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Produse chimice

Prezentare €/buc. Cod articol
Spray 400 ml 4.70 SD.089242

Prezentare €/buc. Cod articol
Spray 400 ml 5.16 SD.090651

Prezentare €/buc. Cod articol
Spray 400 ml 3.83 SD.111936

Prezentare €/buc. Cod articol
Spray 400 ml 4.37 SD.090668

Spray vaselină

Spray cu teflon

Spray cu silicon

Spray vaselină albă

Spray transparent, fără acizi, pentru 
lubrifiere și protecție, pe bază de ulei 
vaselină. Protejează împotriva influențelor 
atmosferice și coroziunii. Nu conține acizi. 
Rezistent la apă. Fără siliconi. Pentru 
aplicații interioare și exterioare.

Exercită acțiune lubrifiantă pe metale și 
plastice și protejează împotriva influențelor 
atmosferice, acizilor slabi și bazelor și 
uzurii. Oferă protecție anticorozivă și 
împotriva apei.

Se poate utiliza la uși, ferestre, buloane, 
balamale, unelte de grădină, rulouri 
și obloane. A nu se utiliza la frâne și 
ambreiaje.

Spray transparent cu proprietăți lubrifiante 
și antiaderente, pe bază de ulei siliconic 
de înaltă calitate destinat unei protectii 
incolore și lubrifiante. Antirugină, 
hidrofug. izolant electric. Rezistență bună 
la temperaturi. Nu utilizati la tamburi și 
discuri de frână.

Sprayul favorizează alunecarea, reduce 
frecarea și diminuează uzura pieselelor 
mecanice. Ideal pentru lubrifierea ușoară 
a elementelor din plastic și cauciuc, ușilor 
culisante.

Previne aparitia pe suprafețe a murdariei 
și a grasimilor, de asemenea formează o 
pelicula hidrofuga, protejează împotriva 
umezelii.

Lubrifiant de înaltă calitate pe bază de 
Teflon destinat tratamentului pieselor 
din metal și plastic. Lubrifiant. Protejează 
contra uzurii. Antirugina previne 
coroziunea. Rezistent la apă. Fără siliconi. 
Previne coroziunii. Pentru aplicații 
interioare și exterioare. 

Ideal pentru piese supuse la forte și 
temperaturi ridicate timp indelungat 
(-50°C - +250°C ). Putere mare de penetrare, 
respinge apa. Oferă protecție indelungata 
și previne uzura. Foarte bună stabilitate 
termică și mecanica.

Se poate utiliza la mașini, roti de curele, 
lanturi velo, macazuri, benzi transportoare etc

Lubrifiant de înaltă calitate pe bază 
de săpun-lithiu alb cu teflon destinat 
aplicațiilor grele și pieselor în mișcare cu 
viteza redusă. Protejează contra uzurii. 
Rezistent la apă. Fără siliconi. Previne 
coroziunea. Pentru aplicații interioare și 
exterioare.

Ideal pentru piese în miscare, din metal 
sau cauciuc. Oferă un efect dublu: unul se 
pulverizează ca un ulei și are proprietăți de 
penetrare și altul se solodifică ca un gresant 
cu aderență (vaselină) și oferă o bună 
rezistenta la compresiune.

Se poate utiliza la mașini, rulmenti, axe, 
pinioane, benzi transportoare și garnituri 
de etansare la temp. de -20°C - +120°C.

Prezentare €/buc. Cod articol
Spray 400 ml 3.85 SD.111929

Prezentare €/buc. Cod articol
Spray 400 ml 10.41 SD.090699

Prezentare €/buc. Cod articol
Spray 400 ml 3.39 SD.090682

Prezentare €/buc. Cod articol
Spray 400 ml 3.39 SD.090705

Multi spray 8 în 1

Spray curățător izolanti

Spray curățător și degresant

Spray curățător adezivi

Spray universal de înaltă calitate cu 8 
actiuni: respinge rugina, lubrifiant, curățător, 
elimina umiditatea, ulei degripant, previne 
coroziunea, spray de contact, spray antisoc.

Lubrifiant, curățător. Previne coroziunea și 
rugina. Elimină mizeria și grasimea. 
Are efect de întărire și contractare a 
suprafetelelor (spray antisoc). 
Elimină umiditatea. Nu conține silicon. 

Ideal pentru suruburi, piulite, axe și 
osii, balamale, lanturi; poseda calitati de 
penetrare

Atunci cand este folosit ca un curățător, 
după uscare ramane pe suprafata un film 
protector.

Curățător și degresant cu uscare rapida 
pentru toate lucrarile de intretinere și 
montaj. Curăță grasimile. Uscare rapida. 
Pentru aplicații interioare și exterioare. 

Ideal pentru curatarea și degresarea 
tuturor pieselor mecanice. Se poate 
utiliza pentru pregatirea suprafetelor 
inaintea aplicarii masticurilor etansante, 
curatarea izolantilor pe baza MS, PU și 
silicon neuscati, resturilor de gudron și a 
grasimilor.

Folosit pe marea majoritate a suprafetelor 
poroase (metale, plastic, PVC etc)

Amestec sub forma de gel, pentru 
curatarea masticurilor intarite 
(polimerizate). Actiune rapida. Nu se 
topeste.

Aplicatii:
Curatarea reziduurilor de izolanti 
(siliconici, MS Polymer, PU, etc) de pe 
diverse suporturi

Amestec transparent de solvenți 
pentru curatarea adezivilor proaspeti. 
Deasemenea degresează metalele și 
substraturile de lipire. Elimină resturile de 
adeziv intarit. Poate fi folosit ca degresant 
și curățător. Nu raman resturi. Uscare 
rapida. 

Ideal pentru curatarea și degresarea 
uneltelor de aplicare a adezivilor
Elimină resturile de adeziv intarite

A nu se aplica pe polistiren și plexiglas.
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Prezentare €/buc. Cod articol
Spray 400 ml 2.98 SD.090712

Prezentare €/buc. Cod articol
Spray 400 ml 3.15 SD.090729

Prezentare €/buc. Cod articol
Spray 400 ml 9.48 SD.090736

Prezentare €/buc. Cod articol
Spray 400 ml 9.48 SD.090743

Prezentare €/buc. Cod articol
Spray 400 ml 4.02 SD.090750

Prezentare €/buc. Cod articol
Spray 400 ml 4.02 SD.111172

Prezentare €/buc. Cod articol
Spray 400 ml 6.07 SD.090774

Spray curățător - MultiCleaner

Spray pentru curățarea frânelor

Spray cu zinc - mat

Spray cu zinc - strălucitor

Spray de contact

Spray degripant

Spray pentru așchiere

Curățător universal care se pulverizează 
sub forma de spumă. Curăță și degresează. 
Poate fi dizolvat. Nu lasă reziduri.

Elimină urmele de grasimi, nicotina, ceara, 
resturi de săpun și alte grasimi.

Deoarece produsul iese sub forma de 
spumă, nu curge, deci poate fi folosit pe 
suprafețe verticale cum ar fi geamuri, plăci 
ceramice, oglinzi, laminate, PVC, bucătării, 
interioarele autovehiculelor, textile, 
tapițerii, echipamente de birou.

Curățător cu uscare rapida pentru 
elementele constructive ale franelor 
și ambreiajelor. Curăță și degresează. 
Nu raman resturi.   Uscare rapida. Nu 
corodeaza metalele.

Elimină rapid lichidul de franaînexces, 
resturile de ulei, grasimile etc.

Deblocheaza piesele componente ale 
franelor și elimina patinajul ambreiajelor

Spray de înaltă calitate cu compozitie 
ridicata de zinc (98% zinc). Ideal pentru 
repararea suprafetelor galvanizate. Foarte 
economic, eficace și fiabil. Protecție pentru 
suduraînpuncte. Bun conductor electric. 
Contine 98% zinc. Se poate utiliza pe 
rugina.

Functioneaza ca o solutie de galvanizare 
care protejează fierul și otelul galvanic 
împotriva corodarii.
Din cauza actiunii sale catodice acest spray 
este foarte economic și eficace.

Se poate utiliza la caroserii, carlige de 
tractiune și suduri Sprayul este ideal 
pentru protectia sudurilorînpuncte.

Spray de înaltă calitate cu compozitie 
ridicata de aluminiu-zinc. Confera un 
aspect de finisare stralucitor. Ideal pentru 
repararea suprafetelor galvanizate. Foarte 
economic, eficace și fiabil. Protecție pentru 
suduraînpuncte. Bun conductor electric. 

Functioneaza ca o solutie de galvanizare 
care protejează fierul și otelul galvanic 
împotriva corodarii. Din cauza actiunii 
sale catodice acest spray este foarte 
economic și eficace.

Se poate utiliza la caroserii, carlige de 
tractiune și suduri. Sprayul este ideal 
pentru protectia sudurilorînpuncte.

Spray de curatare și intretinere universala 
pentru contacte electrice. Dizolva rugina 
și previne coroziunea. Amelioreaza 
conductivitatea. Previne pierderile de 
tensiune. Respinge umiditatea, necoroziv. 

Ideal pentru contacte electrice: 
intrerupatoare, potentiometre, contacte 
culisante și glisante, regulatoare.

Dizolva murdaria și oxizii și permite un 
contact electric bun. Previne deranjamentele 
și pierderile de curent datorate umidității.

Ideal pentru instalatii electrice, aparate 
electrocasnice, papuci de cabluri, sigurante 
electrice, contacte electrice auto.

Ulei degripant cu calitati excelente 
antirugina. Inalta putere penetranta. 
Dizolva rugina. Inalt factor de protecție. 
Antirugina, anticorodant.

Degripant eficace pentru deblocarea 
pieselor ruginite și oxidate.

Datorita tensiunii superficiale scazute, 
uleiul penetreazaîntoate interstitiile, 
atacand rugina și permitand deblocarea 
pieselor gripate sau corodate.

Se poate utiliza la mașini, buloane, 
suruburi, piulite, bride etc.

Ulei de înaltă calitate pentru prevenirea 
supraincalzirii metalelorîntimpul prelucrarii 
prin aschiere.

Diminueaza frecarea și uzura. Proprietati 
de răcire excelente. Nu este coroziv și nu 
conține silicon.

Se poate utiliza la operatii mecanice de 
gaurire, frezare, pilire, filetare, rabotare, 
rectificare și poansonare a otelului și a 
majoritatea materialelor neferoase
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Izolant siliconinc non-acetic ce rămâne permanent 
elastic după uscare pentru îmbinarea și rostuirea 
materialelor tipice de construcție.

Caracteristici:
• Aderență excelentă atât la substraturi poroase - 

beton, piatră, zid, cărămidă, lemn (inclusiv lemn 
vopsit cu vopsele acrilice) - cât și la neporoase - sticlă, 
ceramică și suprafețe vitrate, multe metale - inclusiv 
aluminiu, multe materiale plastice de ex. PVC, acril, 
policarbonat.

• Non-coroziv pentru metale
• Nu se poate vopsi.
• După întărire își menține culoarea și este rezistent 

la UV și la temperaturi cuprinse între -60°C și +180°C.

Se poate utiliza la rosturirea pereților, ecranelor, 
acoperișurilor din policarbonat și poliacrilat, îmbinări 
ale ferestrelor și ușilor, îmbinări elastice de construcții 
rezistente la factori atmosferici (ploaie, ger, radiație UV)

Silicon acetic sanitar de înaltă calitate cu rezistență 
sporită la umezeală, mucegai și ciuperci - pentru 
îmbinarea și  rostuirea materialelor ceramice, sticlă și 
alte metale.

Caracteristici:
• Rezistență sporită la umezeală, mucegai și ciuperci.
• Aderență excelentă la suprafețele tipice sanitare - 

sticlă, ceramică și suprafețele vitrate, beton, lemn și 
alte metale.

• Nu se poate vopsi.
• După întărire își menține culoarea și este rezistent 

la UV și la temperaturi cuprinse între -60°C și +200°C.

Se poate utiliza la rostuirea chiuvetelor, căzilor și 
cădițelor de duș emaliate, chituirea rosturilor ale 
plăcilor ceramice la conexiunile între perete și podea, 
etanșările elastice în încăperi cu umiditate ridicată.

Nu este recomandat pentru materiale sintetice 
sau metale sensibile la coroziune.

Prezentare Culoare €/buc. Cod articol

Tub 300 ml

incolor 2.35 SD.033498
alb 2.37 SD.033504
gri 2.37 SD.038547
maro 2.37 SD.035195
negru 2.37 SD.033726

Prezentare Culoare €/buc. Cod articol

Tub 300 ml
incolor 2.46 SD.033443
alb 2.46 SD.033450
gri 2.46 SD.041622

Prezentare Culoare €/buc. Cod articol

Tub 300 ml
incolor 2.90 SD.033559
alb 2.90 SD.033566
gri 2.90 SD.013919

Silicon universal

Silicon sanitar

Silicon neutru

Izolant ideal curat (100%) - pentru lipirea și etanșarea 
acvariilor, vitrinelor din sticle. Nu este periculos pentru 
organismele vii.

Caracteristici:
• Rezistența îmbinării foarte ridicată: până la 17kg/cm².
• Aderența excelentă la sticlă și ceramică, metale, lemn 

și materiale pe bază de lemn.

Se poate utiliza la lipirea și etanșarea acvariilor și, 
etanșarea construcțiilor decorative în acvariu, montarea 
și etanșarea vitrinelor și alte construcții de sticlă.

Izolant siliconinc non-acetic ce rămâne permanent 
elastic după uscare.

Caracteristici:
• Aderență excelentă la izolarea geamurilor - sticlă, 

lemn brut, și vopsirea cu vopsele de ulei, și metale, 
precum și a materialelor tipice de construcții - beton, 
cărămidă, ceramică și suprafețe emailate.

• Rezistent la decolorare.

Se poate utiliza la ferestre metalice și din lemn, 
etanșarea elastică între rama din lemn nevopsită 
sau vopsită cu vopsea alchidică și sticlă, rostuirea 
conexiunilor între materialele de construcții și de 
finisare.

Nu este recomandat pentru materiale sintetice 
sau metale sensibile la coroziune.

Prezentare Culoare €/buc. Cod articol

Tub 300 ml incolor 4.36 SD.085534
negru 4.68 SD.008809

Prezentare Culoare €/buc. Cod articol
Tub 300 ml incolor 2.55 SD.085541

Silicon pentru lipit acvarii

Silicon pentru sticlă

Silicon acetic universal de construcție pentru îmbinarea 
și rostuirea materialelor ceramice, sticlei și a unor 
metale.

Caracteristici:
• Aderență excelentă la substraturi tipic poroase: beton, 

cărămidă, lemn - și neporoase - sticlă, ceramică și 
suprafețe vitrate, multe metale.

• Nu se poate vopsi.
• După întărire își menține culoarea și este rezistent 

la ultraviolete și la temperaturi cuprinse între 
-60°C și + 200°C.

Se poate utiliza la rosturile de legătură între diferite 
materiale de construcții și finisaj în lucrări de 
construcții și de ateliere, etanșarea incintelor frigorifice, 
instalaților de ventilare, la fabricarea containerelor etc.

Nu este recomandat pentru materiale sintetice
sau metale sensibile la coroziune.

K 10K 10

K 10K 10

K 10
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Izolant siliconinc ce rămâne permanent elastic: poate 
înlocui cu succes orice garnitură din plută, pâslă, fibră, 
azbest sau cauciuc de orice dimensiune sau grosime.

Caracteristici:
• Rezistent la temperaturi înalte (de până la 285°C)
• Rezistent la combustibil, uleiuri și lubrifianți, unsori, 

lichide rezistente la îngheț și multe alte substanțe 
chimice.

• Aderență excelentă la metal, sticlă și ceramică.
• Nu necesită primeri sau activatori.
• După întărire își menține culoarea și este rezistent 

la ultraviolete și la temperaturi cuprinse între -60°C 
și +285°C.

Se poate utiliza pentru etașări elastice în construcție 
și industrie, etanșări ermetice în cazane, etanșări 
în pompe, motoare, cutii de viteze, sistemele de 
climatizare etc.

Prezentare Culoare €/buc. Cod articol

Tub 300 ml negru 4.91 SD.107465
roșu 4.91 SD.085572

Silicon rezistent la temperaturi ridicate

Izolant pe baza dispersiei acrilice – în culori potrivite 
celor mai populare tipuri de parchete.

Caracteristici:
• După întărire se poate vopsi și lăcui.
• Nu conține solvenți.
• Nu decolorează lemnul și marginile 

parchetului laminat.
• Protecție temporară la apă.
• Nu apar fisuri după întărire.

• Se poate utiliza pentru umplerea crăpăturilor și 
fisurilor în pardoseli de lemn și laminate, rostuirea 
plintelor și tocurilor, mascarea fisurilor de conexiune 
în panouri de perete, pereți despărțitori, paravane etc.

Prezentare Culoare €/buc. Cod articol

Tub 300 ml

wenge 2.35 SD.089174
brad 2.35 SD.043596
cireș 2.35 SD.043602
fag 2.35 SD.043619
stejar închis 2.35 SD.043626
mesteacăn 2.35 SD.051133
mahon 2.35 SD.051140

Chit acrilic pentru parchet

Acril Express cu uscare rapidă pentru utilizare 
interioare - se poate vopsi după 10 minute după 
aplicare.

Caracteristici:
• Formula inovatoare cu timp scurt de peliculizare - 

permite vopsirea rapidă a rosturilor fără riscul de 
decolorare.

• Nu conține solvenți - inodor
• Aderență excelentă la suprafețele tipice poroase: 

cărămidă, beton, lemn, piatră, placă gips-carton și 
aluminiu.

Se poate utiliza pentru mascarea crăpăturilor și fisurilor 
în beton, zidărie, tencuieli, lemn etc., rostuirea plăcilor 
gips-carton în tehnologia construcției uscate, rostuirea 
plintelor și tocurilor de fereastră, parapete, plafoane și 
cornise decorative etc.

Etanșarea îmbinărilor de construcție cu mobilitate 
redusă (de până la 15%).

Acril universal pentru utilizări interioare.

Caracteristici:
• Durabil și rezistent la decolorare.
• După întărire se poate vopsi
• Aderență excelentă la toate suprafețele poroase 

utilizate în construcție: placă de ipsos și de ciment, 
beton, piatră, lemn, placă gips-carton etc.

• Nu conține solvenți - inodor și rezistă la temperaturi 
între -20°C și +80°C.

• Non-coroziv pentru metale.

Se poate utiliza pentru mascarea crăpăturilor și fisurilor 
în beton, zidărie, tencuieli, lemn etc., rostuirea plăcilor 
gips-carton în tehnologia construcției uscate, rostuirea 
plintelor și tocurilor de fereastră, parapete, plafoane și 
cornise decorative etc.

Etanșarea îmbinărilor de construcție cu mobilitate 
redusă (de până la 15%).

Prezentare Culoare €/buc. Cod articol
Tub 300 ml alb 1.60 SD.107106

Prezentare Culoare €/buc. Cod articol
Tub 300 ml alb 1.34 SD.033467

Mastic acrilic express

Mastic acrilic

Silicon de etanșare monocomponent, ignifug, flexibil cu 
întărire neutra pentru uz intern şi extern pentru etanșarea 
rosturilor la pereți pentru clasele de rezistență la foc până 
la EI 120.

Caracteristici:
• Rezistența la foc EI 240, F4 (4h.), clasa de inflamabilitate 

B1 (DIN 4102).
• Gata pentru utilizare imediată
• Permanent elastic după întărire
• Aderenţa excelentă la substraturi obişnuite de 

construcţie
• Modul de elasticitate redus
• Rezistent la agenţii atmosferici și radiații UV

Se poate utiliza pentru orice conexiuni de construcții şi din 
ceramică, care necesită ignifugare, etanşarea dilatației la 
pereţi şi tavane. Rezistență sporită la foc şi fum.

Prezentare Culoare €/buc. Cod articol
Tub 300 ml gri 5.49 SD.017603

Silicon acrilic antifoc

Rezistent la toate condițiile meteorologice. Mastic 
profesional pentru acoperişuri pe bază de emulsii 
acrilice. Acesta poate fi folosit pe suprafețe umede și 
chiar sub apă.

Caracteristici:
• După aplicare creează o masă moale plastică ce 

absoarbe mișcările substratului.
• Dacă este necesar, sudura poate fi vopsită.
• Non-coroziv pentru metale.
• Aderență excelentă la toate materialele: beton, 

ceramică, sticlă, piatră, lemn, metal și majoritatea 
materialelor plastice.

Se poate utiliza la acoperișuri, etanșarea ferestrelor 
de mansardă, a hornurilor și a altor elemente ale 
acoperișului, etanșarea conexiunilor tablei ondulate și 
trapezoidale, repararea jgheaburilor și burlanelor.

Cusătura impermeabilă a conexiunilor de construcții cu 
mobilitate redusă (de până la 10%)

Conține solvenți - nu folosiți la polistiren și 
substraturi chimic sensibile.

Prezentare Culoare €/buc. Cod articol
Tub 300 ml incolor 5.46 SD.085565

Mastic profesional pentru acoperișuri - AQUAFIX K 10K 10

K 10

K 10

K 10

K 10
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Mastic monocomponent plasto-elastic ignifug pe bază
de dispersii acrilice.

Caracteristici:
• Ignifug, rezistent la foc și fum.
• Rezistent la flacără 4 ore
• Se dilată la expunerea îndelungată la temperaturi 

de +120°C.
• Rămâne elastic după întărire și se poate vopsi.
• Își păstrează culoarea și este impermeabil.
• Foarte bună aderență pe majoritatea materialelor 

poroase.

Se poate utiliza pentru aplicații antifoc la interior, 
izolări antifoc între elemente din beton sau plastic,  
rosturi antifoc în construcții, rosturi antifoc cu 
mobilitate până la 10% .

Prezentare Culoare €/buc. Cod articol
Tub 300 ml gri 3.18 SD.027558

Mastic acrilic antifoc - Firecryl FR

Mastic pentru etanșări la cazane, arzătoare, și alte 
dispozitive de încălzire rezistente la temperaturi foarte 
ridicate (de până la 1500 °C).

Caracteristici:
• Formulă bazată pe silicat de sodiu - nu conține 

azbest dăunător.
• Nu apar fisuri după întărire.
• Se formează o fixare rigidă - corespunzătoare pentru 

îmbinări fixe.
• Aderență excelentă la toate suprafețele poroase - 

beton, ceramică de construcție, piatră, fontă etc.

Se poate utiliza pentru etanșarea șemineelor și 
inserților pentru șeminee, arzătoare, cazane de 
încălzire centrală, prăjitoare etc., etanșare la montarea 
și întreținerea cazanelor și bucătăriilor de țiglă, coșuri 
de fum tradiționale etc., toate etanșările de construcție 
supuse la temperaturi ridicate.

Prezentare Culoare €/buc. Cod articol
Tub 300 ml negru 3.80 SD.035348

Mastic rezistent la temperaturi înalte - CALOFER

Preparat pentru înmuierea și îndepărtarea siliconului 
întărit, polimerilor hibrizi, maselor acrilice și butilate 
din sticlă, gresie, laminate, aluminiu și metalele 
acoperite.

Caracteristici:
• Este inclusă peria și spatula pentru o aplicare precisă.
• Nu picură și nu se scurge din suprafețele verticale.

Se poate utiliza la  îndepărtarea urmelor de silicon 
și mese polimeri de pe orice substrat (cu excepția 
suprafețelor sintetice).

Prezentare Culoare €/buc. Cod articol
Tub 100 ml - 4.51 SD.032422

Curățător silicon întărit - SILICONE REMOVER

Tip €/buc. Cod articol
Universală 2.64 SD.089464

Profesională 6.53 SD.085305

Spatulă pentru finisare

• Multi Tool: spatulă universală pentru toate 
tipurile de rost pentru finisarea și tăierea excesului 
de izolanți.

• Soudaglatt: spatulă profesională, profilată, din 
cauciuc sintetic pentru finisarea diferitelor rosturi.

Caracteristici:
• Gata pentru utilizare imediată.
• Aderență excelentă la toate suprafețele și materialele de construcție: carton 

asfaltat, beton, piatră, ardezie naturală, azbest, tablă galvanizată, sticlă, PVC etc.
• Rezistentă la radiațiile UV și la schimbările rapide de temperatură.
• Poate fi utilizată în orice condiții atmosferice, chiar și la temperaturi de până la 

-15°C sau în timpul ploii abundente.

Se poate utiliza la repararea acoperișurilor 
și a teraselor (chiar și în timpul ploii sau îvnghețului).

Prezentare Culoare €/buc. Cod articol
Cutie 750 g gri 10.93 SD.006638

Pastă hidroizolantă pentru acoperisuri - Wasserstop

Model Prezentare €/buc. Cod articol

CA1400 Tub 290 ml    5.91 SD.120051
Tub 165 ml 10.96 SD.082717

Soudafix 300SF Tub 290 ml   7.73 SD.120778

Fixări chimice Soudal

Fixarea fără presare a șuruburilor autofiletante, 
cârligelor filetate, barelor de ramforsare în 
materiale solide sau în cele care au goluri 
interioare (cărămizi) chiar și la margini. 
Poate fi folosit ca mortar de reparații.

Caracteristici:
• ancore chimice de înaltă calitate.
• rezistență chimică ridicată, proprietăți 

mecanice ridicate.
• potrivite pentru suprafețe umede, se usucă sub 

apă.
• fără crăpaturi după uscare.

Utilizare:
Metoda: pistol de silicon (pentru tuburile de 290 ml)
Temperatura de aplicare: minim -5°C.

Depozitare în spații reci și uscate la temperaturi 
cuprinse între +5°C și +25°C.

Soudafix 300SF conține stiren.

Baza: Poliester
Consistența: Pasta
Sistem de uscare: Reactie chimica

Greutate specifică (DIN 53479): Cca 1,74 g/cm³
Rezistență termică: -40 °C +80°C 
Rezistența la arcuire maximă: 30 N/mm²
Rezistența compresie maximă: 75 N/mm²
Modul de elasticitate: 4 N/mm²

Timp de întărire:
 -5 °C Start 90 min / Final 360 min (uscat) / 720 min (umed)
  0 °C Start 45 min / Final 180 min (uscat) / 360 min (umed)
  5 °C Start 25 min / Final 120 min (uscat) / 240 min (umed)
10 °C Start 15 min / Final   80 min (uscat) / 160 min (umed)
20 °C Start   6 min / Final   45 min (uscat) /   90 min (umed)
30 °C Start   4 min / Final   25 min (uscat) /   50 min (umed)
35 °C Start   2 min / Final   20 min (uscat) /   40 min (umed)

Wasserstop – reparație rapidă a 
scurgerilor în acoperiș. 
Este o pastă flexibilă, 
hidroizolantă, ramforsată cu fibre 
sintetice.
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Prezentare Culoare €/buc. Cod articol

Tub 290 ml
alb 5.77 SD.045163

negru 5.93 SD.017030
maro 5.93 SD.017016

Tub 20 ml incolor 3.12 SD.076266

Adeziv - FIX ALL Clasic

Prezentare Culoare €/buc. Cod articol
Tub 290 ml alb 7.07 SD.102026

Adeziv - FIX ALL Turbo

Prezentare Culoare €/buc. Cod articol
Tub 290 ml alb 6.54 SD.089532
Tub  80 ml alb 3.60 SD.104471

Adeziv - FIX ALL HighTack
Cristalin incolor, adeziv elastic - etanșare pe baza 
polimerilor hibrizi SMX pentru aplicarea interioară și 
exterioară. Lipește și materialele umede.

Caracteristici:
• Adeziv izolant de nouă generație transparent, cu mare 

putere de lipire.
• Aderență excelentă pentru toate materialele de 

construcție chiar și pentru cele umede: beton, 
cărămidă, piatră naturală, placă gips-carton, lemn și 
materiale pe bază de lemn, metale, sticlă și ceramică, 
majoritatea materialelor plastice, de ex. PVC, 
polistiren, poliacrilat și policarbonat (exclus PE, PP 
sau teflon).

• Natural chimic - nu reacționează cu suprafața.
• Rezistent la reacția acizilor slabi, baze, solvenți și 

uleiuri.
• Rezistent la intemperii atmosferice și radiații UV.
• După întărire se poate vopsi (pentru vopsele cu apă 

recomandăm un test preliminar).

Se poate utiliza pentru lipirea și izolarea materialelor 
poroase și neporoase în exterior sau exterior în special 
unde este necesară o finisare estetică superioară.

Prezentare Culoare €/buc. Cod articol
Tub 290 ml incolor 7.18 SD.089549
Tub  80 ml incolor 3.93 SD.104488

Adeziv - FIX ALL Crystal

Adeziv cu uscare rapidă, rezistent la apă pentru 
montarea oglinzilor şi a construcțiilor din sticlă.

Caracteristici:
• Rezistent la umiditate și un interval larg de 

temperaturi (de la - 20°C până la + 60°C).
• Include un solvent delicat - nu reacționează 

cu stratul argintiu al oglinizii de înaltă calitate 
şi cu suporturi delicate. În caz de îndoieli, vă 
recomandăm un test.

Se poate utiliza pentru fixarea de înaltă calitate pe 
toate materialele de construcții (beton, tencuială, 
cărămizi, glazură și teracotă, etc.).

Prezentare Culoare €/buc. Cod articol
Tub 300 ml - 3.11 SD.085527

Adeziv pentru oglinzi - 47A

Adeziv de montare rezistent la apă pe bază de dispresie 
acrilică - fără miros și sigur pentru materiale decorative 
delicate.

Caracteristici:
• Adeziv cu uscare rapidă rezistent la apă pe bază de 

dispersii acrilice cu putere mare de lipire și prindere 
inițială puternică.

• Nu conţine solvenți, fără miros, nu emană compuşi 
volatili nocivi.

• Umple și elimină neregularități minore de suprafață.
• Aderenţă excelentă la toate substraturile poroase: 

beton, tencuială, cărămidă, gips carton, lemn, etc.
• După întărire poate fi vopsit.

Se poate utiliza pentru lipirea rozetelor, profilelor şi 
panourilor decorative din polistiren şi alte materiale 
spumante, plută etc., montarea plintelor, pragurilor, 
ecranelor de mascare din lemn şi material pe bază de 
lemn.

Cel puțin una din suprafețe trebuie să fie poroasă!

Prezentare Culoare €/buc. Cod articol
Tub 300 ml alb 2.26 SD.045156

Adeziv fără solvenți pentru montaj - 50A

Adeziv foarte elastic - etanșare pe baza polimerilor hibrizi 
SMX pentru aplicarea interioară și exterioară. Lipește și 
materialele umede.

Caracteristici:
• Aderență excelentă pentru toate materialele de 

construcție chiar și pentru cele umede: beton, cărămidă, 
piatră naturală, placă gips-carton, lemn și materiale pe 
bază de lemn, metale, sticlă și ceramică, majoritatea 
materialelor plastice, de ex. PVC, polistiren, poliacrilat și 
policarbonat (exclus PE, PP sau teflon).

• Natural chimic - nu reacționează cu suprafața.
• Rezistent la reacția acizilor slabi, baze, solvenți și uleiuri.
• Rezistent la intemperii atmosferice și radiații UV.
• După întărire se poate vopsi.

Se poate utiliza pentru lipirea și rostuirea parchetului, 
lemn și materiale pe bază de lemn, plută, polistiren, 
stirodur, oglinzi, gips, plăci din piatră naturală și pereților 
de oglinzi la beton, cărămidă, tencuială, gresie și teracotă, 
placă carton-gips și sticlă.

Adezivul super-rapid pe baza polimerilor hibrizi SMX 
cu o rezistență ridicată de rostuire permite amplasarea 
sarcinii pe îmbinări după 20 de minute. Lipește și 
materialele umede.

Caracteristici:
• Aplicații în strat subțire - rezultatele optime oferă o 

lipire de o grosime de 0.5 mm.
• Lipire super rapidă.
• Aderență excelentă pentru toate materialele de 

construcție chiar și pentru cele umede: beton, cărămidă, 
piatră naturală, placă gips-carton, lemn și materiale pe 
bază de lemn, metale, sticlă și ceramică, majoritatea 
materialelor plastice, de ex. PVC, polistiren, poliacrilat și 
policarbonat (exclus PE, PP sau teflon).

• Natural chimic - nu reacționează cu suprafața
• Rezistent la reacția acizilor slabi, baze, solvenți și uleiuri.
• Rezistent la intemperii atmosferice și radiații UV.

Se poate utiliza pentru lipirea și rostuirea parchetului, 
lemn și materiale pe bază de lemn, plută, polistiren, 
stirodur, oglinzi, gips, plăci din piatră naturală și pereților 
de oglinzi la beton, cărămidă, tencuială, gresie și teracotă, 
placă carton-gips și sticlă.

Adeziv foarte durabil, elastic de etanșare pe baza 
polimerilor hibrizi SMX cu aderență extrem de puternică 
(rezistență înaltă de îmbinare inițială). Lipește și 
materialele umede.

Caracteristici:
• Aderență excelentă pentru toate materialele de 

construcție chiar și pentru cele umede: beton, cărămidă, 
piatră naturală, placă gips-carton, lemn și materiale pe 
bază de lemn, metale, sticlă și ceramică, majoritatea 
materialelor plastice, de ex. PVC, polistiren, poliacrilat și 
policarbonat (exclus PE, PP sau teflon).

• Rezistență foarte mare la forfecare și tracțiune. Rosturile 
sau îmbinările unde este utilizat pot prelua vibrații sau 
deplasări de până la 20%.

• Natural chimic - nu reacționează cu suprafața.
• Rezistent la reacția acizilor slabi, baze, solvenți și uleiuri.
• Rezistent la intemperii atmosferice și radiații UV.
• După întărire se poate vopsi (pentru vopsele cu apă 

recomandăm un test preliminar).

Se poate utiliza pentru orice lipire sau izolare în 
construcție și industrie în mod particular - lucrări supuse 
la vibrații și condiții extreme.
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Adeziv solvent pentru montaj pe bază de cauciuc 
sintetic cu putere mare de lipire şi uscare rapidă.

Caracteristici:
• Rezistent la umiditate și un interval larg de 

temperaturi (de la - 20°C până la + 60°C).
• Aderenţă excelentă la toate substraturile, 

poroase și non-poroase.

Se poate utiliza pentru fixarea plintelor, profilelor 
și panourilor decorative din lemn şi a plăcilor pe 
bază de lemn, materialelor plastice rezistente la 
solvenți, plutei, etc., lipirea cuierelor, mânerelor, 
comutatoarelor, metal şi materiale plastice.

Conține solvent - nu folosiți pentru lipirea 
polistirenului și a materialelor sensibile 
la chimicale.

Prezentare Culoare €/buc. Cod articol
Tub 300 ml - 3.12 SD.033474

Adeziv montaj - 48A
Adeziv de montaj cu uscare rapidă fără solvenți 
pe bază de dispersie acrilică cu putere mare 
de lipire inițială.

Caracteristici:
• Adeziv universal pentru montaj special creat pentru 

fixarea obiectelor care necesită aderență inițială foarte 
mare (mai mare de 125 kg/m²).

• După întărire, rezistent la apă și se poate vopsi.
• Poate umple neregularități minore de suprafață.

Se poate utiliza pentru fixarea elementelor grele 
de finisaj şi decorative din lemn, metal, polistiren, 
poliuretan şi alte materiale sintetice, piatră naturală, şi 
altele la majoritatea materialelor de construcție, cum ar 
fi cărămidă, beton, ipsos, gips-carton, lemn și panouri 
pe bază de lemn.

Prezentare Culoare €/buc. Cod articol
Tub 300 ml - 2.37 SD.107878

Adeziv - MONTAGE FIX

Adeziv universal cu uscare rapidă pe bază de cauciuc 
sintetic - sigur pentru polistiren şi materiale delicate 
de finisare.

Caracteristici:
• Adeziv pentru construcții foarte puternic pe bază de 

cauciuc sintetic.
• Include solvenți non-agresivi ce nu reacționează cu 

substraturi sensibile.
• Rezistent la umiditate și un interval larg de 

temperaturi (de la - 20°C până la + 60°C).
• Umple și elimină neregularități minore de suprafață.
• Aderenţă excelentă la toate substraturile de 

construcţie (excepție PP și PE).

Se poate utiliza pentru lipirea plintelor, profilelor, 
rozetelor decorative din polistiren, poliuretan, lemn, 
PAL, MDF etc., montarea mânerelor, comutatoarelor, 
plăcilor, cutiilor, plintelor din material plastic (PVC) 
şi metal.

Prezentare Culoare €/buc. Cod articol
Tub 300 ml - 2.93 SD.088115

Adeziv montaj universal - 49A

Adeziv montaj cu prizӑ imediatӑ, pentru lipirea 
obiectelor grele la interior și exterior. Forța de lipire 
inițialӑ 300 kg/m². Lipiri universale, ramforsat cu fibre, 
aplicabil pe suprafețe poroase. Ecologic, fӑrӑ solvenți, 
acoperӑ foarte bine suprafețele inegale.

Caracteristici:
• Putere de lipire inițialӑ înaltӑ de 300kg/m².
• Fӑrӑ solvenți.
• Excelent pentru lipirea suprafețelor inegale.
• Aplicare direct doar pe un substrat.
• Excelentӑ aderențӑ pe majoritatea materialelor de 

construcții, cu aplicare la interior și exterior.

Se poate utiliza pentru fixarea obiectelor grele din 
lemn, plastic (cu excepția PE, PP), cărămidă, piatră, 
plăci ceramice, metal pe suprafețe poroase cum ar 
fi beton, gips, MDF, OSB, panouri din lemn, placaj, 
etc., lipirea elementelor decorative, paneluri din gips, 
panouri din placaj, pe suprafețe orizontale și verticale 
sau pe tavane.

Prezentare Culoare €/buc. Cod articol
Tub 380 ml - 3.44 SD.123373

Adeziv T-REX - Imediat

Adeziv montaj universal transparent pentru fixarea 
materialelor poroase. Ramforsat cu fibre, aderențӑ inițialӑ 
125 kg/m². Ecologic, fӑrӑ solvenți,, poate fi vopsit inclusiv 
cu vopseluri pe bazӑ de apӑ, acoperӑ foarte bine suprafețele 
inegale, excelentӑ aderențӑ pe suprafețe poroase.

Caracteristici:
• Culoare albӑ la extrudare, transparent dupӑ uscare (24 h), 

poate fi vopsit.
• Putere de lipire inițialӑ înaltӑ de 125kg/m² (lipire pe toatӑ 

suprafața).
• Fӑrӑ solvenți.
• Excelent pentru lipirea suprafețelor inegale.
• Aplicare direct doar pe un substrat.
• Excelentӑ aderențӑ pe majoritatea materialelor de 

construcții, cu aplicare la interior și exterior.

• Se poate utiliza pentru fixarea obiectelor grele din lemn, 
plastic (cu excepția PE, PP), cărămidă, piatră, plăci 
ceramice, metal pe suprafețe poroase cum ar fi beton, 
gips, MDF, OSB, panouri din lemn, placaj, etc., lipirea 
elementelor decorative, paneluri din gips, panouri din 
placaj, pe suprafețe orizontale și verticale sau pe tavane.

Adeziv pe bază de răşini sintetice, ramforsat cu fibre, cu 
putere înaltă de lipire finală şi prindere iniţială foarte 
mare (până la 125kg/m²). Special pentru lipirea obiectelor 
decorative la interior cu excepția celor din polistiren.

Caracteristici:
• Lipiri puternice și rapide.
• Aplicare direct doar pe un substrat.
• Excelent pentru lipirea suprafețelor inegale.
• Excelentӑ aderențӑ pe majoritatea materialelor de 

construcții, cu aplicare la interior și exterior.

• Se poate utiliza pentru lipirea plintelor, lemn, aluminiu 
și PVC, glafuri de ferestre, plastic (cu excepția PE, PP), 
cărămidă, piatră, plăci ceramice, metal pe suprafețe 
poroase cum ar fi beton, gips, MDF, OSB, paneluri din 
lemn, placaj, etc., lipirea elementelor decorative, paneluri 
din gips, paneluri din placaj, pe suprafețe orizontale și 
verticale sau pe tavane.

Nu este recomandat pentru polistiren.

Prezentare Culoare €/buc. Cod articol
Tub 380 ml incolor 3.86 SD.123397

Prezentare Culoare €/buc. Cod articol
Tub 380 ml - 3.78 SD.123380

Adeziv T-REX - Tranparent

Adeziv T-REX - Super K 10K 10
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Adeziv pentru mochetă - 26A Adeziv pentru polistiren - 28A

Adeziv poliuretanic monocomponent cu uscare rapidă 
şi rezistent la apă (D4) cu putere de lipire mare şi cu 
aderenţă extrem de mare la majoritatea materialelor de 
construcție, inclusiv cele umede.

Caracteristici:
• După uscare devine transparent, nu pătează și nu 

decolorează substraturile.
• Nu conține solvenți.
• Timpul de uscare ușor extins permite umplerea 

golurilor și lipirea suprafețelor inegale.
• După uscare este rezistent la apă - Clasa D4.
• Timp de uscare ~1 oră.

Se poate utiliza pentru lipirea ferestrelor și ușilor, 
lipirea materialelor izolante, inclusiv polistiren de 
diferite substraturi, lipirea elementelor de construcţie 
din lemn, glafuri, pergole, etc., expuse la condiții 
meteorologice nefavorabile, apă sau umiditate.

Prezentare Culoare €/buc. Cod articol
Tub 300 ml incolor 4.83 SD.406551

Adeziv profesional - PUROCOL EXPRES
Permanent elastic foarte puternic adeziv-izolant hibrid 
pentru tablă zincată, tablă trapezoidală și jgheaburi.

Caracteristici:
• Aderență excelentă pe materiale pentru acoperișuri 

în special tablă galvanizată, laminată și lăcuită, țigle 
ceramice, beton, lemn și materiale plastice - chiar şi 
umede.

• Rezistent la condițiile meteorologice, radiațiile UV, 
produse chimice (ploi acide etc.).

• Nu decolorează suprafețele poroase.
• Nu reacționează cu polistirenul.
• Poate fi vopsit.

Se poate utiliza pentru lipirea tablelor brute, lăcuite şi 
galvanizate între ele, lipirea tablelor de acoperiș și a 
țiglei ceramice pe diferite substraturi (metal, cărămidă, 
beton, lemn), montarea și repararea jgheaburilor și 
burlanelor, etanșarea rosturilor de racordare sau 
dilatației la acoperișuri.

Prezentare Culoare €/buc. Cod articol
Tub 290 ml gri 7.18 SD.030107

Adeziv-izolant pentru tablă zincată - COLOZINC

Prezentare Culoare €/buc. Cod articol
Tub 300 ml maro 4.93 SD.009455

Adeziv țigle ceramice - Colotuile

Adeziv poliuretanic monocomponent cu elasticitate 
înaltă, pentru fixarea suplă a țiglelor ceramice sau de 
beton, înlocuind cu succes cuiele, mortarul și cimentul 
la fixarea țiglelor.

Caracteristici:
• Ușor de aplicat, fără turnări, excelentă aderență pe 

cărămidă, ciment și beton.
 
Se poate utiliza pentru lipiri țiglă pe țiglă, lipirea 
țiglelor pe lemn sau pe alte suprafețe, lipirea 
jgheaburilor.

Prezentare Culoare €/buc. Cod articol
Tub 300 ml - 4.78 SD.105126

Adeziv pentru folie - VapourSeal

Vapourseal este un mastic izolant adeziv 
monocomponent plasto-elastic pe bază de dispersii 
acrilice, pentru izolarea la interior a benzilor bariera 
vapori.
 
Caracteristici :
• Izoleaza împotriva pătrunderii aerului și vaporilor 

de apă.
• Excelentă aderență pe orice tip de folii barieră 

antivapori.
• Aderență bună pe suprafețe poroase și umede.
• Permanent flexibil.
• Structură bună.
• Nu conține solvenți sau isocianați.
• Rezistent UV.
• Fără plastifianti.

Se poate utiliza pentru conexiuni etanșe ale foliilor 
antivapori și orice tip de suporturi, conexiuni etanșe 
între suprafețele adiacente în construcții, garantează 
etanșarea împotriva pătrunderii aerului sau 
vaporilor conform DIN4108-7 și NBN EN13829 dacă 
este aplicat corect.
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Caracteristici:
• Nu conţine solvenți, fără miros, nu emană compuşi volatili nocivi.
• Aderenţă excelentă la substraturi poroase: beton, ipsos, gips-carton, 

piatră, lemn și panouri pe bază de lemn.

Se poate utiliza pentru lipirea plăcilor de polistiren şi a altor materiale sintetice, 
spumante, lipirea panourilor decorative și rozetelor de plafon şi de perete, 
montarea plintelor, cornișelor, etc.

Prezentare Culoare €/buc. Cod articol
Găleată 1kg - 3.28 SD.228016
Găleată 5kg - 9.61 SD.508026

Caracteristici:
• Nu conţine solvenți, fără miros, nu emană compuşi volatili nocivi.
• Timp de lucru mare - cca. 20 de minunte permite aşezarea şi potrivirea 

acoperitorilor fără probleme.
• Neinflamabil după întărire.
• Aderenţă excelentă la substraturi poroase: beton, piatră, lemn și panouri 

pe bază de lemn, materiale plastice, etc.

Se poate utiliza pentru mochete (cu sau fără suport de vynil), linoleum.

Prezentare Culoare €/buc. Cod articol
Găleată 5kg - 13.27 SD.035379

Gata de folosit, adeziv flexibil în formă 
de pastă cu putere mare de lipire şi 
cu timp mare de lucru, pentru lipirea 
oricărui tip de acoperitori de pardoseli.

Cel puțin unul din materialele lipite 
trebuie să fie poros!

Gata de folosit, adeziv rezistent la 
apă în formă de pastă cu putere mare 
de lipire pentru lipirea plăcilor şi 
panourilor de polistiren.
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Adeziv cu uscare rapidă pe bază de policlorură de 
vinil pentru ţevi si fitinguri din PVC în sistemele 
sanitare și  jgheaburi.

Caracteristici:
• Adeziv cu uscare rapidă (conține solvenți pe 

bază de copolimeri) destinat lipirii țevilor sau 
tubulaturilor din PVC.

• Putere de lipire finală foarte mare.
• Uscat are aceleași propietăți cu ale materialelor 

lipite.
• Rezistent la temperaturi de până la +80°C.

Se poate utiliza pentru lipirea țevilor și fitingurilor 
din PVC în sistemele sanitare (non-presiune), 
jgheaburilor, drenajelor PVC.

Caracteristici:
• Adeziv pe bază de cauciuc şi răşini sintetice 

conţine solvent cu uscare rapidă, putere mare de 
lipire și rezistență la umiditate..

• Se poate utiliza pentru lipirea plăcilor de 
tapițerie și de lucru din materiale plastice de 
lemn, metal, PAL, lipirea cauciucului, bureților, 
pielii, pielii artificiale, plutei, diferitelor 
materiale plastice pe diverse materiale.

Prezentare €/buc. Cod articol
Flacon   50 ml 3.10 SD.000667
Flacon 250 ml 4.83 SD.085169

Prezentare €/buc. Cod articol
Flacon 50 ml 2.37 SD.001336

Adeziv pentru PVC - 42A

Adeziv neoprenic de contact - 44A

Nu este recomandat pentru PE, PP şi polistiren

Adeziv instantaneu super-rapid – lipeşte majoritatea 
materialelor intre ele în câteva secunde.

Caracteristici:
• Creează o peliculă foarte subțire, necesită fixarea 

exactă a marginilor obiectelor lipite, nu este 
adecvat pentru suprafeţele denivelate.

• Nu se utilizează pentru lipirea materialelor din 
PE, PP şi teflon.

Se poate utiliza pentru lipirea elementelor mărunte 
din porţelan, ceramică, geam, fildeşuşi multe alte 
material eplastice, lipirea bijuteriei, a pietrelor 
preţioase şi a metalului.

Prezentare €/buc. Cod articol
Tub 20 g 3.59 SD.002432

Adeziv instantaneu - CYANOFIX 84A

Lipeşte pielea - atenţie mare în timpul utilizării.

Caracteristici:
• Adeziv epoxidic bicomponent cu uscare 

rapidă (5min.).
• Rezistent la apă și la temperaturi 

între -40°C și +70°C.

Se poate utiliza pentru lipește metal, lemn, 
marmură, ceramică, sticlă, majoritatea 
materialelor din plastic, PAL nelaminat, piele, 
beton, textile, cauciuc.

Prezentare €/buc. Cod articol
Tub 2 x 10 ml 4.22 SD.078345

Adeziv - Epoxy “Rapid”

Caracteristici:
• Adeziv epoxidic bicomponent foarte puternic, 

cu uscare rapidă (5min.).
• Rezistent la apă și la temperaturi între -40°C 

și +70°C.
• Ideal pentru lipiri și reparații, fixări obiecte 

metalice în instalații sau auto-moto.

Se poate utiliza pentru fier, aluminiu, oțel, oțel 
inoxidabil, cupru.

Prezentare €/buc. Cod articol
Tub 2 x 15 ml 3.12 SD.078369

Adeziv - Epoxy “Liquid Steel”

Caracteristici:
• Adeziv epoxidic bicomponent cu uscare 

rapidă (5 min).
• Rezistent la apă și la temperaturi între -40°C 

și +70°C.

Se poate utiliza pentru porțelan, ceramică, 
plastic, piatră, marmură, lemn, piele, metal.

Prezentare €/buc. Cod articol
Tub 2 x 15 ml 3.12 SD.078338

Adeziv - Epoxy “Extra Strong”

Caracteristici:
• Adeziv epoxidic bicomponent cu uscare 

rapidă (5 min), hidrorezistent.
• Rezistent la temperaturi între -40°C și +120°C.

Se poate utiliza pentru aluminiu, cupru, oțel, oțel 
inoxidabil, lemn, plastic, porțelan, teracotă, sticlă, 
piatră, beton.

Prezentare €/buc. Cod articol
Tub 57 g 3.29 SD.078376

Adeziv - Epoxy “Plastic Steel” - 83A

Nu este recomandat pentru PE, PP.

Nu este recomandat pentru PE, PP şi teflon.

K 10

K 10

K 10

K 10

K 10 K 10

K 10



11

Produse chimice

Spumă Confort Genius

GENIUS GUN - sistemul aplicator permite 
utilizarea multiplă, economică și comfortabilă 
a spumei poliuretanice.
Utilizare multiplă - lucrul se poate întrerupe și 
relua oricând fără riscul de a bloca supapa.
Utilizare economică - formula Low Expansion 
evită îndepărtarea de surplus de spumă 
expandată
Utilizare comfortabilă - sistemul permite 
aplicarea cu o singură mână și în locuri greu 
accesibile.

Caracteristici:
• Formula multisezon permite lucrul la 

temperaturi între -5°C până la +30°C.
• Dozare precisă - control complet asupra 

cantității spumei evacuate din cutie (consum 
economic - la fel ca la spuma cu aplicare 
din pistol).

•  Aderență excelentă pentru lemn și materiale pe 
bază de lemn, PVC, aluminiu și alte metale (de 
asemenea straturi acoperite cu lac) beton, zid, 
țiglă, suprafețe vitrate, etc.

Prezentare €/buc. Cod articol
Tub 750 ml 4.67 SD.108592

Baza: Poliuretan
Consistența: Spuma stabilă (fără post expandare)
Sistem de uscare: Polimerizare datorită umidității atmosferice
Timp formare peliculă: Cca.10 minute (temp./umiditate 20°C/65% RH)
Timp de uscare: 90 min cordon 30 mm (20°C/65% RH)
Volum expandat: Cca 32 l/tub 750 ml (20°C/65% RH)
Greutate specifică: Cca 26 kg/m³
Rezistența termică după uscare: Între -40°C și +90°C, (max 1 oră + 120°C)
Temperatura de aplicare: De la -10°C până la +30°C
Clasa inflamabilitate: B3 (DIN 4102 partea 2)
Rezistența la presiune: 3 N/cm²
Rezistența la arcuire: 7 N/cm²
Rezistența la forfecare: 17 N/cm²
Absorbție apă: 1% din volum (DIN 53422)
Factor de izolare termică: 33 mW/mK (DIN 52612)

Prezentare Model €/buc. Cod articol
Tub 300 ml Standard 2.60 SD.038530
Tub 500 ml Standard 3.29 SD.033573

Tub 750 ml Standard 3.86 SD.033580
Iarnă 3.97 SD.037359

Spumă poliuretanică 
Baza: Poliuretan
Consistența: Spumă stabilă
Sistem de uscare: Polimerizare datorită umidității atmosferice
Timp formare peliculă: Cca.10 minute (temp./umiditate 20°C/65% RH)
Timp de uscare: 90 min cordon 30 mm (20°C/65% RH)
Volum expandat: Cca 32 l/tub 750 ml (20°C/65% RH)
Greutate specifica: Cca 26 kg/m³
Rezistența termică după uscare: Între -40°C și +90°C, (max 1 oră + 120°C)
Temperatura de aplicare: De la -10°C până la +30°C
Clasa inflamabilitate: B3 (DIN 4102 partea 2)
Rezistența la presiune: 3 N/cm²
Rezistența la arcuire: 7 N/cm²
Rezistența la forfecare: 17 N/cm²
Absorbție apă: 1% din volum (DIN 53422)
Factor de izolare termică: 33 mW/mK (DIN 52612)

Se poate utiliza pentru termoizolare, umplere 
și izolare fonică în construcții, etanșarea și 
montarea ramelor de ferestre și uși de lemn, PVC 
și aluminiu, glafurilor, praguri, scări, conducte, 
instalații.

PU Spumă Universală de montaj cu o aderență 
excelentă pentru majoritatea materialelor de 
construcție și cu un timp scurt de întărire.
Oferă o izolare ridicată acustică și termică de 
etanșare. 

Modelul “Iarnă” permite lucrul la temperaturi 
scăzute (de până la -10°C)..

Caracteristici:
• Utilizare multiplă - posibilă întreruperea și 

înnoirea lucrării în orice moment fără risc de 
blocare a supapei.

• Dozare precisă - control complet asupra 
cantității spumei evacuate din tub (consum 
economic - la fel ca la spuma din pistol)

• Aderență excelentă la lemn și materiale pe 
bază de lemn, PVC, aluminiu și alte metale (de 
asemenea acoperite cu strat de lac) beton, zid, 
țiglă, suprafețe vitrate etc.

Se poate utiliza pentru termoizolare, umplere 
și izolare fonică în construcții, etanșarea și 
montarea ramelor de ferestre și uși de lemn, PVC 
și aluminiu, glafurilor, praguri, scări, conducte, 
instalații.

Caracteristici:
• Timp foarte scurt de întărire - prelucrarea 

următoare poate fi efectuată chiar după 30 de 
minute indiferent de umiditate.

• Densitate mare și rezistență mecanică (asigură 
rigiditate sporită a structurii).

• Aderență excelentă la lemn și materiale pe 
bază de lemn, PVC, aluminiu și alte materiale 
(chiar și cele lăcuite), beton, zidărie, țiglă, 
suprafețe vitrate etc.

Prezentare €/buc. Cod articol
Tub 400 ml 7.73 SD.003798

Spumă poliuretanică bicomponentă - SOUDAFOAM 2K
Spumă poliuretanică de montaj, bicomponentă, 
cu uscare rapidă, pentru fixarea/instalarea 
tâmplăriei interne - fără utilizarea conexiunilor 
mecanice.

Se întărește fără pătrunderea umidității, poate 
fi utilizată la orice etanșări, umpleri și izolații în 
locuri cu acces restricționat.

Baza: Poliuretan
Consistența: Spumă stabilă
Sistem de întărire: Prin reacție chimică
Timp de polimerizare: 1.5 ore (la un cordon de 50 mm diametru)
Timp formare peliculă: Cca 8 minute (20°C/65% umiditate)
Uscare: Se poate tăia după 20 min, întărire după 120 min
Densitate: Cca 35 kg/m³ (extrudata, complet întărită)
Volum expandat: Cca 10 l/tub 400 ml (20°C/65% RH)
Culoare: Verde
Clasa inflamabilitate: B3 (DIN 4102 partea 2)

Se poate utiliza pentru montare și etanșarea ușilor ușoare interioare din MDF 
și alte materiale pe bază de lemn - fără utilizarea conexiunilor mecanice, 
umplere și izolare fonică a spațiilor goale în profilurile închise, etanșare 
în timpul montării ferestrelor și ușilor din lemn, PVC și aluminiu, izolație 
termică și acustică, termoizolare.
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Prezentare Culoare €/buc. Cod articol
Tub 750 ml - 4.66 SD.041516

Spumă pentru tub canalizare

Spumă pentru montaj și etanșare pentru țevile de 
canalizare, a  găurilor de canalizare și canalelor de 
comunicare.

Caracteristici:
• Rezistență ridicată la compușii organici și deșeurile 

din apele reziduale, ciuperci, mucegai etc.
• Aderență excelentă la beton, țiglă și materiale 

prefabricate, PVC, și alte materiale plastice, metale 
și lemn.

• Rezistență mecanică excelentă (compresiune și 
întindere).

• Timp de întărire scurt - după o 1 oră elementele 
etanșate pot să fiu supuse la prelucrare ulterioară

Baza: Poliuretan
Consistența: Spumă stabilă, tixotropică (nu curge de pe suprafețele verticale)
Sistem de uscare: Polimerizare datorită umidității atmosferice
Timp formare peliculă: Cca 8 minute (20°C/65% umiditate)
Timp de uscare: 20-25 min la 20°C
Timp de întărire: 2 ore la un cordon de 30 mm diametru
Volum expandat: 750 ml expandează 34 l de spumă întărită
Densitate: Cca 25 kg/m³ (extrudata, complet întărită)
Rezistența termică după uscare: între -40°C și +90°C
Clasa inflamabilitate: B3 (DIN 4102 partea 2)
Factor de izolare termică: 33 mW/mK (DIN 52612)
Rezistența la forfecare: 15 N/cm² (DIN 53427)
Rezistența la presiune: 4 N/cm² (DIN 53421)
Rezistența la arcuire: 7 N/cm² (DIN 53423)
Absorbție apă: 0.4% Vol. (DIN 53429)
Penetrare vapori: 70 g/m²/24 h (DIN 53429)

Prezentare Model €/buc. Cod articol

Tub 750 ml Pai 10.53 SD.036079
Pistol 10.53 SD.079977

Spumă poliuretanică antifoc

Spuma poliuretanică monocomponentă antifoc 
de montaj pentru etanşarea rosturilor de dilatare 
la pereți cu clase de rezistență la foc (EI 30, EI 60, 
EI 120).

Caracteristici:
• Izolare eficientă împotriva fumului şi a gazelor.
• Excelentă aderenţă pe majoritatea substraturilor 

(cu excepția Teflon, PE şi PP).
• Disponibilă în versiune cu furtun pai şi pistol.
• Nu conține gaze nocive pentru stratul de ozon.

Se poate utiliza pentru izolarea antifoc şi antifum 
a ramelor de ferestre şi a uşilor, pereţi şi tavane, 
umplerea cavităţilor, toate aplicaţiile care necesită 
izolanţi antifoc cum ar fi izolarea găurilor din 
acoperişuri, îmbunătățirea izolării termice a 
spaţiilor de răcire, aplicarea straturilor pentru 
amortizări de sunet.

Baza: Poliuretan
Consistența: Spumă stabilă tixotropică (nu curge de pe suprafețele verticale)
Sistem de uscare: Polimerizare datorită umidității atmosferice
Timp formare peliculă: Cca 10 minute (20°C/65% umiditate)
Timp de uscare: 25 min
Timp de întărire: 2 ore la un cordon de 30 mm diametru
Expandare: 750 ml expandează 26 l de spumă întărită
Greutate specifică: Cca 27 kg/m³ (extrudată, complet întărită)
Rezistența termică după uscare: între -40°C și +90°C
Întârziere la foc: mai mare de 360 min.
Culoare: Roșu deschis 

Adeziv poliuretanic eficient cu uscare rapidă în 
aerosol  pentru lipirea plăcilor de gips-carton şi a 
panourilor de polistiren expandat în interiorul și 
exterior.

Caracteristici:
• Asigură izolarea termică şi fonică suplimentară.
• Excelentă aderenţă pe majoritatea materialelor 

de construcții: cărămidă, beton, tencuială, ipsos, 
lemn, metal și plastic.

• Se poate vopsi.

Se poate utiliza pentru lipirea plăcilor de gips-
carton şi a plăcilor de fibro-ciment în tehnologia 
uscată, plăcilor şi a panourilor de izolare din 
diferite tipuri de polistiren, poliuretan, spume 
fenolice (PUR, PIR, XPS, EPS, PF), vată minerală 
şi plută.

Poate fi utilizată și la lipirea blocurilor de beton 
celular și a ceramicii poroase în pereții despărțitori 
(neîncărcate structural) şi în arhitectura mică.

Prezentare Model €/buc. Cod articol

Tub 750 ml Pai 4.58 SD.092150
Pistol 4.85 SD.108608

Adeziv poliuretanic - SOUDABOND EASY
Baza: Poliuretan
Consistența: Spumă stabilă tixotropică (nu curge de pe suprafețele verticale)
Sistem de uscare: Polimerizare datorită umidității atmosferice
Timp formare peliculă: Cca 8 minute (20°C/65% umiditate), cordon 30 mm
Timp de uscare: cca 10 min
Timp de întărire: Cca 40 min (cordon 30 mm)
Timp de lipire completa: Cca 60 min folosit ca adeziv (până la 10 mm grosime)  
       Cca 12 ore folosit ca izolant de rosturi
Consum/tub: Cca 12 m² -14 m² de paneluri lipite/tub, cordon 30 mm
Rezistența termică după uscare: între -40°C și +90°C, (120° - maxim 1 oră)
Rezistența la forfecare (DIN 53427): Cca 12 N/cm²
Rezistența la compresiune (DIN 53421): Cca 3 N/cm²
Absorbție apa: Cca 2% Vol.
Factor de izolare termică: 36 mW/mK
Temperatura de aplicare: între +5°C și +35°C
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Adeziv pentru polistiren - Soudatherm (pentru pistol)

Spumă poliuretanică monocomponentă pentru 
montaj și izolare cu perfecta aderență pe 
majoritatea materialelor de construcții. Aplicatorul 
profesional (pistolul de spumă) asigura un volum 
mare expandat și dozaj precis. Gazul propulsor este 
complet inofensiv pentru stratul de ozon.

Modelul “iarnă” permite lucrul la temperaturi 
scăzute (de până la -10°C).

Caracteristici:
• Aderenţă excelentă pe majoritatea suprafeţelor de 

construcţii cum ar fi zid, cărămidă, beton, piatră, 
lemn, PVC, aluminiu, inclusiv acoperirit cu 
straturi de pulbere, suprafețe vitrate, etc

• Înaltă performanță și stabilitate dimensională
• Timp de întărire scurt.

Se poate utiliza pentru etanșarea în timpul montării 
ramelor de ferestre și uși, profile colorate din PVC, 
montare și etanșare glafuri, praguri, umplere 
și izolare fonică, termoizolare instalații, izolație 
termică și acustică a pereților despărţitori, a 
pardoselilor , tavanelor, acoperișurilor, etc.

Prezentare Model €/buc. Cod articol

Tub 750 ml Profesional 60 Standard 4.28 SD.033542
Iarnă 4.52 SD.037366

Tub 870 ml MAXI Standard 4.83 SD.085435
Iarnă 5.15 SD.086357

Spumă poliuretanică profesională (pentru pistol)

Caracteristici:
• Capacitate înaltă și stabilitate dimensională.
• Aderență excelentă pentru lemn și materialele 

pe bază de lemn, PVC, aluminiu și alte metale 
(de asemenea straturi acoperite cu lac) beton, 
zid, țiglă, suprafețe vitrate, etc.

Se poate utiliza pentru etanșarea în timpul 
montării ramelor de ferestre și uși, profile colorate 
din PVC, montare și etanșare glafuri, praguri, 
umplere și izolare fonică, termoizolare instalații, 
izolație termică și acustică a pereților despărţitori, 
a pardoselilor , tavanelor, acoperișurilor, etc.

Prezentare Model €/buc. Cod articol
Tub 750 ml Standard 4.05 SD.107259
Tub 750 ml Iarnă 4.13 SD.017403

Spumă poliuretanică (pentru pistol)

Spumă de montaj destinată tuturor lucrărilor de 
instalare și finisaje.

Modelul “iarnă” permite lucrul la temperaturi 
scăzute (de până la -10°C).

Baza: Poliuretan
Consistența: Spumă stabilă, tixotropică (nu curge de pe suprafețele verticale)
Sistem de uscare: Polimerizare datorită umidității atmosferice
Timp formare peliculă: Cca 8 minute (20°C/65% umiditate)
Timp de uscare: 20-25 min la 20°C
Timp de întărire: 1 oră la un cordon de 30 mm diametru
Volum expandat: 750 ml expandează 34 l de spumă întărită
Densitate: Cca 25 kg/m³ (extrudata, complet întărită)
Rezistența termică după uscare: între -40°C și +90°C
Clasa inflamabilitate: B3 (DIN 4102 partea 2)
Factor de izolare termică: 33 mW/mK (DIN 52612)
Rezistența la forfecare: 17 N/cm² (DIN 53427)
Rezistența la presiune: 3 N/cm² (DIN 53421)
Rezistența la arcuire: 7 N/cm² (DIN 53423)
Absorbție apă: 1% Vol. (DIN 53429)
Factor de izolare fonică: RST,W = 58 dB 

Baza: Poliuretan
Consistența: Spumă stabilă, tixotropică (nu curge de pe suprafețele verticale)
Sistem de uscare: Polimerizare datorită umidității atmosferice
Timp formare peliculă: Cca 8 minute (20°C/65% umiditate)
Timp de uscare: 20-25 min la 20°C
Timp de întărire: 1 oră la un cordon de 30 mm diametru
Volum expandat: 750 ml expandează 45 l de spumă întărită
             870 ml expandează 52 l de spumă întărită
Densitate: Cca 25 kg/m³ (extrudata, complet întărită)
Rezistența termică după uscare: între -40°C și +90°C
Clasa inflamabilitate: B3 (DIN 4102 partea 2)
Factor de izolare termică: 33 mW/mK (DIN 52612)
Rezistența la forfecare: 17 N/cm² (DIN 53427)
Rezistența la presiune: 3 N/cm² (DIN 53421)
Rezistența la arcuire: 7 N/cm² (DIN 53423)
Absorbție apă: 1% Vol. (DIN 53429)
Factor de izolare fonică: RST,W = 58 dB
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Adeziv poliuretanic cu aplicare la pistol pentru lipirea 
plăcilor şi elementelor decorative din polistiren pe 
diverse substraturi de construcţie.

Caracteristici:
• Aderență excelentă la substraturile obişnuite 

de construcții cum ar fi beton, cărămidă, şi alte 
materiale ceramice, carton bitumat, lemn, metal, 
precum şi majoritatea materialelor izolante - 
polistiren, poliuretan, rășini fenolice, etc 

• Forță mare de fixare inițială, chiar 
și la temperaturi scăzute.

• Izolare excelentă - nu creează punți termice și 
acustice.

• Stabilitate dimensională - permite asamblarea 
precisă a panourilor.

• Rezistent la apă şi combustibil.
• Eficiență mare - un pachet asigură montarea a 8 m² 

de panouri.
• Reduce timpul de lucru și micşorează greutatea 

izolaţiei efectuate în comparație cu metodele 
tradiționale.

Se poate utiliza pentru fixarea plăcilor de izolare pe 
pereţi din diferite materiale, la izolarea termică a 
clădirilor în sistemele în care panourile sunt fixate 
mecanic, umplerea rosturilor și a crăpăturilor între 
plăcile de izolație.

Prezentare Culoare €/buc. Cod articol
Tub 750 ml - 4.72 SD.094420

Baza: Poliuretan
Consistența: Spumă stabilă tixotropică (nu curge de pe suprafețele verticale)
Sistem de uscare: Polimerizare datorită umidității atmosferice
Timp formare peliculă: Cca 8 minute (20°C/65% umiditate), cordon 30 mm
Timp de încărcare polistiren: 12 ore
Timp de lucru: Max 8 min la un cordon de 30 mm diametru (în funcție de 
temperatura exterioară)
Rezistența termică după uscare: între -40°C și +90°C, (120°C maxim 1 ora)
Clasa inflamabilitate: B1 (DIN 4102 partea 2)
Factor de izolare termică: 35 mW/mK
Consum: Aprox. 14 m² per 800 ml 3 cordoane/placă, cordon 30 mm
Temperatura de aplicare: între +5°C și +35°C
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€/buc. Cod articol
17.46 SD.085282

Prezentare Culoare €/buc. Cod articol
Flacon 100 ml - 5.21 SD.804680

Prezentare Culoare €/buc. Cod articol
Tub 150 ml - 2.64 SD.002937
Tub 500 ml - 4.00 SD.033535

Pistol metal

Curățător spumă poliuretanică întărită - PU Remover Curățător spumă poliuretanică neîntărită

Pistol pentru spumă profesional cu filet şi 
mecanism metalic robust cu durată de utilizare 
crescută.

Preparat pentru îndepărtarea spumei întărite de 
montaj din suprafețele neporoase: metale, sticlă și 
ceramică, multe laminate etc.

Caracteristici:
• Conține o pensulă și spatulă  precisă și economică 

la aplicare. Pasta nu picură și nu curge din 
suprafețele verticale.

• Amestecul special selectat de solvenți și plastifianți 
este inofensiv pentru mediul înconjurător.

• Nu conține hidrocarburi aromatice, este inodor.

Se poate utiliza pentru îndepărtare a spumei 
poliuretanice întărite din rame și glafuri din 
aluminiu și unele varietăți de PVC (alb sau vopsite 
în masă) sticlă, ceramică sanitară și alte
substraturi rezistente la substanțe chimice.

Atenție! A nu se folosi pe suprafețe netratate din  
cupru, alamă, zinc și suprafețe poroase.
Poate păta sau matifia suprafețele sensibile chimic, 
de ex. unele straturi de vopsea și materiale plastice.

Înainte de utilizare efectuați de fiecare dată o 
probă de rezistență a suprafeței.

Curățătorul pentru spumă poliuretanică de montaj 
îndepărtează excesul de spumă înaintea întăririi, 
de pe suprafețe, mâini și unelte.

Caracteristici:
• Conține aplicator-pai care permite dozarea precisă 

și eficientă.
• Conține un amestec de solvenți și carburanți care nu sunt 

dăunători pentru mediu.

Se poate utiliza pentru îndepărtarea excesului de spumă 
poliuretanică înaintea întăririi de pe suprafețele din rame, 
glafuri, sticlă, metale și alte materiale plastice rezistente la 
solvenți.

Pentru curățarea supapei, tubului și suportul pistolului de 
aplicare (pentru curățare complexă și conservare a pistolului 
vă recomandăm utilizarea curătătorului special GUN & 
FOAM CLEANER. 

Atenție! Poate păta sau  matifia  suprafețele sensibile 
chimic, de ex. unele straturi de vopsea
și materiale plastice.

Înainte de utilizare efectuați de fiecare dată o probă de 
rezistența a suprafeței.

Tip
Dimensiuni Perforații

(mm)
Ambalare

(buc)
€/100 
buc. Cod articol

A B C s
Zincate

70N 70 70 50 1.5 (6+6) x Ø5.1         
(1+1) x Ø9.0 1 20.01 AF.CN70S

90N 90 90 60 2.0 (10+10) x Ø5.1
(1+1) x Ø11.0 1 35.06 AF.CN90S

100N 100 100 90 2.0 (8+10) x Ø5.1       
(3+1) x Ø11.0 1 53.97 AF.CN100S

Vopsite alb electrostatic

70NV 70 70 50 1.5 (6+6) ø5.1 
(1+1) ø9.0 1 22.02 AF.CN70VS

90NV 90 90 60 2.0 (10+10) ø5.1 
(1+1) ø11.0 1 38.57 AF.CN90VS

100NV 100 100 90 2.0 (8+10) ø 5.1 
(3+1) x ø11.0 1 59.37 AF.CN100VS

Tip
Dimensiuni Perforații

(mm)
Ambalare

(buc)
€/100 
buc. Cod articol

A B C s
Zincate

70 70 70 50 1.5 (6+6) x Ø5.1         
(1+1) x Ø9.0 1 19.41 AF.CD70S

90 90 90 60 2.0 (10+10) x Ø5.1
(1+1) x Ø11.0 1 34.01 AF.CD90S

100 100 100 90 2.0 (8+10) x Ø5.1       
(3+1) x Ø11.0 1 52.36 AF.CD100S

Vopsite alb electrostatic

70V 70 70 50 1.5 (6+6) x ø5.1
(1+1) x ø9.0 1 21.36 AF.CD70VS

90V 90 90 60 2.0 (10+10) x ø5.1
(1+1) x ø11.0 1 37.42 AF.CD90VS

100V 100 100 90 2.0 (8+10) x ø5.1
(3+1) x ø11.0 1 57.60 AF.CD100VS

Colțare cu nervură Colțare drepte

M x L x d
(mm)

Ambalare
(buc.) €/100 buc. Cod articol

M 8 - 12 x 18 500 6.75 79650812S

Piuliță “Rampa Muffen”, oțel zincat, DIN 7965

L

d
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K 10

Produse chimice / Sisteme de fixare
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Produse chimice

Dimensiuni (mm) Ambalare
(buc)

€/100 
buc. Cod articol

  40 25000 1.5 1 2120.4 AF.CV4025S
  60 25000 1.5 1 3887.4 AF.CV6025S
  80 25000 1.5 1 5181.0 AF.CV8025S
100 25000 1.5 1 6476.8 AF.CV10025S

Dimensiuni (mm) Ambalare
(buc)

€/100 
buc. Cod articol

  40 1200 1.5 1 106.87 AF.PP40151200S
  60 1200 1.5 1 195.93 AF.PP60151200S
  80 1200 1.5 1 261.13 AF.PP80151200S
100 1200 1.5 1 326.43 AF.PP100151200S

Dimensiuni (mm) Ambalare
(buc)

€/100 
buc. Cod articol

Zincate
40   80 1.5 1 7.47 AF.PP401580S
40 120 1.5 1 11.20 AF.PP4015120S
40 160 1.5 1 14.93 AF.PP4015160S
60 80 1.5 1 13.69 AF.PP601580S
60 120 1.5 1 20.53 AF.PP6015120S
60 160 1.5 1 27.37 AF.PP6015160S
60 200 1.5 1 34.21 AF.PP6015200S
80 120 1.5 1 27.36 AF.PP8015120S
80 160 1.5 1 36.48 AF.PP8015160S
80 200 1.5 1 45.59 AF.PP8015200S
80 240 1.5 1 54.72 AF.PP8015240S
80 280 1.5 1 63.83 AF.PP8015280S

100 160 1.5 1 45.60 AF.PP10015160S
100 200 1.5 1 57.00 AF.PP10015200S
100 240 1.5 1 68.40 AF.PP10015240S
100 280 1.5 1 79.80 AF.PP10015280S
100 320 1.5 1 91.20 AF.PP10015320S
100 400 1.5 1 114.00 AF.PP10015400S

Vopsite alb electrostatic
40   80 1.5 1   8.49 AF.PP401580VS
60   80 1.5 1 15.55 AF.PP601580VS
60 120 1.5 1 23.33 AF.PP6015120VS

Benzi contravântuire 1.5 mm, zincate

Plăci perforate 1200 x 1.5 mm, zincate

Plăci perforate 1.5 mm
Fixare: cui ancoră ø4 mm / șurub ø5 mm
Perforații: ø5 mm

Fixare: cui ancoră ø4 mm / șurub ø5 mm
Perforații: ø5 mm

Fixare: cui ancoră ø4 mm / șurub ø5 mm
Perforații: ø5 mm

Plăcuțe

Tip
Dimensiuni (mm) Perforații

Nr. x Ø (mm)
Ambalare

(buc)
€/100 
buc. Cod articol

A B s
Zincate

CP70 135 50 1.5 12 x 5.1
  2 x 9.0 1 17.47 AF.CP70S

CP90 174 60 2.0 20 x   5.1
  2 x 11.0 1 30.61 AF.CP90S

CP100 194 90 2.0 18 x   5.1
  4 x 11.0 1 47.13 AF.CP100S

Vopsite alb electrostatic

CP70V 135 50 1.5 12 x 5.1
2 x 9.0 1 20,39 AF.CP70VS

CP90V 174 60 2.0 20 x 5.1
2 x 11.0 1 35,71 AF.CP90VS

CP100V 194 90 2.0 18 x 5.1
4 x 11.0 1 54,98 AF.CP100VS

A

A

B

B

s - grosime

Colțare perforate 1.5 mm

Tip

Dimensiuni (mm)
Ambalare

(buc)
€/100 
buc. Cod articol

Zincate
40 x   40 x 1.5 x   40 40 40 40 1.5 10   8.83 AF.CP40404015S
40 x   40 x 1.5 x   60 40 40 60 1.5 10 16.18 AF.CP40406015S
60 x   60 x 1.5 x   40 60 60 40 1.5 10 13.24 AF.CP60604015S
60 x   60 x 1.5 x   60 60 60 60 1.5 10 24.26 AF.CP60606015S
60 x   60 x 1.5 x   80 60 60 80 1.5 10 32.33 AF.CP60608015S
80 x   80 x 1.5 x   60 80 80 60 1.5 10 32.35 AF.CP80806015S
80 x   80 x 1.5 x   80 80 80 80 1.5 10 43.11 AF.CP80808015S
80 x   80 x 1.5 x 100 80 80 100 1.5 10 53.89 AF.CP808010015S

100 x 100 x 1.5 x 100 100 100 100 1.5 10 67.36 AF.CP10010010015S
120 x   80 x 1.5 x 100 120 80 100 1.5 10 67.36 AF.CP1208010015S
Vopsite alb electrostatic
40 x 40 x 1.5 x 40 40 40 40 1.5 10   9.84 AF.CP40404015VS
40 x 40 x 1.5 x 60 40 40 60 1.5 10 18.04 AF.CP40406015VS
60 x 60 x 1.5 x 60 60 60 60 1.5 10 27.06 AF.CP60606015VS

Fixare: cui ancoră ø4 mm / șurub ø5 mm
Perforații: ø5 mm

K 10

K 10

K 10 K 10

K 10

Sisteme de fixare



Bridă
M x L (mm)

Stâlp
A x B (mm)

Ambalare
(buc)

€/100 
buc. Cod articol

M 6 x   63 40 x 40 25 15.90 AF.BG4040S
M 6 x   83 60 x 40 25 18.00 AF.BG6040S
M 6 x 103 80 x 60 25 22.80 AF.BG8060S

Bridă
M x L
(mm)

Stâlp
(mm)

Ambalare
(buc)

€/100 
buc. Cod articol

M 6 x 66 1 1/4” (ø42.4) 25 15.90 AF.BG1S
M 6 x 72 1 1/2” (ø48.3) 25 17.40 AF.BG2S

Bridă gard model BG, zincată, pentru stâlpi rectangulari

Sisteme de prindere pentru panouri de gard

Bridă gard model BG, zincată, pentru stâlpi rotunzi

Concepute special pentru 
fixarea panourilor de gard 
de stâlpii rectangulari.

Avantaj - stâlpii nu mai 
necesită găurire.

Concepute special pentru 
fixarea panourilor de gard 
de stâlpii rotunzi.

K 10

K 10

Pentru	șuruburi	de	gard	consultați	catalogul	Rocast	-	pagina	2.20


