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akcija

Nevtralni silikon Beko
           

Sanitarni silikon, acetat
           

 

Čistilo za lepila in tesnila Staloc odstranjuje strjene ostanke lepil in tesnilnih mas. Odstranjuje maščobo, lak, 
smolo in katran. Lahko ga uporabljate pri predmetih iz kovine, lesa, keramike, stekla, polietilena, polipropilena. 
Izdelek med drugim zanesljivo odstranjuje tesnilni material, ostanke bencola, barve in maziv.

Ni primerno za: 
občutljive umetne mase kot so npr. PVC, sintetika, linolej itd.
 
Št. artikla Vsebina ml Pakiranje EM Cena v EUR

110 643 410 400 pločevinka kos 9,68

Čistilo za lepila in tesnila SQ-740

Glavno področje uporabe: sanitarije in zasteklitve.

Področja uporabe: zasteklitve, zatesnitve, popravila v sanitarijah, priključne reže.

Ni primeren za: izdelavo akvarijev, za marmor oz. naravni kamen.

Pozor: silikonov ne smemo barvati.
 
Št. artikla Barva Pakiranje Vsebina ml pak. EM

110 612 107 prozorna kartuša 310 20 kos

110 612 108 bela kartuša 310 20 kos

Nevtralno vezana silikonska tesnilna masa
Preprost za uporabo, odporen na staranje, brez vonja, visoki oprijem, trajno elastičen, odporen proti 
vremenskim razmeram in UV žarkom.

Prednosti izdelka:
• Zelo dober oprijem brez primerja na: kamnu, steklu, lesu, keramiki, jeklu, trdem PVC, ABS in betonu.

Področje uporabe:
zasteklitve, tesnjenje, popravila, priključne reže.
 
Št. artikla Barva Pakiranje Vsebina ml pak. EM

110 612 110 prozorna kartuša 310 20 kos

110 612 111 bela kartuša 310 20 kos

DARILNA AKCIJA: 
ob nakupu 3 paketov / 60 kosov silikona 
(nevtralnega ALI sanitarnega), prejmete brezplačno 
1 kos čistila za lepila in tesnila SQ-740.

3 x paket / 60 kos silikona 

= 1 x čistilo brezplačno

2,29 EUR

2,29 EUR
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akcija

 

Lopatica je izdelana iz gibljive umetne mase, za pritisk svežega tesnila na površino. 
Za čisto in enakomerno gladko tesnilno površino.
 
Št. artikla Barva Material Vsebina kos EM

101 192 249 modra umetna masa 4 kos

Set lopatic za fugiranje tesnil

 

Univerzalna lopatica za kit in tesnilne mase. Lopatica je izdelana iz gibljive umetne mase, 
za pritisk svežega tesnila na površino. Za čisto in enakomerno gladko tesnilno površino.
 
Št. artikla  EM

101 192 248  kos

Izravnalna lopatica

 

Ekstremno obstojna aluminijasta stiskalnica z vrtljivo cevjo. Primerna za zelo goste 
mase. Lahka uporaba, 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

Brezšivna fi no pletena najlonska rokavica s premazom iz nitril mikropene in nopki na notranji strani 
rokavice.  Visoka odpornost proti obrabi, odlično prileganje na dlan, zračne. Varni prijem tudi 
pri gladkih predmetih. Dobro tipanje, odporne na tekočine, dobra obstojnost na olja in masti. 
Testirano za škodljive snovi v skladu z Ökotex standardom 100.
Področje uporabe: montaža in logistika.

Material: 96% najlon/4% elastan
Premaz: nitril mikro pena z nitril nopki
Norma: EN 388
Kategorija: kategorija II

Št. artikla Velikost Barva Koda barve EM

101 175 430 8 siva/črna oranžna par

101 175 431 9 siva/črna bela par

101 175 432 10 siva/črna rumena par

Zaščitne rokavice Multi Flex
                      

EN 388

4131X
 

Pištola za kartuše Super Profi 

Profesionalna kakovost, vrhunska izvedba, ojačano prestavno razmerje omogoča 
enakomeren pritisk in brezstopenjski potisk. Vrtljiva posoda kartuše zagotavlja 
optimalno upravljanje v vsakem položaju, utrjena potisna palica, medeninasto ogrodje 
za dolgo življenjsko dobo, ergonomsko oblikovana sprožilna ročica iz aluminija za 
neutrudno delo, za 310 ml kartuše.
 
Št. artikla Material Uporaba za EM

101 163 998 kovina 310 ml kartuše kos

6,99 EUR

10,99 EUR

1,89 EUR

9,99 EUR

29,99 EUR


