
ACCESORII SI CONSUMABILE

Pistoale de vopsit si accesorii

Materiale abrazive

Adezivi si kit-uri

Echipament de protectie

Reparatii si retusuri

Sisteme de vopsit si slefuit



SLIM S HTE

SLIM HTE HD

CUPA PRESURIZATA

cod 10080**

Cod 52054/W

Pistoale de vopsit si accesorii

Presiune nominala de lucru: 2.0 - 2.5 bari
Consum de aer: 230 l/min (in varianta HVLP si maxim 260 l/min in varianta CONV sau HTE)
Cupa din nylon de 680 ml
Reglare presiune aer cu manometru de inalta precizie
Corp pistol executat din aluminiu cromat
Cap pistol - alama cromata
Duza - inox confirm AISI 303
Tija - inox
Garnituri din teflon
Greutate pistol - 770 grame
Disponibil in varianta: 1,0 - 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2 - 2,5

Regulator de presiune cu manometru
Set de piese de schimb de rezerva - garnituri, arcuri, etc.
Cheie universala pentru dezmembrare
Perie pentru curatare
3 filtre de cupa pentru filtrare impuritati

Kit-ul contine:

Presiune nominala de lucru: 2.0 - 2.5 bari
Consum de aer: 230 l/min (in varianta HVLP si maxim 260 l/min in varianta CONV sau HTE)
Cupa din nylon de 680 ml
Reglare presiune aer cu manometru de inalta precizie
Corp pistol executat din aluminiu cromat
Cap pistol - alama cromata
Duza - inox confirm AISI 303
Tija - inox
Garnituri din teflon
Greutate pistol - 1.2 kg (cu sistemul de presurizare)
Disponibil in varianta: 1,0 - 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2 - 2,5

Regulator de presiune cu manometru si sistem de presurizare pentru cupa.
Set de piese de schimb de rezerva - garnituri, arcuri, etc.
Cheie universala pentru dezmembrare
Perie pentru curatare
3 filtre de cupa pentru filtrare impuritati

Kit-ul contine:

Pret: 150,8 EUR

Pret: 238 EUR

Cupa gravitationala presurizata din nylon pentru seria de pistoale SLIM cu regulator de presiune si 
manometru. Special pentru produse de inalta densitate cum ar fi latex, produse pe baza de apa, 
poliuretanice, tixotropice, etc. 

Pret: 117,4 EUR

Compatibil cu modelele SLIM S, SLIM HTE, SLIM HVLP

Cod 52010/W

Cupa gravitationala nepresurizata din nylon pentru seria de pistoale SLIM. 
Diametru filet 6,8 - pas filet M12 x 1

Compatibil cu modelele SLIM S, SLIM HTE, SLIM HVLP, EGO HVLP

Pret: 28,23 EUR

cod 10068**
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CUPA NEPRESURIZATA

Toate preturile sunt fara TVA



EGO HVLP

GRAFO BAG

REGULATOR PRESIUNE

cod 39000/W

Cod 90106/W

Pistoale de vopsit si accesorii

Presiune nominala de lucru: 2.0 - 2.5 bari
Consum de aer: 140-160 l/min
Cupa din nylon
Reglare presiune aer cu manometru de inalta precizie
Corp pistol executat din aluminiu cromat
Cap pistol - alama cromata
Duza - inox confirm AISI 303
Tija - inox
Garnituri din teflon
Greutate pistol - 350-400 grame

Regulator de presiune cu manometru de inalta precizie.
Set de piese de schimb de rezerva - garnituri, arcuri, etc.
Cheie universala pentru dezmembrare
Perie pentru curatare
2 cupe de 75 si de 180 ml

Pistolul de vopsit se livreaza in servieta de plastic, cu urmatoarele accesorii:

Presiune nominala de lucru: 2.0 - 2.5 bari
Consum de aer: 140-160 l/min
Cupa din nylon
Reglare presiune aer cu manometru de inalta precizie
Corp pistol executat din aluminiu cromat
Cap pistol - alama cromata
Duza - inox confirm AISI 303
Tija - inox
Garnituri din teflon
Greutate pistol - 350-400 grame

Aerograf cu dubla actiune - Walcom Graphique, pentru lucrari grafice si decoratiuni cu duza de 0.3 mm
Pistol de vopsit profesional Walcom EGO HVLP cu duza de 0.7 mm si cupa de 75 ml din nylon
Duza de 1.0 mm inclusa in trusa, pentru pistol.
Decor kit (6 recipiente de 20 ml din sticla pentru aerograf)
Furtun de Ø 4x6 cu lungimea de 1,5 m cu toate cuplele necesare.
Cheie pentru dezmembrare.

Kit-ul contine:

Pret: 183 EUR

Pret: 385,65 EUR

Regulator de presiune aer de mare precizie. Se monteaza la zona de admisie a aerului in pistol. 
Filet 1/4 inch. 

Pret: 10,8 EUR

Greutate: 75g

Cod 90148/W

Greutate: 95 g

Pret: 18,6 EUR

cod 10023**
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TOP REGULATOR PRESIUNE

Regulator de presiune aer de mare precizie executat din aluminiu anodizat. Se monteaza la zona de 
admisie a aerului in pistol. Filet 1/4 inch. 

Toate preturile sunt fara TVA



SUPPORTER

SET DUZA SERIA SLIM

SUPAPA ANTICONDENS

cod 11351**

Cod 90111/W

Pistoale de vopsit si accesorii

Holder magnetic pentru pistoale de vopsit cu cupa gravitationala. 
Se fixeaza atat magnetic cat si cu suruburile incluse in set. 
Executat din otel vopsit

Set duza pentru pistoale seria SLIM 
Include duze, ac, capac de atomizare

Dimensiuni disponibile: 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2 - 2,5

Pret: 56,61 EUR

Pret: 68,34 EUR

Impiedica patrunderea vaporilor de apa din instalatia de aer/furtun in pistol. 
Nu necesita mateariale consumabile sau intretinere. 

Pret: 16.5 EUR

Sita de hartie pentru strecurat vopseaua

Disponibil in varianta 1000 mesh - 190 microni si 2500 mesh - 125 microni. 

Pret: 0,07 EUR

cod 60130
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Dimensiune L20 x P14,5 x 23,2 cm
Greutate: 1,5 kg

SITA DE HARTIE Cod 90146.**

Toate preturile sunt fara TVA



Pistol de suflat / desprafuit AsturoMEC PA/6LL

Pistol de suflat / desprafuit AsturoMEC PA/6L

Pistol de suflat / desprafuit AsturoMEC PA/6 scurt

Pistoale de vopsit si accesorii

Pistol de suflat/desprafuit AsturoMEC PA/6L dotat cu valva cu debit progresiv a presiunii de suflare, 
in functie de gradul de apasare si duza de 300 mm lungime, pentru locuri mai greu accesibile.

Potrivit pentru orice tip de suprafata si orice tip de lucrare

Caracteristici:

Presiune de lucru 1,0 - 6,0 bar
Corpul pistolului este executat metal cromat cu maner cauciucatt ultra grip.
Greutate 238 g
Toate produsele sunt fabricate de Walmec SpA Italia, respectand cele mai inalte standarde de calitate. 

Pistol de suflat/desprafuit AsturoMEC PA/6L dotat cu valva cu debit progresiv a presiunii de suflare.
In functie de gradul de apasare si duza de 150 mm lungime. 

Potrivit pentru orice tip de suprafata si orice tip de lucrare

Caracteristici:

Presiune de lucru 1,0 - 6,0 bar
Corpul pistolului este executat metal cromat cu maner cauciucatt ultra grip.
Greutate 238 g

Certificare ISO 9001: 2008.

Pret: 15.46 EUR

Pret: 11,31 EUR

Pistol de suflat/desprafuit AsturoMEC PA/6 dotat cu valva cu debit progresiv a presiunii de suflare, in 
functie de gradul de apasare. 

Potrivit pentru orice tip de suprafata si orice tip de lucrare

Caracteristici:

Presiune de lucru 1,0 - 6,0 bar
Corpul pistolului este executat metal cromat cu maner cauciucatt ultra grip.
Greutate 238 g

Pret: 8.3 EUR

Certificare ISO 9001: 2008

Pistol de suflat/desprafuit AsturoMEC PA/4N SICURA dotat cu valva cu debit progresiv a presiunii de 
suflare, in functie de gradul de apasare, duza antistatica cu protectie anti-aschii.

Potrivit pentru orice tip de suprafata si orice tip de lucrare

Caracteristici:

Presiune de lucru 1,0 - 6,0 bar
Corpul pistolului este executat din Nylon.
Greutate 0.36 kg

Certificare ISO 9001: 2008

Pret: 9.11 EUR
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Certificare ISO 9001: 2008.

Pistol de suflat / desprafuit AsturoMEC PA/4N SICURA

Toate preturile sunt fara TVA



R222 - ABRAZIV PE SUPORT DE PANZA FLEXIBILA

Materiale abrazive

R222 - abraziv pe suport de panza flexibila proiectat special pentru slefuire manuala. 
Panza antistatica extrem de flexibila precum si gama variata de granulatii (P60 - P320) il fac sa fie
potrivit pentru foarte multe aplicatii (de la pregatirea suportului pana la finisare).

Rolele de hartie abraziva Norton Pro A275 cu granule de oxid de aluminiu cu o calitate superioara,
disponibile in granulatii de la P120 la P500. 
Ofera performante excelente la slefuirea lemnului, grundurilor, lacurilor, oferind o productivitate
ridicata si rezistenta la uzura. 

Pret: 23.88 EUR/rola

Disponibil in diferite granulatii cu o excelenta rezistanta la uzura. 
Granulele din oxid de aluminiu sunt dispuse pe toate cele 4 laturi ale buretelui. 

Pret: 0.34 EUR/buc

Dimensiuni disponibile: 

2 fete: 123mm x 98mm x 12,5mm P60 / P100 / P180 
4 fete: 100mm x 68,5mm x 27mm P60 / P100 / P180 

Rotolo Foam® role de abraziv pe suport buretat, pre-taiate si ambalate in dispenser. Ideale pentru 
slefuirea unor suprafete iregulate, curbate, oferind rezultate exceptionale la slefuirea grundurilor, lacurilor, 
etc. 

Secretul seriei Rotolo Foam consta in combinatia unica dintre hartia abraziva Norton A275 si suportul 
buretat executat din material special. 

Dimensiune rola: 115 x 25m

P240 - P400: 33,75 EUR/rola
P600: 35 EUR/rola

Pret: vezi descriere
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Dimensiune rola: 115x50M 

Pret: vezi descriere

R222 - P60: 48.5 EUR/rola
R222 - P80: 45 EUR/rola
R222 - P100-P320: 44.33 EUR/rola 

A275 - ABRAZIV PE SUPORT DE HARTIE CU STEARAT DE ZINC

Dimensiune rola: 115x50M 

BURETI DE SLEFUIT

A275 ROTOLO FOAM - SUPORT BURETAT

Toate preturile sunt fara TVA



DISCURI ABRAZIVE DIAMETRU 150MM cu VELCRO

Materiale abrazive

PENTRU LEMN:

CU 6 GAURI DE ASPIRATIE 
BlueFire Multi-Air H835 cu granule de Zirconia - P120
H216F cu granule de oxid de aluminiu - P150
H216F cu granule de oxid de aluminiu - P180
CU 14 GAURI DE ASPIRATIE
BlueFire Multi-Air H835 cu granule de Zirconia - P80, P120

PENTRU GRUND:

CU 14 GAURI DE ASPIRATIE
A275 cu granule de oxid de aluminiu - P240, P280, P320, P400
CU 8 GAURI DE ASPIRATIE
A275 cu granule de oxid de aluminiu - P800
 

Rola BEARTEX (Scotch Bright) pe suport de fibra netesut cu granule de oxid de aluminiu, potrivit pentru 
slefuit, curatat si finisat diferite suprafete. 

Dispersia uniforma si tridimensionala a granulelor abrazive pe toata suprafata fibrei permite plierea acesteia
si ii ofera o rezistenta exceptionala la uzura. 

Pret: 2.78 EUR/m

Destinata pentru curatarea diferitelor suprafete si pentru evidentierea fibrei lemnului. Este lavabila si 
reutilizabila. Nu rugineste, nu se rupe, nu se despica. Compatibil cu produsele pe baza de apa. 

Otelul sintetic NORTON este unul dintre produsele de TOP in domeniul acestui tip de abrazive. 

Intrebuintare: Slefuirea contururilor si a unor forme complicate, restaurarea suprafetelor lemnului, 
indepartarea unor defecte minore, etc.

Pret: 3.6 EUR/kg

Dimensiuni disponibile: rola de 1 kg 

SERIA ICE
Noile discuri suport buretat din seria ICE sunt ideale pentru polisare/lustruire uniforma, chiar si la fata 
locului. Noua tehnologie de tip plasa absoarbe apa, asigura o distributie uniforma a presiunii si ofera un 
consum uniform. 

P1500, P2000, P3000 - 12 RON/buc

A275 SOFT TOUCH
Discuri pe suport buretat ce ofera performanta si rezistenta exceptionala la uzura. Stratul buretat preia 
toate denivelarile si asigurand o slefuire uniforma si controlata. 

P1000, P1500 - 2.89 RON/buc

A275 SOFT TOUCH MULTI AIR (cu mai multe orificii)

Granulatie P1000 - 2.89 RON/buc
Pret: vezi descriere
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Pret: 1.51 RON/buc

ROLA BEARTEX (SCOTCH BRITE) PE SUPORT DE FIBRA

Dimensiune rola: 100x10M 

STEEL WOOL - LANA OTELITA

DISCURI ABRAZIVE PENTRU POLISARE 150MM

Toate preturile sunt fara TVA



TLJ - ABRAZIV PE SUPORT DE PANZA FLEXIBILA

Materiale abrazive

TLJ - abraziv pe suport de panza flexibila proiectat special pentru slefuire manuala. 
Panza antistatica extrem de flexibila precum si gama variata de granulatii (P60 - P320) il fac sa fie
potrivit pentru foarte multe aplicatii (de la pregatirea suportului pana la finisare).

Rolele de hartie abraziva NAPOLEON SCS cu granule de oxid de aluminiu cu o calitate premium,
disponibile in granulatii de la P40 la P1500. 
Ofera performante excelente la slefuirea lemnului, grundurilor, lacurilor, oferind o productivitate
ridicata si rezistenta la uzura. 

Pret: 96 RON/rola
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Dimensiune rola: 115x50M 

Pret: 177 RON/rola

SCS - ABRAZIV PE SUPORT DE HARTIE CU STEARAT DE ZINC

Dimensiune rola: 115x50M 

Toate preturile sunt fara TVA

RSAS PLUS - role de abraziv pe suport buretat, pre-taiate si ambalate in dispenser. Ideale pentru 
slefuirea unor suprafete iregulate, curbate, oferind rezultate exceptionale la slefuirea grundurilor, lacurilor, 
etc, in zone greu accesibile cu hartie abraziva plana.

Dimensiune rola: 115 x 25m

Pret: 88 RON/rola

RSAS PLUS FOAM ROLL - SUPORT BURETAT

KVB SOFT TOUCH - DISCURI ABRAZIVE PE SUPORT BURETAT

 
Discuri pe suport buretat ce ofera performanta si rezistenta exceptionala la uzura. 
Stratul buretat preia toate denivelarile si asigurand o slefuire uniforma si controlata. 
Gama variata de granulatii (P80 - P800) il fac sa fie potrivit pentru foarte multe aplicatii (de la pregatirea suportului
pana la finisare).

15H - 15 orificii de aspiratie

Pret: 2 RON/buc

Diametru disc: 150mm



Materiale abrazive

Discuri pe suport VELCRO ce ofera performanta si rezistenta exceptionala la uzura.
Gama variata de granulatii (P80 - P800) il fac sa fie potrivit pentru foarte multe aplicatii (de la pregatirea suportului
pana la finisare. 75H - 75 orificii de aspiratie 
 

Pret: 1 RON/buc

Discurile abrazive din seria NAPOLEON SCS cu granule de oxid de aluminiu ofera o calitate premium si
disponibile in granulatii de la P40 la P400 
Ofera performante excelente la slefuirea lemnului, grundurilor, lacurilor, oferind o productivitate
ridicata si rezistenta mare la uzura.

15H - 15 orificii de aspiratie 

Pret: 0.83 RON/buc
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SCS - DISCURI ABRAZIVE PE SUPORT VELCRO 15H

Toate preturile sunt fara TVA

KVB - DISCURI ABRAZIVE PE SUPORT VELCRO 75H

Diametru disc: 150mm

Diametru disc: 150mm

Discuri pe suport VELCRO ce ofera performanta si rezistenta exceptionala la uzura.
Gama variata de granulatii (P80 - P800) il fac sa fie potrivit pentru foarte multe aplicatii (de la pregatirea suportului
pana la finisare). 15 orificii de aspiratie
 
 

Pret: 1 RON/buc

KVB - DISCURI ABRAZIVE PE SUPORT VELCRO 15H

Diametru disc: 150mm

Discurile abrazive din seria NAPOLEON SCS cu granule de oxid de aluminiu ofera o calitate premium si
disponibile in granulatii de la P40 la P400 
Ofera performante excelente la slefuirea lemnului, grundurilor, lacurilor, oferind o productivitate
ridicata si rezistenta mare la uzura.

75H - 75 orificii de aspiratie 

Pret: 0.83 RON/buc

SCS - DISCURI ABRAZIVE PE SUPORT VELCRO 75H

Diametru disc: 150mm



NUNIVIL 1000 - ADEZIV PVA (POLIVINIL ACETAT)

Adezivi si kit-uri

Adeziv PVA (polivinil acetat) pentru o lipire in confirmitate cu standardele EN 204-205 D3 si testele WATT 91. 
Combinat cu intaritorul 302 sau 303 adaugat in proportie de 5%, la 7 zile de la lipire acesta corespunde
standardului EN 204-205 grup D4. 

Poate fi utilizat oriunde rezistenta lipiturii la apa si UV este necesara (la imbinarea elementelor de la usi (tablia),
ferestre, mobilier de baie si bucatarie, pentru aplicarea laminatului de plastic si a hartiei pe panourile din lemn
prin presare la rece sau la cald. 

NURVIL 1000 este potrivit si pentru imbinarea elementelor din esente de lemn tari (stejar, frasin, etc)

Pret: 5.15 EUR/buc

Isocoll 52 este un adeziv poliuretanic monocomponent care garanteaza o imbinare foarte puternica cu o 
excelenta rezistenta in timp la apa, temeperatura si intemperii, conform standardului EN 204 D4. 
Actioneaza la contactul cu aerul sau umiditatea. Nu contine solventi.

Potrivit pentru imbinarea a diverse elemente din lemn, asbest, ciment, metale, plastic, fibra de sticla, 
PVC, etc. 

Pret: 4.94 EUR/buc
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Pret: 2.09 EUR/kg 

ISOCOLL 99 - ADEZIV POLIURETANIC MONOCOMPONENT RAPID

Dimensiune ambalaj: tub de 0.5 kg

ISOCOLL 52 - ADEZIV POLIURETANIC MONOCOMPONENT

Dimensiune ambalaj: galeata de 25kg, tank de 1000 kg

Dimensiune ambalaj: tub de 0.5 kg

Isocoll 99 este un adeziv poliuretanic monocomponent care garanteaza o imbinare foarte puternica cu o 
excelenta rezistenta in timp la apa, temeperatura si intemperii, conform standardului EN 204 D4. 
Nu contine solventi. Formulat special pentru o lipire rapida si un timp de lucru scurt. 

Potrivit pentru imbinarea a diverse elemente din lemn, asbest, ciment, metale, plastic, fibra de sticla, 
PVC, etc. 

I303 - CATALIZATOR  PENTRU ADEZIV PVA (POLIVINIL ACETAT)

Catalizator pentru adezivi PVA (polivinil acetat). 

Se foloseste pentru a creste duritatea si rezistenta lipiturii la apa in conformitate cu EN 204 D4. 

Se adauga in proportie de 85:15. 

Pot life: 4-6 ore. 

Dimensiune ambalaj: tub de 0.5 kg
Pret: 5.30 EUR/buc 

Toate preturile sunt fara TVA



MPCD3 - ADEZIV VINILIC CLASA D3

Adezivi si kit-uri

Adeziv pentru lemn cu rezistenta mare la apa conform DIN 68602 B3 (EN204/D3). Catalizat 5% cu INDVALD4
capata proprietatile unui adeziv certificat CATAS UNI EN204/D4.

Pentru esente tari, poate fi diluat cu 5% apa. 

Pret: 1.61 EUR/cut 0.25kg

Filler cu o formula speciala compus din rasina poliesterica, incarcatura minerala si fibra lemnoasa. 
Se recomanda in special pentru MDF, restaurarea mobilierului antic dar si pentru orice alte obiecte care 
au componente din lemn. 

Se recomanda utilizarea cu dispenserul original (optional), care garanteaza dozarea corecta a 
catalizatorului. 

Pret: 20 EUR/buc
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Pret: 2.95 EUR/kg 

WOOD FILLER ECOSTUCCO STRONG - KIT PENTRU LEMN

Dimensiune ambalaj: tub de 0.25 kg sau cutie de 0.5 kg
Culori disponibile: 50 - alb, 08 - plop, 65 - frasin, 04 - brad, 05 - pin, 42 - fag, 51 - stejar, 10 - larice, 54 - douglas
17 - teak, 30 - cires, 62 - mahon, 53 - nuc deschis, 59 - nuc mediu, 63 - nuc inchis, 58 - palisandru

2K-STUK - KIT BICOMPONENT PENTRU LEMN

Dimensiune ambalaj: galeata de 25 kg (componenta A)

Dimensiune ambalaj: Cutie de 820 ml + catalizator aferent (seringa)

WOOD FILLER ECOSTUCCO - KIT PENTRU LEMN

Chit pe bază de apă cu formulă specială pentru lemn. Ecologic, cu uscare rapidă. Nu își modifică volumul 
după uscare. Nu se decolorează la soare, se poate folosi pentru lucrări la interior cât și la exterior. 

Mod de folosire: 

Alegeți nuanța potrivită pentru suprafața ce urmează a fi corectată (preferabil mai închisă decât nuanța lemnului) 
și aplicați pe suprafața curățată în prealabil. Timpul de uscare este de 6 - 8 ore. 

Îndepărtați excesul cu o hârtie abrazivă.

Curățați și degresați suprafața corectată. Se poate acoperi atât cu produse pe bază de solvent cât și cu produse
pe bază de apă. Odată uscat, vopsiți sau ceruiți suprafața chituită. 

Dimensiune ambalaj: cutie 1 kg.
Culori disponibile: natur, pin, stejar, fag, cires, nuc deschis, nuc inchis, wenge, alb Pret: 2.02 EUR/kg 

Chit pe bază de apă formulat special pentru lemn, cu rasina acrilica si fibra lemnoasa. Ecologic, cu uscare rapidă. 
Nu își modifică volumul după uscare. Nu se decolorează la soare, se poate folosi la interior cât și la exterior. 

Mod de folosire: 

Alegeți nuanța potrivită pentru suprafața ce urmează a fi corectată (preferabil mai închisă decât nuanța lemnului) 
și aplicați pe suprafața curățată în prealabil. Timpul de uscare este de 6 - 8 ore. 

Îndepărtați excesul cu o hârtie abrazivă.

Curățați și degresați suprafața corectată. Se poate acoperi atât cu produse pe bază de solvent cât și cu produse
pe bază de apă. Odată uscat, vopsiți sau ceruiți suprafața chituită. 

Toate preturile sunt fara TVA

Pret: 1.86 EUR/cut 0.5kg



ISOCOLL 6310

Adezivi si kit-uri

Adeziv monocomponent cu uscare rapida pentru MDF, lemn, metal, marmura, granit, etc.
Transparent. 
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Pret: 5.61 EUR/buc 

ISOCOLL 6902 - ADEZIV MONOCOMPONENT SCARI SI PARCHET

Dimensiune ambalaj: galeata 15kg

Dimensiune ambalaj: tub de 0,29 ml

ISOCOLL ECO 6056

Sigilant monocomponent cu uscare rapida care nu contine solventi si isocianati. 
Prietenos cu mediul. Se poate vopsi. Potrivit pentru a lipii:sticla, sticla vopsita, oglinda, marmura, portelan, lemn,
aluminiu, aluminiu vopsit, fier, caramida.

Alb 

Dimensiune ambalaj: tub de 0,29 ml
Pret: 6.32 EUR/buc 

 Adeziv monocomponent pentru parchet stratificat si scari cu un continut foarte scazut de V.O.C.

APLICATII 

Foarte rezistent si rapid, cu un randament foarte bun. Inodor si fara simboluri de risc. 
Se aplica si se curata foarte usor. Ofera excelente proprietati de izolare fonica. 
Recomandat si pentru pardoseli incalzite sau case BIO. 
Potrivit pentru toate tipurile de lemn ce urmeaza sa fie lipite pe suprafete absorbante sau non-basorbante. 
Poate fi folosit si de aplicatorii alergici la produsele epoxy si epoxy poliuretanice,
intrucat nu prezinta nicun fel de riscuri 

Toate preturile sunt fara TVA

Pret: 4.13 EUR/kg



SEMI-MASCA RESPIRATIE BLS CLASSIC

Echipament de protectie

Semi-masca de unica folosinta. 
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Pret: 5.24 EUR/buc 

COMBINEZON ANTISTATIC - TYVEK CLASSIC EXPERT

Marimi disponibile: M, L, XL 

Set Masca Vopsitor BLS - TP2100

Setul TP-2100 este potrivit pentru urmatoarele aplicatii: vopsitorii, rasini, santiere navale, agricultura, industria auto,
oriunde se lucreaza cu substante chimice si sunt prezente noxe.

Caracteristici:

Semimasca este executata din termoplastic moale care se potriveste perfect pe orice marime, oferind un confort
ridicat. Sistemul de prindere al filtrelor (Vortex BLS) directioneaza fluxul de aer intr-un mod care ofera o respiratie
usoara si o durata prelungita de utilizare a filtrelor. Sistem de fixare in 4 puncte asigura o prindere impecabila.

Setul este compus din urmatoarele componente:

- Masca BLS TP-2000R (din termoplastic moale) cu marime universala
- Set de filtre 311A2 - potrivit pentru protectia la vapori si gaze organice, CLASA 2
- 301 P2 NR prefiltru de praf.

Pret: 44.77 EUR/buc 

Echipament de protecţie antichimic - Categoria III. 
Protecţie împotriva particulelor solide. 
Protecţie limitată împotriva vaporilor generaţi de substanţe chimice lichide. 
Proprietăţi antistatice, protecţie electrostatică în cazul împământării corecte. 
Glugă ergonomică din trei elemente care facilitează o mişcare liberă a capului, dar rămâne bine fixată pe faţa. 
Cusături pe exteriorul echipamentului ce previn pătrunderea substanțelor. 
Structura din trei elemente şi talia elastică oferă o potrivire optimă pe corp, dar permit o libertate mare de mişcare. 
Închideri etanşe strânse în punctele critice: fermoar rapid din fibră TYVEK cu fâşie de protecţie, 
manşete elastice la mâini şi picioare, glugă cu elastic. 
Aplicaţii: industria chimică, industria farmaceutică, industria automotive, lăcuire, curățenie și întreținere

Toate preturile sunt fara TVA

Pret: 12.5 EUR/buc



LAC TIP SPRAY PENTRU RETUSURI

Produse pentru reparatii/retusuri

Lac transparent de tip spray pentru retusuri fine, disponibil in mai multe grade de luciu: 
G10, G20, G60, G90
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Pret: 5.71 EUR/buc 

BATOANE CEARA PENTRU RETUSURI

MARKER PENTRU RETUSURI

Marker cu vopsea pentru retusuri disponibil in diferite nuante. 
Culori disponibile - contactati agentul. 

Pret: 2.03 EUR/buc 

Batoane de ceara pentru retusuri disponibile in diferite nuante. 

Toate preturile sunt fara TVA

Pret: 1.31 EUR/buc

Ambalaj: Flacon de 400ml



POMPA AIRLESS - SISTEM COMPLET (26:1) 2.6l/min

Sisteme de vopsit si slefuit

Sistem de pulverizare AIRLESS compus din: 

1. Pompa inalta presiune mod.SG/2 CRK – 1688,00 EUR 
2. Furtun THP475R H.P. 3/16” mt.7,5 Racc. 1/4” – 32,5 EUR
3.  Pistol manual  AIRLESS mod.SG-98 – 120,00 EUR
4.  Cadru si garnitura diuza SG-98 – 22 EUR
5.  Duza autocuratare cu preatomizator USYNC – 48 EUR

Pret sistem complet: 1910.5 EUR

Pret: 3900 EUR

Pret: 3500 EUR
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Pret: 1910.5 EUR

BANC DE SLEFUIT CU SISTEM DE AUTOCURATARE - BC 2500

Caracteristici pompa SG/2 CRK:

- Raport de presiune: 26:1
- Debit max: 2.6l/min
- Presiune maxima a aerului: 7 bari
- Presiune maxima material: 182 bari

Pret: 2438 EUR 

Mod de functionare: praful rezultat in urma operatiunii de slefuire este aspirat cu ajutorul unui electroventilator
montat in partea de jos a bancului de slefuit si trecut prin cartusele filtrante, reziduurile de praf fiind colectate si
depozitate caseta de colectare. Curatarea cartusului este extrem de facila si rapida. Prin apasarea butonului de
autocuratare, un volum de aer de 10 litri este descarcat pe cartusul filtrant, reziduurile fiind stocate in caseta de
colectare.

Caracteristici: 

Executat din tabla zincata
Cartus filtrant din poliester 100%
Numar cartuse filtrante: 1
Motor electric 380V 50Hz, 1400 rotatii/min
Capacitate de filtrare: 3800 mc/ora
Putere instalata: 1.1 kw
Consum de aer: 10l la o curatare
Dimensiune:   2500 x 1000 x 900h
Greutate: 210kg 

POMPA AIRMIX - SISTEM COMPLET (26:1) 2.6l/min

Sistem de pulverizare AIRMIX compus din: 

1.  Pompa inalta presiune mod.SG/2 CRK – 1688,00 EUR 
2. Pistol AIRMIX AC2000 – 655,00 EUR
3. Diuza fixa UST.MA (diverse dimensiuni) – 45,00 EUR
4. Furtun de inalta presiune AIRMIX THPMA4X7.5R – 50 EUR

Pret sistem complet: 2438 EUR

Caracteristici pompa SG/2 CRK:

- Raport de presiune: 26:1
- Debit max: 2.6l/min
- Presiune maxima a aerului: 7 bari
- Presiune maxima material: 182 bari

BANC DE SLEFUIT CU SISTEM DE AUTOCURATARE - BC 2000

Mod de functionare: praful rezultat in urma operatiunii de slefuire este aspirat cu ajutorul unui electroventilator
montat in partea de jos a bancului de slefuit si trecut prin cartusele filtrante, reziduurile de praf fiind colectate si
depozitate caseta de colectare. Curatarea cartusului este extrem de facila si rapida. Prin apasarea butonului de
autocuratare, un volum de aer de 10 litri este descarcat pe cartusul filtrant, reziduurile fiind stocate in caseta de
colectare.

Caracteristici: 

Executat din tabla zincata
Cartus filtrant din poliester 100%
Numar cartuse filtrante: 1
Motor electric 380V 50Hz, 1400 rotatii/min
Capacitate de filtrare: 3800 mc/ora
Putere instalata: 1.1 kw
Consum de aer: 10l la o curatare
Dimensiune:   2000 x 1000 x 900h
Greutate: 170kg 

Toate preturile sunt fara TVA
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