
SI
2017



2

Lakirna kabina01
2

Lakirna kabinaLakirna kabina0101



Naši viri so omejeni, naša poraba pa narašča. Recikliranje odpadkov in 
izdelava novih izdelkov, zmanjšanje onesnaževanja z uporabo boljših, 
ampak manjših količin izdelkov za enako nanašanje, nadomeščanje 
okolju škodljivih izdelkov, kot so izdelki na osnovi topil z alternativnimi 
izdelki na osnovi vode, ne bo samo izziv, ampak tudi realnost. 

S pomočjo Finixe se je Chemicar Europe zavzel za ekologijo; vsak dan 
izboljšujemo naše izdelke z namenom manjše porabe in iščemo rešitve 
tradicionalnih izdelkov na bazi topil z visoko učinkovitimi vodnimi 
alternativami. 

Čas je, da 
začnemo skrbeti 

za naš planet.

  V novem katalogu odkrijte naše obstoječe, 
kot tudi nove produkte ter uživajte v 

spreminjanju našega planeta tako, da 
popravljamo avtomobile na pravilen način!
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FPS Lakirni sistem
 ▪ Mešalni pokrov je primeren za lončke 650ml, 400ml in 900ml.
 ▪ Sistem se lahko namesti direktno na lakirno pištolo s hitrim 
spajanjem.

 ▪ Ni izgube laka/ostankov: mešalni lonček se lahko med lakiranjem 
popolnoma izprazni.

 ▪ Velik prihranek denarja in časa pri čiščenju lakirnih pištol.
 ▪ Primeren za lake na osnovi topil in vode.
 ▪ Na voljo v dveh kvalitetah 125μm (zeleni) in 190μm (beli).
 ▪ V kompletu s cedilom in vgrajenim pokrovom.
 ▪ Mešalni pokrovi in mešalni lončki se prodajajo ločeno, kar pomeni 
prihranek pri lakiranju, saj se praktično vse porabi!

 ▪ Enostavno polnjenje.
 ▪ Posamezno pakiranje v plastični embalaži v paketu po 50 kosov v 
priročnem dispenzerju.

 ▪ Možna mešalna razmerja: 2:1/3:1/4:1/5:1/6:1/7:1/8:1/9:1/10:1
/12:1.

 ▪ Obstajajo različni adapterji za različne vrste lakirnih pištol.
 ▪ Začetni paket vsebuje: 50 mešalnih lončkov 650ml + 50 FPS 
(125μm ali 190μm) + 10 plastičnih mešalnih palčk (GAC 1000) Štirje različni 

pokrovi, ki 
ustrezajo vsem 
našim lončkom

Lakiranje do 
zadnje kapljice, 
zaradi unikatnega 

lijaka v obliki 
dežnika

Patentiran 
dizajn

Lakiranje do Lakiranje do Lakiranje do Lakiranje do 
zadnje kapljice, zadnje kapljice, 
zaradi zaradi unikatnega unikatnega 

lijaka v obliki lijaka v obliki 
dežnikadežnika

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

FPS 0400125 Mešalni pokrovi 400ml 125µm 50 kosov - zeleni 8 80

FPS 0400190 Mešalni pokrovi 400ml 190µm 50 kosov - beli 8 80

FPS 0650125 Mešalni pokrovi 650ml 125µm 50 kosov - zeleni 8 80

FPS 0650190 Mešalni pokrovi 650ml 190µm 50 kosov - beli 8 80

FPS 01 FPS adapter M16 z notranjim navojem X X

FPS 02 FPS adapter M16 z zunanjim navojem X X

FPS 03 FPS adapter 3/8 z notranjim navojem X X

FPS 04 FPS adapter 3/8 z zunanjim navojem X X

FPS 05 FPS adapter 1/4 z zunanjim navojem X X

FPS 06 FPS hitri adapter 1/4 X X

FPS 07 FPS adapter M12 z zunanjim navojem X X

FPS 08 FPS hitri adapter 1/4 mini X X

FPS 09 FPS adapter 18 mm, 1,5 mm navoj X X
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Oglejte si fi lm
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ZNAMKA MODEL Adapter
AccuSpray PerforMax 05-100 Primer FPS 02
ADIR Gravity Series FPS 01
Advantage 90115 FPS 01
Aerometal 2016 FPS 05

2015 ECO&T FPS 05
2100 ECO&T FPS 05
Super Fura 34 FPS 05
Victoria 92 FPS 05

AES 150 FPS 01
AirGunsa AZ3 HTE 2 FPS 08

AZ3 THE/AZ3 HV FPS 05
AirVerter GG-100 FPS 01
AmPro AR6025 FPS 01
ANI F1-s HPS FPS 03
Astro M-Star/Quantum Ultra Light/Star QUL FPS 01
Asturo ECO/S and ECO/SX FPS 01

Gravity Series FPS 05
ATD 6900 Series and Gravity Series FPS 01
ATD Leonardo 6865/6872/6913/6914/6915/6918 FPS 02

6910 Mini FPS 05
Binks 630/95G/M1-G/MGI 1.8 Primer/SV-

100 Gravity
FPS 03

Cub SLG Mini Gravity FPS 04
C.A. Technologies Jaguar 300C FPS 01

Jaguar 100C/J100H/SLP/300C/Tech-
line T3

FPS 01

Campbell Hausfeld DH-6500/7800/7900 FPS 01
CAPspray 3100 Gravity Series FPS 01
CarQuest ProValue 2304-PV/2304-PV FPS 01
Central Pneumatic Gravity Series FPS 01
Cornwell PSG-1400 FPS 01
Craftsman 9-15531 FPS 01
Dart Products AB17G/h827a/881a FPS 01
Defynik Gravity Series FPS 07
DeVilbiss Compact ITW/Finishline/GFHV510/

GFP/GFV/Gpi
FPS 04

GTI FPS 03
GTI/GTI PRO FPS 04
J.G.A/J.G.V./M.B.C./M.G.M. FPS 03
MGPi + C62/PRI/SR I mini FPS 04
Compact 506 FPS 03
Compact 506 gravity FPS 03
Compact 510 Trans Tech Gravity FPS 03
Compact Mini HVLP and Trans Tech FPS 04
CVi 620G/CVi 620GW/dRd/EXL 620G FPS 03
Finishline FLG4 gravity models FPS 03
Finishline FLG-6 Series FPS 03
GFG-5 and 6 series FPS 03
GFHV-510/JGA-535G/JGA-635G FPS 03
PRi 601G Primer FPS 03
Sri Mini/Pro Mini/SRiW Mini FPS 04
TEKNA/TEKNA Copper/Prolite/Quick-
Clean

FPS 03

Dura-Block 007 Extreme Performance/AF900K FPS 01
DUX Gravity Series FPS 07
Ecco 652-S FPS 03
Eminent E13 FPS 05
Evercraft (NAPA) BK7703758 FPS 01

SPG 500/SPG 501/SPG 518/SPG 525 FPS 01

ZNAMKA MODEL Adapter
Goni 321 FPS 01
Graco Delta GF FPS 03

LT200/LT300 FPS 01
Grip H827W FPS 01
Grizzly H7669 FPS 01
Husky HDS-780/HDS-790/HDS-890 Pro FPS 01
Ingersol Rand 210G/270G FPS 01
Iwata AZ3 HTE 2 FPS 08

LPA 94/LPH 400 FPS 01
LPA-94/VX929/VXL949 Primer FPS 01
LPH-300 FPS 05
LPH400 LV/LVB/LVX/440 PRIMER FPS 01
Supernova LS-400/Supernova WS-
400

FPS 08

VXL 949 FPS 01
W300/W300LV FPS 05
W400 LVC 90 FPS 03
W400/400LV/400WB/WR-400 FPS 01

Jonnesway JA-6111 FPS 01
Kobalt (Lowe's) KC-566CG/KC-577HG/AIR86 and 88 FPS 01
Krautzberger Mignon 3 FPS 07
Kremlin Hti-G/M21-G/M22 FPS 05
Mac Econocoat/SG1250/SG1300 FPS 01

SG610K FPS 03
Mark I AF7003 FPS 01
Matco Gravity Series FPS 01

MTPGHE13/MTPGHE15 FPS 02
Max Air W98 FPS 01
MSB Gravity Series FPS 01
M-Star Gravity Series FPS 01
NESCO 880 FPS 02

840/868/870 FPS 01
Nikota HVLP-G FPS 01
OPTIMA 500 FPS 03

400/500/601/800/900 FPS 03
Porter-Cable PSH-1 and 3 FPS 01
PRO-TEK 2600/4000GH/764x FPS 01
ProValue (Carquest) 2304-PV and 2305-PV FPS 01
Sagola 3300-G FPS 07

403G/4100G/433G/434G/444G/
450G/mini extr

FPS 07

4400 and 4500 Extreme FPS 09
MODEL 71 and 75 FPS 03

ZNAMKA MODEL Adapter
SATA ALL QCC ALL QCC ALL QCC FPS 06

HVLP 3000 FPS 06
JET B NR 95 HVLP FPS 01
JET RP FPS 02
JET90/S FPS 02
KLC B-HVLP FPS 02
KLC P FPS 02
KLCB-RP FPS 02
MC 93 FPS 07
MCB FPS 02
NR 2000 FPS 06
NR 2000/DIGITAL FPS 02
NR 92 HVLP FPS 01
RP 3000 FPS 06

SATA RP DIGITAL FPS 02
KLC-B FPS 02
KLC-P FPS 02
KLC-RP FPS 02
KL-Primer FPS 07
LM 2000 B FPS 02
LM 2000 K FPS 02
LM-92 FPS 02
MCB Primer FPS 02
MCB-90 FPS 02
MCB-93 FPS 07

SATAjet 90/90-2 HVLP/90-2 RP FPS 02
B/NR-92/NR-95 FPS 01
NR 2000 RP and HVLP FPS 02

SEM 71001 Pro-Tex Truck Bed Liner Gun FPS 03
Sharpe Cobalt HVLP (Euro) FPS 03

FX-200 Conventional/FX-300 HVLP FPS 01
Smart (Finishmaster) Spray Gun Kit (Std) FPS 01
Spitznagel W2000A FPS 01
Spray-It 522 FPS 01
Star III FPS 01
Sunex 9002A/9004A FPS 01
Titan Vaper 1.4mm Base/Clear/1.7mm Primer FPS 01
TranStar 6613/6614/6617 FPS 01
Trem Pro Gravity Series FPS 01
U-Pol Maximum FPS 01
Walcom Genesi FPS 02

other FPS 07
Walther Pilot Pilot IV/Pilot Maxi/Pilot Mini HD/Pilot 

Mini MD
FPS 05

861-C/863/881H/904H/H881W FPS 01
878/827-C FPS 02

Warwick 861-C/863/881H/904H/H881W FPS 01
878/827-C FPS 02

FPS 01 FPS 02 FPS 03 FPS 04 FPS 05 FPS 06 FPS 07 FPS 08 FPS 09
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FPS Začetni paket
 ▪ 50 mešalnih lončkov 650ml + 50 FPS (190μm) 
+ 10 plastičnih mešalnih palčk (GAC 1000).

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

FPS 
065012500

Začetni paket mešalnega sistema: 50 mešalnih 
lončkov 650ml
+ 50 FPS (125µm) + 10 plastičnih mešalnih palčk 
(GAC 1000)

1 45

FPS 
065019000

Začetni paket mešalnega sistema: 50 mešalnih 
lončkov 650ml
+ 50 FPS (190µm) + 10 plastičnih mešalnih palčk 
(GAC 1000)

 1 45

SPG 60 Kovček za lakiranje
 ▪ 2 x SPG 500 - Lakirna pištola LVLP CC 500 (črni 
krom), šoba 1.3mm, univerzalna aplikacija.

 ▪ 1 x SPG 500 - Lakirna pištola LVLP CC 500 (črni 
krom), šoba 1.8mm, univerzalna aplikacija.

 ▪ 1 x standardni lonček za pištolo.
 ▪ 3 x FPS 01 - FPS adapter z M16 notranjim navojem.
 ▪ 10 mešalnih lončkov 650ml.
 ▪ 5 x mešalni pokrovi zeleni - 125μm.
 ▪ 5 x mešalni pokrovi beli - 190μm.
 ▪ 1.3, 1.5, 1.8 in 2.0mm šobe na voljo tudi posamično.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

SPG 60 Kovček za lakiranje 1 x

FPS-sistem

Takoj preizkusite FPS 
sistem, začetni paket s 

kovčkom.

11
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PAL

4545

4545

FPS-sistemFPS-sistem

Takoj preizkusite FPS Takoj preizkusite FPS 
sistem, začetni paket s sistem, začetni paket s 

kovčkom.kovčkom.
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MCB Črn lonček

MCU Nepotiskani lonček

12

01 Mešalni lončki in dodatki

MCB

MCU

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

MCB 0400 črn lonček - 400ml - 200 kosov 1 60

MCB 0650 črn lonček - 650ml - 200 kosov 1 40

MCB 1300 črn lonček - 1300ml - 200 kosov 1 24

MCB 2240 črn lonček - 2240ml - 200 kosov 1 18

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

MCU 0400 Nepotiskan lonček - 400ml - 200 kosov 1 60

MCU 0650 Nepotiskan lonček - 650ml - 200 kosov 1 40

MCU 1300 Nepotiskan lonček - 1300ml - 200 kosov 1 24

MCU 2240 Nepotiskan lonček - 2240ml - 200 kosov 1 18

Odstranite odvečne pigmente v mešanici ali natančno 
dodajte vodo s PIP 03 ali SIP 1000.

SIP 1000/PIP 03 Pipeta & Sifon

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

PIP 03 Pipeta - 3ml - 500 kosov 1 X

SIP 1000 Sifon - 1L - 6 kosov 1 16

MC(B)L Pokrovi za Finixa mešalne 

lončke
Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

MCL 0400 Pokrov za mešalni lonček - 400ml - 10x50 kosov 1 60

MCL 0650 Pokrov za mešalni lonček - 650ml/900ml - 10x50 
kosov

1 40

MCL 1300 Pokrov za mešalni lonček - 1300ml - 8x50 kosov 1 24

MCL 2240 Pokrov za mešalni lonček - 2240ml - 8x50 kosov 1 18

MCLS 0400 Pokrov za mešalni lonček - 400ml - 2x50 kosov X 154

MCLS 0650 Pokrov za mešalni lonček - 650ml/900ml - 2x50 
kosov

X 130

MCLS 1300 Pokrov za mešalni lonček - 1300ml - 2x50 kosov X 60

MCLS 2240 Pokrov za mešalni lonček - 2240ml - 2x50 kosov X 50

MCBL 0400 Pokrov za črn lonček - 400ml - 10x50 kosov 1 60

MCBL 0650 Pokrov za črn lonček - 650ml/900ml- 10x50 
kosov

1 40

MCBL 1300 Pokrov za črn lonček - 1300ml - 8x50 kos. 1 24

MCBL 2240 Pokrov za črn lonček - 2240ml - 8x50 kos. 1 18

MCD 50 Dispenzer za mešalne lončke in pokrove 1 50

PIP 03

SIP 1000

MCD 50
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MCP Potiskani mešalni lončki
 ▪ Pregledno potiskan lonček.
 ▪ 10 različnih mešalnih razmerij.
 ▪ Možnih 5 različnih prostornin: 400cc, 650cc, 1300cc, 
2240cc in 5000cc.

 ▪ Dno, zaščiteno pred ohladitvijo med mešanjem.
 ▪ Stranske opore za lažje ločevanje.
 ▪ Na zimo odporna plastika.
 ▪ Dispenzer iz pocinkanega jekla, dobavljiv posebej. 
(MCD 50)

 ▪ Pokrovi z boljšim zapiranjem.
 ▪ Na voljo tudi kot embalaža za shranjevanje laka v ne-
prozorni črni plastiki.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

MCP 0400 Potiskani mešalni lončki - 400ml - 200 kosov 1 60

MCP 0650 Potiskani mešalni lončki - 650ml - 200 kosov 1 40

MCP 1300 Potiskani mešalni lončki - 1300ml - 200 kosov 1 24

MCP 2240 Potiskani mešalni lončki - 2240ml - 200 kosov 1 18

MCP 5000 Potiskani mešalni lončki - 5000ml - 40 kosov 1 18

MCP 0900 Potiskani mešalni lončki - 900ml - 200 kosov 1 20Novo

13
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GAC

MPP

MPP/GAC Mešalne palčke 

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

MPP 0250 Plastične mešalne palčke 20cm - 3 x 250 kosov 6 96

MPP 02501 Plastične mešalna palčka 20cm - 8 x 250 kosov x 16

GAC 0250 Plastične mešalna palčka 23cm - 250 kosov 1 100

GAC 1000 Plastične mešalna palčka 23cm - 1000 kosov 1 50

 ▪ Ta “zavita” perforirana oblika omogoča mešanje vaših lakov 
hitreje, kot običajne metode.

 ▪ Dobavljivo v 2 dimenzijah, standardna in večja izvedba s 
trdim oprijemom.

 ▪ Dimenzije: standardna 20cm, večja 30cm.

Škatla

11

11

100100

5050

Škatla PAL

6060

GACGAC

MPPMPP

11

11 1818

11 2020

2424

1818

1818

2020

6060

4040

2424

GACGAC

MCP

NOVO
MCP 0900

Na voljo od 1. januarja 2017
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GAD Črna plastična (PE) embalaža 
za lake

MAK 00 Čistilni set za lakirne pištole

 ▪ Črna embalaža ne prepušča svetlobe, zato je idealna 
za shranjevanje lakov na vodni osnovi (UV-odporna).

 ▪ Vsaka embalaža ima pokrov, ki preprečuje izlivanje 
zmešanih lakov med transportom.

 ▪ Odobreno s strani UN; primerno in testirano za cestni 
prevoz lakov na vodni osnovi.

 ▪ Primerno za dolgotrajno shranjevanje lakov na vodni 
osnovi.

 ▪ Popolni čistilni set orodij za čiščenje in vzdrževanje 
lakirnih pištol.

 ▪ Set je sestavljen iz 8 krtačk za čiščenje notranjosti, 3 
majhnih krtačk z držalom in eno veliko krtačko za zu-
nanjost, 6 igel z držalom za čiščenje šob in stekleničko z 
mazilom za vzdrževanje gibljivih delov.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

GAD 00500 Črna plastična embalaža za lake s 
pokrovom 500ml - 312 kosov

1 16

GAD 01000 Črna plastična embalaža za lake s 
pokrovom 1l - 140 kosov

1 16

GAD 03000 Črna plastična embalaža za lake s 
pokrovom 3l - 45 kosov

1 16

GAD 05000 Črna plastična embalaža za lake s 
pokrovom 5l - 30 kosov 

1 16

GAD 10000 Črna plastična embalaža za lake s 
pokrovom 10l - 12 kosov

1 16

Rešitev problemov za ne-barvni program avtoreparatureRešitev problemov za ne-barvni program avtoreparature

TUB 60 Embalaža s čopičem
 ▪ Plastična embalaža s pokrovom z vgrajenim 
čopičem za majhne popravke.

 ▪ Vsebujejo plastične kroglice, kar naredi korekturo 
primerno za lake na vodni osnovi in osnovi topil.

 ▪ Pol-prozorna.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

TUB 60 Embalaža s čopičem 50ml - 60 kosov 10 160

TUB 61 Embalaža s čopičem
 ▪ Plastična embalaža s pokrovom z vgrajenim 
čopičem za majhne popravke.

 ▪ Vsebujejo plastične kroglice, kar naredi korekturo 
primerno za lake na vodni osnovi in osnovi topil.

 ▪ Prozorna.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

TUB 61 Embalaža s čopičem 20ml - 100 kosov 10 120

GAD

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

MAK 00 Čistilni set za lakirne pištole 20 X
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Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

GAD 00500 Črna plastična embalaža za lake s 
pokrovom 500ml - 312 kosov

1 16

GAD 01000 Črna plastična embalaža za lake s 
pokrovom 1l - 140 kosov

1 16

GAD 03000 Črna plastična embalaža za lake s 
pokrovom 3l - 45 kosov

1 16

GAD 05000 Črna plastična embalaža za lake s 
pokrovom 5l - 30 kosov 

1 16

GAD 10000 Črna plastična embalaža za lake s 
pokrovom 10l - 12 kosov

1 16

BBF 10

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

NVZ 0125 Premium nylon cedila za lake 
125µm - 4 x 250 kosov v kartonu

1 30

NVZ 0125100 Premium nylon cedila za lake
125µm - 100 kosov v dozirniku

6 168

NVZ 0125250 Premium nylon cedila za lake
125µm - 250 kosov v dozirniku

4 112

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

NVZ 0190 Premium nylon cedila za lake
190µm - 4 x 250 kosov v kartonu

1 30

NVZ 0190100 Premium nylon cedila za lake
190µm - 100 kosov v dozirniku

6 168

NVZ 0190250 Premium nylon cedila za lake
190µm - 250 kosov v dozirniku

4 112

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

NVZ 0280 Premium nylon cedila za lake
280µm - 4 x 250 kosov v kartonu

1 30

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

NVZ 0226 Premium nylon cedila za lake
226µm - 4 x 250 kosov v kartonu

1 30

NVZ 0400 Premium nylon cedila za lake
400µm - 4 x 250 kosov v kartonu

1 30

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

BBF 10 Cedila za gravitacijske lakirne pištole 275μm 
- 10 kosov

100 X

NVZ Cedila za lake

BBF 10 Cedila za lakirne pištole z 
lončkom zgoraj

 ▪ Cedila za lake v premium in standardni kvaliteti.
 ▪ Cedila za lake, groba (280μm) ZELENE barve.
 ▪ Cedila za lake, fi na (190μm) RDEČE barve.
 ▪ Cedila za lake, izredno fi na (125μm) MODRE barve.
 ▪ Vsa cedila za lake so na voljo v 3 različnih pakiranjih: 
4x250 kosov, 250 kosov ali 100 kosov.

 ▪ Sedaj na voljo tudi v 226μm in 400μm.
 ▪ Cedila za lake so primerna za uporabo v kombinaciji 
z laki na osnovi topil in vodni osnovi.

 ▪ Nylon cedila so kvalitetna.
 ▪ Odlična nylon mreža.
 ▪ Natančno fi ltriranje.
 ▪ Na tržišču ni enakih!

 ▪ Plastična cedila za lake so izdelana tako, da jih vstavimo 
v odsesovalni kanal lončka lakirne pištole z lončkom 
zgoraj.

NVZ 0190 Cedila za lake 190 µm
FINA

NVZ 0125 Cedila za lake 125 µm
IZREDNO FINA

NVZ 0280 Cedila za lake 280 µm
GROBA

NVZ 0226-0400 Cedila za lake 226-400 µm

VerfzeefjesCedila za lake
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Zaščitite vaše 
vlaganje z linijo za 

zaščito lakirne kabine 
& tlačne posode

ALI 

 Obdelajte 
večje površine 
s prozornim in 

pokrivnim lakom

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

SPG 80 10l tlačna posoda z 10m cevjo
+ lakirna pištola 1.80mm

1 20

SPG 81 Šoba 1.8mm za lakirno pištolo SPG 80 1 X

SPG 82 Set cevi 10m za lakirno pištolo SPG 80 1 X

SPG 81K1.2 Set lakirne pištole 1.2mm 1 X

SPG 81K1.5 Set lakirne pištole 1.5mm 1 X

SPG 81K1.8 Set lakirne pištole 1.8mm 1 X

SPG 81K2.0 Set lakirne pištole 2.0mm 1 X

SPG 80 vsebuje 
lakirno pištolo s 

1.8mm šobo in 
10m cevjo

Tlačna posoda in dodatki

 ▪ Najboljša rešitev za nanašanje premaza za kabine. 
V kombinaciji z aluminijasto pištolo, podaljšano 
10m dvojno zračno/barvno cevjo in pocinkanim 
prašno barvanim aluminijastim 10l tlačnim loncem, 
vam omogoča enostavno nanašanje kateregakoli 
primerja, baze ali akrila na vodni osnovi ali na osnovi 
topil. Idealno za hitro nanašanje premaza za zaščito 
kabine z najboljšim rezultatom.

 ▪ Na voljo tudi set pištole za SPG 81: šoba, igla in 
zračna kapa.

SPG 80 10L tlačna posoda
Koda

SPG 80SPG 80 10l tlačna posoda z 10m cevjo10l tlačna posoda z 10m cevjo
+ lakirna pištola 1.80mm+ lakirna pištola 1.80mm

SPG 81SPG 81 ŠŠoba 1.8mm za lakirno pištolo SPG 80oba 1.8mm za lakirno pištolo SPG 80

SPG 82SPG 82 Set cevi 10m za lakirno pištolo SPG 80Set cevi 10m za lakirno pištolo SPG 80

SPG 81K1.2SPG 81K1.2 Set lakirne pištole 1.2mmSet lakirne pištole 1.2mm

SPG 81K1.5SPG 81K1.5 Set lakirne pištole 1.5mmSet lakirne pištole 1.5mm

SPG 81K1.8SPG 81K1.8 Set lakirne pištole 1.8mmSet lakirne pištole 1.8mm

SPG 81K2.0SPG 81K2.0 Set lakirne pištole 2.0mmSet lakirne pištole 2.0mm

SPG 80 vsebuje SPG 80 vsebuje 
lakirno pištolo s lakirno pištolo s 

1.8mm šobo in 1.8mm šobo in 
10m cevjo10m cevjo

Tlačna posoda in dodatkiTlačna posoda in dodatki

Najboljša rešitev za nanašanje premaza za kabine. Najboljša rešitev za nanašanje premaza za kabine. 
V kombinaciji z aluminijasto pištolo, podaljšano V kombinaciji z aluminijasto pištolo, podaljšano 
10m dvojno zračno/barvno cevjo in pocinkanim 10m dvojno zračno/barvno cevjo in pocinkanim 
prašno barvanim aluminijastim 10l tlačnim loncem, prašno barvanim aluminijastim 10l tlačnim loncem, 
vam omogoča enostavno nanašanje kateregakoli vam omogoča enostavno nanašanje kateregakoli 
primerja, baze ali akrila na vodni osnovi ali na osnovi primerja, baze ali akrila na vodni osnovi ali na osnovi 
topil. Idealno za hitro nanašanje premaza za zaščito topil. Idealno za hitro nanašanje premaza za zaščito 
kabine z najboljšim rezultatom.kabine z najboljšim rezultatom.
Na voljo tudi set pištole za SPG 81: šoba, igla in Na voljo tudi set pištole za SPG 81: šoba, igla in 

10L tlačna posoda10L tlačna posoda
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Oglejte si fi lm
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Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

SPG 500 Lakirna pištola CC 500 (črni krom), 
brez šobe

10 120

SPG 500C Lonček s spodnjim navojem za 
lakirne pištole - 500ml

1 X

SPG 500K1.3 Komplet lakirne pištole CC500 šoba, 
igla, komplet zračnih kap 1.3mm

1 X

SPG 500K1.5 Komplet lakirne pištole CC500 s 
šobo in iglo ter kompletom zračnih 
kap 1,5mm

1 X

SPG 500K1.8 Komplet lakirne pištole CC500 šoba, 
igla, komplet zračnih kap 1.8mm

1 X

SPG 500K2.0 Komplet lakirne pištole CC500 šoba, 
igla, komplet zračnih kap 2.0mm

1 X

SPG 500K2.5 Komplet lakirne pištole CC500 šoba, 
igla, komplet zračnih kap 2.5mm

1 X

SPG 100 Lakirna pištola za delna popravila 
CC100 (črn krom) šoba 0,8mm

20 X

SPG 100C Lonček s spodnjim navojem - 100ml 1 X

SPG 100K0.8 Komplet lakirne pištole CC100 šoba, 
igla, komplet zračnih kap
0.8mm

1 X

SPG 100K1.0 Komplet lakirne pištole CC100 šoba, 
igla, komplet zračnih kap 1.0mm

1 X

SPG 100K1.1 Komplet lakirne pištole CC100 šoba, 
igla, komplet zračnih kap 1.1mm

1 X

SPG 100K1.2 Komplet lakirne pištole CC100 šoba, 
igla, komplet zračnih kap 1.2mm

1 X

EQU 85 Magnetno stojalo za lakirno pištolo 5 X

SPG 100/500 Lakirne pištole
 ▪ Ergonomski oprijem.
 ▪ Minimalna možnost odvečnega laka, maksimalna 
učinkovitost prenosa.

 ▪ LVLP tehnologija preko 74% učinkovitost prenosa. 
 ▪ Lahko se uporablja tako za lake osnovi vode, kot tudi topil.
 ▪ Lahko anodizirano aluminijasto telo.
 ▪ Potreben pritisk zraka: med 1.8 in 2.2 bara.
 ▪ Posebej na voljo: set igel iz nerjavečega jekla.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

RJE 20 Zračne pištole - 1 kos. 100 X

RJE 21 Zračne pištole - Orion - 1 kos. 100 X

Rubber Jet je zračna pištola za uporabo na spojki 
zračne cevi. Gumijasta konica omogoča neposredno 
usmerjanje zračnega pretoka.

RJE Zračne pištole

EQU 85

EQU 024

WJE

Lakirna pištola in dodatki

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

WJE 05 Windjet šobe (brez spojke) X X

EQU 024 Windjet WJE 05 10 X

 ▪ Windjet zračne šobe omogočajo hitrejši pretok 
zraka.

 ▪ Šobe so iz ABS plastike, izdelane za hlajenje, 
sušenje in čiščenje z roko ali na fi ksnem stojalu.

 ▪ Idealno za sušenje lakiranih delov z vodnimi laki pri 
manjših popravilih.

WJE Windjet šobe

RJE 21

RJE 20
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DDD 00 Črni 3D lakirni plastični vzorec
 ▪ Za testiranje barv s posebnimi učinki.
 ▪ Črn plastični vzorec z režo za obešanje.
 ▪ Dimenzije (dxšxv): 230mm x 130mm x 45mm.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

DDD 00 Črni 3D lakirni plastični vzorec - 35 kosov 1 30

Lakirna pištola in dodatki
SSP Ploščice za vzorčno 
lakiranje in ostali dodatki

 ▪ Kovinske ploščice, bele ali sive s črno linijo po sredini.
 ▪ Dimenzije: 105mm x 150mm.
 ▪  Polnilni sistem za 250 ploščic z ali brez ovojnic. Sistem vsebuje 
en plastičen zaboj z 6 nastavljivimi razpredelniki, 32 praznih 
nalepk in označevalec za pisanje opomb na zadnjo stran ploščic. 
(SSP 40)

 ▪  Magnetno držalo (vilice) in magnetno stojalo za brezročno 
rokovanje z lakirnimi vzorci. (SSP 50)

 ▪ Sušilna pečica za lakirne vzorce združuje infra sušenje z zračnim 
sušenjem in na ta način simulira topel zrak znotraj lakirne 
kabine za optimalne rezultate. Sušilec za lakirane vzorčke je 
primeren za sušenje lakov na vodni osnovi in osnovi topil. 
Sušilec ima zračni ventil, merilec temperature in časa. Moč infra 
žarnic je 300W, električne specifi kacije so 220V, 1.5A, 50Hz in 
vhodni pritisk mora biti 3 bare. (ILO 10)

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

SSP 00 Lakirna vzorčna ploščica - bela - 5 x 100 kosov 1 108

SSP 01 Lakirna vzorčna ploščica - siva - 5 x 100 kosov 1 108

SSP 02 Lakirna vzorčna ploščica - temno siva
5 x 100 kosov

1 108

SSP 42 Ovojnice za lakirne vzorčne ploščice - 250 kosov 1 84

SSP 40 Zabojnik za shranjevanje vzorčnih ploščic 1 X

SSP 50 Nosilec in stojalo za vzorčne ploščice 1 X

ILO 10 Sušilna pečica za sušenje lakirnih vzorčnih ploščic 1 60

ILO 48 Nadomestna žarnica IR 3000W za 1 X

SSP 00 - 01 - 02
SSP 42

SSP 50

SSP 40ILO 10 

SSP 42SSP 42
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02 Razmaščevalec na vodni osnovi

01 Odstrani ostanke soli in mila
Z uporabo dveh krp, vodni razmaščevalec odstrani 
vse nečistoče iz površine in ne pušča sledi.

04 Ne poškoduje gume in plastike
Vodni razmaščevalec ne vpliva na gumo ali plastiko, medtem ko 
razmaščevalec na osnovi topil skoraj vedno poškoduje površino. 

02 Za uporabo ne potrebujemo 
zaščitne maske in rokavic

Poleg tega, da je vodni razmaščevalec prijazen 
okolju, ga lahko uporabljamo brez zaščite. 

DGR 05/25 je čistilo na vodni osnovi brez vsebnosti topil. 
Uporaben je za odstranjevanje umazanije, prahu, opilkov in 
za razmaščevanje raznih površin, kot so stari laki, transportni 
primer, ostali primerji, kovine (jeklo, aluminij in pocinkane 
dele) ter plastiko. Za odstranitev ostankov katrana ali lepila 
priporočamo uporabo razmaščevalca na osnovi topil ali 
uporabo DGR v kombinaciji s SBR, za vse ostale madeže 
(žuželke, umazanija, brusni prah, mast, prstni odtisi, opilki, …) 
nudi to čistilo na vodni osnovi veliko prednosti v primerjavi s 
čistilom na osnovi topil:

DGR Razmaščevalec na vodni osnovi

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

DGR 05 Razmaščevalec na vodni osnovi 5L 1 96

DGR 25 Razmaščevalec na vodni osnovi 25L 1 28

DGR 200 Razmaščevalec na vodni osnovi 200L 1 2

BID 00 Pipa za embalažo 20/25/30L X X

SOF 25 Razmaščevalne krpe - bele 280mm x 300mm - 100 
kosov/vedro

6 216

SOF 251 Polnilne krpe za SOF 25; krpe za razmaščevanje bele 
barve 280mm x 300mm 

1 99

Priročno orodje za razmaščevanje, zelo dobro znana SOF 19 je sedaj na 
voljo v priročnem vedru, kjer se ji lahko doda 3L DGR razmaščevalca in 
tako je krpa že pripravljena za uporabo!

SOF 25 Vedro za razmaščevanje

03 Antistatično delovanje na površini
V primerjavi z razmaščevalci na osnovi topil, vodni 
razmaščevalec popolnoma izniči kakršnokoli statično delovanje 
na površini.

DGR je izdelek 
na osnovi vode in  
ustrezno vsebnostjo 
VOC, zato je prijazen 
okolju in biološko 
razgradljiv.

SOF 25

DGR 05
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LSP 20 Tlačna pršilka
 ▪ Tlačna pršilka za pršenje raznih tekočin, kot so razmaščevalci 
in čistila.

 ▪ Odporna na topila, zaradi delov iz vitona.
 ▪ Na spletni strani obstaja Seznam specifi čnega upora.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

LSP 20 Tlačna pršilka - 1l 60 360

LSP 50 Barvni pokrovi za pršilko + držalo - 5 kos. 1 X

LSP 50 Barvni pokrovi za pršilko
Ste naveličani iskanja ustrezne in/ali napačne tlačne pršilke? 
Uporabite komplet 5 barvnih magnetnih držal in barvnih 
pokrovov, da boste organizirali svojo delavnico! Pokrovi so 
nameščeni čez pršilno šobo, tako da ne obstaja nevarnost 
umazanije med polnjenjem. Držala se lahko pritrdijo na kovino 
z močnim magnetom ali pa fi ksirajo na kakršnokoli podlago s 
pomočjo dveh vijakov.

 

Novo
LSP 50

Novo

Novo

Na spletni strani obstaja Seznam specifi čnega upora.Na spletni strani obstaja Seznam specifi čnega upora.

Opis (prodajna enota) Škatla PAL

Tlačna pršilka - 1lTlačna pršilka - 1l 6060 360360

LSP 50LSP 50 Barvni pokrovi za pršilko + držalo - 5 kos. Barvni pokrovi za pršilko + držalo - 5 kos. 11 XX



Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

SOF 11 Polirne krpe - 380mm x 400mm - dozirni 
karton - 400 kosov

1 48

SOF 19 Razmaščevalne krpe - bele 330mm x 
420mm 260 kosov 

1 90

SOF 20 Razmaščevalne krpe 330mm x 420mm - 
200 kosov 

1 90

SOF 21 Razmaščevalne krpe
300mm x 380mm - 500 kosov na roli

1 60

SOF 50 Čistilne krpe - 370mm x 400mm - dozirnik 
- 225 kosov

1 60

SOF 52 Čistilne krpe - 380mm x 320mm - dozirnik 
- 500 kosov 

1 40

SOF 60 3-slojni čistilni papir - moder 380mm x 
370mm - 1000 kosov /rola

1 40

SOF 62 2-slojni čistilni papir - beli 365mm x 
240mm - 952 kosov /rola

1 96

SOF 11 Polirne krpe
 ▪ Krpe so zelo mehke, voluminozne, brez pliša in si-
likonov.

 ▪ Uporabne tudi za čiščenje armaturne plošče.
 ▪ Na voljo perforirane na roli v dozirniku po 400 kosov.

Čistilni papir beli 2-slojni in čistilni papir modri 3-slojni za 
razna čiščenja.

SOF 60-62 Čistilni papirSOF 50-52 Čistilne krpe
 ▪ Univerzalne čistilne krpe, ki zelo dobro vpijajo.
 ▪ Enostavna uporaba glede na to, da so krpe voluminozne 
in mehke.

 ▪ Primerne za različna opravila, kot so razmaščevanje in 
čiščenje z izdelki na osnovi topil ali olj.

 ▪ Krpe so zelo vpojne in lahko zadržujejo kar največ 
čistila.

 ▪ Primerne za razmaščevalce na vodni osnovi in osnovi 
topil.

 ▪ Brez pliša, za večkratno uporabo in brez silikonov.
 ▪ Na voljo v dispenzerju po 200 kosov (SOF 20).
 ▪ Na voljo so perforirane na roli po 500 kosov (SOF 21).
 ▪ Od sedaj na voljo tudi v beli barvi (SOF 19).

SOF 19-20-21 Razmaščevalne krpe

SOF 52

SOF 50

SOF 11

SOF 19

SOF 20

SOF 21

SOF 60

SOF 62

 ▪ Zidno in talno stojalo prašno lakirano v modri barvi.
 ▪ Nastavek za trganje pomaga blokirati rolo v pravilnem 
položaju in tako lahko odtrgamo eno ali več krp.

 ▪ Za cevi premera min. FI 5cm do max. FI 7cm in dolžine 
min. 30cm do max. 37cm.

SOF 90-91 Stojalo za papir
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Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

TAK 00 Lepljive krpe ‘standardne’
80cm x 45cm - 50 kosov

1 120

TAK 01 Lepljive krpe ‘standardne’ H2O 
80cm x 45cm - 50 kosov

1 120

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

TAK 10 Lepljive krpe ‘CTI’
80cm x 80cm - 50 kosov

1 84

TAK 11 Lepljive krpe ‘CTI’ H2O 
80cm x 80cm - 50 kosov

1 84

TAK 00-01
Lepljive krpe ‘standardne’
Lepljive krpe ‘standardne’ H2O

 ▪ Edinstvena impregnacija: nikoli se ne posuši in ne vsebuje 
silikonov.

 ▪ OPOZORILO: pred uporabo krpo popolnoma razgrnite in 
nato prepognite; nežno drgnite po površini in tako bo 
krpa pobrisala ves prah.

 ▪ OPOZORILO: ne pritiskajte krpe med brisanjem, ker lahko 
prah samo premikate, namesto da bi ga obrisali.

 ▪ Lepljiva krpa z valovito površino: ko odstranimo 
zaščito, je primerna za takojšnjo uporabo.

 ▪ Idealna za velike površine.
 ▪ OPOZORILO: ne pritiskajte krpe med brisanjem, ker 
lahko prah samo premikate, namesto da bi ga obrisali.

Posebne prednosti TAK 01
 ▪ Impregnirana s snovmi na vodni osnovi: v primerjavi z 
drugimi lepljivimi krpami deluje antistatično.

 ▪ Nikoli ne pušča sledi lepila, kar bi lahko povzročilo 
reakcijo s katerimkoli barvnim premazom.

Posebne prednosti TAK 11
 ▪ Impregnirana s snovmi na vodni osnovi: v primerjavi z 
drugimi lepljivimi krpami deluje antistatično.

 ▪ Nikoli ne pušča sledi lepila, kar bi lahko povzročilo 
reakcijo s katerimkoli barvnim premazom.

TAK 10-11
Lepljive krpe ‘CTI’
Lepljive krpe ‘CTI’ H²O

Lepljiive krpe
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Posebne prednosti TAK 30
 ▪ Impregnirana s snovmi na vodni osnovi: v primerjavi z 
drugimi lepljivimi krpami deluje antistatično.

 ▪ Nikoli ne pušča sledi lepila, kar bi lahko povzročilo 
reakcijo s katerimkoli barvnim premazom.

 ▪ Idealna tudi za hitro odstranjevanje prahu s pohištva 
ali drugih gladkih površin iz lesa, kovine ali plastike.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

TAK 30 Gladke lepljive krpe
38cm x 45cm - 30x6 kosov

1 105

TAK 31 Gladke lepljive krpe
38cm x 45cm - 100x1 kosov

1 50

 ▪ Izdelana iz netkanih materialov in ne iz bombaža.
 ▪ OPOZORILO: pred uporabo krpo popolnoma razgrnite in 
nato prepognite; nežno drgnite po površini in tako bo krpa 
pobrisala ves prah.

 ▪ OPOZORILO: ne pritiskajte krpe med brisanjem, ker lahko 
prah samo premikate, namesto da bi ga obrisali.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

TAK 20 Mehke lepljive krpe
17cm x 45cm - 50 kosov

1 112

TAK 20 
Lepljiive krpe ‘mehke’

TAK 30-31
Lepljive krpe ‘gladke’

Lepljiive krpe

Unikatna antistatična formula! 
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Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

PLA 03 HDPE statična maskirna folija v škatli - zelena 
10µm
380cm x 200m

1 32

CRM 20 Standardna zaščitna folija v škatli
400cm x 150m

1 55

CRM 40 Standardna zaščitna folija v škatli
400cm x 300m

1 32

FOL 40 Zaščitna folija, ki vpija lak
400cm x 200m

1 32

FOL 45 Zaščitna folija, ki vpija lak
500cm x 120m

1 32

FOL 46 Zaščitna folija, ki vpija lak
600cm x 150m

1 18

FOL 42 Zaščitna folija, ki vpija lak
400cm x 200m

1 32

FOL 40FOL 40 Zaščitna folija, ki vpija lakZaščitna folija, ki vpija lak
400cm x 200m400cm x 200m

11

FOL 45FOL 45 Zaščitna folija, ki vpija lakZaščitna folija, ki vpija lak
500cm x 120m500cm x 120m

11

FOL 46FOL 46 Zaščitna folija, ki vpija lakZaščitna folija, ki vpija lak
600cm x 150m600cm x 150m

11

FOL 42FOL 42 Zaščitna folija, ki vpija lakZaščitna folija, ki vpija lak
400cm x 200m400cm x 200m

11

Priročno odpiranje

 ▪ Bela prozorna folija s potiskom, ki označuje stran folije 
in vpija lak. Folija je rahlo prosojna za lažje izrezovanje 
površin, ki se bodo lakirale.

 ▪ Folija je dovolj statična, da zaščiti vozilo pred odvečnim 
lakom, zložena pa je tako, da jo odvije, razgrne in reže 
ena sama oseba.

 ▪ Folija ima corona obdelavo, zato optimalno vpija lak.

FOL 40-42-45-46 
Zaščitna folija, ki vpija lak

 ▪ HDPE zaščitna folija ne vpija laka in se uporablja samo za 
zaščito.

 ▪ Folija nima corona obdelave, zato jo je potrebno 
uporabljati skupaj z zaščitnim papirjem.

PLA 03 HDPE zaščitna folija - zelena

Zaščitna folija in dodatki

Priročno odpiranjePriročno odpiranje

HDPE zaščitna folija ne vpija laka in se uporablja samo za HDPE zaščitna folija ne vpija laka in se uporablja samo za 
zaščito.zaščito.

▪▪ Folija nima corona obdelave, zato jo je potrebno Folija nima corona obdelave, zato jo je potrebno 
uporabljati skupaj z zaščitnim papirjem.uporabljati skupaj z zaščitnim papirjem.

HDPE zaščitna folija - zelenaHDPE zaščitna folija - zelena
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Lila, prosojna zaščitna folija FOL 43 ni le dobra statična 
zaščita, ki zadržuje lak na zunanji strani folije, ampak 
ima na notranji strani tudi posebno plast, ki vpija ostanke 
vode na avtomobilu. Na ta način se izognemo belim lisam 
po lakiranju. Ko prekrijemo mokro površino, je možno, 
da se vlaga po lakiranju in sušenju preseli v sloje starega 
laka, kar pusti bele lise v starem laku. Te sledi lahko 
odstranimo samo z ogrevanjem z infra grelci (poliranje 
NI REŠITEV), vsekakor je IZBOLJŠANO preprečiti kot 
zdraviti. 
Lila zaščitna folija ima naslednje prednosti, kakor vse 
ostale zaščitne folije:
 ▪ Odlična sposobnost vpijanja laka na zunanji strani, 
potiskana je s logotipom.

 ▪ Enostavno rezanje.
 ▪ Je statična, zato lahko prekrivanje opravi 1 oseba.

Koda Opis (prodajna enota)) Škatla PAL

FOL 43 Premium+ zaščitna folija za mokro površino
v škatli - lila - 400cm x 150m

1 24

EQU 70 Stojalo za zaščitno folijo enojno 1 X

Zaščitna folija in dodatki

FOL 43  Premium zaščitna folija
Opomba: 
 ▪ Folija ima omejeno sposobnost vpijanja: folija vpija 
vlago, vendar moramo moker avto pred prekrivanjem 
najprej osušiti.

 ▪ Pri prekrivanju se prepričajte, da je logotip na zunanji 
strani, samo ta stran je obdelana tako, da zadržuje lak 
in ostanke.

Nasvet: 
Če se po prekrivanju s zaščitno folijo pojavijo bele lise: 
NIKOLI ne poskušajte reševati te težave s poliranjem, 
saj se bodo lise ponovno pojavile. Pike odstranite s 
pomočjo Spectratek infrardečih kratkih valov in izginile 
bodo, kot sneg sredi poletja.

EQU 70

PAL

2424

XX
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02 Zaščitna folija in dodatki

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

DAE 035 Zaščitna folija 
35cm x 25m - 20 kosov

1 90

DAE 060 Zaščitna folija 
60cm x 25m - 16 kosov

1 90

DAE 100 Zaščitna folija
100cm x 25m - 16 kosov

1 60

DAE 120 Zaščitna folija 
120cm x 25m - 16 kosov

1 60

DAE 180 Zaščitna folija
180cm x 25m - 15 kosov

1 60

DAE 260 Zaščitna folija
260cm x 25m - 12 kosov

1 50

 ▪ Perforirana, statična zaščitna folija s trakom - za ročno 
trganje!

 ▪ Folija je obdelana za optimalno vpijanje laka.
 ▪ Primerna za desničarje.

 ▪ 40 gr/m² 
 ▪ Ker je ena stran svetleča, je odporen na lak.
 ▪ Brez prahu.
 ▪ Čist, nerecikliran.
 ▪ Na voljo v 6 različnih dimenzijah.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

MAP B 020 Zaščitni papir Kraft  
20cm x 450m 40g/m²

X 125

MAP B 030 Zaščitni papir Kraft 
30cm x 450m 40g/m²

X 75

MAP B 040 Zaščitni papir Kraft 
40cm x 450m 40g/m²

X 75

MAP B 060 Zaščitni papir Kraft 
60cm x 450m 40g/m²

X 50

MAP B 090 Zaščitni papir Kraft 
90cm x 450m 40g/m²

X 25

MAP B 120 Zaščitni papir Kraft 
120cm x 450m 40g/m²

X 25

PLA 50  Nož za zaščitno folijo - 
standarden
PLA 52  Nož za zaščitno folijo - 
premium

DAE  Zaščitna folija s
pred-obdelavo

MAP B  Zaščitni papir

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

PLA 50 Nož za zaščitno folijo - standarden 250 X

PLA 52 Nož za zaščitno folijo - premium 10 X

PLA 55 Nadomestna rezila za premium nož - 10 
kosov

10 X

MAP B
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Zaščitna folija in dodatki

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

FOL 65 Zaščita za kolesa in notranje blatnike 
88 x 58 x 20cm

X 100

FOL 66 Zaščita za kolesa in notranje blatnike 
96 x 64 x 22cm

X 100

 ▪ Zaščitna folija ne zaščiti samo kolo, ampak tudi 
celotno območje okoli koles in notranjega blatnika ter 
tako prepreči obarvanje le-teh. Z ročajema stisnite 
zaščitno folijo skupaj, vstavite pod blatnik in spustite.
Jeklena vzmet znotraj zaščitne folije bo le-to držala na 
mestu.

 ▪ Zaščitna folija prav tako preprečuje izpihovanje prahu 
izpod blatnika med samim lakiranjem.

 ▪ Na voljo v dva dimenzijah.

FOL 65-66 Zaščita za kolesa in 
notranje blatnike Uporaba TMF 80 folije pomeni velik prihranek časa 

pri klasičnem načinu zaščite pnevmatik, prav tako pa 
preprečuje snemanje pnevmatik in ponovno potrebno 
uravnoteženje, saj je folija nameščena preko pvenmatik 
in čez njihove robove.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

TMF 80 Folija za zaščito pvnevmatik 4x20 kosov v 
škatli

X 48

TMF 80 Folija za zaščito pnevmatik

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

PLA 81 Zaščita koles - 20mμ
70 x 34.5 x 90cm - 250 kosov

1 96

PLA 81 Folija za zaščito koles

Škatla PAL

100100

100100

Zaščitna folija ne zaščiti samo kolo, ampak tudi Zaščitna folija ne zaščiti samo kolo, ampak tudi 
celotno območje okoli koles in notranjega blatnika ter celotno območje okoli koles in notranjega blatnika ter 
tako prepreči obarvanje le-teh. Z ročajema stisnite tako prepreči obarvanje le-teh. Z ročajema stisnite 
zaščitno folijo skupaj, vstavite pod blatnik in spustite.zaščitno folijo skupaj, vstavite pod blatnik in spustite.
Jeklena vzmet znotraj zaščitne folije bo le-to držala na Jeklena vzmet znotraj zaščitne folije bo le-to držala na 

Zaščitna folija prav tako preprečuje izpihovanje prahu Zaščitna folija prav tako preprečuje izpihovanje prahu 

Zaščita za kolesa in Zaščita za kolesa in 
Uporaba TMF 80 folije pomeni velik prihranek časa Uporaba TMF 80 folije pomeni velik prihranek časa 
pri klasičnem načinu zaščite pnevmatik, prav tako pa pri klasičnem načinu zaščite pnevmatik, prav tako pa 
preprečuje snemanje pnevmatik in ponovno potrebno preprečuje snemanje pnevmatik in ponovno potrebno 
uravnoteženje, saj je folija nameščena preko pvenmatik uravnoteženje, saj je folija nameščena preko pvenmatik 
in čez njihove robove.in čez njihove robove.

Koda

TMF 80TMF 80

TMF 80TMF 80

PLA 81

TMF 80
13” - 23”
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Poleg poznane okrogle verzije (SPT 13-17) imamo sedaj na voljo 
še ovalno verzijo (SPT 25). Ta ponuja naslednje prednosti:
1. Za razliko od SPT 13-17, SPT 25 ni potrebno nameščati na 
vmesni spoj vrat, ampak na notranjo stran vrat. To prinaša 2 
pomembni prednosti:
 ▪ Lak nikoli ne pride v stik z nanosom lepila na penastem traku 
SPT 25.

 ▪ Prav tako lahko SPT 25 ponovno nastavimo, da se odlično 
prilega, ko so vrata že zaprta (glej slike nameščanja).

2. SPT 25 je ekscentrično namazan z lepilom na desni strani, 
zaradi česar je pena idealna za uporabo pri lakiranju prehodov, 
brez nastanka robov.

SPT Penasti trak
 ▪ Okrogel penasti trak za zaščito spojev med dvema 
panelkama.

 ▪ Ena stran je obdelana s temperaturno odpornim lepilom. 
Enostavno prilepimo na notranjo stran ene panelke in 
zapremo drugo panelko.

 ▪ Odlično zaščiti stike, vpije lak in prepreči nastanek robov.
 ▪ Po sušenju penco takoj odstranite, da preprečite ostanke 
lepila na panelkah.

 ▪ Trak pomaga pri prehodih prozornih lakov in akrila.
 ▪ Lahko se uporabi v izogib robov pri nanosu primerjev.
 ▪ Prihrani čas brušenja primerjev in poliranja prozornih lakov.
 ▪ Fleksibilen za aplikacijo tudi na neravnih površinah.
 ▪ Enostaven za nanašanje na okroglinah.
 ▪ Nasvet: odstranite pred sušenjem, da se izognete ostankom lepila.

SPT 05 Maskirni trak za prehode

Masking

SPT 05

SPT 17
SPT 13 SPT 25

Nasvet: 
Prepričajte se, da lepilo ne pride v stik z lakom, saj 
tako ne pride do kemičnih reakcij.

Nasvet: 
Prepričajte se, da je pred nameščanjem SPT površina dobro 
razmaščena.

Nasvet: 
Nikoli ne raztegujte pene, da se zagotovi dober oprijem.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

SPT 13 Penasti trak 13mm x 50m 1 119

SPT 17 Penasti trak 17mm x 40m 1 119

SPT 25 Penasti trak 25mm x 37m 1 119

SPT 05 Maskirni trak za prehode
15mm x 25m

1 210
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 ▪ Močan trak, okrepljen z mrežo, ki se enostavno 
odtrga, idealen za reševanje problemov in zelo 
primeren za zaščito karoserije pred prebrušenjem 
laka.

 ▪ Ne pušča lepila po odstranitvi. 
 ▪ Priročen za vleko in prevoz poškodovanih vozil.
 ▪ Na voljo v sivi in črni barvi.
 ▪ Visoka kvaliteta.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

TAP 50 Lepljivi trak sivi - 50mm x 50m
18 rol 

1 48

TAP 52 Lepljivi trak črni - 50mm x 50m
18 rol 

1 48

TAP 50-52 Lepljivi trak 

Trakovi

TAP 50

TAP 52
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 ▪ Klasičen, zelo kvaliteten maskirni trak za avtolake.
 ▪ Uporaben za vse avtolake, predvsem tiste na osnovi 
topil.

 ▪ Odličen oprijem na večini površin.
 ▪ Odporen na vročino:
 10 minut pri 100°C
 30 minut prin 80°C
 60 minut pri 60°C
 ▪ Osnova: 59 g/m2 krep papir.
 ▪ Debelina: 0,125mm.
 ▪ Lepilna moč: 4,8 N/25mm.

 ▪ Zaščitni trak nove generacije.
 ▪ Uporaben za vse avtolake na vodni osnovi in osnovi topil.
 ▪ Odporen na topila in vodo.
 ▪ Izvrsten oprijem na vseh podlagah, tudi na plastiki in 
gumi.

 ▪ Bolj raztegljiv, kot običajni zaščitni trakovi. Enostavna 
uporaba za mehke krivulje in zlahka nadomesti trak za 
linije.

 ▪ Odporen na vročino: 30 minut pri 100°C. Primeren za 
sušenje v peči.

 ▪ Ultra tanka osnova (0,08mm): Japonski ploščati papir 
(rižev papir).

 ▪ Lepilna moč na jeklu: 4,8 N/25mm.
 ▪ Prihrani veliko časa za montažo in demontažo.
 ▪ Nikoli ne pušča ostankov lepila, niti na polikarbonatnih 
steklih prednjih in zadnjih luči.

 ▪ Popolnoma nasičen maskirni trak z visoko lepilno 
močjo.

 ▪ Uporaben za vse lake na osnovi topil in vodni osnovi.
 ▪ Enostavno odstranjevanje.
 ▪ Primeren za uporabo pri mokrem brušenju.
 ▪ Izvrsten oprijem na večini podlag.
 ▪ Odporen na topila.
 ▪ Odporen na vročino: 30 minut pri 120°C.
 ▪ Osnova: 63g/m2 zelen nasičen krep papir; 
vodoodporen.

 ▪ Debelina: 0,130mm.
 ▪ Lepilna moč na jeklu: 4,8 N/25mm.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

MST 719 Maskirni trak 120 ° C
19mm x 50m - 48 kosov

1 48

MST 725 Maskirni trak 120 °C 
25mm x 50m - 36 kosov

1 48

MST 730 Maskirni trak 120 °C
30mm x 50m - 32 kosov

1 48

MST 738 Maskirni trak 120 °C 
38mm x 50m - 24 kosov

1 48

MST 750 Maskirni trak 120 °C 
50mm x 50m - 24 kosov

1 36

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

FOL 819 Maskirni trak zlati ‘Gold’ - 19mm x 50m - 48 kosov 1 84

FOL 825 Maskirni trak zlati ‘Gold’ - 25mm x 50m - 36 kosov 1 84

FOL 830 Maskirni trak zlati ‘Gold’ - 30mm x 50m - 32 kosov 1 48

FOL 838 Maskirni trak zlati ‘Gold’ - 38mm x 50m - 24 kosov 1 84

FOL 850 Maskirni trak zlati ‘Gold’ - 50mm x 50m - 18 kosov 1 36

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

FOL 919 Maskirni trak 100°C 
19mm x 50m - 48 kosov

1 48

FOL 925 Maskirni trak 100°C
25mm x 50m - 36 kosov

1 48

FOL 930 maskirni trak 100°C
30mm x 50m - 32 kosov

1 48

FOL 938 Maskirni trak 100°C
38mm x 50m - 24 kosov

1 48

FOL 950 Maskirni trak 100°C
50mm x 50m - 24 kosov

1 36

MST 700 
Maskirni trak 120°C

FOL 800
Maskirni trak zlati 100 °C FOL 900

Maskirni trak 100 °C

Trakovi
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 ▪ Zaščitni trak z 10mm plastičnim trakom za 
zaščito okrog vetrobranskega stekla. Plastičen 
trak enostavno vstavimo med tesnilo in panelko, 
nato pa tesnilo potegnemo stran od panelke s 
pritrjevanjem traku na steklo.

 ▪ Enostavno rezanje na mero s pomočjo škarij.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

FOL 51 Trak za stekla
10mm x 10m - 1 kos

10 1080

FOL 51
Trak za stekla

 ▪ Zaščitni trak z 10mm plastičnim trakom za 
zaščito okrog vetrobranskega stekla. Plastičen 
trak enostavno vstavimo med tesnilo in 
panelko, nato pa tesnilo potegnemo stran od 
panelke s pritrjevanjem traku na steklo.

 ▪ Trak je perforiran vsakih 46mm, da ga lahko 
odtrgamo z roko.

 ▪ Vedno trgamo v smeri od plastike proti traku.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

FOL 
51ET

Trak za stekla ‘Easy Tear’ 
10mm x 10m - 1 kos

10 1080

FOL 51ET
Trak za stekla ‘Easy Tear’

 ▪ Zaščitni trak z dvema plastičnima trakovoma 
različne širine za zaščito različnih delov avtomobila. 
Kombiniranje dveh plastičnih trakov omogoča 
uporabo enega traku na tri različne načine. 
Enostavno vložite enega, dva ali dva skupaj 
zložena trakova med tesnilo in panelko, nato pa 
potegnite tesnilo stran od panelke in ga pritrdite na 
vetrobransko steklo.

 ▪ Trak je perforiran vsakih 42mm, da ga lahko 
odtrgamo z roko.

 ▪ Vedno trgamo v smeri od plastike proti traku.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

FOL 
501MT

Trak za stekla
‘multi’9, 12, 20mm x 10m - 1 kos

10 1080

FOL 501MT
Trak za stekla ‘Multi’

▪▪ Zaščitni trak z 10mm plastičnim trakom za Zaščitni trak z 10mm plastičnim trakom za 
zaščito okrog vetrobranskega stekla. Plastičen zaščito okrog vetrobranskega stekla. Plastičen 
trak enostavno vstavimo med tesnilo in panelko, trak enostavno vstavimo med tesnilo in panelko, 

Trak za steklaTrak za stekla
FOL 51ETFOL 51ET
Trak za stekla ‘Easy Tear’Trak za stekla ‘Easy Tear’

▪▪ Zaščitni trak z dvema plastičnima trakovoma Zaščitni trak z dvema plastičnima trakovoma 
različne širine za zaščito različnih delov avtomobila. različne širine za zaščito različnih delov avtomobila. 
Kombiniranje dveh plastičnih trakov omogoča Kombiniranje dveh plastičnih trakov omogoča 
uporabo enega traku na tri različne načine. uporabo enega traku na tri različne načine. 
Enostavno vložite enega, dva ali dva skupaj Enostavno vložite enega, dva ali dva skupaj 
zložena trakova med tesnilo in panelko, nato pa zložena trakova med tesnilo in panelko, nato pa 
potegnite tesnilo stran od panelke in ga pritrdite na potegnite tesnilo stran od panelke in ga pritrdite na 
vetrobransko steklo.vetrobransko steklo.

▪▪ Trak je perforiran vsakih 42mm, da ga lahko Trak je perforiran vsakih 42mm, da ga lahko 
odtrgamo z roko.odtrgamo z roko.

▪▪ Vedno trgamo v smeri od plastike proti traku.Vedno trgamo v smeri od plastike proti traku.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

FOL FOL 
501MT501MT

Trak za steklaTrak za stekla
‘multi’9, 12, 20mm x 10m - 1 kos‘multi’9, 12, 20mm x 10m - 1 kos

1010 10801080

FOL 501MTFOL 501MT
Trak za stekla ‘Multi’Trak za stekla ‘Multi’

Zaščitni trak z 10mm plastičnim trakom za Zaščitni trak z 10mm plastičnim trakom za 
zaščito okrog vetrobranskega stekla. Plastičen zaščito okrog vetrobranskega stekla. Plastičen 
trak enostavno vstavimo med tesnilo in panelko, trak enostavno vstavimo med tesnilo in panelko, 
nato pa tesnilo potegnemo stran od panelke s nato pa tesnilo potegnemo stran od panelke s 
pritrjevanjem traku na steklo.pritrjevanjem traku na steklo.

▪▪ Enostavno rezanje na mero s pomočjo škarij.Enostavno rezanje na mero s pomočjo škarij.

Koda

▪▪ Zaščitni trak z 10mm plastičnim trakom za Zaščitni trak z 10mm plastičnim trakom za 
zaščito okrog vetrobranskega stekla. Plastičen zaščito okrog vetrobranskega stekla. Plastičen 
trak enostavno vstavimo med tesnilo in trak enostavno vstavimo med tesnilo in 
panelko, nato pa tesnilo potegnemo stran od panelko, nato pa tesnilo potegnemo stran od 
panelke s pritrjevanjem traku na steklo.panelke s pritrjevanjem traku na steklo.
Trak je perforiran vsakih 46mm, da ga lahko Trak je perforiran vsakih 46mm, da ga lahko 

Vedno trgamo v smeri od plastike proti traku.Vedno trgamo v smeri od plastike proti traku.

Opis (prodajna enota) Škatla PAL

Trak za stekla ‘Easy Tear’ Trak za stekla ‘Easy Tear’ 
10mm x 10m - 1 kos10mm x 10m - 1 kos

1010 10801080

Trak za stekla ‘Easy Tear’Trak za stekla ‘Easy Tear’

FOL FOL 
501MT501MT

Enostavno rezanje na mero s pomočjo škarij.Enostavno rezanje na mero s pomočjo škarij.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

FOL 51FOL 51 Trak za steklaTrak za stekla
10mm x 10m - 1 kos10mm x 10m - 1 kos

1010 10801080

panelko, nato pa tesnilo potegnemo stran od panelko, nato pa tesnilo potegnemo stran od 
panelke s pritrjevanjem traku na steklo.panelke s pritrjevanjem traku na steklo.

▪▪ Trak je perforiran vsakih 46mm, da ga lahko Trak je perforiran vsakih 46mm, da ga lahko 
odtrgamo z roko.odtrgamo z roko.

▪▪ Vedno trgamo v smeri od plastike proti traku.Vedno trgamo v smeri od plastike proti traku.

Koda Opis (prodajna enota)

FOL FOL 
51ET51ET

Trak za stekla ‘Easy Tear’ Trak za stekla ‘Easy Tear’ 
10mm x 10m - 1 kos10mm x 10m - 1 kos

Trakovi
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 ▪ Akrilni lepilni trak za pritrditev zaščitnih in okrasnih 
letvic na vozila.

 ▪ Močna akrilna podlaga omogoča odličen začetni 
kontakt in oprijem, ne glede na temperaturo.

 ▪ Dobro razmaščevanje površine pred uporabo 
pomeni že polovico dobrega rezultata.

 ▪ Prednost tega edinstvenega akrilnega traku je, 
da že po 2 minutah doseže 80% moč lepljenja, 
medtem ko običajni penasti dvostranski lepilni 
trak potrebuje 12 do 24 ur, da doseže enako moč 
lepljenja.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

DZB 04 Dvostranski lepilni trak 4mm x 10m 10 X

DZB 06 Dvostranski lepilni trak 6mm x 10m 10 X

DZB 09 Dvostranski lepilni trak 9mm x 10m 10 X

DZB 12 Dvostranski lepilni trak 12mm x 10m 10 X

DZB 15 Dvostranski lepilni trak 15mm x 10m 10 X

DZB 19 Dvostranski lepilni trak 19mm x 10m 10 X

DZB 25 Dvostranski lepilni trak 25mm x 10m 10 X

DZB 04-25
Dvostranski lepilni trak

 ▪ PVC trak za specifi čne maskirne naloge, kot na 
primer večbarvno lakiranje, slikarske izvedbe ali 
‘lakiranje po naročilu’.

 ▪ Trak je tanjši in bolj prožen.
 ▪ Odlična lepljivost omogoča lepljenje na plastiko in 
gumo.

 ▪ Na razpolago 7 različnih velikosti.
 ▪ Edinstvena elastičnost.

FOL 303-325
Trak za linije moder

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

FOL 303 Trak za linije moder - 3mm x 33m 10 X

FOL 306 Trak za linije moder - 6mm x 33m 10 X

FOL 309 Trak za linije moder - 9mm x 33m 10 X

FOL 312 Trak za linije moder - 12mm x 33m 10 X

FOL 315 Trak za linije moder - 15mm x 33m 10 X

FOL 319 Trak za linije moder - 19mm x 33m 10 X

FOL 325 Trak za linije moder - 25mm x 33m 10 X

DZB 04 - 25 

FOL 303-325

Trakovi
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 ▪ Mehak plastelin za odstranjevanje odvečnega barvnega laka brez 
poškodb laka.

 ▪ Nanesite čistilo na površino, vzemite kos plastelina ter zbrusite odvečni 
lak.

 ▪ Uporaben tudi za odstranjevanje ostalih nepravilnosti z laka, kot so 
katran, drevesna smola, ...

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

ACG 00 Auto sivi plastelin (premium) - 200 gramov X X

ACG 00 Čistilni plastelin 

Rešitev problemov za ne-barvni program avtoreparature

DRF 50DRF 05DRF 10

 ▪ Pila za odstranjevanje prahu je narejena iz zelo 
trde kovine za odstranjevanje prahu in umazanije iz 
posušenega laka.

 ▪ Pilo enostavno položite ravno na površino in nežno 
odstranite nepravilnost z minimalno poškodbo laka.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

DRF 05 Zaobljena pila za prah  X X

DRF 10 Ravna pila za prah  X X

DRF 50 Magnetno držalo pile za prah za DRF 10 X X

DRF Pila za odstranjevanje prahu
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 ▪ Set vsebuje eno držalo v obliki peresnika z 10 
zamenljivimi iglami, posamezno pakirane v zaščitni 
vrečki. 

 ▪ Igle imajo mikroskopsko majhne kaveljčke, kar 
omogoča odstranjevanje prahu in umazanije iz 
mokrega laka.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

CNS 10 Set čistilnih igel X X

CNS 12 Nadomestne igle
v zaščitni vrečki - 10 kosov

15 X

CNS Set čistilnih igel

 ▪ 100 korekturnih palčk, pakiranih v priročnem in proti 
prašnem dozirniku. Idealne za popravilo manjših poškodb na 
pobarvanih delih.

 ▪ Plastično držalo s penasto konico za enkratno uporabo, 
priročno in cenejše, kot navaden čopič. Vedno čista konica pri 
roki!

 ▪ Uporaben tudi kot svinčnik. S spreminjanjem pritiska dobimo 
večji ali manjši odtis. Idealen za risanje manjših linij.

 ▪ Obstajajo 3 debeline:
Modra (navadna) 2.0mm.
Rumena (fi na) 1.5mm.
Bela (zelo fi na) 1.0mm.
 ▪ Debelina nanosa 3.28mm.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

PMP 20 Korekturne palčke v škatli
100 kosov - NAVADNE - modre - 2.0mm

96 X

PMP 21 Korekturne palčke v škatli
100 kosov - TANKE - rumene - 1.5mm

96 X

PMP 22 Korekturne palčke v škatli
100 kosov - ZELO TANKE - bele - 1.0mm

96 X

PMP Korekturne palčke

 ▪ Votla plastična žica za zaščito okoli stekla, z gumijasto 
zaščito (starejši modeli).

 ▪ Z uporabo različnih orodij lahko žico vstavimo pod 
tesnilo, tako da lažje prekrijemo steklo in lahko 
barvamo tudi pod tesnilom.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

FOL 02 Dvižna žica 
2mm x 167m 

6 90

FOL 03 Dvižna žica 
3mm x 125m 

6 90

FOL 04 Dvižna žica 
4mm x 100m 

6 90

FOL 05 Dvižna žica 
5mm x 77m 

6 90

FOL 06 Dvižna žica 
6mm x 63m 

6 90

FOL 02-03-04-05-06
Dvižna žica

Rešitev problemov za ne-barvni program avtoreparature

CNS 10

CNS 12

PMP 22

PMP 21

PMP 20

Set čistilnih igelSet čistilnih igel

prašnem dozirniku. Idealne za popravilo manjših poškodb na prašnem dozirniku. Idealne za popravilo manjših poškodb na 

priročno in cenejše, kot navaden čopič. Vedno čista konica pri priročno in cenejše, kot navaden čopič. Vedno čista konica pri 

Uporaben tudi kot svinčnik. S spreminjanjem pritiska dobimo Uporaben tudi kot svinčnik. S spreminjanjem pritiska dobimo 

Škatla PAL

9696 XX

FOL 02-03-04-05-06FOL 02-03-04-05-06
Dvižna žicaDvižna žica

Rešitev problemov za ne-barvni program avtoreparatureRešitev problemov za ne-barvni program avtoreparature

CNS 10CNS 10

CNS 12CNS 12

PMP 22PMP 22 Korekturne palčke v škatliKorekturne palčke v škatli
100 kosov - ZELO TANKE - bele - 1.0mm100 kosov - ZELO TANKE - bele - 1.0mm

9696 XX

PMP 22PMP 22PMP 22PMP 22

PMP 21PMP 21

PMP 20PMP 20
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Univerzalni primer v svetlo sivi, sivi in temno sivi barvi, primeren za lakiranje z vsemi 1K in 2K 
premazi na osnovi topil ali vode, lahko ga nanašamo na vse površine, idealen za hitra popravila pri 
brušenju trdih površin. Idealen tudi za točkovna ali panelna popravila, posebno za manjše površine, 
kjer nanesete tanke plasti. Če želite debel sloj: najprej nanesite 1 polni nanos z razdalje 30-35cm, 
nato pa zaključite s prečnim nanosom z razdalje 20cm. Vsi primer spreji imajo posebne šobe, ki 
pršijo ploščat navpični vzorec, primerljiv z lakirno pištolo. Primer z visoko viskoznostjo: pred prvo 
uporabo pločevinko zelo dobro pretresite.

Idealen primer za povečanje oprijema, ki se lahko 
uporablja na večina plastičnih površin.
 ▪ Nanesite en tanek nanos.
 ▪ Odličen oprijem.
 ▪ Hitro sušenje.
 ▪ Po 10 min ga lahko prebarvamo.

Koda Opis (prodajna enota) Škatlav PAL

TSP 110 Primer - svetlo sivi - 400ml 12 672

TSP 120 Primer - sivi - 400ml 12 672

TSP 130 Primer - temno sivi - 400ml 12 672

TSP 140 Primer - beli - 400ml 12 672

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

TSP 030 Primer za oprijem - 400ml 12 672

TSP 110-120-130-140 Primer 
Svetlo sivi/sivi/temno sivi/bela/črna

TSP 030 Primer za oprijem

NOVO

NOVO

NOVO

Tehnični spreji

TSP 140

TSP 030
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Primer proti koroziji na osnovi alkidne smole 
cinkovega fosfata omogoča zaščito proti rjavenju za 
POT, MIG & TIG varjenje. Visoka vsebnost suhega 
cinka zaradi svoje sestave pospešuje postopek 
varjenja z omejenim vplivom na var. Ima izjemne 
lepilne lastnosti. Izdelek se lahko uporablja pred in 
po varjenju. Na cink - fosfatni primer se lahko nanaša 
večina različnih vrst lakirnih sistemov.

Primer proti koroziji za osnovi smole bakrovega 
akrilata omogoča zaščito proti rjavenju za SPOT, MIG 
& TIG varjenja. Visoka vsebnost suhega bakra zaradi 
svoje sestave omogoča hitro sušenje, ki pospešuje 
varjenje z omejenim vplivom na var. Ima izjemne 
lepilne lastnosti. Izdelek se lahko uporablja pred in po 
varjenju. Na primer iz bakra se lahko nanaša večina 
različnih vrst lakirnih sistemov.

Primer za jedkanje se uporablja za večino kovinskih 
površin, vključno z aluminijem. Je odlična 
antikorozijska zaščita, prebarvamo ga lahko s  
katerimkoli 1 ali 2K primer/fi ller-jem.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

TSP 190 Primer za jedkanje - Sivi - 400ml 12 672

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

TSP 810 Primer za varjenje iz cinkovega 
fosfata - 400ml

12 672

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

TSP 530 Primer za varjenje iz bakra - 400ml 12 672

Novo

TSP 190 Primer za jedkanje
Novo Novo Novo

TSP 810 Primer za varjenje
Cink fosfat

TSP 530 Primer za varjenje 
Baker

 ▪ Cink sprej lahko uporabimo za začasno zaščito surove 
kovine pred ali po varjenju, lahko ga uporabimo 
tudi pri točkovnem varjenju, prebarvamo ga lahko z 
vsemi 1K in 2K premazi, laki na osnovi topil ali vodni 
osnovi. Vsebuje 85% cinka.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

TSP 410 Cink sprej - 400ml 12 672

TSP 410 Cink sprej

Tehnični spreji

TSP 810

TSP 530

TSP 190

Novo
TSP 810

Novo
TSP 530

osnovi. Vsebuje 85% cinka.osnovi. Vsebuje 85% cinka.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

TSP 410TSP 410 Cink sprej - 400mlCink sprej - 400ml 1212 672672
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Črni mat sprej je primeren za hitra popravila 
plastike ali za hitro in enostavno prekritje 
ostankov laka v notranjosti plastičnih delov.

Dva spreja, ki dopolnjujeta program; dva odtenka 
srebrne barve za platišča, ena je srednje svetla, druga 
pa zelo svetla in fi na. Oba spreja omogočata enostavno 
popravilo ali lakiranje večina platišč na trgu.

Sedaj na voljo tudi z magnetom na hrbtni strani. 

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

TSP 910 Črni mat sprej - 400ml 12 672

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

TSP 520 Sprej za platišča - srebrne barve 
svetel & ultrafi n - 400ml

12 672

TSP 525 Sprej za platišča - srebrne barve 
srednje svetel & fi n - 400ml

12 672

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

TSD 50 Magnetno držalo za spreje 10 500

TSP 910 Tehnični spreji  – 
črni mat sprej

TSP 520-525 Sprej za platišča
Ultrafi n & fi n

TSD 50 Magnetno držalo za spreje

Tehnični spreji
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Debeloslojni, hitro se sušeči 2K poliesterski kit v 
spreju. Rešitev za SMART repair:  
 ▪ Hitro sušenje, brusimo lahko 1h po sušenju pri 
20°C in normalni vlažnosti.

 ▪ Debeloslojna struktura do 100µm v 3 nanosih 
(čas odzračevanja med nanosi je 5’)

 ▪ Odličen oprijem na surovo jeklo, pocinkane 
površine in zbrušene stare dele.

 ▪ Prebarva se lahko z vsemi običajnimi 1K Base- in 
2K Topcoat sistemi, ki so na voljo na trgu.

 ▪ Ne vsebuje izocianatov in topil.

2K Prozorni lak je namenjen za profesionalno 
uporabo: rešitev za SMART repair.  Nanesite 2 
nanosa v intervalih 10 minut, da dobite popolen 
rezultat lakiranja brez prask, kot z lakirno pištolo. 
Lak je odporen na bencin in UV ter neobčutljiv na 
vremenske vplive. Izdelek ne vsebuje izocianatov. 

Razredčilo za prehod raztopi robove prozornega 
laka in omogoči odličen prehod med starim in 
novim prozornim lakom. Je univerzalno razredčilo, 
ker je kompatibilno z vsemi prozornimi laki 
A-znamk, za SMART popravilo ne potrebujemo 
hitrejše pištole.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

TSP 720 2K Kit v spreju - 250ml 6 696

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

TSP 710 2K Prozorni lak - 250ml 6 696

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

TSP 920 Razredčilo za prehod - 400ml 12 672

Novo

Novo

Novo

TSP 720 2K Kit v spreju

TSP 710 2K Prozorni lak

TSP 920 Razredčilo za prehod 

Tehnični spreji

Novo
TSP 920

Novo

Novo

TSP 710

TSP 720
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Fleksibilen premaz z dobrim oprijemom in visoko 
vsebnostjo topil za zaščito pred udarci kamnov je na 
voljo v sivi ali črni barvi.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

AGB 01 Strukturni premaz črni - 1L 12 600

AGG 01 Strukturni premaz sivi - 1L 12 600

AGB & AGG Strukturni premaz
Sivi & črni

Zaščita pred peskom, na razpolago v svetlo sivi in 
črni barvi, skupaj z debelo okroglo šobo za nanašanje 
viskoznega premaza v debelih slojih. Večslojno zaščito 
dobimo tako, da sloje nanašamo prečno z razdalje 
35cm, če skrajšamo razdaljo, pa dobimo bolj sijoč 
izgled. Premaz lahko nanašamo na vse 1K in 2K 
premaze.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

TSP 210 Strukturni premaz sivi - 400ml 12 672

TSP 230 Strukturni premaz črni - 400ml 12 672

TSP 210-230 Strukturni premaz 
Sivi & črni

Pomoč pri brušenju v spreju: unikaten proizvod! 
Zahvaljujoč edinstveni sestavi ga lahko brusimo že po 
3 minutah pri 20°C, ne da bi zamašili brusni papir. V 
nasprotju z večino primerljivimi proizvodi na tržišču, 
ta proizvod ne povzroča dodatne porabe brusnih 
proizvodov. Na voljo v črni in zeleni barvi.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

TSP 310 Kontrolni prah v spreju, črni - 400ml 12 672

TSP 320 Kontrolni prah v spreju fl uo zeleni - 
400ml

12 672

TSP 310-320 Kontrolni prah 
Črni & fl ourescentno zeleni

Tehnični spreji

TSP 320TSP 320 Kontrolni prah v spreju fl uo zeleni - Kontrolni prah v spreju fl uo zeleni - 
400ml400ml

1212 672672

CPS 00
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 ▪ Polnilni spreji so polnjeni s potisnim plinom, ki so 
konkurenčni večina znamkam premazov na bazi vode. 
S pomočjo polnilne naprave se barvni lak napolni v 
pločevinko in dobimo izdelek za končno uporabo.

 ▪ Šoba je prilagodljiva, da dobimo primerljiv vzorec lakiranja 
in sicer vodoravno (učinek lakirne pištole) ali okroglo (za 
zaprte dele).

 ▪ Hitrejše lakiranje in delo.
 ▪ Idealno za delna popravila.

 ▪ Polnilni spreji so polnjeni s potisnim plinom, ki so 
konkurenčni večina znamkam premazov na bazi topil. 
S pomočjo polnilne naprave se barvni lak napolni v 
pločevinko in dobimo izdelek za končno uporabo.

 ▪ Šoba je prilagodljiva, da dobimo primerljiv vzorec lakiranja, 
in sicer vodoravno (učinek lakirne pištole) ali okroglo (za 
zaprte dele).

 ▪ Hitrejše lakiranje in delo.
 ▪ Idealno za delna popravila.

Set 10 šob, pregledno označenih s simbolom, ki 
označuje uporabljen sprej.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

TSP 100 Polnilni sprej na osnovi topil - 400ml 12 1176

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

TSP 900 Polnilni sprej na vodni osnovi - 400ml 12 1176

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

TSP 1XX Set šob - TSP 1 & TSP 310, 320 - 10 kosov xx xx

TSP 2XX Set šob - TSP 2 - 10 kosov xx xx

TSP 4XX Set šob - TSP 410 - 10 kosov xx xx

TSP 5XX Set šob - TSP 520, 525 & 030 - 10 kosov xx xx

TSP 900 Univerzalni polnilni 
sprej za uporabo z vodnimi lakiTSP 100 Polnilni sprej na osnovi topil

Set 10 šob

Novo

Novo

Novo

Novo

Tehnični spreji

Novo
NovoTSP 100

TSP 900

Unikatne nastavljive šobe.
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Vsake toliko časa se naši industriji predstavi nekaj, kar lahko 
izgleda zelo enostavno, v praksi pa se izkaže za revolucionaren 
izdelek. Foam it! je takšen izdelek. Foam it! ne vsebuje amoniaka, 
je univerzalno vodno čistilo in razmaščevalec v spreju. V nasprotju 
s podobnimi izdelki na trgu, je Foam it! ne samo brez amoniaka, 
ampak med nanosom naredi tanek penast nanos, zaradi česar ga 
enostavno odstranimo brez posebnega truda. Tanka pena odstrani 
vse vrste umazanije in smole skoraj nemudoma na vseh površinah, 
obriše se zelo enostavno ter ne pušča sledi. Zaradi unikatne 
sestave razmaščevanja se lahko uporablja kot splošno čistilo za 
avtomobilsko in gospodinjsko rabo, prav tako pa tudi v pripravi pred 
lakiranjem ali popravilom plastike. 
Uporaba je možna na naskončno načinov, navedli pa bomo 
nekaj izjemnih: suho čistilo za avtomobile (zunanje lakirane dele 
avtomobilov, pranje avtomobila brez vode). Uporabite ga lahko 
tudi v notranjih delih avtomobila (plastika, usnje, les, kovina, 
steklo), kot tudi na armaturah, ... Služi tudi kot čistilo za kuhinje in 
kopalnice, zaradi anti-bakterijske kvalitete. Je tudi čistilo za okna, 
ogledala in TV. Odlično pa očisti tudi robove. 
Nanašanje: nanesite Foam it! in obrišite z mehko krpo iz 
mikrovlaken ali netkano krpo.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

TSP 600 Foam-it! - 500ml 12 1008

TSP 600 Foam it!
Novo

Novo
TSP 600

Napenite!
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 ▪ Podložni disk z 8 luknjami, Ø 125mm.
 ▪ V kompletu z vijaki in različnimi podložnimi nastavki.
 ▪ Primeren za vse vrste brusilk.

 ▪ Oznaka S pomeni mehak, uporaben na brusilkah z 
2,5mm odklonom in granulacijo P400 ali mehkejšo.

 ▪ Oznaka M pomeni srednje mehak, splošno 
 uporaben za brusilke z ekscentrom 5mm in granulacije 
P40 ali še bolj grobe.

Prilagodljiva podloga za podložni disk (SAM 36-37), 
ki spremeni obstoječo medium ali trdo podlogo na 
brusilki v mehko podlogo, na ta način jo je možno 
kombinirati z bolj fi nim brusnim papirjem, P600 in 
mehkejšimi.
 ▪ Druga možnost je zamenjava medium podloge. 
(SAM 15M), direktno z mehko podlogo (SAM15S)

 ▪ 5mm ali 10mm - 15 lukenj.Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

SAM 15M
Podložni disk z ježki 15 lukenj SREDNJE 
MEHAK
uni Ø 150mm

1 X

SAM 15S Podložni disk z ježki 15 lukenj MEHAK
uni Ø 150mm 1 X

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

SAM 36 Podloga mehka velcro
10mm za SPDA/SFDA - 15 lukenj 1 X

SAM 37 Podloga mehka velcro
5mm za SPDA/SFDA - 15 lukenj 1 X

 ▪ Podložni disk s 15 luknjami, premera 150mm.
 ▪ Dobavljiv s potrebnimi podložkami in različnimi vijaki.
 ▪ Primeren za vse vrste brusilk.

 ▪ Oznaka S pomeni mehak, uporaben na brusilkah z 
2,5mm odklonom in granulacijo P400 ali mehkejšo.

 ▪ Oznaka M pomeni srednje mehak, uporaben na 
brusilkah s 5mm odklonom in granulacijo P400 ali 
debelejšo.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

SAM 125S Podložni disk z ježki 8 lukenj MEHAK
uni Ø 125mm 1 X

SAM 125M Podložni disk z ježki 8 lukenj SREDNJE MEHAK
uni Ø 125mm 1 X

SAM 15 Podložni disk Ø 150mm

SAM 125 Podložni disk velcro 
Ø 125mm

SAM 36-37 
Podloga mehka za SPDA/SFDA 
podložni disk

Brušenje

Novo

SAM 36

SAM 37

Novo
SAM 125
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 ▪ Dve novi orbitalni brusilki DA dimenzije 2,5 in 5 mm bosta 
dopolnili obstoječ program brusilk.

 ▪ Izjemno kvalitetni brusilki SAM 50 in SAM 51 sta med upo-
rabo zelo tihi (manj, kot 82 dB).

 ▪ Skoraj brez vibracij (manj, kot 2,5 m/s2).

 ▪ Ergonomska ekscentrična brusilka.
 ▪ Premer podloge z ježki, 15 lukenj : 150mm.
 ▪ Različica z 2,5mm odklonom, za zaključna dela, P400 in 
fi nejši brusni papir.

 ▪ Različica s 5mm odklonom, za pripravna dela, P400 in 
bolj grob brusni papir.

 ▪ Vgrajena kontrola hitrosti, brezstopenjsko nastavljiva 
med 0 - 20000 obrati na minuto.

 ▪ Izredno lahka: 660gr., vključno z brusno podlogo.
 ▪ Brez vibracij in zanesljiva, zahvaljujoč 4 plastem: 2 nad in 
2 pod motorjem.

 ▪ Motor, sestavljen iz rotacijskih lopatic. 
 ▪ Vgrajena možnost delovanja z ali brez izpihovanja.
 ▪ 112 l/min bij 6,3 bar.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

SAM 00 Standardna pnevmatična ekscentrična 
brusilka - 150mm - 2.5mm odklona 10 200

SAM 01 Standardna pnevmatična ekscentrična 
brusilka - 150mm - 5.0mm odklona 10 200

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

SAM 50 Premium pnevmatična ekscentrična 
brusilka Ø 150mm - 2.5mm odklona 12 192

SAM 51 Premium pnevmatična ekscentrična 
brusilka Ø 150mm - 5.0mm odklona 12 192

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

MSP 00 Mini brusilka - polirka 10 200

SAM 00-01 Standardne brusilke in 
pripomočki

SAM 50-51 Premium pnevmatske 
ekscentrične brusilke & dodatki

MSP 00 Mini brusilka 

Brušenje

Novo

SAM 00-01

SAM 50-51

Novo
MSP 00

Novo
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Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

SAB 07 Brusni blok - ravno držalo + 3
različne oblike - v kovčku

1 X

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

SAB 50 Velcro plošča 1 X

 ▪ Set ročnih blokov za brušenje s 3 različnimi oblikami.
 ▪ Uporabite brusni papir na univerzalnih ročnih blokih. 
 ▪ Ergonomski ročaj.
 ▪ 3 različne oblike za brušenje ravnih, konkavnih in 
konveksnih površin.

 ▪ Nič več samo na pol uporabljenega brusnega papirja.

SAB 50  Velcro plošča 

SAB 07 Ročni brusni blok, raven 
+ 3 različne oblike  

 ▪ Organizator vašega brušenja.
 ▪ Nanjo lahko namestite večina brusnih blokov in 2 
ekscentrični brusilki.

 ▪ Delo si lahko sami organizirate, slika prikazuje samo eno 
od možnosti.

Brušenje
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Popravila panelkPopravila panelk 0303
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Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

SAB 30 Brusni blok z odsesovanjem,
70 x 125mm - 8 lukenj 1 X

SAB 31 Brusni blok z odsesovanjem,
70 x 198mm - 8 lukenj 1 X

SAB 32 Brusni blok z odsesovanjem,
70 x 400mm - 14 lukenj 1 X

SAB 33 Brusni blok z odsesovanjem,
115 x 230mm - 10 lukenj 1 X

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

SAB 35 Brusni blok z odsesovanjem 
70 x 198mm - 8 lukenj 1 X

 ▪ Ergonomično držalo.
 ▪ Prilagojena teža za enakomeren pritisk.
 ▪ Opremljena s priključkom za odsesovalno cev.
 ▪ Ima zaobljen rob za lažje odstranjevanje izrabljenih 
brusnih papirjev.

 ▪ Ergonomski oprijem.
 ▪ Prilagojena teža za enakomeren pritisk.
 ▪ Opremljen s priključkom za odsesovalno cev.
 ▪ Ima zaobljen rob za lažje odstranjevanje izrabljenih 
brusnih papirjev.

SAB Brusni blok z odsesovanjem

SAB 35 Brusni blok z odsesovanjem

Brušenje
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ZELENI brusni disk:
• PVC disk
• Hitrejši
• Obstojnejši
• Se ne zapolni
• Primeren za stare in nove 

lake, HS primerje, prozorne 
lake in poliesterske kite. 

Na podlagi naših izkušenj v profesionalnih ličarskih delavnicah in 
v sodelovanju z mnogimi proizvajalci barv, smo razvili kompleten 
program brusnih papirjev, prilagojenih najnovejšim tehnologijam 
v avtoreparaturi. S predstavitvijo okolju prijaznih lakov, izdelkov 
z visoko vrednostjo suhih snovi, UV primerjev in prozornih 
lakov, aplikacijo lakov na vodni osnovi, anti-scratch premazov, 
prozornih lakov, ki se sami celijo in prozornih lakov odpornih na 
udarce kamenčkov, … so se zahteve glede brusnih materialov v 
avtoreparaturi 21. Stoletja bistveno povečale.
Zato s brusnimi materiali stranka ne bo dobila le celovit program 
različnih oblik za ročno ali strojno uporabo, ampak cenovno ugoden 
material, ki je hiter, oster in ima dolgo življensko dobo pri vsaki novi 
aplikaciji.

Koda Granulacija Škatla Karton

SFDA 0060 P60 50 8

SFDA 0080 P80 100 8

SFDA 0100 P100 100 8

SFDA 0120 P120 100 8

SFDA 0150 P150 100 8

SFDA 0180 P180 100 8

SFDA 0220 P220 100 8

SFDA 0240 P240 100 8

SFDA 0280 P280 100 8

SFDA 0320 P320 100 8

SFDA 0360 P360 100 8

SFDA 0400 P400 100 8

SFDA 0500 P500 100 8

SFDA 0600 P600 100 8

SFDA 0800 P800 100 8

SFDA 1000 P1000 100 8

SFDA 1200 P1200 100 8

SFDA 1500 P1500 100 8

SFDA 2000 P2000 100 8

SAM 00-01-50-51 Brusilka

SAB 01-07 Brusni blok

SFDA Brusni disk
Ø 150mm - 15 lukenj

lake in poliesterske kite. 

Brusni papir

Brušenje
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RDEČ brusni disk:
• Papir disk
• Hitrejši
• Obstojnejši
• Se ne zapolni
• Primeren za stare in 

nove lake, HS primerje, 
prozorne lake in 
poliesterske kite. 

Koda Granulacija Škatla Karton

SPDA 0040 P40 50 8

SPDA 0060 P60 50 8

SPDA 0080 P80 100 8

SPDA 0100 P100 100 8

SPDA 0120 P120 100 8

SPDA 0150 P150 100 8

SPDA 0180 P180 100 8

SPDA 0220 P220 100 8

SPDA 0240 P240 100 8

SPDA 0280 P280 100 8

SPDA 0320 P320 100 8

SPDA 0360 P360 100 8

SPDA 0400 P400 100 8

SPDA 0500 P500 100 8

SPDA 0600 P600 100 8

SPDA 0800 P800 100 8

SPDA 1000 P1000 100 8

SPDA 1200 P1200 100 8

SPDA 1500 P1500 100 8

SPDA 2000 P2000 100 8

SPDA 2500 P2500 100 8

SPDA 3000 P3000 100 8

SAM 00-01-50-51  Brusilka

SAB 01-07  Brusni blok

Naša tehnologija brusnih materialov je rezultat večletnih testiranj v tesnem 
sodelovanju s proizvajalci premazov. Če se je v preteklosti pojavljalo 
vprašanje, kako abraziv prilepiti na papir, ki je laminiran z Velcro ježkom, je 
le to danes osnova današnjih brusnih materialov.

 ▪ Dvojni nalepljeni sloj granulata preprečuje, da bi le-ta odstopil.
 ▪ Moder granulat aluminijevega oksida, delno obogaten z diamantnim 

prahom, ki povečuje obstojnost.
 ▪ Orientacija granulata na hrbtni strani zagotavlja, da najostrejši del 

vedno pride v stik s površino, kar povečuje ostrino in hitrost brušenja.
 ▪ Vroče stopljen stearat preprečuje polnjenje abraziva s prašnimi delci, 

kar poveča obstojnost brusnega papirja.

Poleg standardnih oblik, predstavljenih v našem katalogu, vedno bolj 
dopolnjujemo svoj program tudi s “posebnostmi”, ki jih lahko odkrijete na 
naslednjih straneh.

SPDA Brusni disk
Ø 150mm - 15 lukenj

nove lake, HS primerje, 
prozorne lake in 
poliesterske kite. 

Karton
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naslednjih straneh.

Brušenje
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Koda Granulacija Škatla Karton

SPDD 0080 P80 100 10

SPDD 0100 P100 100 10

SPDD 0120 P120 100 10

SPDD 0150 P150 100 10

SPDD 0180 P180 100 10

SPDD 0220 P220 100 10

SPDD 0240 P240 100 10

SPDD 0280 P280 100 10

SPDD 0320 P320 100 10

SPDD 0360 P360 100 10

SPDD 0400 P400 100 10

SPDD 0500 P500 100 10

SPDD 0600 P600 100 10

SPDD 0800 P800 100 10

SPDD 1000 P1000 100 10

SPDD 1200 P1200 100 10

Koda Granulacija Škatla Karton

SPDE 0080 P80 100 10

SPDE 0120 P120 100 10

SPDE 0150 P150 100 10

SPDE 0240 P240 100 10

SPDE 0320 P320 100 10

SPDE 0400 P400 100 10

Koda Granulacija Škatla Karton

SPFA 0080 P80 1 80

SPFA 0150 P150 1 80

SPFA 0180 P180 1 80

SPFA 0240 P240 1 80

SPFA 0320 P320 1 80

SPFA 0400 P400 1 80

SPFA 0500 P500 1 80

SPFA 0600 P600 1 80

SPFA 0800 P800 1 80

SPFA 1000 P1000 1 80

 ▪ Brusne gobice v roli imajo na zadnji strani peno.
 ▪ Pakirane so v priročni škatli. Na ta način je brusni 
papir zaščiten pred prahom in drugo umazanijo.
Brusne gobice so perforirane. Tako lažje odtrgate 
vsako posamezno polo (114mm x 125mm).

 ▪ Na zadnji strani papirja je mehka pena, zaradi 
katere se pritisk med ročnim brušenjem razporedi 
enakomerno po površini. 

 ▪ Enostavno prilagajanje okroglim, vbočenim ali 
izbočenim oblikam.

 ▪ Preprečuje prebrušenje ob robovih.
 ▪ Penasto podlago na zadnji strani lahko uporabimo 
za enostavno odstranjevanje brusnega prahu z 
obrušene površine.

Koda Granulacija Škatla Karton

SPDM 1500 P1500 100 X

SPDM 2000 P2000 100 X

SPDM 2500 P2500 100 X

SPDM 3000 P3000 100 X

DRF 50  Mini brusni blok

SPDM Brusni disk
Ø 35 mm

SPDD Brusni disk
Ø 125 mm - 8 lukenj

SPDE Brusni disk
Ø 203 mm - 8 lukenj

SPFA Brusne gobice v roli
114mm x 25m - Softback

Brušenje
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Koda Granulacija Škatla Karton

SPDQ 0500 P500 10 8

SPDQ 0600 P600 10 8

SPDQ 0800 P800 10 8

SPDQ 1000 P1000 10 8

SPDQ 1500 P1500 10 8

SPDQ 2000 P2000 10 8

SPDQ 2500 P2500 10 8

SPDQ 3000 P3000 10 8

Koda Granulacija Škatla Karton

SPDR 0800 P800 20 8

SPDR 1000 P1000 20 8

SPDR 1500 P1500 20 8

SPDR 2000 P2000 20 8

SPDR 2500 P2500 20 8

SPDR 3000 P3000 20 8

SPDQ Penasti disk Velcro
Ø 150mm

SPDR Penasti disk Velcro
Ø 75mm

Uporablja se za končno brušenje, pri katerem z želeno granulacijo 
dosežemo odličen rezultat pri pripravi površine pred lakiranjem, 
prehodih ali poliranju. Zagotavlja izravnavo površine brez nevarnosti, 
da bi prebrusili lak in se prilagaja obliki panelke. Uporablja se lahko 
suho ali mokro. Boljši rezultat dosežemo na mokro v kombinaciji z 
DGR razmaščevalcem na vodni osnovi. 
Aplikacije:
 ▪ Končno brušenje pred lakiranjem.
 ▪ Priprava površine za prehod z barvnim lakom.
 ▪ Odstranjevanje smeti brez odstranjevanja želene strukture laka.
 ▪ Priprava površine za prehod s prozornim lakom.
 ▪ Odstranjevanje smeti ali kontaminacije pred poliranjem.
 ▪ Izravnava površine pred poliranjem.

SPDQ/SPDR Penasti disk
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Koda Granulacija Škatla Karton

SFDP 0080 P0080 50 8

SFDP 0120 P0120 50 8

SFDP 0180 P0180 50 8

SFDP 0240 P0240 50 8

SFDP 0320 P0320 50 8

SFDP 0400 P0400 50 8

SFDP 0500 P0500 50 8

SFDP 0600 P0600 50 8

SFDP 0800 P0800 50 8

SFDP 1000 P1000 50 8

SFDP 1200 P1200 50 8

SFDP 1500 P1500 50 8

SFDP 2000 P2000 50 8

Koda Granulacija Škatla Karton

SUNE 0040 P40 25 10

SUNE 0060 P60 25 10

SUNE 0080 P80 50 5

SUNE 0100 P100 50 5

SUNE 0120 P120 50 5

SUNE 0150 P150 50 5

SUNE 0180 P180 50 5

SUNE 0220 P220 50 5

SUNE 0240 P240 50 5

SUNE 0280 P280 50 5

SUNE 0320 P320 50 5

SUNE 0360 P360 50 5

Koda Granulacija Škatla Karton

SUNE 0400 P400
vodoodporna

50 5

SUNE 0500 P500
vodoodporna

50 5

SUNE 0600 P600
vodoodporna

50 5

SUNE 0800 P800
vodoodporna

50 5

SUNE 1000 P1000
vodoodporna

50 5

SUNE 1200 P1200
vodoodporna

50 5

SUNE 1500 P1500
vodoodporna

50 5

SUNE 2000 P2000
vodoodporna

50 5

SUNE 2500 P2500
vodoodporna

50 5

SFDP Brusni disk
Ø 75mm

SUNE Brusne pole
230mm x 280mm

SAB 01 Brusni blok
za Ø 150mm

SAP 01 Brusna podloga
za SCA

SUNE Brusne pole
230mm x 280mm - vodoodporne

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

SAB 01 Brusni blok z ravnim držalom za 
brusne diske - Ø 150mm 6 X

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

SAP 01 Brusna podloga za SCA 6 X

SCA Brusna krpa
80mm x 133mm

Mokro zbrusite celotno površino, ne le robov. 
Brusna krpa je uporabna pri pripravi za 
lakiranje prehodov ali pri poliranju in naredi 
plitki, enakomerni vzorec brušenja.
Uporabljamo jo le z roko ali na bloku SAB 
30, navlaženo z razmaščevalcem na vodni 
osnovi ali samo z vodo. Zelo dobro, hitro in 
enakomerno reže, je dolgo obstojna, deluje 
do 2x hitreje, kot vodobrusni papir, ročno 
brušenje je bolj fl eksibilno in z njo enostavno 
dosežemo manjše vogale, krivine in robove, 
brez nevarnosti za prebrušenje ali ponovno 
popravilo.

Koda Granulacija Škatla Karton

SCA 0500 Rjava P500 50 9

SCA 0800 Vijolična P800 50 9 

SCA 1500 Rdeča P1500 50 9

SCA 2000 Zelena P2000 50 9

SAB 01SAB 01 Brusni blok Brusni blok
za Ø 150mmza Ø 150mm

Koda Opis (prodajna enota)

SAB 01SAB 01 Brusni blok z ravnim držalom za Brusni blok z ravnim držalom za 
brusne diske - Ø 150mmbrusne diske - Ø 150mm

Izboljšano

Izboljšano

Novo

Novo
SAP 01

Brušenje
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SPSA Brusni blok
70mm x 127mm - 8 lukenj

SPSB Brusni blok
70mm x 198mm - 8 lukenj

SPSC Brusni blok
70mm x 420mm - 14 lukenj

SPSD Brusni blok
115mm x 230mm - 10 lukenj

Koda Granulacija Škatla Karton

SPSA 0060 P60 50 8

SPSA 0080 P80 100 8

SPSA 0100 P100 100 8

SPSA 0120 P120 100 8

SPSA 0150 P150 100 8

SPSA 0180 P180 100 8

SPSA 0240 P240 100 8

SPSA 0320 P320 100 8

SPSA 0400 P400 100 8

SAB 30 Brusni blok z odsesovanjem

Koda Granulacija Škatla Karton

SPSB 0060 P60 50 8

SPSB 0080 P80 100 8

SPSB 0100 P100 100 8

SPSB 0120 P120 100 8

SPSB 0150 P150 100 8

SPSB 0180 P180 100 8

SPSB 0240 P240 100 8

SPSB 0320 P320 100 8

SPSB 0400 P400 100 8

SAB 31 Brusni blok z odsesovanjem

Koda Granulacija Škatla Karton

SPSC 0060 P60 50 8

SPSC 0080 P80 100 8

SPSC 0100 P100 100 8

SPSC 0120 P120 100 8

SPSC 0150 P150 100 8

SPSC 0180 P180 100 8

SPSC 0240 P240 100 8

SPSC 0320 P320 100 8

SPSC 0400 P400 100 8

SAB 32 Brusni blok z odsesovanjem

Koda Granulacija Škatla Karton

SPSD 0060 P60 50 8

SPSD 0080 P80 100 8

SPSD 0100 P100 100 8

SPSD 0120 P120 100 8

SPSD 0150 P150 100 8

SPSD 0180 P180 100 8

SPSD 0240 P240 100 8

SPSD 0320 P320 100 8

SPSD 0400 P400 100 8

SAB 33 Brusni blok z odsesovanjem

Brušenje
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FFP Brusne gobice
115mm x 115mm

Koda Granulacija Škatla Karton

FFP 0320 Brusne gobice - 150mm x 150 mm - Priprava za 
primer

50 4

FFP 0500 Brusne gobice - 150mm x 150 mm - Priprava za 
base coat

50 4

FFP 0800 Brusne gobice - 150mm x 150 mm - Priprava za 
prozorni lak

50 4

FFP 1500 Brusne gobice - 150mm x 150 mm - Priprava za 
prehod

50 4

01 Zadrži tekočino in je zelo enostavna 
za uporabo

FFP se lahko uporablja suho, še IZBOLJŠANO pa v kombinaciji 
z ustrezno matirno pasto, vodnim čistilom ali samo vodo. V 
kombinaciji z vodnim čistilom panelko zmatiramo in očistimo 
v enem samem koraku. Zaradi specifi čne gobice, ki zadrži 
tekočino, lahko enostavno prilagodimo količino materiala, ki ga 
potrebujemo za delo.

03 Brez tveganja, da bi prebrusili lak 
ali naredili brusne sledi

Kalibrirana FFP zrnca omogočajo enakomeren in fi n končni 
nanos na brušenih področjih, medtem ko klasičen brusni papir 
in/ali matirne gobice lahko pustijo nepravilne sledi brušenja.

04 Idealna za prehode & odstranjuje 
nepotrebno poliranje

Če je nanešen primer ali končni lak, FFP izloči potrebo po 
dodatnem brušenju in nepotrebnem poliranju.

02 Enostaven dostop do zahtevnih področij 
z malo napora

Podpora gobe omogoča, da je FFP tako fl eksibilna, da lahko 
dosežemo bolj zahtevna mesta ali področja, ki se težje brusijo, 
brez trganja ali izgube moči. Istočasno brusna gobica nudi 
udobno metodo brušenja, primerno za vsak končen nanos.

Matiranje postane enostavno in prijetno opravilo z uporabo 
brusne gobice na penasti podlagi. Brusni granuat ni 
nanešen na papirno podlago, ampak je prilepljen direktno 
na peno. Rezultat je osupljiv: hitrejše matiranje, kot s 
klasičnimi Scotch Brite materiali, bolj fi n izgled, kot pri 
brusnih papirjih na penasti podlagi. So zelo fl eksibilne, zato 
lažje dostopamo do manjših kotov in absorbirajo vodo.

Brusne gobice
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Netkane nylon brusne krpice z impregniranimi brusnimi zrnci, za 
hitro in enostavno matiranje podlage, ki jo moramo lakirati.

SUNI brusni diski so narejeni iz ˝prosto stoječih˝ brusnih 
zrnc in so na voljo v 2 različnih granulacijah: P36 in P50. 
Osnova ni klasična papirna ali PVC podlaga, ampak dokaj 
trdna in debela PVC plast, ki deluje kot nosilna in fl eksibilna 
podpora. SUNI diski se lahko uporabijo za enostavno 
odstranjevanje laka, rje in nepravilnosti na težko dostopnih 
mestih. Hrbtna stran vdelane podporne plošče ima vreteno 
(1/4”) za hitro menjavo pripomočkov. Priporočena je 
uporaba zaščitnih očal!

Koda Granulacija Škatla Karton

SUNI 0036 P36 25 8

SUNI 0050 P50 25 8

Pasta za matiranje je zmes tekočih kemikalij in abrazivov, 
primerna za pripravo površin pred lakiranjem prehoda 
in za lakiranje novih panelk. Uporablja se za vse vrste 
lakov, vključno z vodnimi laki. Uporablja se v kombinaciji 
s krpo, ki ne pušča ostankov, kot je na primer SOF 20 ali 
SBR 20.
 ▪ Primerna za vse vrste lakov. 
 ▪ Po uporabi je površina enakomerno zmatirana. 
 ▪ Enostavna za uporabo. 
 ▪ Enostavno se odstrani brez sledi. 

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

SBR 10  Brusne krpice: A / extrafi n rdeča - 100mm x 10m 5 120

SBR 20  Brusne krpice: S / ultrafi n siva - 100mm x 10m 5 120

SBR 30  Brusne krpice: microfi n zlato - 100mm x 10m 5 120

SUNI Brusni diski
Ø 50mm

POL 70  Pasta za matiranje

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

POL 70  Pasta za matiranje 1kg 8 480

SBR 10-20-30 Brusne krpice v roli

 Brušenje
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Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

PPM 10 Plastične lopatice - 4 kosi 100 X

 ▪ Plastične lopatice za enkratno uporabo.
 ▪ Mere: 116mm x 78mm.

PPM 10 Plastične lopatice

Fillerji/kiti

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

PPM 40 Gumijaste lopatice - 20 kosov 10 X

 ▪ So zelo elastične in z njimi dosežemo lep končni izgled.
 ▪ Dimenzije: 100mm x 70mm.

PPM 40 Gumijaste lopatice
Novo

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

PPM 20 Kovinske lopatice - 4 kosi 100 X

 ▪ Kovinske lopatice so zelo fl eksibilne, zato z njimi 
naredimo lep končen izgled.

 ▪ Set je sestavljen iz 4 različnih širin: 50mm, 80mm, 
100mm in 120mm.

PPM 20 Kovinske lopatice

Novo
PPM 40
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Navodilo za uporabo: kit vedno mešajte z 2 do 3% trdilca; če ste v dvomih, uporabite 
tehtnico. Preveč trdilca povzroči prehitro sušenje, odstopanje kita in lahko pušča sledi skozi 
lak. Trdilec previdno premešajte s kitom, da preprečite prodiranje zraka med mešanjem, ker 
lahko zrak povzroči nepravilnosti med nanašanjem in brušenjem kita. Izberite pravi kit za 
pravo podlago.

GAP Poliesterski kit za vse vrste aplikacij
MULTI - univerzalni 2K Poliesterski kit. Nanašamo ga lahko na večino 
podlag, kot so jeklo, les, plastika… Manj primeren za uporabo na lahkih 
kovinah in pocinkanih površinah. Lahko ga prekrijemo s “FINIM” kitom 
ali direktno z osnovnim premazom, primerjem ali fi llerjem.

GAP 10 Poliesterski kit MULTI

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

GAP 10 Poliesterski kit 2kg + trdilec - multi 6 288

 Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

GAP 20  Poliesterski kit 2kg + trdilec - fi ni 6 288

Fillerji/kiti

FINI - fi ni zaključni kit. Uporabljamo ga za nanos preko “MULTI” kita 
za prekrivanje manjših nepravilnosti. Kvaliteten zaključni kit, ki se 
enostavno nanaša in fi no brusi.

GAP 20 Poliesterski kit FINI

lahko zrak povzroči nepravilnosti med nanašanjem in brušenjem kita. Izberite pravi kit za lahko zrak povzroči nepravilnosti med nanašanjem in brušenjem kita. Izberite pravi kit za 
pravo podlago.pravo podlago.

GAP 10 

GAP 20 
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LAHEK - Nova izboljšana formula za še boljši oprijem na zahtevni 
podlagi, kot sta pocinkana jeklo in E-coat. Univerzalni, zelo lahek 
zaključni kit, ki se nanaša, kot ˝MULTI˝ kit in deluje podobno, kot ˝FINI˝ 
zaključni kit. Brušenje kita je enostavno. Sedaj v zeleni barvi. 

GAP 30 Poliesterski kit LIGHT

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

GAP 30 Poliesterski kit 1.5kg + trdilec - lahek 6 288

GAP 00 Črni poliesterski kit GAPOL

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

GAP 00 Gapol 2kg + trdilec 6 288

GAPOL - črni univerzalni poliesterski kit, podoben “MULTI” kitu, črne barve, ki se malce 
težje brusi, vendar nudi univerzalno oprijemanje na lahke kovine in je odličen za popravilo 
plastičnih delov.
 ▪ Univerzalni fi ller, primeren za stare lake, jeklo, pocinkano kovino, aluminij, vse vrste 
plastike, les in MDF.

 ▪ Že med nanašanjem nam črni svetleči fi ller omogoča vidno kontrolo, saj na črni in 
svetleči površini prej opazimo nepravilnosti/pomanjkljivosti. 

 ▪ Pomoč za brušenje: med brušenjem kit prehaja iz črne v temno sivo barvo. Predeli, kjer 
ni dobro pobrušeno, ostanejo črne barve.

 ▪ Ko ga razmastimo, fi ller obnovi svojo globoko črno barvo. Na ta način je kontrola 
nepravilnosti še lažja. 

 ▪ Pomoč za kontrolo brušenja in prebrušenja: ko končamo kitanje s sivim ali bež fi ller-jem 
in ni več črne površine, imamo na podlagi zadosten nanos fi ller-ja. Če potem po nesreči 
prebrusimo kit, se pojavi črna podlaga kot opozorilo na pregloboko brušenje.

IZBOLJŠANA 
FORMULA

IZBOLJŠANA FORMULA

Fillerji/kiti

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

GAP 00GAP 00 Gapol 2kg + trdilecGapol 2kg + trdilec 66 288288

Pomoč za kontrolo brušenja in prebrušenja: ko končamo kitanje s sivim ali bež fi ller-jem Pomoč za kontrolo brušenja in prebrušenja: ko končamo kitanje s sivim ali bež fi ller-jem 
in ni več črne površine, imamo na podlagi zadosten nanos fi ller-ja. Če potem po nesreči in ni več črne površine, imamo na podlagi zadosten nanos fi ller-ja. Če potem po nesreči 
prebrusimo kit, se pojavi črna podlaga kot opozorilo na pregloboko brušenje.prebrusimo kit, se pojavi črna podlaga kot opozorilo na pregloboko brušenje.

IZBOLJŠANA IZBOLJŠANA 
FORMULAFORMULA

GAP 30 

GAP 00
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Z VLAKNI - Z veliko vlakni. Univerzalni poliesterski kit s steklenimi 
vlakni za prekrivanje velikih površin in večjih nepravilnosti; primeren 
tudi za nanašanje na poliestersko podlago in popravilo le te.

GAP 40 Poliesterski kit FIBER

GAP 51/DEB 51 Trdilec

ALU - Poliesterski kit, obogaten z delci aluminija.
Uporaben je za nanos na lahke kovine in pocinkane površine.

GAP 50 Poliesterski kit ALU

Z veliko vlakni. Univerzalni poliesterski kit s steklenimi Z veliko vlakni. Univerzalni poliesterski kit s steklenimi 
vlakni za prekrivanje velikih površin in večjih nepravilnosti; primeren vlakni za prekrivanje velikih površin in večjih nepravilnosti; primeren 

Popravila panelkPopravila panelk
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 Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

GAP 50   Poliesterski kit 2kg + trdilec - alu 6 288

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

GAP 40 Poliesterski kit 1.8kg + trdilec - z vlakni 6 288

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

GAP 51 Trdilec rdeči - 50g 100 x

DEB 51 Debrasel trdilec beli - 30g 100 x

Fillerji/kiti
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Alsi 12 je tekoča kovina, ki jo uporabimo kot nadomestek svinca.

DEB 12 Debrasel Alsi s trdilem

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

DEB 12 Debrasel Alsi 12 1l + trdilec 12 480

Večplastna podloga za izboljšano mešanje kita. Kit je bolje 
mešati na podlogi, saj s tem preprečimo nastanek luknjic v 
kitu med kitanjem. Izdelan je iz dobro odpornega papirja, ki 
onemogoča absorbiranje smole in trdilca v papir.
Zmanjša čas čiščenja: po uporabi preprosto odtrgate uporabljen 
list in ga zavržete. 

GAP 60 Podloga za mešanje kita

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

GAP 60  Podloga za mešanje kita - 100 lističev 10 1000

IZBOLJŠANO

Fillerji/kiti

IZBOLJŠANO
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Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

SSS 100 Razpršilne tesnilne mase - 290ml - bela 12 1248

SSS 200 Razpršilne tesnilne mase - 290ml - siva 12 1248

SSS 300 Razpršilne tesnilne mase - 290ml - črna 12 1248

SSS 400 Razpršilne tesnilne mase - 290ml - bež 12 1248

SSS 000 Šoba - 10 kosov 10 X

SSS 005 1k Prirobna šoba za - 100 kosov X X

SSS 030 Čopič - 30mm X X

 ▪ MS Polymer.
 ▪ Tesnilna masa za notranje in zunanje spoje avtomobila.
 ▪ Ne potrebuje primerja, saj ima dober oprijem in 
dolgotrajno fl eksibilnost.

 ▪ S pomočjo pnevmatske in s pomočjo pnevmatske pištole 
za tesnilne mase se lahko uporablja znotraj stebrov na 
vratih, v notranjosti karoserije in povsod, kjer je potreben 
protihrupen in/ali strukturen premaz. Standardna 290ml 
kartuša se lahko uporablja z vsemi standardnimi pištolami 
za tesnilne mase.

 ▪ Na voljo v beli, sivi, črni in bež barvi.
 ▪ Prebarva se lahko po 30 minutah z vsemi primerji na vodni 
osnovi ali na osnovi topil, base coat laki  ali akrilnimi laki.

SSS 100-200-300-400 Razpršilne 
tesnilne mase  ▪ OEM profi l.

 ▪ Za hitro in enostavno uporabo.
 ▪ Odporno na vročino, lakiramo lahko takoj, po 
nanosu.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

ESS 08 Tesnilo v roli 8mm x 9m 10 X

ESS 10 Tesnilo v roli 10mm x 9m 10 X

ESS 20 Valjček za tesnilo 100 X

ESS Tesnilo v roli

Škatla PAL

1010 XX1010 XX

1010 XX

100100 XX

Tesnila & lepila

Nova barva

Novo
Novo

SSS 400

SSS 005
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 ▪ Lepilo na osnovi epoksi smol je primerno za povezovanje panelk 
iz enakega ali različnih materialov. Nadomesti lahko varjenje.

 ▪ Rešitev za povezovanje različnih zmesi panelk med seboj.
 ▪ Uporaba: pri zamenjavi strehe ali aluminijastih blatnikov, 
aluminijastih delov na jeklenih vratih.

 ▪ Uporabimo ga lahko kot nadomestilo za varjenje.

MS hitro lepilo je univerzalno tesnilo in lepilo na osnovi hibridne tehnologije 
za profesionalno uporabo, ki se suši pod vplivom vlage, da oblikuje trajno 
elastično gumo.
 ▪ Vzdržljivo, trajno elastično.
 ▪ Univerzalno lepljenje in tesnenje. 
 ▪ Ima odličen oprijem brez primerja na večini površin, celo vlažni površini.
 ▪ Brez izocianatov, topil in silikonov.
 ▪ Se ne krči in ne povzroča mehurčkov.
 ▪ Dobra odpornost na UV.
 ▪ Nevtralno sušenje, skoraj brez vonja.
 ▪ Za ne jedkane površine in kovine.
 ▪ Visoka mehanska odpornost.
 ▪ Absorbira zvočne in mehanske vibracije.
 ▪ Premažemo lahko z najbolj pogostimi 1 in 2K premazi. 

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

PLI 50 Lepilo za lepljenje kovin 60min - črno - 220ml. 6 X

PLI 55 Nastavek za lepilo - 10 kosov 1 X

PLI 60 Pištola za lepljenje
kovin

1 X

PLI 50 Lepilo za lepljenje kovin 

MSA 100 MS hitro lepilo

Tesnila & lepila

Novo

MS hitro lepilo je univerzalno tesnilo in lepilo na osnovi hibridne tehnologije MS hitro lepilo je univerzalno tesnilo in lepilo na osnovi hibridne tehnologije 
za profesionalno uporabo, ki se suši pod vplivom vlage, da oblikuje trajno za profesionalno uporabo, ki se suši pod vplivom vlage, da oblikuje trajno 

Ima odličen oprijem brez primerja na večini površin, celo vlažni površini.Ima odličen oprijem brez primerja na večini površin, celo vlažni površini.

Tesnila & lepilaTesnila & lepila

 ▪ Hitro delujoče lepilo v gelu omogoča lepljenje različnih materi-
alov (kovine, plastike in ostalih). Uporablja se lahko za lepljenje 
poroznih materialov, kot so les, papir, usnje in tesktil.

 ▪ Primeren je za vse podlage.
 ▪ Ima srednjo viskoznost.
 ▪ 1K izdelek.
 ▪ Suši se pri normalni sobni temperaturi.
 ▪ Izdelan za OEM dele.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

IAG 20 Hitro lepilo v gelu - 20gr 6 X

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

MSA 100 MS hitro lepilo - 290ml 12 1248

IAG 20 Hitro lepilo v gelu
Novo

Novo
IAG 20

Novo
MSA 100
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 ▪ Popoln set za popravilo vseh vrst plastike in 
poliestrov.

 ▪ Set vsebuje 2 tubi hitrega lepila za plastiko, 
2 tubi za ‘srednje’, 2 tubi za ‘hitro’, 10 mešalnih 
konic, 1 pištolo za nanašanje, 1 rolo ojačanega 
traku, 1 rolo traku za obrobe, 1 stekleničko 
čistila in 1 stekleničko primerja.

 ▪ Profesionalni izdelek s številnimi OEM 
priporočili.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

PLI 00 Set za popravilo plastike 5 X

PLI 01 Lepilo za plastiko
‘hitro’ (25sec) črno - 50ml

6 X

PLI 02 Lepilo za plastiko
‘srednje’ (1,5min) črno - 50ml 

6 X

PLI 03 Lepilo za plastiko
‘počasno’ (3,5min) črno - 50ml 

6 X

PLI 05 Nastavek za lepilo za plastiko
10 kosov 

1 X

PLI 10 Pištola za popravilo
plastike

25 X

PLI 15 Trak za okrepitev
12cm x 3.6m

10 X

PLI 16 Trak za linije
12cm x 3.6m

10 X

PLI 20 Primer - 200ml 12 672

PLI 21 Čistilo - 500 ml 12 672

PLI 021 Lepilo za plastiko
‘srednje’ (1,5min) črno - 220ml 

1 X

PLI 031 Lepilo za plastiko
‘počasno’ (3,5min) črno - 220ml 

1 X

PLI 041 Lepilo za plastiko
‘počasno’ (10min) črno - 220ml

1 X

Popravilo plastike

PLI Set za popravilo plastike

01 Set za popravilo plastike je primeren 
za vse vrste plastik (razen SMC) in 
različna popravila

 ▪ Za zapolnitev luknjic in globokih brusnih sledi/ostankov.
 ▪ Za lepljenje.

02 Set za popravilo 
plastike, ki upošteva čase 
sušenja, navedene na 
nalepki
Posuši se v specifi čnih časih, navedenih na 
nalepki embalaže; višje temperature lahko 
podaljšajo čas sušenja. Če je temperatura 
prostora nad 24 stopinj, upoštevajte to pri 
izbiri hitrosti. V toplejših klimatskih pogojih 
uporabite daljši čas sušenja, da se dobro 
posuši. Izdelek se lahko suši hitreje, kot 
pričakujemo. Pakiran po 6 kosov
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S lepilom za popravilo plastike potrebujemo samo 0,15mm 
debeline nanosa, da 100% zalepi. Unikatna dovoljena debelina 
posušenega lepila pri 0,15mm pomeni, da pri brušenju in 
izravnavi robov na površini ni več ostankov lepila.

01

03

06

04 05 

07 08

02

Oglejte si fi lm

Popravilo plastike
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03 Popravilo poškodb od kamenja

 ▪  Poškodbe od kamenja vplivajo na zunanji izgled avtomobila in 
povzročajo večjo možnost rjavenja/korozije, poleg tega pa je 
popravilo teh poškodb zelo nadležno, zamudno in drago.

 ▪ S pomočjo popravila poškodb od kamenja se vse to spremeni, 
vaša naloga je le, da poiščete in nanesete ustrezni bace coat lak, 
za vse ostalo poskrbi Stone chip repair.

 ▪ Z njim dosežemo visok končni sijaj z enako močjo, trajnostjo 
in kemično odpornostjo, kot 2K prozorni lak in je pripravljen za 
uporabo!

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

SCC 05 Popravilo poškodb od kamenja - 5gr 6 X

SCC 05 Popravilo poškodb od kamenja
Novo

Novo
SCC 05

PREJ

POTEM
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Popravilo poškodb od kamenja

03 Razmastitev 

06 Nanašanje drugega nanosa SCC

09 Poliranje 

02 Izravnava robov

05 Nanašanje SCC

08 Brušenje 

01 Razmastitev 

04 Nanašanje base coat laka

07 Brušenje 

Ponovno očistite površino z vodnim razmaščevalcem DGR.

Preverite površino in če je potrebno, nanesite drugi 
nanos premaza proti kamnom.

Spolirajte površino s pomočjo vodne polirne paste.

Izravnajte nepravilnosti površine od kamenja z brusno 
krpo P1500 (SCA 1500) ali mini diskom (SPDM 1500).

Nanesite tanek nanos premaza proti kamnom s pomočjo 
mini čopiča in pustite posušiti +-20min @20°C pri 
normalni vlažnosti.

Pobrusite površino v dveh korakih z brusnim diskom 
P2000 in P2500. 

Očistite mesto popravila z vodnim razmaščevalcem 
DGR.

Nanesite base coat lak in pustite, da se posuši.

Pobrusite mesto popravila z brusno krpo P1500  ali mini 
diskom, dokler površina ni ravna.
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04 SESTAVALJANJE
RAZSTAVLJANJE

Označevalci poškodb, folije, plošče za 
zaščito hrupa

Radirke za odstranjevanje lepila, nalepk & 
set za notranje razpoke

76

77
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 ▪ Samolepljiva zaščita pred hrupom preprečuje  
zvočne vibracije in se uporablja za notranje strani 
vrat, avtomobilske prtljažnike, strehe itd.

 ▪ Izdelana je na osnovi bitumna z zaščitnim slojem, 
je zelo fl eksibilna, se enostavno reže in je odporna 
na toploto.

 ▪ Vsaka plošča se lahko pretrga na polovici s 
pomočjo perforirane črte na sredini. Tako dobimo 
dve plošči dimenzije 25cm x 50cm.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

WAP 10 Zaščita proti hrupu
50cm x 50cm - 10 kosov

1 100

WAP 10 Zaščita pred hrupom

 ▪  Posebna ravna površina, kakršno uporablja OEM v 
nemških vozilih.

 ▪ Samolepljiva izolacijska zaščita pred hrupom 
preprečuje  zvočne vibracije in se uporablja za 
notranje strani vrat, avtomobilske prtljažnike, 
strehe itd.

 ▪ Izdelana je na osnovi bitumna z zaščitnim slojem, 
je zelo fl eksibilna, se enostavno reže in je odporna 
na toploto.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

WAP 15 Izolacijska zaščita za prtljažnike
50cm x 50cm x 1.75mm - 10 kosov

1 100

WAP 15 Izolacijska zaščita 
za prtljažnike

 ▪ Zaščitna lepilna folija za vrata, namenjena za  izolacijo 
notranjosti vrat in končni originalni izgled.

 ▪ Zaščita je mrežno potiskana za lažje prilagajanje oblike.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

PLA 80 Zaščitna folija za vrata avtomobila
60cm x 10m

1 72

PLA 80 Zaščitna folija za vrata 
avtomobila

 ▪ Set 5 izmenljivih palic, ki jih uporabljamo za fi ksiranje 
panelk v fi ksen položaj za lažje delo.

 ▪ Uporaben za vrata, pokrove motorja in pokrove 
prtljažnika.

 ▪ Vsaka palica ima kljuko in oko za pritrjevanje na 
ključavnico.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

EQU 91 Set za fi ksiranje panelk 1 X

EQU 91 Set za fi ksiranje panelk

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

MAR 11 Označevalci poškodb - zeleni 
12 kosov – fi ni 1.5mm

10 X

MAR 12 Označevalci poškodb - pink 
12 kosov – fi ni 1.5mm

10 X

MAR 21 Označevalci poškodb - zeleni 
6 kosov – 5mm-15mm

10 X

MAR 22 Označevalci poškodb - pink 
6 kosov – 5mm-15mm

10 X

 ▪ Priročno orodje za označevanje manjših poškodb na 
avtomobilu.

 ▪ Enostavna odstranitev s katerimkoli razmaščevalcem.
 ▪ Na voljo v dveh barvah: zelena ali pink.
 ▪ Na voljo v dveh oblikah: okrogla s premerom 4mm ali 
kvadratna 15 x 7mm.

MAR Označevalci poškodb

Opis (prodajna enota)

Zaščita proti hrupuZaščita proti hrupu
50cm x 50cm - 10 kosov50cm x 50cm - 10 kosov

Označevalci poškodb, folije, plošče za zaščito hrupa
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 Set za odstranjevanje razpok: s tem kompletom 
plastičnih orodij, postane odstranjevanje 
notranjih panelov brez poškodb enostavno 
opravilo.
Priročen kovček za orodje je zelo pregleden in 
omogoča varno shranjevanje orodja.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

TRT 27 Set za notranje razpoke - 27 kosov 5 120

TRT 27 Set za notranje razpoke

TRT 27TRT 27 Set za notranje razpoke - 27 kosovSet za notranje razpoke - 27 kosov 55

 Set za odstranjevanje razpok: s tem kompletom  Set za odstranjevanje razpok: s tem kompletom 
plastičnih orodij, postane odstranjevanje plastičnih orodij, postane odstranjevanje 
notranjih panelov brez poškodb enostavno notranjih panelov brez poškodb enostavno 
opravilo.opravilo.
Priročen kovček za orodje je zelo pregleden in Priročen kovček za orodje je zelo pregleden in 
omogoča varno shranjevanje orodja.omogoča varno shranjevanje orodja.

Koda

TRT 27TRT 27

TRT 27TRT 27TRT 27TRT 27

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

PRD 01 Velika radirka za lepilo z vgrajenim
vretenom - Ø 88mm x 15mm

100 X

PRD 05 Brazdasta radirka za lepilo - Ø 100mm x 26mm 50 X

PRD 10 Kovinska krtača ---> PRD 55 1 X

PRD 11 Adaptor ---> PRD 10 1 X

PRD 50 Adapter za radirko PRD 01 50 X

PRD 55 Pnevmatska naprava za odstranjevanje
lepila - 4000 obratov na minuto 

10 X

 ▪ Rotacijski disk, izdelan iz naravnega kavčuka različnih modelov 
in dimenzij.

 ▪ Za uporabo z napravo za odstranjevanje lepila, nalepk ali 
dvostranskega lepilnega traku brez poškodb na podlagi.

 ▪ Priporočena hitrost je med 2000 in 4000 obrati na minuto.
 ▪ PRD 55: naprava za odstranjevanje lepila, izdelana posebej za 
PRD 05.

 ▪ PRD 05: radirka; za montažo direktno na PRD 55 napravo.
 ▪ Prednost radirke PRD 05 pred PRD 01: kolut je bolj širok in 
brazdast. Zaradi brazd se lak ne segreva, ne povzroča poškodb 
na laku in deluje trikrat hitreje, kot PRD 01. Kombinacija 
PRD 05 radirke s PRD 55 napravo daje boljši končni izgled in 
je bolj prijazna do uporabnika, kakor PRD 01 na napravi za 
odstranjevanje lepila.

 ▪ PRD 01: uporabno z vsemi vrstami naprav za odstranjevanje 
nalepk.

 ▪ PRD 10/11: na hiter način odstranite lak in korozijo z 
minimalnimi poškodbami pločevine s pomočjo kovinske krtače 
in adaptorja za na PRD 55; patentirana tehnologija hitre 
menjave krtače s pomočjo adaptorja, ne potrebujete nobenega 
orodja.

PRD Radirke za odstranjevanje lepila in 
dodatki

Izboljšano

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

FOL 62 Lepilni trak za logotipe / embleme - 10
kosov

10 X

 ▪ Samolepilen trak dimenzije 50mm x 300mm za 
ponovno namestitev logotipov / emblemov na 
panelke.

 ▪ Očistite površino in logotip z razmaščevalcem, 
odstranite zaščitni trak, pritisnite logotip na lepilni 
trak za nekaj sekund in nato odstranite lepilni trak.

 ▪ Logotip ima zdaj dovolj lepila na vseh potrebnih 
mestih za trajno pritrditev na karoserijo.

FOL 62 Lepilni trak za logotipe - 
embleme 

Izboljšano

Radirke za odstranjevanje lepila in dodatna oprema, 
set za notranje razpoke

PRD 55

PRD 05 PRD 10

PRD 01
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05 ČIŠČENJE
ZAŠČITA

Izdelki za čiščenje avtomobila

Poliranje

Popravilo usnja

Kombinezoni

Zaščitne rokavice & delovni čevlji

Lakirne in protiprašne maske & 
čistila za roke

Izdelki za lakirne kabine

80

86

82

92

96

100

102
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Izberite med dvema odličnima gobama: mehak 
in prožen umeten material, ki lahko vpije veliko 
količino vode, z ali brez prevleke iz mikrofi bre. 
Enostavno odstranjevanje umazanije brez prask 
na površini.

SPM 00 - SPJ 00 Goba

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

SPM 00 Goba z mikrofi bro prevleko - zelena 48 480

SPJ 00 JUMBO goba - oranžna 48 480

Končno imamo super mehko zeleno krpo iz mikrovlaken, 
pakirano po 5 kosov, ki je idealna za odstranjevanje ostankov 
poliranja in z njo ustvarimo sijajno površino.

POL 40 Polirna mikro krpa zelena

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

POL 40 Polirna mikro krpa zelena - 40x40cm - 5 kosov 36 360

 ▪ Mehko silikonsko brisalo za hitro in enostavno 
odstranjevanje vode z opranih vozil brez poškodb na 
laku.

 ▪ Deluje hitro.
 ▪ Ne pušča prask.
 ▪ Fleksibilno silikonsko brisalo se prilagodi obliki 
katerekoli površine.

 ▪ Ne potrebujemo več umazanih krp in viled za 
čiščenje.

 ▪ Zmanjša pojav črt za 80%.
 ▪ Primeren je za vse površine.
 ▪ Širina: 30cm.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

WWB 00 Brisalec za odstranjevanje vode 50 X

WWB 00 Brisalec za 
odstranjevanje vode

12L vedro s priročnim izlivom in dodatno mrežo 
za umazanijo; ko se pesek in večji delci umazanije 
 naberejo na dno vedra, ga enostavno očistimo z 
gobo.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

BUC 12 Vedro z izlivom - črno 12l X 675

BUI 12 Mreža za umazanijo za BUC 12 X X

BUC 12 Vedro

Čiščenje
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Končno imamo super mehko zeleno krpo iz mikrovlaken, Končno imamo super mehko zeleno krpo iz mikrovlaken, 
pakirano po 5 kosov, ki je idealna za odstranjevanje ostankov pakirano po 5 kosov, ki je idealna za odstranjevanje ostankov 

POL 40POL 40 Polirna mikro krpa zelenaPolirna mikro krpa zelena

BUI 12

BUC 12
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 ▪ Unikatna receptura, ne pušča sledi, niti na oknih.
 ▪ Lahko se uporablja direktno na delih avtomobila 
(suho) za povečanje sijaja in zaščite.

 ▪ V kombinaciji s krpami iz mikrovlaken pa se lahko 
uporablja tudi na mokro čiščenih avtomobilih za 
izboljšanje sušenja.

 ▪ Ne vsebuje silikona, za varno uporabo v 
delavnicah.

 ▪ Pomaga odstranjevati holograme po poliranju.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

SPW 05 Vosek - 5L 4 120

LSP 15 Pršilka - 500ml 60 360

SPW 05 Vosek

 ▪ Izredna moč čiščenja.
 ▪ Vključuje vrhunsko zaščito na bazi voska.
 ▪ Skoraj popolnoma samo-sušeč.
 ▪ Enostavno povrne sijaj.
 ▪ Bio razgradljiv.
 ▪ Lahko se uporablja za ročno pranje ali strojno z 
visokim pritiskom vode.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

CSH 05 Šampon za pranje avtomobila zelen - 5L 4 120

CSH 05 Šampon za pranje 
avtomobila vse v enem

Oglejte si fi lm



Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

POL 10  One step polirna pasta - 1kg 8 480

POL 05  One step polirna pasta - 0.5kg 10 800

Polirna pasta je dobro prepoznavna v svetlo 
zeleni barvi in je enkraten izdelek, pripravljen za 
profesionalne uporabnike za vse faze poliranja.
Na podlagi nanotehnologije lahko s to pasto poliramo 
zelo hitro od grobega do zelo fi nega, poleg tega 
pridobimo nazaj 95% sijaja. Dodatna prednost je, 
da pasta ostane “mokra” dlje časa in tako zmanjša 
nevarnost ostankov suhega prahu. To pasto lahko 
uporabljamo na starih in novih lakih, prav tako na vseh 
2K proizvodih in najnovejših generacijah keramičnih 
lakov.

POL 10 One step polirna pasta

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

POL 50 Pnevmatska polirka 10 300

Lahka pnevmatska polirka s posebno funkcijo za 
nadzor hitrosti, ki omogoča uporabniku reguliranje 
obratov pri poliranju. Zato je Primerna je za uporabo 
s polirno pasto POL 10, ki doseže največji učinek od 
nizke do sredje hitrosti poliranja.

POL 50 Pnevmatska polirka 

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

POL 60 Kovček za poliranje + MHW 1 48

Set za poliranje vključuje 2 unikatni pasti za poliranje 
one step, več različnih vrst gob (po 2 kosa), napravo 
za poliranje in set mikrokrp.

Močna električna polirka 800W. Nastavi se lahko 
med 700-2500RPM (brezstopenjsko), opremljena 
je z unikatnim podložnim diskom za podporo gobe, 
ki polira vse linije površine. Po potrebi lahko z njo 
tudi ecentrično poliramo, za efekt prehoda pa lahko 
uporabimo le robove gobe.

POL 60 Kovček za poliranje 

Koda

POL 10POL 10

POL 05POL 05

Polirna pasta je dobro prepoznavna v svetlo Polirna pasta je dobro prepoznavna v svetlo 
zeleni barvi in je enkraten izdelek, pripravljen za zeleni barvi in je enkraten izdelek, pripravljen za 
profesionalne uporabnike za vse faze poliranja.profesionalne uporabnike za vse faze poliranja.
Na podlagi nanotehnologije lahko s to pasto poliramo Na podlagi nanotehnologije lahko s to pasto poliramo 
zelo hitro od grobega do zelo fi nega, poleg tega zelo hitro od grobega do zelo fi nega, poleg tega 
pridobimo nazaj 95% sijaja. Dodatna prednost je, pridobimo nazaj 95% sijaja. Dodatna prednost je, 
da pasta ostane “mokra” dlje časa in tako zmanjša da pasta ostane “mokra” dlje časa in tako zmanjša 
nevarnost ostankov suhega prahu. To pasto lahko nevarnost ostankov suhega prahu. To pasto lahko 
uporabljamo na starih in novih lakih, prav tako na vseh uporabljamo na starih in novih lakih, prav tako na vseh 
2K proizvodih in najnovejših generacijah keramičnih 2K proizvodih in najnovejših generacijah keramičnih 
lakov.lakov.

POL 10POL 10

Močna električna polirka 800W. Nastavi se lahko Močna električna polirka 800W. Nastavi se lahko 
med 700-2500RPM (brezstopenjsko), opremljena med 700-2500RPM (brezstopenjsko), opremljena 
je z unikatnim podložnim diskom za podporo gobe, je z unikatnim podložnim diskom za podporo gobe, 
ki polira vse linije površine. Po potrebi lahko z njo ki polira vse linije površine. Po potrebi lahko z njo 
tudi ecentrično poliramo, za efekt prehoda pa lahko tudi ecentrično poliramo, za efekt prehoda pa lahko 

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

POL 55 Električna polirka - 800W
700-2500RPM

4 X

POL 55 Električna polirka
  Izboljšano Izboljšano

POL 50

POL 55
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POL 20
POL 21 POL 30

POL 31
POL 30POL 30

POL 31POL 31

POL 25
POL 26

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

POL 35  Ovčje krzno 135mm - 2 kosa x 864

POL 35 Ovčje krzno

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

POL 20 Polirna goba ‘open cell’ oranžna - 145/30mm - 2 
kosa

100 X

POL 21 Polirna goba ‘open cell’ oranžna - 80/30mm - 2 
kosa

350 6300

POL 20-21 Polirna goba ‘open cell’ 
oranžna

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

POL 25 Polirna goba ‘closed cell’ bela - 145/30mm - 2 
kosa

100 X

POL 26 Polirna goba ‘closed cell’ bela - 80/30mm - 2 kosa 350 6300

POL 25-26 Polirna goba ‘closed cell’ 
bela

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

POL 30 Polirna goba ‘soft’ črna - 145/30mm - 2 
kosa

100 X

POL 31 Polirna goba ‘soft’ črna - 80/30mm - 2 kosa 350 6300

POL 30-31 Polirna goba ‘soft’ 
črna

Poliranje

  Izboljšano

  Izboljšano

Oranžna in črna polirna goba (POL 20 and POL 30) 
imata odprto celično strukturo, pri tem ima oranžna 
bolj trdo strukturo, črna pa mehkejšo strukturo; 
bela polirna goba POL 25 ima zaprto celično 
strukturo, imamo pa tudi polirno gobo z ovčjo volno 
(POL 35). Večino dela opravimo z oranžno polirno 
gobo. Bela polirna goba se lahko uporabi za hitrejše 
odstranjevanje večje količine materiala, najhitreje 
pa odstranimo material z uporabo gobe z ovčjo 
volno; za zaključek in odstranjevanje ostankov 
polirne paste in ustvarjanje sijaja na površini. 
Za odstranjevanje hologramov uporabimo črno 
polirno gobo, ki jo zaradi lažjega odstranjevanja 
ekscentrično pritrdimo. 
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Zaščitite lakirano ali polirano površino za dolgo časa z 
uporabo MHW 10 voska za strojno ali ročno uporabo. 
Ročno: nanesite z mehko krpo, najIZBOLJŠANO z 
mikrofi bro, počakajte nekaj minut in odstranite odvečen, 
suh vosek s čisto, suho krpo. Strojno: nanesite vosek na 
površino pri srednji hitrosti in z mehko gobico. Kasneje 
odstranite odvečen vosek z mikrofi ber krpo. Ima vonj 
grenivke.

BTG Črn gel za gume

POL 33-34 Polirna goba

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

MHW 10 Vosek za strojno in ročno uporabo - 1L 8 480

MHW 05 Vosek za strojno in ročno uporabo - 0,5L 10 800

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

BTG 05 Črn gel za gume - 0,5L 10 800

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

POL 33 Polirna goba ‘soft’ črna 1 kos. X X

POL 34 Polirna goba ‘medium’ bela 1 kos. X X

MHW 05-10 Vosek za strojno in 
ročno uporabo

črn gel za gume se lahko nanaša z gobo POL 33. 
Gumo naredi ponovno globoko črno in sijočo za 
zelo dolgo časa. Uporablja se lahko tudi na nela-
kiranih plastičnih delih.

Črna odprta polirna goba z ročnim držalom se 
lahko uporabi za ročno poliranje ali nanašanje 
voska.

PRG Gel za obnovitev plastike 

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

PRG 05 Gel za obnovitev plastike  - 0,5kg 10 800

Gel za obnovitev plastike je blag, čistilno hranilni 
brezbarvni gel za obnovo in zaščito plastičnih 
armatur, plastičnih delov, gume in vinilnih 
površin. UV zaščita v PRG 05 bo zmanjšala izgubo 
barve. Je enostaven za nanašanje, s hitro sušečo 
recepturo in z in je zelo gladek za nanos.

Poliranje

Zaščitite lakirano ali polirano površino za dolgo časa z Zaščitite lakirano ali polirano površino za dolgo časa z 
uporabo MHW 10 voska za strojno ali ročno uporabo. uporabo MHW 10 voska za strojno ali ročno uporabo. 
Ročno: nanesite z mehko krpo, najIZBOLJŠANO z Ročno: nanesite z mehko krpo, najIZBOLJŠANO z 
mikrofi bro, počakajte nekaj minut in odstranite odvečen, mikrofi bro, počakajte nekaj minut in odstranite odvečen, 

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

POL 33POL 33 Polirna goba ‘soft’ črna 1 kos.Polirna goba ‘soft’ črna 1 kos. XX XX

POL 34POL 34 Polirna goba ‘medium’ bela 1 kos.Polirna goba ‘medium’ bela 1 kos. XX XX

Vosek za strojno in Vosek za strojno in Vosek za strojno in Vosek za strojno in 
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05 Popravilo usnja

LRS 90 Set za popravilo usnja
Popolen set za popravilo, zaščito in čiščenje usnja ter 
plastičnih veznih delov.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

LRS 01 Sprej za obnovo sijaja in zaščito usnja - 
250ml

70 X

LRS 10 Čistilo za črnilo - 20ml 100 X

LRS 11 Power cleaner - 250ml 70 X

LRS 12 Odstranjevalec madežev - 250ml 70 X

LRS 13 Intenzivno čistilo - 250ml 70 X

LRS 14 Goba za odstranjevanje madežev - 2 kosov 60 X

LRS 20 Razmaščevalec za usnje & tekstil - 400ml 24 X

LRS 22 Lepilo za usnje - 20ml 100 X

LRS 23 Mrežasta krpa X X

LRS 30 Fini fi ller - 75ml  100 X

LRS 31 Filler - 15ml 80 X

LRS 32 High build fi ller - 15ml 80 X

LRS 33 Kopirec strukture površine - 50ml 70 X

LRS 34 Aplikator za kopiranje strukture 10 X

LRS 35 Na temperaturo odporna folija za kopiranje 
strukture

100 X

LRS 36 Mešalna konica za kopirca strukture X X

LRS 40 Barvni vzorci za popravila X X

LRS 41 Primer za plastiko - 400ml 24 X

LRS 42 Ekstra oprijem - 250ml 70 X

LRS 43 Korektura - črna - 100ml 144 X

LRS 44 Korektura - bela - 100ml 144 X

LRS 45 Korektura - karamel - 100ml 144 X

LRS 46 Korektura - svetlo rjava - 100ml 144 X

LRS 47 Korektura - rdečkasto rjava - 100ml 144 X

LRS 48 Korektura - limonino rumena - 100ml 144 X

LRS 49 Korektura - zlato rumena - 100ml 144 X

LRS 50 Korektura - vijolična - 100ml 144 X

LRS 51 Korektura - škrlatno rdeča - 100ml 144 X

LRS 52 Korektura - modra - 100ml 144 X

LRS 53 Korektura - temno modra - 100ml 144 X

LRS 54 Matirno sredstvo za korekture - 250ml 70 X

LRS 55 Utrjevalec barve - 250ml 70 X

LRS 56 Goba z visoko gostoto - 2 kosov 72 X

LRS 60 Teksturni sprej - 400ml 24 X

LRS 70 Mat top coat - 250ml 70 X

LRS 71 Sijajni top coat - 250ml 70 X

LRS 72 Top coat sredstvo za oprijem - 25ml 70 X

LRS 90 Set za popravilo usnja X X
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Popravilo usnja

LRS 11 Power cleaner

LRS 14 Goba za 
odstranjevanje madežev

LRS 10 Čistilo za črnilo
LRS 12 Odstranjevalec 
madeževNapredno čistilo, ki odstranjuje trdovratne 

madeže iz obarvanega usnja. 

Goba ima dobre lastnosti čiščenja, kar omogoča 
odstranjevanje globokih in ukoreninjenih 
madežev.

Čistilo za črnilo bo enostavno odstranilo 
črnilo ali sledi šminke iz usnja, vinila ali vinilu 
podobnih površin. Uporablja se lahko tudi 
za odstranitev madežev, če je bila površina 
prej obdelana s premazom za sijaj in zaščito 
usnja.

Čistilo za odstranjevanje madežev na 
osnovi topil se uporablja za madeže, 
ki so nastali od jeansa, oblačil, blazin, 
odej, črnila, časopisa in podobnega na 
površini usnja in vinila. 

LRS 20 
Razmaščevalec za usnje & 
tekstil

Sprej odstranjuje vsakodnevne madeže, kot 
so nasičena olja, maščobe in znoj iz usnja.

LRS 13 Intenzivno čistilo
Intenzivno čistilo je zelo močno čistilo za 
obarvano usnje. Odstrani vse vrste madežev, 
tudi barvo iz usnja. Zato je potrebno ponovno 
prebarvanje usnja, izdelek pa se lahko 
uporablja le v dobro prezračenih prostorih.
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05 Popravilo usnja

LRS 30 Fini fi ller LRS 31 Filler LRS 32 High build fi ller

LRS 23 Mrežasta krpa

LRS 22 Lepilo za usnje

Fini fi ller se uporablja za zapolnitev majhnih napak, 
kot do praske, sledi trganja, razpoke in sledi abraziva. 
Enostavno se brusi in je idealen, da dobimo gladko 
površino za končen izgled popravila.

Filler se uporablja za površinska popravila, kot 
so praske in podobne poškodbe na obarvanem 
usnju.

Toplotno aktiviran high build fi ller se uporablja 
za močne poškodbe usnja, kot so zareze ali 
cigaretne opekline.

Zelo močna mrežasta krpa, primerna 
za popravilo zarez in luknjic. 

Toplotno aktivirano lepilo za usnje je 
močno fl eksibilno lepilo, izdelano za 
popravila odrgnin ali zarez na usnju 
in vinilu. Zaradi svoje fl eksibilnosti 
ne bo spremenilo lastnosti usnja, kar 
omogoča trajno popravilo.

LRS 22LRS 22
Toplotno aktivirano lepilo za usnje je Toplotno aktivirano lepilo za usnje je 
močno fl eksibilno lepilo, izdelano za močno fl eksibilno lepilo, izdelano za 
popravila odrgnin ali zarez na usnju popravila odrgnin ali zarez na usnju 
in vinilu. Zaradi svoje fl eksibilnosti in vinilu. Zaradi svoje fl eksibilnosti 
ne bo spremenilo lastnosti usnja, kar ne bo spremenilo lastnosti usnja, kar 
omogoča trajno popravilo.omogoča trajno popravilo.

High build fi llerHigh build fi ller

Mrežasta krpaMrežasta krpa

Lepilo za usnjeLepilo za usnje

so praske in podobne poškodbe na obarvanem so praske in podobne poškodbe na obarvanem 
usnju.usnju.

za močne poškodbe usnja, kot so zareze ali za močne poškodbe usnja, kot so zareze ali 
cigaretne opekline.cigaretne opekline.

Zelo močna mrežasta krpa, primerna Zelo močna mrežasta krpa, primerna 
za popravilo zarez in luknjic. za popravilo zarez in luknjic. 

Toplotno aktivirano lepilo za usnje je Toplotno aktivirano lepilo za usnje je 
močno fl eksibilno lepilo, izdelano za močno fl eksibilno lepilo, izdelano za 
popravila odrgnin ali zarez na usnju popravila odrgnin ali zarez na usnju 
in vinilu. Zaradi svoje fl eksibilnosti in vinilu. Zaradi svoje fl eksibilnosti 
ne bo spremenilo lastnosti usnja, kar ne bo spremenilo lastnosti usnja, kar 
omogoča trajno popravilo.omogoča trajno popravilo.

LRS 33-34-35-36 
2K Kopirec strukture 
površine gel

2K kopirec strukture, po sušenju se lahko 
vzorec uporabi za kopiranje originalne 
strukture usnja v fi llerje.

ČČiščenje & zaščitaiščenje & zaščita
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0505 Popravilo usnjaPopravilo usnja

LRS 30LRS 30 Fini fi llerFini fi ller LRS 31LRS 31
Fini fi ller se uporablja za zapolnitev majhnih napak, Fini fi ller se uporablja za zapolnitev majhnih napak, Fini fi ller se uporablja za zapolnitev majhnih napak, Fini fi ller se uporablja za zapolnitev majhnih napak, 
kot do praske, sledi trganja, razpoke in sledi abraziva. kot do praske, sledi trganja, razpoke in sledi abraziva. kot do praske, sledi trganja, razpoke in sledi abraziva. kot do praske, sledi trganja, razpoke in sledi abraziva. 
Enostavno se brusi in je idealen, da dobimo gladko Enostavno se brusi in je idealen, da dobimo gladko Enostavno se brusi in je idealen, da dobimo gladko Enostavno se brusi in je idealen, da dobimo gladko 
površino za končen izgled popravila.površino za končen izgled popravila.površino za končen izgled popravila.površino za končen izgled popravila.

Filler se uporablja za površinska popravila, kot Filler se uporablja za površinska popravila, kot 
so praske in podobne poškodbe na obarvanem so praske in podobne poškodbe na obarvanem kot do praske, sledi trganja, razpoke in sledi abraziva. kot do praske, sledi trganja, razpoke in sledi abraziva. 

Enostavno se brusi in je idealen, da dobimo gladko Enostavno se brusi in je idealen, da dobimo gladko 
so praske in podobne poškodbe na obarvanem so praske in podobne poškodbe na obarvanem 
usnju.usnju.
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Leather repair
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LRS 40 Barvni vzorci za popravila

LRS 54 
Matirno sredstvo za korekture

LRS 55 Utrjevalec barve

LRS 43-53 Korektura črne barve

Tabela barvnega ujemanja za določitev ustrezne recepture 
barve.

Matirno sredstvo za korekture je vodno polirno 
sredstvo, ki se uporablja v kombinaciji s korek-
turami, da se določi ustrezna originalna stopnja 
sijaja.

Dodatek za basecoat in topcoat lake za 
izboljšanje pretoka in oprijema.

Korektura na vodni osnovi, brez vsebnosti topil in hitro se sušeč basecoat lak za pristno popravilo usnja.

LRS 41 Plastic primer

LRS 42 Extra oprijem 

Plastic primer je namenjen za izboljšanje 
oprijemanja na notranjih delih avtomobila 
in plastičnih površinah. Zagotavlja odličen 
oprijem za popravila barvega laka in se 
uporablja kot primer za basecoat lake na 
plastiki.

Primer za extra oprijem 
je specialen primer 
za notranje dele 
avtoreparature in sicer za 
pripravo usnja ali plastičnih 
delov, da dosežemo trajen 
oprijem popravila barvnega 
laka.

LRS 56 
Goba z visoko gostoto

Goba z visoko gostoto je idealna za 
nanašanje korekturnega laka in se lahko 
uporablja s čistili na bazi topil.

LRS 41LRS 41
Plastic primer je namenjen za izboljšanje Plastic primer je namenjen za izboljšanje 
oprijemanja na notranjih delih avtomobila oprijemanja na notranjih delih avtomobila 
in plastičnih površinah. Zagotavlja odličen in plastičnih površinah. Zagotavlja odličen 
oprijem za popravila barvega laka in se oprijem za popravila barvega laka in se 
uporablja kot primer za basecoat lake na uporablja kot primer za basecoat lake na 
plastiki.plastiki.

LRS 56LRS 56

pripravo usnja ali plastičnih pripravo usnja ali plastičnih 
delov, da dosežemo trajen delov, da dosežemo trajen 
oprijem popravila barvnega oprijem popravila barvnega 

Barvni vzorci za popravilaBarvni vzorci za popravila
Tabela barvnega ujemanja za določitev ustrezne recepture Tabela barvnega ujemanja za določitev ustrezne recepture Tabela barvnega ujemanja za določitev ustrezne recepture Tabela barvnega ujemanja za določitev ustrezne recepture Tabela barvnega ujemanja za določitev ustrezne recepture Tabela barvnega ujemanja za določitev ustrezne recepture 

Popravilo usnja

nanašanje korekturnega laka in se lahko nanašanje korekturnega laka in se lahko 
uporablja s čistili na bazi topil.uporablja s čistili na bazi topil.
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LRS 70 Mat top coat

LRS 71 Sijajni top coat

LRS 72 Top coat sredstvo za 
oprijem

Mat top coat je vodni premaz, ki daje trajen mat
izgled z visoko odpornostjo na praske. Zaradi 
izjemnega pretoka se enostavno nanaša. Meša se 
lahko z sijajnim top coat premazom, da dodamo sijaj.

Sijajni top coat je vodni topcoat lak, ki daje svetel in 
trajen izgled z visoko odpornostjo na praske. Zaradi 
izjemnega pretoka se enostavno nanaša. Meša se 
lahko z mat top coat premazom, da zmanjšamo 
sijaj.

Dodatek za mat ali sijajni top coat, ki spodbuja 
oprijem top coat laka in omogoča večjo 
odpornost na obrabo po nanašanju.

Dodatek za mat ali sijajni top coat, ki spodbuja Dodatek za mat ali sijajni top coat, ki spodbuja 
oprijem top coat laka in omogoča večjo oprijem top coat laka in omogoča večjo 
odpornost na obrabo po nanašanju.odpornost na obrabo po nanašanju.

LRS 01 Spray za obnovo sijaja 
in zaščito usnja
Vodoodporni zaščitni premaz preprečuje 
prodiranje nečistoč v usnje. Usnje se ne bo bolj 
svetilo, kot se je prej: upošteva originalni sijaj/
mat izgled usnja.

Popravilo usnja
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 ▪ Zelo trpežen kombinezon, s tefl onskim premazom 
v sivi barvi.

 ▪ Tefl onska zaščita zagotavlja, da prah ne more 
prodreti v kombinezon.

 ▪ Neprepusten za vse ostanke lakov med 
lakiranjem.

 ▪ S kapuco in žepi na prsih.
 ▪ Možnost dodatne zaščite kolen.

 ▪ Nova revolucionarna tehnologija.
 ▪ Edini pralni lakirni kombinezon na tržišču, ki 
zagotavlja 100% zaščito pri delu s HS barvami in 
proizvodi.

 ▪ Sprednja stran je narejena iz poliesternih vlaken, 
prevlečenih s tefl onom, ki ščiti pred vpijanjem laka.

 ▪ Hrbtna stran je v celoti narejena iz posebnega multi 
dry tkanega materiala.

 ▪ Multi dry tkanina vpija znojenje telesa in izloča to 
vlago v zrak (glava, hrbet, pazduha, hrbtna stran 
kolen).

 ▪ Zelo udobno nošenje.
 ▪ Kombinezon ima dva velika žepa na bokih in en žep na 
prsnem delu.

 ▪ Ima tudi zaščito za čevlje.
 ▪ Gumijasti trak v predelu pasu za večje udobje.
 ▪ Pralen pri 30°C, do 10 pranj.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

SOG 07 Poliesterni kombinezon sivi - S - 
možnostjo zaščite kolen

50 X

SOG 08 Poliesterni kombinezon sivi - M - 
možnostjo zaščite kolen

50 X

SOG 09 Poliesterni kombinezon sivi - L - 
možnostjo zaščite kolen

50 X

SOG 10 Poliesterni kombinezon sivi - XL - 
možnostjo zaščite kolen

50 X

SOG 11 Poliesterni kombinezon sivi - XXL - 
možnostjo zaščite kolen

50 X

SOGK 02 Zaščita kolen 40 X

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

PHO 07 High tech lakirni kombinezon - belo / moder 
- 07 / S 25 800

PHO 08 High tech lakirni kombinezon - belo / moder 
- 08 / M 25 800

PHO 09 High tech lakirni kombinezon - belo / moder 
- 09 / L 25 800

PHO 10 High tech lakirni kombinezon - belo / moder 
- 10 / XL 25 800

PHO 11 High tech lakirni kombinezon - belo / moder 
- 11 / XXL 25 800

SOG - SOGK  Poliesterni Tefl on® 
kombinezon z možnostjo zaščite 
kolen v sivi barvi

PHO High tech lakirni kombinezon

Kombinezoni
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 ▪ Material iz poliestra, tkan z 2% karbonskih vlaken.
 ▪ EN1149:1, trajna antistatičnost, original Dupont Tefl on 
premaz.

 ▪ Odprtine za prezračevanje zadaj in pod rokami
 ▪ Všita kapuca, dva žepa na prsnem košu, dva stranska 
žepa in eden zadaj.

 ▪ Plastični pritisni gumbi, vrvica v zapestju.
 ▪ Velcro zapiranje & zadrga na gležnjih, pokrita 
dvosmerna zadrga.

 ▪ Trajno antistatičen, pralen, zračen.
 ▪ Material iz poliestra,tkan z 2% karbonskih 
vlaken.

 ▪ EN1149:1, trajna antistatičnost, original 
Dupont Tefl on premaz.

 ▪ 1 žep na prsnem košu in dva stranska žepa.
 ▪ Plastični pritisni gumbi, vrvica v zapestju.
 ▪ Pokrita dvosmerna zadrga / velcro zapiranje.
 ▪ Trajno antistatičen, pralen, zračen.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

TCO 07 Tefl on® Carbotec kombinezon 
sivi - 07/S 

25 300

TCO 08 Tefl on® Carbotec kombinezon 
sivi - 08/M 

25 300

TCO 09 TTefl on® Carbotec kombinezon 
sivi - 09/L 

25 300

TCO 10 Tefl on® Carbotec kombinezon 
sivi - 10/XL 

25 300

TCO 11 Tefl on® Carbotec kombinezon sivi 
- 11/XXL 

25 300

TCO 12 Tefl on® Carbotec kombinezon sivi 
- 12/XXXL 

25 300

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

TCC 07 Tefl on® Carbotec plašč sivi - 
07/S 

25 300

TCC 08 Tefl on® Carbotec plašč sivi - 
08/M 

25 300

TCC 09 Tefl on® Carbotec plašč sivi 
- 09/L 

25 300

TCC 10 Tefl on® Carbotec plašč sivi - 
10/XL 

25 300

TCC 11 Tefl on® Carbotec plašč sivi  - 
11/XXL 

25 300

TCC 12 Tefl on® Carbotec plašč sivi  - 
12/XXXL 

25 300

TCC-TCO Carbotec kombinezoni in halje
Carbotec modeli dopolnjujejo naš celoten program kot najvišji standard na trgu: 
Carbon tehnologija se nahaja v kombinezonih ali haljah za lakiranje. Izdelani so 
iz poliamidnih fi lamentov, ne puščajo muck in so brez silikonov. Material je tkan 
in vsebuje 2% karbona, da se izognemo električni napetosti (EN1149). Original 
DuPont Tefl on premaz zagotavlja, da kombinezon odbija umazanijo in vodo. AVS 
ventilacijski sistem zagotavlja odlično zračnost. Carbotec ponuja visoko stopnjo 
zanesljivosti.

TCC Tefl on® Carbotec plašč

TCO Tefl on® Carbotec 
kombinezon

Kombinezoni



Čiščenje & zaščita

94

05

 ▪ Ultra lahek ekonomičen poliesterni lakirni 
kombinezon iz 190gr materiala.

 ▪ Pralni kombinezon za večkratno uporabo, s kapuco 
in z žepom na prsnem delu.

 ▪ Standardna barva: bela.
 ▪ Različica tudi v modri barvi: za minimalen odsev v 
laku. 

 ▪ Poliester ima naslednje prednosti (primerjava 
z nylonom): upočasni ogenj in je zato varnejši. 
Poliester ‘diha’ in je zato udobnejši za delo.

 ▪ Poliester je antistatičen, zato privlači manj prahu.

 ▪ Ultra lahek ekonomičen poliesterni lakirni 
kombinezon iz 190gr materiala.

 ▪ Pralni kombinezon za večkratno uporabo, s kapuco 
in z žepom na prsnem delu.

 ▪ Standardna barva: bela.
 ▪ Različica tudi v modri barvi: za minimalen odsev v 
laku. 

 ▪ Poliester ima naslednje prednosti (primerjava 
z nylonom): upočasni ogenj in je zato varnejši. 
Poliester ‘diha’ in je zato udobnejši za delo.

 ▪ Poliester je antistatičen, zato privlači manj prahu.
Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

WSC 08 Poliesterni lakirni kombinezon - beli - 
08 / M

50 800

WSC 09 Poliesterni lakirni kombinezon - beli - 
09 / L

50 800

WSC 10 Poliesterni lakirni kombinezon - beli - 
10 / XL

50 800

WSC 11 Poliesterni lakirni kombinezon - beli - 
11 / XXL

50 800

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

NSC 08 Poliesterni lakirni kombinezon - moder 
- 08 / M

50 800

NSC 09 Poliesterni lakirni kombinezon - moder 
- 09 / L

50 800

NSC 10 Poliesterni lakirni kombinezon - moder 
- 10 / XL

50 800

NSC 11 Poliesterni lakirni kombinezon - moder 
- 10 / XL

50 800

WSC Poliesterni lakirni kombinezon
Beli NSC Poliesterni lakirni kombinezon

Moder

Kombinezoni
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TSO Lakirni kombinezon za 
enkratno uporabo
Beli

CSO Lakirni kombinezon za 
enkratno uporabo
Beli

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

TSO 08  Lakirni kombinezon - beli - 08 / M 25 800

TSO 09  Lakirni kombinezon - beli - 09 / L 25 800

TSO 10  Lakirni kombinezon - beli - 10 
/ XL

25 800

TSO 11  Lakirni kombinezon - beli - 11 
/ XXL

25 800

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

CSO 08  Lakirni kombinezon - beli - 08 / M 25 600

CSO 09  Lakirni kombinezon - beli - 09 / L 25 600

CSO 10  Lakirni kombinezon - beli - 10 
/ XL

25 600

CSO 11  Lakirni kombinezon - beli - 11 
/ XXL

25 600

Tyvek 
tkanina

Ekonomičen

Kombinezoni
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Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

GLL 07B  Rokavice, prevlečene s PU črne - 07 / S - 12 parov 20 480

GLL 08B  Rokavice, prevlečene s PU črne - 08 / M - 12 parov 20 480

GLL 09B  Rokavice, prevlečene s PU črne - 09 / L - 12 parov 20 480

GLL 10B  Rokavice, prevlečene s PU črne - 10 / XL - 12 parov 20 480

GLL 11B  Rokavice, prevlečene s PU črne - 11 / XXL - 12 parov 20 480

 ▪ Ultra lahke in udobne rokavice.
 ▪ Univerzalna uporaba za mehaničarska dela, sestavljanje, pripravo in 
lakiranje.

 ▪ Odprta nylon struktura (zunaj).
 ▪ PU prevleka na nylon podlagi (znotraj).
 ▪ Odlična prstna občutljivost.
 ▪ Barvno odporne.
 ▪ Na izbiro velikosti: S, M, L, XL in XXL.
 ▪ Na voljo v beli in črni barvi.
 ▪ Preprečujejo potenje rok.

GLL B Rokavice, prevlečene s PU

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

GLN 08 Nitrilnene rokavice za enkratno uporabo M 100 
kosov

10 420

GLN 09 Nitrilnene rokavice za enkratno uporabo L 100 
kosov

10 420

GLN 10 Nitrilnene rokavice za enkratno uporabo XL 100 
kosov

10 420

 ▪ Nitrilne rokavice za enkratno uporabo so 3x močnejše 
kakor latex ali vinyl in nudijo optimalno udobje, v 
kombinaciji z optimalno zaščito.

 ▪ Nič potnih rok v primerjavi z vinyl in latex rokavicami.
 ▪ Pakirano po 100 kosov v dozirniku.
 ▪ Debelina 0.12 +/- 0,01mm.

GLN Nitrilne rokavice za enkratno uporabo

Rokavice



Čiščenje & zaščita 05
97

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

GCN 08 Nitrilne rokavice za enkratno uporabo - M - 100 kosov 10 420

GCN 09 Nitrilne rokavice za enkratno uporabo - L - 100 kosov 10 420

GCN 10 Nitrilne rokavice za enkratno uporabo - XL - 100 kosov 10 420

 ▪ Nitrilne rokavice za enkratno uporabo so 3x močnejše 
od rokavic iz lateksa ali vinila in nudijo optimalno 
udobje, v kombinaciji z optimalno zaščito.

 ▪ Nič potnih rok v primerjavi z vinyl in latex rokavicami.
 ▪ Pakirano po 100 kosov v dozirniku.
 ▪ Debelina 0.14mm +/- 0.01mm.

GCN Nitrilne rokavice za enkratno uporabo

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

GLMB 07 Nitrilne rokavice iz mikropene - S - 12 parov 12 576

GLMB 08 Nitrilne rokavice iz mikropene - M - 12 parov 12 576

GLMB 09 Nitrilne rokavice iz mikropene - L - 12 parov 12 576

GLMB 10 Nitrilne rokavice iz mikropene - XL - 12 parov 12 576

GLMB 11 Nitrilne rokavice iz mikropene - XXL - 12 parov 12 576

 ▪ Rokavice za večkratno uporabo so izdelane posebno za 
montažna dela.

 ▪ Rokavice so močna in udobna zaščita za roke zaradi nitrilne 
mikropene.

 ▪ 360°C zračne in roke se v njih nikoli ne potijo.

GLMB Nitrilne rokavice iz mikropene

Rokavice
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GLQ rokavice so izdelane iz edinstvene formule, ki zagotavlja
izjemno zaščito pred številnimi agresivnimi topili. Nudi 
odlično odpornost na keton, vključno z
MEK-om in acetonom, kakor tudi na aromate in toluen.
So enakovredne našim GLP rokavicam, vendar te zaradi 
lahke konstrukcije
zmanjšuje utrujenost roke.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

GLQ 08 Na keton odporne rokavice modre M - 1 par 12 X

GLQ 09 Na keton odporne rokavice modre L - 1 par 12 X

GLQ 10 Na keton odporne rokavice modre XL - 1 par 12 X

NAMIG:  če začutite pri uporabi razredčila čez rokavice mrazenje, 
jih zamenjajte, čeprav so nepoškodovane. Razredčilo lahko prodre skozi 
rokavice in preide v kri.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

GLD 09 Solvex nitrilne rokavice rdeče L - 1 par 72 X

GLD 10 Solvex nitrilne rokavice rdeče XL - 1 par 72 X

 ▪ Za večkratno uporabo, dolge nitrilne rokavice, ki 
omogočajo kratkotrajno zaščito pred kemikalijami.

 ▪ Idealne za čiščenje, recikliranje oziroma ločevanje.
 ▪ Minimalna zaščita pred kemikalijami (+/- 20 minut).
 ▪ Dolžina rokavic: 380mm.

GLD Solvex nitrilne rokavice rdeče

GLQ Na keton odporne rokavice

Rokavice

Novo

 ▪ Za večkratno uporabo, dolge PVA (Polivinilalkohol) 
rokavice z bombažno podlogo, ki omogočajo maksimalno 
zaščito pred kemikalijami. Za delo z močnimi organskimi 
topili.

 ▪ Neomejena zaščita pred topili.
 ▪ Dolžina rokavic: 355mm.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

GLP 09 Solvex PVA rokavice rdeče L - 1 par 12 X

GLP 10 Solvex PVA rokavice rdeče XL - 1 par 12 X

GLP Solvex PVA rokavice rdeče
Za večkratno uporabo, dolge PVA (Polivinilalkohol) 
rokavice z bombažno podlogo, ki omogočajo maksimalno 
zaščito pred kemikalijami. Za delo z močnimi organskimi zaščito pred kemikalijami. Za delo z močnimi organskimi 

Solvex PVA rokavice rdeče
 ▪ Za večkratno uporabo, dolge nitrilne rokavice, ki 
omogočajo minimalno zaščito pred kemikalijami.

 ▪ Idealno za čiščenje, recikliranje oziroma ločevanje.
 ▪ Minimalna zaščita pred kemikalijami (+/- 10 
minutes).

 ▪ Dolžina rokavic: 330mm.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

GLC 08 Solvex nitrilne rokavice zelene M - 12 parov 12 X

GLC 09 Solvex nitrilne rokavice zelene L - 12 parov 12 X

GLC 10 Solvex nitrilne rokavice zelene XL - 12 parov 12 X

GLC Solvex nitrilne rokavice zelene
Za večkratno uporabo, dolge nitrilne rokavice, ki 
omogočajo minimalno zaščito pred kemikalijami.
Idealno za čiščenje, recikliranje oziroma ločevanje.Idealno za čiščenje, recikliranje oziroma ločevanje.
Minimalna zaščita pred kemikalijami (+/- 10 Minimalna zaščita pred kemikalijami (+/- 10 

 Solvex nitrilne rokavice zelene
Za večkratno uporabo, dolge nitrilne rokavice, ki 
omogočajo kratkotrajno zaščito pred kemikalijami.omogočajo kratkotrajno zaščito pred kemikalijami.
Idealne za čiščenje, recikliranje oziroma ločevanje.Idealne za čiščenje, recikliranje oziroma ločevanje.
Minimalna zaščita pred kemikalijami (+/- 20 minut).Minimalna zaščita pred kemikalijami (+/- 20 minut).

 Solvex nitrilne rokavice rdeče

Novo
GLQ
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SAS Zaščitna obutev
 ▪ Nizki delovni čevlji S3.
 ▪ 100% brez vsebnosti kovinskih delcev, 

zaradi kombinacije zaščite prstov in podplata 
iz kevlarja.

 ▪ So antistatični in ne drsijo, z udobnim 
podplatom in odporni proti potenju nog.

 ▪ EX odobritev.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

SAS 38 Delovni čevlji S1p - vel 38 1 X

SAS 39 Delovni čevlji S1p - vel 39 1 X

SAS 40 Delovni čevlji S1p - vel 40 1 X

SAS 41 Delovni čevlji S1p - vel 41 1 X

SAS 42 Delovni čevlji S1p - vel 42 1 X

SAS 43 Delovni čevlji S1p - vel 43 1 X

SAS 44 Delovni čevlji S1p - vel 44 1 X

SAS 45 Delovni čevlji S1p - vel 45 1 X

SAS 46 Delovni čevlji S1p - vel 46 1 X

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

SAS 138 Zaščitna obutev S3 - vel 38 1 X

SAS 139 Zaščitna obutev  S3 - vel 39 1 X

SAS 140 Zaščitna obutev  S3 - vel 40 1 X

SAS 141 Zaščitna obutev  S3 - vel 41 1 X

SAS 142 Zaščitna obutev  S3 - vel 42 1 X

SAS 143 Zaščitna obutev  S3 - vel 43 1 X

SAS 144 Zaščitna obutev  S3 - vel 44 1 X

SAS 145 Zaščitna obutev  S3 - vel 45 1 X

SAS 146 Zaščitna obutev  S3 - vel 46 1 X

SAS Delovni čevlji
 ▪ Nizki delovni čevlji S1p.
 ▪ 100% brez vsebnosti kovinskih delcev, 

zaradi kombinacije zaščite prstov in podplata 
iz kevlarja.

 ▪ So antistatični in ne drsijo, z udobnim 
podplatom in odporni proti potenju nog.

 ▪ EX odobritev.

Novo

PAL

zaradi kombinacije zaščite prstov in podplata zaradi kombinacije zaščite prstov in podplata 

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

Koda

SAS 138SAS 138

SAS 139SAS 139

SAS 140SAS 140

SAS 141SAS 141

SAS 142SAS 142

SAS 143SAS 143

SAS 144SAS 144

SAS 145SAS 145

SAS 146SAS 146

PAL

XX

Novo
SAS 138-146
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 ▪ Poly-prop krpa, impregnirana s čistilom.
 ▪ Primerna za odstranjevanje lakov na osnovi topil, črnila, 
maščob, olj, voskov, itd.

 ▪ Krpice oranžne barve 26cm x 27cm.

 ▪ HCL 0250 je čistilo, posebej razvito za ličarje v 
avtoličarski delavnici.

 ▪ Zelo dobro očisti kožo in je ne poškoduje.
 ▪ Enostavno odstrani zelo trdovratne madeže, kot so laki 
(npr. 2-komponentni laki), premazi, akrilni premazi, 
tesnilne mase, smole (npr. epoksi-smole), lepila, 
poliuretanske-pene in podobno.

 ▪ Idealni izdelek za uporabo na specialnih področjih 
nanašanja.

 ▪ Vsebuje zdravju in okolju neškodljive nevtralne estre, ki 
izboljšajo čiščenje.

 ▪ Učinkovit polnilni sistem.
 ▪ Ne vsebuje silikonov.
 ▪ Dermatološko testirano.
 ▪ Čistilo za roke vsebuje sredstvo za vlaženje in 
nevtralizacijo rok na osnovi Aloa vere.

 ▪ Čistilo za roke je izdelano posebej za odstranjevanje lakov 
na osnovi topil in na vodni osnovi, lepila, olja, maščob in 
ostalih umazanij. Bio-razgradljivo.

 ▪ Čistilo za roke vsebuje vlažilne in hranilne snovi, na 
osnovi Aloa vere.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

SCR 100 Čistilne krpe, prepojene s čistilom - 100 
kosov, v dozirniku

4 80

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

HCL 0250 Čistilo za roke - 250ml 12 X

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

HCL 3000 Čistilo za roke - 3L - brez pumpice 6 180

HCL 50 Stenski dozirnik - s pumpico 1 X

HCL 0250 Čistilo za roke 

HCL 3000 Čistilo za roke

SCR 100 Čistilne krpe, prepojene s 
čistilom

Čistila za roke

IZBOLJŠANO

IZBOLJŠANO



Čiščenje & zaščita 05
101101

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

MAS 13 Karbonska protiprašna maska
P2 - 5 kosov

20 220

Protiprašna maska P2 z ogljenim fi ltrom, ki 
absorbira vse nevarne prašne delce. Zelo udobna 
in z dolgo življensko dobo. FFP2

MAS 13 Karbonska protiprašna 
maska

 ▪ Fina zaščitna maska je optimalno ubodna.
 ▪ Brez ali z dodatnim fi ltrom.
 ▪ Varnostni razred P2.
 ▪ Maske so pakirane po 15 ali 20 kosov v dozirniku.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

MAS 12 Zaščitna maska P2 z dodatnim
ventilom - 15 kosov

16 288

MAS 12 Fina zaščitna maska

Lakirne in protiprašne maske

 ▪ Izboljšana: obrazu se boljše prilega.
 ▪ Obrazni del je iz fl eksibilnega silikona, ki se lažje očisti.
 ▪ Enostavno nastavljiv trak.
 ▪ MAS 00: s fi ltri A1 P2.
 ▪ MAS 20: s fi ltri A2 P3.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

MAS 00 Maska za ličarje A1 P2 60 360

MAS 20 Maska za ličarje A2 P3 50 200

MAS 03 Filter za prah in pline A2 P3 za zaščitne maske - 2 kosa 50 X

MAS 05 Filter za prah P1 za zaščitne maske - 10 kosov 150 X

MAS 06 Filter za pline A1 za zaščitne maske - 2 kosa 40 X

MAS 09 Obroček za fi ltrirne kartuše zaščitnih maske - 2 kosa 50 220

MAS 25 Anti bakterijske krpe 12 180

MAS 00-20 Maska za ličarje
Novo

Novo
MAS 00

Novo
MAS 20
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 ▪ Bela zaščita za stene lakirnih kabin, jo z lakirno pištolo (šoba 
2.5) in sicer 2-3 nanose.

 ▪ Nanašamo jo z lakirno pištolo (šoba 2.5), in sicer 2-3 nanose. 
Ko je umazana, nanesemo nov nanos. To ponavljamo, dokler 
ne dosežemo omejene debeline. S tem prihranimo na času, saj 
lahko zaščito lažje odstranimo v enem kosu.

 ▪ Bio-razgradljiva.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

CPP 17 Cabine Protect, ločljiva po plasteh - 17L X 24

CPP 17 Zaščita za stene lakirnih kabin, 
enostavno odstranljiva

Več nanosov zaščite je nanešenih, lažje jo odstranimo!

01 Nanašanje 
 ▪ Izdelek se lahko nanaša s pomočjo valjčka, pištole z doz-
irnikom (SPG 80), brezzračnim ali kombiniranim lakiranjem. 

 ▪ Pred nanašanjem mora biti površina čista in gladka. 
 ▪ CPP ni primeren za porozne ali zarjavele površine. Ker je CPP 
tiksotropičen izdelek, ga je potrebno za enostavno in boljše 
nanašanje prej temeljito premešati. 

 ▪ Prvič je potrebno nanesti 3 nanose.

02 Uporaba in odstranjevanje
 ▪ Priporočamo nanos 2 ali več slojev vsakih 6 mesecev, da 
pokrijemo ostanke laka. 

 ▪ Čeprav se lahko po potrebi izvede delno popravilo, vedno 
nanesite vsaj 3 nanose.

Izdelki za lakirne kabine
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 ▪ Bio-razgradljivo topilo laka.
 ▪ Na vodni osnovi.
 ▪ Brez VOC.
 ▪ Izdelek nanesite s čopičem ali valjčkom, pustite delovati 5 do 15 
minut in nato odstranite s krpo.

 ▪ Sperite z vodo.
 ▪ Raztopi lake na vodni osnovi in 1 ali 2K lake na osnovi topil.
 ▪ Uporabno za odstranjevanje posušenih ostankov laka z lakirnih 
pištol, ostankov mešanja na mizi, v mešalnicah, na tleh in 
zidovih lakirne kabine.

 ▪ OPOZORILO: vedno najprej preizkusite na majhni površini.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

CBC 05 Cabine Clean topilo laka - 5L X 96

CBC 05 Cabine Clean topilo laka

 ▪ Glavni namen je zaščita vozil pred barvno meglo.
 ▪ Zaščita je prozorna in pralna, podobna zaščiti za stene lakirnih 
kabin, razlika med njima je, da se ta premaz popolnoma 
posuši in ne ostane lepljiv.

 ▪ Nanesemo en nanos z lakirno pištolo (šoba 2.5). Odstranimo z 
vodo in gobo.

 ▪ Bio-razgradljiva.
Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

CLM 05 Pralna zaščita za zidove lakirnih kabin - 5L X 96

CLM 05 Pralna zaščita za zidove lakirnih 
kabin
CLM 05CLM 05 Pralna zaščita za zidove lakirnih  Pralna zaščita za zidove lakirnih 

 ▪ Najbolj izvirna in učinkovita formula za omejevanje kroženja prahu 
znotraj lakirne kabine. Dust Control ionizira prah, zato ga vleče 
skupaj v oblačke, kar onemogoča kroženje v zraku. Ekonomično 
ga razpršimo s pomočjo tlačne pršilke.

 ▪ Bio-razgradljivo.
 ▪ Liter zadostuje za približno 200 m². Čas delovanja je 5 do 10 
delovnih dni.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

DUC 05 Dust Control zaščita proti prahu - 5L X 96

DUC 10 Dust Control zaščita proti prahu - 10L X 60

DUC 25 Dust Control zaščita proti prahu- 25L X 24

DUC 50 Tlačna pršilka za zaščito proti prahu - 5L 1 X

DUC Dust Control zaščita za prah

Izdelki za lakirne kabine
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 ▪ Prozoren, lepljiv in pralen premaz za zaščito sten 
lakirne kabine pred obarvanjem. Izdelek ostane 
lepljiv z namenom, da ulovi vrtinčaste delce prahu.

 ▪ Nanašamo jo z lakirno pištolo (šoba 2.5) v dveh 
ali treh slojih. Debelejši sloj ostane dlje aktiven. 
Nov nanos premaza bo po določenem času aktiviral 
zaščito.

 ▪ Premaz kasneje odstranimo z vodo in gobo.
 ▪ Bio-razgradljiva.
 ▪ Odstranite ali ponovno nanesite, ko nanos ni več 
lepljiv. Razredčimo lahko samo z destilirano vodo.

 ▪ Povprečna poraba na lakirno kabino: 15L

 ▪ Prozoren, lepljiv in pralen premaz za zaščito sten 
lakirne kabine pred obarvanjem. Izdelek ostane 
lepljiv z namenom, da ulovi vrtinčaste delce prahu.

 ▪ Nanašamo 1 debel sloj s pomočjo pršilke, brezzračne 
črpalke ali z lakirno pištolo v 2 ali 3 slojih, v tem 
primeru morate ‘Pro’ redčiti od 10-20%. Premaz 
kasneje odstranimo z vodo in gobo.

 ▪ Bio-razgradljiva.
 ▪ Odstranite ali ponovno nanesite, ko nanos ni več 
lepljiv.

 ▪ Razredčimo lahko samo z destilirano vodo.
 ▪ Povprečna poraba na lakirno kabino: 12L

CBP Pro
CBP Cabine Protect pralna zaščita za stene lakirnih kabin
CBP Basic

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

CBP 05B Zaščita za lakirne kabine Basic - 5l X 96

CBP 10B Zaščita za lakirne kabine Basic - 10l X 60

CBP 25B Zaščita za lakirne kabine Basic - 25l X 24

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

CBP 05 Zaščita za lakirne kabine Pro - 5l X 96

CBP 10 Zaščita za lakirne kabine Pro - 10l X 60

CBP 25 Zaščita za lakirne kabine Pro - 25l X 24

Prozoren, lepljiv in pralen premaz za zaščito sten Prozoren, lepljiv in pralen premaz za zaščito sten 
lakirne kabine pred obarvanjem. Izdelek ostane lakirne kabine pred obarvanjem. Izdelek ostane 
lepljiv z namenom, da ulovi vrtinčaste delce prahu.lepljiv z namenom, da ulovi vrtinčaste delce prahu.
Nanašamo 1 debel sloj s pomočjo pršilke, brezzračne Nanašamo 1 debel sloj s pomočjo pršilke, brezzračne 
črpalke ali z lakirno pištolo v 2 ali 3 slojih, v tem črpalke ali z lakirno pištolo v 2 ali 3 slojih, v tem 
primeru morate ‘Pro’ redčiti od 10-20%. Premaz primeru morate ‘Pro’ redčiti od 10-20%. Premaz 

Odstranite ali ponovno nanesite, ko nanos ni več Odstranite ali ponovno nanesite, ko nanos ni več 

PAL

9696

6060

2424

Oglejte si fi lm
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 ▪ Set vsebuje: 1 zaščito za sedež, 1 predpražnik, 1 zaščito 
volanskega obroča, 1 vrečko za prestavno ročico in 1 
zaščito za ročno zavoro.

 ▪ Set je namenjen za eno popravilo.
 ▪ Bela plastična folija. Po naročilu je lahko tudi tiskana.

Protection for the interior of the car

 ▪ Trpežna zaščita za sedeže za večkratno uporabo.
 ▪ Lep izgled.
 ▪ Pralna, trpežna, odbija olje in vodo.
 ▪ Možen tisk logotipa po vaši izbiri po 100 kosov.

Za zaščito tal imamo na voljo 3 vrste 
predpražnikov:
1. Plastični predpražniki; so 

vodoodporni in močnejši ter imajo 
protizdrsni premaz (PLA 60).

2. Papirni predpražniki na plastični 
podlagi (PAP 61).

3. Papirni predpražniki, ki absorbirajo 
vodo in umazanijo ter so manj 
odporni (PAP 60). 

 ▪ Za zaščito sedežnih prevlek.
 ▪ Bela transparentna.
 ▪ Mere: 820mm x 1300mm x 500mm.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

COP 05 Set zaščitnih prevlek ‘Clean Set’ - 100 
kosov

4 60

PLA 62 Zaščita za sedeže - 12μm - 820mm x 
1300mm x 500mm - 250 kosov na roli

1 88

PLA 67 Folija za volanske obroče - 125mm x 150m 
- 15µm - 10 kosov

10 82

PLA 68 Nosilec za folijo PLA 67 1 X

PLA 60 Plastični predpražniki - 380mm x 490mm - 
250 kosov - perforirani, na roli

1 156

PAP 61 Papirni predpražniki s plastično podlogo - 70gr 
- karton po 500 kosov

1 50

PAP 60 Papirni predpražniki - 375mm x 500mm - 
250 kosov - perforirani, na roli

1 100

COP 00 Nylon sedežna zaščita - črna 1 X

COP 05 Set zaščitnih prevlek

 ▪ 100 zaščita za sedež
 ▪ 100 predpražnikov
 ▪ 100 zaščita volanskega obroča
 ▪ 100 vrečka za prestavno ročico
 ▪ 100 zaščita za ročno zavoro

Set zaščitnih prevlek (100 kosov):

PLA 62 Zaščita za sedeže

PLA 60 - PAP Zaščita za 
predpražnike

COP 00 Zaščita za sedeže iz nylona

Zaščita za notranjost
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Protection for the interior of the car

 ▪ Vključuje lepilni nanos.
 ▪ Ne potrebuje dodatnega traku.
 ▪ Na voljo je v roli.
 ▪ Mere 60cm x 25m / 120cm x 25m.
 ▪ Namenjena za zaščito mešalnih miz, tal in podobnega.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

PRF 060 Zaščitna samolepilna folija - siva
60cm x 25m

1 72

PRF 120 Zaščitna samolepilna folija - siva
120cm x 25m

1 36

PRF 060-120
Zaščitna samolepilna folija  ▪ Prozorna samolepilna folija za zaščito luči v lakirnih 

kabinah z minimalno izgubo svetlobe.
 ▪ Uporabna tudi za prekrivanje razbitega vetrobranskega 
stekla.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

CPF 10 Zaščitna folija za kabine 
400mm x 50m

1 108

CPF 11 Zaščitna folija za kabine
600mm x 100m

1 72

CPF Zaščitna folija za kabine

 ▪ Statična in barvo vpojna bela folija je narezana na 
mero z namenom, da zaščiti stene lakirne kabine pred 
obarvanjem.

 ▪ Hitro se namesti in odstrani - suho nanašanje.
 ▪ Priporočamo vam nakup 6 do 8 magnetnih trakov, ki vam 
bodo že v začetku olajšali nameščanje folije.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

PLA 32 Folija za zaščito sten lakirne kabine - 15µm - 
200cm x 100m

X 150

PLA 45 Prožen/rezljiv magnetni trak
100cm - 1 kos

250 X

PLA 4525 Prožen/rezljiv magnetni trak
100cm - 25 kosov

10 X

PLA 32 Folija za zaščito sten lakirne 
kabine

Lepilo zaščitna folija
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06 Filtri za lakirno kabino

Izjemno lakiranje, brez ostankov laka pomeni večje zadovoljstvo 
strank, manj truda v delavnici in s tem boljše marže. Prvi pogoj, 
da dosežemo ta rezultat je, da lakirna kabina ostane brez prašnih 
delcev v zraku oz. nečistoč. Poleg obstoječega asortimana izdelkov 
za zaščito sten lakirnih kabin in odstranjevanja prahu iz tal je vložil 
veliko truda in časa v razvoj visoko učinkovitih fi lterjev za lakirne 
kabine. V naši proizvodnji lahko tako zadovoljimo potrebe vseh 
različnih vrst strank.

Filtri za lakirne kabine

Naloga predfi ltra je grobo fi ltriranje zraka, ki prihaja v zračni 
sistem lakirne kabine in ščiti zračne kanale pred onesnaženjem, 
hkrati pa podaljša življenjsko dobo stropnih fi ltrov. Najpogostejši 
predfi ltri so preproge in manjši fi ltri, prednost imajo manjši fi ltri, 
ker imajo večjo sposobnost fi ltriranja, zadrževanja, boljši pretok 
zraka in daljšo življenjsko dobo.

Stropni fi ltri morajo opraviti dve nalogi: zanesljivo odstraniti 
prašne delce, ki potujejo skozi območje predfi ltriranja ter 
zagotoviti enakomeren dotok in kroženje zraka okoli predmeta 
lakiranja. Izdelani so v plasteh, iz trdnih sintetičnih vlaken, 
ki omogočajo zadostno absorbcijo in zadrževanje prahu ter 
minimalno izgubo pritiska za optimalen učinek.

 ▪ Filtri za barvne delce fi ltrirajo zračne izpuhe iz lakirne kabine, 
zaščitijo zračne vode izpušnih plinov, ventilatorjev in motorje 
pred zadrževanjem laka. Na voljo sta 2 vrsti:

 ▪ Filtri na osnovi topil: postopoma oblikovani fi ltri iz steklenih 
vlaken za zadrževanje lakov in delcev na osnovi topil.

 ▪ Filtri na vodni osnovi: postopoma oblikovani fi ltri iz steklenih 
vlaken, impregnirani z gelom za zadrževanje fi nih in suhih 
delcev na vodni osnovi ter delcev na osnovi topil. 

01 Predfi ltri

02 Stropni fi ltri

03 Filtracija zračnega izpuha

Koda Opis (prodajna enota)

FIL 00 Talni fi lter za zadrževanje ostankov lakiranja EU2/2” 
50cm x 20m - v roli roli

FIL 01 Talni fi lter za zadrževanje ostankov lakiranja EU2/2”
67cm x 20m - v roli roli

FIL 02 Talni fi lter za zadrževanje ostankov lakiranja EU2/2”
75cm x 20m - v roli roli

FIL 03 Talni fi lter za zadrževanje ostankov lakiranja EU2/2”
85cm x 20m - v roli roli

FIL 04 Talni fi lter za zadrževanje ostankov lakiranja EU2/2”
100cm x 20m - v roliroli

FIL 05 Talni fi lter za zadrževanje ostankov lakiranja EU2/2”
150cm x 20m - v roli roli

FIL 06 Talni fi lter za zadrževanje ostankov lakiranja EU2/2”
200cm x 20m - v roli roli

FIL 001W Talni fi lter za zadrževanje ostankov lakiranja EU2/2” 
vodo in topilo 50cm x 20m - v roli roli

FIL 011W Talni fi lter za zadrževanje ostankov lakiranja EU2/2”
vodo in topilo 70cm x 20m - v roli roli

FIL 015W Talni fi lter za zadrževanje ostankov lakiranja EU2/2” 
vodo in topilo 67cm x 20m - v roli roli

FIL 021W Talni fi lter za zadrževanje ostankov lakiranja EU2/2”
vodo in topilo 75cm x 20m - v roli roli

FIL 031W Talni fi lter za zadrževanje ostankov lakiranja EU2/2”
vodo in topilo 85cm x 20m - v roli roli

FIL 041W Talni fi lter za zadrževanje ostankov lakiranja EU2/2”
vodo in topilo 100cm x 20m - v roli roli

FIL 051W Talni fi lter za zadrževanje ostankov lakiranja EU2/2”
vodo in topilo 150cm x 20m - v roli roli

FIL 061W Talni fi lter za zadrževanje ostankov lakiranja EU2/2”
vodo in topilo 200cm x 20m - v roli roli

FIL 10 Predfi lter EU4 - 100cm x 20m - v roli roli

FIL 11 Predfi lter EU4 - 200cm x 20m - v roli roli

FIL 20 Fini zračni fi lter F5 560gr 200cm x 20m - v roli ali narezan na m²

FIL 21 Fini zračni fi lter F5 660gr 200cm x 20m - v roli ali narezan na m²

FIL 25 Fini zračni fi lter 560gr 100cm x 1m - v roli ali narezan na m²

FIL 26 Fini zračni fi lter 660gr 100cm x 1m - v roli ali narezan na m²
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Spraybooth fi lters
OpremaOprema 0606

111
Spraybooth fi ltersSpraybooth fi lters

01 Predfi ltri

02 Stropni fi ltri

03 Filtriranje izpušnega zraka
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06 Stojala za panelke & stojala

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

EQU 80 Priročen voziček 1 6

Imejte svoje orodje ustrezno pospravljeno in 
organizirano za vsako delo v tem priročnem 
vozičku.

EQU 80 
Priročen voziček

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

EQU 52 Stojalo za platišča in panele 1 10

 ▪ Prenosno stojalo za panele z dvema 
vodoravnima podporama z dvema 
nosilcema za platišča na obeh straneh.

 ▪ Nosilec za platišča se lahko odstrani in 
stojalo uporabimo za večje panele, kot so 
pokrovi motorja ali spojlerje - vodoravne 
opore so penasto obložene za varno delo.

 ▪ Dimenzije (dxšxv) pakiranja: 91cm x 
70cm x 15cm.

 ▪ Teža: 27kg.

EQU 52 
Stojalo za platišča in panele

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

EQU 50 Stojalo za odbijače 1 12

 ▪ Prenosno stojalo za shranjevanje 
odbijačev.

 ▪ Opremljeno z 8 nastavljivimi in 
oblazinjenimi oporami.

 ▪ Dimenzije (dxšxv) pakiranja: 123cm x 
31cm x 20cm.

 ▪ Teža: 25kg.

EQU 50 
Stojalo za odbijače

Nastavek za doziranje razredčila je rešitev 
za prelivanje razredčil brez rokovanja s 
težkimi posodami. Primeren je za plastične 
ali kovinske posode do kapacitete 30l.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

EQU 40 Nastavek za doziranje razredčila 1 25

EQU 
401

Sifonska cev + pipa za EQU 40 1 X

EQU 40 
Nastavek za doziranje 
razredčila
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Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

EQU 53 Križno stojalo premium - 1 kos 1 40

 ▪ Pregibno stojalo lahko s pomočjo dveh verig 
prilagodimo po višini in širini.

 ▪ Izredna kvaliteta, vznožje je pritrjeno na 
dodatno prečko.

 ▪ Dimenzije (dxšxv) pakiranja: 107cm x 32cm 
x 9cm.

 ▪ Teža: 8.5kg.

EQU 53
Križno stojalo premium

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

EQU 55 X-stojalo veliko pocinkano z 
oporami za odbijače

1 25

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

EQU 56 X-stojalo standardno prašno 
barvano sivo

1 25

Stojala za panelke & stojala

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

EQU 64 Premično vrtljivo stojalo za vrata 1 25

 ▪ Premično panelno stojalo s krožno centralno 
osjo, ki jo lahko s pomočjo nožnih pedal 
blokiramo pod različnimi koti v različnih 
položajih.

 ▪ Pakirano s podaljškom za os, tako da lahko 
nastavite dvoje vrat vzporedno, 4 navpične 
opore z obešali in 2 opori z luknjami.

 ▪ Dimenzije (dxšxv) pakiranja: 149cm x 23cm 
x 16cm.

 ▪ Teža: 26kg.

EQU 64 
Premično vrtljivo stojalo za 
vrata

OpremaOprema
Stojala za panelke & stojalaStojala za panelke & stojala

EQU 64EQU 64
Premično vrtljivo stojalo za Premično vrtljivo stojalo za 

EQU 56EQU 55
X-stojaloX-stojalo

 ▪ Nastavljivo stojalo z zapornim 
sistemom na osi za različne položaje.

 ▪ Standardno X-stojalo je prašno 
pobarvano, sive barve in ima plastični 
zaporni mehanizem.

 ▪ Dimenzije (dxšxv) pakiranja: 117cm x 
48cm x 8cm.

 ▪ Teža: 5kg.

 ▪ Nastavljivo stojalo z zapornim 
sistemom na osi za različne 
položaje.

 ▪ Veliko X-stojalo je pocinkano in 
ima kovinski zaporni sistem in dve 
opori za odbijače.

 ▪ Dimenzije (dxšxv) pakiranja: 
129cm x 63cm x 11cm.

 ▪ Teža: 10.5kg.



Oprema

114

06 Pralci pištol

Avtomatski pralec lakirnih pištol
 ▪  Za uporabo v kombinaciji s celuloznim redčilom za čiščenje 
lakirnih pištol za lake na osnovi topil ali BTC 80, za čiščenje 
lakirnih pištol za lake na vodni osnovi.

 ▪ Opremljen s krtačko za predčiščenje.
 ▪ Možnost dodatnega čiščenja s čistim materialom / zračno 
mešanico.

 ▪ Nerjaveče jeklo.
 ▪ Enostavna sestava, enostavno za vzdrževanje in delo.
 ▪ Količina in pritisk lahko zelo preprosto nastavite na sprednji 
plošči.

 ▪ Zunanje mere (maksimalno): 1400 mm višina x 560 mm 
širina x 410 mm globina.

 ▪ Standard za odprtje v času odsesavanja je avtomatski 
venturi.

 ▪ Na izbiro tudi s popolnoma avtomatskim izpiranjem.

AGC 20-40

 ▪ Za čiščenje vseh lakov na vodni osnovi.
 ▪ Čistimo lahko v lakirni kabini.
 ▪ Prihrani čas.
 ▪ Očisti v 30 sekundah.
 ▪ Kombiniramo lahko z BTC 80 (šampon za lake na 
vodni osnovi).

 ▪ Nizka poraba šampona za lakirne pištole, 5 litrov za 
100 lakirnih pištol.

 ▪ Združljivo z vsemi sistemi lončkov za enkratno 
uporabo.

 ▪ Atex - odobreno.

AGC 50 Hitri pralec

Kombinacija AGC 20 in AGC 11.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

AGC 21 AGC 20 z dvokrilnimi vrati 1 8
AGC 25 Komplet z izpihovalno pištolo 1 x
AGC 26 Pocinkan pokrov posode 1 x
AGC 27 Dvokrilna vrata - nerjaveče jeklo 1 x
AGC 35 Komplet za predelavo iz izpiranja

v popolonoma avtomatsko izvedbo
1 x

AGC 40 AGC 31+25+26
Avtomatski pralec pištol s popolnoma
avtomatskim izpiranjem

1 x

AGC 50 Hitri čistilec 1 16
AGC 70 AGC 40 + AGC 11 koagulacijski set 3 4

AGC 70
Avtomatski pralec lakirnih pištol z 
avtomatskim izpiranjem 

Novo
AGC 70

Novo
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Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

AGC 11 Koagulacijski set za AGC 20 x 8
BTC 001 Regenerator za BTC 80 - 1L 24 x
AEC 90 Koagulacijski prah - 5kg 1 x
AEC 91 Koagulacijski prah - 500gr 1 x

AEC 20 Filter AGC 10 + 11 / Filter H2O pralec 
lakirnih pištol

1 x

AGC 45 Gumijast pokrov 50mm 1 x
BTC 80 H20 šampon za pištole - 20L 1 28
BTC 1000 H20 šampon za pištole - 1000L x 1

 ▪ Zbiralnik je primeren za čiščenje lakirne pištole.
 ▪ Lahko se regenerira do maksimuma z dodatkom 1l 
regeneratorja.

 ▪ Primeren je za vse vrste vodnih premazov.

AGC 11 Koagulacijski set

 ▪ Prihrani čas in samodejno očisti lakirne pištole za 
lake na vodni osnovi.

 ▪ Na eno lakirno pištolo porabite samo 100ml 
čistilnega razredčila. Strošek na lakirno pištolo 
znaša 0,25 €, vključno z odvozom odpadkov.

 ▪ Zgoščevanje ni več prisotno.
 ▪ Količina odpadkov se občutno zmanjša (do 10%). 
Zbirajo jih pooblaščene družbe.

 ▪ Lahko uporabljamo v kombinaciji z vsemi 
avtomatskimi pralci lakirnih pištol. Po potrebi pa 
tudi v kombinaciji z ročnim pralcem lakirnih pištol.

BTC 80

BTC 001 Regenerator

H2O šampon za lakirne 
pištole

 ▪ Z dodatkom 1L regeneratorja strjenemu BTC 80 
povrnemo originalno moč čiščenja.

 ▪ 1L regeneratorja zadostuje za 25L strjenega BTC 
80.

AEC 90-91 Koagulacijski prah
 ▪ Močan univerzalni koagulacijski prah.
 ▪ Odvisno od stopnje umazanije se za 20L BTC 80 
uporabi približno 500g AEC 90.

Pralci pištol

Novo
AGC 11

Novo
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Uporaba UV-premazov v avto industriji ima veliko prednosti. Te so hitrost, 
prijaznost do okolja, izboljšane fi zikalne lastnosti, potrebujemo manj prostora 
in nastane manj odpadkov. Poleg okoljske zakonodaje, ki jo je odredila vlada 
in večje trajne osveščenosti  strank so to razlogi, ki pojasnjujejo hitro rast 
tega segmenta v industriji premazov. Do sedaj smo UV-premaze sušili s 
pomočjo živo srebrnih žarnic srednjih valov. Sistem sušenja z žarnicami iz 
živega srebra imajo kljub vsemu številne slabosti: 
 ▪ Specialni fi lter za izločitev UVB & C. 
 ▪ Žarnice imajo zelo kratko življensko dobo (<500 ur).
 ▪ Redna menjava žarnic in visoki stroški zamenjave.
 ▪ Visoka poraba energije. 
 ▪ Žarnice vsebujejo živo srebro, nevarno kemikalijo. 
 ▪ Žarnice potrebujejo čas, da se ogrejejo. 
 ▪ Razgradnja UV po izteku življenjske dobe.
 ▪ Žarnice iz živega srebra proizvajajo veliko toplotnega sevanja.

UV - LED 

Chemicar Europe je razvil sistem sušenja, ki nima nobenih slabosti, 
povezane s sistemom sušenja z žarnicami iz živega srebra. Najboljši 
tim dizajnerjev, tehnikov in LED strokovnjakov, ki so delali v domačih 
prostorih v Antwerpu, je v sodelovanju z industrijo premazov razvil 
“UV-LED” sistem - z namenom, da spremeni UV sušenje v panogi 
popravil avtomobilov. 

UV - LED

UV - LED
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02 Nižji stroški
Optimiran postopek nadzora, velik prihranek stroškov 
= boljša marža.
 ▪ Do 70% manjša poraba energije.
 ▪ Zelo dolga življenjska doba.
 ▪ Brez stroškov zamenjave.
 ▪ Brez ogrevanja.

 Usposabljanje s strani odgovorniega proizvajalca = dodatki za 
trajnost podjetja. 
 ▪ Majhna poraba energije – nizka emisija ogljika. 
 ▪ Brez nevarnih kemikalij v delovnem okolju.
 ▪ Brez odstranjevanja rabljenih žarnic, ki vsebujejo živo srebro.

04 Nizka emisija ogljika

03  Uporabnikom prijazno
Izboljšani delovni pogoji = zadovoljnji delavci.
 ▪ Kompakten dizajn, enostavno shranjevanje, 
enostavna postavitev in uporaba.

 ▪ Varno za uporabo.
 ▪ Enota se ne segreva.
 ▪ Okolju prijazno.

01 Izboljšana kvaliteta
 ▪ Bolj enakomerno posušena površina in stabilno 
strjevanje debeline nanosov do 180μm = 
zadovoljstvo strank.

 ▪ Brez razgradnje UV po izteku življenjske dobe.
 ▪ Večja natančnost zaradi vključenega refl ektorskega 
sistema.

 ▪ Večje, bolj enakomerno področje sušenja.
 ▪ Zelo intenzivno sušenje.

UV - LED
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Varnost in učinkovitost sta danes pomembna dejavnika za visoko kvalitetna in 
fi nančno donosna popravila. Da bi zadovoljili te visoke zahteve, je Spectratek 
razvil infra grelce, ki zadovoljujejo moderne potrebe. Kot rezultat inovacij, 
skupaj z dolgoletnimi izkušnjami in tesnim sodelovanjem s pomembnimi 
proizvajalci karoserijskih delov in uvozniki lakov, vam Spectratek lahko ponudi 
kvaliteten in zelo cenjen izdelek.
Narejeno v Kanadi, vodilni na tržišču v ZDA, evropski modeli so prirejeni v 
“R & D” - Belgija; Spectratek je najučinkovitejši na področju varčevanja z 
energijo in bolj učinkovit infra grelec v primerjavi s standardnimi izdelki na 
tržišču. Nov elektronski nadzor in programska oprema S-enote omogoča 
ne samo najbolj učinkovito, ampak tudi najbolj varno rešitev sušenja: 
unikaten kontrolni sistem meri 36 točk na minuto, čas izhlapevanja in hitrost 
sta nastavljiva, 12 različnih sušilnih programov pa lahko nastavimo v 20 
evropskih jezikih. Natančno določen proces proizvodnje in kvaliteta dajeta 
Spectrateku priložnost, da ustvari izdelek visoke kakovosti za zelo ugodno 
ceno.

Sistem sušenja z IR kratek val
Spectratek IR 

02 Posebej oblikovano asimetrično ogledalo
Posebej oblikovano asimetrično ogledalo osredotoči 
vso energijo v avto in jo odlično razprši.

Unikaten kontrolni sistem meri 36
točk na minuto, čas izhlapevanja in hitrost sta nastavljiva,
12 različnih sušilnih programov pa lahko nastavimo v 20
evropskih jezikih.

04 Enostavno za upravljanje in programiranje

03 Lahek in pameten dizajn
 ▪ Zaradi aluminijastega ohišja je naprava lažja in enostavnejša za rokovanje.
 ▪ Dvojni plinski amortizer preprečuje polzenje in zgodnje znake izrabe zaradi 
prekomernega zategovanja/fi ksiranja.

 ▪ Stabilno in kratko železno podnožje, ki omogoča, da naprava zavzame zelo malo 
prostora, prav tako pa omogoča sušenje raznih površin na vseh vozil.

 ▪ Ima vrtljiva kolesa okoli osi z zavoro.

01 Therminal Integrated Sensor (TISS)
Spectratek Therminal Integrated Sensor (TISS) je 
unikaten sistem za nadzor temperature, ki meri 36 
točk na minuto in nastavi vsako kaseto posebej, 
da obdrži in vzdržuje konstantno in enakomerno 
temperaturo.

IR
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SPEC 8000S: Kvaliteta najvišjega 
razreda!
 ▪ Višina sušenja do 2,90m.
 ▪ Obseg sušenja 2m² .
 ▪ Kasete lahko vodoravno nagnemo do 45°C, kar omogoča 
sušenje zaobljenih in oglatih površin.

 ▪ Računalniško upravljanje.
 ▪ Skladno z OEM.

IR
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SPEC 3400SH Spectratek visoko stojalo za 
sušenje

Primer

Digitalna kontrolna plošča
je samostojna in se lahko
postavi na bližnjo steno ali 

lahko stoji samostojno.

RAIL SPEC Sistem na tirnicah
Maksimalna prožnost in noviteta

 ▪ Posamezne rešitve se lahko ponudijo s to zasnovo.
 ▪ Elektronski nadzorni sistem se nahaja v ločeni elektro 
omarici, ki jo namestimo na željeno mesto.

 ▪ Možnost vgradnje sistema tračnic za uporabo na več 
delovnih površinah.

 ▪ Na voljo sta dva modela: za stensko in stropno montažo.

4 metre sušilne višine. Narejeno posebej za tovornjake, 
priklopnike in polpriklopnike. Ekskluzivno po vsej evropi!

IR



Oprema 06
121

OpremaOprema 0606
121

Oglejte si fi lm
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06 UV / Infrared

SPEC 1000

0,105m²

1,40m navpično

230V

1,0KW

1

Merilec časa (timer)

SPEC 2400

0,75m²

1,55m navpično

230V

2,4KW

2

Merilec časa

SPEC 2400S

0,75m²

1,55m navpično

230V

2,4KW

2

Računalnik

SPEC 3400S SPEC 4000S

1,00m² 1.0m²

2,20m navpično
1,90m vodoravno

2,20m navpično
1,90m vodoravno

230V 380V

3,4KW 4,0KW

4 4

Računalnik Računalnik

IR
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SPECUV LED 3400500

0.72m²

1.60m vodoravno
2.35m navpično

230 V

500 W (4 x 125W)

4

Računalnik

SPEC 8000 S 

2 m²

2.90m navpično

380-400V

8000W

8

Računalnik

UV / Infrared

SPEPUV 17.200.00.60

Žarnice UV 400W

SPECUV Žarnice

11.80cm

SPEP 17.200.00.19 SPEP 17.200.00.22 SPEP 17.200.00.30 SPEP 17.200.00.50

Žarnice IR 220V 
850W

Žarnice IR 380V 
1000W

Žarnice IR 220V 
1000W

Žarnice IR 220V 
1200W

SPEC 3400S SPEC 8000S SPEC 1000 SPEC 2400 & 
2400S

35.50cm 35.50cm 35.50cm 50cm

ETP 144B ETP 150 ETP 148A ETP 149

Žarnice 
240V 850W

Žarnice 
240V 
1100W

Žarnice 
240V 
1100W

Žarnice 
240V 
1500W

ETS HH/
HS/HT

ETS1/11/4/
CM ALT/HB

ETS2/ETS5/
ETS CM03/
ETS TM

CM 04/
ETS03

20cm 35.5cm 53cm 78.50cm

Žarnice

TP 145B ETP 146B

Žarnice 
240V
1000W

Žarnice 
240V
2000W

1000W IRT 2000W

35 cm 35 cm
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SWD 00

SWD 53

SWD 20

SWD 40
SWD 43

SWD 50SWD 44

SWD 46 SWD 47 SWD 32 SWD 45

SWD 55

SWD 21 SWD 22
SWD 23 SWD 24 SWD 25 SWD 26 SWD 31

SWD 54 SWD 52 SWD 30

Spot welder

SWD 41SWD 42
SWD 10

SWD 55SWD 55
SWD 40SWD 40

SWD standardni set

Dodatno

Varilci za delna popravila

ETP 145B ETP 146B

Žarnice 
240V 
1000W

Žarnice 
240V 
2000W

IRT 1000W IRT 2000W

35cm 35cm
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Spot welder

SWD 00 Profesionalno orodje za popravilo
 ▪ Digitalni zaslon s tipkovnico za nadzor časa in moči z
dodatno tipko mode in izbiro jezika.

 ▪ Kompakten 280 x 280x 229mm.
 ▪ Lahek (samo 22kg).
 ▪ Elektrode se hitro zamenjajo.
 ▪ Prednosti naprave:hitra in enostavna za uporabo, z vključenim drsnim 
kladivom.

 ▪ Varilni deli (žeblji), tesnila/ploščice, zakovice za notranje dele panelk in 
varjenje oken (vključene so vse vrste).

 ▪ Krčenje s pomočjo bakrenih palic.
 ▪ Set vključuje voziček in dodatke.
 ▪ Enostaven dostop okoli vozil.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

SWD 00 Spot welder 160 1 24

SWD 10 Spot welder voziček 1 X

SWD 20 Tesnilna palica 1 X

SWD 21 Palica za krčenje 1 X

SWD 22 Nastavek s kavljem 1 X

SWD 23 Enojna točkovna palica 1 X

SWD 24 Palica za oblikovanje 1 X

SWD 25 Dolga palica z nastavkom 1 X

SWD 26 Elektroda za vijugasto žico 1 X

SWD 30 Karbonska elektroda 1 X

SWD 31 Adapter karbonske palice 1 X

SWD 32 Ročna dvigalka 1 X

SWD 40 Električno drsno kladivo z adapterjem 1 X

SWD 41 Pripomoček za vlečenje žebljev 1 X

SWD 42 Pripomoček za puljenje tesnil 1 X

SWD 43 Pripomoček za pritrditev 1 X

SWD 44 5 prstne klešče 1 X

SWD 45 Ročni pripomoček za modeliranje 
zakovic

1 X

SWD 46 8 prstne klešče za dvigovanje 1 X

SWD 47 Nosilec za klešče 1 X

SWD 50 Set star tesnil - 10 kosov 1 X

SWD 52 Varilni žeblji - 100 kosov 1 X

SWD 53 Zakovice za oblikovanje - 100 kosov 1 X

SWD 54 Varilna tesnila - 100 kosov 1 X

SWD 55 Cik cak kabel 2.3mm 500gr 1 X

Varilci za delna popravila
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SWD 00AL SWD 71-72-73
SWD 68-69-70 SWD 65-66-67

SWD 10

SWD 76SWD 75SWP 01
SWP 02SWD 74

SWD 80 SWD 83

SWD 79
SWD 78

SWD 77

SWD 81 SWD 82 SWD 84 SWD 86 SWD 85

Varilci za delna popravila

SWD 00ALSWD 00AL SWD 71-72-73SWD 71-72-73
SWD 68-69-70SWD 68-69-70 SWD 65-66-67SWD 65-66-67

SWD 10SWD 10

SWD 76SWD 76SWD 75SWD 75SWP 01SWP 01
SWP 02SWP 02SWP 02SWP 02SWD 74SWD 74

Standardni SWD ALU set

Dodatno
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SWD 00AL Sistem za ravnanje poškodb na aluminiju / Alu spotter
 ▪ Uporablja kapacitivno razbremenitev toka z dodatnimi funkcijami.
 ▪ Moč delovanja 230V.
 ▪ Vključuje pištolo za varjenje, 2 zemeljske spone, 3 nastavke za va-rjenje, plus 
dobavo 4, 5 in 6mm vlečnih klinov.

 ▪ Skupaj z dvižno palico, kljuko in 3 vlečnimi trni.
 ▪ Kot opcija na voljo z drsnim kladivom in večjimi vlečnimi klini.
 ▪ Lahko se uporablja tudi za ravnanje poškodb na pločevini in nerjavečem jeklu.
 ▪ Digitalna kontrolna plošča na dotik.
 ▪ Lučka na pištoli kaže ali je pripravljen ali prazen ter omogoča upora-bniku, da se 
lahko osredotoči na aplikacijo in ne na kontrolno ploščo.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

SWD 00AL Sistem za ravnanje poškodb na 
aluminiju

1 24

SWD 10 Voziček za SWD 00AL 1 X

SWP 01 Pištola za varjenje 1 X

SWP 02 Ground klešče 1 X

SWD 65 Trn za aluminijast čep 4mm 1 X

SWD 66 Trn za aluminijast čep 5mm 1 X

SWD 67 Trn za aluminijast čep 6mm 1 X

SWD 68 Palica s trnom 4mm 1 X

SWD 69 Palica s trnom 5mm 1 X

SWD 70 Palica s trnom 6mm 1 X

SWD 71 Aluminijasti čepi M4X15 (pak. 200) 1 X

SWD 72 Aluminijasti čepi M5X15 (pak. 200) 1 X

SWD 73 Aluminijasti čepi M6X15 (pak. 200) 1 X

SWD 74 Ročno dvigalo standardno 1 X

SWD 75 Zaščitna očala 1 X

SWD 76 Čopič iz nerjavečega jekla 1 X

SWD 77 Palica za vlečenje 1 X

SWD 78 Palica za ravnanje 1 X

SWD 79 Ročno dvigalo deluxe 1 X

SWD 80 Kotna palica (par) 1 X

SWD 81 5 prstne klešče 1 X

SWD 82 8 prstne klešče 1 X

SWD 83 2 prstne klešče 1 X

SWD 84 Aluminijasto kladivo & dolly set (TAS) 1 X

SWD 85 Fen 1 X

SWD 86 Infrardeči laserki senzor temperature 1 X

Varilci za delna popravila
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07 REKLAMNI MATERIAL
130 Krpa iz mikrofibre, 

nalepke, rugby žoga, 
dirkalni avtomobil, 
pivo, srajca, majica, 
dežnik, krpa za čiščenje 
zaslona,…
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0707

Koda Opis (prodajna enota)

PRO 06 Lepljivo čistilo za ekrane - 200 kosov
+ papirne kartice

PRO 07 Dvostranska microfi ber krpa - 25 kosov
PRO 09 Trak za pakiranje 48mm x 100m - 6 kosov
PRO 19 Kuli - 25 kosov
PRO 20 Vrečka
PRO 22 Moder lonček
PRO 23 Dežnik XL – črn
PRO 24 Žoga za rugby - vel.5
PRO 25 Kozarci York - 6 kosov
PRO 26 Set lepilnih lističev
PRO 27 Lončki za kavo Neo - 6 kosov
PRO 034 Dirkalni avtomobil 1/10
PRO 34 Papirni lonček - 180cc - 100 kosov

PRO 35 Plastičen lonček - 220cc - 50 kosov
PRO 37 Nalepka - 6 kosov

PRO 41 Pivo - 75cl.
PRO 100-106 Majica modra - velikosti S/M/L/XL/XXL/XXXL
PRO 38 Blok lističev vel A5 - 10 kosov
PRO 39 Blok lističev vel A4 - 10 kosov
PRO 420-424 Srajca bela - vel. S/M/L/XL/XL/XXL
CRT 35 Škatle bela 590 x 390 x 450
CRT 38 Škatle bela 300 x 300 x 300
CRT 39 Škatle bela 450 x 450 x 450
CRT 40 Škatle bela 600 x 400 x 600

Reklama

PRO 26 PRO 06
PRO 07

PRO 37

PRO 22

PRO 20

PRO 09

CRT 35-38-39-40

PRO 38

PRO 39

PRO 19

PRO 22PRO 22

PRO 20PRO 20



Reklamni material 07
131

Reklama

PRO 24
PRO 034

PRO 420-424
PRO 100 - 106

PRO 23

PRO 35

PRO 34 PRO 41

PRO 27

PRO 25
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B

C F

A

D

M

G

H

I
N
O
P

L
E

54
56
56
54
28
10
40
77
69
45
42
40
18
67
44
38

67
67
22
22
25
124
126
76
37
19
34
104
101
38

85
42

18

28
30
30
32
30
34
42
62
69
77
63
80
96
51
51
67
13
13
64

96
54
80
114
115

85
100
100
66
28

100
118
120
106
118

96
32
25
45

82
92

15
8
76
112
25

84
86
12
36
39
65
65
77

82
41

12
65
65
85
32
107
14
80
112

107
104
81
101
14
43
43

43
69
66
64
30
64
37
64
60

76
56

57
46
84
32
76
106
8

34
25
115
96
24
106
92
30

abrasive disc
abrasive on a roll
abrasive on a sponge
abrasives
absorbing masking film
adapter FPS
adhesion promotor
adhesive eraser
adhesive gel
adjustable aerosol nozzle
aerosol holder magnetic
aerosols
air guns
Alsi 12
anti gravel
auto clean gum

DEB12
debrasel
degreaser
degreasing Škatla
degresing cloths
dent puller
dent puller ALU
door foam film
double sided tape
drying oven
duct tape
dust control
dust mask
dust removal file

machine and handwax
magnetic aerosol 
holder
magnetic support for 
guns
masking film
masking film and tape
masking film cutter
masking foam
masking paper
masking tape
matt black
matting compound
metal bonding
metal brush
metal spreaders
micor fiber
microfoam gloves
mini polisher
mini sander
mixing board
mixing cups
mixing paddles
multi filler

gloves
green disc
grid for bucket
gun cleaner
gun cleaning shampooi

hand foam pad
hand soap
handcleanr
hardener for putty
HDPE film

impregnated cleaning cloths
infrared dryer
infrared rail system
interior protection
IR

nitrile gloves
no edge blending tape
non-woven
nozzle sets

one step polisher
overalls

paint strainer
paint system
panel fixation set
panel stands
paper roll dispenser

lambswool pad
leather repair set
lids for mixing cups
lifting tape
lifting wire
light filler
light putty
logo tape

electric polisher
etch primer

black cups
black filler
black putty
black tire gel
blending foam
bootmask
brushes for guns
bucket and spout
bumper stand

cabine light protection film
cabine protection
car shampoo
carbon mask
cleaning set for guns
clearcoat
2k clearcoat

fade out thinner
fast adhesive
fiberglass filler
fillers
film cutter
fine filler
fine line tape
fine putty
flat foam pads

fluo markers
foam backed sanding 
paper
foam disc
foam it!
foam pads
foam tape
fom film for doors
foot mats
FPS

cloth tape
cloths
coagulation set
coated gloves
coding caps
cover set
coveralls
cutter
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Q

98
76
110
32
56
80
30
124

62
62

solvex gloves
sound deadening pads
sparybooth filters
spon tape
sponge roll abrasive
sponges 
spot repair film
spot welder

quick change disc
quick change sanding

P

T

U
V

R

S

67
102
12
106
28
30
70
63
77
82
51
82
25
82
84
82
64
66
67
64
45
24
16
30
40
40
13
43
63
63

26
34
98
85
14
39
77
76

116
116

52
50

120
54
85
45
31
63

99
19
51
52
52
58
58
52
58
54
54
57
60
44
101
50
54
58
58
59
62
68
68
106
69
107
81
12
50
50

PBSN replacer
pealable coating
pipette
plastic interior protection
plastic masking
plastic masking on roll
plastic repair
plastic spreaders
pneumatic brush tool
pneumatic polisher
pneumatic sander
polishing case
polishing cloths
polishing compound
polishing foam pad
polishing machine
polyester filler
polyester hardener
polyester mixing board
polyester putty
prefill aerosol
pressure sprayer
pressure tank
pretreated film on roll
primer
primer filler
printed cups
2k spray putty
putty knives
putty spreaders

tack rags
tape
thinner protecter gloves
tire gel
touch up bottles
touch up tips
trim removal tool set
trunk isolation pads

UV dryer
UV LED

velcro board
velcro sanding pad

rail systems
red disc
renuwal gel
replacement aerosol nozzle
rim masking film
rubber spreaders

safety boots
sample plates
sander
sanding block board
sanding block display
sanding block for disc
sanding block for SCA
sanding blocks
sanding cloth
sanding discs
sanding film disc
sanding foam disc
sanding foam pads
sanding guide aerosol
sanding mask
sanding pad velcro
sanding paper
sanding paper A4
sanding sheet
sanding strip
scuff rolls
seam sealer
seam sealer on a roll
seat covers
seconds glue
self adhesive protection foil
shampoo for cars
siphon
soft interface pad
soft pad sanding



Vse posodobljene informacije ter tehnične in varnostne liste lahko 
najdete na naši spletni strani. 
www.fi nixa.com

Finixa proizvodi se lahko uporabijo na 
vseh področjih. 

Chemicar Europe nv
Baarbeek 2
B-2070 Zwijndrecht
Belgium

T.: +32 3 234 87 80
F.: +32 3 234 87 89

info@fi nixa.com
www.fi nixa.com

Prodajne enote in informacije o embalaži

Škatla

PAL

Delovni čas

Primer:

Naše priporočilo določa prodajno enoto in predstavlja minimalno
enoto za naročilo posameznega proizvoda.

Prikazuje število prodajnih enot v škatli, kar je primerno
za naročanje le nekaj prodajnih enot. Z vidika logistike je vedno 
bolj
primerno naročilo po škatli, ni pa obvezno.

Prikazuje število prodajnih enot na paleti, kar je primerno za
naročanje večjega števila prodajnih enot. Z vidika logistike je 
vedno
bolj primerno naročilo po paleti, ni pa obvezno.

Ponedeljek-četrtek: 08.30 - 12.00 in 13.00 - 17.00
Petek: 08.30 - 12.00 in 13.00 - 16.00

Koda MCP 0650 je naš vzorčni izdelek, ki se vedno pakira in 
izdobavlja po 200 kosov. To pomeni 200 prodajnih enot (200 
kosov) v kartonu in 8000 prodajnih enot (200 x 40) na paleti. 

Ta katalog nadomešča vse prejšnje izdaje. Vsakršno kopiranje ali ponatis, 
tudi delno, je nelegalno in kaznivo. Ne prevzemamo odgovornosti za 
tiskarske napake; slike in besedilo nimajo zavezujočega značaja.

Koda Opis (prodajna enota) Škatla PAL

MCP 0650 Mešalni lonček - 650ml - 200 kosov 1 40



www.fi nixa.com

Spletne strani na voljo v 23 jezikih!
Mobilna in tablična različica.




