Lakovna

Lakování

›

Základy

01
Základová barva s plnícím účinkem
1K Multi-Connector

02
Základová barva
Baso Plus

03
Plnič pro silné vrstvy
1K Multi Filler

04
Základový nátěr
2K epoxidový základový nátěr

 č. zboží. 2893-900
 obsah: 400 ml světle šedá
 bal.: 12

 č. zboží. 2893-889
 obsah: 400 ml světle šedá
 bal.: 24

 č. zboží. 2893-902
 obsah: 400 ml
 bal.: 10

 č. zboží. 2800-760
 obsah: 400 ml
 bal.: 6

 č. zboží. 2893-900-20
 obsah: 400 ml tmavě šedá
 bal.: 12

 Popis produktu
- velká mezera vyplnění
- lepší krycí schopnost díky vysokému obsahu
barevných pigmentů
- odolný teplotám do 100 °C
- možné přelakování nitrolaky, akrylátovými laky a
laky na bázi vody
- vějířovitá rozprašovací hlava umožňuje vertikální i
horizontální nanášení základového nátěru

 Popis produktu
- velká mezera vyplnění
- ihned možno obrousit
- rychleschnoucí
- s kuželovou rozprašovací hlavou

 Popis produktu
- stupeň lesku: matný
- barva: béžová
- dlouhodobá ochrana před korozí na všech
podkladech, např. zinek, hliník, ocel atd.
- obsah pevných částí: 50-53 % váhy počítaných u
zředěného laku (bez hnacího plynu)

 Popis produktu
- možné přelakování bez mezibroušení
- s vějířovitou rozprašovací hlavou
- Podklady: pozinkovaný ocelový plech a hliník,
umělá hmota, dřevo a další
- izoluje obzvláště dobře okrajové zóny na místech s
tmelem
- ideální základ pro každý obtížný podklad, včetně
umělé hmoty a dřeva
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Lakování

Lakspreje

01
Černý matný
Kroma

02
Černá lesklá
Laksprej

03
Lakspreje
Corona

04
Stříbrná barva disků kol
Silver-Star

 č. zboží. 2893-884
 obsah: 400 ml
 bal.: 24

 č. zboží. 2893-885
 obsah: 400 ml
 bal.: 24

 č. zboží. 2893-886
 obsah: 400 ml černá mat
 bal.: 6

 č. zboží. 2893-883
 obsah: 400 ml
 bal.: 24

 Popis produktu
- vysoké krytí
- vynikající přilnavost
- elastický
- otěruodolný
- odolný proti benzínu

 Popis produktu
- vysoká barevná kryvost

 č. zboží. 2893-887
 obsah: 400 ml stříbrná
 bal.: 1

 Popis produktu
- odolné proti vlivu počasí
- rychleschnoucí
- odolné proti benzínu
- odolné proti odření
- odolné mycím linkám
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›

 Popis produktu
- odolné proti horku do 650°C
- odolné proti počasí
- odolné proti odporu
- bez obsahu těžkých kovů
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Lakování

›

Lakspreje

Cargo

Německé dráhy
RAL

Označení barev

použití

šeď nova

Originální barevný odstín Mercedes-Benz

2893-830-009 / 6

RAL 9011		
grafitová čerň
			

Německá pošta, nádoby na mazadla
a přístroje

2893-860-002 / 6

DB 7329		
šeď actros
			

Originální barevný odstín užitkových vozidel
Mercedes Benz

DB 129		

MB 7354		

argentitově šedá		

MB 9147		
arkticky bílá
			
RAL 906		

2893-830-007 / 6
2893-830-003 / 6

Originální barevný odstín užitkových
vozidel Mercedes Benz

bílý hliník		

RAL 3002		
karmínově červená
			

RAL

2893-830-008 / 6
2893-820-005 / 6

Bezpečnostní označení
Německých drah

RAL 3000		
		

Označení barev

použití

ohňově červená
sametově lesklá

New Holland červená, Massey
Ferguson zemědělské stroje červená

2893-810-001 / 6

RAL 9010		
čistě bílá
			

Německé dráhy, obrábění kovu,
2893-810-006 / 6
Konstrukce regálů, sanitárního zařízení a topení

RAL 3002		
karmínově červená
			

Bezpečnostní označení
Německých drah

2893-810-007 / 6

RAL 9005		
sytě černá
			

Německé dráhy, výstražné cedule,
elektrická vedení (automobilky)

2893-810-008 / 6

RAL 5010		
ancianová modř
			

Zemědělské stroje Ford modrá,
Bezpečnostní označení

2893-810-009 / 6

2893-810-007 / 6

Zemědělství

Komunální vozidla
RAL

Označení barev

použití

ohňově červená
sametově lesklá

New Holland červená, Massey
Ferguson zemědělské stroje červená

2893-810-001 / 6

RAL 9005		
sytě černá
			

Německé dráhy, výstražné cedule,
elektrická vedení (automobilky)

2893-810-008 / 6

RAL 2011		

Komunální vozidla

2893-850-006 / 6

RAL 3000		
		

sytě oranžová

Hasiči
RAL
RAL 3000		
		

Označení barev

použití

ohňově červená
sametově lesklá

New Holland červená, Massey
Ferguson zemědělské stroje červená

RAL 9010		
čistě bílá
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2893-810-001 / 6

Německé dráhy, obrábění kovu,
2893-810-006 / 6
Konstrukce regálů, sanitárního zařízení a topení

		

RAL

Označení barev

použití

RAL 3000		
		

ohňově červená
sametově lesklá

New Holland červená, Massey
Ferguson zemědělské stroje červená

2893-810-001 / 6

Zemědělské stroje Ford modrá,
Bezpečnostní označení

2893-810-009 / 6

RAL 5010		
ancianová modř
			

sprejová nádoba a
příslušenství
 č. zboží. 2893 sprejová nádoba
 č. zboží. 2893-900-1
 rozstřiková hlavice - kužel
 č. zboží. 2893-900-2
 pistolová rukojeť
 č. zboží. 2893-900-3
 rozstřiková hlavice vějířová
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Lakování

Lakspreje

01
Čirý lak nejvyšší míra lesku

02
2K bezbarvý lak

03
Přístřikový lak

04
Odstraňovač silokonu

 č. zboží. 2893-803
 obsah: 400 ml
 bal.: 6

 č. zboží. 2800-770
 obsah: 400 ml
 bal.: 6

 č. zboží. 2800-780
 obsah: 400 ml
 bal.: 6

 č. zboží. 2800-720
 obsah: 400 ml
 bal.: 6

 Popis produktu
--odolné proti vlivu počasí
--odolné proti chemikáliím
--odolné proti benzínu
--excelentní mezera vyplnění

 Popis produktu
--k vylepšení přechodů laků při
--rozstřikových pracech

 Popis produktu
--vhodné pro všechny čistící
práce před a po lakování, např.
dehtové skvrny, dieselové saze
atd.
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Lakování

›

Brusná pasta / zapečetění

01
Brusná pasta hrubá
Scratch-Off Ultra
 č. zboží. 2000-325-1
 obsah: 1 kg
 bal.: 1
 Popis produktu
--vhodná na laky HS a MS
--neobsahuje silikon
--neobsahuje amoniak
--možné přelakování
--neobsahuje kosmetické oleje
--nízký vznik tepla
--možné míchat s vodou
--Použití pouze S
ODPOVÍDAJÍCÍM PŘÍSTROJEM
--hluboké škrábance: Jehněčí
kůže, bílá (2000-204-150)
--silné škrábance: Lešticí houba
tvrdá, žlutá (2000-205-150)

01
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02
Jemná brusná pasta

03
Lešticí pasta

Scratch-Off Fine Plus

Scratch Soft

 č. zboží. 2000-326-9
 obsah: 1 kg
 bal.: 1

 č. zboží. 2000-327-1
 obsah: 1 kg
 bal.: 1

 Popis produktu
--vhodná na laky HS a MS
--vysoký úběrový výkon při
maximálním stupni lesku
--bez obsahu rozpouštědel
--bez obsahu silikonu a amoniaku
--neobsahuje kosmetické oleje
--prodloužená doba zpracování,
takže bez přisychání
--nízký vznik tepla
--nezanechává zbytky na umělých
hmotách
--Použití: POUZE S
ODPOVÍDAJÍCÍM PŘÍSTROJEM
--Střední škrábance: Lešticí houba
střední, oranžová
(2000-206-150)

02

03

 Popis produktu
--lehké až střední stopy ojetí lze
vyleštit bez zbytků hologramů
--vhodná na laky HS a MS
--neobsahuje silikon
--Použití: POUZE S
ODPOVÍDAJÍCÍM PŘÍSTROJEM
--Lehké škrábance: Lešticí houba
střední, oranžová
(2000-206-150)
--Odstraňovač hologramů: Lešticí
houba měkká, černá
(2000-207-150)
--Mycí houba kulatá, černá
(2000-208-150)

04
Tvrdý vosk
Speed Gloss Nano

05
Vosková konzervace
Speed-Wax

06
Dlouhodobá konzervace
Paint-Guard

 č. zboží. 2000-316-1
 obsah: 1 litr
 bal.: 1

 č. zboží. 2000-330-1
 obsah: 1 kg
 bal.: 1

 č. zboží. 2000-331-1
 obsah: 1 litr
 bal.: 1

 č. zboží. 2000-316-5
 obsah: 5 litrů
 bal.: 1

 Popis produktu
--Auto vosk Premium
--přírodní vosk Carnauba,
obohacený kvalitními
syntetickými komponentami
--pro použití ruční i s přístrojem
--trvalá ochrana před vlivy počasí
--dlouho trvající lesk
--Použití:
--ruční: Aplikační houba, černá
(2000-209-130)
--s přístrojem: Mycí houba kulatá,
černá (2000-208-150)

 Popis produktu
--speciální směs teflonu a
akrylátových pryskyřic
--extra ochrana před UV zářením
pro dlouhodobé udržení laku
--jedinečné složení na vodní bázi
--neobsahuje těkavé silikony
--Použití:
--ruční: Utěrka z mikrovlákna,
červená (2000-740-40)
--s přístrojem: Lešticí houba
měkká, černá (2000-207-150)

 Popis produktu
--perfektní lesk
--snadné doleštění bez zanechání
zbytků prostředku
--vhodné pro čištění bez vody
--obsahuje vosk Carnauba
--Použití: POUZE RUČNÍ
--Utěrka z mikrovlákna, červená
(2000-740-40)
--Aplikační houba, černá
(2000-209-130)
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›

Leštění / matování

01
Čisticí leštěnka
Twin

02
Politura pro vysoký lesk
High Gloss

03
Brousí - leští - konzervuje
Compact

 č. zboží. 2000-304-1
 obsah: 1 litr
 bal.: 1

 č. zboží. 2000-303-1
 obsah: 1 litr
 bal.: 1

 č. zboží. 2000-335-1
 obsah: 1 kg
 bal.: 1

 č. zboží. 2000-304-5
 obsah: 5 litrů
 bal.: 1

 č. zboží. 2000-303-5
 obsah: 5 litrů
 bal.: 1

 Popis produktu
--čistí, oživuje a leští najednou
--nízký obsah křídy zjednodušuje
leštění tmavých barev
--neobsahuje těkavé silikony
--vhodná na všechny laky, včetně
metalických laků a ve vodě
rozpustných laků

 Popis produktu
--maximální lesk
--rychlé dokončení práce
--neobsahuje těkavé silikony
--vysoká viskozita
--k použití na autech, autobusech,
motocyklech, nákladních autech,
letadlech, člunech, karavanech
atd.

 Popis produktu
--rychlá a profesionální úprava
laků ojetých automobilů
--Čištění a zapečetění v jednom
--neobsahuje těkavé silikony
--vhodné laky HS

04
Matovací pasta
Scraper
 č. zboží. 2000-314-1
 obsah: 1 litr
 bal.: 1
 Popis produktu
--pro přípravu míst pro „rozstřiky“
--doporučujeme používat v
kombinaci s brusným rounem
--matování bez hlubokých rýh
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Lakování

›

Tmelící hmoty / příslušenství

01
Stěrka ze skleněného vlákna
vč. tvrdidla (2893-139)
Compound

04
Jemný tmel včetně tvrdidla
(2893-139)
Finish

 č. zboží. 2893-109-9
 obsah: 1,8 kg
 bal.: 4

 č. zboží. 2893-112-9
 obsah: 2 kg
 bal.: 4

 Popis produktu
--výborná přímá přilnavost na
kovových podkladech
--k vyplnění menších ploch,
nerovností a rýh

 Popis produktu
--k vyplnění menších nerovností a
rýh
--přilne na hliník, plasty, ocel, a
pozinkovaný plech

01

02
Tmel multisoft včetně
tvrdidla (2893-139)
Multi

05
Hliníkový tmel včetně tvrdidla
(2893-139)
Alu

 č. zboží. 2893-101-9
 obsah: 2 kg
 bal.: 4

 č. zboží. 2893-103-9
 obsah: 1,8 kg
 bal.: 4

 Popis produktu
--k vyplnění větších prohlubní
--přilnavost k hliníku, umělé
hmotě, oceli a pozinkované oceli

 Popis produktu
--k vyplnění větších prohlubní
a částí, které jsou vystavené
vibracím či chvění
--přilnavost k hliníku, umělé
hmotě, oceli a pozinkované oceli

02

04

05

03
Univerzální tmel včetně
tvrdidla (2893-139)
Uni

06
Sada japonských špachtlí
 č. zboží 8715-65-00

 č. zboží. 2893-106-9
 obsah: 2 kg
 bal.: 4
 Popis produktu
--k vyplnění menších ploch,
nerovností a rýh
--přilnavost k hliníku, umělé hmotě
a oceli (nikoli k pozinkované
oceli)

15
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03
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 Popis produktu
--4dílná
--Zadní strana z umělé hmoty
odolné proti kyselinám
07
Umělá hmota vyhlazovací
stěrka
 č. zboží. 2893-164
 nejmenší objednatelné 		
množství: 10
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›

Suché broušení

01
Kotouče se suchým zipem
ø 150 mm, Normfest, 15krát děrované

03
3 v 1 lešticí talíř se suchým
zipem
 č. zboží. 4666-075-150

č. zboží
4515-010-0
4515-012-0
4515-015-0
4515-018-0
4515-022-0
4515-024-0
4515-032-0
4515-040
4515-040-0
4515-050-0
4515-060
4515-080

zrnitost
100
120
150
180
220
240
320
40
400
500
60
80

01

 Popis produktu
--skládá se ze tří různě velkých
talířů: 75mm, 120mm a 145 mm
--již není nutné upínat na různé
velikosti upínacích talířů se
suchým zipem
--vhodný pro všechny naše leštící
houby a jehněčí kůže
--poskytuje vysokou flexibilitu
--vybaven upínáním ke stroji M14

03

03

02
Kotouče se suchým zipem, 15krát děrované
ø 150 mm, Mirka Gold, 15krát děrované

04
Úhlová leštička Polish Flex
s výkoným motorem o 1400 wattech
 č. zboží. 8697-114-12

č. zboží
4615-010-0
4615-012-0
4615-015-0
4615-018-0
4615-022-0
4615-024-0
4615-032-0
4615-040
4615-040-0
4615-050-0
4615-060
4615-080
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zrnitost
100
120
150
180
220
240
320
40
400
500
60
80

02

 Popis produktu
--Max. Ø leštícího tělesa: 200 mm
--Max. Ø opěrného talíře: 150 mm
--Počet otáček při běhu naprázdno:
380-2100 /min
--Příkon: 1400 wattů
--Dodávaný výkon: 880 wattů
--Upevnění nářadí: M 14
--Rozměry (D x V): 402x117 mm
--Váha: 2,3 kg
--součástí dodávky je i rukojeť
--příslušné náhradní uhlíkové kartáče
jsou k dostání pod číslem
artiklu 8697-114-120

04
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›

Broušení za mokra a za sucha

ABRALON
PRO DOKONALOU ÚPRAVU STARÝCH I NOVÝCH LAKŮ
01

02

01
Brusné kotouče na suchý zip
ø 150 mm – Norton Multi-Air,
181krát děrované – Norgrip

02
Brusné kotouče na suchý zip
ø 150 mm – Norton Multi-Air
181 děr - Soft

č. zboží
4651-080
4651-012-0
4651-015-0
4651-018-0
4651-022-0
4651-024-0
4651-032-0
4651-036-0
4651-040-0
4651-050-0
4651-060-0
4651-080-0

č. zboží
4651-320
4651-400
4651-500
4651-800
4651-100-0
4651-150-0

zrnitost
80
120
150
180
220
240
320
360
400
500
600
80

zrnitost
320
400
500
800
1000
1500

Pro strukturaci povrchů s barvami, základovými nátěry, krycími laky, čirými laky, umělými hmotami a vrstvenými umělými
hmotami.
Samočištění
Tlakem na Abralonový kotouč se rozpohybuje voda a vzduch.
Tím dochází k cirkulaci brusného materiálu.
Bláto a prach vznikající při broušení se tak odvádí do spodku
houby.

04

03

č. zboží
4587-360
4587-500
4587-600
4587-100-0
4587-200-0
4587-300-0
4587-400-0

kotouč Ø
150
150
150 mm
150 mm
150 mm
150
150

zrnitost
360
500
600
1000
2000
3000
4000

04
Brusný talíř se suchým zipem multi
Ø 150 mm, střední tvrdost
 č. zboží 4666-150-69

03
Přítlačný talíř suchý zip -Norton Multi-Air
Ø 150 mm

 Popis produktu
Technická data:
Závit 5/16“

 č. zboží. 4666-150-3
 střední

--Brusný talíř řady E s odsáváním prachu
--Odsávání všech běžných schémat otvorů
--Kontaktní plocha pro systémy suchých zipů či
samolepicí brusný papír
--Mikro suchý zip

 č. zboží. 4666-150-4
 měkký
19
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›

Suché broušení

01
Brusný papír
pruhy 115 x 280 mm,
žlutý, 10 děr
zrnitost
40
60
80
100
120
180
240

01

02
Brusný papír
role 50 m, šíře 115 mm,
žlutý, neděrovaný

04
Hoblík pro brusné pásky
pro pilníkové pásky
 č. zboží 4652-70-400
zrnitost
40
60
80
100
120
150
180
240

02

 Popis produktu
- ergonomický tvar zaručuje jednoduchou
manipulaci bez únavy
- odlité tělo z umělé hmoty zaručuje velkou
odolnost a dlouhou životnost
- s ventilem pro regulaci sací síly a
optimalizaci sání vzduchu/prachu

03
Brusný papír
pruhy 115 x 280 mm,
žlutý, neděrovaný

04

05 / 1

zrnitost
40
60
80
100
120
150
180

05 / 2

03
05 / 3

1
2
3
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›

Morké broušení

01
brusný papír 3M 312
archy 230 x 280 mm
voděodolný

03
Role smirkového plátna hnědá
25 m x 40 mm

zrnitost
240
280
320
400
500
600
800
1000
1200
1500
2000

zrnitost
40
60
80
100
120
50 m x 50 mm
03

01

02
Brusný papír
archy 230 x 280 mm
voděodolný

zrnitost
40
60
80
100
120
180

04
Smirkové plátno
modré, archy 230 x 280 mm

05
Odvíječka smirkového plátna
nevybavená
 č. zboží 7100-002-07

zrnitost
40
60
80
120
180

zrnitost
80
120
180
240
320
360
400
600
800
1000
1200
02

05
04
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Lakování

›

morké broušení

01
Brusné rouno
velmi jemné, červené
č. zboží
4585-451-10
4585-451

02
Brusné rouno
ultra jemné, šedé

provedení
Role 115 mm x 10 mm
arch 152 mm x 229 mm

obrázek
1
2

č. zboží
4585-455-10
4585-455

01 / 1

provedení
Role 115 mm x 10 mm
arch 152 mm x 229 mm

obrázek
1
2

02 / 1

01 / 2

02 / 2

03
Role jemného brusného papíru
115 mm x 20 m
č. zboží
4586-150
4586-180
4586-220
4586-240
4586-280

zrnitost
150
180
220
240
280

č. zboží
4586-320
4586-400
4586-500
4586-600
4586-800

04
Karbonové brusné bločky

zrnitost
320
400
500
600
800

 č. zboží. 4675-001-500
 zrnitost 1.500, žlutá
 č. zboží. 4675-002-000
 zrnitost 2.000, zelená

03

 č. zboží. 4675-003-000
 zrnitost 3.000, červená
 Popis produktu
--k odstraňování škrábanců a
vyrovnávání struktur laků

25

04
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›

POLEPOVÁNÍ

01
Thermotape 110 – hnědá
Role 50 m

03
Konturová páska
Role po 50 metrech

04
Konturová páska
Role po 33 metrech

 Popis produktu
Odolnost vůči teplotám 120°C > 1/2 hod.100°C > 1
hod.

 č. zboží 4585-12

 č. zboží 4585-11

 Popis produktu
- na polepení dveří během lakování
- beze zbytků
- odolné proti vlivu počasí
- odolný teplotám do 120 °C po dobu 1 hod.
- přizpůsobí se každé křivce
- netvoří přehyby
- Šířka: 19 mm
- Délka: 50 m
- barva: žlutá

 Popis produktu
- ideální na polepení zaoblených částí
- obzvlášť flexibilní
- odolná teplotám do 70 °C po dobu 1 hod.
- odolná vůči rozpouštědlům a počasí
- bez nahazování hran při polepení křivek
- Šířka: 6 mm
- Délka: 33 m
- Barva: modrá

- nezanechává zbytky lepidla na karosérii
- vhodná pro broušení pod vodou
- lepí okamžitě
- odolná vůči ředidlům

šířka pásky
19 mm
25 mm
30 mm
38 mm
50 mm

01

03

02
Thermotape 80 – bílá
Role 50 m

05
Foam Plus pěnový profil
samolepící

 Popis produktu
Odolnost vůči teplotám 100°C > 1/2 hod.80°C > 1
hod.

č. zboží
4582-13
4582-17

- nezanechává zbytky lepidla na karosérii
- vhodná pro broušení pod vodou
- lepí okamžitě
- odolná vůči ředidlům

šířka pásky
19 mm
25 mm
30 mm
38 mm
50 mm

04

06
Stegoband
samolepící

provedení
13 mm á 50 m
17 mm ŕ 40 m

02

06

05
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›

POLEPOVÁNÍ

01
Zakrývací papír
plně lepený, délka 300 m

04
Lakýrnická ochranná fólie
 č. zboží. 7875-917
 4 x 200mm

 Popis produktu
- garantovaná délka ramene
- vysoká hustota laku a nízká propustnost vzduchu
(cca 70 ml/min)
- Kvalita testována dle DIN
- jednostranný hladký
- plně lepený
č. zboží
7875-800-022
7875-800-060
7875-800-090
7875-800-120

šířka
20 cm
60 cm
90 cm
120 cm

 Popis produktu
- Pevnost v tahu podélně 24 N/mm2
- Pevnost v tahu příčně 17 N/mm2
- extrémně dobrá přilnavost barvy
- vysoce flexibilní a odolné proti roztržení
- Navazování prachu a nečistoty díky
statickému náboji
- uzavřené mikropóry, díky čemu je 100%
nepropustná pro laky a vodu
- odolná proti zbytkové vodě
- 15µ tloušťka
- velmi dobré vlastnosti při řezání

01

02
Lakýrnická ochranná fólie
25 útržků

05
Lakovací nůž
k řezání ochranných fólií na lakování a krycích papírů

 č. zboží. 7875-912
 630 x 400 cm

 č. zboží 7875-917-1

04

02

05
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03
Ochranná fólie na lakování ráfků
30 útržků

06
Lakýrnická ochranná fólie
9 ľm

 č. zboží. 7875-918
 130 cm x 130 cm

 č. zboží. 7875-915
 4 m x 300 m

 Popis produktu
- Original Wondermask® WPS
- výtečná ochrana lakovací mlhy
- významné urychlení & usnadnění práce
- Úspora krycích pásek & papíru
- vysoce flexibilní polyetylenová směs bez obsahu
těžkých kovů
- netrhá se, nepouští chlupy, vodotěsná a mikrotěsná
- není nutné dodatečné upravování
- Barva: modrá

 Popis produktu
- statická
- přilnavá na laku
- možné přelakování

06

03
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Lakování

›

Pracovní pomůcky

01
Lakýrnická kombinéza

03
Maska s filtrem pro jemný prach
FFP3, s ventilem pro výdech

 č. zboží. 4899-500-3
 52/54 L

 č. zboží 7915-000-300
 Popis produktu
--Norma EN 149:2001
--použití proti pevným a kapalným aerosolům
--nastavitelné pásky
--s ventilem pro výdech
--s těsnícími chlopněmi
--s regulovatelnými páskami
--Stupeň ochrany FFP3
--ochrání až po 30násobek
hodnoty MAK

 č. zboží. 4899-500-4
 56/58 XL
 č. zboží. 4899-500-5
 60/62 XXL
 Popis produktu
--certifikované podle typu 5
(ochranné oblečení nepropustné pro
pevné části) a typu 6
(ochranné oblečení omezeně
nepropustné pro stříkající kapaliny)
--Ochrana před elektrostatickými
náboji dle EN 1149-1
--Oblek tyvek

03
01

02
Ochranná sada při stříkání barev
v úložném boxu z umělé hmoty
 č. zboží 7200-002-000
 Popis produktu
--obsah:
--1 x opakovaně použitelná poloviční maska
--2 x plynový filtr třídy A2 proti organickým
plynům a výparům (č. zboží 7315-000-100)
--2 x víko krytu předřazeného filtru
--20 x předřazený filtr stříkající barvy
(č. zboží 7415-000-100)
--1 x opakovaně použitelný úložný
box z umělé hmoty

04
Maska s filtrem pro jemný prach
FFP2, s dýchacím ventilem

05
Maska s filtrem pro jemný prach
FFP1, bez ventilu pro výdech

 č. zboží 4899-12

 č. zboží 4899-11

 Popis produktu
--Norma EN 149:2001
--chrání před jemným prachem, látkám škodlivým
pro zdraví a karcinogennímu prachu
--s ventilem pro výdech
--Stupeň ochrany FFP2
--ochrání až po 10násobek hodnoty MAK

 Popis produktu
--Norma EN 149:2001
--chrání před jemným prachem a nejedovatým
hrubým prachem
--bez ventilu pro výdech
--Stupeň ochrany FFP1
--ochrání až po 4násobek hodnoty MAK

02

04
05
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›

Příslušenství
02
Prachové utěrky
standard
č. zboží
2893-165

Rozměry
45 x 75 mm

v bal.
5 utěrek

02

03
Sítko filtru

č. zboží
2893-163
2893-162
2893-161

Rozměry
190 ľm extra jemné
280 ľm jemné
125 ľm ultra jemné

01
Mísící kalíšky

č. zboží
2891-603
2891-603-9
2891-607
2891-607-9
2891-614
2891-614-9
2891-623-0
2891-623-9

03

provedení
325 ml kelímek
Víko na 350ml pohár
600 ml kelímek
Víko na 700ml pohár
1.400 ml, pohár
Víko na 1.400ml pohár
Pohár 2.300 ml
Víko na 2.300ml pohár

04
Prachové utěrky
specielně pro vodou ředitelné laky
č. zboží
2893-166

Rozměry
38 x 43 mm

v bal.
12 utěrek

01
04
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›

Normloc pro lakýrníky

01
Excentrická minibruska
30 mm

03
Jednoruční úhlová minibruska
redukovaný hluk a vibrace

06
Normloc- upínací systém
z tvrdého polyuretanového opěrného talíře

 č. zboží. 8696-1-81

 č. zboží 8696-1-80

 č. zboží. 8699-520-14
 příslušná rychlospojka

 Popis produktu
- Přípojka stlačeného vzduchu: 1/4“
- Akustický tlak: 83 dB/A
- Stlačený vzduch: 6,3 barů
- Váha: 0,8 kg
- Otáčky: 18.000 ot./min
- Upínací kleště: 6 mm
- ø spotřeba vzduchu: 220 l/min

 č. zboží. 4679-90-94
 Ø 30 mm, max. ot./min: 40 000

 Popis produktu
- Počet otáček při běhu naprázdno: 16.000 ot./min
- Opěrný talíř: 50 mm provedení se suchým zipem
- Zdvih: 3,0 mm
- Váha: 0,7 kg
- Stlačený vzduch: 6,3 barů
- Přípojka stlačeného vzduchu: 1/4“
- Akustický tlak: 80,4 dB/A
- Talíř se suchým zipem: včetně Ø 30 mm
(4679-81-30), včetně Ø 75 mm (4679-81-75)

 č. zboží. 4679-90-92
 Ø 50 mm, max. ot./min: 30 000
 č. zboží. 4679-90-93
 Ø 75 mm, max. ot./min: 20 000
 č. zboží. 4679-99-6
 Ø 6 mm dřík

01

04
potřebné připojení vzduchu 1/4“
 č. zboží 8699-510-14

04

03
06

05
Adaptér na 8696-1-80
 č. zboží 4679-99-8

02
Fineloc
se suchým zipem na zadní straně

05

Popis produktu
- k vybroušení škrábanců a vad laku

07
Kryt na jehněčí kůži Ø 75 mm
POLISHLOC

Držák na brusná kolečka se suchým zipem

08
Úchyt se suchým zipem
 č. zboží. 4679-91-93
 Ř 75 mm

 č. zboží 4679-43

1500
2000
1500
2000
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›

Péče o lak / příslušenství

01
Lešticí houba měkká
černá

02
Lešticí houba střední
oranžová

03
Lešticí houba tvrdá
žlutá

05
Ovčí rouno
bílá

 č. zboží. 2000-207-150
 Ø 150 mm, výška: 30
mm, nejmenší objednatelné
množství: 2

 č. zboží. 2000-206-150
 Ø 150 mm, výška: 30 mm,
nejmenší objednatelné
množství: 2

 č. zboží. 2000-205-150
 Ø 150 mm, výška: 30 mm,
nejmenší objednatelné
množství: 2

 č. zboží. 2000-204-150
 Ø 150 mm, nejmenší
objednatelné množství: 2

 č. zboží. 2000-207-175
 Ø 75 mm, výška: 25
mm, nejmenší objednatelné
množství: 4

 č. zboží. 2000-206-175
 Ø 75 mm, výška: 25
mm, nejmenší objednatelné
množství: 4

 č. zboží. 2000-205-175
 Ø 75 mm, výška: 25
mm, nejmenší objednatelné
množství: 4

 Popis produktu
- perfektně vhodná k nanášení
jemných leštících past a
zapečetění povrchů
- vhodná k odstraňování
hologramů

 Popis produktu
- středně tvrdá lešticí houba
- perfektně se hodí pro osvěžení
starších a zvětralých laků
- vhodná na práci s brusnými a
lešticími pastami
- čištění a zapečetění v jednom
pracovním kroku

 Popis produktu
- velká kapacita pro vstřebání
brusné pasty
- perfektní na odstranění silných
škrábanců

01

04
Kotouč pro odstranění fólií
Pryžový kotouč
ø 100 mm, šíře 15 mm
uchycení M10
 č. zboží. 4585-100-2
 s dříkem na upevnění ve
vrtačce

37

02

03

04

06
Talíř se suchým zipem

 č. zboží. 2000-204-175
 Ø 75 mm, nejmenší
objednatelné množství: 4
 Popis produktu
- s integrovanou mezipodložkou
Interface-Pad
- extrémně agresivní brusný
prostředek
- velká kapacita pro vstřebání
brusných past
- perfektní na odstranění silných
škrábanců, pomerančového
povrchu a zapuštěného prachu

05

 č. zboží. 4666-150-1
 Ø 150 mm
 č. zboží. 4666-075-1
 Ø 75 mm
 Popis produktu
- se suchým zipem na lešticí
houby
- Upevnění pomocí závitu M14

07
Aplikační houba
černá
 č. zboží. 2000-209-130
 Ø 130 mm
 Popis produktu
- ergonomická rukojeť pro snadnou
a bezpečnou aplikaci:
- vhodné použití s voskem
- Speed-Wax ( č.z. 2000-330-1)
- Speed Gloss Nano
(č.z. 2000-316)

06

07

08
Odstraňovač fólie ECO
Rytec na umělou hmotu, Ø 88
mm, tlouštka 15 mm, délka dříku
cca 30 mm
 č. zboží. 4585-100-0

08

 č. zboží. 4585-100-3
 Adaptér pro vrtačky na
gumové kotouče
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