
TEROSON EP 5010 TR
Ersättning för tennspackel

En ny metod för reparation av karossdelar i metall.
Utvecklad i samarbete med försäkringsbolag och  
fordonstillverkare.

•	SLUTA byta ut dyra bildelar.
•	SLUTA med kostnadsintensiv demontering  

(t.ex. av  bränsletankar och krockkuddar).
•	SLUTA använda blyhaltigt tennspackel och öppen låga.
•	SLUTA blanda för hand.
•	SLUTA använda kitt och spackel.
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TEROSON EP 5010 TR
Ersättning för tennspackel

Beställningsinformation

TEROSON EP 5010 TR baseras på en unik tvåkomponents epoxiteknik för kallapp-
licering som har utvecklats tillsammans med eftermarknadsexperter. Den har goda 
egenskaper och ger en mycket säkrare process än alla befintliga lösningar.

Med TEROSON EP 5010 TR går det att reparera skadade delar i aluminium och stål 
utan att delarnas egenskaper eller säkerheten försämras.

Vi rekommenderar utbildning inför användningen av TEROSON EP 5010 TR. 
Vänd dig till din kontakt på Henkel för mer information och hjälp.

Förpackningsstorlek IDh-nr

175 ml tvåkomponentspatron 1922391

Fördelar för dig

Produkttest på Allianz Center for Technology

•	Unik tennfri teknik som uppfyller användarnas behov.
•	För aluminium och stål.
•	Produkten sjunker inte och kan läggas i tjocka lager.
•	Enkel att forma och slipa.
•	Nyskapande förpackning som ger exakt applicering och perfekt 

blandningsförhållande (du slipper blanda för hand).
•	”Kall” applicering (du behöver inte använda öppen låga).
•	Orsakar inte skador på t.ex. e-beläggning, skyddsvax och lack.
•	Kostnadsbesparing eftersom den befintliga delen kan repareras och 

alltså inte behöver bytas ut, och mindre demonteringsarbete, t.ex. 
av bränsletankar, krockkuddar och invändiga paneler.

henkel Norden AB  
Adhesive Technologies
Box 151 22 
SE - 167 15 Bromma 
 
Tel.: +46 (0) 10 480 7500
www.loctite.se

Denna information är endast avsedd som vägledning. Kontakta Henkels tekniska supportavdelning för hjälp med dessa produkter och rekommenderade 
specifikationer.
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