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ORODJA

Mesečna akcija 
marec 2019

od 114,90 EUR

Primeren za 200 mm valjček za lepljenje.

Št. artikla Izvedba Uporaba EM Cena v EUR

101 190 212 sivi valjček iz moos gume za bela lepila, tudi za lepila z dodatkom trdilca, škrobna lepila in ostala lepila, 
ki se lahko redčijo z vodo, zaradi rebraste površine je nanos količine lepila tanjši 
(za lepljenje furnirja) 

kos 34,90

101 190 213 valjček iz umetne mase, bel univerzalni valjček, primeren za vse vrste lepil, tudi za bela lepila kos 6,90

101 190 214 valjček iz penaste gume, oranžen standardni valjček za bela lepila, ter lepila ki se redčijo z vodo kos 26,90

Nanašalni valjček

 

valjček iz moos gume valjček iz umetne mase valjček iz penaste gume od 6,90 EUR

valjček iz penaste gume valjček iz moos gume valjček iz umetne mase valjček iz gume

 

Primeren za 150 mm valjček za lepljenje.

Št. artikla Izvedba Uporaba EM Cena v EUR

101 190 191 valjček iz penaste gume, oranžen standardni valjček za bela lepila, ter lepila ki se redčijo z vodo kos 17,90

101 190 192 sivi valjček iz moos gume za bela lepila, tudi za lepila z dodatkom trdilca, škrobna lepila in ostala lepila, 
ki se lahko redčijo z vodo, zaradi rebraste površine je nanos količine lepila tanjši 
(za lepljenje furnirja) 

kos 22,90

101 190 193 valjček iz umetne mase, bel univerzalni valjček, primeren za vse vrste lepil, tudi za bela lepila kos 5,90

101 190 194 valjček iz gume, rjav odporen valjček na trda topila, primeren za vse vrste topil kos 45,90

Nanašalni valjček

od 5,90 EUR

 

Valjček je uporaben povsod, kjer je treba nanesti lepilo na večje površine kot npr. 
v tovarnah pohištva, tapetništva, polaganje podov. 

Za enakomerno nanašanje lepila. Pri lepljenju fug in mrežic 
ni nobenih ostankov lepila na robovih. 

Primeren za uporabo lepil, ki se hitreje sušijo. Tudi za lepljenje 
večjih površin z lepili s krajšim stiskalnim časom. 

Z valjčkom boste prihranili 30% na lepilu in 
tudi delovni proces bo hitreje stekel. 

Št. artikla Izvedba EM Cena v EUR

101 190 210 z valjčkom iz umetne mase 200 mm kos 124,90

101 190 190 z valjčkom iz umetne mase 150 mm kos 119,90

101 190 200 z valjčkom iz umetne mase 75 mm kos 114,90

Valjček za lepljenje
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ORODJA

Mesečna akcija 
marec 2019

od 3,90 EUR

Primeren za 75 mm valjček za lepljenje.

 
Št. artikla Izvedba Uporaba EM Cena v EUR

101 190 201 valjček iz penaste gume, oranžen standardni valjček za bela lepila, ter lepila ki se redčijo z vodo kos 13,90

101 190 202 sivi valjček iz moos gume za bela lepila, tudi za lepila z dodatkom trdilca, škrobna lepila in ostala lepila, 
ki se lahko redčijo z vodo, zaradi rebraste površine je nanos količine lepila tanjši 
(za lepljenje furnirja) 

kos 18,90

101 190 203 valjček iz umetne mase, bel univerzalni valjček, primeren za vse vrste lepil, tudi za bela lepila kos 3,90

101 190 204 valjček iz gume, rjav odporen valjček na trda topila, primern za vse vrste topil kos 28,90

Nanašalni valjček

 

valjček iz penaste gume valjček iz moos gume valjček iz umetne mase valjček iz gume

os iz PVC nosilec iz umetne mase

aluminijasti dozirni valjček medeninasti vijak

  
Št. artikla Označitev Primerno za EM Cena v EUR

101 190 205 os iz PVC, 75 mm valjček za lepljenje 75 kos 10,90

101 190 209 nosilec iz umetne mase valjček za lepljenje 75 kos 9,90

101 190 207 aluminijasti dozirni valjček valjček za lepljenje 75 kos 18,90

101 190 195 os iz PVC, 150 mm valjček za lepljenje 150 kos 10,90

101 190 196 nosilec iz umetne mase valjček za lepljenje 150 kos 9,90

101 190 197 aluminijasti dozirni valjček valjček za lepljenje 150 kos 25,90

101 190 211 os iz PVC, 200 mm valjček za lepljenje 200 kos 11,90

101 190 208 nosilec iz umetne mase valjček za lepljenje 200 kos 9,90

101 190 206 aluminijasti dozirni valjček valjček za lepljenje 200 kos 32,90

101 190 198 medeninasti vijak valjčke za lepljenje 75, 150, 200 kos 5,90

Nadomestni deli

 

od 5,90 EUR

109,90 EUR

 

Ročna črpalka za lepila, lake, barve in druge goste tekočine. 

Hitra in enostavna za montažo. Natančna pri doziranju in varčna pri porabi materiala. 
Premer ø 35 mm. 

Izvedba: za 30 kg volumenske embalaže
Potopna globina: 380-470 mm

Št. artikla Tip EM

101 190 181 velikost 2 kos

Črpalka za lepilo Easy-Pump


