštění 3:1, 
délka 1,22 m.

AGTEX3                     3/1 mm
AGTEX4                     4/1 mm
AGTEX6                     6/2 mm
AGTEX9                     9/3 mm
AGTEX12               12/4 mm
AGTEX19               19/6 mm
AGTEX24               24/8 mm
AGTEX40            40/13 mm

Samovulkanizační 
páska pro zaizolování 
spojů, voděodolná.

AGBRDW
19 mm x 10 m

AGBRDW38
38 mm x 10 m

DUX
Produkt je tvořen 
z polymerového pouz-
dra, které obsahuje 
jeden široký tavný pá-
sek z nízkotavné pájky 
a dva termoplastické 
těsnící kroužky, které 
zajistí vodotěsnost 
spoje.

AGDUX1       0,3-0,8 mm2
průhledný    
AGDUX2           0,8-2 mm2
průhledný       
AGDUX3              2-4 mm2
průhledný

AGDUX4              4-6 mm2
průhledný 

Stop tape
Speciální těsnící páska 
z tkaniny potažená po-
lyetylenovou fólií, která 
zaručuje voděodolnost 
pásky. Páska je určena k 
profesionálním průmys-
lovým aplikacím.

AGSTPA            50 mm x 50 m

Cín
Víceúčelová nízkoteplotní 
pájka s přídavkem stříbra.

AGCIN                                      30 gr

Brake Down 
Multi tape
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Společnost působí na trhu od roku 1999. Naší hlavní 
činností jsou dodávky chemicko-technických produktů 
pro výrobu a  údržbu průmyslových těsnících 
materiálů.

Našim cílem je být Vaším preferovaným dodavatelem 
těchto produktů.
Poznejte výhody spolupráce s námi a buďte u zrodu 
dalších novinek a nápadů, příležitostí jak snížit náklady 
na výrobu a údržbu.

Striktně dodržujeme principy:

•  Vysoce kvalitní a výkonné produkty.
•  Prvotřídní servis a služby v podobě technicky 
   zaškolených a trénovaných obchodních zástupců.
• Skladové zásoby umožňují dodávky do druhého dne.
•  Zdraví, bezpečnost a životní prostředí je u nás vždy
   na prvním místě.

Naše produkty splňují nejnovější normy a směrnice EU. 
Díky síti odborně technických zástupců pokrýváme 
většinu území České republiky.

Děkujeme Vám upřímně za důvěru, kterou nám 
projevujete a těšíme se na pokračující spolupráci 
s Vámi.

AGEUS s.r.o.
Jarní 928/18

696 18 Lužice
Tel.: 518 341 940
Fax: 518 357 065

Email: ageus@ageus.cz
www.ageus.cz

IČO: 25573870
DIČ: CZ25573870

zapsaná KS Brno, oddíl C, vložka 34771
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Čističe 
a odmašťovadla

AGELON

AGELON KI

L Clean

Super Čistič

Hydroxidový vodou 
ředitelný produkt, 
univerzální průmyslové 
použití, nutno ředit 
vodou.

AGAG005                   5 litrů
AGAG025                25 litrů
AGAG200             200 litrů

Koncentrovaný, vodou 
ředitelný čistič, od-
mašťovadlo. Obsahuje 
protikorozní inhibitory, 
které zabraňují vzniku 
koroze a zajišťují 
kompatibilitu i s hliní-
kovými materiály.

AGAGEKI005             5 litrů
AGAGEKI025          25 litrů
AGAGEKI200       200 litrů

Produkt s velmi 
pomalým odparem, 
pro odmašťovací stoly 
a vany.

AGLCL005                  5 litrů
AGLCL025                25 litrů
AGLCL200             200 litrů

Vysoce agresivní pří-
pravek, kyslíková čisto-
ta odmaštění – 100% 
odmaštění, rychlý 
odpar, nejprodávanější 
produkt.

AGSC500        500ml sprej
AGSC005                    5 litrů
AGSC025                 25 litrů
AGSC200               200 litrů

3

Glass Cleaner
Univerzální čistič skla, 
který díky jednoduché-
mu použití nabízí profesi-
onální výsledky.

AGGLCL500       500ml sprej 

AGELON Floor
Univerzální čistič pro 
komplexní úklid, vše 
jedním přípravkem. 
Vysoké ředění.

AGAGEFL001               1 litr
AGAGEFL005            5 litrů
AGAGEFL025         25 litrů
AGAGEFL200       200 litrů

Sun
Vysoce koncentrovaný 
kyselinový čistič určený 
pro glazované povrchy, 
dlaždičky, plastové 
povrchy či nerez ocel. 
Vhodný pro údržbu 
sanitárních zařízení.

AGSUN1000       1litr
 
to use

AGSUN5                     5 litrů
AGSUN10               10 litrů
AGSUN25               25 litrů

AGELON UZ
je vysoce koncentrovaný, 
vodou ředitelný čistič, 
odmašťovadlo pro 
čistění kovových a hliní-
kových dílů. Díky velmi 
vysokému pH je určen 
pro odstraňování a čis-
tění houževnaté špíny 
a mastnoty ponorem, 
postřikem a ultrazvukem. 
Poskytuje dobrou proti 
korozní ochranu.

AGEAGEUZ               5 litrů
                                     25 litrů
                                  200 litrů

H21 F Care
Luxusní krémový, vla-
sový a tělový šampon
s vyváženou recepturou 
a dermální snášenlivos-
tí. Produkt je vhodný 
pro muže i ženy.

AGH21500               500 ml

Zvláčňující emulze
k ošetření všech typů 
problémové pokožky 
nohou včetně diabeti-
ků. Vhodné zejména
na místa zvýšené 
tvorby rohoviny (paty, 
plosky, bérce).

AGFCA150               150 ml

F Clean
Vysoce účinný dez-
infi kátor vaší obuvi. 
Produkt obsahuje
kombinaci přísad,
které likvidují 
v botách nežádoucí 
mikroorganismy 
(bakterie, kvasinky 
a plísně) a současně 
dlouhodobým účin-
kem boty konzervují.

AGFCLE500             500 ml
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Nano TEX
Vysoce kvalitní nano 
ochranný produkt 
poslední generace, 
který slouží pro ochranu 
textilních a kožených 
podkladů před vlhkostí 
a ulpíváním špíny.

AGNanoT500     500 ml sprej

Držák 500 ml
Plastový držák na zeď 
pro 500ml balení. 
Dostupný i v uzamyka-
telné verzi.

AGEDR005

Držák 4 l
Kovový držák na zeď 
pro 4 l balení. Dostup-
ný i v uzamykatelné 
verzi.

AGDR4



H CareH Clean
Je profesionální tekutý 
abrazivní čistič na mytí 
znečištěné pokožky 
rukou. Produkt je určený 
především pro průmys-
lové použití, kde slouží 
od odstranění středně 
až vysoce odolných 
nečistot, jako jsou např. 
oleje, tuky, maziva, 
asfalt, nafta, saze,
pryž a řada dalších.

AGHCLEA500            500 ml
AGHCLEA4000           4 litry 

Krém na ošetření rukou 
po ukončení práce.

AGHCARE250        250 ml

H Gloves
Rukavice ve spreji, 
nanesením před zapo-
četím práce se vytvoří 
dlouhodobá ochrana 
rukou.

AGHGLOV400    
400 ml sprej

HS
Anti bakteriální des-
infekce po ukončení 
práce, při cestování, 
ošetření bez nutnosti 
vody.

AGHS50            50 ml sprej
AGHS500                  500 ml

Tough Wipes
Profesionální čistící
utěrky na ruce
a zařízení. 2 různé vrstvy 
pomáhají lehce odstra-
nit nežádoucí špínu.

AGTW72                         kyblík 

H Protect
Stejný produkt jako H 
Gloves ale v krému.

AGHPROT250               250 ml

Péče o pokožku, vlasy,
nohy a tkaniny
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Elektro čistič

Foam

Super Air

Brake Cleaner

Air

Univerzální odmašťo-
vadlo s vyrovnaným 
poměrem cena x 
výkon.

AGBRCL600             600 ml
AGBRCL005               5 litrů
AGBRCL025            25 litrů
AGBRCL200         200 litrů

Produkt na odstraňo-
vání prachu, čistění. 
V obrácené poloze 
podchlazuje. Vysoký 
výkon.

AGAIR500       400 ml sprej

Fresh

Produkt na odstraňo-
vání prachu, čistění. 
V obrácené poloze 
podchlazuje. Extrémní 
výkon. Nehořlavý.

AGSUAIR500    500 ml sprej

Univerzální pěnový 
čistič, pro všechny 
druhy povrchů.

AGSF500       500 ml sprej

Osvěžovač a maskovač 
zápachů v interié-
rových prostorech, 
extrémní výkon, 
univerzální použití.

AGFREC                500 ml 
citron

AGFREB                500 ml 
brusinka

AGFREP                500 ml 
pomeranč

Univerzální, rychle 
odpařující čistič pro 
elektroniku a citlivé 
povrchy.

AGELCI500     500 ml sprej

Screen Cleaner
Univerzální velmi hustá 
pěna na TFT, LCD, Plasma 
monitory. Nezanechává 
šmouhy.

AGSCCL200                   200 ml

4

GS 5
Odstraňovač starých těs-
nění, barev, nechtěných 
zbytků a lepidel. Vysoce 
účinný díky gelové 
struktuře a dlouhému 
působení.

AGGS5500          500 ml sprej



Maziva, tuky 
a pasty

AGEUS I Suchý teflon

AGEUS II Teflon

Povolovač HT 500

Suchý Silikon Lube 89

Speciální beztukové 
mazivo, nepřitahuje 
prach a špínu, elektro 
aplikace, suché mazání, 
krátkodobá protikorozní 
ochrana.

AGLI500           500 ml sprej
AGLI005                        5 litrů
AGLI025                     25 litrů
AGLI200                  200 litrů

Speciální produkt pro 
suché mazání a separo-
vání, nepřitahuje prach 
a špínu.

AGSTEFL        500 ml sprej

Silné průmyslové 
mazivo, penetruje
a povoluje, vytěsňuje 
vlhkost, dlouhodobější 
protikorozní ochrana. 
Univerzální mazací 
produkt.

AGLII500       500 ml sprej
AGLII005                    5 litrů
AGLII025                 25 litrů
AGLII200              200 litrů

Vysoce výkonné 
průmyslové mazivo 
obohacené Tefl onem.

AGTEFLO       500 ml sprej

Specialista na povolo-
vání zatuhlých spojení, 
extrémní penetrace, 
červená barva, nepře-
konatelný výkon.

AGLII500       500 ml sprej

Speciální vysokoteplotní 
syntetické mazivo
a separátor, do teplot až 
500° C.

AGHT500S          500 ml sprej

Produkt pro mazání a 
ošetřování gumy, plastů. 
Okamžitě zasychá, pro 
suché mazání.

AGL4500              500 ml sprej

Syntetické mazivo s vyso-
kou přilnavostí, na řetězy, 
soukolí, odolává vodě.

AGLUBE89           500 ml sprej

5

Rozprašovací aplikátor 
zásaditých průmyslo-
vých čističů a odmaš-
ťovadel. 

AGEHydrox

Rozprašovací aplikátor 
acidních průmyslových 
čističů a odmašťovadel.

AGEAcid

Brush
univerzální kartáč 
vhodný pro čistění 
a úklid auta. Výborně 
funguje na sedadla, 
zavazadlový prostor, 
koberce apod.

AGBRUSH

Spray Master
Univerzální nástavec 
na spreje. Zjednodu-
šuje práci se sprejem, 
umožňuje dosáhnout 
většího citu a přesnosti 
při aplikaci, ulehčuje 
práci při vyšším počtu 
spotřebovaných sprejů.

AGEspraymaster

Bilateral
prémiové, extra silné 
mikrofázové plátno 
se dvěmi rozdílnými 
strukturami stran a 
velmi pevným a odol-
ným opletem okrajů. 
Díky tomu má opravdu 
vysokou schopnost 
absorbovat vodu a je 
vyhledávaným profesio-
nálním řešením v oblasti 
úklidu. 

AGBILAT

SilGun
vytlačovací pistole s 
hliníkovou tubou na 
hmoty a silikon. Pistole 
má ocelový lakovaný rám 
a hliníkovou tubu. Posu-
nování pístu je kulaté. 

AGESilngun

Doplňkové zboží

S
vytla
hlin
hm
m

Aplikátor
ACID

Aplikátor
HYDROX

Robustní tlakový rozpra-
šovačl pro zpracování 
neutrálních a alkalických 
produktů. Individu-
álně nastavitelný od 
bodového paprsku až 
po rozprašovací mlhu. 
Provozní tlak: 4 bar. Ma-
ximální plnicí kapacita: 
1,3 litru.

AGETLHYD

Tlakový apliká-
-tor HYDROX
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Prémiový produkt pro 
ošetřování kožených 
povrchů s výsledným 
pololesklým, přírodním 
vzhledem. Slouží pro 
revitalizaci a ochranu 
hladké kůže, semiše, 
veluru a perforovaných 
kůží na sedadlech, 
sedačkách a podobně.

AGELEACL 0100              1 l

Rychlý odstraňovač 
otisků prstů, zbytků 
nikotinu a dalších 
lehkých znečištění 
z palubních desek 
a interiérů vozidel 
v 500 ml spreji. Vynika-
jící účinnost, produkt 
zanechává svěží jableč-
nou vůni. Aplikujte 
a roztírejte hadříkem.

AGEDaTC 0600      600 ml

Magic Blue
Velmi jednoduše 
odstraňuje houževnaté 
zbytky, jako jsou smůla 
a hmyz, cestovní prach, 
defekty po stříkání 
barvy a mnoho dalších, 
z hladkých povrchů. 
Produkt je ideální pro 
jemné čištění před 
leštícím procesem.

AGMagicBlue         200 g

Magic Red
Velmi jednoduše 
odstraňuje houževnaté 
zbytky, jako jsou smůla 
a hmyz, cestovní prach, 
defekty po stříkání 
barvy, asfalt, skvrny 
od vodního kamene 
a mnoho dalších, z 
hladkých povrchů 
karoserií, které jsou 
poznamenané povětr-
nostními vlivy, a skel. 
Produkt je ideální pro 
intenzivní čištění před 
leštícím procesem 
nebo před výměnou 
nových stěračů. Nepo-
užívejte na nové laky.

AGMagicRed             200 g

Magic Wash
Hi-tech nano šampon 
určený především pro 
ruční mytí. Produkt 
vytváří dlouhodobou 
ochranu. Po oplachu 
vodou je velmi rychle 
vytvořen suchý fi lm na 
karoserii. Pokud byla 
karoserie již v minulosti 
ošetřena jinými produk-
ty, pak dojde k jejich 
oživení.

AGNanoSam                 25 l

Magic Cut
Velmi jednoduše 
odstraňuje houževnaté 
zbytky, jako jsou smůla 
a hmyz, cestovní prach, 
defekty po stříkání barvy, 
asfalt, skvrny od vodního 
kamene a mnoho 
dalších, z hladkých 
povrchů karoserií, které 
jsou poznamenané po-
větrnostními vlivy, a skel. 
Produkt je ideální pro 
intenzivní čištění před 
leštícím procesem nebo 
před výměnou nových 
stěračů. Nepoužívejte na 
nové laky.

AGMagicCut                  1 kg

Autokosmetika
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Dash and Trim
Cleaner

Leather
Cleaner

V

Lube 73 Copper anti-seize

HTBL Nickel anti-seize

MultiPurpose

Bílé lithio-tefl onové 
mazivo, vysoká přilna-
vost, odolává vymývání 
vodou, nevytvrdne.

AGLB73          400 ml sprej

Měděná anti záděrová, 
montážní pasta pro 
sestavování spojení.

AGCA400        400 ml sprej
AGCOP500                500 gr 

Vysokoteplotní mazací, 
ložiskový tuk až do tep-
lot 425°C, dlouhodobé 
mazání.

AGHTBL400           400 gr 
kartuše

AGHTBL16               16 kg 

Niklová anti-záděrová 
pasta pro extrémní 
teploty a nerezová 
spojení.

AGNIK500                 500 gr

Víceúčelový mazací, 
ložiskový tuk, modrá 
barva, univerzální 
použití.

AGMP400       400 gr 
kartuše

AGMP16         16 kg

6

SuperŘez
Vysoce výkonná 
řezná kapalina a 
pasta určená pro řadu 
kovoobráběcích prací, 
především na tvrdých 
površích jako je nerez, 
ocel, hardox a pod.

AGREZ350               350 ml
AGREZ5L                    5 litrů
AGREZ500                  500 g

Syntex
Plně syntetické mazivo 
nové generace
s vysokou přilnavostí
k podkladu a vynikající 
tlakovou odolností,
 která jej předurčuje pro 
dlouhodobé mazání 
řetězů, lan, válců,
vyhazovačů forem
a řadě dalších podob-
ných aplikací. Extrémně 
prodlužuje mazací 
cyklus.

AGSYNTEX500   500 ml sprej

LUBE 90
Syntetické mazivo 
nové generace s 
vysokou přilnavostí k 
podkladu a extrémní 
tlakovou odolností. 
Pracuje spolehlivě i 
ve vysokých tlacích a 
teplotách až do 240°C. 
Vytváří tukový fi lm.

AGLB90500      500 ml sprej



Lepidla a tmely

14-96

12-62

SuperGlue
15-00 set

16-38

PolyLep Primer S

12-43

Primer A

Univerzální cyanoa-
krylátové lepidlo pro 
všeobecné použití, 
aplikační špička chrání 
proti zatvrdnutí.

AG14-9620                 20 ml
AG14-9650                50 ml

Jako lepidlo 12-43
ale vysokopevnostním 
zajištěním.

AG312-62                   50 ml
AG412-62                250 ml

Sekundové lepidlo s 
aktivátorem, které slouží 
pro lepení obtížně lepi-
telných podkladů, jako 
jsou silikony, tefl ony, 
PP, PE. Po nanesení 
a zaschnutí aktivátoru 
aplikujte lepidlo.

AG1500                       20 ml

Anaerobní lepidlo pro 
vymezení ložiskových 
vůlí, vysokopevnostní.

AG316-38                   50 ml
AG416-38                250 ml

Speciální hydridní lepi-
dlo na lepení
nízkoenergetických,
velmi obtížně lepitel-
ných plastů. Je primárně 
určen pro lepení mate-
riálů jako je polyethylen 
(PE), polypropylen (PP), 
Tefl on a EPDM.

AGPOLYLEP                  40 ml

Aktivuje neaktivní 
povrchy před použitím 
cyanoakrylátových 
lepidel, urychluje 
vytvrzování.

AGPRIMS        150 ml sprej

Univerzální anaerobní 
lepidlo pro zajištění spojů 
s mazacím účinkem, 
střední pevnost.

AG312-43                            50 ml
AG412-43                         250 ml

Aktivuje neaktivní 
povrchy před použitím 
anaerobních lepidel, 
urychluje vytvrzování.

AGPRIMA            150 ml  sprej

7

Clean 10Anti - Spatter
Vynikající přípravek 
proti usazování 
prskajících kuliček 
při svařování. Netvoří 
žádné zdraví škodlivé 
výpary jako dříve 
používaný silikonový 
olej pro tento účel.

AGANSP5                   5 litrů
AGANSP25              25 litrů

Agresivní přípravek,
vysoká čistota
odmaštění, rychlý odpar.

AGCL10500     500 ml sprej

Clean 30
Agresivní přípravek s 
potlačenou vůní, vysoká 
čistota odmaštění,
rychlý odpar.

AGCL30500       500 ml sprej

Clean 40
Agresivní přípravek
pro obtížně odstrani-
telné materiály, vysoká 
čistota odmaštění,
rychlý odpar.

AGCL40500          500ml sprej

Mazivo Forem
je speciální mazivo pro 
příslušenství forem. Tento 
produkt odolává extrém-
ním tlakům a zatížením. 
Určeno především pro 
mazání kluzných a pohyb-
livých částí formy. Produkt 
pomáhá při montáži a 
zabraňuje zadření, odolává 
horké vodě a páře, chrání 
proti vzniku koroze, maže 
až do teplot 150°C.

AGMazFor500        500ml sprej

P Clean
produkt pro těžce od-
stranitelné nečistoty, má 
kontrolované pomalejší 
odparování.

AGPCL500  500 ml sprej
AGPCL005                  5 litrů
AGPCL025               25 litrů
AGPCL200            200 litrů

12



Separátor 5Separátor 2
je vysoce výkonný, vlh-
ký, silikonový separační 
prostředek. Je založen 
na bázi silikonů rozpuš-
těných ve směsi roz-
pouštědel a byl vyvinut 
pro separaci gumy a 
nízkoteplotní lisovací 
plastové procesy.

AGS2500       500 ml sprej

je vysoce výkonný, 
suchý, bez silikonový 
separační prostředek. 
Je založen na bázi směsi 
vosků rozpouštěných
ve směsi a byl vyvinut 
pro vstřikovací lisování
a další tvářecí procesy.

AGS5500        500 ml sprej

Separátor 6
je vysoce výkonný, 
silikonový separační 
prostředek. Je založen 
na bázi silikonů roz-
puštěných ve směsi 
rozpouštědel a byl 
vyvinut pro vstřikovací 
separování.

AGS6500        500 ml sprej

Separátor 13
je vysoce výkonný 
silikonový separační pro-
středek. Byl vyvinut pro 
separaci polyuretano-
vých pěn. Má vynikající 
výsledky na problema-
tických separačních 
aplikacích. Separátor 13 
může být naředěn vodou 
před použitím. Doporu-
čené ředění separátoru 
je 1:10 dílům vody dle 
hmotnosti. Separátor
lze použít i bez ředění.

AGS1305                           5 litrů
AGS1325                         25 litrů
AGS13200                   200 litrů

PUR 40
Vhodný pro separaci 
epoxidů, polyesterů a 
jiných polymerů. Vytváří 
vysoce lesklý povrch 
a nestéká při aplikaci. 
Pracovní teplota do 
200°C. Produkt obsahu-
je silikony.

AGPUR4005                      5 litrů
AGPUR4025                   25 litrů
AGPUR40200             200 litrů

PUR 30
je vysoce výkonný, 
separační produkt bez 
obsahu silikonů založený 
na směsi vosků a rozpou-
štědel. Je speciálně určen 
pro separaci pevných, 
tvrdých povlaků polyure-
tanů s vysokou hustotou 
a výplňových, izolačních 
polyuretanových hmot.

AGPUR3005                       5 litrů
AGPUR3025                   25 litrů
AGPUR30200            200 litrů
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530 SuperBond

LepíPlast Plastic Sealant

5 minute HTGS

Steel 1504

Meta-metakrylátové 
dvousložkové lepidlo, 
především pro opravu 
plastů.

AG53050                     50 ml

Hybrid polymerní 
lepidlo, univerzální
použití, lepí i pod 
vodou, odolává UV.

AGSBCE310        310 ml 
černá

AGSBSE310         310 ml 
šedá

AGSBBI310          310 ml
bílá

AGSBTR310         310 ml 
transparentní

Černé polyuretanové 
lepidlo s vysokou 
pružností, především 
pro opravu plastových 
povrchů.

AGLEPL50                   50 ml

Trvale plastické poly-
uretanové těsnění s 
vynikající přilnavostí
k většině povrchů.

AGPLSE310          310 ml 
kartuš

AGPLSE200          200 ml 
automat

Univerzální epoxidové 
lepidlo pro průmyslové 
použití.

AG5MI25                  25 ml
AG5MI50                 50 ml

Vysokoteplotní průmy-
slový silikon v automa-
tickém dávkovači, 
do 300°C.

AGHTGS                   200 ml 
automat

Univerzální tekutý kov 
v černé barvě pro průmy-
slové použití.

AGSTEEL25                      25 ml
AGSTEEL50                     50 ml

Jako produkt HTGS,
ale v kartuši, pro aplikaci 
je zapotřebí pistole.

AG1504             310 ml kartuš

8



Protikorozní ochrana

VactanAGEUS III
Profesionální protiko-
rozní ochranný vosk, 
během celé životnosti 
samoslévatelná funkce 
fi lmu – samoopra-
vující se fi lm. Vytvoří 
průhledný fi lm, který 
dlouhodobě chrání při 
skladování a transpor-
tu. Odolává až 180°C, 
při aplikaci vytěsňuje 
vlhkost z podkladu.

AGIII500        500 ml sprej
AGIII005                      5 litrů
AGIII025                   25 litrů
AGIII200                 200 litrů

Přetvařeč koroze – che-
mickou reakcí změní 
rez na podkladovou 
vrstvu, ideální příprava 
starších zkorodova-
ných povrchů pro další 
nátěry.

AGVACT01                    1 litr
AGVACT05                 5 litrů 

AluZink
Zinko-hliníkový, teplu 
odolávající, galvanizova-
ný nátěr na ochranu ko-
vových povrchů. Barevně 
podobný žárovému 
zinkování. Vysoký obsah 
zinku a hliníku. Slouží 
jako základový nástřik. 
Elektrochemická ochrana 
podkladu.

AGGZ400             400 ml sprej

ETR 300
Kyselinový odstra-
ňovač rzi a vodního 
kamene.

AGETR05                   5 litrů
AGETR25                25 litrů

GalvaZink
Zinkový, teplu odoláva-
jící, galvanizovaný 
nátěr na ochranu 
kovových povrchů. 
Vysoký obsah
zinku. Slouží jako
základový nástřik.
Elektrochemická 
ochrana podkladu.

AGAZ400      400 ml sprej

9

Separování, mazání 
a ochrana forem

Konzervace 
Čirá

Separátor 7
Je vysoce výkonný, 
vlhký, bez silikonový 
separační prostředek. 
Je založen na rozpuště-
ném glykolu ve směsi 
rozpouštědel a byl 
vyvinut pro vstřikovací 
lisování, ale je také 
efektivní pro další 
typy lisování a tvářecí 
procesy.

AGS7500       500 ml sprej

Je speciálně určen pro 
aplikace na povrch 
forem po jejich použití, 
kde má za úkol vytěs-
ňovat vlhkost a chránit 
formy při jejich dalším 
skladování před vzni-
kem povrchové koroze.

AGKC500       500 ml sprej

Čistič Forem
Je výkonné organic-
ké odmašťovadlo, 
které bylo vyvinuto pro 
odstranění širokého 
spektra nežádoucích 
látek z forem, nářadí 
a jiných kovových 
povrchů a materiálů. 
Neobsahuje freony ani 
chloridy. Je určeno jako 
náhrada chlorovaných 
odmašťovadel.

AGCF500       500 ml sprej

Konzervace 
Červená
Je speciálně urče-
na pro aplikace na 
povrch forem po jejich 
použití, kde má za úkol 
vytěsňovat vlhkost a 
chránit formy při jejich 
dalším skladování před 
vznikem povrchové 
koroze. Červená barva 
napomáhá jednoduché 
aplikaci a kontrole fi lmu.

AGKONCE500
500 ml sprej

Konzervace
Je speciálně určena 
pro aplikace na povrch 
forem po jejich použití, 
kde má za úkol vytěs-
ňovat vlhkost a chránit 
formy při jejich dalším 
skladování před vzni-
kem povrchové koroze. 
Vytváří suchý fi lm.

AGKON500     500 ml sprej

Odstraňovač 
Polymerů
Je velmi efektivní a 
účinná směs rozpouš-
tědel. Přípravek je určen 
především pro čištění 
forem a odstraňování 
polymerních zbytků.

AGOP500           500 ml sprej
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Protikorozní ochrana

VactanAGEUS III
Profesionální protiko-
rozní ochranný vosk, 
během celé životnosti 
samoslévatelná funkce 
fi lmu – samoopra-
vující se fi lm. Vytvoří 
průhledný fi lm, který 
dlouhodobě chrání při 
skladování a transpor-
tu. Odolává až 180°C, 
při aplikaci vytěsňuje 
vlhkost z podkladu.

AGIII500        500 ml sprej
AGIII005                      5 litrů
AGIII025                   25 litrů
AGIII200                 200 litrů

Přetvařeč koroze – che-
mickou reakcí změní 
rez na podkladovou 
vrstvu, ideální příprava 
starších zkorodova-
ných povrchů pro další 
nátěry.

AGVACT01                    1 litr
AGVACT05                 5 litrů 

AluZink
Zinko-hliníkový, teplu 
odolávající, galvanizova-
ný nátěr na ochranu ko-
vových povrchů. Barevně 
podobný žárovému 
zinkování. Vysoký obsah 
zinku a hliníku. Slouží 
jako základový nástřik. 
Elektrochemická ochrana 
podkladu.

AGGZ400             400 ml sprej

ETR 300
Kyselinový odstra-
ňovač rzi a vodního 
kamene.

AGETR05                   5 litrů
AGETR25                25 litrů

GalvaZink
Zinkový, teplu odoláva-
jící, galvanizovaný 
nátěr na ochranu 
kovových povrchů. 
Vysoký obsah
zinku. Slouží jako
základový nástřik.
Elektrochemická 
ochrana podkladu.

AGAZ400      400 ml sprej

9

Separování, mazání 
a ochrana forem

Konzervace 
Čirá

Separátor 7
Je vysoce výkonný, 
vlhký, bez silikonový 
separační prostředek. 
Je založen na rozpuště-
ném glykolu ve směsi 
rozpouštědel a byl 
vyvinut pro vstřikovací 
lisování, ale je také 
efektivní pro další 
typy lisování a tvářecí 
procesy.

AGS7500       500 ml sprej

Je speciálně určen pro 
aplikace na povrch 
forem po jejich použití, 
kde má za úkol vytěs-
ňovat vlhkost a chránit 
formy při jejich dalším 
skladování před vzni-
kem povrchové koroze.

AGKC500       500 ml sprej

Čistič Forem
Je výkonné organic-
ké odmašťovadlo, 
které bylo vyvinuto pro 
odstranění širokého 
spektra nežádoucích 
látek z forem, nářadí 
a jiných kovových 
povrchů a materiálů. 
Neobsahuje freony ani 
chloridy. Je určeno jako 
náhrada chlorovaných 
odmašťovadel.

AGCF500       500 ml sprej

Konzervace 
Červená
Je speciálně urče-
na pro aplikace na 
povrch forem po jejich 
použití, kde má za úkol 
vytěsňovat vlhkost a 
chránit formy při jejich 
dalším skladování před 
vznikem povrchové 
koroze. Červená barva 
napomáhá jednoduché 
aplikaci a kontrole fi lmu.

AGKONCE500
500 ml sprej

Konzervace
Je speciálně určena 
pro aplikace na povrch 
forem po jejich použití, 
kde má za úkol vytěs-
ňovat vlhkost a chránit 
formy při jejich dalším 
skladování před vzni-
kem povrchové koroze. 
Vytváří suchý fi lm.

AGKON500     500 ml sprej

Odstraňovač 
Polymerů
Je velmi efektivní a 
účinná směs rozpouš-
tědel. Přípravek je určen 
především pro čištění 
forem a odstraňování 
polymerních zbytků.

AGOP500           500 ml sprej
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Separátor 5Separátor 2
je vysoce výkonný, vlh-
ký, silikonový separační 
prostředek. Je založen 
na bázi silikonů rozpuš-
těných ve směsi roz-
pouštědel a byl vyvinut 
pro separaci gumy a 
nízkoteplotní lisovací 
plastové procesy.

AGS2500       500 ml sprej

je vysoce výkonný, 
suchý, bez silikonový 
separační prostředek. 
Je založen na bázi směsi 
vosků rozpouštěných
ve směsi a byl vyvinut 
pro vstřikovací lisování
a další tvářecí procesy.

AGS5500        500 ml sprej

Separátor 6
je vysoce výkonný, 
silikonový separační 
prostředek. Je založen 
na bázi silikonů roz-
puštěných ve směsi 
rozpouštědel a byl 
vyvinut pro vstřikovací 
separování.

AGS6500        500 ml sprej

Separátor 13
je vysoce výkonný 
silikonový separační pro-
středek. Byl vyvinut pro 
separaci polyuretano-
vých pěn. Má vynikající 
výsledky na problema-
tických separačních 
aplikacích. Separátor 13 
může být naředěn vodou 
před použitím. Doporu-
čené ředění separátoru 
je 1:10 dílům vody dle 
hmotnosti. Separátor
lze použít i bez ředění.

AGS1305                           5 litrů
AGS1325                         25 litrů
AGS13200                   200 litrů

PUR 40
Vhodný pro separaci 
epoxidů, polyesterů a 
jiných polymerů. Vytváří 
vysoce lesklý povrch 
a nestéká při aplikaci. 
Pracovní teplota do 
200°C. Produkt obsahu-
je silikony.

AGPUR4005                      5 litrů
AGPUR4025                   25 litrů
AGPUR40200             200 litrů

PUR 30
je vysoce výkonný, 
separační produkt bez 
obsahu silikonů založený 
na směsi vosků a rozpou-
štědel. Je speciálně určen 
pro separaci pevných, 
tvrdých povlaků polyure-
tanů s vysokou hustotou 
a výplňových, izolačních 
polyuretanových hmot.

AGPUR3005                       5 litrů
AGPUR3025                   25 litrů
AGPUR30200            200 litrů
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530 SuperBond

LepíPlast Plastic Sealant

5 minute HTGS

Steel 1504

Meta-metakrylátové 
dvousložkové lepidlo, 
především pro opravu 
plastů.

AG53050                     50 ml

Hybrid polymerní 
lepidlo, univerzální
použití, lepí i pod 
vodou, odolává UV.

AGSBCE310        310 ml 
černá

AGSBSE310         310 ml 
šedá

AGSBBI310          310 ml
bílá

AGSBTR310         310 ml 
transparentní

Černé polyuretanové 
lepidlo s vysokou 
pružností, především 
pro opravu plastových 
povrchů.

AGLEPL50                   50 ml

Trvale plastické poly-
uretanové těsnění s 
vynikající přilnavostí
k většině povrchů.

AGPLSE310          310 ml 
kartuš

AGPLSE200          200 ml 
automat

Univerzální epoxidové 
lepidlo pro průmyslové 
použití.

AG5MI25                  25 ml
AG5MI50                 50 ml

Vysokoteplotní průmy-
slový silikon v automa-
tickém dávkovači, 
do 300°C.

AGHTGS                   200 ml 
automat

Univerzální tekutý kov 
v černé barvě pro průmy-
slové použití.

AGSTEEL25                      25 ml
AGSTEEL50                     50 ml

Jako produkt HTGS,
ale v kartuši, pro aplikaci 
je zapotřebí pistole.

AG1504             310 ml kartuš
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Lepidla a tmely

14-96

12-62

SuperGlue
15-00 set

16-38

PolyLep Primer S

12-43

Primer A

Univerzální cyanoa-
krylátové lepidlo pro 
všeobecné použití, 
aplikační špička chrání 
proti zatvrdnutí.

AG14-9620                 20 ml
AG14-9650                50 ml

Jako lepidlo 12-43
ale vysokopevnostním 
zajištěním.

AG312-62                   50 ml
AG412-62                250 ml

Sekundové lepidlo s 
aktivátorem, které slouží 
pro lepení obtížně lepi-
telných podkladů, jako 
jsou silikony, tefl ony, 
PP, PE. Po nanesení 
a zaschnutí aktivátoru 
aplikujte lepidlo.

AG1500                       20 ml

Anaerobní lepidlo pro 
vymezení ložiskových 
vůlí, vysokopevnostní.

AG316-38                   50 ml
AG416-38                250 ml

Speciální hydridní lepi-
dlo na lepení
nízkoenergetických,
velmi obtížně lepitel-
ných plastů. Je primárně 
určen pro lepení mate-
riálů jako je polyethylen 
(PE), polypropylen (PP), 
Tefl on a EPDM.

AGPOLYLEP                  40 ml

Aktivuje neaktivní 
povrchy před použitím 
cyanoakrylátových 
lepidel, urychluje 
vytvrzování.

AGPRIMS        150 ml sprej

Univerzální anaerobní 
lepidlo pro zajištění spojů 
s mazacím účinkem, 
střední pevnost.

AG312-43                            50 ml
AG412-43                         250 ml

Aktivuje neaktivní 
povrchy před použitím 
anaerobních lepidel, 
urychluje vytvrzování.

AGPRIMA            150 ml  sprej

7

Clean 10Anti - Spatter
Vynikající přípravek 
proti usazování 
prskajících kuliček 
při svařování. Netvoří 
žádné zdraví škodlivé 
výpary jako dříve 
používaný silikonový 
olej pro tento účel.

AGANSP5                   5 litrů
AGANSP25              25 litrů

Agresivní přípravek,
vysoká čistota
odmaštění, rychlý odpar.

AGCL10500     500 ml sprej

Clean 30
Agresivní přípravek s 
potlačenou vůní, vysoká 
čistota odmaštění,
rychlý odpar.

AGCL30500       500 ml sprej

Clean 40
Agresivní přípravek
pro obtížně odstrani-
telné materiály, vysoká 
čistota odmaštění,
rychlý odpar.

AGCL40500          500ml sprej

Mazivo Forem
je speciální mazivo pro 
příslušenství forem. Tento 
produkt odolává extrém-
ním tlakům a zatížením. 
Určeno především pro 
mazání kluzných a pohyb-
livých částí formy. Produkt 
pomáhá při montáži a 
zabraňuje zadření, odolává 
horké vodě a páře, chrání 
proti vzniku koroze, maže 
až do teplot 150°C.

AGMazFor500        500ml sprej

P Clean
produkt pro těžce od-
stranitelné nečistoty, má 
kontrolované pomalejší 
odparování.

AGPCL500  500 ml sprej
AGPCL005                  5 litrů
AGPCL025               25 litrů
AGPCL200            200 litrů
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Prémiový produkt pro 
ošetřování kožených 
povrchů s výsledným 
pololesklým, přírodním 
vzhledem. Slouží pro 
revitalizaci a ochranu 
hladké kůže, semiše, 
veluru a perforovaných 
kůží na sedadlech, 
sedačkách a podobně.

AGELEACL 0100              1 l

Rychlý odstraňovač 
otisků prstů, zbytků 
nikotinu a dalších 
lehkých znečištění 
z palubních desek 
a interiérů vozidel 
v 500 ml spreji. Vynika-
jící účinnost, produkt 
zanechává svěží jableč-
nou vůni. Aplikujte 
a roztírejte hadříkem.

AGEDaTC 0600      600 ml

Magic Blue
Velmi jednoduše 
odstraňuje houževnaté 
zbytky, jako jsou smůla 
a hmyz, cestovní prach, 
defekty po stříkání 
barvy a mnoho dalších, 
z hladkých povrchů. 
Produkt je ideální pro 
jemné čištění před 
leštícím procesem.

AGMagicBlue         200 g

Magic Red
Velmi jednoduše 
odstraňuje houževnaté 
zbytky, jako jsou smůla 
a hmyz, cestovní prach, 
defekty po stříkání 
barvy, asfalt, skvrny 
od vodního kamene 
a mnoho dalších, z 
hladkých povrchů 
karoserií, které jsou 
poznamenané povětr-
nostními vlivy, a skel. 
Produkt je ideální pro 
intenzivní čištění před 
leštícím procesem 
nebo před výměnou 
nových stěračů. Nepo-
užívejte na nové laky.

AGMagicRed             200 g

Magic Wash
Hi-tech nano šampon 
určený především pro 
ruční mytí. Produkt 
vytváří dlouhodobou 
ochranu. Po oplachu 
vodou je velmi rychle 
vytvořen suchý fi lm na 
karoserii. Pokud byla 
karoserie již v minulosti 
ošetřena jinými produk-
ty, pak dojde k jejich 
oživení.

AGNanoSam                 25 l

Magic Cut
Velmi jednoduše 
odstraňuje houževnaté 
zbytky, jako jsou smůla 
a hmyz, cestovní prach, 
defekty po stříkání barvy, 
asfalt, skvrny od vodního 
kamene a mnoho 
dalších, z hladkých 
povrchů karoserií, které 
jsou poznamenané po-
větrnostními vlivy, a skel. 
Produkt je ideální pro 
intenzivní čištění před 
leštícím procesem nebo 
před výměnou nových 
stěračů. Nepoužívejte na 
nové laky.

AGMagicCut                  1 kg

Autokosmetika
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Dash and Trim
Cleaner

Leather
Cleaner

V

Lube 73 Copper anti-seize

HTBL Nickel anti-seize

MultiPurpose

Bílé lithio-tefl onové 
mazivo, vysoká přilna-
vost, odolává vymývání 
vodou, nevytvrdne.

AGLB73          400 ml sprej

Měděná anti záděrová, 
montážní pasta pro 
sestavování spojení.

AGCA400        400 ml sprej
AGCOP500                500 gr 

Vysokoteplotní mazací, 
ložiskový tuk až do tep-
lot 425°C, dlouhodobé 
mazání.

AGHTBL400           400 gr 
kartuše

AGHTBL16               16 kg 

Niklová anti-záděrová 
pasta pro extrémní 
teploty a nerezová 
spojení.

AGNIK500                 500 gr

Víceúčelový mazací, 
ložiskový tuk, modrá 
barva, univerzální 
použití.

AGMP400       400 gr 
kartuše

AGMP16         16 kg

6

SuperŘez
Vysoce výkonná 
řezná kapalina a 
pasta určená pro řadu 
kovoobráběcích prací, 
především na tvrdých 
površích jako je nerez, 
ocel, hardox a pod.

AGREZ350               350 ml
AGREZ5L                    5 litrů
AGREZ500                  500 g

Syntex
Plně syntetické mazivo 
nové generace
s vysokou přilnavostí
k podkladu a vynikající 
tlakovou odolností,
 která jej předurčuje pro 
dlouhodobé mazání 
řetězů, lan, válců,
vyhazovačů forem
a řadě dalších podob-
ných aplikací. Extrémně 
prodlužuje mazací 
cyklus.

AGSYNTEX500   500 ml sprej

LUBE 90
Syntetické mazivo 
nové generace s 
vysokou přilnavostí k 
podkladu a extrémní 
tlakovou odolností. 
Pracuje spolehlivě i 
ve vysokých tlacích a 
teplotách až do 240°C. 
Vytváří tukový fi lm.

AGLB90500      500 ml sprej



Maziva, tuky 
a pasty

AGEUS I Suchý teflon

AGEUS II Teflon

Povolovač HT 500

Suchý Silikon Lube 89

Speciální beztukové 
mazivo, nepřitahuje 
prach a špínu, elektro 
aplikace, suché mazání, 
krátkodobá protikorozní 
ochrana.

AGLI500           500 ml sprej
AGLI005                        5 litrů
AGLI025                     25 litrů
AGLI200                  200 litrů

Speciální produkt pro 
suché mazání a separo-
vání, nepřitahuje prach 
a špínu.

AGSTEFL        500 ml sprej

Silné průmyslové 
mazivo, penetruje
a povoluje, vytěsňuje 
vlhkost, dlouhodobější 
protikorozní ochrana. 
Univerzální mazací 
produkt.

AGLII500       500 ml sprej
AGLII005                    5 litrů
AGLII025                 25 litrů
AGLII200              200 litrů

Vysoce výkonné 
průmyslové mazivo 
obohacené Tefl onem.

AGTEFLO       500 ml sprej

Specialista na povolo-
vání zatuhlých spojení, 
extrémní penetrace, 
červená barva, nepře-
konatelný výkon.

AGLII500       500 ml sprej

Speciální vysokoteplotní 
syntetické mazivo
a separátor, do teplot až 
500° C.

AGHT500S          500 ml sprej

Produkt pro mazání a 
ošetřování gumy, plastů. 
Okamžitě zasychá, pro 
suché mazání.

AGL4500              500 ml sprej

Syntetické mazivo s vyso-
kou přilnavostí, na řetězy, 
soukolí, odolává vodě.

AGLUBE89           500 ml sprej

5

Rozprašovací aplikátor 
zásaditých průmyslo-
vých čističů a odmaš-
ťovadel. 

AGEHydrox

Rozprašovací aplikátor 
acidních průmyslových 
čističů a odmašťovadel.

AGEAcid

Brush
univerzální kartáč 
vhodný pro čistění 
a úklid auta. Výborně 
funguje na sedadla, 
zavazadlový prostor, 
koberce apod.

AGBRUSH

Spray Master
Univerzální nástavec 
na spreje. Zjednodu-
šuje práci se sprejem, 
umožňuje dosáhnout 
většího citu a přesnosti 
při aplikaci, ulehčuje 
práci při vyšším počtu 
spotřebovaných sprejů.

AGEspraymaster

Bilateral
prémiové, extra silné 
mikrofázové plátno 
se dvěmi rozdílnými 
strukturami stran a 
velmi pevným a odol-
ným opletem okrajů. 
Díky tomu má opravdu 
vysokou schopnost 
absorbovat vodu a je 
vyhledávaným profesio-
nálním řešením v oblasti 
úklidu. 

AGBILAT

SilGun
vytlačovací pistole s 
hliníkovou tubou na 
hmoty a silikon. Pistole 
má ocelový lakovaný rám 
a hliníkovou tubu. Posu-
nování pístu je kulaté. 

AGESilngun

Doplňkové zboží

S
vytla
hlin
hm
m

Aplikátor
ACID

Aplikátor
HYDROX

Robustní tlakový rozpra-
šovačl pro zpracování 
neutrálních a alkalických 
produktů. Individu-
álně nastavitelný od 
bodového paprsku až 
po rozprašovací mlhu. 
Provozní tlak: 4 bar. Ma-
ximální plnicí kapacita: 
1,3 litru.

AGETLHYD

Tlakový apliká-
-tor HYDROX
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H CareH Clean
Je profesionální tekutý 
abrazivní čistič na mytí 
znečištěné pokožky 
rukou. Produkt je určený 
především pro průmys-
lové použití, kde slouží 
od odstranění středně 
až vysoce odolných 
nečistot, jako jsou např. 
oleje, tuky, maziva, 
asfalt, nafta, saze,
pryž a řada dalších.

AGHCLEA500            500 ml
AGHCLEA4000           4 litry 

Krém na ošetření rukou 
po ukončení práce.

AGHCARE250        250 ml

H Gloves
Rukavice ve spreji, 
nanesením před zapo-
četím práce se vytvoří 
dlouhodobá ochrana 
rukou.

AGHGLOV400    
400 ml sprej

HS
Anti bakteriální des-
infekce po ukončení 
práce, při cestování, 
ošetření bez nutnosti 
vody.

AGHS50            50 ml sprej
AGHS500                  500 ml

Tough Wipes
Profesionální čistící
utěrky na ruce
a zařízení. 2 různé vrstvy 
pomáhají lehce odstra-
nit nežádoucí špínu.

AGTW72                         kyblík 

H Protect
Stejný produkt jako H 
Gloves ale v krému.

AGHPROT250               250 ml

Péče o pokožku, vlasy,
nohy a tkaniny
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Elektro čistič

Foam

Super Air

Brake Cleaner

Air

Univerzální odmašťo-
vadlo s vyrovnaným 
poměrem cena x 
výkon.

AGBRCL600             600 ml
AGBRCL005               5 litrů
AGBRCL025            25 litrů
AGBRCL200         200 litrů

Produkt na odstraňo-
vání prachu, čistění. 
V obrácené poloze 
podchlazuje. Vysoký 
výkon.

AGAIR500       400 ml sprej

Fresh

Produkt na odstraňo-
vání prachu, čistění. 
V obrácené poloze 
podchlazuje. Extrémní 
výkon. Nehořlavý.

AGSUAIR500    500 ml sprej

Univerzální pěnový 
čistič, pro všechny 
druhy povrchů.

AGSF500       500 ml sprej

Osvěžovač a maskovač 
zápachů v interié-
rových prostorech, 
extrémní výkon, 
univerzální použití.

AGFREC                500 ml 
citron

AGFREB                500 ml 
brusinka

AGFREP                500 ml 
pomeranč

Univerzální, rychle 
odpařující čistič pro 
elektroniku a citlivé 
povrchy.

AGELCI500     500 ml sprej

Screen Cleaner
Univerzální velmi hustá 
pěna na TFT, LCD, Plasma 
monitory. Nezanechává 
šmouhy.

AGSCCL200                   200 ml

4

GS 5
Odstraňovač starých těs-
nění, barev, nechtěných 
zbytků a lepidel. Vysoce 
účinný díky gelové 
struktuře a dlouhému 
působení.

AGGS5500          500 ml sprej



Čističe 
a odmašťovadla

AGELON

AGELON KI

L Clean

Super Čistič

Hydroxidový vodou 
ředitelný produkt, 
univerzální průmyslové 
použití, nutno ředit 
vodou.

AGAG005                   5 litrů
AGAG025                25 litrů
AGAG200             200 litrů

Koncentrovaný, vodou 
ředitelný čistič, od-
mašťovadlo. Obsahuje 
protikorozní inhibitory, 
které zabraňují vzniku 
koroze a zajišťují 
kompatibilitu i s hliní-
kovými materiály.

AGAGEKI005             5 litrů
AGAGEKI025          25 litrů
AGAGEKI200       200 litrů

Produkt s velmi 
pomalým odparem, 
pro odmašťovací stoly 
a vany.

AGLCL005                  5 litrů
AGLCL025                25 litrů
AGLCL200             200 litrů

Vysoce agresivní pří-
pravek, kyslíková čisto-
ta odmaštění – 100% 
odmaštění, rychlý 
odpar, nejprodávanější 
produkt.

AGSC500        500ml sprej
AGSC005                    5 litrů
AGSC025                 25 litrů
AGSC200               200 litrů

3

Glass Cleaner
Univerzální čistič skla, 
který díky jednoduché-
mu použití nabízí profesi-
onální výsledky.

AGGLCL500       500ml sprej 

AGELON Floor
Univerzální čistič pro 
komplexní úklid, vše 
jedním přípravkem. 
Vysoké ředění.

AGAGEFL001               1 litr
AGAGEFL005            5 litrů
AGAGEFL025         25 litrů
AGAGEFL200       200 litrů

Sun
Vysoce koncentrovaný 
kyselinový čistič určený 
pro glazované povrchy, 
dlaždičky, plastové 
povrchy či nerez ocel. 
Vhodný pro údržbu 
sanitárních zařízení.

AGSUN1000       1litr
 
to use

AGSUN5                     5 litrů
AGSUN10               10 litrů
AGSUN25               25 litrů

AGELON UZ
je vysoce koncentrovaný, 
vodou ředitelný čistič, 
odmašťovadlo pro 
čistění kovových a hliní-
kových dílů. Díky velmi 
vysokému pH je určen 
pro odstraňování a čis-
tění houževnaté špíny 
a mastnoty ponorem, 
postřikem a ultrazvukem. 
Poskytuje dobrou proti 
korozní ochranu.

AGEAGEUZ               5 litrů
                                     25 litrů
                                  200 litrů

H21 F Care
Luxusní krémový, vla-
sový a tělový šampon
s vyváženou recepturou 
a dermální snášenlivos-
tí. Produkt je vhodný 
pro muže i ženy.

AGH21500               500 ml

Zvláčňující emulze
k ošetření všech typů 
problémové pokožky 
nohou včetně diabeti-
ků. Vhodné zejména
na místa zvýšené 
tvorby rohoviny (paty, 
plosky, bérce).

AGFCA150               150 ml

F Clean
Vysoce účinný dez-
infi kátor vaší obuvi. 
Produkt obsahuje
kombinaci přísad,
které likvidují 
v botách nežádoucí 
mikroorganismy 
(bakterie, kvasinky 
a plísně) a současně 
dlouhodobým účin-
kem boty konzervují.

AGFCLE500             500 ml
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Nano TEX
Vysoce kvalitní nano 
ochranný produkt 
poslední generace, 
který slouží pro ochranu 
textilních a kožených 
podkladů před vlhkostí 
a ulpíváním špíny.

AGNanoT500     500 ml sprej

Držák 500 ml
Plastový držák na zeď 
pro 500ml balení. 
Dostupný i v uzamyka-
telné verzi.

AGEDR005

Držák 4 l
Kovový držák na zeď 
pro 4 l balení. Dostup-
ný i v uzamykatelné 
verzi.

AGDR4



Elektro

H Care TEX
Pružná, teplem smršti-
telná hadice vyrobená 
extruzí polyolefi nů 
a horkem aktivovaných 
lepidel. Zapouzdření, 
které vznikne po smrš-
tění je pružné
 a vodotěsné. Produkt 
má speciální vnitřní 
vrstvu lepidla, která se 
aktivuje zahřátím a zá-
roveň začne docházet 
ke smrštění vnitřního 
průměru vzhledem 
k vnějšku. Smrštění 3:1, 
délka 1,22 m.

AGTEX3                     3/1 mm
AGTEX4                     4/1 mm
AGTEX6                     6/2 mm
AGTEX9                     9/3 mm
AGTEX12               12/4 mm
AGTEX19               19/6 mm
AGTEX24               24/8 mm
AGTEX40            40/13 mm

Samovulkanizační 
páska pro zaizolování 
spojů, voděodolná.

AGBRDW
19 mm x 10 m

AGBRDW38
38 mm x 10 m

DUX
Produkt je tvořen 
z polymerového pouz-
dra, které obsahuje 
jeden široký tavný pá-
sek z nízkotavné pájky 
a dva termoplastické 
těsnící kroužky, které 
zajistí vodotěsnost 
spoje.

AGDUX1       0,3-0,8 mm2
průhledný    
AGDUX2           0,8-2 mm2
průhledný       
AGDUX3              2-4 mm2
průhledný

AGDUX4              4-6 mm2
průhledný 

Stop tape
Speciální těsnící páska 
z tkaniny potažená po-
lyetylenovou fólií, která 
zaručuje voděodolnost 
pásky. Páska je určena k 
profesionálním průmys-
lovým aplikacím.

AGSTPA            50 mm x 50 m

Cín
Víceúčelová nízkoteplotní 
pájka s přídavkem stříbra.

AGCIN                                      30 gr

Brake Down 
Multi tape
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Společnost působí na trhu od roku 1999. Naší hlavní 
činností jsou dodávky chemicko-technických produktů 
pro výrobu a  údržbu průmyslových těsnících 
materiálů.

Našim cílem je být Vaším preferovaným dodavatelem 
těchto produktů.
Poznejte výhody spolupráce s námi a buďte u zrodu 
dalších novinek a nápadů, příležitostí jak snížit náklady 
na výrobu a údržbu.

Striktně dodržujeme principy:

•  Vysoce kvalitní a výkonné produkty.
•  Prvotřídní servis a služby v podobě technicky 
   zaškolených a trénovaných obchodních zástupců.
• Skladové zásoby umožňují dodávky do druhého dne.
•  Zdraví, bezpečnost a životní prostředí je u nás vždy
   na prvním místě.

Naše produkty splňují nejnovější normy a směrnice EU. 
Díky síti odborně technických zástupců pokrýváme 
většinu území České republiky.

Děkujeme Vám upřímně za důvěru, kterou nám 
projevujete a těšíme se na pokračující spolupráci 
s Vámi.

AGEUS s.r.o.
Jarní 928/18

696 18 Lužice
Tel.: 518 341 940
Fax: 518 357 065

Email: ageus@ageus.cz
www.ageus.cz

IČO: 25573870
DIČ: CZ25573870

zapsaná KS Brno, oddíl C, vložka 34771
2
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Těsnící materiály

Style 1244 Style 3300G
Šňůra pletena z příze PTFE 
obsahující grafi t. Ucpávka 
s univerzální chemickou 
odolností, nízkým koefi ci-
entem tření a dlouhodobou 
životností, šetřící ochranné 
pouzdro hřídele čerpadla. 
Velmi univerzální použití, 
vhodná pro širokou řadu 
průmyslových aplikací vyža-
dujících dlouhodobý nízký 
průsak média, chemickou 
odolnost a částečně i 
schopnost snášet abrazi.

Balení po 1 kg
rozměry od 3 do 40 mm

Ucpávková šňůra pletená ze 
speciálních vláken, jejichž 
jádro je tvořeno svazkem 
mikroskopických uhlíko-
vých vláken a obal je z čisté-
ho expandovaného grafi tu. 
Hrany této šňůry jsou od 
rozměru 6x6 mm a výše 
vyztuženy také uhlíkovými 
vlákny. Napájecí čerpadla, 
vysokotlaké parní armatury 
apod. Vhodná obecně pro 
vysoké parametry páry a 
horké vody. U armatur limit 
průsaku ucpávky vřetene 
max. 100ppm a možnost 
garance časově neomezené 
funkčnosti.

Balení po 1 kg
rozměry od 3 do 20 mm

Style 1686 Fasit Omnia
Ucpávková šňůra čtverco-
vého průřezu pletená
z čistého expandovaného 
grafi tu. Díky schopnosti 
snášet vysoké teploty
a obvodové rychlosti je 
tato ucpávka u čerpadel 
schopna dlouhodobého 
provozu s minimálním 
úkapem.

Balení po 1 kg
rozměry od 3 do 40 mm

Univerzální deska pro páru 
do 200°C, plyny, pitnou 
vodu i kyslík. Složena z 
aramidových vláken, NBR. 
Rozměr desky 1500x1500 
mm nebo výseky, tloušťka 
1, 2, 3 mm.

Gra-Flex GRStyle 1214
Laminovaný expandovaný 
grafi t s vložkou z nerez 
oceli (tloušťky 0,05 mm) 
pro zlepšení mechanické 
odolnosti při manipulacis 
těsněním. Deska 1000x1000 
mm nebo výseky, tloušťka 
1,2,3 mm.

Kombinace aramidové (ke-
vlarové) příze (hrany a jádro 
šňůry) a PTFE příze sycené 
grafi tem. Vysoká odolnost 
vůči abrazi při zachování 
dobrých kluzných vlastností. 
Použití: především plun-
žrová čerpadla, čerpadla 
odstředivá i míchadla, kdy 
médium má vysoký obsah 
abrazivních částic.

Balení po 1 kg
rozměry od 3 do 40 mm
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