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Informacije o izdelku: mogoče rezati že pri -5 °C, visoka zvočna in toplotna izolacija, odporna proti trohnenju, 
toploti in vodi, brez HFKW- in FCKW.
 
Področja uporabe: illbruck FM310 / FM315 enokomponentna PU pena Basic All Season 
brez izocianata je primerna za zapolnjevanje spojnih rež na okenskih in vratnih okvirjih 
in za izoliranje. 
 
Tehnični podatki:
• Nelepljiva (30 mm pramen) po približno 8 minutah.
• Rezljiva (30 mm pramen) po približno 45 minutah.
• Polno obremenljiva po približno 24 urah.

Nasvet: optimalna temperatura doze znaša 20 °C, pri nižjih temperaturah morate računati 
na manjši izkoristek pene. Pri uporabi pene obvezno nosite zaščitne rokavice in zaščito za oči!

Cevni nastavek AA210 ni vključen v dobavo.

Požarni razred: B3 All Season – za uporabo v vseh letnih časih

Št. artikla Barva Vsebina ml Izstopni volumen pene približno l EM

110 652 010 zelena 750 45 kos

1K PU pena FM310 Basic All Season

Für die fachgerechte Ver-
arbeitung sowohl für Pisto-
len- als auch für Montage-
schäume

Za strokovno 
obdelavo, kot tudi 

za pištolske in 
montažne pene.

Informacije o izdelku: odlična obdelava, tudi pri nizkih temperaturah do -12 °C, visoka zvočna in toplotna 
izolacija, odporna proti trohnenju, toploti in vodi, brez CFC, HCFC in HFC.
 
Področja uporabe: enokomponentna zimska PU pena Solido je primerna za zapolnjevanje spojnih rež na 
okenskih in vratnih okvirjih ter za izoliranje. 
 
Tehnični podatki:
• Nelepljiva (30 mm pramen) po približno 6 minutah.
• Rezljiva (30 mm pramen) po približno 20 minutah.
• Polno obremenljiva po približno 24 urah.

Nasvet: temperatura pločevinke znaša najmanj od +0 do največ +25 °C, temperatura okolice od -12 do največ 
+30 °C (optimalno od +10 do +20 °C). Pri nižjih temperaturah se popolno strjevanje podaljša, navlažite podlago 
le pri +0 °C, drugače se lahko tvori led. Pri uporabi pene obvezno nosite zaščitne rokavice in zaščito za oči!
 
Št. artikla Barva Vsebina ml Izstopni volumen pene približno l EM

110 680 051 zelena 750 36 kos

Zimska pištolska montažna pena B3 1K, 750 ml

 

 

Informacije o izdelku: vsebuje visoko učinkovito mešanico topila, brez CFC, HCFC in HFC, opremljeno s 
pištolskim obročem in natično razpršilno glavo, zelo dober učinek pri čiščenju, večnamenska uporaba.

Področja uporabe: za odstranitev svežih ostankov pene v kombinaciji z ločevalnim in drsnim sredstvom za 
mazanje in negovanje pištole za peno. Z redno nego pištole se ohranja njeno delovanje in podaljša njena 
življenjska doba. Izdelek služi za nadaljnjo odstranitev nestrjene PU-pene. Čistilno sredstvo odstrani svežo peno 
na številnih površinah. Združljivost je potrebno predhodno preveriti.

Nasvet: pri uporabi pene obvezno nosite zaščitne rokavice in zaščito za oči! 
 
Št. artikla  EM

110 680 346  kos

Čistilo za čiščenje pištole
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360°
           

Profesionalna kakovost iz finega tkanja v viskozna vlakna z lateks mikro-penastim premazom, 
odporna na tekočine, termoregulacijska s klimatsko funkcijo, zračna z odličnim prileganjem in 
visoko udobnostjo nošenja.

Področje uporabe: montažna dela.

Material: viskoza iz bambusovih vlaken, elastan
Premaz: nitrilna pena
Norma: EN 388
Kategorija: kategorija II

Št. artikla Velikost Barva Koda barve EM

101 175 435 9 modra bela par

101 175 436 10 modra rumena par

Zaščitne rokavice Cool Grip

EN 388

3121X

od EUR 2,39

Nevtralno vezana silikonska tesnilna masa.
Preprosta uporaba, odporna na staranje, brez vonja, izreden oprijem, trajno elastična, odporna proti 
vremenskim razmeram in UV-žarkom.

Prednosti izdelka: dobro doziranje, dobro glajenje, preprost za obdelavo, zelo primeren za popravila, zelo 
dober oprijem brez primerja na: kamen, steklo, les, keramiko, jeklo, trden PVC, ABS in beton.

Področje uporabe:
zasteklitve, tesnjenje, popravila, priključne reže.

Pozor: silikona ne smemo barvati.

Pakiranje: kartuša

Št. artikla Barva Vsebina ml EM Cena v EUR

110 680 414 prozorna 310 kos 2,39

110 680 415 bela 310 kos 2,39

110 690 061 prozorna 600 kos 3,99

Nevtralni silikon Beko
           

Vodna tehtnica je iz aluminijastega profila, torzijsko trdnega, rdeče barve, prevlečenega 
z epoksi premazom, toplotno odporne libele, nezlomljive, fluorescenčne akrilne libele, 
vodoravne libele s povečevalnimi lečami in svetlečim premazom, zareze za boljši oprijem in 
večjo stabilnost. Druga navpična libela za varčno navpično merjenje.

Za absorpcijo udarcev dvokomponetne zaključne kapice. Največja toleranca: v normalnem 
položaju: 0,30 mm/m (0,017°), pri merjenju nad glavo: 0,50 mm/m (0,029°). Z 2 ročajema.

Prerez: 59 x 26 mm
Površina: rdeča, prašno lakirana

Št. artikla Dolžina mm Material EM Cena v EUR

101 167 435 1500 aluminij kos 69,99

101 167 436 1800 aluminij kos 76,99

101 167 437 2000 aluminij kos 79,99

Vodna tehnica BIG RED 3
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Nežno in natančno fiksira podboj vrat med sušenjem pene. 

Teleskopska aluminijasta okrogla cev z zaklepnim vijakom za natančno delo, z 
vpenjalnimi deli na vpenjalnih površinah, za pritrditev opore in podboja.

 
Št. artikla Vpenjalna širina mm Teža kg EM

101 190 504 560-1010 0,68 kos

Opornik za montažo podboja TMS

 

 

Opornik varno fiksira in podpira podboj pri nanašanju montažne pene. 
Velika površina čeljusti je oblečena s filcem, ki ščiti vrata. 

Za natančno delo pa poskrbita milimetrska skala in 4-kotna cev. 

Za montažo enega podboja potrebujemo 2 opornika.
 
Št. artikla Vpenjalna širina mm Teža kg EM

101 190 505 565-1010 1,31 kos

Opornik za montažo podboja TU

 

Pribor za povečanje raztega opornika podboja TU. 
S tem vam omogoča vgradnjo v posebno široka vrata. 
Vgradite ga lahko le z nekaj prijemi in povsem brez orodja.

Vsebina: 2 kos

Št. artikla Vpenjalna širina mm Primerno za Teža kg EM

101 190 503 n 1040-1960 opornik za vratni podboj TU 0,37 SA

Podaljšek opornika za montažo podboja TU

Priprava za snemanje vrat

 

Z dvigalom za vrata bo obešanje in izobešanje vrat otročje lahko. Z orodjem lahko ena 
sama oseba opravi prvo vgradnjo, nastavitev in vzdrževanje in celo dvigne tudi težke 
vratne elemente. 

Iz robustne, nikljane kovinske konstrukcije za preprosto 
dvigovanje, obračanje in spuščanje vrat le s pomočjo nog.

 
Št. artikla Nosilna moč kg EM Cena v EUR

101 190 499 120 kos 26,00

101 191 693 n 200 kos 54,00
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Prednosti izdelka:
• Kovinska dozirna pištola s štirikratnim tesnilnim nastavkom.
• Dozirna konica in adapter pločevinke sta prevlečena s premazom proti prijemanju.
• Znižana pištolna cev za več stabilnosti.
• Gumiran ročaj za odličen oprijem.
 
Št. artikla  EM

101 164 011  kos

Kovinska pištola za peno Lite-Plus

 

Ekstremno obstojna aluminijasta stiskalnica z vrtljivo cevjo. Primerna za zelo goste 
mase. Lahka za uporabo, enakomerno nanašanje z dvema drsnima ležajema. 
Posebno utrjena potisna ploščica in vodilni kavelj. Prenosno razmerje: 18:1.
 
Št. artikla Uporaba za EM

101 109 812 kartuše 310 ml, črevesa 400/600 ml kos

Pištola za kartuše FX7-60

EUR 22,90

 

Ekstremno obstojna polovično cevna stiskalnica z vrtljivo cevjo. Za zelo goste 
mase. Lahka za uporabo, enakomerno nanašanje z dvema drsnima ležajema. 
Posebno utrjena potisna ploščica in vodilni kavelj. Potisni in pogonski deli so izdelani 
iz posebne črne litine. Zaščitena pred korozijo. Okolju prijazna izdelava.

Prenosno razmerje: 17:1.
 
Št. artikla Uporaba za EM

101 109 810 310 ml kartuše kos

Pištola za kartuše FX7-90

EUR 129,99

 

Pnevmatska pištola. Brezstopenjsko nastavljiva pištola vključno s posebnimi potisnimi 
bati za optimalno izpraznitev vrečke/kartuše. 

Največji dovoljeni delovni trak: 6,8 barov z regulatorjem.
 

Št. artikla  EM

101 185 077  kos

Pnevmatska pištola Airflow


