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CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA PRODUSELOR 
NSF - A1 Produse universale de curățare care pot fi utilizate în zone 

alimentare fără contact direct cu alimentele 
NSF - A7 Produse pentru utilizare în lustruirea metalelor în zone 

alimentare, fără contact direct cu alimentele  
NSF - A8 Produse folosite la îndepărtarea de grăsimi și carburi, pentru 

utilizate în zonele alimentare 
NSF - C1 Produse cu utilizare universală pentru zonele non-producătoare, 

alimentare. 
NSF - K1 Produse universale de curățare cu solvenți care pot fi utilizați în 

zonele alimentare. 
NSF - K3 Adezivi sau curățitori de resturi de adezivi care pot fi folosiți în 

zonele de producere a alimentelor 

DEGRIPARE ȘI LUBRIFIERE 
NSF - H1 Lubrifianți sau agenți de eliberare care pot fi expuși la contactul 

accidental, neintenționat cu alimentele. 
NSF - H2 Lubrifianți, agenți de eliberare sau agenți anticorozivi care pot fi 

utilizați în zone apropiate de alimente fără contact direct cu 
alimentele. 

LIPIRE  
NSF - P1 Diverse aplicații, nepotrivite pentru contactul direct sau indirect 

cu produsele alimentare. 
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CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE 

Spray pentru oțel 

inoxidabil 
NSF 

A7 

Substanță 

îndepărtare etichete 

Soluție de curățat 

universală 
Spumă de curățat  

Soluție de curățat 

universală 

Art.-Nr. 160366    400 ml 

Art.-Nr. 367945    5 l 

• Îndepărtează praful, murdăria, 
amprentele și peliculele produse de 
lubrifiere într-o singură operațiune, fără a 
lăsa urme  

• Pelicula protectoare cu acțiune 
îndelungată respinge apa și previne lipirea 
murdăriei noi  

NSF 

K3 

• Dezlipirea rapidă și îndepărtarea 
reziduurilor adezive din benzi adezive, 
autocolante, etichete, etichete de preț, 
etichete folie 

• Proprietate bună de dizolvare a gumei de 
mestecat și a cerii  
 

Art.-Nr. 367943    500 ml 

                                            UA: 1/12 buc 

NSF 

A8 K1 

NSF 

A1 

NSF 

A1 

• Curăță și degresează suprafețele, lanțurile 
și piesele de mașină, sisteme de frânare, 
benzi transportoare, rulmenți, angrenaje, 
încuietori, cilindrii, lanțuri, balamale, axe, 
arbori etc. 
 

Art.-Nr. 367950    400 ml 

Art.-Nr. 367951    5 l 

• Pentru curățat mașini, piese, scule, 
suprafețe dure și țesături utilizate în 
industria alimentară și în alte industrii 

• Spumă multifuncțională cu agenți de 
curățare și degresare puternici pentru 
utilizare pe echipamente de prelucrare a 
produselor alimentare 
 

Art.-Nr. 367952    400 ml 

                                            UA: 1/12 buc 

• Îndepărtează ulei, grăsime, funingine, 
reziduuri de insecte, nicotină, săpun, 
cerneală, pete etc. 

• Nu conține silicon, AOX, NTA, EDTA și 
acizi 
 

Art.-Nr. 367949    5 l 

Art.-Nr. 367948    5 l 



 

  

Vaselină 

pulverizabilă albă NSF 

H1 

NSF 

H1 

DEGRIPARE ȘI LUBRIFIERE 

BERNER | Produse NSF 

• Ungerea armăturilor, lagărelor de 
alunecare, îmbinărilor, ghidajelor etc. 

• Hidrofug, protejează împotriva coroziunii 
şi oxidării  

• Aderenţă bună şi pe suprafeţe verticale 
 

Art.-Nr. 213965    500 ml 

Spray cu silicon 

• Lubrifierea şi îngrijirea fără pătare a 
garniturilor din cauciuc, a materialelor 
plastice, cauciucului natural, balamalelor, 
încuietorilor etc. în industria alimentară 

• Conținut de silicon extrem de ridicat 
 

Art.-Nr. 201035    400 ml 

                                            UA: 1/12 buc 

NSF 

H2 

NSF 

H1 

Soluție degripant 

• Slăbirea conexiunilor cu şuruburi, 
balamalelor ruginite, oxidate, răşinoase 
din industria alimentară şi în industria 
agricolă, unde pot apărea contacte 
accidentale cu alimentele 

• Pelicula protectoare cu acțiune 
îndelungată respinge apa și previne lipirea 

Art.-Nr. 210617    400 ml 

NSF 

H1 

NSF 

H2 

Lubrifiant de înaltă 

performanţă PTFE 

• Lubrifierea pieselor expuse la presiuni şi 
temperaturi ridicate, şocuri şi vibraţii, 
cum ar fi racordul ambreiajului, racordul 
supapei de reglare a debitului, racordul de 
gaz, balamalele, şuruburile uşilor, 
lanţurile, cablurile, arborii, şinele 
culisante, rampele de încărcare şi multe 
altele 

Art.-Nr. 367074    400 ml 

                                            UA: 1/12 buc 

Lubrifiant pentru 

cabluri de 

sârmă/roți dințate 

• Pentru lubrifierea și întretinerea cablurilor 
din sârmă, roți dințate, cremaliere, 
lanțuri, roți de lanț, șine de glisare, 
coroane rotative 

• Elimină apa și umiditatea și este rezistent 
la majoritatea acizilor si leșiilor 
 

Art.-Nr. 363483    500 ml 

Vaselină 

pulverizabilă cu 

silicon 

• Îngrijirea şi lubrifierea rulmenţilor, şinelor 
culisante, balamalelor, scripeţilor de 
deflecţie din metal şi plastic, barelor de 
torsiune, garniturilor din cauciuc, prizelor 
pentru remorci, conectorilor electrici, 
întrerupătoarelor etc. Conținut de silicon 
extrem de ridicat 
 

Art.-Nr. 001684    400 ml 

                                            UA: 1/12 buc 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NSF 

P1 

LIPIRE 

Etanșant filet 

Întăritor Duo Fix  

Superadeziv 

• Se poate utiliza la filete de țevi 
până la 3“ și la șuruburi de până 
la M 80 

• Nu este necesară cânepa sau 
banda de etanșare 
 

• Pulverizați întăritor pe suprafața care 
urmează să fie lipită și lăsați-l să se usuce 

• Aplicați adezivul pe cealaltă parte. Apăsați 
apoi ambele părți împreună 
 

• Lipire lemn, material plastic, metal și 
cauciuc 

• Special pentru suprafețe inactive precum 
PP și PE  

• Adeziv universal instant cu vâscozitate 
redusă 
 

Etanșant suprafețe 

Adeziv Duo Fix 

Set Duo-Fix 

• Etanșant suprafețe metalice și flanșe 

• Înlocuiește compușii solizi de etanșare 
comuni precum pluta, hârtia, cauciucul 
sau metalul 

• Portocaliu: 0,5 mm 

• Verde: 0,3 mm 

 

 

Art.-Nr. 243445    50 ml 

Art.-Nr. 244149    5 g 

Art.-Nr. 243431    200 ml 

NSF 

P1 

Art.-Nr. 243442    

portocaliu 50 ml 

                                          

Art.-Nr. 243443    

verde 50 ml 

                                          

NSF 

P1 

NSF 

P1 

NSF 

P1 

NSF 

P1 

• Lipire lemn, material plastic, metal și 
cauciuc 

• Adeziv universal cu vâscozitate medie 

• Întărire foarte rapidă atunci când se 
utilizează întăritorul Duo Fix 

 

 Art.-Nr. 244679    50 ml 

Art.-Nr. 245755     

                                            UA: 1/12 buc 

• 1x Adeziv Duo-Fix 50 g 

• 1x Întăritor Duo-Fix 200 ml 

 

Soluție fixat bucșe 

și lagăre 

• Etanșare și fixare rapidă șuruburi, arbori, 
rulmenți, bucșe și manșoane 

• Toleranță la ulei. Bolțurile, arborii, 
bucșele, rulmenții și țevile pot fi montate 
fără pre-curățare 

• Adecvat pentru metale pasive (inox, 
aluminiu, suprafețe galvanizate) 

 
Art.-Nr. 244688    60 g 

NSF 

P1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

MAGAZINUL ONLINE BERNER - COMANDĂ PRODUSE UȘOR ȘI RAPID 

Magazinul online Berner vă oferă o varietate de funcții și servicii cu ajutorul cărora vă puteți ușura procesul de comandă și 

nu numai... Înregistrați-vă acum la magazinul nostru online și beneficiați de numeroase avantaje. 

AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ: 

Descărcare facturi și fișe cu date de securitate 

 Liste cu produse favorite și istoricul comenzilor 

Posibilitatea de a crea mai mulți utilizatori 

pentru un număr de client 

Prețurile pot fi vizualizate oricând 

Afișarea disponibilității articolelor 

Comandă non-stop 

Descărcare factură  

Cu funcția „Descărcare factură”, puteți vizualiza 

toate facturile din ultimii 7 ani și puteți descărca o copie a 

facturii în format PDF, indiferent de modalitatea în care ați 

cumpărat-o (reprezentant de vânzări sau magazin online). 

Aici aveți opțiunea de filtrare după perioadă sau număr de 

factură. 

Managementul centrului de costuri  

Pentru o gestionare mai bună a comenzilor și  
a costurilor există opțiunea de a defini centre de cost 
pentru toate comenzile. Pot fi implementate 
următoarele niveluri: 
► centru de cost  
► consumator 
► motivul achiziției  
Centrele de cost pot fi editate, completate sau șterse 
independent în zona „Contul meu”. 

                    Berner Newsletter  

                   Prin abonarea la newsletter-ul nostru  
beneficiați de oferte atractive și informații despre 
produsele noi apărute în gamă.  

Funcția repetă comandă  

Cu funcția comandă din nou, comandarea 
articolelor care au fost deja achiziționate este mult mai 
ușoară. În acest scop, cele 100 de produse comandate cel 
mai frecvent (în funcție de volumul comenzii) sunt clar 
enumerate folosind istoricul comenzilor, acestea pot fi 
găsite în contul clientului. 

Albert Berner s.r.l. 

RO-310315 

Vrancei Nr. 51-55 

Arad 

 

Tel: +40 257 212 291 

office@berner-romania.ro 

 

https://shop.berner.eu/ro-ro/ 


