
HHS 2000 
ШИНГЭН ТОВУД 
500мл

ХИМИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНҮҮД

Үнэ:
40,480 
төгрөг

Бар.дугаар. 0893 106

СИЛИКОН АГУУЛААГҮЙ

BEST 
SELLER

БӨӨНИЙ ҮНЭ: 
12 ЭЭС ДЭЭШ  

32,340 ТӨГРӨГ

Өндөр даралтанд тэсвэртэй, 
наалдамхай чанар маш сайн 
шүршигч товуд. Шүршихэд шингэн 
жижиг зайд урсан орж хоромхон 
зуур өтгөрдөг. Давс, хүчил шүлт гэх 
мэт бодист тэсвэртэй мөн хуванцар, 
резин гэх мэт материалуудыг 
гэмтээхгүй.

ДАВУУ ТАЛ



wuerthmongolia.com Борлуулалтын ажилтан

Барааны No. Хэмжээ Үнэ
0893050008 400 мл 35,750 мнт

Өрмийн тос

• Төмөр, хөнгөн цагаан, ган төмөр мөн титан  
 гэх зэрэг хатуу металлыг нүхлэх, эрэг татахад  
 үед явцыг түргэсгэх мөн өрмийн хошуу,   
 эрчлээс татагч зэргийг халааж элэгдүүлэхгүй  
 байх зорилгоор хэрэглэнэ.

Засварын тос 

• Цахилгаан болон гар багажийг засварлаж  
 угсрах явцад жижиг эд ангиудыг тосолно.

Цоожны тос 

• Өвлийн улиралд хүйтний улмаас эсвэл   
 элэгдлээс шалтгаалан гацсан   
 цоожны механизмыг тосолно. 

Барааны No. Хэмжээ Үнэ
089305540 400 мл 18,700 мнт

Универсал тослогч 

• Энэхүү шүршигч тос нь тослох, цэвэрлэх, зэв  
 арилгах, зэвээс хамгаалах болон цахилгааны  
 холболт цэвэрлэх гэх олон талын үйлчилгээтэй.

Барааны No. Хэмжээ Үнэ

0893051 150 мл 18,700 мнт

Барааны No. Хэмжээ Үнэ

0893052 50 мл 13,200 мнт

Компрессорын тос 

• Тослох чадвар маш сайн синтетик тос.
• Химийн найрлага: Фосфат
• Нягтаршил: 0.979 g/cm³

Барааны No. Хэмжээ Үнэ
0892764036 1000 мл 220,000 мнт

Балтай товуд 

• Өндөр даралтанд тэсвэртэй EP агуулсан  
 балтай товуд.
• Наалдамхай чанар маш сайн.
• Усны хамгаалалттай.
• Товуд шприцэнд шууд хэрэглэх хуванцар  
 савтай.

Барааны No. Хэмжээ Үнэ
08938711 400 гр 18,700 мнт

Химийн 
бүтээгдэхүүнүүд
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7611 7940Даваа - Баасан 9:00 - 18:00

Бямба 12:00 - 16:00

Барааны No. Хэмжээ Үнэ
08931063 500 мл 48,400 мнт

Шүршдэг товуд  HHS5000 

• Өндөр даралтанд тэсвэртэй, PTFE агуулсан,  
 наалдамхай чанар маш сайн шүршигч   
 товуд. HHS2000  товуднаас ялгагдах нь   
 200° халуунд хүртэл тэсвэртэйгээс гадна  
 илүү өтгөрдөг.

Барааны No. Хэмжээ Үнэ
0893106 500 мл 40,480 мнт

Шүршдэг товуд  HHS2000 

• Өндөр даралтанд тэсвэртэй, наалдамхай  
 чанар маш сайн шүршигч товуд. 
• Шүршихэд шингэн жижиг зайд урсан орж  
 хоромхон зуур өтгөрдөг. 
• Давс, хүчил шүлтлэг орчинд тэсвэртэй      
      мөн хуванцар, резин гэх мэт      
 материалуудыг гэмтээхгүй.

Барааны No. Хэмжээ Үнэ
08931066 400 мл 41,800 мнт

Нано товуд

• PTFE агуулсан химийн лаван цацлага юм.  
 Шүршсэний дараа хатаж эд ангид тосон  
 бүрхүүл үүсгэдэг. Энэхүү тосон бүрхүүлийн  
 тослох чадвар шингэн товудтай адилхан   
      боловч тоос шороо тогтоодоггүйгээрээ   
 өвөрмөц юм.

 Балтай товуд

• 1 кг жинтэй.
• Өндөр даралтат тэсвэртэй EP агуулсан.
• Усны хамгаалалттай.
• 

Барааны No. Үнэ
0893530 126,500 мнт

Цавуу арилгагч 

• Скоч, шошго болон бусад  өөртөө цавуутай    
 наалтуудыг хуулахад үлдсэн цавууны   
 үлдэгдлийг арилгахад хэрэглэнэ. 
• Хүний биед ямар нэгэн хор нөлөөгүй учир  
 хүнсний үйлдвэрт хэрэглэх боломжтой. Мөн  
 ган төмөр, хөнгөн цагаан гэх мэт мэдрэмтгий  
 материалуудад ямар нэгэн нөлөө үзүүлэхгүй. 

Барааны No. Хэмжээ Үнэ
0893140  500мл 26,400 мнт

Тос болон бохирдол цэвэрлэгч 

• Автомашин болон тоног төхөөрөмжийн   
 засварын үед тосны бохирдлыг цэвэрлэх  
 зорилгоор хэрэглэнэ. 
• Бохирдлыг арилгах чадвар нь ижил төстэй  
 бүтээгдэхүүнээс илүү, шүрших даралт өндөр  
 учир нэмэлт цэвэрлэгээ бага шаардагддаг.
•  Үнэр бага бөгөөд хэрэглэгчийн биед ямар  
 нэгэн хортой нөлөө үзүүлэхгүй. 
• Ацетон агуулаагүй ба тоног төхөөрөмжийн  
 хуванцар, будаг болон резин гэх эд ангиудад  
 гэмтэл өгөхгүй.

Барааны No. Хэмжээ Үнэ
08901087  500мл 10,450 мнт
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wuerthmongolia.com Борлуулалтын ажилтан

Барааны No. Хэмжээ Үнэ
08931000 300 мл 24,200 мнт

Цавуу арилгагч 

• Бүх төрлийн силикон, цавуу болон будгийн  
 үлдэгдлийг арилгана.

Барааны No. Хэмжээ Үнэ
08931210 400 мл 29,700 мнт

Ган төмөр арчилгааны тос

• Ган төмөр гадаргуун бохирдлыг арилгах дахин  
 бохирдохоос сэргийлэх зорилгоор хэрэглэнэ.
•  Хүний биед хоргүй NSF сертификаттай.  

Химийн 
бүтээгдэхүүнүүд

5550

Шүршигч сав

• Бүх төрлийн химийн бодист тэсвэртэй   
 шүршигч сав.
• Шүрших даралт өндөр.
• Бат бөх хуванцар материал.
• Тэмдэглэгээ хийх зай.
• Багтаамж 1 литр

Барааны No. Хэмжээ Үнэ
0891503001 1000мл 69,300 мнт

Барааны No. Хэмжээ Үнэ

0890100 300мл 25,300 мнт

Цахилгаан холболт цэвэрлэгч

• Бага вольтод ажилладаг цахилгааны эд анги  
     болон холболтуудыг цэвэрлэж, богино   
 холбоос үүсэхээс сэргийлнэ. 
• Тусгайлан автомашины цахилгааны эд   
 ангиудыг цэвэрлэхэд нэн тохиромжтой.

Барааны No. Хэмжээ Үнэ
0893223 500 мл 40,700 мнт

Барааны No. Хэмжээ Үнэ
0890107 500 мл 17,600 мнт

Силикон тосон цацлага 

• Чийг болон зэвнээс хамгаалах чадвар маш   
 сайн.
• Усны цацалтанд тэсвэр маш сайн.
• Цахилгааны холболтуудыг хамгаалах   
 зорилгоор өргөн хэрэглэгддэг.

Засварын цэвэрлэгч 

• Хүнсний тоног төхөөрөмжийн засварт хэрэглэх  
 боломжтой. NSF сертификаттай.
• Тостой гадаргууг цэвэрлэх чадвар маш сайн  
 бөгөөд хурдан ууршдаг.



7611 7940Даваа - Баасан 9:00 - 18:00

Бямба 12:00 - 16:00

Барааны No. Хэмжээ Үнэ
089376405 5литр 300,300 мнт

Ариутгалын бодис

• Бактери, вирус болон мөөгөнцөр зэргийг  
 устгана.
• Хэрэглэж буй гадаргууг бохирдуулахгүй. 
• Силикон агуулаагүй. 
• Шүршигч саванд хэмжээг тохируулан хийж  
 ариутгах гадаргууд цацаж хэрэглэнэ. 
• Саун болон хүнсний үйлдвэрийн тавцанг  
 мөн ариутган цэвэрлэхэд тохиромжтой.
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Автомашинд
ХэрэглэгдэхХимийн 

бүтээгдэхүүнүүд

Барааны No. Хэмжээ Үнэ
0893117405 1 литр 34,650 мнт

0893117410 10 литр 242,000 мнт

Тос бутлагч

• Хүнсний үйлдвэр, хоолны газар   
 зэрэг үйлдвэр үйлчилгээний газруудад   
 ус шингээдэггүй гадаргуугийн тосны          
 болон хөө тортогны бохирдлыг гараар   
 эсвэл цэвэрлэгээний тоног төхөөрөмжөөр  
 цэвэрлэхэд хэрэглэнэ. 

Барааны No. Хэмжээ Үнэ

08902 300 мл 11,550 мнт

Зэв арилгагч

•  Зэвэрсэн эрэг боолтыг суллахад хэрэглэнэ.        
       Энэхүү зэв арилгагч нь зэврэлтээс хамгаалах  
       давхарга үүсгэдэг.
•  Резин болон хуванцар эд ангиудад гэмтэл  
       өгөхгүй. 
• Хэрэглэх заавар: Зэвэрсэн эрэг боолт руу  
      цацаж хэрэглэх бөгөөд зэв арилгагчийн нөлөө  
      идэвхэжтэл хүлээнэ.

Барааны No. Хэмжээ Үнэ
0893611 5 литр 93,500 мнт

Давирхай арилгагч

• Суурин болон цахилгаан гар хөрөөний                                                                                                                                  
     ир цэвэрлэнэ. 

Барааны No. Хэмжээ Үнэ

0893070 5 литр 97,900 мнт

Модны тос

• Суурин модны машинуудад хэрэглэнэ.
• Тослох болон цэвэрлэх үйлчилгээтэй.

БОРЛУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР

Like a visit from your local consultant?
Please email our customer services team for 
your consultants details at           
Email: myconsultant@wurth.co.uk

Like a visit from your local consultant?
Please email our customer services team for 
your consultants details at           Email: 
myconsultant@wurth.co.uk

Манай борлуулалтын баг таны хүсэлтээр 
тантай биечлэн уулзаж бараа материал 
болон бусад үйлчилгээг дэлгэрэнгүй   
      танилцуулах боломжтой.

Е-майл: info@wuerthmongolia.com
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