
Даваа - Баасан 9:00 - 18:00

Бямба 12:00 - 18:00

Материал 
боловсруулах

3631

Наах & бөглөх

Бар. дуг. Өнгө/ Хэмжээ: Ширхэг Үнэ:
08901001 Цагаан 310мл 1 23,100
08901003 Хар 310мл 1 23,100 

0890100183 Хар 600мл 1 33,000

BEST 
SELLER

Бүх төрлийн хатуу материалуудыг хооронд 
нь наах зорилгоор хэрэглэнэ. Наах чадвар 
маш сайн бөгөөд хатсаны дараа доргилт 
чичиргээнд тэсвэр маш сайн. Хатсаны дараа 
будах боломжтой. Хоол хүнсний орчинд ч 
хэрэглэж болно. (ISEGA гэрчилгээтэй). 

Температур тэсвэрлэх чадвар:  -40 аас 90 °C  
Химийн найрлага:  Полиуретан

ПОЛИУРЕТАН ЦАВУУ
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Хөөс цэвэрлэгч

• Бүрэн хатаагүй барилгын хөөс болон  
      хөөсний буу цэвэрлэнэ. 
• Химийн найрлага -ацетон.
• Хөөсний гаралтын хэмжээг тохируулдаг.

Барааны No. Хэмжээ Үнэ

0892160 500мл 28,930 мнт
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Универсал цавуу

• Мод, төмөр, чулуу болон хуванцар гэх   
      мэт бүх төрлийн хатуу материалыг өөр  
      хооронд нь наана.
• Наах чадвар маш сайн бөгөөд түргэн   
      хатдагаараа онцлогтой.
• Хатсаны дараа зүлгэж мөн будах   
 боломжтой. 

Түргэн цавуу

• Төмөр, хуванцар болон резин эд   
 зүйлсийг хоромхон зуурд наана
• Хэрэглэхэд маш хялбар яг тохирсон   
      хэмжээгээр хэрэглэхэд зориулагдсан таг  
 болон шахагчтай.

Барааны No. Хэмжээ Үнэ

08930900 5 гр 12,650 мнт

Барилгын хөөс

• Хэмжээ жижиг боловч хөөний гаралт   
      их (40 литр) Түргэн хатдаг (40 минут).
• Насжилт удаан. -5 градуст хэрэглэх   
      боломжтой.
• DIN 52210, DIN 52612, EN 1026,  DIN   
      EN ISO 12572, DIN 18055/EN 204, DIN  
 4102 гэх стандартуудыг бүрэн   
 хангасан. 

Барааны No. Хэмжээ Үнэ

0892142 500 мл 13,860 мнт

Шахдаг хөөсний буу

• Вюртын полиуретан барилгын хөөснүүдэд   
      хэрэглэнэ.
• Маш хөнгөн гарт эвтэйхэн хуванцар их     
      биетэй.
• Цэвэрлэхэд маш хялбар. 

Барааны No. Үнэ

08911524 92,400 мнт

Шингэн металл

• Бүх төрлийн хатуу металл биетүүдийг нөхөх  
      сэргээх зорилгоор хэрэглэнэ.
• Хатсаны дараа нүхэлж цоолох болон эрэг  
      татах боломжтой мөн   
• -60 аас +120  температурт  тэсвэртэй.

Барааны No. Хэмжээ Үнэ

0893449 500 гр 98,230 мнт

Барааны No. Хэмжээ Үнэ

0893100110 310мл 24,200 мнт

BEST 
SELLER

BEST 
SELLER

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ Бараа бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээний талаар дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг

976 76117940 • sales@wuerthmongolia.com • Даваа-Баасан, 9:00 – 18:00 цаг
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Модны цавуу D3

• DIN EN 204 Стандартын дагуу усны   
      D3, DIN EN 14257 стандартын дагуу   
      өндөр температурт тэсвэртэй.
• Хатсаны дараа өнгөгүй.
• Хэрэглэхэд эвтэйхэн хуванцар савтай.
• 80 ° хүртэл халуунд тэсвэртэй. 
• pH хэмжээ - 3 
• Химийн найрлага- Полиуретан

Модны цавуу өнгөгүй

• DIN/EN 204 стандартын дагуу D4 усны   
      хамгаалалттай.
• Өнгө хувирахгүй.
• Хатах үед хөөдөг учир цавуу   
 түрхэгдээгүй зай завсарт хөөж ордог.
• Химийн найрлага - Полиуретан 

Барааны No. Өнгө Хэмжээ Үнэ

089210016 цагаан 0,5 кг 34,650 мнт

Барааны No. Өнгө Хэм
жээ Үнэ

0892100180 өнгөгүй 500 кг 57,750 мнт

Хатуу лав

• Тавилгын өө дарах зориулалттай.
•  Ялангуяа их ачаалал авдаг гадаргууд        
       хэрэглэнэ.
•  Лав хайлуулагч багаж хэрэглэвэл                    
       тохиромжтой.

Барааны No. Өнгө Үнэ

890403101 цагаан 17,325 мнт

Зөөлөн лав

• ТТавилгын өө дарах зориулалттай. 
• Хэрэглэхэд хялбар.
•  Ямар нэгэн багаж хэрэглэх шаардлагагүй

Барааны No. Өнгө Үнэ

890403221 цагаан 9,350 мнт

Тавилгын ирмэгийн цавуу

• Меланин, полиэфир*, ABS*, PVC* гэх   
      зэрэг материалтай хавтангийн ирмэг   
      наахад зориулагдсан.

Барааны No. Хэмжээ Үнэ

0892100035 25 кг 462,000 мнт

Лавын цуглуулга

• Тавилгын нарийн зураас өө дарах   
 зориулалттай хатуу лавын цуглуулга.
• Нийт 20 өөр өнгөтэй тэдгээрийг   
 хооронд нь хольж хэрэглэн   
 өөрт хэрэгтэй өнгийг    
 гаргах  боломжтой. 

Барааны No. Нийт тоо ширхэг Үнэ

09648906 20 Ш 219,450 мнт
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Эрэг боолт баригч

• Жижиг болон том оврын    
      автомашины засвар үйлчилгээ,   
 багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн   
      эрэг боолтыг эдэлгээний явцад   
 сулрахгүйгээр чангалах зорилгоор   
      хэрэглэнэ
• Хүчтэй болон дунд хүчтэй гэх хоёр   
 сонголттой.

Барааны No. Хэмжээ Үнэ

0893243025 25 гр 46,200 мнт

0893270025 25 гр 46,200 мнт

Жийрэг цавуу

Энэхүү цавууг тоног төхөөрөмжийн эд 
ангиудын завсар зайгаар тэдгээрийн жийргийг 
орлуулан хэрэглэнэ. 

Барааны No. Хэмжээ Үнэ

0893518050 50 гр 97,020 мнт

0893574050 50 гр 97,020 мнт

Хийн болон усны хоолойн цавуу

Энэ цавуу нь хийн болон усны хоолойн 
холболтуудад хэрэглэгдэнэ. Холболтуудыг 
сайтар нааж хий алдах болон ус алдалтаас 
сэргийлнэ.

Барааны No. Хэмжээ Үнэ

0893577050 50 гр 97,020 мнт

Холхивчны цавуу

Энэ бүтээгдэхүүнийг бүх төрлийн тоног 
төхөөрөмжийн холхивчийг суулгахдаа түүнийг 
сулрахаас сэргийлж хэрэглэнэ.

Барааны No. Хэмжээ Үнэ

0893603025 25 гр 48,400 мнт

Холхивчны цавуу

Энэ бүтээгдэхүүнийг бүх төрлийн тоног 
төхөөрөмийн холхивчийг суулгахдаа түүнийг 
сулрахаас сэргийлж хэрэглэнэ. Өмнөх 
бүтээгдэхүүнээс давуу тал нь өндөр халуунд 
тэсвэртэй.

Барааны No. Хэмжээ Үнэ

0893620050 50 гр 97,020 мнт

Гидравлик системийн цавуу

Бүх төрлийн хийн болон гидравлик тоног 
төхөөрөмжийн холболтыг нааж хий болон тос 
алдалтаас сэргийлнэ. 

Барааны No. Хэмжээ Үнэ

0893545050 50 гр 80,850 мнт

BEST 
SELLER
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