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Produkty serwisowe
do konserwacji hamulców
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•
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www.textar.com

Wszystko. Oprócz kompromisów.
TECHNOLOGIA HAMULCOWA NAJWYŻSZEJ KLASY
Jeśli szukasz technologii hamulcowej najwyższej klasy, jesteś we właściwym miejscu. Nie uznajemy
kompromisów, jeśli chodzi o innowacyjne rozwiązania, najwyższą jakość, maksymalne bezpieczeństwo oraz
optymalny komfort hamowania i robimy tak już od ponad 100 lat. Nie bez powodu jesteśmy dostawcą i partnerem
rozwojowym wiodących producentów samochodów na całym świecie.
Dlaczego powinieneś wybrać Textar:
•
•
•
•
•

najlepsze klocki hamulcowe wiodących producentów OEM branży motoryzacyjnej,
maksymalna wydajność, maksymalny komfort, maksymalne bezpieczeństwo,
100 lat doświadczenia jako projektant i producent,
projektowanie i produkcja klocków hamulcowych w Europie,
Textar oferuje optymalne rozwiązanie dla niemal wszystkich pojazdów
występujących w Europie,
• kompletny asortyment produktów dla samochodów.

Płyny hamulcowe
(DOT 3, DOT 4,
DOT 4LV, DOT 5.1)

Środki chemiczne

Tarcze hamulcowe

Bębny hamulcowe

Akcesoria
Hydraulika hamulcowa
Klocki hamulcowe

Szczęki hamulcowe
Klocki hamulcowe epad

Textar Cera Tec
STAŁY ŚRODEK SMARNY NIEZAWIERAJĄCY METALI
Do układów hamulcowych odporny na działanie wysokich
temperatur (do, 1000 °C).
Zalety Cera Tec:
• nieprzewodzący,
• nie zawiera cząstek stałych,
• odpowiedni do systemów ABS,
• ułatwia instalację hamulców,
• redukuje pisk hamulców,
• chroni przed zatarciami i korozją,
• nie zawiera miedzi ani kwasów,
• odporny na ciśnienie / wysoki współczynnik lepkości.
Cera Tec nadaje się do smarowania:
• układów hamulcowych tarczowych i bębnowych,
• sprężarek,
• układów centralnego smarowania,
• łożysk osi,
• łańcuchów,
• stelaży foteli samochodowych,
• ślizgów do szyberdachów,
• klem do akumulatorów.

Sposób użycia:
nałożyć cienką warstwę Cera Tec na oznaczone miejsca.

Cera Tec jest dostępny w tubkach 75 ml:
Numer artykułu: 81000400
Opakowanie detaliczne: 36 tubek
oraz w saszetkach 5 ml:
Numer artykułu: 81000500
Opakowanie detaliczne: 1500 sztuk

Textar Hydra Tec
ŚRODEK SMARNY DO KONSERWACJI I OCHRONY
Do części ruchomych w układach hamulcowym i sprzęgła.
Zalety Hydra Tec:
• ułatwia instalację elementów hamulców hydraulicznych,
• przetestowana kompatybilność z dostępnymi na rynku
płynami hamulcowymi (DOT3, DOT4, DOT4LV, DOT5.1),
• nie zawiera olejów mineralnych i jest kompatybilny z gumą EPDM,
• dodatkowo chroni powierzchnie bieżne przed korozją.
Hydra Tec nadaje się do smarowania:
• cylindrycznych powierzchni bieżnych,
• tłoków,
• elementów uszczelnienia.

UWAGA:
należy nakładać cienką i równomiernie rozsmarowaną warstwę
Hydra Tec. Nigdy nie używać
olejów mineralnych lub smarów
jako substytutów. Nie nakładać
produktu na powierzchnie
cierne klocków hamulcowych
ani tarcz hamulcowych.

Sposób zastosowania:
nałożyć cienką warstwę Hydra Tec na oznaczone miejsca.

Hydra Tec jest dostępny w tubkach 180 ml.
Numer artykułu: 81001400
Opakowanie detaliczne: 10 tubek
1 paleta = 87 pudełek wystawowych z 36 tubkami w każdym pudełku
Łącznie = 3132 tubki na paletę
oraz w saszetkach 5 ml:
Numer artykułu: 81001500
Opakowanie detaliczne: 1500 sztuk
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Textar Formula XT
ŚRODEK DO CZYSZCZENIA HAMULCÓW
Środek do czyszczenia hamulców firmy Textar
to niezawodny sposób na usuwanie oleju, smaru
i brudu bez pozostawienia jakichkolwiek śladów.
Środek do czyszczenia hamulców Textar czyści wszystkie:
• elementy hamulców, sprzęgieł i przekładni,
• rozruszniki i alternatory,
• gaźniki, pompy paliwa i elementy silnika,
• szklane i metalowe powierzchnie przed sklejeniem.
Zalety środka do czyszczenia hamulców Textar:
• nie jest szkodliwy dla polistyrenu,
• nie zawiera rozpuszczalników chlorowanych,
• zarejestrowany przez Niemieckie Federalne Ministerstwo
Ochrony Środowiska.
Sposób zastosowania:
spryskać obficie środkiem części przeznaczone
do czyszczenia. Odczekać aż środek odcieknie
lub wyparuje. Powtórzyć czynność w przypadku
dużego zabrudzenia.
Środek do czyszczenia hamulców Textar jest
dostępny w puszkach z aerozolem 500 ml.
Numer artykułu: 96000100
Minimalna ilość zamówienia: 72 puszki
Opakowanie detaliczne: 12 puszek

BRAKEBOOK. MÓJ KATALOG HAMULCÓW ONLINE.
TWÓJ OSOBISTY KATALOG HAMULCÓW ONLINE I SERWIS MARKETINGOWY
System katalogowy, który został opracowany wyłącznie dla TMD Friction wykorzystuje aktualne dane katalogowe i oferuje przyjazne
dla użytkownika opcje wyszukiwania. Ta platforma online jest nie tylko wyciągiem z katalogu TecDoc, ale jest również specjalnie
zaprojektowana do identyfikacji części hamulców.

SERWIS 24/7/365.
KOMPLEKSOWE WSPARCIE TECHNICZNE I MARKETINGOWE

TMD Friction Services GmbH
Schlebuscher Str. 99, 51381 Leverkusen
Germany
Tel.: +49 (0) 2171 - 703-0
Fax: +49 (0) 2171 - 23 88

E-Mail: info@tmdfriction.com
www.tmdfriction.com

Textar jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy TMD Friction.
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Nasz interaktywny warsztat oferuje kompleksowe wsparcie profesjonalistom przez profesjonalistów zarówno w kwestiach
technicznych, jak i marketingowych. Na stronie www.textar-professional.com można dowiedzieć się w jaki sposób jeszcze lepiej
można promować swoje usługi wraz z produktami Textar. Strona jest pełna filmów, animacji, treści technicznych i ogólnych informacji
o Textar. Możesz uzyskać dostęp do wszystkiego, czego potrzebujesz. W każdym momencie, każdego dnia, przez cały rok.
W sekcji animacji i filmów można dowiedzieć się jak funkcjonuje układ hamulcowy oraz uzyskać wiadomości na temat typowych błędów
wynikających z nieprawidłowego montażu. Dodatkowo filmy pomagają klientom w zrozumieniu tych zagadnień.

