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κωδικός: 64.00020

Αφρός πολυουρεθάνης πιστολιού B3 PU Maxi

κωδικός: 64.01234

Αφρός πολυουρεθάνης πιστολιού χαµηλής διόγκωσης Star

κωδικός: 64.00012

Αφρός πολυουρεθάνης πιστολιού ελεγχόµενης διόγκωσης B2

Αφρός πολυουρεθάνης χειρός extra διόγκωσης PU

κωδικός: 64.00027

κωδικός: 64.00028

Φιάλη 300 ml

Φιάλη 750 ml

Αφρός χειρός ενός συστατικού. Yψηλής ποιότητας διογκούµενος
πολυουρεθανικός αφρός χειρός.

Μετά την εφαρµογή ο αφρός διογκώνεται και ωριµάζει µε την
ατµοσφαιρική υγρασία.

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό.

Αφρός πολυουρεθάνης χειρός FoamMaxi B3 PU

κωδικός: 64.00013

κωδικός: 64.00011

Φιάλη 500 ml

Φιάλη 825 ml

Αφρός χειρός ενός συστατικού. Eλεγχόµενης
Διόγκωσης. Γρήγορη ωρίµανση.

Απορροφά τους κραδασµούς και βελτιώνει
την ηχοµόνωση.

Αποθηκεύεται και µεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε
όρθια θέση.

Ενός συστατικού υψηλής ποιότητας και ελεγχόµενης διόγκωσης,
επαγγελµατικός πολυουρεθανικός αφρός πιστολιού.

ΕΧΤΡΑ απόδοση σε λίτρα έως και 50%. Απορροφά τους κραδασµούς
και βελτιώνει την ηχοµόνωση.

Φιάλη 825 ml

Αφρός πολυουρεθάνης για χρήση µε το ειδικό πιστόλι εφαρµογής.

Προσφέρει εξαιρετική µόνωση. Είναι κατάλληλος για πλήρωση κενών,
ρωγµών και οπών.

Ενδείκνυται για την τοποθέτηση και στερέωση κουφωµάτων, κασών
για πόρτες και για µόνωση σε στέγες απο κεραµίδια.

Φιάλη 700 ml

κωδικός: 64.05819

Αφρός πολυουρεθάνης πιστολιού χαµηλής διόγκωσης

Αφρός πολυουρεθάνης για χρήση µε το ειδικό πιστόλι εφαρµογής.
Κατάλληλο για πλήρωση κενών, ρωγµών και οπών.

Ενδείκνυται για την τοποθέτηση και στερέωση κουφωµάτων, κασών
για πόρτες και για µόνωση σε στέγες απο κεραµίδια.

Προσφέρει εξαιρετική µόνωση.

Φιάλη 750 ml

Επαγγελµατικός βραδύκαυστος αφρός πιστολιού ενός συστατικού
γρήγορης ωρίµανσης.

Ελεγχόµενη διόγκωση και ωρίµανση µε την ατµοσφαιρική υγρασία.

Εξαιρετική πρόσφυση και µόνωση. Αποθηκεύεται και µεταφέρεται
ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

Φιάλη 750 ml
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κωδικός: 64.01233

Αφρός πολυουρεθάνης χειρός B3 PU StarFoam

Αφρός χειρός ενός συστατικού. Γρήγορη ωρίµανση µε την
ατµοσφαιρική υγρασία.

Εξαιρετική πρόσφυση και µόνωση. Για χρήση στην οικοδοµή
και τη βιοµηχανία.

Δε συνιστάται για µόνιµη εµβάπτιση σε νερό.

Φιάλη 700 ml

κωδικός: 64.51930

Ισχυρή υπερδιάφανη κόλλα Mamut Crystal

Yπερδιάφανο, ισχυρό κατασκευαστικό συγκολλητικό υψηλής ποιότητας
τεχνολογίας MS-Polymer.

Είναι άοσµο, ουδέτερο και δεν περιέχει ισοκυανικά.

Ωριµάζει µε την ατµόσφαιρική υγρασία σχηµατίζοντας µια ισχυρή
ελαστική, κρυστάλινη συγκόλληση.

Φύσιγγα 290 ml

Χρώµα : ΔιάφανοΧρώµα : Διάφανο

κωδικός: 64.51262

Αφρός συγκόλλησης ηχοαπορροφητικών πάνελ PU-HH

κωδικός: 64.00029

Eνός συστατικού αφρός πολυουρεθάνης, σχεδιασµένος για
συγκόλληση ηχοαπορροφητικών πάνελ σε συστήµατα
ηχοαπορρόφησης.

Δεν συνιστάται για εφαρµογή σε πολυαιθυλένιο,
πολυπροπυλένιο και σε επιφάνειες απο σιλικόνη.

Φιάλη 825 ml

Ισχυρή κόλλα άµεσης συγκράτησης Mamut

Iσχυρό συγκολλητικό άµµεσης συγκράτησης,
τεχνολογίας ΜS-Polymer.

Λόγω των ιδιοτήτων του, η στήριξη των υλικών
στην εφαρµογή δεν είναι απαραίτητη.

Είναι άοσµο, ουδέτερο και δεν περιέχει διαλύτες.
Δεν επηρεάζει τις ευαίσθητες επιφάνειες.

Φύσιγγα 290 mlΦύσιγγα 290 ml

Χρώµα : Λευκό

Πολυουρεθανικό σφραγιστικό PolyFlex-420

κωδικός: 64.00800  Λευκό
Φύσιγγα 300 ml

κωδικός: 64.00801  Γκρι
Φύσιγγα 300 ml

κωδικός: 64.5552  Λευκό
Σαλάµι 600 ml

κωδικός: 64.5558  Γκρι
Σαλάµι 600 ml

Υψηλής ποιότητας, επαγγελµατικό, πολυουρεθανικό
σφραγιστικό χαµηλού µέτρου ελαστικότητας που ωριµάζει
µε την ατµοσφαιρική υγρασία.

Εξαιρετικά ανθεκτικό στις κακές καιρικές συνθήκες και µόνιµα ελαστικό.

Χρησιµοποιείται και χωρίς αστάρι για αρµούς διαστολής και
σύνδεσης κτιρίων εσωτερικά και εξωτερικά.

Διατίθεται σε : Φύσιγγα και ΣαλάµιΔιατίθεται σε : Φύσιγγα και Σαλάµι

Αφρός πολυουρεθάνης χειρός Foam B3 RU

κωδικός: 64.07696

κωδικός: 64.07694

Φιάλη 300 ml

Φιάλη 750 ml

Αφρός χειρός ενός συστατικού. Γρήγορη ωρίµανση
µε την ατµοσφαιρική υγρασία.

Εξαιρετική πρόσφυση και µόνωση. Για χρήση
στην οικοδοµή και τη βιοµηχανία.

Δε συνιστάται για µόνιµη εµβάπτιση σε νερό.



tools

Τ: (+30) 210 21 32120           e-mail: info@tools4all.gr            www.tools4all.gr

ll

Σιλικόνη-κόλλα διάφανη HybriFix Super7

κωδικός: 64.1125  Λευκό

κωδικός: 64.15156 Λευκό
κωδικός: 64.15157 Γκρι
κωδικός: 64.6206    Μαύρο

Σωληνάριο 80 ml

Φύσιγγα 290 ml

Eίναι ένα υψηλής ποιότητας δυνατό µονοσύστατο σφραγιστικό
µε βάση ΜS polymer.

Το προϊόν είναι άοσµο και ουδέτερο χωρίς ισοκυανάτες.

Μετά την εφαρµογή το HybriFix Super7 ωριµάζει µε
την ατµοσφαιρική υγρασία για να δηµιουργήσει ένα σκληρό
ελαστοπλαστικό σφραγιστικό.

κωδικός: 64.15155

Σιλικόνη-κόλλα διάφανη ClearFix

Υψηλής ποιότητας δυνατό µονοσύστατο σφραγιστικό µε
βάση ΜS polymer.

Το προϊόν είναι άοσµο και ουδέτερο χωρίς ισοκυανάτες

Μετά την εφαρµογή το ClearFix ωριµάζει µε την ατµοσφαιρική
υγρασία για να δηµιουργήσει ένα σκληρό ελαστοπλαστικό σφραγιστικό.

Φύσιγγα 290 ml

Σιλικόνη αντιµουχλική γενικής χρήσης Sanitary

Φύσιγγα Χρώµα ml

Κωδ.: 64.2814

Κωδ.: 64.2793

Διάφανο

Λευκό

280

280

Σωληνάριο Χρώµα ml

Κωδ.: 64.1126

Κωδ.: 64.1127

Κωδ.: 64.1128

Διάφανο

Λευκό

Μαύρο

80

80

80

Όξινη αντιµουχλική σιλικόνη,βασισµένη σε πολυσιλοσανικές
ρητίνες που την κάνουν αδιάβροχη.
Για αρµολόγηση σε όλα τα είδη υγιεινής, σε ντουλάπια κουζίνας,
πλακάκια κλπ. Δέv βάφεται.

Φύσιγγα Χρώµα ml

Κωδ.: 64.7550

Κωδ.: 64.7551

Κωδ.: 64.7554

Διάφανο

Λευκό

Μαύρο

260

260

260

Κωδ.: 64.7552

Κωδ.: 64.7553

Καφέ

Γκρι

260

260

Σιλικόνη γενικής χρήσης StarSeal

Όξινη σιλικόνη µε πολύ µεγάλη ελαστικότητα. Αντοχή στις
υπεριώδεις ακτίνες, το νερό, την υγρασία.

Εµπλουτισµένη µε πρόσθετα µυκητοκτόνα για αντίσταση στην
ανάπτυξη της µούχλας. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Πολύ υψηλή πρόσφυση σε γυαλί, σµάλτο, κεραµικά πλακίδια,
πορσελάνη, αλουµίνιο, φινιρισµένο ξύλο, καθώς και σε βαµµένες
και βερνικωµένες επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού.και βερνικωµένες επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού.

Δεν συνιστάται για εφαρµογή σε µπετόν, µόλυβδο, χαλκό και
ασφαλτούχες επιφάνειες. Δέν είναι κατάλληλη για ενυδρεία.
Δέv βάφεται.

Σιλικόνη γενικής χρήσης 1001U

κωδικός: 64.8471 Διάφανο
Λουκάνικο 550 ml

Όξινη σιλικόνη υψηλών προδιαγραφών µε µεγάλη ελαστικότητα.
Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, τις ρηγµατώσεις, το νερό, την υγρασία.
Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Πολύ υψηλή πρόσφυση σε γυαλί, σµάλτο, κεραµικά πλακίδια, πορσελάνη,
αλουµίνιο, φινιρισµένο ξύλο, καθώς και σε βαµµένες και βερνικωµένες
επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού.

Δεν συνιστάται για εφαρµογή σε µπετόν, µόλυβδο, χαλκό και ασφαλτούχεςΔεν συνιστάται για εφαρµογή σε µπετόν, µόλυβδο, χαλκό και ασφαλτούχες
επιφάνειες.,Δέν είναι κατάλληλη για ενυδρεία. Δέv βάφεται.

Φύσιγγα Χρώµα ml

Κωδ.: 64.4369

Κωδ.: 64.4391

Κωδ.: 64.4430

Διάφανο

Λευκό

Μαύρο

280

280

280

Κωδ.: 64.4356

Κωδ.: 64.4336

Καφέ

Γκρι

280

280

Σιλικόνη ουδέτερη αντιµουχλική Silicon-Νo

Φύσιγγα Χρώµα ml

Κωδ.: 64.15161

Κωδ.: 64.15162

Κωδ.: 64.34340

Διάφανο

Λευκό

Καφέ

280

280

310

Λουκάνικο Χρώµα ml

Κωδ.: 64.2746

Κωδ.: 64.2727

Κωδ.: 64.3483

Διάφανο

Λευκό

Καφέ

600

600

600

Όξινη αντιµουχλική σιλικόνη, βασισµένη σε πολυσιλοσανικές
ρητίνες που την κάνουν αδιάβροχη.
Για αρµολόγηση σε όλα τα είδη υγιεινής, σε ντουλάπια κουζίνας,
πλακάκια κλπ. Δέv βάφεται.
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Ακρυλικό σφραγιστικό διάφανο Clear-WT

κωδικός: 64.10957802

Ακρυλικό σφραγιστικό γενικής χρήσης Star

κωδικός: 64.10501

Αρµόκολα τζακιών 1200º C

Ακρυλικό σφραγιστικό γενικής χρήσης 1001-U

Φύσιγγα Χρώµα ml

Κωδ.: 64.10698111

Κωδ.: 64.12002477

Κωδ.: 64.12002497

Λευκό

Γκρι

Καφέ

280

280

280

Φύσιγγα Χρώµα ml

Κωδ.: 64.2173

Κωδ.: 64.15508

Κωδ.: 64.2174

Κόκκινο

Κόκκινο

Μαύρο

200

280

200

Κωδ.: 64.15509

Κωδ.: 64.2175

Μαύρο

Γκρι

280

200

Σαλάµι Χρώµα ml

Κωδ.: 64.11778002

Κωδ.: 64.12003321

Λευκό

Λευκό

400

600

Σωληνάριο Χρώµα ml

Κωδ.: 64.2488

Κωδ.: 64.2487

Μαύρο

Κόκκινο

80

80

κωδικός: 64.10082701κωδικός: 64.15938

Συγκολλητικό γενικής χρήσης MontageFix-W

H MONTAGEFIX-W είναι µια κόλλα γενικής χρήσης , άοσµη,
χωρίς διαλυτές, επειδή είναι υδατοδιάλυτη δεν επηρεάζει υλικά
όπως πολυστερίνη, ευαίσθητα πλαστικά κλπ.

Εφαρµογή για συγκόλληση, συναρµολόγηση, στερέωση υλικών
σε κατασκευές και σπίτια για κανάλια, σοβατεπί, αρµοκάλυπτρα,
διακοσµητικές πέτρες κλπ.

Χρώµα : ΛευκόΧρώµα : Λευκό

Φύσιγγα 280 ml

Ενός συστατικού σφραγιστικό υψηλής ποιότητας µε βάση
ακρυλικές ρητίνες.

Μετά την ωρίµανση σχηµατίζει ένα πλάστο-ελαστικό σφραγιστικό
µε πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη υλικά.

Μετά την πλήρη ωρίµανση µπορεί να βαφτεί.

Δεν συνιστάται για εφαρµογή σε περιοχές µε συνεχή διάβρωση
από το νερό, σε πολυαιθυλένιο, τεφλόν κλπ.από το νερό, σε πολυαιθυλένιο, τεφλόν κλπ.

Φύσιγγα 260 ml

Χρώµα : Λευκό

Άκαµπτη στεγανοποίηση για εφαρµογή σε περιοχές που
αναπτύσουν υψηλές θερµοκρασίες όπως τζάκια, φούρνους,
µπάρµπεκιου, καπνοδόχους, καυστήρες.

Φύσιγγα 280 ml

Φλατζόκολλες υψηλών θερµοκρασιών 300º C

Φλατζόκολλα υψηλής θερµοκρασίας µε διαρκή ελαστικότητα.

Αντοχή στα λάδια, γράσα, αντιψυκτικά κλπ.

Δεν χρησιµοποιείται σε αρµούς µε βάθος µεγαλύτερο των 100mm.

Δεν βάφεται.

Ενός συστατικού σφραγιστικό υψηλής ποιότητας µε βάση ακρυλικές ρητίνες.

Μετά την ωρίµανση σχηµατίζει ένα πλάστο-ελαστικό σφραγιστικό µε πολύ
καλή πρόσφυση σε πορώδη υλικά.

Μετά την πλήρη ωρίµανση µπορεί να βαφτεί.

Ενός συστατικού, εξαιρετικής ποιότητας διάφανο
ακρυλικό σφραγιστικό µε πρόσθετα σιλικόνης
και µεγάλη ελαστικότητα.

Πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη υλικά χωρίς
τη χρήση ασταριών. Για αρµούς κουφωµάτων
και τοιχοποιίας.

Φύσιγγα 310 mlΦύσιγγα 310 ml

Χρώµα : Διάφανο
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κωδικός: 64.10198

Συγκολλητικό καθρεφτών MirrorFix-MS

Συγκολλητικό εξαιρετικής ποιότητας MS‐Polymer, άµεσης συγκράτησης
για καθρέφτες (κατασκευής κατά DIN 1238).

Λόγω της ισχυρής και άµεσης συγκράτησης, η στήριξη του καθρέπτη
στην εφαρµογή δεν είναι πάντα απαραίτητη.

Προϊόν άοσµο, χωρίς διαλύτες. Δεν επηρεάζει τις ευαίσθητες επιφάνειες.
Αντοχή σε εφελκυσµό µετά την ωρίµανση 2.2 Νmm²/cm².

Χρώµα : ΛευκόΧρώµα : Λευκό

Φύσιγγα 290 ml 

Ακρυλικό σφραγιστικό ξύλου Parquet-Seal

64.15531

Κωδικός Χρώµα

64.15532

64.15533

Κελεµπέκι

Πεύκο

Δρυς

64.15534 Ιρόκο

64.15535 Κερασιά

64.15536 Καρυδιά

64.15537 Καρυδιά σκούρο

64.15538 Μαόνι σκούρο

64.15539 Οξιά

64.16291 Wenge

Μετά την ωρίµανση σχηµατίζει ένα πλαστό-ελαστικό σφραγιστικό
µε πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη υλικά χωρίς τη χρήση ασταριού.

Μετά την ωρίµανση µπορεί να βαφτεί.

Φύσιγγα 300 ml

Κελεµπέκι                   Πεύκο                         Δρύς                         Ιρόκο
 (Q308A2601)            (Q308A3901)            (Q308A3501)            (Q308A9901)

Κερασιά
 (Q308A5601)

Καρυδιά
(Q308A1231)

Καρυδιά Σκούρη
 (Q308A0301)

Μαόνι Σκούρο
(Q308A3501)

Οξιά
(Q308A9901)

Wenge
(Q308A5601)

Ξυλόκολλα αδιάβροχη ταχείας πήξεως D3

Περιγραφή  : Iσχυρή και αδιάβροχη κόλλα ξύλου ταχείας πήξεως για
                       εσωτερικές και εξωτερικές εφαρµογές.

Εφαρµογές  : Συγκολλήσεις σε ξύλινες εφαρµογές όπως ξύλινες πόρτες,
                       κάσες παραθύρων, έπιπλα, πέργκολες, κουζίνες, νοβοπάν,
                      φορµάικας, κόντρα πλακέ θαλάσσης, ξύλινων δαπέδων κλπ.

Περιορισµοί : Να µην χρησιµοποιείται σε ξύλα µε υγρασία περισσότερη
                       απο 15%.                       απο 15%.

κωδικός: 64.00706   200 gr
Μπιµπερό

κωδικός: 64.00707   700 gr

Κόλλες σωλήνων pvc

κωδικός: 64.012
Σωληνάριο 125 ml

Περιγραφή : Κόλλα PVC για ισχυρή συγκόλληση/σφράγιση
                      σωληνώσεων αποχέτευσης. Αντοχή στο ζεστό και
                      κρύο νερό, τις πιέσεις, και τα χηµικά.
Εφαρµογές : Για δίκτυα από σωλήνες PVC όπως αποχετεύσεις,
                      µπάνια, νιπτήρες, υδρορροές κλπ.

Ξυλόκολλα αδιάβροχη ταχείας πήξεως D3

Περιγραφή   : Iσχυρή βενζινόκολλα υψηλών προδιαγραφών για
                        γενική χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
                        Αντοχή στην υγρασία, το νερό και τις καιρικές συνθήκες.
                        Ελαστική µετά την ωρίµανση.
                        Καλή πρόσφυση σε διάφορα υλικά.
Εφαρµογές   : Για συγκόλληση ξύλου, τσόχας, λάστιχου, καουτσούκ,
                        δέρµατος, φορµάικας, φελλού, κεραµικών πλακιδίων κλπ.                        δέρµατος, φορµάικας, φελλού, κεραµικών πλακιδίων κλπ.
Περιορισµοί : Δεν συνιστάται για µόνιµη εµβάπτιση σε νερό.

κωδικός: 64.3402
Σωληνάριο 60 ml
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Ξυλόκολλα ταχείας πήξεως D2

Βενζινόκολλα σε δοχείο Ν°110

Περιγραφή  : Iσχυρή κόλλα ξύλου ταχείας πήξεως για εσωτερικές εφαρµογές.
Εφαρµογές  : Συγκολλήσεις σε ξύλινες εφαρµογές όπως τραπέζια, καρέκλες,
                       συρτάρια, ενώσεις ξύλων, φορµάικας, νοβοπάν, καπλαµά, φελιζόλ,
                       φελλού, χαρτονιών, χαρτιού κλπ.
Περιορισµοί : Να µην χρησιµοποιείται σε ξύλα µε υγρασία περισσότερη απο 15%.

Δοχείο Βάρος

Κωδ.: 64.3403

Κωδ.: 64.3404

Κωδ.: 64.3405

110 gr

185 gr

410 gr

Κωδ.: 64.3406

Κωδ.: 64.3407

860 gr

4600 gr

Δοχείο Βάρος

Κωδ.: 64.00702

Κωδ.: 64.00703

Κωδ.: 64.00704

500 gr

1 kgr

5 kgr

Κωδ.: 64.00705 30 kgr

Μπιµπερό Βάρος

Κωδ.: 64.00700

Κωδ.: 64.00701

200 gr

750 gr

Περιγραφή  : Iσχυρή βενζινόκολλα υψηλών προδιαγραφών
                       για γενική χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς
                       χώρους. Αντοχή στην υγρασία, το νερό και τις
                       καιρικές συνθήκες. Ελαστική µετά την ωρίµανση.
                       Καλή πρόσφυση σε διάφορα υλικά.
Εφαρµογές  : Για συγκόλληση ξύλου, τσόχας, λάστιχου, καουτσούκ,
                       δέρµατος, φορµάικας, φελλού, κεραµικών πλακιδίων κλπ.                       δέρµατος, φορµάικας, φελλού, κεραµικών πλακιδίων κλπ.
Περιορισµοί : Δεν συνιστάται για µόνιµη εµβάπτιση σε νερό.

Ξυλόκολλα αδιάβροχη ταχείας πήξεως D3

κωδικός: 64.00708
Δοχείο 5 kgr

κωδικός: 64.00709
Δοχείο 30 kgr

Περιγραφή  : Iσχυρή και αδιάβροχη κόλλα ξύλου ταχείας πήξεως για εσωτερικές
                       και εξωτερικές εφαρµογές.

Εφαρµογές  : Συγκολλήσεις σε ξύλινες εφαρµογές όπως ξύλινες πόρτες, κάσες
                       παραθύρων, έπιπλα, πέργκολες, κουζίνες, νοβοπάν, φορµάικας,
                       κόντρα πλακέ θαλάσσης, ξύλινων δαπέδων κλπ.

Περιορισµοί : Να µην χρησιµοποιείται σε ξύλα µε υγρασία περισσότερη απο 15%.

Κόλλες σωλήνων pvc

κωδικός: 64.002
Δοχείο 250 ml

κωδικός: 64.003
Δοχείο 500 ml

Περιγραφή : Κόλλα PVC για ισχυρή συγκόλληση/σφράγιση
                      σωληνώσεων αποχέτευσης. Αντοχή στο ζεστό και
                      κρύο νερό, τις πιέσεις, και τα χηµικά.
Εφαρµογές : Για δίκτυα από σωλήνες PVC όπως αποχετεύσεις,
                      µπάνια, νιπτήρες, υδρορροές κλπ.

Στεγανωτική µεµβράνη σε δοχείο

κωδικός: 64.170003

κωδικός: 64.170010

Δοχείο 3 ltr

Δοχείο 10 ltr

Περιγραφή  :  Στεγανωτικό δωµάτων και καθέτων επιφανειών πολυουρεθανικής
                       υβριδικής βάσης. Εξαιρετική ποιότητα. Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία,
                       την υγρασία, το νερό και τη γήρανση. Μεγάλη ελαστικότητα.
                       Δεν κιτρινίζει από τον ήλιο. Ικανότητα γεφύρωσης ρωγµών.

Εφαρµογές  :  Για επιδιορθώσεις και στεγανοποιήσεις ταρατσών, δωµάτων, κτηρίων κλπ.

Περιορισµοί :  Δεν είναι κατάλληλο για µεγάλη κυκλοφορία.

Κυανοακρυλική κόλλα στιγµής

κωδικός: 64.A200862
20 gr ανά τεµάχιο

Εύκολη στη χρήση, δεν κάνει κλωστές ούτε δηµιουργεί
πάχος, πιάνει σε πολύ µικρές επιφάνειες και είναι εντελώς διάφανη.
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Καθαριστικό σπρέι καρµπυρατέρ

Σπρέϊ για αλυσίδες Tecyane

κωδικός: 64.7968

κωδικός: 64.5902

Σπρέι καθαρισµού και λίπανσης. Δεν διαβρώνει τις ελαστικές
µεβράνες και τα µέταλλα. Αφαιρεί κατάλοιπα, λάδια κλπ.
Αποτελεσµατικό καθάρισµα εσωτερικά και εξωτερικά σε
καρµπυρατέρ. Ιδανικό για τον καθαρισµό της πεταλούδας.

Σπρέι για ιµάντες Tectane

Σπρέι για ιµάντες που είναι εκτεθειµένοι σε υγρασία
και διαβρωτικό περιβάλλον.
Διεισδύει βαθιά στους πόρους απωθώντας την σκόνη,
το νερό και την υγρασία.
Σταµατά τους θορύβους από την ολίσθηση και προσφέρει
προστασία για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Δραστικό ακόµα και σε θαλασσινό περιβάλλον.Δραστικό ακόµα και σε θαλασσινό περιβάλλον.

Κατάλληλο για κάθε τύπο αλυσίδας για επαγγελµατική
και ιδιωτική χρήση.

400 ml

400 ml

κωδικός: 64.7836

400 ml

Καθαριστικό σπρέι φρένων

κωδικός: 64.8870
Φιάλη 500 ml

Καθαρίζει και βελτιώνει την λειτουργία των φρένων.
Δεν αφήνει κατάλοιπα. Δεν διαβρώνει ούτε καταστρέφει
λάστιχα και πλαστικά µέρη.

Κατάλληλο για δισκόφρενα, ταµπούρα, εξαρτήµατα
φρένων, πλατώ συµπλέκτη, αντλίες βενζίνης, αντλίες λαδιού κτλ

Σπρέϊ καθαριστικό πιστολιών αφρού PU-Cleaner

κωδικός: 64.05647

Πολύ δραστικό καθαριστικό για νωπό αφρό πολυουρεθάνης και
για πιστόλια αφρού.

Διαθέτει κεφαλή ΝΒS για εύκολη προσαρµογή σε πιστόλια αφρού,
και πρόσθετη βαλβίδα σπρέι.

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως γενικό καθαριστικό.

Φιάλη 500 ml
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Ασφαλτική ταινία µε επένδυση αλουµινίου

Περιγραφή   : Αντέχει στην υγρασία, το νερό και την ηλιακή ακτινοβολία.
Εφαρµογές   : Για επιδιορθώσεις και στεγανοποιήσεις αρµών σε καµινάδες,
                        στηθαία, υδρορροές, φεγγίτες, κλπ.
Περιορισµοί : Δέν είναι κατάλληλη για χρήση σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο
                        και τεφλόν.
* Δεν συνιστάται για µόνιµη εµβάπτιση σε νερό.

Ασηµί Διάσταση

Κωδ.: 64.200005

Κωδ.: 64.200009

Κωδ.: 64.200014

5 cm

7.5 cm

10 cm

Κωδ.: 64.200018

Κωδ.: 64.200022

Κωδ.: 64.200026

Κωδ.: 64.200030

Κωδ.: 64.201940

15 cm

20 cm

30 cm

60 cm

90 cm

Κεραµιδί Διάσταση

Κωδ.: 64.200421

Κωδ.: 64.200423

Κωδ.: 64.200425

5 cm

7.5 cm

10 cm

Κωδ.: 64.200427

Κωδ.: 64.200436

Κωδ.: 64.200438

Κωδ.: 64.200440

Κωδ.: 64.200442

15 cm

20 cm

30 cm

60 cm

90 cm

Μπεζ Διάσταση

Κωδ.: 64.200916

Κωδ.: 64.200917

Κωδ.: 64.200918

5 cm

7.5 cm

10 cm

Κωδ.: 64.200919

Κωδ.: 64.200920

Κωδ.: 64.200921

Κωδ.: 64.200922

Κωδ.: 64.200923

15 cm

20 cm

30 cm

60 cm

90 cm

Κόκκινο Διάσταση

Κωδ.: 64.203537

Κωδ.: 64.203538

Κωδ.: 64.203539

5 cm

7.5 cm

10 cm

Κωδ.: 64.203540

Κωδ.: 64.203543

Κωδ.: 64.203541

Κωδ.: 64.203542

Κωδ.: 64.203544

15 cm

20 cm

30 cm

60 cm

90 cm

Αυτοκόλλητες φωσφοριζέ ταινίες σήµανσης

Διαστάσεις : 25 mm x 2.5 m

64.660287

Κωδικός Χρώµα

64.660294

64.660300

Ροζ

Πράσινο

Κίτρινο

64.660317 Πορτοκαλί

Ταινίες γάζες ρωγµών-γυψοσανίδας

Υαλοταινία για την εσωτερική και εξωτερική ενίσχυση της σύνδεσης
των αρµών και των ρωγµών στις κατασκεύες γυψοσανίδας.

Αντοχή στη θερµότητα -35º C έως +90º C.

Για χωρίσµατα σε γυψοσανίδες ή ταβάνια.
Επιπλέον, για αρµούς µεταξύ τοίχου και οροφής ή για αρµούς
γύρω από παράθυρα, πόρτες κλπ.

64.GA1050

Κωδικός Διάσταση

64.GA2050

64.GA9050

50mm X 10m

50mm X 20m

50mm X 90m
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κωδικός: 64.200560

Πιστόλι αέρος για σαλάµια 600ml ΜΚ5-Ρ600

κωδικός: 64.200280

Πιστόλι ώθησης χειρός για σαλάµια ΜΚ5-Η310

κωδικός: 64.200280P

Πιστόλι αέρος για φύσιγγες MK5-P310

Πιστόλι χειρός για σαλάµια 600ml ΜΚ5-Η600KB

κωδικός: 64.200284 κωδικός: 64.202265

Πιστόλι χειρός για σαλάµια 600ml ΜΚ5-Η600


