SPIS TREŚCI
PIANKI

960
940
MEGA PIANKI MONTAŻOWE PU
MAXIMUM
805-812
805P-812P
808
820/820P
840/840P
800C
806

SZCZELIWA

100E
100D
100AQ
100S
900N
905N
915N
HT300
MS767
MS757
MS747
MS737
MS727
KLEJ PU DO PRZEDNIEJ SZYBY SAMOCHODU
P645
P635
FC637
P636
AS608
AC590
AC600
AC603
AC604
AS606
AC605

PIANKA POLIURETANOWA (PU) ADHEZYJNA
PIANKA POLIURETANOWA Z ZAWOREM BEZPIECZEŃSTWA
MEGA PIANKA MONTAŻOWA PU Z APLIKATOREM
MAKSYMALNA PIANKA PU
PIANKA UNIWERSALNA POLIURETANOWA
PROFESJONALNA PIANKA PU
PIANKA POLIURETANOWA COMBO/ZESTAW
PIANKA POLIURETANOWA OGNIOSZCZELNA B1
PIANKA POLIURETANOWA OGNIOSZCZELNA B2
ŚRODEK DO CZYSZCZENIA PIANKI
PIANKA PU DO DRZWI & OKIEN v
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03
04
04
05
05
06
06
07
07
08

UNIWERSALNE SZCZELIWO SILIKONOWE
SILIKON DO KABINY PRYSZNICOWEJ, KUCHNI & ŁAZIENKI
SZCZELIWO SILIKONOWE DO AKWARIUM
SILIKON SANITARNY DO KUCHNI & ŁAZIENKI
SILIKONOWE SZCZELIWO DO LUSTRA
SZCZELIWO SILIKONOWE NEUTRALNE
SZCZELIWO SILIKONOWE ODPORNE NA WARUNKI POGODOWE
USZCZELNIACZ
POWER / MOC
WYSOKA PRZYCZEPNOŚĆ
UNIWERSALNE SZCZELIWO
ŚRODEK DO CZYSZCZENIA
SZCZELIWO ELASTYCZNE
KLEJ PU DO PRZEDNIEJ SZYBY SAMOCHODU
SZCZELIWO POLIURETANOWE (MOTORYZACJA)
SZCZELIWOPOLIURETANOWE (BUDOWNICTWO)
SZCZELIWO BUDOWLANE PU
SZCZELIWO OGNIOSZCZELNE PU
USZCZELNIENIE DO DREWNA ELASTYCZNE
USZCZELNIENIE KANAŁOWE
USZCZELNIENIE DO DREWNA
ŚRODEK DO CZYSZCZENIA USZCZELNIEŃ
ULTRA LEKKIE USZCZELNIENIE
SZCZELIWO SILIKONOWANE AKRYLOWE
SZCZELIWO AKRYLOWE

10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
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17
17
18
18
19
19
20
20
21
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22
22
23
23

ADHESIVES

C900
CHEMICZNE ZAMOCOWANIE (KOTEW) OPARTE NA POLIESTRZE
C920
CHEMICZNE ZAMOCOWANIE (KOTEW) OPARTE NA ŻYWICY EPOKSYDOWEJ
310
KLEJ MONTAŻOWY AKRYLOWY
610
EKSPRESOWY KLEJ MONTAŻOWY PU
510 PU
KLEJ MONTAŻOWY BEZ UŻYCIA GWOŻDZIA
PA370
KLEJ MORSKI PU EKSPRESOWY
PA360
MORSKI KLEJ MONTAŻOWY (DO DREWNA)
D3 PVAc
BIAŁY KLEJ
D2 PVA
KLEJ PVA
602
SZCZELIWO BITUMICZNE
705
ZESTAW MDF
702
SUPER KLEJ
303
SUPER KLEJ
G400
KLEJ DO GRANITU & MARMURU
POLY 50
TIOKAUCZUKOWE SZCZELIWO DO SZKŁA IZOLOWANEGO
HM208
SZTYFT TOPLIWY
PUR450
MEMBRANA WODOODPORNA PUR 450
KLEJ DYSPERSYJNY
KLEJ DYSPERSYJNY
WA380
KLEJ DO TAPET & RAM/BRZEGÓW
WA500
WYSOKOWYDAJNY KLEJ DO TAPET & RAM/BRZEGÓW
HM220
KLEJ TOPLIWY
R306
KLEJ PCV
202
KLEJ UNIWERSALNY
AKCESORIA
AKCESORIA
PISTOLET USZCZELNIACZ WIELOKROTNY USZCZELNIACZ PISTOLETWIELOKROTNY

26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
35
35
36
36
37
37
38

AEROSOLS
E70
E80
E90
R60
R110
C12

PENETRUJĄCY SILIKONOWY AEROZOL OLEJOWY
SMAR
AEROZOL ANTY – ROZPRYSKOWY
ZESTAW DO NAPRAWY OPON
ŚRODEK CZYSZCZACY SPRZĘGŁO I HAMULEC
ŚRODEK DO NADAWANIA POŁYSKU METALOM

40
40
41
41
42
42

PIANKI

960 Pianka adhezyjna poliuretanowa

940 Pianka z zaworem bezpieczeństwa

10

metrów

WYDAJNOŚĆ METRYCZNA

Up to

MINIMALNE ROZPRĘŻANIE

Paczka sztuk

Wb. 900 g.

Paczka sztuk

2% 12

Wb. 850 g.

2% 12

WŁASNOŚCI

WŁASNOŚCI

• Ekonomiczny w zakupie, transporcie oraz kosztach robocizny,
a także biorąc pod uwagę magazynowanie i koszty zastosowania.
• Umożliwia szybkie i czyste zastosowanie.
• Szybszy i bardziej praktyczny proces przygotowania.
• Odpowiedni do 4 razy szybszego stosowania niż tradycyjna
zaprawa klejąca.
• Szybkoschnący (schnie szybko), zaoszczędza czas!
Przy precyzyjnym stosowaniu w panelach izolacyjnych różnego
typu oraz wymiarów można zamocować 12 m2 paneli izolacyjnych.
• Łatwo daje się wygładzać oraz złuszczać.
• Klasa ogniowa: E (zgodnie z EN 13501-1. Odnosi się ona do B2 dla
DIN 4102 Część -1)

• Nadaje się do wielokrotnego użycia
• Specjalny zawór, który się nigdy nie blokuje nawet w pozycji do góry
dnem lub horyzontalnej.
• Lepsza kontrola wypływu dzięki specjalnemu adaptorowi.
• Odporna na pleśń, wodoodporna i nadaje się do malowania.
• Żadna z naszych pianek montażowych nie zawiera jakichkolwiek
gazów pędnych (propelentów do preparatów aerozolowych), które są
szkodliwe dla warstwy ozonowej.

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE
•
•
•
•

Mocowanie i izolacja stolarki okiennej i drzwiowej.
Wypełnianie i uszczelnianie szpar, łączy i zagłębień.
Wysokie rozprężanie.
Izolacja wypustów elektrycznych oraz rur wodnych.
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• Doskonały do naprawiania paneli izolacji termicznej przez wypełnianie
przerw oraz do napraw nierówności.
• Zalecany do materiałów konstrukcyjnych typu drewnianego do
klejenia na beton, metal itd.
• Zastosowanie gdziekolwiek jest potrzebne minimalne rozprężenie.

S W OJ E

P

System Zaworowy
Przeznaczenie Do Wielu
Zastosowań & Bezpieczeństwo

3

Pianki montażowe PU Mega

36

Pianka montażowa PU Maksymalna

21

metrów

metrów

WYDAJNOŚĆ METRYCZNA

WYDAJNOŚĆ METRYCZNA

NISKIE ROZPRĘŻANIE

PIANKA RĘCZNA
Paczka sztuk

850 Wb. 1000 g.

WŁASNOŚCI

2% 12

882 Wb. 1020 g. 2% 12
872 Wb. 1020 g. 2% 12
885 Wb. 1050 g. 2% 12

Paczka sztuk

Wb. 1000 g.

2% 12

WŁASNOŚCI

• Wysoka wydajność do 65 i 70 litrów,
877P Wb. 1000 g. 2% 12
zależnie od temperatury i wilgotności.
• Doskonała przyczepność do powszechnych materiałów budowlanych.
• Nisko rozprężna pianka profesjonalna.
• Odpowiada klasie ogniowej B3 zgodnie z normą DIN 4102-1.
• Odporna na pleśń, wodoodporna i daje się malować.
• Żadna z naszych pianek montażowych nie zawiera jakichkolwiek gazów
pędnych (propelentów do preparatów aerozolowych), które są szkodliwe
dla warstwy ozonowej.

• Maksymalna wydajność aż do 65 litrów: zapewnia 100% więcej
wydajności niż standardowe pianki ręczne.
• Nisko-rozprężna: ręczna pianka zapewniająca niskie rozprężanie.
• Zapewnia mniej strat pianki.
• Szybkie wiązanie: staje się wyschnięta dotykowo w ciągu 5 minut
i może być cięta w ciągu 45 minut.
• Doskonała przyczepność do powszechnych materiałów
budowlanych.
• Struktura zamkniętej komórki; zapewnia skuteczną izolację
termiczną & dźwiękową.

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

• Mocowanie i izolacja stolarki okiennej i drzwiowej.
• Wypełnianie i uszczelnianie szpar, łączy i zagłębień.
• Izolacja wypustów elektrycznych oraz rur wodnych.
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• Mocowanie i izolacja ram stolarki okiennej i drzwiowej.
• Wypełnianie i uszczelnianie szpar, łączy i zagłębień.
• Izolacja wypustów elektrycznych oraz rur wodnych.

805/812 Pianka PU uniwersalna

9

805P/812P Pianka pistoletowa PU

28

metrów

WYDAJNOŚĆ METRYCZNA

WYDAJNOŚĆ METRYCZNA

Paczka sztuk

Wb. 850 g.
Wb. 570 g.
Wb. 350 g.

metrów

Paczka sztuk

2%
2% 12
2%

Wb. 850 g.

2% 12

WŁASNOŚCI

WŁASNOŚCI

• Doskonała przylepność & zdolność wypełniania oraz wysoka wartość
izolacji termicznej & akustycznej.
• Doskonała stabilność i zdolność montażowa.
• Przywiera do niemal wszystkich materiałów budowlanych za
wyjątkiem powierzchni takich jak polietylen, teflon, silikon oraz
powierzchni zanieczyszczonych smarami i olejami, środkami
uwalniającymi pleśń oraz podobnymi materiałami.
• Odporna na pleśń, wodoodporna i daje się malować.

• Wysoka wydajność & stabilność oraz odpowiednie ciśnienie przy
mroźnych temperaturach.
• Doskonała przylepność na większości materiałów.
• Bardzo dobra zdolność wypełniania.
• Wysoka wartość izolacji termicznej & akustycznej.
• Odporna na wilgoć, ciepło, wodę i wiele środków chemicznych.

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

• Mocowanie i izolacja stolarki okiennej i drzwiowej.
• Wypełnianie i uszczelnianie szpar, łączy i zagłębień.
• Izolacja wypustów elektrycznych oraz rur wodnych.

• Mocowanie i izolacja stolarki okiennej i drzwiowej.
• Wypełnianie i uszczelnianie szpar, łączy i zagłębień.
• Izolacja wypustów elektrycznych oraz rur wodnych.
PROFESJONALNA
PIANKA MONTAŻOWA PISTOLET

APLIKATOR

5

Uniwersalna pianka poliuretanowa 807

PIANKA MONTAŻOWA PU 820/820P
OGNIOODPORNA KLASY OGNIOWEJ B1

Package

Wb. 850 g.

Paczka sztuk

2% 12

Wb. 1000 g.

WŁASNOŚCI

WŁASNOŚCI

• Wysoka stabilność/plastyczność oraz odpowiednie ciśnienie przy
temperaturze poniżej zera.
• Doskonała przyczepność do większości materiałów.
• Bardzo dobra własność wypełniania.
• Wysoka wartość izolacyjna termiczna/ akustyczna.
• Odporna na wilgoć, ciepło, wodę i wiele chemikaliów.

• Środek uniepalniający aż do 235 minut.
• Skuteczne uszczelnienie przeciwgazowe i przeciwdymne..
• Nie zawiera freonu CFC ani H-CFC.
• Doskonała przyczepność & zdolność wypełniania.
• Doskonała zdolność mocowania i stabilność.
• Doskonałe przyleganie do większości podłoży
(za wyjątkiem teflonu, PE –polietylenu i PP-polipropylenu).
• Wysokie wartości izolacji akustycznej i termicznej.
• Po utwardzaniu może być malowana, cięta, przycinana.
• Nie występuje skurcz.
• Odporna na wodę i pleśń.
• Spełnia wymogi klasy ogniowej B1 zgodnie z EN 1366-4.

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

Instalacja stolarki drzwiowej i okiennej (montaż oraz izolacja).
Wypełnianie i uszczelnianie szpar, łączy i zgłębień. Wypełnianie
penetracji w ścianach. Polepszanie izolacji termicznej w systemach
chłodzenia.

• Instalacja stolarki okiennej i drzwiowej.
• Wypełnianie i uszczelnianie szpar, łączy i zagłębień.
• Wypełnianie penetracji w ścianach.
• Uszczelnianie kabli i penetracji rurowych.
• Spajanie materiałów izolacyjnych.
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2% 12

PIANKA PU MONTAŻOWA PU 840/840P
OGNIOODPORNA KLASY OGNIOWEJ B2

ŚRODEK CZYSZCZĄCY 800C DO PIANKI

Paczka sztuk

Paczka sztuk

Wb. 900 g.

2% 12

Wb. 500ml 12

WŁASNOŚCI

WŁASNOŚCI

•
•
•
•

Klasa ogniowa B2 zgodnie z DIN 4102-1.
Środek ognioodporny.
Doskonała przyczepność do większości materiałów budowlanych.
Nie zawiera jakichkolwiek gazów pędnych, które są szkodliwe dla
warstwy ozonowej.
• Można malować po utwardzeniu.

• Przeznaczony Szczególnie do czyszczenia uszczelniacza
(pistoletu piankowego).
• Środek czyszczący posiada zawór natryskowy do usuwania pianki z
adaptera uszczelniacza.
• Można używać we wszystkich pozycjach.
• Gaz pędny jest nieszkodliwy dla warstwy ozonowej.

ZASTOSOWANIE

INSTRUKCJA

• Mocowanie stolarki okiennej i drzwiowej.
• Wypełnianie i uszczelnianie szpar, łączy i zagłębień.
• Izolowanie wpustów elektrycznych i rur wodnych.

Wkręcić puszkę mocno do uszczelniacza i natryskiwać na cały pistolet- adapter. Czyścić pistolet, uszczelniacz; kiedy okres czasu pomiędzy
dwoma zastosowaniami jest dłuższy niż tydzień, po usunięciu puszki z
pistoletu bez zamiany na nową puszkę. Można również stosować poprzez
załączoną dyszę rozpylającą.
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Pianka montażowa PU 806 do drzwi & okien

NISKIE ROZPRĘŻANIE

PIANKA RĘCZNA

Package

Gw. 850 gr. 2% 12

WŁASNOŚCI
• Posiada niskie rozprężanie.
• Eliminuje problemy ze wyginaniem i odchylaniem w ramach drzwi
i okien dzięki niskiemu współczynnikowi rozprężania.
• Posiada doskonałe własności przyczepności i napełniania, ułatwiające
montaż.
• Charakteryzuje się dobrą wydajnością do 45 litrów zależnie od
wilgotności, temperatury oraz rodzaju zastosowania.
• Przylega doskonale do wielu powierzchni.
(Za wyjątkiem teflonu, PE, PP).
• Zapewnia wysoki wskaźnik izolacji akustycznej oraz termicznej.
• Nie ulega kurczeniu się.
• Nie ulega zapleśnieniu i jest wodoszczelny.
• Nie zawiera jakichkolwiek gazów pędnych szkodliwych dla warstwy
ozonowej.

APPLICATION
• Używany jest w zastosowaniach, do których wymagany jest niski
wskaźnik rozprężania.
• Montaż oraz izolacja stolarki okiennej i drzwiowej.
• Wypełnianie i uszczelnianie szpar, pęknięć i otworów.
• Izolowanie instalacji elektrycznych oraz rur do wodny ciepłej
i zimnej.
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SZCZELIWA

Uniwersalne szczeliwo silikonowe 100E

Szczeliwo do kabiny prysznicowej 100D

KUCHNIA & ŁAZIENKA
Paczka sztuk

Wb. 350 g./310 ml

2% 24

Wb. 325 g./280 ml

1% 24
50 ml 24
Paczka sztuk

310 ml

Paczka sztuk
Pakiet „kiełbasa”

WŁASNOŚCI
•
•
•
•
•
•
•
•

Pozostaje trwale elastyczne po utwardzaniu.
System utwardzenia acetoksy.
Antybakteryjne.
Bardzo dobre przywieranie do powszechnych materiałów
budowlanych i powierzchni nieporowatych.
Odporne na starzenie, pękanie i odbarwianie.
Odporne na wiele środków chemicznych, czyszczących oraz
detergentów.
Może być stosowane o każdej porze roku.
Typowy zapach octowy podczas utwardzania.

300ml
80ml

24
36

WŁASNOŚCI
•
•
•
•
•

Silikon 100% nie zawiera jakichkolwiek rozcieńczalników.
Bardzo szybko ulega utwardzaniu.
Antybakteryjne.
Nie kurczy się.
Pozostaje czyste i jasne.

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Uszczelnianie i szklenie w produkcji kabin prysznicowych.
Fugowanie płytek, wanien i kabin prysznicowych.
Fugowanie wanien i płytek.
Wodoszczelne zlewozmywaki.
Uszczelnianie wokół akcesoriów łazienkowych.
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Powszechne zastosowania w uszczelnianiu i szkliwieniu.
Uszczelnianie wokół drzwi i okien.
Uszczelnianie w pracach domowych ( „Zrób to sam”).
Zastosowania sanitarne.
Złącza kompensacyjne i połączeniowe.
Uszczelnianie gniazd telefonicznych, elektrycznych itd.,
oraz wyłączników.
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24

100
%
SILIKONU

Silikon 100AQ Do Akwarium

Szczeliwo sanitarne 100S do kuchni & łazienki

NIE TOKSYCZNE

Paczka sztuk

310 ml

24

280 ml

24

Paczka sztuk

310 ml

24

WŁASNOŚCI

WŁASNOŚCI

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Silikon 100%-owy.
Bardzo szybkie utwardzanie.
Nietoksyczne dla ryb po całkowitym utwardzeniu.
Jeden składnik, utwardza się z wilgocią atmosferyczną.
Nie pęka, nie odbarwia się ani nie kurczy się.
Odporne na wiele chemikaliów.
Odporne na promienie UV.

•
•
•
•

Bardzo szybkie utwardzanie.
Doskonałe przywieranie do większości nieporowatych podłoży.
Silikon 100%-owy.
Nie kurczy się.
Odporne na pleśń nawet w długotrwałym otoczeniu wilgotnego
i gorącego środowiska
Pozostaje na trwale elastyczne.
System wiązania acetoksy.
Odporne na pękanie, odbarwianie się oraz pękanie.
Odporne na wiele chemikaliów, środków czyszczących oraz
detergentów.

ZASTOSOWANIE

•
•
•
•

Uszczelnianie wokół wanien, natrysków, zlewów. Budowanie złączy w
środowiskach wilgotnych. Zastosowania uszczelniające w kuchniach.
Uszczelnianie wokół kabin prysznicowych. Zastosowania uszczelniające
w systemach klimatyzacyjnych. Zastosowania uszczelniające w chłodniach i kontenerach chłodniczych. Uszczelnienia sanitarnych urządzeń
technicznych oraz przyrządów kuchennych.

E

100
%
SILIKONU

NI

Spajanie, uszczelnianie i naprawa akwariów.
Budowa konstrukcji szklanych, pojemników i silosów.
Ogólne prace szklarskie i szklenie.
Szklenie na ramach aluminiowych oraz wystawach sklepowych.
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ZASTOSOWANIE

100
%
SILIKONU
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Silikon 900 N do luster

Silikon 905N neutralny budowlany oraz
konstrukcyjny

CERTYFIKOWANY

PRZEZ
SISECAMI

Paczka sztuk

310 ml

Paczka sztuk

310 ml

24

WŁASNOŚCI

WŁASNOŚCI

•
•
•
•
•
•
•

• Nieulegający korozji. Nie będzie reagował ani korodował
powszechnych materiałów budowlanych.
• Doskonała odporność na wpływy atmosferyczne światła
bezpośredniego, deszczu, śniegu oraz ozonu.
• Bardzo szybkie utwardzanie.
• Niski moduł sprężystości podłużnej, wysoka elastyczność.
• Silikon 100%-owy, bez rozpuszczalnikowy.

Nie powoduje korozji luster.
Jeden składnik, utwardzanie wilgocią.
Odporny na ekstremalne temperatury (-60 0C do + 180 oC)
Bardzo szybkie utwardzanie.
Wysoko elastyczny.
Silikon 100%-owy, bez rozpuszczalnikowy.
Bardzo słaby zapach.

24

• Uszczelnianie złączy połączeniowych w przemyśle budowlanym
(cegła, mur, beton, pcw, drewno, szkło, itp.)
• Zastosowanie w uszczelnieniach odpornych na wpływy
atmosferyczne.
• Mocowanie okien i drzwi.
• Prace szklarskie.
• Zastosowania uszczelniające w kuchniach i łazienkach.
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ZASTOSOWANIE

• Spajanie luster.
• Prace szklarskie.
• Zastosowania uszczelniające w miejscach gdzie wymagany jest słaby
zapach.
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ZASTOSOWANIE

Silikon 915N odporny na wpływy
atmosferyczne

Szczeliwo HT300 do tworzenia uszczelek

Paczka sztuk

310ml
24
50gr 24/192
85gr 20/160
Paczka sztuk
Pakiet „kiełbasa”

80 ml 36

Paczka sztuk

310 ml

24
Paczka sztuk

Pakiet „kiełbasa”

600ml

12

WŁASNOŚCI

WŁASNOŚCI

• Neutralne utwardzanie. Odpowiedni do zastosowania na większości
powszechnych materiałów budowlanych porowatych i nieporowatych.
• Nie podlega wpływom ekspozycji na światło słoneczne, deszcz,
śnieg i zachowuje tę odporność na wiele lat.
• Niski moduł sprężystości podłużnej.
• Nieulegający korozji. Nie będzie wchodził w reakcje z powszechnymi
materiałami budowlanymi ani ich korodował.
• Odporny na skrajne temperatury.
• Silikon 100%-owy, bez rozpuszczalnikowy.
• Bardzo szybkie utwardzanie Uszczelnienie Szkła Izolowanego.

• Doskonała odporność termiczna do + 250oC na stałe oraz do 300oC
okresowo.
• 100% -owy silikon.
• Szybko wiąże, wysoka wytrzymałość.
• Pozostaje elastyczne w niskich (-40oC) i wysokich (+250oC)
temperaturach.
• Nie ulega pękaniu, kurczeniu się, ani nie kruszeje.
• Jednoskładnikowy, utwardzanie acetoksy, silikon RTV
(wulkanizacja na zimno).

ZASTOSOWANIE

100
%
SILIKONU

o + 250 oC n
as
ad
zn

porność term
od
ic
ła

NA
OD
PO
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Y

ZN

OR

O S F E RYC

100
%
SILIKONU

KO
RO
ZJ
Ę

UNKI A

Zastosowania w uszczelnianiu i spajaniu elementów w motoryzacji.
Przemysłowe piece.
Uszczelnianie i spajanie w piecach grzewczych.
W urządzeniach grzewczych.
Uszczelnianie systemów grzewczych.
Uszczelki w silnikach i pompach.
Elementy grzewcze w urządzeniach.
W uszczelnieniach kominów.
oraz do 300 oC
łe
o
ta

AR

TM

NY NA W

• Powszechne szklenie i uszczelnianie w budownictwie oraz fasadach
ścian osłonowych.
• Uszczelnianie ram okiennych.
• Mocowanie stolarki okiennej i drzwiowej.
• Zastosowanie w uszczelnieniach marmuru, kamienia i innych
podłożach porowatych.

•
•
•
•
•
•
•
•

wo Dosko
eso
na
kr

ZASTOSOWANIE

Doskonała odporność termiczna do + 250oC
na stałe oraz do 300oC okresowo
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SZCZELIWO POWER/MOC MS767

SZCZELIWO MS757 WYSOKA
PRZYLEPNOŚĆ

WYSOKA SIŁA
PRZYCZEPNOŚCI
I POCZĄTKOWA
PRZYLEPNOŚĆ

WYSOKA PRĘDKOŚĆ
UTWARDZANIA ORAZ
BARDZO DOBRA SIŁA
PRZYCZEPNOŚCI

Paczka sztuk

Paczka sztuk

12

290 ml

Paczka sztuk
Pakiet “kielbasa”

Paczka sztuk

600ml 12

Pakiet “kielbasa”

WŁASNOŚCI

WŁASNOŚCI

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Wodoodporność.
Doskonała elastyczność.
Bardzo dobra siła przyczepności.
Bardzo dobra odporność na promieniowanie UV.
Daje się malować.
Nie powstają pęcherzyki.
Doskonała odporność na wodę, mróz i surowe warunki pogodowe.
Przyjazne ekologicznie; nie zawiera rozpuszczalnika,
silikonu ani izocyjanianu.

12

290 ml

600ml 12

Wodoodporność.
Doskonała elastyczność.
Bardzo dobra siła przyczepności.
Bardzo dobra odporność na promieniowanie UV.
Daje się malować.
Nie powstają pęcherzyki.
Doskonała odporność na wodę, mróz i surowe warunki pogodowe.
Przyjazne ekologicznie; nie zawiera rozpuszczalnika,
silikonu ani izocyjanianu.

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

• Zastosowania we wszelkich złączach kompensacyjnych wewnątrz i na
zewnątrz w budownictwie.
• W wszystkich obszarach konstrukcyjnych takich jak okna, drzwi i części
dachowe, itd.
• W połączeniach konstrukcji metalowych i drewnianych.
• W szczegółach połączeń materiałów prefabrykowanych.
• W fasadach, świetlikach oraz powłokach metalowych kurtyn.
• W uszczelnianiu połączeń podłogowych.
• W uszczelnianiu i spajaniu naturalnego kamienia, metalu,
tworzyw sztucznych, twardego PCV, betonu, ceramiki, itp.

• Zastosowania we wszelkich złączach kompensacyjnych wewnątrz i na
zewnątrz w budownictwie.
• W wszystkich obszarach konstrukcyjnych takich jak okna, drzwi i części
dachowe, itd.
• W połączeniach konstrukcji metalowych i drewnianych.
• W szczegółach połączeń materiałów prefabrykowanych.
• W fasadach, świetlikach oraz powłokach metalowych kurtyn.
• W uszczelnianiu połączeń podłogowych.
• W uszczelnianiu i spajaniu naturalnego kamienia, metalu,
tworzyw sztucznych, twardego PCV, betonu, ceramiki, itp.
JAZNE
ZY

JAZNE
ZY

OW
OD IS

OW
OD IS

KA PR
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DLA ŚR

KA PR

DLA ŚR

UNIWERSALNE SZCZELIWO MS747

SZCZELIWO MS737

UNIWERSALNE HYBRYDOWE
SZCZELIWO WYPEŁNIAJ ĄCE
ZŁĄCZA Z WYSOKĄ SIŁĄ
PRZYCZEPNOŚCI

EKSTREMALNA
ELASTYCZNOŚĆ I CZYSTY
WYGLĄD

Paczka sztuk
290 ml

Paczka sztuk

12

290 ml

Paczka sztuk
Pakiet “kielbasa”

Paczka sztuk

600ml 12

Pakiet “kielbasa”

WŁASNOŚCI

WŁASNOŚCI

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Wodoodporność.
Doskonała elastyczność.
Bardzo dobra siła przyczepności.
Bardzo dobra odporność na promieniowanie UV.
Daje się malować.
Nie powstają pęcherzyki.
Doskonała odporność na wodę, mróz i surowe warunki pogodowe.
Przyjazne ekologicznie; nie zawiera rozpuszczalnika,
silikonu ani izocyjanianu.

12

600ml 12

Wodoodporność.
Doskonała elastyczność.
Bardzo dobra przyczepność.
Bardzo dobra odporność na promieniowanie UV.
Daje się malować.
Nie powstają pęcherzyki.
Doskonała odporność na wodę, mróz i surowe warunki pogodowe.
Przyjazne ekologicznie; nie zawiera rozpuszczalnika,
silikonu ani izocyjanianu.

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

• Zastosowania we wszelkich złączach kompensacyjnych wewnątrz i na
zewnątrz w budownictwie.
• W wszystkich obszarach konstrukcyjnych takich jak okna, drzwi i części
dachowe, itd.
• W połączeniach konstrukcji metalowych i drewnianych.
• W szczegółach połączeń materiałów prefabrykowanych.
• W fasadach, świetlikach oraz powłokach metalowych kurtyn.
• W uszczelnianiu połączeń podłogowych.
• W uszczelnianiu i spajaniu naturalnego kamienia, metalu,
tworzyw sztucznych, twardego PCV, betonu, ceramiki, itp.

• Zastosowania we wszelkich złączach kompensacyjnych wewnątrz i na
zewnątrz w budownictwie.
• W wszystkich obszarach konstrukcyjnych takich jak okna, drzwi i części
dachowe, itd.
• W połączeniach konstrukcji metalowych i drewnianych.
• W szczegółach połączeń materiałów prefabrykowanych.
• W fasadach, świetlikach oraz powłokach metalowych kurtyn.
• W uszczelnianiu połączeń podłogowych.
• W uszczelnianiu i spajaniu naturalnego kamienia, metalu,
tworzyw sztucznych, twardego PCV, betonu, ceramiki, itp.
JAZNE
ZY

OW
OD IS

OW
OD IS

JAZNE
ZY

DLA ŚR

KA PR

DLA ŚR
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KA PR

ELASTYCZNE SZCZELIWO MS727

KLEJ PU DO SZYB SAMOCHODOWYCH

SZYBKIE

UTWARDZANIE

HYBRYDOWY USZCZELNIACZ
WYPEŁNIAJĄCY SZCZELINY
DYLATACYJNE Z TRWAŁĄ
WYSOKĄ SPRĘŻYSTOŚCIĄ

Paczka sztuk
290 ml

12
Paczka sztuk
300ml
12
600ml
12

Paczka sztuk
Pakiet “kielbasa”

600ml 12

WŁASNOŚCI

WŁASNOŚCI

•
•
•
•
•
•
•
•

• Preparat jednoskładnikowy.
• Dobre własności anty – wyginania, stabilność suspensyjna
(paciorkowa).
• Stosowanie na zimno.
• Szybko utwardzający – szybko osiągalna wytrzymałość końcowa.
• Wysokie osiągi mechaniczne.
• Wysoki moduł sprężystości podłużnej.
• Wysoka siła spojenia początkowego.
• Daje się malować.

Wodoodporność.
Doskonała elastyczność.
Bardzo dobra przyczepność.
Bardzo dobra odporność na promieniowanie UV.
Daje się malować.
Nie tworzą się pęcherzyki.
Doskonała odporność na wodę, mróz i skrajne warunki pogodowe.
Przyjazne ekologicznie; nie zawiera rozpuszczalnika,
silikonu ani izocyjanianu.

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

• Zastosowania we wszelkich złączach kompensacyjnych wewnątrz i na
zewnątrz w budownictwie.
• W wszystkich obszarach konstrukcyjnych takich jak okna,
drzwi i części dachowe, itd.
• W połączeniach konstrukcji metalowych i drewnianych.
• W detalach połączeniowych materiałów prefabrykowanych.
• W fasadach, świetlikach oraz powłokach metalowych kurtyn.
• W uszczelnianiu połączeń podłogowych.
• W uszczelnianiu i spajaniu naturalnego kamienia, metalu,
tworzyw sztucznych, twardego PCV, betonu, ceramiki, itp.

Jest szczególnie użyteczny w spajaniu szkła szyb przednich w ramach
samochodowych.

WYSOKI MODUŁ YOUNGA

STEMPEL A-55
DAJE SIĘ
MALOWAĆ
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P645 USZCZELNIACZ PU BUDOWLANY I
MOTORYZACYJNY

KLEJ – USZCZELNIACZ PU KONTRUKCYJNY
& MOTORYZACYJNY 647FC

AUTOMATYCZNY

SZYBKIE

UTWARDZANIE

KONSTRUKCYJNY

METAL
METAL
AUTOMATYCZNY

Paczka sztuk
WYSOKI MODUŁ YOUNGA

310 ml

WŁASNOŚCI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12
36

Trwale elastyczny.
Dobra odporność na promienie UV.
Niezwisająca konsystencja – wyjątkowa tiksotropia.
Nie lepki / nie zbiera kurzu.
Bezwonny.
Nie zmienia swojej objętości.
Nie kurczy się.
Ulepszona stabilność magazynowania.
Łatwy do stosowania przez pistolet aplikacyjny, można łatwo wygładzać.
Daje się malować.

ZASTOSOWANIE
• Konstrukcje karoserii samochodów, kontenery, pojazdy kryte,
przyczepy kampingowe, itp.
• Uszczelnianie i spajanie przewodów wentylacyjnych,
kanałów ściekowych itp.
• Odpowiedni do konstrukcji betonowych, drewnianych,
ścian i konstrukcji metalowych.
• Do redukcji drgań we wszelkiego rodzaju pracach montażowych
blacharskich.
• Uszczelnienia przed wodą, powietrzem, gazem i kurzem.
DAJE SIĘ
MALOWAĆ

12

310 ml
KONSTRUKCYJNY

Package

600ml
Pakiet “kielbasa”
80ml
Pakiet “kielbasa”

Paczka sztuk

12

Paczka sztuk

WŁASNOŚCI
•
•
•
•
•

Pakiet “kielbasa”

600ml 12

Trwale elastyczny.
Niezwisająca konsystencja – wyjątkowa tiksotropia.
Nie lepki / nie zbiera kurzu.
Nie zmienia swojej objętości – Nie kurczy się.
Daje się malować.
Spełnia wymogi normy ISO 11600 F 25 HM

ZASTOSOWANIE
• Konstrukcje karoserii samochodów, kontenery, pojazdy kryte
przyczepy kampingowe, itp.
• Uszczelnianie i spajanie przewodów wentylacyjnych,
kanałów ściekowych i rynien spustowych, itp.
• Odpowiedni do konstrukcji betonowych, drewnianych,
ścian i konstrukcji metalowych.
• Do redukcji drgań we wszelkiego rodzaju pracach montażowych
blacharskich.
• Uszczelnienia przed wodą, powietrzem, gazem i kurzem.
WYSOKI MODUŁ YOUNGA

DAJE SIĘ
MALOWAĆ
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KLEJ- USZCZELNIACZ
PU BUDOWLANY P635

KLEJ- USZCZELNIACZ
PU BUDOWLANY P637FC

KONSTRUKCYJNY

SZYBKIE

UTWARDZANIE

Paczka sztuk
310 ml

Paczka sztuk

12
KONSTRUKCYJNY

Package
Pakiet “kielbasa”

WŁASNOŚCI
•
•
•
•
•
•
•

600ml
80ml

12
36

Trwale elastyczny.
Dobra odporność na promienie UV.
Konsystencja niezwisająca – wyjątkowa tiksotropia.
Bezwonny
Nie zmienia swojej objętości
Nie kurczy się
Daje się malować.

12

310 ml

Paczka sztuk

WŁASNOŚCI
•
•
•
•
•
•
•

Pakiet “kielbasa”

600ml 12

Trwale elastyczny.
Dobra odporność na promienie UV.
Konsystencja niezwisająca – wyjątkowa tiksotropia.
Bezwonny
Nie zmienia swojej objętości
Nie kurczy się
Daje się malować.

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

• Odpowiedni do konstrukcji betonowych, drewnianych,
ścian i konstrukcji metalowych.
• Spajanie dachówek.
• Instalacja ram okiennych z PCV.
• Połączenia pomiędzy materiałami konstrukcyjnymi prefabrykowanymi.
• Uszczelnianie i spajanie przewodów wentylacyjnych,
kanałów ściekowych i rynien spustowych, itp.
• Do złączy kompensacyjnych pomiędzy panelami betonowymi
prefabrykowanymi.

• Do złączy kompensacyjnych pomiędzy różnymi materiałami
budowlanymi.
• Spajanie dachówek.
• Instalacja ram okiennych z PCV.
• Połączenia pomiędzy materiałami konstrukcyjnymi
prefabrykowanymi.
• Uszczelnianie i spajanie przewodów wentylacyjnych,
kanałów ściekowych i rynien spustowych, itp.
• Do złączy kompensacyjnych pomiędzy panelami betonowymi
prefabrykowanymi.

DAJE SIĘ
MALOWAĆ
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DAJE SIĘ
MALOWAĆ

KLEJ – USZCZELNIACZ
PU OGNIOSZCZELNY P636

ELASTYCZNY USZCZELNIACZ
AKRYLOWY AS608 DO DREWNA

Package

310ml
5 kg
10 kg

Paczka sztuk
310 ml

12

12
1
1

Paczka sztuk

WŁASNOŚCI

Pakiet “kielbasa”

600ml 12

WŁASNOŚCI

• Uszczelniacz PU trudno palny (opóźniający palenie) o trwałej sprężystości.
• Niezwisający – Tiksotropowa struktura.
• Brak sczepiania po całkowitym utwardzaniu.
Nie zbiera kurzu/ brudu
• Nie kurczy się.
• Wzmocniona stabilność magazynowa.
• Może być stosowany za pomocą ręcznego pistoletu- aplikatora i łatwo wytłaczany.
• Daje się malować.
• Utwardza się bez tworzenia pęcherzyków.
• Zdolność ruchu 25%-owego.
• Zgodny z normą BS 6920 do metalowych zanieczyszczeń rozpuszczalnych w
wodzie i jest odpowiedni do zastosowania w systemach wody pitnej.

•
•
•
•
•

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

•
•
•
•
•
•

• Ekspansywna fuga pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
prefabrykowanymi.
• Montaż drewna.
• Złącza w robotach kamieniarskich, drewnianych, betonowych,
tynkowaniu i robotach murowych, itd.

Do trudno palnych zastosowań spajających i uszczelniających:
Do złączy kompensacyjnych pomiędzy różnymi materiałami budowlanymi.
Do złączy ruchomych i połączeniowych w podłogach.
Zastosowanie do wewnątrz i na zewnątrz dla obszarów ruchu ulicznego i pieszego.
Połączenia pomiędzy materiałami konstrukcyjnymi prefabrykowanymi.
Uszczelnianie i spajanie przewodów wentylacyjnych, kanałów ściekowych i rynien
spustowych, itp.
• Do złączy kompensacyjnych pomiędzy panelami betonowymi prefabrykowanymi.

Bezrozpuszczalnikowy.
Bardzo łatwy do stosowania./aplikowania
Dobra odporność barwy oraz wodoodporność po utwardzeniu.
Może być lakierowany po utwardzeniu.
Bardzo dobra przyczepność do wielu powierzchni porowatych.

19

AKRYLOWY USZCZELNIACZ
KANAŁOWY AC590

AKRYLOWY USZCZELNIACZ
RÓŻOWY AC600

Paczka sztuk
310ml

Paczka sztuk

12

310ml

12

WŁASNOŚCI

WŁASNOŚCI

•
•
•
•
•

• Bardzo łatwe stosowanie.
• Nakłada różową warstwę wysycha na biało.
• Tworzy trwałą warstwę hydrofobową (nawilżaną wodą)
po utwardzeniu.
• Odporny na warunki atmosferyczne, pozostaje sprężysty przez
długi okres po utwardzeniu.
• Daje się malować, nie zawiera jakiegokolwiek oleju i nie wpływa na
powierzchnię gdzie zastosowano uszczelniacz akrylowy.

Doskonała obrabialność.
Nie kapie ani nie zwisa.
Niski skurcz.
Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz.
Trwale elastyczny.

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

• Ekspansywna fuga pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
prefabrykowanymi
• Wszystkie metalowe złącza instalacji wentylacyjnych i kanałów.

• Rozprężna fuga pomiędzy elementami konstrukcyjnymi
prefabrykowanymi.
• Montaż stolarki drewnianej, PVC, aluminiowej i stalowej.
• Złącza w robotach kamieniarskich, drewnianych, betonowych,
tynkowaniu i robotach murarskich, itd.
• Uszczelnianie ram okien i drzwi do muru.

JAZNE
ZY

JAZNE
ZY

OW
OD IS

OW
OD IS

KA PR
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DLA ŚR

KA PR

DLA ŚR

ULTRELEKKIE AKRYLOWE
USZCZELNIENIE AC604

PR
ZE

ZR

O
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AKRYLOWY PRZEŹROCZYSTY
USZCZELNIACZ AC603

PO UTWARDZENIU

Paczka sztuk
Paczka sztuk
310ml

310ml
500ml

12

12
6

WŁASNOŚCI

WŁASNOŚCI

• Bardzo łatwe stosowanie.
• Super elastyczna masa.
• Tworzy wodoszczelne, plastykowe, elastyczne szczeliwo
po utwardzeniu.
• Doskonała przyczepność do podłoży wilgotnych i absorbujących.
• Odporny na mróz podczas transportu aż do – 5oC.
• Bezrozpuszczalnikowy.
• Odporny na promienie UV.

• Bardzo łatwe stosowanie.
• Tworzy trwałą warstwę hydrofobową (nawilżaną wodą)
po utwardzeniu.
• Odporne na warunki atmosferyczne, pozostaje elastyczne przez
długi czas po utwardzeniu.
• Daje się malować farbami olejowymi jak i wodnymi.
• Czyszczenie wodne
• Bardzo niska zawartość VOC
• Zaawansowane szczeliwo akrylowe.

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

•
•
•
•

• Stosowany w mieszankach do naprawy małych otworów
w ścianach, pęknięć w płytach ściennych (okładzinowych),
drewnie i tynku.
• Do wewnątrz i na zewnątrz.

JAZNE
ZY

DLA ŚR
OW
OD IS

OW
OD IS

JAZNE
ZY

DLA ŚR

KA PR

Do uszczelniania w kuchni i łazience.
Montaż drewna, PCV i stolarki aluminiowej.
Uszczelnienia przy montażu stolarki okiennej i drzwiowej do muru.
Nie odpowiedni do złączy wystawionych na ciągłe zanurzenie
w wodzie ani całkowicie zamkniętych złączy.
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KA PR

SILIKONIZOWANE USZCZELNIENIE
AKRYLOWE AS606

AKRYLOWE USZCZELNIENIE AC605

Paczka sztuk

Paczka sztuk

Wb. 550 g./310 ml

1% 24

Wb. 550 g./310 ml

Paczka sztuk

WŁASNOŚCI

Pakiet “kielbasa”

300ml

24

1% 24
1 kg 12

WŁASNOŚCI

• Trwale elastyczne po utwardzeniu.
• Nadaje się do wszystkich porowatych powierzchni takich jak cegła,
beton, drewno, itp.
• Bardzo łatwy do stosowania i czyszczenia.
• Wodoodporny po utwardzeniu.
• Odporne na warunki atmosferyczne takie jak deszcz,
śnieg i promienie słoneczne.
• Bezrozpuszczalnikowe.
• Daje się malować.
• Bezwonne.

• Daje się malować.
• Może być stosowane na wszystkich powierzchniach porowatych tj.
cegła, beton, drewno itp.
• Bardzo łatwy do stosowania i czyszczenia.
• Wodoodporny po utwardzeniu.
• Odporny na warunki atmosferyczne takie jak deszcz, śnieg i
promienie słoneczne.
• Nie zawiera jakichkolwiek rozpuszczalników.
• Bezwonny.

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

• Uszczelnienie złączy o niskim i średnim przemieszczaniu się
pomiędzy różnymi materiałami budowlanymi
(drewno, beton, cegła, itd.).
• Uszczelnianie spoin pomiędzy oknami, ścianami, drzwiami itp.
• Wypełnianie pęknięć w ścianach i na sufitach.

• Uszczelnienie złączy o niskim i średnim przemieszczaniu się
pomiędzy różnymi materiałami budowlanymi
(drewno, beton, cegła, itd.).
• Wypełnianie pęknięć w ścianach i na sufitach.
• Uszczelnianie fug (spoin) pomiędzy oknami, ścianami,
drzwiami itp.

KA PR
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Uszczelnienie akrylowe
ognioszczelne AC607

Przemysłowe ściereczki

Package

310ml

12

WŁASNOŚCI
Warstwa wodoodporna po wyschnięciu tworzy powłokę. Uszczelnienie odporne na wpływy pogody i pozostaje elastyczne przez
długi okres czasu. Bezpieczne w zastosowaniu, wolne od azbestu i
halogenów. Idealne do uszczelniania złączy wolno - przemieszczających się, odpowiednie aż do 50 mm szpar. Nadaje się do malowania i
wypełnia powierzchnie beztłuszczowe oraz nie działa na powierzchnię.

Przemysłowe Ściereczki Akfix są opracowane specjalnie do profesjonalnego i szybkiego usuwania wilgotnego silikonu, pianki poliuretanowej,
klejów, polimeru MS, farby i wielu więcej czynników z rąk, narzędzi oraz
różnych powierzchni.

ZASTOSOWANIE
Złącza kompensacyjne w ścianach i podłogach. Złącza paneli do celów
izolacyjnych oraz podobne materiały. Do izolacji stolarki drewnianej,
stalowej i z PCV. Złącza dekoracyjne. Stalowe korytka kablowe, łodzie
śródlądowe i do uszczelniania kabli oraz tuneli kablowych. Wszelkie
połączenia w budownictwie, które wymagają ogniotrwałości.

RĘCE

NARZĘDZIA

WSZYSTKIE
POWIERZCHNIE

20 szt.

FARBĘ, KLEJ, PIANKI POLIURETANOWE, SILIKON,
WYPEŁNIENIA SZCZELINY, OLEJ & SMAR, BRUD & WIĘCEJ.
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KLEJE

CHEMICZNE ZAMOCOWANIE
(KOTEW) C900 NA BAZIE POLIESTRU

CHEMICZNE ZAMOCOWANIE (KOTEW)
C920 NA BAZIE ŻYWICY EPOKSYDOWEJ

ŻYWICA AKRYLOWA

WOLNE OD STYRENU

Paczka sztuk

345ml
300ml

Paczka sztuk

12
12

345ml

WŁASNOŚCI

• Doskonałe spajanie zaprawy pozwala na bardzo duże
obciążenia w betonie.
• Może być stosowane w wielu typach trwałych kamieni.
• Pewne zamocowanie w cegłach pustakowych.
• Szybko ulega utwardzeniu.
• Skalowany wkład umożliwia dokładne dozowanie związku
(mieszanki).
• Niezwisający; można go stosować w pionie.
• Odporny na stałą temperaturę 80oC (chwilowo 110oC).

• Doskonałe wiązanie zaprawy pozwala na bardzo duże
obciążenia w betonie.
• Może być stosowane w wielu typach trwałych kamieni.
• Pewne zamocowanie w cegłach pustakowych.
• Szybko ulega utwardzeniu.
• Niezwisający; można go stosować w pionie.
• Odporny na stałą temperaturę 80oC (chwilowo 110oC).

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

• Zamocowania przenoszące duże obciążenia w betonie
i kamieniu zwartym.
• Zaprawa reparacyjna lub zaprawa klejąca do elementów
składowych betonowych.
• Mocowanie prętów kotwiących, gwintowych kołnierzy,
prętów zbrojeniowych, profili, itp.

• Zamocowania przenoszące duże obciążenia w betonie
i kamieniu zwartym.
• Zaprawa reparacyjna lub zaprawa klejąca do elementów
składowych betonowych.
• Mocowanie:
o Konstrukcji drewnianych
o Konstrukcji metalowych,
o Profili metalowych,
o Połączeń rurowych… itd.
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Czysta epoksydowa kotew
chemiczna C950
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EKSPRESOWY PU KLEJ MONTAŻOWY 610

Paczka sztuk

310ml
50ml

24
30

Paczka sztuk

WŁASNOŚCI

WŁASNOŚCI

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Pracuje w zalanych i wilgotnych otworach
Szybkie utwardzanie
Nie kurczy się, można stosować w otworach nad-wymiarowych
Odpowiednia do prętów zbrojeniowych w budowach prostych
Wolna od styrenu, bardzo słaby zapach
Tiksotropowa, można stosować zarówno w kierunku poziomym
jak i pionowym

Pakiet “kielbasa”

80ml

24

Szybkie utwardzenie.
Krótki czas docisku, tylko 15 minut.
Ekstremalnie wysoka siła spajania na licznych podłożach.
Odpowiada D4 zgodnie z normą DIN EN 204.
Bardzo dobra odporność na związki chemiczne.
Doskonała odporność na wilgoć i wpływy atmosferyczne.

ZASTOSOWANIE

Odpowiednia do użycia w betonie, kamieniu, pełnych cegłach w szerokim zakresie zastosowań; mocowanie bram, balustrad, poręczy,
żaluzji zwijanych (rolet), płyt drzwi i okien, anten, konsolet, korytek
kablowych, maszyn, barier ochronnych i stalowych struktur kratownicowych. Właściwa także do zastosowań strukturalnych z prętami
zbrojeniowymi w robotach budowlanych, nowych lub remontach oraz
montowaniu czopów elementów prefabrykowanych betonowych.

Klej jest odpowiedni do zastosowaniach naprawczych i konstrukcyjnych gdzie wymagane jest stałe silne spajanie pomiędzy powierzchniami porowatymi-porowatymi i porowatymi- nieporowatymi.
Może mieć zastosowanie do spajania różnych rodzajów materiałów
konstrukcyjnych takich jak drewno, płyty MDF, beton, metal, pianka
poliuretanowa i polistyrenowa, PCV, marmur, granit, poliwęglan, szkło
i ceramika, itd.
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KLEJ PA370 PU EKSPRESOWY DO DREWNA

PR
ZE
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O
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TY

AKRYLOWY KLEJ MONTAŻOWY 310

EKSPRES

Paczka sztuk

310ml
250gr
1kg

Paczka sztuk

24
36
12

WŁASNOŚCI

WŁASNOŚCI

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ekstremalna siła spajania początkowego.
Odpowiedni zarówno do zastosowań wewnątrz jak i na zewnątrz.
Odporny na wpływy atmosferyczne.
Odporność na wilgoć
Daje się malować
Słaby zapach
Bez rozpuszczalnikowy

1% 12

Wb. 560 g.

Szybkie utwardzenie
Krótki czas docisku
Przeźroczysty
Wyjątkowo silne spajanie na licznych podłożach
Odpowiada D4 według normy DIN EN 204
Łatwy w stosowaniu
Bardzo dobra odporność na chemikalia
Doskonała odporność na wilgoć i warunki atmosferyczne.
Niekurczący się.
Można stosować na lekko wilgotnych podłożach.

ZASTOSOWANIE

• Spajanie materiałów tj. drewno, niepolerowane kamienie, beton,
tynk, panele, płytki ceramiczne, syntetyczne materiały budowlane itp.
• Montaż drewnianych elementów konstrukcyjnych, drewnianych i
kartonowo-gipsowych paneli, ornamentów natynkowych.
• Montaż dekoracyjnych elementów drewnianych.
• Mocowanie tabliczek firmowych, liter plastykowych, pianki
polistyrenowej do powierzchni z betonu, cegły, metalu, drewna i tynku.

• Mocowanie i klejenie elementów drewnianych do innych porowatych
i nieporowatych elementów tj. drewno, metal, beton, pianka
polistyrenowa i inne plastyki
• Produkcja łodzi i mebli
• Wszelkie zastosowania spajania, które wymagają wysokiej
wodoodporności.
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DAJE SIĘ
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ZASTOSOWANIE

KLEJ MORSKI DO DREWNA PU PA360

KLEJ BIAŁY D3 PVAc

Paczka sztuk

Paczka sztuk

Wb. 650 g.

500g
3kg
10kg
30kg

2% 12
560g 12

WŁASNOŚCI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6kg

1

10kg

1

Łatwe stosowanie, niska lepkość
Doskonała siła spajania
Szybkie wysychanie
Wodoodporny (D4-DIN EN 204)
Może być stosowany na lekko wilgotnych podłożach
Odporny na ekstremalne temperatury
Odporny na chemikalia i wilgoć
Niekurczący się
Może być stosowany na lekko mokrych podłożach

12
4
1
1

WŁASNOŚCI
Jest to silny klej wg normy D3 stosowany do klejenia wszelkich wyrobów drewnianych. Zapewnia całkowite przyleganie zastosowanych
powierzchni penetrujących. Tworzy silną białą warstwę. Jest odporny
na bakteriologiczny rozkład oraz rozwój pleśni. Charakteryzuje się
wysoką wodoodpornością.

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

• Mocowanie i klejenie elementów drewnianych do innych porowatych i
nieporowatych elementów tj. drewno, metal, beton, pianka
polistyrenowa i inne tworzywa sztuczne.
• Produkcja łodzi i mebli.
• Wszelkie zastosowania spajania, które wymagają wysokiej odporności
na wodę.

Powierzchnie muszą być dobrze oczyszczone i wolne od kurzu oraz
brudu. Temperatura pokojowa musi wynosić ponad +10oC aż do utwardzenia kleju. Wstrząsnąć przed użyciem dla pewniejszego rezultatu;
nigdy nie dodawać wody.
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KLEJ D2 PVA

BITUMICZNE SZCZELIWO 602

CZARNY

Paczka zawiera

500gr
3kg
10kg
30kg

12
4
1
1

Paczka zawiera

310ml

24

WŁASNOŚCI

Ogólnego stosowania, klej D2 na bazie polioctanu winylu stosowany
do spajania wszystkich typów wyrobów drewnianych. Jest to silny homopolimerowy klej do drewna, który doskonale penetruje do stosowanych powierzchni i staje się przeźroczysty po utwardzeniu.

• Natychmiastowa i trwała przylepność na wszystkie materiały
budowlane (takie jak cegła, ołów, cynk, płytki, panele izolacyjne,
niektóre tworzywa sztuczne, itd.)
• Można stosować w warunkach wilgotnych
• Jest tiksotropowy, wobec czego nie może kapać,
płynąć ani rozlewać się oraz nie pozostawia smug
• Wolny od azbestu
• Ekonomiczny w zastosowaniu

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

Stosowany do spajania wilgotnych lub twardych materiałów drewnianych, MDF oraz kartonu makulaturowego nawzajem w zastosowaniach
ram meblowych i produkcji stołów, krzeseł i foteli.

• Wodoszczelne uszczelnianie złączy, spoin, kominów,
rur wentylacyjnych, rur drenażowych itp.
• Przyczepny do materiałów syntetycznych, płytek, betonu, gumy,
paneli izolacyjnych itp.
• Uszczelnianie pęknięć powierzchniowych w drewnianych łodziach
lub statkach.
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30

WOLNY OD

AZBESTU

PROFESJONALNY SZYBKI KLEJ 705

SUPER KLEJ 702

Paczka zawiera

200ml + Wb.65gr

24

400ml + Wb.125gr

24

100ml + 25gr

48

Paczka zawiera

20 gr

WŁASNOŚCI

WŁASNOŚCI

• Wysoka siła spajania
• Wysoka lepkość
• Odpowiedni do zastosowań na powierzchniach pionowych gdyż nie
kapie ani się nie osuwa
• Jest szczególnie przydatny do spajania różnych podłoży o naturze
nierównej lub porowatej, gdyż zwiększa siłę spajania zapobiegając,
aby klej został zaabsorbowany przez powierzchnię.

• Natychmiastowe spajanie
• Niska lepkość
• Bardzo duża siła spajania po kilku sekundach

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

• Jest szczególnie stosowany do mocowania i naprawy części
drewnianych.
• Odpowiedni do płyt MDF, drewna, kartonów, gumy,
większości tworzyw, skóry itd.
• Szczególnie odpowiedni do zastosowań gdzie wymagane jest
przyspieszenie prędkości utwardzenia.

• Odpowiedni do szkła, gumy, metali, ceramiki i wielu
tworzyw sztucznych.

UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE

500

50 gr

50

10 gr

500

UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE
BARDZO

SILNE

SPAJANIE
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SUPER KLEJ 303

KLEJ DO GRANITU I MARMURU G400

Paczka zawiera

250gr
500gr
1000gr
1200gr

WŁASNOŚCI

WŁASNOŚCI

• Natychmiastowe spojenie
• Bardzo silne spojenie po kilku sekundach.

• Odporny na promienie UV
• Odporny na zasady oraz rozcieńczone roztwory kwasowe
• Odporność temperaturowa utwardzonego kleju mieści się w
zakresie od -10 o C do + 100 o C
• Spojone powierzchnie można stosować po okresie 2 godzin
• Nie zmienia koloru, nie pęka ani nie kurczy się podczas okresu
utwardzania.

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

Odpowiedni do szkła, gumy, metali, ceramiki i wielu tworzyw sztucznych.

• spajanie naturalnych kamieni takich jak marmur, trawertyn, itp.
• spajanie powierzchni betonowych, granitowych i drewnianych

Paczka zawiera
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3gr 12pcs X 24 : 288
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24
12
12
12

SZCZELIWO POLISIARCZKOWE POLY50
DO SZKŁA IZOLOWANEGO

SZTYFT TOPLIWY HM208

Paczka zawiera

11 mm
1kg
11 mm 300gr
8 mm
1kg

Paczka zawiera

30+3kg
300+30kg

1
1

16
60
16

WŁASNOŚCI

WŁASNOŚCI

• Dwuskładnikowe szczeliwo do szkła izolowanego oparte na
monomerach polisiarczkowych
• Bardzo dobre przyleganie do powierzchni ze szkła, aluminium i stali
nierdzewnej
• Bardzo niska przepuszczalność gazu i pary wodnej
• Bardzo długotrwała charakterystyka dotycząca elastyczności

• Zaprojektowany do stosowania na papierze, tkaninach i materiałach
związanych z tworzywami
• Idealny do spajania drewna, metalu, tkanin, ceramiki, murarstwa,
skóry, kartonów
• Odpowiedni, gdy potrzebne jest natychmiastowe wiązanie
• Przyjazny dla środowiska
• Wypełnia szczeliny, dylatacje
• Ekstremalna wytrzymałość na wilgotno.
• Powierzchnie nie kleiste
• Bezwonny
• Łatwy w użyciu

ZASTOSOWANIE
• Powierzchnia musi być sucha, czysta i wolna od oleju
• Mieszanka musi być stosowana świeża
• Wyłącznie do zastosowań ze szkłem izolowanym

ZASTOSOWANIE
Idealny do napraw w gospodarstwie domowym, zadań “Zrób to sam”,
rzemiosła i prac hobbystycznych.
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WODOSZCZELNA MEMBRANA PUR450

MEMBRANOWY KLEJ DOCISKOWY PA550

ODPORNA NA PROMIENIE UV
Paczka zawiera

20+1kg

1

WŁASNOŚCI

WŁASNOŚCI

Doskonałe przyleganie, łatwe stosowanie, wysoka elastyczność,
wyrównywanie pęknięć, ekonomiczna. Wygląd jedwab - matowy.
Ognioszczelna. Odporna na penetracje korzeni. Odpowiednia na
dziedzińce przed domem, balkony, do metali, płytek ceramicznych,
betonu, murarstwa, cementu azbestowego, dachówek, filcu dachowego, obszarów wilgotnych pod płytkami, fundamentów i ścian fundamentowych, doniczek. studzien wodnych, itd.

• Trwałe przyleganie do wytrzymałych zamocowań.
• Doskonała odporność cieplna, aby zapobiegać rozwarstwieniu w
gorących warunkach otoczenia.
• Wyjątkowe własności spajania na większości materiałów
naturalnych i syntetycznych.
• Umożliwia otrzymanie doskonałych i gładkich powierzchni
do wysoko połyskujących wykończeń
• Doskonała siła początkowego spajania i niska temperatura
aktywacji dla folii wrażliwych na ciepło.

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

Przed nałożeniem produktu należy ze wszystkich powierzchni usunąć
wszelki kurz, luźne i kruche materiały; najlepiej za pomocą szczotki i
próżni (odkurzacza). Poliuretanowa membrana wodoszczelna musi być
całkowicie wymieszana w ciągu 3 minut w celu osiągnięcia jednorodnej
mieszaniny stosując wolnobieżny mikser elektryczny (300 - 400 1/min)
lub inny odpowiedni przyrząd. Wyrób można nanosić szczotką, wałkiem lub przez natrysk bezpowietrzny. Grubość warstwy wynosi około 0,6
mm., Jeśli to konieczne można nakładać dodatkowe warstwy powłoki.
Do końcowej grubości warstwy wynoszącej 1,5 - 1,7 mm jest wymagane
minimum 4-5 powłok. Nakładać następne warstwy, kiedy pierwsza
warstwa utwierdzi się wyschnięta dotykowo.

Mieszać klej membranowy dociskowy oraz utwardzacz Akfix prawidłowo, przez co najmniej 3 minuty w proporcji 100/ 5 (udział wagowy),
jeśli wymagana jest spoina o większej odporności na ciepło.
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KLEJ WA380 DO TAPET I BRZEGÓW RAM

WYTRZYMAŁY KLEJ DO TAPET WA500

Paczka zawiera

500gr
1000gr

Paczka zawiera

24
12

250gr
25kg

WŁASNOŚCI

WŁASNOŚCI

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Łatwy do stosowania
Pozwala na czas potrzebny do pozycjonowania
Upraszcza przyszłe usuwanie kleju czyniąc je czystym i łatwym
Łatwo rozpuszcza się w wodzie
Można czyścić wodą i gąbką

50
1

Łatwy do stosowania
Pozwala na czas do pozycjonowania
Ułatwia przyszłe usuwanie kleju w sposób łatwy i czysty.
Łatwo rozpuszcza się w wodzie.
Można czyścić za pomocą wody z gąbką

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

Przyklejanie tapet, wstępnie podklejonych ram, plakatów i afiszy itp.

Oczyścić dokładnie ściany i sufity. Pomalowane ściany oraz dobrze polerowane ściany nieporowate powinny być lekko wyszlifowane i zmyte.
Stare ścienne materiały wykończeniowe i kleje muszą zostać usunięte
przy pomocy urządzenia do usuwania tapet. Porowate podłoża powinny
zostać pomalowane gruntem. Przed zamontowaniem tapet/ściennych
materiałów wykończeniowych przeznaczyć czas na dokładne wysuszenie podłoży.

SPECJALNY
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KLEJ TOPLIWY HM 220

KLEJ PCV R306

Paczka zawiera

Paczka zawiera

25kg

1

50 gr

2% 25

125 gr

2% 25

250 ml

2% 24
2% 12

WŁASNOŚCI

WŁASNOŚCI

• Żywica syntetyczna ogólnego stosowania i klej topliwy na bazie
EVA (kopolimer etylenu z octanem winylu) o charakterystyce
termoplastycznej.
• Odpowiedni, kiedy wymagane jest natychmiastowe spajanie.
• Przyjazny środowisku.
• Ekonomiczny.
• Powierzchnie nie lepkie.
• Bezwonny.
• Duża wytrzymałość na wilgotno.
• Łatwy do stosowania.

•
•
•
•

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

• Zaleca się, aby podczas stosowania temperatura otoczenia wynosiła
powyżej 15 oC, wilgotność powietrza 65-75% a wilgotność materiału
8-10%, a klej powinien być rozłożony na całej jednej stronie obiektu do
przyklejenia.

Spajanie punktów łączących rur z PCV, łączników oraz kanałów do
drenażu, systemów sanitarnych i rolniczych.

500 ml

Szybkie utwardzenie.
1000 ml 2% 12
Ekstremalna siła spajania
Dobra odporność na działanie mrozu
Odporność na wodę zimna i gorącą oraz chemikalia gospodarstwa
domowego.
• Odporność temperaturowa do + 80oC

WŁASNOŚCI
KLEJ ROZPUSZCZALNIKOWY DO SPAWANIA RUR Z TWARDEGO PCV oraz akcesoriów w systemach ciśnieniowych zgodnie z EN 14814. Specjalnie opracowany do
materiałów spawalniczych zgodnych z zarządzeniami norm EN 1452 oraz EN 1329.

WOLNY OD
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THF

NOWY
WZÓR

AKCESORIA
XFG04

XFG06

AKT11Y

UNIWERSALNY KLEJ 202

AKT350

AKT352

AKT353

AKT351

AKT354
WŁASNOŚCI
Szybkie utwardzenie
Zapewnia elastyczną spoinę
Dobra odporność na mróz
Odporny na wilgoć

Paczka zawiera

Br. 500 gr
50 ml
750 ml
3L
5L
7L

24
240
24
1
1
1

AKT121
AKT122

400 ml
600 ml

ZASTOSOWANIE
Jest głownie stosowany w tapicerstwie, przemyśle tekstylnym i obuwniczym do wiązania najpowszechniejszych materiałów takich jak:
guma, tkanina, skóra, sztuczna skóra, korek, karton makulaturowy itd. z
sobą lub kilkoma innymi podłożami.

AKT13M
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PISTOLETY APLIKACYJNE WIELOKROTNE & WKŁADY NADAJĄCE SIĘ DO WIELOKROTNEGO UŻYCIA
Używanie wkładu nadającego się do wielokrotnego użycia

1

2

3

5

6

7

4

Używanie wkładu standardowego

1
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2

3

4

AEROZOLOWE

AEROZOL OLEJOWY PENETRUJĄCY E70

SMAR SILIKONOWY E80

Paczka zawiera

200ml
400ml

24
12

Paczka zawiera

400ml

12

WŁASNOŚCI

WŁASNOŚCI

• Doskonała zdolność przenikania
• Poluźnia zardzewiałe części i tworzy ochronną warstwę między
metalowymi powierzchniami
• Zmniejsza tarcie
• Usuwa wodę i zabezpiecza przed wilgocią.
• Zabezpiecza metalowe części i powierzchnie przed korozją.

• Z uwagi na zawartość silikonu, zapewnia długą żywotność w
wysokich temperaturach
• Anty statyczny i anty korozyjny.
• Wysoka zawartość procentowa materiału aktywnego.
• Nie pozostawia osadów.
• Nie rozpuszczalny w wodzie.
• Nietoksyczny.

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

Stosowany, jako zmywacz rdzy oraz środek smarujący do wszystkich
metalowych części i powierzchni takich jak śruby, wkręty, nakrętki, zamki,
zawiasy itp.

• Stosowany, jako środek czyszczący i środek zapobiegający
przywieraniu w przemyśle tekstylnym, tworzyw sztucznych
i gumowym.
• Jako środek smarujący w przemyśle spożywczym do stosowania
w celach konserwacji słabo naoliwionych części maszyn.
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AEROZOL ANTY ROZPRYSKOWY E90

ZESTAW DO NAPRAWY OPON R60

Paczka zawiera

400ml

Paczka zawiera

12

300ml

WŁASNOŚCI

WŁASNOŚCI

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Łatwe stosowanie
Nie uniemożliwia malowania
Nie zawiera silikonu
Nie palny

24

Niewymagane użycie podnośnika ani jakichkolwiek narzędzi.
Znajduje dziurę w oponie i uszczelnia ją.
Emulsyjny.
Po zastosowaniu może być łatwo czyszczony wodą.
Nie powoduje uszkodzenia zaworu opony.

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

Stosowany w procesach spawania z uwagi na zdolność zapobiegania przywieraniu cząstek pryskających na pobliskie powierzchnie oraz
obszary.

Dyspersja kauczuku chloro butadienowego krystalizacja, rozpuszczalnik,
woda, propan, butan, izobutan.
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PŁYN CZYSZCZĄCY
SPRZĘGŁO & HAMULEC R110

Środek do nadawania połysku
metalom C12

Paczka zawiera

500ml

Paczka zawiera

24

50 gr

24

WŁASNOŚCI

WŁASNOŚCI

•
•
•
•

Poleruje i oczyszcza wszelkiego rodzaju materiały ze złota, srebra,
miedzi, chromu, mosiądzu, brązu, aluminium, platyny i pozostawia na
nich ochronną folię z materiału stosowanego. Dobrze sprawdza się w
czyszczeniu oraz polerowaniu części samochodowych, naczyń i przyborów kuchennych, płytek i włókna szklanego. Data ważności upływa
po 1 roku od daty produkcji.

Czyści i odtłuszcza hamulec
Sprzęgło
Części przekładni
Usuwa kleje / pozostałości szczeliw

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

Czyści i odtłuszcza hamulec, sprzęgło, części przekładni. Usuwa klej /
pozostałości szczeliwa jak również smary żywicowane. Gazy pędne
nie niszczą warstwy ozonowej. Bez szkodliwych rozpuszczalników.
Przechowywać w zimnie. Chronić przed światłem słonecznym. Nie
przechowywać w pasażerskim przedziale samochodu. Uwaga: pojemnik pod ciśnieniem. Chronić przed światłem słonecznym i nagrzaniem
powyżej temperatury. Nie przekłuwać ani nie spalać, także po zużyciu.
Nie rozpylać nad otwartym ogniem, ani jakimkolwiek materiałem żarzącym się. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu. Nie palić tytoniu.
Chronić przed dziećmi.

Powierzchnia powinna być sucha i czysta od kurzu, brudu oraz oleju.
Nakładać na powierzchnię i szorować czystą ściereczką. Powtórzyć dla
lepszego rezultatu.
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NOTES
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