Autoskla

Auto skla

›

Lepidlo na skla

01
Lepidlo na skla kartuše
Screenox Quantum

02
Lepidlo na skla sáček
Screenox Quantum

 č. zboží. 2893-506-10
 obsah: 300 ml
 bal.: 12

 č. zboží. 2893-506-30
 obsah: 400 ml
 bal.: 12

 Popis produktu
- 1komponentní PUR lepidlo na
skla
- kompatibilní s MS polymery a
tím možné zpracování na
zbytcích MS lepidel
- velmi snadné vytlačení
- již není nutný aktivátor
- 60 min. při dvojitém airbagu v
rozmezí teplot od
-10°C do +35°C
- Doba zpracování: 15 minut
- Reakce na vytvrdnutí až do
-10°C
- vysoká nezlomnost
- splňuje požadavky původní
výbavy/výrobců automobilů
- velmi krátké odtržení vlákna
- vysoce modulové
- vhodné při použití antén
- možné zpracování za studena
- nevodivé
- bez obsahu rozpouštědel

 Popis produktu
- 1komponentní PUR lepidlo na
skla
- kompatibilní s MS polymery a
tím možné zpracování na
zbytcích MS lepidel
- velmi snadné vytlačení
- již není nutný aktivátor
- 60 min. při dvojitém airbagu v
rozmezí teplot od
-10°C do +35°C
- Doba zpracování: 15 minut
- Reakce na vytvrdnutí až do
-10°C
- vysoká nezlomnost
- splňuje požadavky původní
výbavy/výrobců automobilů
- velmi krátké odtržení vlákna
- vysoce modulové
- vhodné při použití antén
- možné zpracování za studena
- nevodivé
- bez obsahu rozpouštědel

03
Sada lepidel na skla kartuše

04
Sada lepidla na skla sáček

 č. zboží. 2893-506-20
 obsah: 5 kusů
 bal.: 24

 č. zboží. 2893-506-40
 obsah: 5 kusů
 bal.: 24

 Obsah sady:
- 1 x Screenox Quantum lepidlo
na sklo 300 ml kartuše
- 1 x 30ml Multiprimer 3v1
- 1 x kartáč pro primer
- 1 x aplikační špička
- 1 x pracovní návod

 Obsah sady:
- 1 x Screenox Quantum lepidlo
na sklo 400 ml sáček
- 1 x 30ml Multiprimer 3v1
- 1 x kartáč pro primer
- 1 x aplikační špička
- 1 x pracovní návod
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Auto skla

› Lepidlo na skla

01
lepení autoskel - kartuše
Screenox Cold - nová generace

02
Lepidlo na skla sáček
Screenox Cold - nová generace

 č. zboží. 2893-504-10
 obsah: 300 ml
 bal.: 12

 č. zboží. 2893-504-30
 obsah: 400 ml
 bal.: 12

 Popis produktu
- doba odjezdu:
- bez airbagu 60 minut
- s dvojitým airbagem 2 hodiny
- rozmezí teploty: -10°C do +30°C
- doba zpracování: 15 minut
- vysoce modulové
- vhodné při použití antén
- krátké odtržení vlákna
- nezlomnost splňuje požadavky
původní výbavy (výrobců
automobilů)
- včetně aplikační špičky

 Popis produktu
- doba odjezdu:
- bez airbagu 60 minut
- s dvojitým airbagem 2 hodiny
- rozmezí teploty: -10°C do +30°C
- Doba zpracování: 15 minut
- vysoce modulové
- vhodné při použití antén
- krátké odtržení vlákna
- nezlomnost splňuje požadavky
původní výbavy (výrobců
automobilů)
- včetně aplikační špičky

03
Sada lepidel na skla kartuše

04
Sada lepidel na skla sáček

 č. zboží. 2893-504-20
 obsah: 7 kusů
 bal.: 24

 č. zboží. 2893-504-40
 obsah: 7 kusů
 bal.: 24

 Obsah sady:
- 1 x 300 ml kartuše lepidlo na
skla Screenox Cold - nová
generace
- 1 x 30ml Multiprimer 3v1
- 1 x kartáč pro primer
- 1 x aplikační špička
- 1 x pracovní návod

 Obsah sady:
- 1 x 400 ml sáček lepidlo na skla
Screenox Cold - nová generace
- 1 x 30ml Multiprimer 3v1
- 1 x kartáč pro primer
- 1 x aplikační špička
- 1 x pracovní návod
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Auto skla

›

Skla / příslušenství
04
Těsnící hmota na skla
Screenfit

05
sklo-kov lepidlo
Mirrlock

 č. zboží. 2893-220
 obsah: 310 ml
 bal.: 12

 č. zboží. 2898-557

 Popis produktu
- otíratelná
- odolná proti vodě, posypové soli
a vlivům počasí
- po zatuhnutí je teplotní odolnost
-30°C až +80°C

01
3 v 1 kombi základový nátěr
barva: černá

 Popis produktu
- 2komponentní lepidlo
- rozmezí teploty: -55°C do
+120°C
- suché na dotek: po cca 20
vteřinách
- Vyschnutí: cca 12 hodin
při 23 °C a 55% vlhkosti vzduchu
- pevnost v tahu: cca ca. 35 N/
mm2 (rozbití skla)
- Upozornění: Nevhodné pro vozy
Ford!

 č. zboží. 2893-580-30
 obsah: 30 ml
 bal.: 24
 č. zboží. 2893-580-100
 obsah: 100 ml
 bal.: 8
 Popis produktu
- černý základový nátěr pod
lepidla autoskel
- zajišťuje lepší přilnavost, chrání
před rzí
- nanáší se na keramickou vrstvu
autoskla, lakované a kovové
plochy vozidla
- nepropouští UV záření, zajištěna
vyšší přilnavost ve spojení s
lepidlem a na kovových dílech
zaručena 100% ochrana před
korozí
- aktivátor není potřeba
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02
Štětec na opravy
 č. zboží. 4693-311-5

03
Kartáč na primer
pro základ, z bavlny

04

 č. zboží. 2893-540
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Auto skla

›

Čistič

01
intenzivní čistič skel
Topas

02
Aktivní čistící utěrky
nádoba Jumbo

04
Odmašťovač
Stries Protect

 č. zboží. 2897-310
 obsah: 400 ml
 bal.: 24

 č. zboží. 2897-260-70
 obsah: 75 utěrek
 bal.: 1

 č. zboží. 2897-340
 obsah: 500 ml
 bal.: 12

 č. zboží. 2000-03
 obsah: 5 litrů
 bal.: 1

 Popis produktu
--s citrusovou vůní
--bez chlupů
--dermatologicky testováno
--čistící utěrky snadno odstraňují
dokonce i zbytky lepidel na
karoserii, umělé hmotě a skle

 č. zboží. 2897-340-5
 obsah: 5 litrů
 bal.: 1

 Popis produktu
--čistí sklo a lakované plochy
--nepoškozuje žádné povrchy
--pění teprve při styku s čištěným
povrchem

03
výpustný kohout pro 5litrové
nádoby
 č. zboží. 2000-000-005
výpustný kohout pro 30litrové
nádoby
 č. zboží. 2000-000-030

03

 č. zboží. 2897-340-30
 obsah: 30 litrů
 bal.: 1
 Popis produktu
--odstraňuje nečistotu, skvrny,
otisky prstů, mastnotu, nikotin,
mouchy atd.
--bez obsahu silikonu a amoniaku
--použitelné např. na sklo,
polykarbonátové sklo, povrchy z
umělých hmot
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Auto skla

›

Screenout EASY / Screenout

01
Screenout Easy
Systém pro demontáž skel

02
Osazení skel co má systém
Screenout

 č. zboží. 2893-699-999
 11 kusů

 č. zboží. 2893-999-999
 23 kusů

 Popis produktu
- demontáž bez vynakládání velké síly a bez
pomocných osob
- úspora času díky snadné a rychlé manipulaci
čistý a rovnoměrný řez
- bez poškození laku a interiéru vozidla
- obsah:
- 1 ks. Přípravek pro demontáž skel
- 2 ks. Provázek pro demontáž skel po 65m
(Art. č. 2600-20)
- 1 ks. Propichovací šídlo (Art. č. 8715-57-68)
- 1 ks. Odlamovací nůž (Art. č. 8715-57-600)
- 1 ks. Klín na ozdobné lišty (Art. č. 8715-57-700)
- 1 ks. Hák
- 1 ks. Adaptér na bitové vložky
- 2 ks. Ochrana pro demontáž
- 1 ks. Pracovní návod

 Popis produktu
- obsah:
- 1 x obtahovač (č. zboží 8715-57-71)
- 1 x pancéřová páska (č. zboží 4992-380)
- 2 x násoska (č. zboží 8715-57-61)
- 2 x vytahovací madlo (č. zboží 8715-57-65)
- 1 x propichovací šídlo (č. zboží 8715-57-68)
- 1 x rukojeť (č. zboží 8715-57-694)
- 10 x břitvy 16 mm (č. zboží 8715-57-692)
- 1 x řezací drát (č. zboží 8715-57-63)
- 1 x montážní klín a klín na ozdobné lišty
(Art. č. 8715-57-700)
- 1 x vakuový gel (č. zboží 2600-15)
- 1 x odlamovací nůž (č. zboží 8715-57-600)
- 1 x úložná krabice (č. zboží 1962-1-4)
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Auto skla

›

Příslušenství / zasklení

01
Pancéřová páska

07
Přípravek pro demontáž skel

08
Kotoučové pilové plátky

 č. zboží. 4992-360
 barva: stříbrná

 č. zboží. 8697-5

 Popis produktu
- k dalšímu použití speciálního
řezače při řezání plechů a
sklolaminátů a k oddělení
lisovaných stěn (karosářská pila)

 Popis produktu
- pro autosklenáře, dílny pro osobní a nákladní
automobily
- rychlý, bezpečný a jednoduše ovladatelný systém
- výkonný motor se 400 watty pro vysokou rychlost
řezání
- bezestupňová elektronická řezací frekvence
- Imbusový úchyt nářadí se silovým spojem mezi
strojem a nářadím

 č. zboží. 4992-370
 barva: černá
 Popis produktu
- Šířka: 50 mm
- Délka: 50 m
- zesílená textilem

01

Obsah balení:
1 x přípravek na demontáž skel Super Cut FSC
1 x umělohmotný kufřík na nářadí
1 x brousek (Art.:8697-5-1)
1 x klíč na matice s dvěma otvory (Art.: 8697-600)
1 x napínací šroub

02
Řezací odlamovací nůž
vč. rezervní břitvy

Technická data:
- Jmenovitý příkon: 400 W
- Dodávaný výkon: 220 W
- Kmitání: 11.000-18.500 1/min
- Kabel se zástrčkou: 5 m
- Váha: 1,25 kg

 č. zboží. 8715-57-600
 č. zboží. 8715-57-601
 Náhradní čepele 10 ks.

03

03
Kruhová tryska
pro hliníkové kartuše s ražbou,
délka: 8,2 cm

02

04

04
Trojúhelníková tryska
pro lepidla autoskel

05

08

č. zboží
8697-580-2
8697-581-2

Ø mm v bal.
63
1
80
1

07

Náhradní brousek
 č. zboží. 86975-1

05
Otvírák na kartuše
 č. zboží. 2891-02-50

 č. zboží. 2891-02-30

 č. zboží. 2891-02-25

06
Adaptér na sáček & sada
trysek
pro sáček 400ml
 č. zboží. 2893-560
06

13

 Popis produktu
1 x adaptér na sáček
2 x kulatá tryska (2891-02-25)
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Auto skla

›

Příslušenství / zasklení
02
Fixační zvedák

03
Montážní klín a klín ozdobné lišty
2-dílná sada

 č. zboží. 8715-57-69
 1bal = 6 ks

 č. zboží. 8715-57-700

 Popis produktu
- k fixaci nalepeních ozdobných lišt a rámu skla

 Popis produktu
- k odstraňování rámu čelního skla, vnitřního
obložení a dalších ozdobných lišt
- Rozměry montážní klín: 20,5 x 265mm
- Rozměry klín na ozdobné lišty: 30 x 200mm

02

01
Přísavný zvedák
s dvojitým kloubem

03

04
Pumpovací sací zvedák

05
Stojan na autoskla
také pro nákladní automobily a autobusy

 č. zboží. 8715-57-610

 č. zboží. 8715-57-61

 Popis produktu
- díky nosnosti 120 kg využitelný především v oblasti
nákladních a užitkových vozů
- bezpečnost ověřena institutem TÜV Nord
- neklouzavé opláštění rukojeti
- s bezpečnostním označením

 Popis produktu
- s dvojitým kloubem
- nosnost: 30 kg
- přisávací plocha: Ø 150 mm, s přisávací
mechanikou
- bezpečnostní uzamčení
- vysoce jakostní umělá hmota ABS, odolná vůči
kyselinám a olejům
- speciálně pro zvlněné sklo
- otočné klouby

 č. zboží. 7714-200
 Popis produktu
- také pro nákladní automobily a autobusy
- díky speciálním pěnovým opěrám
nedochází k posunutí
- max. nosnost do 120 kg
- skládací
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Auto skla

›

Příslušenství / zasklení

01
Struna na vyříznutí
autoskla
speciálně pro vícemodulové
lepidlo na sklo

02
Piano vysklívací struna
ideální pro řezání

03
Tažné madlo
k struně na autoskla

 č. zboží. 8715-57-64
 pletená, 20 m

 č. zboží. 8715-57-65

 č. zboží. 8715-57-63
 4-hranná, 50m
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04
Protisměrný držák
k struně na autoskla

05
Propichovací šídlo
k struně na autoskla

08
Prořezávací nůž zastudena
pro použití u bočních a zadních skel

 č. zboží. 8715-57-67

 č. zboží. 8715-57-66

 č. zboží. 8697-603
 Nůž, včetně 25mm břitvy
 č. zboží. 8697-604
 náhradní břit, 18 mm

08

 č. zboží. 8697-605
 náhradní břit, 25 mm
04

06
Propichovací šídlo (mečík)
k struně na autoskla

05

07
Škrabák na okna

09
Sada PU škrabek
ideální pro odstranění starého lepidla

 č. zboží. 8715-64-700

 č. zboží. 8715-57-68

 č. zboží. 8715-57-690
náhradní břit
 č. zboží. 8715-64-71
 náhradní břit, 10ks

 Popis produktu
obsah:
10 x náhradní břitva 12 mm (č. zboží 8715-57-691)
10 x náhradní břitva 16 mm (č. zboží 8715-57-692)
10 x náhradní břitva 20 mm (č. zboží 8715-57-693)
1 x držadlo pro PU škrabku (č. zboží 8715-57-694)
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Auto skla

›

Vyřezávací nůž

06

02

07

01

01
Vyřezávací nůž
balení 2ks

8697-002-099
8697-002-123
8697-002-168
8697-002-160
8697-002-097
8697-002-081
8697-002-125
8697-002-171
8697-002-194

02
Vyřezávací nůž
balení 2ks
provedení
16,0 mm
32,0 mm
45,0 mm
54,0 mm
58,0 mm
60,0 mm
70,0 mm
70,0 mm
110,0 mm

č. zboží
8697-004-152
8697-003-072
8697-003-143
8697-004-195
8697-004-182
8697-004-169

provedení
39,0 mm
45,0 mm
16,0 - 35,0 mm
32,0 - 46,0 mm
42,0 - 60,0 mm
60,0 - 76,0 mm

06
Nůž s pilovým zubem na oddělení skla
balení 2ks

07
Vyřezávací nůž
balení 2ks

č. zboží
8697-009-208
8697-009-207
8697-009-209

č. zboží
8697-006-120
8697-006-103

provedení
19,0 mm
25,4 mm
38,0 mm

provedení
14,0 mm
35,0 mm

08
03

03
Vyřezávací nůž
balení 2ks
č. zboží
8697-005-083
8697-005-108
8697-005-118
8697-005-115
8697-005-076
8697-005-163
8697-005-114
8697-005-147
8697-005-191
8697-005-079
8697-005-110
8697-005-156
8697-005-154
8697-005-155
8697-005-157
8697-005-101
8697-005-107
19

04
Vyřezávací nůž
balení 2ks
provedení
10,0 mm
16,0 mm
19,5 mm
22,0 mm
24,0 mm
28,0 mm
32,0 mm
32,0 mm
32,0 mm
36,0 mm
40,0 mm
40,0 mm
45,0 mm
60,0 mm
60,0 mm
60,0 mm
60,0 mm
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04

č. zboží
8697-001-121
8697-001-073
8697-001-176

provedení
26,0 mm
35,0 mm
90,0 mm

08
Nůž k odstranění housenek se zbylým
lepidlem
balení 2ks

09
Nůž k odstranění housenek se zbylým
lepidlem
balení 2ks

č. zboží
8697-007-129
8697-007-146

č. zboží
8697-007-113
8697-007-131

provedení
12,0 mm
18,0 mm

provedení
25,0 mm
25,0 mm

05

05
Nůž s pilovým zubem na oddělení skla
balení 2ks
č. zboží
8697-005-211
8697-005-212

provedení
25,5 mm
38,0 mm
20

Auto skla

›

Screenrepair - systém balíčku na opravu skel

01
Sada na opravu autoskel
Screenrepair
 č. zboží. 2600-999-999

č. zboží
2600-01
2600-04
2600-06
2600-07
2600-08
2600-09
2600-10
2600-11
2600-12
2600-13
2600-15
2600-16
2600-045
3721-503
2600-14

označení
10 x škrabačka
1 x vrtačka 12 voltů
1 x kloubové zrcadlo s přísavkou
2 x vrták na sklo 1,2 mm
1 x tvrdící fólie
1 x zatavovač
1 x leštěnka
1 x pryskyřice na opravu
1 x zakončovací pryskyřice
1 x UV lampa 230 V s časovačem
1 x vakuový gel
1 x držák nářadí s pružinovou kapslí
1 x transformátor 230 V
1 x LED inspekční lampa
1 x náhradní lampa

02
12V UV lampa s časovačem

03
12 V adaptační kabel

 č. zboží. 2600-13-12

 č. zboží. 2600-17

 Popis produktu
- 12V UV lampu s časovačem
provozujte výhradně s
adaptačním kabelem 12 V
(Art. č. 2600-17)

 Popis produktu
- vhodný pro UV lampu 12 V
(2600-13-12) a vrtačku 12 V
(2600-04)

04
Vrtačka 12 voltů s upínací
hlavou
 č. zboží. 2600-04

04
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Auto skla

› Oprava skel / příslušenství

01
Škrabačky, 10 kusů

02
Vakuový gel

03
Kloubové zrcadlo s přísavkou

 č. zboží. 2600-01

 č. zboží. 2600-15

 č. zboží. 2600-06

04
Vrták na sklo 1,2 mm, 2 kusy

05
Diamantová fréza 1,2 mm

06
Zatavovač

 č. zboží. 2600-07

 č. zboží. 2600-05

 č. zboží. 2600-09

15
Doraz autoskla
BMW E36 / E38 / E39

16
Sada držáků vzdálenosti
Mercedes

 č. zboží. 5502-101-003
 1 nejmenší objednatelné množství = 56 kusů =
1 paleta

 č. zboží. 5502-103-005
 1 bal. = 11 ks

15
16

07
Leštěnka

08
opravovací pryskyřice

09
Zakončovací pryskyřice

 č. zboží. 2600-10

 č. zboží. 2600-11

 č. zboží. 2600-12

17
Distanční prvek
Univerzální

18
Pěnový pás
vč. špalíku z tvrdé gumy 5 x 7 mm, samolepící

 č. zboží. 5502-100-001
 1 bal. = 5 ks

 č. zboží. 5502-107-001
 15m role

17

10
UV lampa 230 V s časovačem

11
Držák nářadí s pružinovou
kapslí

 č. zboží. 2600-13

18

12
Transformátor 220 V
 č. zboží. 2600-045

 č. zboží. 2600-16

13
Tvrdící fólie

14
Inspekční LED svítilna

Náhradní UV zářivka

 č. zboží. 2600-08

 č. zboží. 3721-503

 č. zboží. 2600-14

19
Odstavovací profil
na boční a zadní skla, samolepící

20
Pěnový pás
4 x 3 mm, samolepící

 č. zboží. 5502-107-002
 27m role

 č. zboží. 5502-107-003
 30m role

20
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