
                                     POZOSTAŁE

                        Klej i uszczelniacz do blatów
                        Dostępne 10 kolorów.   Opakowanie 20ml

                        

                            Środek czyszczący - Spray-Kon
                        



               Rura fi 25                                                  Rozeta do rury fi 25

                Klucz imbusowy - 4mm                               Bity : PZ1 , PZ2 ,   
                   Konfirmat ,    

                            AW20.

                    Listwa montażowa do dużych obciążeń 

 



                Podpórka półki fi 5                                  Odbojnik 
                                                                          PUSH LATCH  TITUS      

               

RASTOMAT

Okucie do regulacji  wysokości ramy łóżka



Listwa H-4mm - biała  L – 2mb

                      Profil uszczelniający  T-18mm   

NUVOLA



KRATKI  WETYLACYJNE

K – 60   ( H-60mm , L-480mm )  aluminium 

K – 80   ( H-80mm , L-480mm )  aluminium         

LISTWY  DO  BLATÓW gr.38 



                           KLEJ  CJANOAKRYLOWY

SPRAY-KON CA300 

To klej cyjanoakrylowy w żelu
CA300 o pojemności 50ml oraz
aktywator CA5 w aerozolu o
pojemności 200ml, stanowiące
razem zestaw. Klej CA300 jest to
jednokomponentowy, tiksotropowy,
szybko utwardzający się klej
cyjanoakrylowy o podwyższonej lepkości na bazie etylu. Przeznaczony do 
praktycznie natychmiastowego (kilka sekund) łączenia powierzchni trudno 
klejących się, kiedy wymagane jest równomierne rozłożenie napięcia oraz 
gdy połączenie podlega zwiększonej sile rozciągania czy ścinania.

Zastosowanie Kleju CA

Klej może być stosowany do łączenia materiałów porowatych jak drewno, 
mdf, płyty wiórowe, aluminium, metale, tektura, papier, skóra, tkaniny. 
Dzięki wyjątkowej elastyczności połączenia nadaje się do klejenia 
materiałów elastycznych jak guma, czy kombinacji materiałów 
elastycznych i porowatych jak drewno-guma. 

Klej cyjanoakrylowy w żelu CA300 idealnie nadaje się do drobnych 
napraw, ale też do klejenia ram obrazów i innych połączeń kątowych oraz 
do mocowania profili, listew, opasek, koron, cokołów, itp.



Profesjonalna gąbka czyszcząca 
Profesjonalna gąbka czyszcząca to innowacyjny produkt do czyszczenia wszelakich 
powierzchni w gospodarstwie domowym, przydatny również do czyszczenia 
powierzchni po montażu mebli u klienta. 

• Czyści różnego rodzaju zabrudzenia, nawet ciężkie zabrudzenia, plamy, 
zaznaczenia z prawie wszystkich powierzchni 

• Czyści takie powierzchnie jak płyty meblowe, blaty kuchenne, ceramika, plastik,
stal, szkło, podłogi, ściany, itp., a także felgi samochodowe, szyby kominkowe, 
podeszwy butów i wiele innych 

• Wykonany ze specjalnej pianki z żywicami melaminowymi, która wchodzi 
głęboko w pory czyszczonego materiału wyciągając z nich zanieczyszczenia 

• Przeznaczony również do blatów kuchennych (np. kamiennych) 
• Do czyszczenia potrzebna jedynie woda – zapomnij o jakimkolwiek płynie 
• Znakomite uzupełnienie oferty 
• Idealnie sprawdza się w każdym gospodarstwie domowym jak również biurze 



ZAMEK  MEBLOWY

MESAN 032

Wysokiej jakości zamek
meblowy kwadratowy.

Jest to uniwersalny produkt
stosowany w różnego
rodzaju meblach. 

Można go zastosować w
szufladach, szafkach oraz szafach.
Prosty w montaż.

W zestawie znajdują się 2 klucze. 

                          

                             



FOLIA  STRETCH 

Duża rolka 2,5 kg   

           
               Średnia 25 cm  

Mini 10 cm 

Grubość folii  23 mikrony.



                                                    ZESTAWY GROTÓW

                                                                                        
ZESTAW GROTÓW - 59 SZT



ZESTAW 12 GROTÓW AW/PZ/TORX

   

ZESTAW 16 GROTÓW Z  UCHWYTEM


	Zastosowanie Kleju CA

