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Firma Melle Sp. z o.o. dysponuje szeroką ofertą profesjonalnych, 

wysokiej jakości produktów dla warsztatów mechaniki pojazdo-

wej. Tworzą one dział produktów K2PRO Automechanika. Ob-

szerny asortyment sprawia, że każdy warsztat znajdzie produkt 

odpowiedni dla swoich potrzeb. Klienci mają do wyboru prepa-

raty z serii  K2PRO oraz produkty amerykańskiej firmy Cyclo.

W skład oferty warsztatowej wchodzą odrdzewiacze, smary, 

preparaty czyszczące, płyny eksploatacyjne, opaski, spoiwa do 

śrub, silikony, a także profesjonalne preparaty do czyszczenia 

układu paliwowego. 

Prócz produktów  K2PRO Automechanika ma także w swej 

ofercie profesjonalny system czyszczenia układu paliwowego  

i wtryskiwaczy silników Diesla oraz benzynowych o nazwie  

AUTONOVA . Usługa ta wykonywana jest za pomocą produktów 

K2PRO. 

Współpraca z firmą K2 to nie tylko profesjonalne produkty 

ułatwiające pracę i  generujące oszczędności, ale również moż-

liwość promocji warsztatu. Wraz z zakupem produktów warszta-

towych istnieje możliwość otrzymania materiałów reklamowych 

dla usług wykonywanych w warsztacie.
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SPIS TREŚCI
Firma Melle Sp. z o.o. dysponuje szeroką ofertą profesjonalnych, 

wysokiej jakości produktów dla warsztatów mechaniki pojazdo-

wej. Tworzą one dział produktów K2PRO Automechanika. Ob-

szerny asortyment sprawia, że każdy warsztat znajdzie produkt 

odpowiedni dla swoich potrzeb. Klienci mają do wyboru prepa-

raty z serii  K2PRO oraz produkty amerykańskiej firmy Cyclo.

W skład oferty warsztatowej wchodzą odrdzewiacze, smary, 

preparaty czyszczące, płyny eksploatacyjne, opaski, spoiwa do 

śrub, silikony, a także profesjonalne preparaty do czyszczenia 

układu paliwowego. 

Prócz produktów  K2PRO Automechanika ma także w swej 

ofercie profesjonalny system czyszczenia układu paliwowego  

i wtryskiwaczy silników Diesla oraz benzynowych o nazwie  

AUTONOVA . Usługa ta wykonywana jest za pomocą produktów 

K2PRO. 

Współpraca z firmą K2 to nie tylko profesjonalne produkty 

ułatwiające pracę i  generujące oszczędności, ale również moż-

liwość promocji warsztatu. Wraz z zakupem produktów warszta-

towych istnieje możliwość otrzymania materiałów reklamowych 

dla usług wykonywanych w warsztacie.
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Czyszczenie układu paliwowego

Usługa czyszczenia układu paliwowego: silniki Benzynowe

Profesjonalny produkt do usuwania zanieczyszczeń i osadów 
nagromadzonych na zaworach oraz w komorze spalania silni-
ków benzynowych. Przywraca poprawną pracę silnika. Dzię-
ki swym wyjątkowym właściwościom może być stosowany 
w układach z katalizatorem spalin. Jest  bezpieczny dla elemen-
tów gumowych oraz tworzyw sztucznych. Zalecana częstotli-
wość stosowania: co 30.000 km lub 
przy wymianie � ltra paliwa (w zależ-
ności co nastąpi pierwsze).
Do zastosowania produktu BEMAX 
niezbędny jest wężyk aplikacyjny. 
Specjalnie opracowana dysza koń-
cowa wężyka umożliwia bardzo 
dokładne rozpylenie produktu, któ-
ry dokładnie czyści i usuwa nagary 
z komory spalania oraz kolektora 
ssącego, zaworów oraz gniazd zawo-
rowych.

Profesjonalny produkt do usuwania zanieczyszczeń i osadów 
nagromadzonych na zaworach oraz w komorze spalania silni-
ków benzynowych. Przywraca poprawną pracę silnika. Dzię-

BEMAX BETAN
Profesjonalny produkt, który bezpiecznie i bardzo 
efektownie czyści cały układ paliwowy. Przywraca 
przepustowość przewodom paliwowym. Usuwa 
nagar z przewodów paliwowych i zaworów. Dzięki 
swym wyjątkowym właściwościom jest bezpiecz-
ny dla katalizatorów, wydłuża żywot-
ność silnika oraz redukuje emisję 
spalin. Jest nieszkodliwy dla części 
i elementów stosowanych w ukła-
dach paliwowych. 
W celu uzyskania najlepszego efek-
tu produkt powinien zostać  zasto-
sowany zaraz po aplikacji preparatu 
BEMAX. Jedna butelka wystarcza na 
40-50 litrów benzyny. Zalecana czę-
stotliwość stosowania: co 30.000 km 
lub przy wymianie � ltra paliwa 
(w zależności co nastąpi pierwsze).

Kod produktu: K2PW344
Pojemność: 300 ml
Ilość / karton: 24 szt.
Kod kreskowy: 5906534004901

Kod produktu: K2PW326
Kod produktu: K2PW3261 - wężyk
Pojemność: 300 ml
Ilość / karton: 24 szt.
Kod kreskowy: 5906534004895

ssącego, zaworów oraz gniazd zawo-
rowych.

Utrudniony rozruch, zwiększone zużycie paliwa, redukcja mocy, nierówna praca oraz zwiększona 
emisja spalin to nieuniknione zjawisko występujące w silnikach spalinowych. W zdecydowanej 
większości przypadków przyczyną są gromadzące się osady. Układy wtryskowe silników Diesela oraz 
benzynowych są bardzo wrażliwe na wszelkie zanieczyszczenia, dlatego też wymagają  regularnego 
serwisu i czyszczenia.                  jest profesjonalnym rozwiązaniem i usługą serwisową. Polega 
ona na dokładnym oczyszczeniu układu paliwowego, w wyniku czego silnik odzyskuje parametry 
poprawnej pracy.
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Czyszczenie układu paliwowego
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Profesjonalny preparat do usuwania osadów i zanieczyszczeń z 
układów zasysania powietrza silników benzynowych. Niezastą-
piony w czyszczeniu przepustnic bez ich demontażu. Zapewnia 
ochronę antykorozyjną czyszczonym elementom. Może być 
stosowany w układach z katalizatorem spalin.

- doskonale czyści przepustnice,
- zawiera najwyższej jakości rozpuszczalniki,
- wydłuża żywotność,
- zapewnia efektywną pracę i prawidłową moc silników,
- działa natychmiastowo,
- wskazany do stosowania we wszystkich maszynach i sprzęcie 

zasilanym przy pomocy silników benzynowych,
- samochody osobowe, ciężarowe, motocykle, urządzenia war-

sztatowe, maszyny rolnicze, maszyny przemysłowe.

AIMAX

Kod produktu: K2PW300
Pojemność: 250 ml
Ilość / karton: 24 szt.
Kod kreskowy: 5906534004918 

AIMAXAIMAX



Czyszczenie układu paliwowego
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DITANDIMAX
Jest profesjonalnym preparatem, który wchodzi w skład 
pierwszej części usługi czyszczenia wtryskiwaczy w sil-
nikach Diesela. Redukuje nagary, przywraca przepusto-
wość wtryskiwaczom paliwa. Przywraca poprawną pracę 
silnika. Zapobiega kosztownym naprawom związanym 
z  wymianą/regeneracją wtryskiwaczy. Zalecana częstotliwość  
stosowania: co 30.000 km lub przy wymianie � ltra paliwa  
(w zależności co nastąpi pierwsze). DIMAX stosuje się za 
pomocą maszyny do czyszczenia wtryskiwaczy - DIESEL IN-
JECTOR CLEANER. Po napełnieniu produktem i podłączeniu 
maszyny należy uruchomić silnik. Podczas 
wykonywania usługi, wtryskiwacze odzy-
skują prawidłowe parametry. Dzięki spe-
cjalnemu zestawowi złączek, w skład 
którego wchodzą elastyczne przewody 
o różnych rozmiarach, możliwe jest 
podłączenie maszyny do każdego sil-
nika Diesla stosowanego w samocho-
dach osobowych oraz dostawczych.

Jest profesjonalnym preparatem, który wchodzi w skład 
drugiej części usługi czyszczenia wtryskiwaczy w sil-
nikach Diesela. Szybko i bezpiecznie przywraca pełną 
funkcjonalność i prawidłową przepustowość przewodów 
paliwowych. Usuwa nagary węglowe z komór spalania 
i zaworów. Dzięki swym wyjątkowym właściwościom 
jest bezpieczny dla katalizatorów, wydłuża żywotność sil-
nika oraz redukuje emisję spalin. Jest nieszkodliwy dla czę-
ści oraz elementów stosowanych w układach paliwowych.  
W celu uzyskania najlepszego efektu produkt powinien zo-
stać zastosowany zaraz po aplikacji preparatu DI-
MAX. Jedna butelka wystarcza na 50 - 60 litrów 
paliwa. Zalecana częstotliwość stosowania: co 
30.000 km lub przy wymianie � ltra paliwa (w 
zależności co nastąpi pierwsze).

DIMAXDIMAX DITANDITAN

Usługa czyszczenia układu paliwowego: silniki Diesela

Kod produktu: K2PW314
Kod produktu: K2PW3141 - maszyna
Kod produktu: K2PW3142 - złączki
Pojemność: 900 ml
Ilość / karton: 12 szt.
Kod kreskowy: 5906534004871

Kod produktu: K2PW313
Pojemność: 900 ml
Ilość / karton: 12 szt.
Kod kreskowy: 5906534004888

stać zastosowany zaraz po aplikacji preparatu DI-
MAX. Jedna butelka wystarcza na 50 - 60 litrów 
paliwa. Zalecana częstotliwość stosowania: co 
30.000 km lub przy wymianie � ltra paliwa (w 



Preparaty czyszczące

Produkt do czyszczenia silnika i innych zabrudzo-
nych elementów, o wysokiej skuteczności. Może być 
stosowany zarówno w motoryzacji, jak i przemyśle. 
Usuwa zapieczony brud, smary oraz zabrudzenia po-
chodzenia olejowego. Dzięki zawartości specjalnych 
dodatków nie powoduje korozji. Zawiera przyjazną 
dla środowiska mieszaninę silnych uszlachetniaczy z 
dodatkiem specjalnych nanocząsteczek. Akra może 
być stosowana w pomieszczeniach zamkniętych.

AKRA
Silny preparat do mycia silnika z zewnątrz prze-
znaczony dla motoryzacji i przemysłu. Usuwa 
wszelkie zabrudzenia: zapieczony brud, osady 
oraz pozostałości olejów. Łatwy w użyciu, wystar-
czy spryskać i spłukać strumieniem wody.

ENGINE CLEAN

Kod produktu: C30
Pojemność: 453 g
Ilość / karton: 12 szt. 
Kod kreskowy: 5906534100306

AKRAAKRA ENGINE CLEANENGINE CLEAN

Kod produktu: K2K175
Pojemność: 5 l
Ilość / karton: 4 szt.
Kod kreskowy: 5906534940506
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Preparaty czyszczące

Czyści gaźnik, rozpuszcza żywicę, nagary oraz zabrudze-
nia pochodzenia olejowego. Idealny do czyszczenia gaźni-
ków motocyklowych, samochodowych, pił łańcuchowych 
oraz kosiarek do trawy. W swoim składzie zawiera najwyż-
szej jakości rozpuszczalniki o doskonałych właściwościach 
czyszczących. Carb Celan działa natychmiastowo, wydłu-
ża żywotność gaźnika, przywraca 
prawidłową moc.

CARB CLEAN

Kod produktu: C1
Pojemność: 369 g
Ilość / karton: 12 szt.
Kod kreskowy: 5906534700001

Najwyższej jakości preparat do dezynfekcji i odświeżania 
klimatyzacji. Zabija wszelkie bakterie i grzyby znajdujące 
się w układzie klimatyzacji. Dołączona do zestawu rurka 
ułatwia aplikację preparatu w miejscach trudno dostęp-
nych, dzięki czemu zwiększa się obszar działania prepara-
tu. Klima Doktor jest łatwy w użyciu i pozostawia przyjem-
ny zapach.

KLIMA DOKTOR

Kod produktu: K2PW100
Pojemność: 500 ml
Ilość / karton: 24 szt.
Kod kreskowy: 5906534001757
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Preparaty czyszczące
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Czyści akumulator i złącza elektryczne z kwasów 
i innych zanieczyszczeń oraz wykrywa nieszczelności. 
Zalecany do akumulatorów wszystkich typów.

BATTERY 
CLEANER

Kod produktu: C120
Pojemność: 435 ml
Ilość / karton: 12 szt.
Kod kreskowy: 5906534101204

Czyści, osusza i odtłuszcza części elektryczne. Jest 
bezpieczny, nie zawiera w swoim składzie silikonów 
i innych składników mogących przewodzić prąd. Zale-
cany do czyszczenia silników elektrycznych, prądnic, 
przekaźników, cewek, akumulatorów.

ELECTRIC MOTOR 
CLEANER

Kod produktu: C37
Pojemność: 510 g
Ilość / karton: 12 szt.
Kod kreskowy: 5906534100375

przekaźników, cewek, akumulatorów.



Preparaty czyszczące

Produkt do czyszczenia hamulców o wysokiej skuteczności. 
Usuwa zapieczony brud oraz zanieczyszczenia pochodzenia 
olejowego. Odtłuszcza elementy układu hamulcowego, nie 
pozostawia zanieczyszczeń i osadów, nie powoduje korozji. 
Redukuje piszczenie i hałasy. Posiada przyjemny cytrynowy 
zapach.

BRAKE CLEANER

Kod produktu: K2PW105
Pojemność: 600 ml
Ilość / karton: 6 szt.
Kod kreskowy: 5906534001719

Produkt do czyszczenia, odtłuszczania hamulców 
i części pojazdów wszelkiego typu. Idealnie nadaje się do 
czyszczenia sprzęgieł, skrzyń biegów, silników oraz innych 
zabrudzonych elementów. Szybko odparowuje nie pozo-
stawiając osadów na czyszczonych powierzchniach. Nie 
powoduje korozji, redukuje skrzypienie i piski.

BRAKE&PARTS 
CLEAN

Kod produktu: C108
Pojemność: 397 g
Ilość / karton: 12 szt.
Kod kreskowy: 5906534101112
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Preparat wielozadaniowy
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Wielozadaniowy produkt warsztatowy. Produkt o niskiej lepkości, charakteryzujący się znakomitymi 
właściwościami penetracji, konserwacji oraz smarnymi. Wypiera wodę, likwiduje zgrzyty i piski, polu-
zowuje zapieczone śruby i nakrętki, chroni przed powstawaniem ognisk korozji. Preparat szerokiego 
zastosowania w mechanice pojazdowej samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz ma-
szyn rolniczych.

PREPARAT WIELOZADANIOWY

Kod produktu: K2750
Pojemność: 500 ml
Ilość / karton: 24 szt.
Kod kreskowy: 5906534120007

Kod produktu: K27005
Pojemność: 5 l
Ilość: 1 szt.
Kod kreskowy: 5906534003829

Kod produktu: K27010
Pojemność: 10 l
Ilość: 1 szt.
Kod kreskowy: 5906534003546



Smary i penetranty

Produkt do odkręcania zapieczonych śrub o bardzo wysokiej 
sile działania. Dociera do trudno dostępnych szczelin, pene-
truje i rozpuszcza rdzę. Zmniejsza współczynnik tarcia, sma-
ruje w niskich i wysokich temperaturach. Rozpuszcza drobne 
zabrudzenia ze smarów, gumy, klejów. W swoim składzie za-
wiera dwusiarczek molibdenu (MoS2), Cer� on oraz syntetycz-
ny gra� t, dzięki czemu Vulcan 
odkręci każdą śrubę.

VULCAN

Kod produktu: K2PW115
Pojemność: 500 ml
Ilość/karton: 24 szt.
Kod kreskowy: 5906534000972

Pianka penetrująca do odkręcania najbardziej zardze-
wiałych połączeń gwintowych i skorodowanych elemen-
tów. Dzięki zdolności penetracji dociera do trudno do-
stępnych miejsc. Rozpuszcza rdzę. Działa bardzo szybko 
i skutecznie.

BRAKE AWAY

Kod produktu: C10
Pojemność: 443 ml
Ilość/karton: 12 szt. 
Kod kreskowy: 5906534100108
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Produkt do odkręcania zapieczonych śrub o bardzo wysokiej 



Smary i penetranty
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Biały smar litowy w postaci pianki o wyjątkowych właściwoś-
ciach penetrujących. Najpierw penetruje, potem tężeje. Re-
dukuje tarcie, skrzypienie, zapewniając płynną pracę. Idealnie 
nadaje się do smarowania elementów współpracujących ze 
sobą w małych tolerancjach. Zalecany do wszelkiego rodzaju 
prowadnic, zawiasów i sworzni. Odporny na warunki atmosfe-
ryczne: nie roztapia się, nie spływa, nie zamarza.

WHITE GREASE
Uniwersalny produkt wielofunkcyjny o bardzo szero-
kim zastosowaniu. Smaruje, konserwuje, usuwa wil-
goć, czyści, penetruje, likwiduje zgrzyty i piski. Dzięki 
swym wyjątkowym właściwościom działa skutecznie 
i długotrwale. Rozpuszcza drobne zabrudzenia ze 
smaru, gumy, klejów i wielu innych. Poluzowuje lekko 
zapieczone i zardzewiałe śruby, nakrętki, zamki. Działa 
antykorozyjnie.

Z-LUBE

Kod produktu: C34
Pojemność: 443 ml
Ilość/karton: 12 szt.
Kod kreskowy: 5906534100344

Kod produktu: C405
Pojemność: 325 ml
Ilość/karton: 12 szt.
Kod kreskowy: 5906534104052



Smary i penetranty

Do usuwania uciążliwych odgłosów spowodowanych starze-
niem się pasków. Likwiduje piski i zgrzyty. Zwiększa siłę ciągu, 
chroni paski przed ślizganiem, pękaniem oraz wyschnięciem. 
Wydłuża żywotność pasków zapewniając efektywną pracę 
i prawidłową moc układów napędowych. Zalecany do sto-
sowania we wszystkich maszynach i sprzęcie napędzanym 
przy ich pomocy. Idealnie nadaje się do pasków wykonanych 
z gumy, skóry, PCW i innych materiałów.

BELT DRESSING

Kod produktu: C124
Pojemność: 226 g
Ilość/karton: 6 szt.
Kod kreskowy: 5906534101242

Molibdenowo-gra� towy smar przemysłowy przeznaczony 
do smarowania łańcuchów. Dzięki unikalnemu składowi 
wnika w najdrobniejsze szczeliny tworząc � lm smarują-
cy. Działa długi czas zabezpieczając smarowane miejsca 
przed ponownym wnikaniem zabrudzeń. Idealny do sma-
rowania wszelkich urządzeń napędzanych łańcuchem.

CHAIN&CABLE 
LUBE

Kod produktu: C661
Pojemność: 408 ml
Ilość/karton: 12 szt.
Kod kreskowy: 5906534106612
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Smary i penetranty
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Produkt do zabezpieczenia połączeń elektrycznych. Zabez-
piecza przed przebiciami elektrycznymi, zapewnia trwałość 
połączeń elektrycznych, chroni przed korozją, przedłuża 
żywotność akumulatorów. Posiada bardzo dobrą przyczep-
ność.

BATTERY 
PROTECTOR Pianka do wykrywania nieszczelności wszelkich in-

stalacji ciśnieniowych, gazowych, wodnych, pneu-
matycznych, CO2, wszędzie tam gdzie mogą wystąpić 
nieszczelności. Niezastąpiony w warsztatach zajmują-
cych się montażem/serwisem instalacji gazowych LPG. 
Nie powoduje korozji, nie jest palny. Specjalny skład 
chemiczny powoduje, że preparat jest bezpieczny 
dla powierzchni gumowych, z tworzywa sztucznego, 
a także lakierowanych.

GAS TESTER

Kod produktu: K2PW110
Pojemność: 400 ml
Ilość/karton: 12 szt.
Kod kreskowy: 5906534001009

Kod produktu: C121
Pojemność: 443 ml
Ilość/karton: 12 szt.
Kod kreskowy: 5906534101211



Smary i penetranty

Zaawansowany technologicznie smar litowy o bardzo szero-
kich zastosowaniach. Idealnie nadaje się do smarowania ele-
mentów pracujących w najtrudniejszych warunkach. Dzięki 
swojej specjalnej recepturze nie spływa, zapewnia nadzwy-
czaj dobrą ochronę przed tarciem, chroni przed korozją. Mi-
litec-1 charakteryzuje się doskonałymi właściwościami prze-
ciwzużyciowymi, redukującymi tarcie współpracujących ze 
sobą metalowych elementów, a dzięki temu zwiększa okresy 
smarowania. 

MILITEC-1 
SMAR LITOWY 100% Silikonu w spray’u. W swoim składzie zawiera substancje 

smarne, o właściwościach zbliżonych do oleju, dzięki czemu 
smaruje, konserwuje, nie pozostawia plam ani zanieczyszczeń. 
Doskonale zabezpiecza przed przymarzaniem, wytrzymuje 
temperatury od -45°C do +230°C. Zawiera nawet do 250% wię-
cej silikonu w stosunku do innych produktów dostępnych na 
rynku. Obniża współczynnik tarcia, jest odporny na działanie 
wody.

SILICONE SPRAY

Kod produktu: C33
Pojemność: 425 ml
Ilość/karton: 12 szt.
Kod kreskowy: 5906534100337
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Kod produktu: K2B410
Pojemność: 397 g
Ilość/karton: 22 szt.
Kod kreskowy: 5906534003492



Płyny eksploatacyjne
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Kuler to nowoczesny, a zarazem uniwersalny płyn do chłodnic, cechu-
jący się bardzo wysokimi parametrami użytkowymi.

Właściwości: 
- temperatura zamarzania: -35°C,
- mieszalny z innymi płynami na bazie glikolu etylowego, niezależnie 

od koloru,
- do wszystkich rodzajów chłodnic,
- posiada doskonałe właściwości antykorozyjne,
- bezpieczny dla uszczelek, gumy i tworzyw sztucznych,
- chroni układ przed zatykaniem się kanałów chłodnicy,
- zapewnia optymalną temperaturę pracy,
- specjalnie opracowana receptura latem chroni silnik przed 
 przegrzaniem, a zimą przed zamarzaniem,
- nowa, bezpieczna receptura, nie zawiera azotynów, amin 
 i fosforanów, dzięki czemu produkt jest bardziej przyjazny 
 dla środowiska,
- częstotliwość wymiany płynu określa instrukcja obsługi 
 samochodu. Zwykle jest to co 60 000 km lub co 3 lata,
- wydłuża żywotność silnika. 

Dostępne rodzaje:
- płyn gotowy do użycia
- koncentrat do rozcieńczania
Dostępne opakowania
- paleto-pojemniki (pojemność 1000 litrów)
- beczki (pojemność 200 litrów)
- kanistry (20 litrów)
Dostępne kolory:
- zielony
- niebieski
- czerwony

KULER

 samochodu. Zwykle jest to co 60 000 km lub co 3 lata,

Kod produktu - płyn: K2T208 / K2T207 / K2T206
Pojemność: 1000 l / 200 l / 20 l
Kod kreskowy: 5906534005465 / 5906534003447 / 5906534003461
Kod produktu - koncentrat: K2T218 / K2T217 / K2T216
Pojemność: 1000 l / 200 l / 20 l
Kod kreskowy: 5906534005472 / 5906534003454 / 5906534003478



Płyny eksploatacyjne

W pełni syntetyczny, nowoczesny płyn hamulcowy, cechujący się 
bardzo wysokimi parametrami użytkowymi.

Właściwości:
- posiada bardzo wysoką stabilność chemiczną,
- zachowuje właściwości w niskich i wysokich temperaturach,
- neutralny dla uszczelnień i stopów stosowanych w układach 

hamulcowych,
- szczególnie zalecany do układów  hamulcowych bardzo mocno 

obciążonych.

DOT 4

Kod produktu: K2T114
Pojemność: 5 l
Kod kreskowy: 5906534003430
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- neutralny dla uszczelnień i stopów stosowanych w układach 

- szczególnie zalecany do układów  hamulcowych bardzo mocno 



Produkty specjalne
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Cynk w spray’u. Profesjonalny preparat do zabezpieczania wszelkich 
metalowych powierzchni przed korozją. Doskonale chroni metale przed 
wpływem czynników atmosferycznych. Może być stosowany jako pod-
kład przed malowaniem. Zawiera 95% czystego cynku. Odporny na 
temperatury do 1500°C. 

COLD GALVANIZE

Kod produktu: C800
Ilość/karton: 12 szt.
Pojemność: 369 g
Kod kreskowy: 5906534108005



Opaski

Precyzyjnie wykonane - opaski ślimakowe PRIMA gwarantują idealnie równomierny rozkład sił radialnych, co powoduje bardzo 
wysoką siłę nacisku oraz wysoki minimalny zrywający moment dokręcający.  Łatwe w montażu i demontażu - opaski ślimakowe 
PRIMA lekko się odkręcają, a wolny brzeg taśmy (po dokręceniu) nie odstaje od okręgu i przez to nie powoduje skaleczeń. 
Opaski PRIMA uzyskały pozytywną opinię Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie Nr 4865GTI013.

Opaski PRIMA spełniają normy i testy według: 
• DIN 50021-SS (odporność na roztwór solanki),
• DIN EN ISO 1460 (powłoki metalowe),
• DIN EN 10204 (wyroby metalowe),
• DIN ISO 2768-1 (ogólne tolerancje długości i wymiarów kątowych),
• DIN IDO 4042 (powłoki galwaniczne części gwintowanych),
• DIN EN 10088-2 (stal nierdzewna),
• DIN EN ISO 1207 (taśma i blacha cynkowana ogniowo),
• DIN EN ISO 4757 (wkręt z rowkiem krzyżowym),
• DIN 3017-1 do DIN 3017-5 (specjalistyczne dla opasek).
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Rozmiar

P9 06-10 9 mm

100 szt. / karton

P9 08-12 9 mm 

P9  08-16 9 mm

P9 10-16 9 mm

P9 12-22 9 mm 

P9 16-27 9 mm 

P9 20-32 9 mm 

P9 25-40 9 mm 

50 szt. / karton

P9 30-45 9 mm 

P9 32-50 9 mm 

P9 40-60 9 mm 

P9 50-70 9 mm 

P9 60-80 9 mm 

P9 70-90 9 mm 

P9 80-100 9 mm 

P9 90-110 9 mm 

P9 100-120 9 mm 

20 szt. / karton

P9 110-130 9 mm 

P9 120-140 9 mm 

P9 130-150 9 mm 

P9 140-160 9 mm 

P9 150-170 9 mm

P9 160-180 9 mm 

P9 170-190 9 mm 

P9 180-200 9 mm 

10 szt. / karton
P9  190-210 9 mm 

P9  200-220 9 mm

P9  210-230 9 mm 

P9 220-240 9 mm

Szer. X dł. Ilość w opakowaniu

PK 2,5X150 100 / opak.

PK 2,5X200 100 / opak.

PK 3,6X150 100 / opak.

PK 3,6X180 100 / opak.

PK 3,6X200 100 / opak.

PK 4,8X120 100 / opak.

PK 4,8X200 100 / opak.

PK 4,8X250 100 / opak.

PK 4,8X300 100 / opak.

PK 4,8X350 100 / opak.

PK 4,8X400 100 / opak.

PK 7,9X500 100 / opak.

Prima 9mm
opaski z gwintem ślimakowym

Prima Kabel
opaski kablowe

Rozmiar Ilość w opakowaniu

PP 17-19 10 szt.

PP 20-22 10 szt. 

PP 23-25 10 szt. 

PP 26-28 10 szt.

PP 29-31 10 szt. 

PP 32-35 10 szt. 

PP 36-39 10 szt. 

PP 40-43 10 szt. 

PP 44-47 10 szt. 

PP 48-51 10 szt. 

PP 104-112 10 szt.

PP 113-121 10 szt.

PP 122-130 10 szt.

PP 131-139 10 szt.

PP 140-148 10 szt.

PP 149-161 10 szt.

PP 162-174 10 szt.

PP 175-187 10 szt.

PP 188-200 10 szt.

PP 201-213 10 szt. 

PP 214-226 10 szt.

PP 227-239 10 szt.

PP 240-252 10 szt.

Prima Power
paski przemysłowe

Prima Kabel Prima Power



Kleje i silikony
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Klej anaerobowy do połączeń śrubowych o średniej sile działania. 
Pozwala na demontaż przy użyciu standardowych narzędzi. Zapo-
biega luzowaniu się połączeń narażonych na wibracje. Szczególnie 
polecany do montażu w warunkach warsztatowych. Podczas kleje-
nia dopuszczalne jest lekkie zaolejenie. Demontaż nie sprawia więk-
szych problemów. Zalecany do połączeń, które będą w przyszłości 
odkręcane.

MEDIUM STRENGTH 
THREADLOCKING

Zastosowanie / metoda Płyn

Oznaczenie K2PW2243

Odporność na temperaturę 150°C

Rozmiar gwintu Do M36

Wytrzymałość Średnia

Moment zrywający (dla śruby M10) 20Nm

Czas reakcji łączenia (początkowy) ~15min. do 1h

Czas reakcji łączenia (całkowity) 24h

Rodzaj łączonej powierzchni Dobry dla większości powierzchni metalowych

Powierzchnie suche Tak

Dopuszcza się zaolejenie powierzchni 
łączonych

Tak – lekkie

Zabezpieczenie antykorozyjne połączenia Tak 

Pojemność 50 ml

Kod produktu: K2PW22435
Ilość: 1 szt.
Pojemność: 50 ml
Kod kreskowy: 5906534005496

Klej anaerobowy do połączeń śrubowych o niskiej sile działania. 
Pozwala na demontaż przy użyciu standardowych narzędzi. Zapo-
biega luzowaniu się połączeń narażonych na niewielkie wibracje. 
Zapewnia ochronę antykorozyjną i odporność na wysokie tempe-
ratury.

LOW STRENGTH  
THREADLOCKING

Zastosowanie / metoda Płyn

Oznaczenie K2PW2222

Odporność na temperaturę 150°C

Rozmiar gwintu Do M36

Wytrzymałość Niska

Moment zrywający (dla śruby M10) 6Nm

Czas reakcji łączenia (początkowy) ~15min. do 1h

Czas reakcji łączenia (całkowity) 24h

Rodzaj łączonej powierzchni Dobry dla większości powierzchni metalowych

Powierzchnie suche Tak

Zabezpieczenie antykorozyjne połączenia Tak

Pojemność 50 ml

Kod produktu: K2PW2222
Ilość: 1 szt.
Pojemność: 50 ml
Kod kreskowy: 5906534005489



Kleje i silikony

Klej anaerobowy do połączeń śrubowych o wysokiej sile dzia-
łania. Pozwala na zabezpieczenie śrub narażonych na bardzo 
duże wibracje przed samoodkręceniem. Powinien być stoso-
wany w miejscach, gdzie późniejszy demontaż jest bardzo 
mało prawdopodobny.

HIGH STRENGTH 
THREADLOCKING

Kod produktu: K2PW22715
Ilość: 1 szt.
Pojemność: 50 ml
Kod kreskowy: 5906534005519

19

Zastosowanie / metoda Płyn

Oznaczenie K2PW2271

Odporność na temperaturę 150°C

Rozmiar gwintu Do M26

Wytrzymałość Wysoka

Moment zrywający (dla śruby M10) 38Nm

Czas reakcji łączenia (początkowy) ~15min. do 1h

Czas reakcji łączenia (całkowity) 24h

Rodzaj łączonej powierzchni Dobry dla większości powierzchni metalowych

Powierzchnie suche Tak

Zabezpieczenie antykorozyjne połączenia Tak 

Pojemność 50 ml

Klej anaerobowy do połączeń śrubowych. Wytrzymałość śred-
nia do wysokiej. Pozwala na zabezpieczenie śrub narażonych 
na duże wibracje. Powinien być stosowany w miejscach, gdzie 
późniejszy demontaż jest mało prawdopodobny.

BOLT / STUD LOCK

Zastosowanie / metoda Płyn

Oznaczenie K2PW2262

Odporność na temperaturę 150°C

Rozmiar gwintu Do M20

Wytrzymałość Wysoka

Czas reakcji łączenia (początkowy) ~15min. do 1h

Czas reakcji łączenia (całkowity) 24h

Rodzaj łączonej powierzchni Dobry dla większości powierzchni metalowych

Powierzchnie suche Tak

Zabezpieczenie antykorozyjne połączenia Tak 

Pojemność 50 ml

Kod produktu: K2PW22625
Ilość: 1 szt.
Pojemność: 50 ml
Kod kreskowy: 5906534005502



Kleje i silikony

Klej anaerobowy o średniej sile działania do osadzania elemen-
tów współosiowych np. łożysk, panewek i tulei, kół zębatych 
i wielu innych. Szczególnie polecany do montażu w warunkach 
warsztatowych. Demontaż nie sprawia większych problemów. 
Dopuszczalne jest lekkie zaolejenie powierzchni. Posiada zdol-
ność wypełniania szczelin do 0,1mm.

RETAINER OIL 
TOLERANT 

Kod produktu: K2PW26035
Ilość: 1szt.
Pojemność: 50 ml
Kod kreskowy: 5906534005526

Klej anaerobowy o dużej sile działania do mocowania elemen-
tów współosiowych np. łożysk i tulei, wałów, kół zębatych oraz 
innych odpowiedzialnych części. Charakteryzuje się wysoką 
odpornością temperaturową do +200°C. Posiada zdolność 
wypełniania szczelin do 0,25mm.

RETAINER HIGH /
TEMPERATURE

Kod produktu: K2PW26205
Ilość: 1szt.
Pojemność: 50 ml
Kod kreskowy: 5906534005533

TOLERANT TOLERANT 

20

Zastosowanie / metoda Płyn

Oznaczenie K2PW2603

Wytrzymałość Średnia

Odporność na temperaturę 150°C

Luz na średnicy Do 0,1mm

Powierzchnie suche Tak

Dopuszcza się zaolejenie powierzchni Tak - lekkie

Szybkość reakcji utwardzania (początkowa) ~15 min. do 1 h

Szybkość reakcji utwardzania (całkowita) 24 h

Zabezpieczenie antykorozyjne połączenia Tak

Pojemność 50 ml

Zastosowanie / metoda Płyn

Oznaczenie K2PW2620

Wytrzymałość Wysoka

Odporność na temperaturę 200°C

Luz na średnicy Do 0,25mm

Powierzchnie suche Tak

Szybkość reakcji utwardzania (początkowa) ~15 min. do 1 h

Szybkość reakcji utwardzania (całkowita) ~24h

Zabezpieczenie antykorozyjne połączenia Tak

Pojemność 50 ml



Kleje i silikony

Anaerobowy uszczelniacz do rur. Służy do uszczelniania syste-
mu połączeń rurowych z płynami oraz gazami. Zabezpiecza 
złącza gwintowe przed wyciekami oraz korozją. Zastępuje sto-
sowane w hydraulice taśmy i pasty uszczelniające. Odporny na 
temperatury do +150°C. 

LOW VISCOSITY 
PIPE SEALANT

Zastosowanie / metoda Płyn

Oznaczenie K2PW2577

Wytrzymałość Średnia

Odporność na temperaturę 150°C

Rozmiar gwintu 3/4” - 3”

Powierzchnie suche Tak

Szybkość reakcji utwardzania (początkowa) ~15min. do 1h

Szybkość reakcji utwardzania (całkowita) 24h

Zabezpieczenie antykorozyjne połączenia Tak 

Pojemność 50 ml

Kod produktu: K2PW25775
Ilość: 1 szt.
Pojemność: 50 ml
Kod kreskowy: 5906534005540
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Kleje i silikony

Wysokiej jakości silikon, wytrzymujący temperatury do +315°C, 
spełnia wymagania (O.E.M. – Oryginal Equipment Manufacturer). 
Bardzo łatwo dopasowuje się do uszczelnianych powierzchni, 
a tym samym zwiększa dopasowanie łączonych elementów po-
przez wnikanie do szczelin i nierówności (w przeciwieństwie 
do tradycyjnych uszczelek). Bezpieczny dla sond lambda.

SILIKON WYSOKO-
TEMPERATUROWY 
DO 315°C

Kod produktu: K2B220 - blue
Ilość/karton: 12 szt.
Pojemność: 85 g
Kod kreskowy: 5906534001085

Wysokiej jakości silikon, wytrzymujący temperatury do +350°C, 
spełnia wymagania (O.E.M. – Oryginal Equipment Manufacturer). 
Bardzo łatwo dopasowuje się do uszczelnianych powierzchni, 
a tym samym zwiększa dopasowanie łączonych elementów po-
przez wnikanie do szczelin i nierówności (w przeciwieństwie 
do tradycyjnych uszczelek). Bezpieczny dla sond lambda.

Dostępne kolory:
CZARNY (85 g, 300 g)
CZERWONY (85 g, 300 g)
SZARY (85 g)

SILIKON WYSOKO-
TEMPERATUROWY
DO 350°C 

Kod produktu: K2B250 - grey
Ilość/karton: 12 szt.
Pojemność: 85 g
Kod kreskowy: 5906534001443

Kod produktu: K2B210 - black
Ilość/karton: 12 szt.
Pojemność: 85 g
Kod kreskowy: 5906534000798
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Kod produktu: K2B2400 - red
Ilość/karton: 12 szt.
Pojemność: 85 g
Kod kreskowy: 5906534001092



Kleje i silikony

Kod produktu: K2B230
Ilość/karton: 15 szt.
Pojemność: 300 g
Kod kreskowy: 5906534000668
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Wysokiej jakości silikon, wytrzymuje temperatury do +350°C, 
spełnia wymagania (O.E.M. – Oryginal Equipment Manufacturer). 
Bardzo łatwo dopasowuje się do uszczelnianych powierzchni, 
a tym samym zwiększa dopasowanie łączonych elementów po-
przez wnikanie do szczelin i nierówności (w przeciwieństwie 
do tradycyjnych uszczelek). Bezpieczny dla sond lambda.

SILIKON WYSOKO-
TEMPERATUROWY 
CZARNY

Wysokiej jakości silikon, wytrzymuje temperatury do +350°C, 
spełnia wymagania (O.E.M. – Oryginal Equipment Manufacturer). 
Bardzo łatwo dopasowuje się do uszczelnianych powierzchni, 
a tym samym zwiększa dopasowanie łączonych elementów po-
przez wnikanie do szczelin i nierówności (w przeciwieństwie 
do tradycyjnych uszczelek). Bezpieczny dla sond lambda.

SILIKON WYSOKO-
TEMPERATUROWY 
CZERWONY

Kod produktu: K2B200
Ilość/karton: 15 szt.
Pojemność: 300 g
Kod kreskowy: 5906534003355
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Melle Sp. z o. o.  
Stary Staw 9, 63-400 Ostrów Wlkp. 
+48 62 735 16 00, autonova@k2pro.pl, 
www.k2pro.pl, www.melle.com 
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Nasza siedziba

Ostrów Wielkopolski
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