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0RS001-1.8KGIndeks IC

0RS005-1LIndeks IC

0RS002-1.8KGIndeks IC

0RS004-1LIndeks IC

Szpachla uniwersalna wypełniająca 
żółta - 1,8kg 
Uniwersalna szpachla wypełniająca. Charakteryzuje się dobrymi 
właściwościami modelowania w grubych jak i cienkich warstwach 
oraz łatwą obróbką. Do wypełniania nierówności na powierzchniach 
stalowych i poliestrowo-szklanych.
0RS001-1.8KG
0RS001-1KG
0RS001-0.5KG

Szpachla wypełniająca 
superlekka beżowa - 1L
Super lekka szpachla poliestrowa, charakteryzuje się bardzo dobrą 
przyczepnością do podłoży stalowych, aluminiowych, ocynkowanych, 
do drewna i laminatów poliestrowych. Miękka i łatwa w obróbce, lżejsza 
o 45% od uniwersalnych szpachli wypełniających. Szczególnie zalecana 
do naprawy dużych powierzchni, np. dach, drzwi, pokrywa bagażnika, 
do karoserii samochodów osobowych i ciężarowych, autobusów 
i pojazdów szynowych.

Szpachla wypełniająca 
z włóknem szklanym zielona - 1,8kg
Szpachla z włóknem szklanym. Charakteryzuje się szczególną łatwością 
modelowania i szlifowania wysokimi granulacjami materiałów ściernych. 
Możliwość stosowania wyższych granulacji materiałów ściernych (szlif 
zgrubny P120 - P150) oraz dostosowana twardość szpachli do powłok 
lakierowych eliminuje tworzenie się przejść pomiędzy szpachlą 
a naprawianą powierzchnią. Dzięki temu szpachlę można stosować 
również bezpośrednio pod podkład wypełniający. Do wypełniania 
nierówności na powierzchniach stalowych, aluminiowych i poliestrowo-
szklanych. Daje się łatwo modelować również na powierzchniach 
o skomplikowanych kształtach nawet przy nakładaniu grubszych warstw. 
0RS007 - 1.8 kg
0RS007 - 1 kg
0RS007 - 0.5 kg

Szpachla superlekka 
z włóknem szklanym żółta 1L
Super lekka szpachla z włóknem szklanym. Charakteryzuje się kremową 
konsystencją, która pozwala na łatwe modelowania w warstwach 
2 - 4 mm i szlifowanie wysokimi granulacjami materiałów ściernych. 
Możliwość stosowania wyższych granulacji materiałów ściernych 
(szlif zgrubny P120 - P150) oraz dostosowana twardość szpachli 
do powłok lakierowych eliminuje tworzenie się przejść pomiędzy 
szpachlą a naprawianą powierzchnią. Dzięki temu szpachlę można 
stosować również bezpośrednio pod podkład wypełniający. Szpachla 
przeznaczona w szczególności do napraw dużych, bardzo zniszczonych 
powierzchni. Do wypełniania nierówności na powierzchniach stalowych, 
aluminiowych, ocynkowanych  
i poliestrowo-szklanych. 

Szpachla wypełniająca 
antykorozyjna - 1,8kg 
Szpachla wypełniająca antykorozyjna. Charakteryzuje się dobrymi 
właściwościami modelowania oraz łatwą obróbką. Ze względu na 
właściwości antykorozyjne, szpachla może być nakładana bezpośrednio 
na niezagruntowane powierzchnie stalowe, co znacznie skraca czas oraz 
obniża koszt naprawy. Do wypełniania nierówności na powierzchniach 
stalowych i aluminiowych bez konieczności stosowania gruntu 
antykorozyjnego. 

Szpachla wypełniająca 
lekka żółta - 1L
Szpachla poliestrowa wypełniająca, zawiera mikrogranulki szklane, 
które charakteryzują się bardzo niskim ciężarem właściwym. Niezwykle 
podatna na szlifowanie nawet po trzech dniach od nałożenia. Szpachla 
ta jest lżejsza o 35% od uniwersalnych szpachli wypełniających. 
Szczególnie zalecana do naprawy dużych powierzchni, np. dach, drzwi, 
pokrywa bagażnika. Do karoserii samochodów osobowych 
i ciężarowych, nadwodnych elementów łodzi.

50411477Indeks IC

839-20 Glasurit® 
Szpachla Ratio, biała
Szpachlówka poliestrowa do wyrównywania większych i małych 
nierówności. Kolor Biały. Może być nakładana na blachy stalowe, 
ocynkowane i aluminiowe. Doskonale trzyma się podłoża.  
Łatwa w szlifowaniu. Szybko wysycha. Przed użyciem konieczne  
jest wymieszanie jej w opakowaniu.  
Dodawać 2-3% utwardzacza 848-36 
bezpośrednio przed użyciem. 
Dokładnie wymieszać.

839-55 Glasurit® 
Szpachla Soft
Uniwersalna szpachlówka poliestrowa. Kolor beżowy.
Bardzo łatwa w nakładaniu nawet na skomplikowane powierzchnie.  
Nie zostawia porów. Może być nakładana na blachy stalowe, 
ocynkowane i aluminiowe. Doskonale trzyma się podłoża.  
Łatwa w szlifowaniu. Szybko wysycha. Przed użyciem konieczne jest 
wymieszanie jej w opakowaniu.  
Dodawać 2-3% utwardzacza 848-36 
bezpośrednio przed użyciem. 
Dokładnie wymieszać.

50411479Indeks IC
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0RS007-1.8KGIndeks IC 0RS006-1LIndeks IC



0RS009-1.8KGIndeks IC

0RS011-1LIndeks IC0RS010-1.2KGIndeks IC

Szpachla wypełniająca 
z wypełnieniem aluminiowym - 1,8kg  
Charakteryzuje się łatwością modelowania. Szpachla
posiada wysoką odpornością na podwyższoną temperaturę i obciążenia
mechaniczne. Możliwość stosowania wysokich granulacji materiałów
ściernych (szlif zgrubny P150) oraz dostosowana twardość szpachli
do powłok lakierowych eliminuje tworzenie się przejść pomiędzy
szpachlą a naprawianą powierzchnią. Nie wymaga
zastosowania szpachli wykończeniowej.
0RS009 -1.8 kg
0RS009 -1 kg
0RS009 - 0.5KG

Szpachlówka czarna z włóknem 
węglowym - 1L
Wysokiej jakości szpachlówka poliestrowa wzmocniona włóknem 
węglowym do napraw samochodowych. Polecana do wypełniania 
dużych wgnieceń i otworów w pojazdach, przyczepach i naczepach. 
Wykazuje doskonałą przyczepność do metali.
- wysoka twardość i dobra elastyczność
- bardzo krótki czas utwardzania
- bardzo dobre właściwości ścierne.

Szpachla wykończeniowa 
drobnoziarnista żółta - 1,8kg
Drobnoziarnista szpachla wykończeniowa. Charakteryzuje się szczególną 
łatwością modelowania w cienkich warstwach i łatwością obróbki. Służy 
do wykończenia powierzchni uprzednio naprawianych szpachlami 
wypełniającymi, jak również do usuwania niedużych wgnieceń 
i uszkodzeń powłoki lakierowej. 
0RS003 -1.8 kg
0RS003 -1kg
0RS003 - 0.5 kg 

Szpachla uniwersalna do tworzyw 
sztucznych bardzo elastyczna 
Szpachla Uniwersalna do tworzyw sztucznych wykazuje się bardzo dużą 
elastycznością. Można ja stosować na wszystkie rodzaje podłoży  
z tworzyw sztucznych łącznie z polipropylenem.

Szpachla uniwersalna do tworzyw 
sztucznych grafitowa - 500g
Szpachla wykończeniowa do elementów z tworzyw sztucznych, 
twardego PCV, ABS. Bardzo elastyczna, łatwa w obróbce, szczególnie 
zalecana w miejscach łączeń, spawanych oraz klejonych. Doskonała 
tiksotropia umożliwia jednolite szpachlowanie wykończeniowe 
drobnych nierówności na pionowych powierzchniach. Dokładnie 
dobrane składniki wypełniaczy zmniejszają efekt sprężynowania podczas 
obróbki, w ten sposób możliwe jest gładkie przejście od podłoża do 
miejsca szpachlowanego. Zalecana do wypełniania nierówności 
i zarysowań na zderzakach w samochodach osobowych, ciężarowych 
itd. oraz po odpowiednim przygotowaniu 
powierzchni, także do innych elementów 
z tworzyw sztucznych.
0RS008-1KG

Szpachla natryskowa 
wykończeniowa - 1,2kg
Dwukomponentowa szpachla natryskowa wypełniająca wysoki stopień 
rozlewności i dobre właściwości wypełniające pozwalają na łatwe 
wypełnienie zarówno małych jak i głębokich nierówności (porów 
i śladów po szlifowaniu) na dużych powierzchniach. Łatwa w obróbce 
szlifierskiej, wykazuje doskonałą przyczepność do tworzyw sztucznych 
wzmocnionych włóknem szklanym, metalu, drewna, elementów 
zabezpieczonych gruntami antykorozyjnymi, 
laminatów poliestrowych i twardego tworzywa 
sztucznego. Stosowana do napraw pojazdów 
osobowych, ciężarowych, szynowych i innych 
elementów. Ze względu na dużą wrażliwość na 
wodę musi być szlifowana na sucho. 

Zestaw naprawczy do laminowania  
z żywicą poliestrową 
Przeznaczony jest do wypełniania dużych ubytków 
materiału ,perforacji powierzchni metalowych oraz do 
wzmacniania miejsc osłabionych korozją.  
W skład zestawu wchodzi żywica poliestrowa wraz  
z utwardzaczem oraz tkaniną z włókna szklanego.

Zestaw naprawczy do laminowania  
z żywicą epoksydową 
Zestaw naprawczy do laminowania z żywicą epoksydową 
Przeznaczony jest do wypełniania dużych ubytków 
materiału perforacji powierzchni metalowych oraz do 
wzmacniania miejsc osłabionych korozją.  
W skład zestawu wchodzi żywica epoksydowa wraz  
z utwardzaczem oraz tkaniną z włókna szklanego.
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0RS012-0.25KGIndeks IC 0RS013-0.25KGIndeks IC

0RS003-1.8KGIndeks IC

0RS018-1.8KGIndeks IC 0RS008-0.5KGIndeks IC



1101-05-0004EIndeks IC

380010602Indeks IC

1101-07-0002E Indeks IC

Szpachlówka natryskowa - 1L 
Posiada bardzo dobre własności izolujące 
pomiędzy szpachlówkami poliestrowymi a 
podkładami akrylowymi. Zabezpiecza przed 
szkodliwym wpływem przedozowania lub 
zastosowania zbyt małej ilości utwardzacza w 
szpachlówkach naniesionych wcześniej. 

Szpachla wygładzająca do 
wypełniania małuch ubytków 
tubka - 0,10kg
Jednoskładnikowa, drobnoziarnista szpachla przeznaczona 
do wypełniania bardzo małych ubytków i rys we wstępnie 
obrobionych podłożach.  
Dzięki bardzo dużej elastyczności zapewnia trwałe 
wypełnienia na powierzchniach z tworzyw sztucznych. 
Przeznaczona jest do szybkich napraw,   
nie pozostawia „porów” i może być pokrywana akrylowymi 
lakierami nawierzchniowymi.

Szpachlówka z aluminium - 1,8kg 
Dzięki zastosowaniu unikalnego procesu technologicznego 
z wykorzystaniem pyłu aluminiowego, posiada bardzo dobrą 
przewodność ciepła, dobra przyczepność do 
metalu i nadzwyczajna elastyczność. Produkt 
jest polecany na powierzchnie narażone na 
wibracje.

1101-01-0002EIndeks IC 1101-02-0003E Indeks IC

Szpachla wykończeniowa - 1,8kg
Do stosowania jako ostatnia warstwa nawierzchniowa. Otrzymana po-
wierzchnia jest gładka, pozbawiona drobnych 
nierówności mogących pojawiać się przy 
nakładaniu wcześniejszych warstw szpachli.  

Szpachla z włóknem szklanym -1,8kg
Włókna te są specjalnie obrobione chemicznie i mielone do odpowied-
niej wielkości, aby zapewnić elastyczność i twardość. Szpachlówka ta 
polecana jest do łatania dziur, uzupełniania 
większych ubytków, przerdzewień oraz do 
wzmacniania osłabionych elementów głów-
nie w karoseriach samochodowych.     

Szpachlówka uniwersalna 
SUPER MULTI - 1,8kg
Wysokiej jakości dwu komponentowa 
poliestrowa szpachlówka uniwersalna 
.Polecana jest do napraw niewielkich 
powierzchni oraz końcowego 
wyrównania rys i wgłębień przed 
nałożeniem podkładów. 

1101-07-0001E Indeks IC 1101-07-0004E Indeks IC

Szpachla uniwersalna - 1,8kg
To produkt o wszechstronnym 
zastosowaniu, bardzo łatwej obróbce 
i prostym nakładaniu. Cechuje ją bardzo 
dobra przyczepność i elastyczność. 
Nadaje się na wszystkie rodzaje podłoża 
stal, ocynk i aluminium.  

0RS014-1KGIndeks IC 0RS015-1KGIndeks IC

Żywica poliestrowa - 1 kg
Żywica poliestrowa, pojemność 1 kg.

Żywica epoksydowa - 1 kg
Żywica epoksydowa, pojemność 1 kg.
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Mata szklana w arkuszu 
0,5 metra kwadratowego
- 300 g

0RS330-0.5M-330Indeks IC

Mata szklana w arkuszu 
0,5 metra kwadratowego
- 450 g

0RS330-0.5M-450Indeks IC

Mata szklana w arkuszu 
0,5 metra kwadratowego
- 600 g

0RS330-0.5M-600Indeks IC

Indeks IC 004064        

Szpachla natryskowa - 0,4L
Szybkoschnąca szpachla w sprayu o doskonałych 
właściwościach wypełniających i kryciu, do wypełniania 
niewielkich nierówności w powierzchniach, 
przygotowanych i nieprzygotowanych z drewna, 
metalu i aluminium. Szpachla w sprayu posiada 
doskonałą przyczepność i zapobiega powstawaniu 
rdzy. Szpachla w Sprayu MOTIP jest łatwa do szlifowania 
zarówno na mokro, jak i na sucho (od ziarna 400).
Poj. 400ml.



 0RS121-1.25LIndeks IC

0RS101-1.25LIndeks IC

50411326Indeks IC

0RS105-1.2LIndeks IC

0RS103-1.05LIndeks IC

Szybki podkład akrylowy wypełniający 
NOWA FORMUŁA 4:1,szary komplet - 1,25L
Podkład 4:1 Nowa Formuła jest bardzo szybko schnącym podkładem. 
Posiada bardzo dobre właściwości aplikacyjne – doskonała rozlewność  
i wypełnienie. Jest przeznaczony do szybkich i małych napraw. Doskona-
le się szlifuje, nie zaklejania papieru ściernego. 4:1  
Filler “R” nadaje odporność antykorozyjną i bardzo 
dobrą adhezję. Do szlifowania ręcznego i mechanicz-
nego. Czas schnięcia: 15-20min. w 60oC lub 2,5 - 3h 
w 20oC. Obróbka materiałami ściernymi na sucho 
P400-P500, na mokro P600 - P1000.
0RS121-1.25L - kompled kolor szary 1,25L
0RS122-3.6L - podkład kolor szary 3,6L
0RS125-1.25L - kompletkolor czarny 
0RS126-1.25L - komplet kolor biały

285-700 / 730 / 790 Glasurit® 
Podkład gruntujący
Podkład wypełniający. Bardzo łatwy w obróbce, wysokowypełniający. 
Bardzo dobrze schnący. Oferowany w trzech kolorach szary / biały 
/ czarny, pozwala na dopasowanie barwy podkładu do lakieru 
nawierzchniowego.  Proporcja mieszania 4-1-1.
52890014 - podkład szary 285-700 1L 
50411385 - podkład szary 285-700 3L
50411329 - podkład biały 285-730 3L
50411387 - podkład czarny 285-790 3L

Podkład akrylowy wypełniający 4:1 
szary STANDARD komplet - 1,25L 
Podkład akrylowy 4:1 dzięki wysokiej zawartości części stałych posiada 
dobre właściwości wypełniające. Wysoki stopień rozlewności zapewnia 
dobre pokrycie gruntowanej powierzchni oraz nie powoduje utrudnień 
w obróbce szlifierskiej. Brak zacieków przy aplikacji. Jest bardzo bez-
pieczny w użyciu, nawet przy zastosowaniu grubszych warstw, zapewnia 
bardzo dobrą ochronę antykorozyjną oraz dobrą 
przyczepność. Do zastosowania na duże powierzchnie 
pokryte szpachlami poliestrowymi. Przeznaczony do 
obróbki ręcznej i maszynowej na sucho i na mokro. Wy-
stępuje w trzech kolorach umożliwiających tworzenie 
odcieni szarości. 
0RS101-1.25L - komplet kolor szary1,25L 
0RS110-1.25L - komplet kolor czarny 1,25L 
0RS112-1.25L - komplet kolor biały 1,25L  
0RS102-3.6L - podkład kolor szary 3,6L
0RS111-3.6L - podkład kolor czarny 3,6L 

285-31 Glasurit®  
Podkład bez szlifowania HS VOC 
Idealna przyczepność do nieszliwowanej kataforezy. Bardzo gładki po 
nałożeniu. Doskonały pod wszelkie kolory. Szybkoschnący - 10 minut.  
Po 5 dniach po nałożeniu nie wymaga szlifowania przed lakierowaniem. 
Oferowany w trzech kolorach szary / biały / 
czarny, umożliwia dopasowanie barwy podkładu 
do lakieru nawierzchniowego.  
Proporcja mieszania 3-1-1
50411326 - podkład szary 285-31 3L
50411344 - podkład biały 285-38 3L
50411381 - podkład czarny 285-49 3L

Podkład akrylowy wysokowypełniający 
5:1, szary KOMPLET - 1,2L 
Podkład akrylowy charakteryzujący się bardzo wysokim wypełnieniem. 
Aplikacja 2 - 3 grubych warstw, ze względu na bardzo dobrą rozlewność 
powłoki podkładu, nie powoduje utrudnień w obróbce szlifierskiej. Brak 
tendencji do zacieków przy aplikacji , bardzo wysokie 
wypełnienie, krótki czas schnięcia i łatwość w ob-
róbce szlifierskiej, pozwalają stosować ten podkład 
w miejsce szpachli natryskowej. Takie zastosowanie 
znacznie skraca oraz ułatwia proces naprawy i obni-
ża jej koszty. Do zastosowania na elementy uprzed-
nio naprawiane przy użyciu szpachli poliestrowych.
Proporcje mieszania 5:1
0RS105-1.2L - komplet 1,2L
0RS106-3.5L - podkład 3,5L

Podkład akrylowy 
mokro na mokro 6:1 
szary komplet - 1,05L 
Uniwersalny podkład wypełniający mokre na mokre do 
napraw nowych lub lekko uszkodzonych elementów, 
charakteryzuje się dobrym wypełnieniem, bardzo wyso-
kim stopniem rozlewności i dobrą izolacją naprawianej 
powierzchni. Możliwość barwienia rozcieńczalnikowymi 
bazami pigmentacyjnymi w ilości do 5%. Proporcje 
mieszania 6:1
0RS103-1.05L - komplet 1,05L
0RS104-3.6L - podkład 3,6L 
0RS113-0.5L - pasta pigmentacyjna czarna

52890014Indeks IC

151-170 Glasurit®  
Podkład gruntujący UV, szary
Nowy podkład gruntujący UV Glasurit zabezpiecza przed korozją. 
Podkład gruntujący UV nakłada się na 1,5 warstwy, niemal bez odparo-
wania, bardzo szybko uzyskując wypełnienie do 120 μm (na tworzywie 
do 80 μm). Temperatura ani wilgotność powietrza 
podczas pracy nie mają wpływu na efekt. Suszenie 
przy pomocy zalecanej lampy UV zajmuje tylko 
5 minut. Co ważne – trwa to dokładnie tyle od 
włączenia do wyłączenia promiennika. Po tym 
czasie powłoka jest gotowa do szlifowania i nie 
podlega już jakimkolwiek przemianom. Jest stabil-
na fizycznie i chemicznie. 151-170 jest podkładem 
wypełniającym, przeznaczonym do szlifowania.

50453977Indeks IC

1101-07-0005E Indeks IC

Podkład akrylowy wypełniający HS 2K 
(komplet z utwardzaczem) - 3,6L
Wysokiej jakości produkt do gruntowania wszystkich powierzchni. 
Zapewnia dobrą rozlewność ,dokładne pokrycie oraz łatwe szlifowanie.  
Proporcje mieszania 5:1 
1101-07-0005E  - 3,6 litra, 
1101-07-0003E - 1 litr
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Podkład jednoskładnikowy 
szary aerozol - 0,4L
Jednoskładnikowy podkład akrylowy, schnący w 
temperaturze otoczenia. Charakteryzuje się bardzo 
krótkim czasem schnięcia w temperaturze 20oC. 
Wykazuje bardzo dobre właściwości wypełniające i 
izolujące. Posiada dobrą przyczepność na praktycznie 
wszystkie powierzchnie: stal, aluminium, ocynk, 
tworzywa sztuczne (z wyjątkiem polietylenu i 
polipropylenu i ich pochodnych) oraz stare powłoki 
lakierowe uprzednio oczyszczone i odtłuszczone. 

0RS107-1LIndeks IC

Podkład jednoskładnikowy 
szary - 1L
Jednoskładnikowy podkład akrylowy, schnący w temperaturze 
otoczenia. Charakteryzuje się bardzo krótkim 
czasem schnięcia w temperaturze 20oC. Wykazuje 
bardzo dobre właściwości wypełniające i izolujące. 
Posiada dobrą przyczepność na praktycznie 
wszystkie powierzchnie: stal, aluminium, ocynk, 
tworzywa sztuczne (z wyjątkiem polietylenu i 
polipropylenu i ich pochodnych) oraz stare powłoki 
lakierowe uprzednio oczyszczone i odtłuszczone. 

0RS108-0.4LIndeks IC

Lakier podkładowy jednoskładnikowy
Szybkoschnący podkład do pokrywania powierzchni 
przygotowanych i nieprzygotowanych z drewna, metalu, 
aluminium, szkła i kamienia. Ma doskonałe właściwości 
kryjące i zapobiegające powstawaniu rdzy. Łatwy do 
szlifowania na mokro i na sucho (od ziarna 400). Do 
stosowania ze wszystkimi systemami lakierniczymi. 

Indeks IC MDP001

Podkład epoksydowy szary
Podkład Epoksydowy doskonale przylega do powierzchni 
i zabezpiecza przed korozją powierzchnie stalowe, stal 
ocynkowaną, aluminium oraz aluminium anodyzowane. 
Szybkoschnący. Tworzy równomierną warstwę. Możliwa 
aplikacja mokro-na-mokro. Dobra izolacja przez wilgocią. 
Pojemność 500ml.

Czarny, Poj. 500ml

Indeks IC 004052       
Szary, Poj. 500ml

Indeks IC 004054

0RS-00013-X10Indeks IC

Podkład epoksydowy 
STANDARD komplet - 1L
Podkład antykorozyjny, zapewniający znakomitą ochronę powierzchni 
stalowych dzięki wysokojakościowym żywicom i aktywnym dodatkom 
zapobiegającym korozji. Przeznaczony zarówno do 
renowacji samochodów, jak i intensywnie eksplo-
atowanych pojazdów ciężarowych czy autobusów. 
Posiada bardzo dobrą przyczepność do różnych 
podłoży i świetne właściwości izolacyjne. Może być 
bezpośrednio pokrywany lakierami nawierzchnio-
wymi, jak również pracować w systemie mokro na 
mokro.

0RS-00013-X30Indeks IC50411364Indeks IC

Podkład epoksydowy 
PREMIUM - 3L
Podkład antykorozyjny, zapewniający znakomitą ochronę powierzchni 
stalowych dzięki wysokojakościowym żywicom 
i aktywnym dodatkom zapobiegającym korozji. 
Przeznaczony zarówno do renowacji samochodów, 
jak i intensywnie eksploatowanych pojazdów 
ciężarowych czy autobusów. Posiada bardzo 
dobrą przyczepność do różnych podłoży i świetne 
właściwości izolacyjne. Może być bezpośrednio 
pokrywany lakierami nawierzchniowymi, jak 
również pracować w systemie mokro na mokro.

801-72 Glasurit® 
Epoksydowy podkład gruntujący VOC 
szary 
Uniwersalna farba epoksydowa. Idealna przyczepność do blach 
stalowych, ocynkowanych i aluminiowych 
oraz do starych powłok. Świetnie chroni przed 
korozją. Może być stosowana jako grunt, podkład 
i podkład mokro – mokro. Szary neutralny kolor. 
Schnięcie 8h w 20°C lub 30 minut w 60°C.  
Przy zastosowaniu promiennika IR – 11 minut.
Proporcja mieszania 4-1-1. 
50411364 - 1L                                                                                                           
50411320 - 4L

53079117Indeks IC

183-70 Glasurit®  
Podkład antykorozyjny 1K, 
jasnoszary, aerozol 
Podkład  jasny szary/ciemno szary do pokrywania 
przeszlifowań i małych napraw. Skuteczny na stali, 
ocynku i aluminium. Bardzo dobrze wypełniający.
53079117 - podkład jasnoszary 183-70 0.4L
50362135 - podkład ciemnoszary 183-90 0.4L
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Indeks IC 604054

Rallye szary podkład - 0,5L
Szybkoschnący podkład do pokrywania powierzchni, przygotowanych  
i nieprzygotowanych, z drewna, metalu, aluminium, szkła i kamienia. Podkład ma doskonałe właściwości kryjące 
i wypełniające, a także stanowi ochronę przed rdzą. Podkład jest łatwy do szlifowania, zarówno na mokro jak i na 
sucho (od ziarna 400) i nadaje się do malowania za pomocą wszystkich systemów lakierniczych.
Poj. 500ml

** Zdjęcie prezentuje wersje limitowaną,  
      która z czasem może ulec zmianom



80020801Indeks IC

Podkład na plastiki - 1L
Jednoskładnikowy, schnący na powietrzu podkład gruntujący 
zapewniający odpowiednią przyczepność na elementach wykonanych 
z tworzyw sztucznych.

Struktura na tworzywa sztuczne 
czarna - 1L
Jednoskładnikowy lakier strukturalny przeznaczony do napraw 
i renowacji zderzaków, listew bocznych, opraw lusterek zewnętrznych 
wykonanych z tworzyw sztucznych. Charakteryzuje się znakomitą 
przyczepnością do  tworzywa sztucznego (za wyjątkiem PE) bez 
potrzeby użycia specjalnego gruntu i 
uelastyczniacza. 
80020802 - kolor szary

Grunt wytrawiający 1:1 - 1L
Reaktywny podkład antykorozyjny, 2-składnikowy, szybkoschnący do 
zastosowań w lakiernictwie samochodowym i w przemyśle. Zapewnia 
bardzo dobrą ochronę antykorozyjną w cienkiej warstwie. Posiada 
doskonałą przyczepność do podłoży stalowych, takich jak stal, stal 
nierdzewna, stal ocynkowana i aluminium. Podkład 
oparty jest na bazie żywic poliwinylowo-butyralowych 
Proporcje mieszania 1:1
0RS109-1L - grunt reaktywny     
0RS308-1L - aktywator do gruntu reaktywnego 

0RS109-1LIndeks IC

Indeks IC 004122

Grunt wytrawiający WASH Primer
1K Washprimer to uniwersalny, jednoskładnikowy lakier podkładowy, 
do stosowania bezpośrednio na metal. Przylega do wszystkich podłoży 
metalowych i powierzchni, które zostały częściowo przeszlifowane 
do gołego metalu. Doskonała ochrona przed korozją. 
Spawalny. Po przeszlifowaniu na powierzchnię 
można nałożyć 1K Filler lub 2K Podkład wypełniający. 
Szybkoschnący. Idealny do napraw miejscowych (Spot 
Repair). Tylko i wyłącznie do użytku profesjonalnego.
Pojemność 500ml.

Lakier podkładowy do plastiku 
Szybkoschnący, przezroczysty podkład do plastiku. Idealny do stoso-
wania na przygotowane i nieprzygotowane powierzchnie z różnych 
tworzyw sztucznych. Podkład do Plastiku MoTip posiada doskonałą przy-
czepność i jest, bez szlifowania, możliwy do stosowania 
ze wszystkimi systemami lakierniczymi.
Pojemność 500ml.

0RS-00011-X10Indeks IC Indeks IC 004063

Lakier podkładowy
z odrdzewiaczem
Szybkoschnący podkład wypełniający z doskonałym kryciem 
do wypełniania niewielkich nierówności w powierzchniach, 
przygotowanych i nieprzygotowanych z drewna, metalu  
i aluminium. Podkład wypełniający posiada doskonałe właściwości 
wypełniające i przyczepność oraz zapobiega 
powstawaniu rdzy. Podkład wypełniający MoTip Primer 
Filler jest łatwy do szlifowania zarówno na mokro i sucho 
(od ziarna 400) i nadaje się do stosowania ze wszystkimi 
systemami lakierniczymi.
Pojemność 500ml.

Indeks IC 004062

53227676Indeks IC

934-10 Glasurit®
Podkład na tworzywa 1K, aerozol
Grunt przyczepnościowy na tworzywa sztuczne. Do gruntowania 
przetarć do tworzywa powstałych podczas naprawy.  
Szybki i łatwy w użyciu.
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50411317Indeks IC

283-150 Glasurit® 
Podkład gruntujący VOC, jasnobeżowy
Grunt wytrawiający. Reaguje chemicznie z podłożem. Daje doskonałe 
zabezpieczenie antykorozyjne naprawianych powierzchni. 
Czas życia mieszanki 7 dni. 
Proporcja mieszania 1-1
50411317 - grunt 283-150 1L
50411423 - aktywator do gruntu 352-230 1L



Lakier żaroodporny - 0,4L
Odporny na wysoką temperaturę do 8000C. Lakier nadaje się idealnie do pokrywania powierzchni obrobionych - surowych, które są 
narażone na działanie bardzo wysokich temperatur. Odporny jest na działanie benzyny, chemikaliów i czynników pogodowych.
Poj.400ml

Beżowy

Indeks IC 004038       

Brązowy

Indeks IC 004034    
Szary 

Indeks IC 004039

Biały

Indeks IC 004036

Ciemny antracytowy 

Indeks IC 004030
Czarny

Indeks IC 004031

Czerwony 

Indeks IC 004040

Antracytowy

Indeks IC 004037

Srebrny

Indeks IC 004032

Lakier do zacisków - 0,4L
Lakier do malowania klocków hamulcowych 
posiada dobre właściwości wypełniające i trwały 
połysk. Lakier jest odporny na zarysowania, wstrząsy 
i działanie benzyny, chemikaliów i czynników 
pogodowych, zapobiega rdzy i osiadaniu brudu. 
Spray do zacisków hamulcowych MoTip Tuning Line 
jest dostępny w trzech kolorach.

Czerwony, Poj. 400ml

Indeks IC 004098        

Żółty, Poj. 400ml

Indeks IC 004097
Niebieski, Poj. 400ml

Indeks IC 004099

Indeks IC 004123

Lakier strukturalny czarny - 0,5L
1-Składnikowy Podkład Wypełniający jest szybkoschnącym 
uniwersalnym lakierem, doskonale przylegającym do 
powierzchni, dającym ochronę antykorozyjną i posiadającym 
właściwości wypełniające na wszystkich metalowych 
powierzchniach. Można na niego nakładać wszystkie 
standardowe lakiery bazowe na bazie wody oraz 1 i 
2-składnikowe lakiery wierzchnie. W zależności od grubości 
nakładanej warstwy może być stosowany jako podkład i jako 
wypełniacz. Najodpowiedniejszy do napraw miejscowych. 
Tylko do użytku przez profesjonalnych lakierników. 
Poj. 500ml

Indeks IC 004057

Lakier kontrolny - 0,5L
Szybkoschnący czarny lakier kontrolny,  
do stosowania jako środek pomocniczy  
w procesię szlifowania.
Poj. 500ml

Indeks IC 004124

Lakier bezbarwny 
wysoki połysk - 0,5L
1-Składnikowy Lakier Bezbarwny - szybkoschnący, 
o wysokim połysku, odporny na promieniowanie 
UV, do nakładania na wszystkie standardowe 
lakiery bazowe (na bazie rozpuszczalnika). Łatwość 
polerowania w połączeniu z płynnością natrysku, 
powoduje, że lakier jest najbardziej odpowiedni 
do napraw miejscowych. Tylko do użytku przez 
profesjonalnych lakierników.
Poj. 500ml

Indeks IC 004009

Lakier bezbarwny - 0,5L
Szybkoschnący lakier akrylowy o trwałym połysku 
do pokrywania powierzchni, przygotowanych i 
nieprzygotowanych, z drewna, metalu, aluminium, 
szkła, kamienia i różnych rodzajów tworzyw 
sztucznych. Lakier bezbarwny jest odporny na 
rdzę i ma doskonałą przyczepność. Jest odporny 
na zarysowania i wstrząsy, a także na działanie 
benzyny, chemikaliów i czynników pogodowych. 
Poj. 500ml

Lakier do malowania silnika - 0,4L
Lakier o dobrych właściwościach wypełniających 
do pokrywania bloków silników. Jest odporny 
na zadrapania i wstrząsy, benzynę, chemikalia i 
wpływy atmosferyczne. Jest elastyczny i odporny na 
zmiany temperatury. Zapobiega powstawaniu rdzy. 
Charakteryzuje się trwałym połyskiem. Zmniejsza 
ryzyko osiadania brudu. 
Poj.400ml

Niebieski 

Indeks IC 004094       

Czerwony 

Indeks IC 004091   
Aluminium 

Indeks IC 004093
Zielony 

Indeks IC 004095

Czarny 

Indeks IC 004092
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Sprayplast 
SPRAYPLAST można stosować na wszystkich gładkich, niechłonnych powierzchniach, takich jak metal, aluminium, tworzywa sztuczne, szkło. Jest odporny 
na oleje, sole, tłuszcze i myjnie automatyczne. Uszkodzenia tj. rysy można również łatwo zlikwidować poprzez zamalowanie ich lakierem SPRAYPLAST. 
SPRAYPLAST można stosować również jako folię ochronną do drzwi wejściowych lub komory bagażnika, jako ochronę przed odpryskami, do stylizacji  
i upiększania. Nadaje się do stosowania na samochody osobowe, ciężarowe, motocykle, rowery, skutery, deskorolki, łyżworolki, przyczepy kempingowe, 
przyczepy i wiele innych zastosowań w obszarze dom i hobby. 

Indeks IC 388033   

Indeks IC 388071     

Indeks IC 388057

Indeks IC 388095         

Indeks IC 412783     

Indeks IC 388040

Indeks IC 388088        

Indeks IC 412776        

Indeks IC 388064

Indeks IC 412752        

Indeks IC 388101        

Indeks IC 388149

Indeks IC 388125       

Indeks IC 388163

Indeks IC 388118     

Indeks IC 388156

Indeks IC  388132      

Czarny mat, Poj. 400ml

Zielony połysk, Poj. 400ml

Biały połysk, Poj. 400ml

Bezbarwny połysk, Poj. 400ml

Żółty fluor mat, Poj. 400ml

Czarny połysk, Poj. 400ml

Pomarańcz połysk  | Poj. 400ml

Czerwony połysk, Poj. 400ml

Antracyt połysk, Poj. 400ml

Niebieski połysk, Poj. 400ml

Indeks IC 388231        Rozpuszczalnik, Poj. 375ml

Czarny mat, Poj. 2x400ml

Zielony połysk, Poj. 2x400ml

Biały połysk, Poj. 2x400ml

Bezbarwny połysk, Poj. 2x400ml

Czarny połysk, Poj. 2x400ml

Pomarańcz połysk, Poj. 2x400ml

Antracyt połysk, Poj. 2x400ml

Poj. 400ml Poj. 375ml 

Poj. 2x400ml
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Zestaw do renowacji lamp samochodowych.

Indeks IC 359248PL     



0RS201-1.5LIndeks IC 0RS230-1.5LIndeks IC

Lakier bezbarwny 
UHS VOC 2:1 komplet - 1,5L
Lakier bezbarwny o doskonałej rozlewności odporny 
na działanie promieni UV. Przeznaczony do aplikacji 
w kabinach lakierniczych. Przeznaczony do nakładania 
na lakiery bazowe wodorozcieńczalne i rozcieńczalnikowe      
0RS201-1.5L - komplet 1,5L
0RS202-5l - lakier 5L

Lakier bezbarwny MS 2:1 Scratch 
Resistant STANDARD 2:1 komplet - 1,5L
Lakier bezbarwny akrylowy o wysokim stopniu rozlewności, zwiększonej 
odporności na zarysowania i promienie UV (nie żółknie). Charakteryzuje 
się odpornością na czynniki chemiczne, mechaniczne i klimatyczne oraz 
wysokim stopniem twardości. Przeznaczony do aplikacji 
w kabinach lakierniczych lub miejscach przystoso-
wanych do lakierowania. Zalecany do nakładania na 
powierzchnie zabezpieczone wcześniej bazami wodnymi 
lub rozpuszczalnikowymi.       
0RS203-1.5L - komplet 1,5L
0RS204-5L - lakier 5L

Lakier bezbarwny 
HS Scratch Resistant 2:1 komplet - 1,5L
Lakier bezbarwny o doskonałej rozlewności i zwiększonej odporności 
na zarysowania. Charakteryzuje się także wysokim stopniem twardości, 
odpornością na promieniowanie UV (nie żółknie) oraz odpornością na 
czynniki chemiczne i klimatyczne. Przeznaczony do aplika-
cji w kabinach lakierniczych na lakiery bazowe wodoroz-
cieńczalne i rozcieńczalnikowe
0RS207-1.5L - lakier standartowy komplet 1,5L 
0RS210-1.5L - lakier szybki 1,5L
0RS208-5L - lakier standardowy 5L  
0RS210-5L - lakier bezbarwny szybki 5L

Lakier bezbarwny szybki 
UHS/R VOC 2:1 komplet - 1,5L
Szybkoschnący dwuskładnikowy lakier akrylowy klasy 
UHS o wysokiej zawartości części stałych. Bardzo krótki 
czas schnięcia i wysoka twardość początkowa umożli-
wiają polerowanie już po 15 min. w 60oC lub 4h w 20oC. 
Lakier ma bardzo dobrą rozlewność i wysoki połysk. Jest 
odporny na czynniki chemiczne i pogodowe. Przeznaczo-
ny do nakładania na lakiery bazowe wodorozcieńczalne i 
rozcieńczalnikowe.

0RS205-1.5LIndeks IC

Lakier bezbarwny MS Scratch Resistant 
szybki 2:1 komplet - 1,5L
Lakier bezbarwny akrylowy o wysokim stopniu rozlewności, szybkim 
czasie schnięcia, zwiększonej odporności na zarysowania i promienie 
UV (nie żółknie). Charakteryzuje się odpornością na czynniki chemiczne, 
mechaniczne i klimatyczne oraz wysokim stopniem 
twardości. Przeznaczony do aplikacji w kabinach lakier-
niczych lub miejscach przystosowanych do lakierowania. 
Zalecany do nakładania na powierzchnie zabezpieczone 
wcześniej bazami wodnymi lub rozpuszczalnikowymi.
0RS205-1.5L - komplet 1,5L 
0RS206-5L - lakier 5L

0RS203-1.5LIndeks IC0RS207-1.5LIndeks IC

1101-05-0005EIndeks IC

Lakier bezbarwny MS
2-komponentowy akrylowy lakier bezbarwny MS o dużej odporności na 
zarysowania przeznaczony do napraw samochodowych.
1101-05-0006E - utwardzacz do lakieru
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50412748Indeks IC

50412518Indeks IC

50410664Indeks IC

50418370Indeks IC

923-115 Glasurit®  
Lakier bezbarwny HS uniwersalny
Uniwersalny lakier bezbarwny HS do pokrywania lakierów 
bazowych. Wysoki udział ciał stałych, brak tendencji do 
zacieków, szybkie schnięcie, doskonała twardość, świetna 
rozlewność i polerowalność.  
Schnięcie 30 min w 60°C, wysycha również w 20°C. 
Proporcja mieszania 2:1 + 10%.
50412748 - lakier bezbarwny 923-115 1L
50412855 - lakier bezbarwny 923-115 5L

923-610 Glasurit®  
Lakier bezbarwny szybkoschnący VOC
Szybkoschnący lakier bezbarwny VOC z cechą samona-
prawy małych rys. Zastosowanie od zaprawek po całe 
boki i pokrywy bez ryzyka utraty połysku. Doskonała 
rozlewność, łatwy w nakładaniu. Brak tendencji do zacie-
ków. Świetny połysk i tylko 10 minut schnięcia w 60° C. 
Wysycha również w 20° C. Proporcja mieszania 3-1-1.  
50412518 - lakier bezbarwny 923-610 1L
50412506 - lakier bezbarwny  923-610 -5L

923-135 Glasurit®  
Lakier bezbarwny HS Racing
Szybkoschnący lakier bezbarwny VOC do pokrywania 
lakierów bazowych. Idealny do lakierowania pojedyn-
czych elementów oraz do napraw punktowych. Szybko 
wysycha , brak tendencji do zacieków. Mimo krótkiego 
czasu schnięcia zachowuje połysk.  
Schnięcie 15 min w 60°C, wysycha również w 20°C.  
Proporcja mieszania 2:1 + 10%.
50410664 - lakier bezbarwny 923-135 1L
50410597 - lakier bezbarwny 923-135 5L

923-625 Glasurit®  
Uniwersalny lakier bezbarwny VOC
Uniwersalny lakier bezbarwny VOC najwyższej klasy z 
cechą samonaprawy małych rys. Zastosowanie od po-
jedyńczych elementów do całych samochodów. Bardzo 
łatwy w nakładaniu, świetna rozlewność i połysk. Brak 
tendencji do zacieków.  
Schnięcie 25 minut w 60° C, wysycha również w 20° C. 
Proporcja mieszania 3-1-1.
50418370 - lakier bezbarwny 923-625 5L 



0RS222-0.4LIndeks IC

Lakier akrylowy 
czarny połysk aerozol - 0,4L

Lakier bezbarwny
aerozol - 0.4L

Lakier żaroodporny 
srebrny aerozol - 0,4L

Lakier srebrny 
do felg aerozol - 0,4L

Lakier żaroodporny 
czarny aerozol - 0,4L

Lakier akrylowy 
czarny mat aerozol - 0,4L 
Wysokiej jakości, szybkoschnący lakier akrylowy w aerozolu. 
Charakteryzuje się on bardzo dobrą przyczepnością i wysoką 
odpornością na warunki atmosferyczne.

0RS209-0.4LIndeks IC

0RS220-0.4LIndeks IC 0RS221-0.4LIndeks IC

0RS223-0.4LIndeks IC

0RS224-0.4LIndeks IC

1101-04-0004EIndeks IC

Lakier bezbarwny HS
Wysokiej jakości 2-komponentowy akrylowy lakier 
bezbarwny do szybkich napraw samochodowych  
o niskiej zawartości związków lotnych.
1101-04-0006E - utwardzacz do lakieru

Lakier uniwersalny - 0,5L
Szybkoschnący lakier akrylowy o doskonałym stopniu 
pokrycia i przyczepności do pokrywanych powierzchni. 
Do stosowania na przygotowane i nieprzygotowane 
powierzchnie z drewna, metalu, szkła i różnych tworzywach 
sztucznych. Jest odporny na działanie benzyny, chemikaliów 
i czynników pogodowych, a także na blaknięcie i 
promieniowanie UV.
Poj. 500ml

Czarny połysk

Indeks IC 004005       

Biały mat

Indeks IC 004002     
Czarny mat

Indeks IC 004006

Biały połysk

Indeks IC 004004

** Zdjęcie prezentuje wersje limitowaną,  
      która z czasem może ulec zmianom

Rallye srebrna felga** - 0,6L
Szybkoschnący lakier akrylowy o trwałym połysku do de-
koracji i naprawy obręczy stalowych i z metali lekkich oraz 
kołpaków. Charakteryzuje się wysokim stopniem pokrycia, 
doskonałą przyczepnością i dobrą twardością powierzch-
ni. Ponadto spray jest odporny na zużycie i zadrapania.
Poj. 600ml

Indeks IC 604007

Lakier do felg - 0,5L
Szybkoschnący lakier akrylowy o trwałym połysku do 
dekoracji i naprawy obręczy stalowych i z metali lekkich oraz 
kołpaków. Charakteryzuje się wysokim stopniem pokrycia, 
doskonałą przyczepnością i dobrą twardością powierzchni. 
Ponadto spray jest odporny na zużycie i zadrapania. 

Czarny połysk, Poj. 500ml

Indeks IC 004018        

Biały, Poj. 500ml

Indeks IC 004004     

Czarny mat , Poj. 500ml

Indeks IC 004019

Srebrny, Poj. 500ml

Indeks IC 004007     
Złoty, Poj. 500ml

Indeks IC 004008        
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0RS305-0.9LIndeks IC

0RS325-0.9LIndeks IC

0RS307-0.7LIndeks IC

Utwardzacz do podkładu akrylowego 
wypełniającego 4:1 
STANDARD - 0,9L
Utwardzacz do podkładu akrylowego 
wypełniającego 4:1 standard.
Pojemność 0,9 litra.

Utwardzacz do lakieru 
bezbarwnego MS 
STANDARD - 2,5L
Utwardzacz do lakieru bezbarwnego 2:1 MS 
standard pojemność 2,5 litra.

Utwardzacz do lakieru 
bezbarwnego MS szybki - 
2,5L
Utwardzacz do lakieru bezbarwnego 2:1 MS 
szybki pojemność 2,5 litra.

50412084Indeks IC

0RS301-2.5LIndeks IC

50411392Indeks IC

50411349Indeks IC 50411397Indeks IC

0RS304-2.5LIndeks IC

0RS308-2.5LIndeks IC

929-61/63 Glasurit®  
Utwardzacz do lakierów bezbarwnych VOC
Utwardzacz szybki / normalny do lakierów 
bezbarwnych pasujący do Glasurit 923-610  
oraz Glasurit 923-625.
50412084 - utwardzacz do lakierów szybki 929-61 1L 
50412006 - utwardzacz do lakierów szybki 929-61 2.5L  
50412128 - utwardzacz do lakierów standard 929-63 1L
50412070 - utwardzacz do lakierów standard 929-63 5L

Utwardzacz do lakieru 
bezbarwnego UHS - 2,5L
Utwardzacz do lakieru bezbarwnego 2:1 UHS 
standard pojemność 2,5 litra.

925-55 Glasurit®
Utwardzacz do podkładów, szybki
Utwardzacz szybki do podkładów 929-55.  
Pasujący do podkładów Glasurit 285-700/730/790 
oraz podkładów Glasurit 285-31/38/49.
50411392 - utwardzacz 929-55 0.5L
50411393 - utwardzacz 929-55 1L
50411380 - utwardzacz 929-55 2.5L

965-60 Glasurit® 
Utwardzacz epoksydowy
Utwardzacz do podkładu epoksydowego 801-72.

929-31/33 Glasurit®
Utwardzacz do lakierów bezbarwnych
Utwardzacz szybki / normalny do lakierów bezbarwnych pasujący  
do Glasurit 923-115 oraz Glasurit 923-135.
50411397 - utwardzacz szybki 929-31 0.5L
50411442 - utwardzacz szybki 929-31 2.5L
50411434 - utwardzacz standard 929-33 0.5L
50411444 - utwardzacz standard 929-33 1L
50411433 - utwardzacz standard 929-33 2.5L  

Utwardzacz do lakieru 
bezbarwnego HS 
STANDARD - 2,5L
Utwardzacz do lakieru bezbarwnego 2:1 HS 
standardowy pojemność 2,5 litra.

Utwardzacz do lakieru 
bezbarwnego HS wolny - 2,5L
Utwardzacz do lakieru bezbarwnego 2:1 HS 
wolny pojemność 2,5 litra.

Utwardzacz do szybkiego 
podkładu akrylowego 
wypełniającego nowa 
formuła 4:1 - 0,9L
Utwardzacz do szybkiego podkładu akrylowego 
wypełniającego nowa formuła 4:1.
Pojemność 0,9 litra.

Utwardzacz do podkładu akrylowego 
wysokowypełniającego 5:1 
- 0,7L
Utwardzacz do podkładu akrylowego 
wysokowypełniającego 5:1.
Pojemność 0,7 litra.

0RS302-2.5LIndeks IC

0RS303-2.5LIndeks IC
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0RS-FU001-X05Indeks IC

0RS-FU003-X05Indeks IC

0RS-WU004-X10Indeks IC

0RS-FU002-X10Indeks IC

0RS310-0.5LIndeks IC

Utwardzacz do żywicy 
epoksydowej 0,1L

Utwardzacz do bazy 
ProfiRS FU001 - 0,5L
Utwardzacz do bazy ProfiRS FU001. 
Pojemność 0,5 litra.

Utwardzacz 
do akrylu ProfiRS FU003 - 
0,5L
Utwardzacz do akrylu ProfiRS FU003 0,5 Litra.

Utwardzacz 
do lakieru HS420 - 0,5L
Utwardzacz do lakieru bezbarwnego HS420 
pojemność 0,5 litra.

Utwardzacz 
do Epoxy Primer - 1L
Utwardzacz WU004 do Epoxy Primer 1 Litr.

Utwardzacz
do bazy ProfiRS FU002 - 1L
Utwardzacz do bazy ProfiRS FU002.
Pojemność 1 litr.

Utwardzacz 
do żywicy poliestrowej - 0,5L
Utwardzacz do żywicy poliestrowej 45 gram.

0RS311-0.5LIndeks IC

1101-04-0006E Indeks IC
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1101-05-0006E Indeks IC

50411585Indeks IC 50435906Indeks IC

Utwardzacz do lakieru MS 
- 0,5L
Utwardzacz do lakieru bezbarwnego MS 
pojemność 0,5 Litra.

523-15 Glasurit®  
Przyspieszacz 
Przyspieszacz schnięcia do lakierów  
i podkładów. Redukuje czas odparowania, 
schnięcia lakierów i podkładów. Nie powoduje 
utraty połysku lakierów bezbarwnych. 
Zastępuje w mieszance lakieru lub podkładu 
oryginalny rozcieńczalnik. 

523-65 Glasurit®
Dodatek do suszenia na powietrzu
Przyspieszacz schnięcia „na powietrzu”  
do lakierów bezbarwnych. Redukuje znacząco 
czas schnięcia lakierów bezbarwnych w temp. 
około 20oC nawet do 2h. Lakier jest odporny 
na wklejanie się pyłków już po 10 minutach. 
Zastępuje w mieszance lakieru  oryginalny 
rozcieńczalnik.

50411423Indeks IC 0RS308-1LIndeks IC

352-230 Glasurit® 
Aktywator do podkładu 283-150 
Rozcieńczalnik do gruntu wytrawiającego 283-150.

Aktywator do gruntu reaktywnego 
pojemność 1L
Aktywator do Gruntu Reaktywnego pojemność 1 litr.
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0RS-FR900-X10Indeks IC

50411597Indeks IC 50411631Indeks IC

50411798Indeks IC50411592Indeks IC

0RS403-5LIndeks IC

0RS401-1LIndeks IC

0RS-FR930-X10Indeks IC

0RS402-5LIndeks IC

Rozcieńczalnik do bazy 
ProfiRS standard FR900 - 1L
Rozcieńczalnik do bazy ProfiRS standard FR900 1 
Litr.

90-M50 Glasurit® 
Żywica do cieniowania Linii 90
Dodatek ułatwiający cieniowanie lakierów 
metalizowanych Linii 90. Zalecany do stosowania przy 
cieniowaniu trudnych kolorów. 

352-500 Glasurit® 
Dodatek do cieniowania Spot-Blender
Spot blender. Do zakończeń zaprawek  
z lakieru bezbarwnego. Pozwala uzyskać 
niewidoczne zakończenie zaprawki nawet 
bez polerowania po wysuszeniu. 

Rozcieńczalnik 
do bazy uniwersalny - 5L
Rozcienczalnik przystosowany do rozcieńczania lakierów 
bazowych 
0RS403-5L - opakowanie 5L
0RS404-1L - opakowanie 1L

Rozcienczalnik do 
podkładów akrylowych 1L
Rozcienczalnik do podkładów akrylowych 
pojemność 1 Litr.

Rozcieńczalnik do bazy 
ProfiRS wolny R930 - 1L
Rozcieńczalnik do bazy 
ProfiRS wolny FR930 1 Litr.

Rozcieńczalnik do wyrobów 
akrylowych uniwersalny - 5L
Rozcieńczalnik przystosowany do rozcieńczania 
wszystkich wyrobów akrylowych- lakierów 
bezbarwnych i podkładów.   
0RS402-5L - opakowanie 5L   
0RS402-1L - opakowanie 1L

352-30/10 Glasurit® 
Rozcieńczalnik do lakierów i podkładów
Rozcieńczalnik do lakierów i podkładów szybki/standard pasujący do 
podkładu Glasurit 285-700/730/790, podkładu Glasurit 285-31/38/49, 
epoksydu Glasurit 801-72, lakieru bezbarwnego 
Glasurit 929-610/625.
50411597 - rozcieńczalnik szybki 352-10 5L
50411603 - rozcieńczalnik standard 352-30 5L

352-91/216 Glasurit® 
Rozcieńczalnik do lakierów i podkładów
Rozcieńczalnik do lakierów i podkładów standard / wolny pasujący 
do epoksydu Glasurit 801-72 oraz lakieru bezbarwnego Glasurit 923-115/135.
50411564 - rozcieńczalnik standard 352-91 1L
50411580 - rozcieńczalnik standard 352-91 5L
50411631 - rozieńczalnik wolny 352-216 1L
50411534 - rozieńczalnik wolny  352-216 5L

1101-08-0008EIndeks IC

Rozcieńczalnik
rozcieńczalnik do podkładów akrylowych  5L

0RS405-1LIndeks IC

Rozcieńczalnik do cieniowania 
do lakieru bezbarwnego 1L
Spotblender jest specjalnym produktem do wyrównywania optycznych różnic barwy w miejscu przejścia pomiędzy starą i 
nową powłoką lakierową. Opakowanie 1 litr.
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50412058Indeks IC

50412059Indeks IC

50411551Indeks IC

0RS501-5LIndeks IC

0RS406-0.4LIndeks IC

700-1 Glasurit®  
Zmywacz
Zmywacz pod lakiery wodne.

700-10 Glasurit®  
Zmywacz silikonów VOC
Zmywacz przygotowawczy, wodny. 
Doskonały do przemywania powierzchni 
podczas prac przygotowawczych.

541-30 Glasurit®
Uniwersalny zmywacz do tworzyw
Zmywacz przygotowawczy do tworzyw sztucznych.  
Oczyszcza gołe tworzywa przed gruntowaniem.

Odtłuszczacz / zmywacz silikonowy 
STANDARD - 5L
Środek odtłuszczający rozpuszczalnikowy 
do czyszczenia powierzchni przeznaczonych 
do renowacji. Usuwa z powierzchni 
przeznaczonych do lakierowania pozostałości 
smoły, smarów i silikonów. Może być 
używany do przygotowania powierzchni z 
tworzyw sztucznych odpornych na działanie 
rozpuszczalników 
0RS501-5L - opakowanie 5 L
0RS501-1L - opakowanie 1 L

Preparat do usuwania starych powłok 
farb i lakierów aerozol - 0,4L
Preparat do chemicznego usuwania farb i lakierów. 
Przeznaczony do usuwania: gruntów, podkładów, farb
i lakierów nawierzchniowych, emalii oraz poliuretanów 
z metalu, szkła, płytek ceramicznych, betonu, cegły 
i drewna. Preparat nie jest żrący i spłukiwany przy pomocy 
rozpuszczalnika lub wody. 

50411561Indeks IC

541-5 Glasurit® 
Zmywacz silikonu i wosku
Zmywacz wstępny. Zalecany do oczyszczenia podłoża przed pracą. 
Usuwa tłuszcze, silikony, smołę.
50411561 - zmywacz 541-5 1L
50411458 - zmywacz 541-5 5L

0RS-BLEND-X10Indeks IC

ProfiRS Spot Blender
ProfiRS Dodatek ProfiRS Blender 1 litr .Ułatwiający cieniowanie trudnych 
kolorów.

1101-08-0009EIndeks IC

Zmywacz antysilikonowy
Zmywacz antysilikonowy.
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LOC TEROSTAT 9120 MS GR.Indeks IC

LOC 5010 TR 175MLIndeks IC

LOC TEROSON MS 9220 BKIndeks IC

0RS601-310MLIndeks IC 80040301Indeks IC

LOC TEROKAL 5055Indeks IC

LOC TEROS. 9320 MS GYIndeks IC

TEROSON MS 9120 
Masa MS do uszczelniania szwów i złączy oraz klejenia elementów  
z tworzyw sztucznych pod lakiery konwencjonalne. 
Kolor szary, biały i czarny.
LOC TEROSTAT 9120 MS GR. - kolor szary
LOC TEROSTAT 9120 MS WH. - kolor biały
LOC TEROSTAT 9120 MS BL. - kolor czar

TEROSON EP 5010 TR
2K klej epoksydowy do odbudowywania elementów karoserii ze stali  
i aluminium, tzw. ZAMIENNIK CYNY LUTOWNICZEJ.

TEROSON MS 9220 BK
Produkt do uszczelniania szwów i złączy oraz elastycznego klejenia różnych materiałów (stali 
nierdzewnej, aluminium, innych metali, tworzyw sztucznych, itp). Odporny na starzenie i czynniki 
atmosferyczne, w tym promieniowanie UV. Kolor czarny.
LOC TEROSON MS 9220 BK 80ML - opakowanie 80ml
LOC TEROSON MS 9220 BK 310ML - opakowanie 310ml

Poliuretanowa masa uszczelniająca 
biała kartusza - 310ml
Jednoskładnikowe poliuretanowe szczeliwo posiadające bardzo dobrą 
przyczepność do zagruntowanej i lakierowanej blachy oraz do stali 
nierdzewnej, aluminium, szkła, większości tworzyw sztucznych i betonu. 
Służy do uszczelniania połączeń spawanych i zgrzewanych blach 
karoserii samochodowych. Może być pokrywane wszystkimi typami 
lakierów samochodowych.   
0RS601 - 310ML - kolor biały 
0RS602 - 310ML - kolor szary        
0RS603 - 310ML - kolor czarny

Poliuretanowa masa uszczelniająca 
biała APP-PU 50 kartusza - 310ml
Jednoskładnikowe poliuretanowe szczeliwo posiadające bardzo dobrą 
przyczepność do zagruntowanej i lakierowanej blachy oraz do stali 
nierdzewnej, aluminium, szkła, większości tworzyw sztucznych i betonu. 
Służy do uszczelniania połączeń spawanych i zgrzewanych blach 
karoserii samochodowych. Może być pokrywane wszystkimi typami 
lakierów samochodowych    
80040301 - kolor biały     
80040302 - kolor szary       
80040303 - kolor czarny

Masa klejąco-uszczelniająca do 
nanoszenia pędzlem SEAL 10 - 1kg
Jednoskładnikowa masa uszczelniająca na bazie kauczuku 
syntetycznego, długotrwale zachowująca elastyczność, posiadająca 
bardzo dobrą przyczepność do surowej, zagruntowanej i lakierowanej 
blachy. Służy do uszczelniania miejsc połączeń spawanych i zgrzewanych 
blach karoserii samochodowych. Odporna na wodę i oleje mineralne. 
Może być pokrywana wszystkimi typami 
lakierów samochodowych

Masa klejąco-uszczelniająca do 
nanoszenia pędzlem SEAL 12 - 1 kg
Szybkoschnącą, jednoskładnikową, trwale elastyczną kauczukową 
masą uszczelniającą do nanoszenia pędzlem. Przeznaczona do 
stosowania podczas napraw blacharsko-lakierniczych na surowych 
i zagruntowanych blachach karoseryjnych oraz powierzchniach 
pomalowanych podkładami i farbami nawierzchniowymi.  
Po wyschnięciu można ją pokrywać 
jedno i dwukomponentowymi lakierami 
nawierzchniowymi stosowanymi do napraw 
i renowacji karoserii samochodowych. 
Odporność termiczna: od -30°C do +80°C. 
Wydajność: 400-600 g/m2. 

TEROSON EP 5055
2K klej epoksydowy do klejenia blach odporny na uderzenia. 
Doskonały do klejenia np. poszycia dachu i paneli bocznych. 
Łatwa aplikacja.

TEROSON MS 9320 GY/OC/BK
Natryskowa masa uszczelniająca do odtwarzania płaskich i szerokich 
ściegów z teksturą OEM pod lakiery konwencjonalne występuje w 
kolorach: czarny, biały i ochra.
LOC TEROS. 9320 MS GY - kolor szary
LOC TEROS. 9320 MS OC - kolor ochra
LOC TEROS. 9320 MS BK - kolor czarny

80040101Indeks IC 80040105Indeks IC
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LOC TEROTEX-R2000HSIndeks IC

LOC UBS SPRAY BKIndeks IC LOC TEROSON SB 3120 Indeks IC

LOC TEROSON SB S3000 WHIndeks IC

TECTYL BODYSAFE 600MLIndeks IC

0RS708-1LIndeks IC

TECTYL 190 GREY 1LIndeks IC

TECTYL 506 25LIndeks IC

TEROSON RB R2000 HS WH
Powłoka do zabezpieczania podwozia.
Pozwala odtworzyć oryginalną teksturę OEM.
Można lakierować.
LOC TEROTEX-R2000HS/B - kolor biały                                                       
LOC TEROTEX-R2000HS  - kolor czarny

TEROSON SB 3140 BK/WH
Szybkoschnąca masa w aerozolu do ochrony przed
korozją i uderzeniami kamieniami. Odporna na ścieranie.
Może być lakierowana. Kolor czarny/biały.
LOC UBS SPRAY BK - kolor czarny
LOC UBS SPRAY WH - kolor biały

TEROSON SB 3120
Ochronna powłoka podwoziowa w aerozolu. Szczególnie 
zalecana do wtórnego zabezpieczania wszystkich trudno 
dostępnych obszarów. Kolor czarny.

TEROSON SB S3000
Produkt na bazie żywicy syntetycznej do zabezpieczania 
widocznych cześci pojazdów przed ścieraniem. Pozwala 
odtworzyć różne rodzaje tekstury OEM na zderzakach, 
progach, panelach bocznych, podwoziu. Można lakierować.
LOC TEROSON SB S3000 WH - jasny kolor
LOC TEROSON SB S3000 BK - kolor czarny

Bitumiczny środek do ochrony 
karoserii - 0,6L
Czarny środek bitumiczny do ochrony antykorozyjnej. 
Idealny do podwozi samochodowych oraz zbiorników 
paliwa, linii gazowych, linek hamulca awaryjnego oraz 
przewodów hamulca hydraulicznego. Utwardza się tworząc 
dość solidną, czarną, odporną, twardą powłokę.
Występuje w trzech pojemnościach       
TECTYL BODYSAFE 5L - pojemność 5 litrów
TECTYL BODYSAFE V.C 1L - pojemność 1 litr 
TECTYL BODYSAFE 600ML - pojemność 600 ml (aerozol)

Baranek do ochrony karoserii - 1L
Środek UBS do ochrony karoserii przed korozją i 
uderzeniami kamieni. Przeznaczony do zabezpieczenia 
przedniego i tylnnego pasa, progów, spoilerów, błotników, 
drzwi jak również dolnych partii karoserii. Może być 
pokrywany wszystkimi typami nawierzchniowych lakierów 
samochodowych.         
0RS706-1L - pod pistolet kolor biały 1L
0RS707-1L - pod pistolet kolor szary 1L
0RS708-1L - pod pistolet kolor czarny 1L

Baranek do ochrony karoserii - 1L
Idealna ochrona przed korozją oraz uszkodzeniami ściernymi 
do podwozi samochodów osobowych, ciężarowych, 
przyczep itp. Tectyl 190 jest środkiem szybkoschnącym i 
można na niego nakładać powłoki lakiernicze. Dostępny w 
kolorze szarym lub czarnym, środek na bazie gumy-żywicy, 
utwardza się tworząc mocną, odporną i twardą powłokę.
Występuje w dwuch kolorach i pojemnościach
TECTYL 190 BLACK 1L - Kolor czarny pojemność 1 litr   
TECTYL 190 BLACK 500ML -  Kolor czarny pojemność 500 ml 

(aerozol) 
TECTYL 190 GREY 1L - Kolor szary pojemność 1 litr
TECTYL 190 GREY 500ML -  Kolor szary pojemność 500 ml 

(aerozol)

Olejowy środek antykorozyjny - 25L
Jako uniwersalny inhibitor korozji Tectyl Multi Purpose/506 nie ma sobie 
równych. Bardzo skuteczny środek o właściwościach hydrofobowych, 
odpowiedni do szerokiego wachlarza zastosowań, takich jak 
zabezpieczenia antykorozyjne pojazdów oraz ochrona 
maszyn i części podczas przechowywania. Tectyl 
Multi Purpose/506 tworzy pomarańczową, woskową, 
przezroczystą twardą powłokę.
TECTYL 506 20l -  20l                                                                              
TECTYL 506 25L  -25

0RS705-0.5LIndeks IC

Baranek do ochrony karoserii 
U200 UBS - 1L
Środek na bazie żywic syntetycznych i kauczuku do 
ochrony karoserii przed korozją i uderzeniami kamieni. 
Przeznaczony do pokrywania elementów karoserii takich 
jak: przedni i tylny pas, progi, spoilery, błotniki, drzwi jak 
również dolnych partii karoserii. Jest trwale elastyczny, 
posiada właściwości wygłuszające. Może być pokrywany 
wszystkimi typami nawierzchniowych lakierów 
samochodowych.     
80050101 - kolor czarny 1L             
80050102 - kolor szary 1L             
80050103 - kolor biały 1L

Baranek do ochrony karoserii - 
0,5L
Środek UBS do ochrony karoserii przed korozją i 
uderzeniami kamieni. Przeznaczony do zabezpieczenia 
przedniego i tylnnego pasa, progów, spoilerów, błotników, 
drzwi jak również dolnych partii karoserii. Może być 
pokrywany wszystkimi typami nawierzchniowych lakierów 
samochodowych.   
0RS705-0.5L - aerozol kolor czarny 0.5l
0RS703-0.5L  -aerozol kolor biały 0.5l 
0RS704-0.5L aerozol kolor szary 0.5l

80050101Indeks IC
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80050110Indeks IC

80050802Indeks IC

80050204Indeks IC

80050601Indeks IC

Baranek do ochrony karoserii 
U210UBS 2w1  - 1L
Trwale elastyczna masa natryskowa wyprodukowana na bazie żywic 
syntetycznych  
i kauczuku. Dzięki dużej zawartości ciał stałych  
nie zmienia struktury powierzchni po 
wyschnięciu. Przeznaczona jest do odtwarzania 
optycznie oryginalnej, fabrycznej faktury 
natryskowego uszczelnienia spoin spawalniczych 
oraz do wygłuszania podwozi samochodów 
osobowych i autobusów. Posiada bardzo dobre 
właściwości antykorozyjne. Po wyschnięciu 
jest pokrywalna wszystkimi typami lakierów 
nawierzchniowych.       
80050110 - kolor czarny - 1L  
80050111 - kolor szary - 1L 
80050112 - kolor biały - 1L

Masa do zabezpieczania podwozia na 
pędzel B 120 Autobit - 2,5kg
Masa bitumiczna o właściwościach antykorozyjnych i wygłuszających 
do zabezpieczania podwozi samochodów, tworząca trwale elastyczną, 
termoizolacyjną warstwę zabezpieczającą przed wpływem warunków 
atmosferycznych. Zalecana jest do ochrony przed uderzeniami kamieni 
w nadkolach jak również 
do poprawiania i naprawy 
istniejących zabezpieczeń 
antykorozyjnych. Może być 
nakła-dana pędzlem lub 
szpachelką do grubości 4mm. 

Baranek do ochrony karoserii 
U200 UBS aerozol - 0,5L
Środek w aerozolu na bazie żywic syntetycznych i kauczuku stosownay 
do poprawy zabezpieczenia antykorozyjnego 
i ochrony karoserii przed uderzeniami 
kamieni. Przeznaczony do pokrywania 
dolnych elementów karoserii, przedniego i 
tylnego pasa, progów, błotników i drzwi. Jest 
wygodny w użyciu. Służy do miejscowych 
napraw i poprawek uszkodzonych powłok 
zabezpieczających po naprawach blacharsko-
lakierniczych. Jest trwale elastyczny, posiada 
właściwości wygłuszające. Może być pokrywany 
wszystkimi typami nawierzchniowych lakierów 
samochodowych.    
80050204 - kolor czarny - 500ml                      
80050205 - kolor szary - 500ml          
80050206 - kolor biały - 500ml

Bitumiczny środek do 
ochrony karoserii 
B100 Autobit - 1 L
Natryskowa masa bitumiczna o właściwościach 
antykorozyjnych 
i wygłuszających do długotrwałej ochrony 
antykorozyjnej podwozi samochodów 
osobowych, autobusów, pojazdów ciężarowych 
i maszyn budowlanych. Tworzy trwale elastyczną, 
termoizolacyjną warstwę zabezpieczającą 
przed wpływem warunków atmosferycznych. 
Przeznaczona jest do wykonywania nowych 
zabezpieczeń antykorozyjnych podwozi. 
Zalecany jest do ochrony przed uderzeniami 
kamieni w nadkolach jak również do napraw 
istniejących zabezpieczeń antykorozyjnych.

TEROSON WX 400
Preparat do ochrony profili zamkniętych przed 
korozją. Produkt daje się bardzo dobrze rozpylać, 
ma wyśmienite właściwości pełzania i wnikania w 
trudno dostępne miejsca (np. punkty zgrzewania 
blach). Po wyschnięciu, tworzy plastyczną, 
lepką, wypierającą wodę warstwę ochronną o 
przezroczystej, beżowej barwie.

Środek do zabezpieczenia 
profili zamkniętych - 1L
Idealny do zabezpieczania pustych w środku części 
samochodowych, na przykład paneli drzwi, podłużnic 
bocznych i ram. Ten produkt naftowy na bazie wosku 
jest przeznaczony do głębokiej penetracji szczelin  
w celu zapobiegania korozji. Należy pamiętać, aby 
zwrócić szczególną uwagę na miejsca, w których może 
zbierać się woda, takie jak narożniki i szwy. Tectyl ML 
jest również dostępny 
z końcówką zawierającą specjalną dyszę przeznaczoną 
do aplikacji w trudnodostępnych miejscach.
Występuje w trzech pojemnościach
TECTYL ML 5L - pojemność 5 litrów
TECTYL ML 1L - pojemność 1 litr 
TECTYL ML 600ML - pojemność 600 ml (aerozol)

TECTYL ML 1LIndeks ICLOC TEROTEX-HV400 16965QIndeks IC
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0RS701-0.5LIndeks IC

80050301Indeks IC

0RS701-1LIndeks IC

80050405Indeks IC

Środek do zabezpieczenia profili 
zamkniętych 
kolor bursztyn - 0,5L
Trwale elastyczny preparat na bazie wosku 
i specjalnych dodatków impregnacyjnych. 
Przeznaczony jest do zabezpieczania 
antykorozyjnego profili zamkniętych oraz trudno 
dostępnych miejsc karoserii samochodowych 
takich jak: belki nadwozia i drzwi oraz komory 
silnika i bagażnika. Posiada właściwości 
penetrujące i wypierające wodę. Przeznaczony 
jest do naprawy i konserwacji fabrycznego 
zabezpieczeniaprofili zamkniętych. Stosowany 
również do uzupełniania ochrony antykorozyjnej 
po naprawach blacharsko lakierniczych.  
0RS701 - 0.5L - aerozol kolor bursztynowy 500 ml
0RS702 - 0.5L - aerozol kolor przeźroczysty 500 
ml 

Środek do zabezpieczania profili 
zamkniętych F 400 Profil 
- 1L 
Trwale elastyczny preparat na bazie wosku 
i specjalnych dodatków impregnacyjnych. 
Przeznaczony jest do zabezpieczania 
antykorozyjnego profili zamkniętych oraz trudno 
dostępnych 
miejsc karoserii samochodowych takich jak: 
belki nadwozia i drzwi oraz komory silnika 
i bagażnika. Posiada właściwości penetrujące 
i wypierające wodę. Przeznaczony jest 
do naprawy i konserwacji fabrycznego 
zabezpieczenia profili zamkniętych. Stosowany 
również do uzupełniania ochrony antykorozyjnej 
po naprawach blacharsko lakierniczych.             
80050301 - kolor bursztynowy - 1 L                  
80050302 - kolor przeźroczysty - 1 L

Środek do zabezpieczenia profili 
zamkniętych 
kolor bursztyn - 1L
Trwale elastyczny preparat na bazie wosku 
i specjalnych dodatków impregnacyjnych. 
Przeznaczony jest do zabezpieczania 
antykorozyjnego profili zamkniętych oraz trudno 
dostępnych miejsc karoserii samochodowych 
takich jak: belki nadwozia i drzwi oraz komory 
silnika i bagażnika. Posiada właściwości 
penetrujące i wypierające wodę. Przeznaczony 
jest do naprawy i konserwacji fabrycznego 
zabezpieczeniaprofili zamkniętych. Stosowany 
również do uzupełniania ochrony antykorozyjnej 
po naprawach blacharsko lakierniczych.  
0RS701-1L - pod pistolet kolor bursztynowy 1 L
0RS702-1L - pod pistolet kolor przeźroczysty 1 L

Środek do zabezpieczania 
profili zamkniętych F410 
kolor bursztyn 
Środek jest antykorozyjnym, trwale elastycznym 
preparatem na bazie wosku i dodatków 
impregnacyjnych do zabezpieczania profili 
zamkniętych oraz trudno dostępnych miejsc 
karoserii samochodowych. Penetruje i wypiera 
wodę. Po odparowaniu rozpuszczalnika tworzy 
ciągłą, elastyczną i lepką powłokę ochronną.
80050405 - pod pistolet 1 L 
80050401 - aerozol 500 ml

Preparat do czyszczenia i zabezpieczania powierzchni 
chromowanych, aluminiowych  
i stalowe VALVOLINE - 0,4L
Środek antykorozyjny na bazie żywicy, bezbarwny. Tectyl Glashelder/Klar można nakładać na narzędzia: 
ogrodnicze, gospodarcze, motoryzacyjne, morskie i przemysłowe. Jest również doskonałym środkiem o 
właściwościach hydrofobowych nadającym się do nakładania na przewody elektryczne w pojazdach silnikowych.

GLASKAR/GLASHEDER 366 0,4Indeks IC
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460901/80050902PIndeks IC

460902/80050901PIndeks IC

Samoprzylepna bitumiczna 
mata wygłuszająca 
– twarda 
wymiary 250 mm x 500 mm 
Samoprzylepna mata bitumiczna o wysokich zdolnościach 
wyciszających. W samochodach przeznaczona do zmniejszania wibracji 
i drgań. Zwiększa sztywności dużych płatów blachy oraz redukuje 
hałas przenikający do wnętrza kabiny poprzez drzwi i boczne elementy 
oblachowania. Może być pokrywana wszystkimi rodzajami lakierów 
samochodowych.

Samoprzylepna 
mata wygłuszająca 
- aluminium 
wymiary 500 mm x 500 mm
Samoprzylepna mata bitumiczna z warstwą aluminium o wysokich 
zdolnościach wygłuszających. W samochodach przeznaczona do 
redukcji hałasu przenikającego z komory silnika.

Samoprzylepna bitumiczna 
mata wygłuszająca 
– miękka 
wymiar 500 mm x 500 mm    
Samoprzylepna mata bitumiczna o wysokiej zdolności wyciszającej 
i dużej elastyczności, pozwalająca optymalnie dopasować się do kształtu 
powierzchni. W samochodach przeznaczona do wygłuszania podłogi 
kabiny i bagażnika oraz do kształtowania przestrzeni akustycznej 
wnętrza pojazdu. Może być pokrywana wszystkimi rodzajami lakierów 
samochodowych.    

460903/80050903Indeks IC
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3M50443PIndeks IC

0RS801-P40Indeks IC

10KB0060PIndeks IC

3M51109Indeks IC

Krążek na rzep Hookit żółty 
- ø150 mm - 15 otworów
Krążek na rzep Hookit żółty ø 150 mm - 15 otworów. (6+8+1)    
3M50443P - Krążek ścierny ø 150 mm 15 otworów gradacja P80              
3M50444P - Krążek ścierny ø 150 mm 15 otworów gradacja P100             
3M50445P - Krążek ścierny ø 150 mm 15 otworów gradacja P120      
3M50447P - Krążek ścierny ø 150 mm 15 otworów gradacja P180    
3M50448P - Krążek ścierny ø 150 mm 15 otworów gradacja P220        
3M50449P - Krążek ścierny ø 150 mm 15 otworów gradacja P240      
3M50451P - Krążek ścierny ø 150 mm 15 otworów gradacja P320      
3M50452P - Krążek ścierny ø 150 mm 15 otworów gradacja P360      
3M50453P - Krążek ścierny ø 150 mm 15 otworów gradacja P400

Krążek ścierny
- 15 otworów (6+8+1)
Krążki ścierne 15 otworowe (6+8+1) o bardzo wysokiej agresywność 
i wydajność idealne do szlifowania dużych powierzchni.
0RS801-P40 - Krążek ścierny ø 150mm 15 otworów gradacja P40
0RS801-P60 - Krążek ścierny ø 150mm 15 otworów gradacja P60 
0RS801-P80 - Krążek ścierny ø 150mm 15 otworów gradacja P80
0RS801-P120 - Krążek ścierny ø 150mm 15 otworów gradacja P120
0RS801-P180 - Krążek ścierny ø 150mm 15 otworów gradacja P180
0RS801-P220 - Krążek ścierny ø 150mm 15 otworów gradacja P220
0RS801-P240 - Krążek ścierny ø 150mm 15 otworów gradacja P240
0RS801-P320 - Krążek ścierny ø 150mm 15 otworów gradacja P320
0RS801-P360 - Krążek ścierny ø 150mm 15 otworów gradacja P360
0RS801-P400 - Krążek ścierny ø 150mm 15 otworów gradacja P400

Krążek ścierny ERSTA brązowy, na rzep
- ø150mm  - 6 otworów
Krążki ścierne ERSTA 514 6 otworów /na rzep/ ø 150mm kolor brązowy.
Materiał ścierny o ziarnie ze szlachetnego elektro-korundu.   
10KB0040P - Krążek ścierny ø 150mm wielo otworowy gradacja P40
10KB0060P - Krążek ścierny ø 150mm wielo otworowy gradacja P60
10KB0080P - Krążek ścierny ø 150mm wielo otworowy gradacja P80
10KB0100P - Krążek ścierny ø 150mm wielo otworowy gradacja P100
10KB0120P - Krążek ścierny ø 150mm wielo otworowy gradacja P120
10KB0150P - Krążek ścierny ø 150mm wielo otworowy gradacja P150
10KB0180P - Krążek ścierny ø 150mm wielo otworowy gradacja P180
10KB0220P - Krążek ścierny ø 150mm wielo otworowy gradacja P220
10KB0240P - Krążek ścierny ø 150mm wielo otworowy gradacja P240
10KB0320P - Krążek ścierny ø 150mm wielo otworowy gradacja P320
10KB0360P - Krążek ścierny ø 150mm wielo otworowy gradacja P360   
10KB0400P - Krążek ścierny ø 150mm wielo otworowy gradacja P400 
10KB0500P - Krążek ścierny ø 150mm wielo otworowy gradacja P500 
10KB0800P - Krążek ścierny ø 150mm wielo otworowy gradacja P800  

Krążek na rzep Montana niebieski
ø150 mm - wielotworowy 
Krążek na rzep Montana ø150 mm niebieski wielo otworowy. 
Zwiększona szybkość szlifowania oraz wydajność to efekt unikalnego 
spiralnego układu otworów, który w połączeniu z nową uniwersalną 
podkładką zapewnia doskonałą skuteczność pyłu powstającego podczas 
procesów szlifowania. Wszystkie te technologie wraz z podwyższoną 
jakością stosowanego nasypu powodują że krążki z serii „Montana” 
charakteryzują się conajmniej 30% wyższą skutecznością szlifowania.            
3M51109 - Krążek ścierny ø 150 mm wielo otworowy gradacja P 80
3M51111 - Krążek ścierny ø 150 mm wielo otworowy gradacja P120 
3M51112 - Krążek ścierny ø 150 mm wielo otworowy gradacja P150
3M51113 - Krążek ścierny ø 150 mm wielo otworowy gradacja P180
3M51114 - Krążek ścierny ø 150 mm wielo otworowy gradacja P220   
3M51115 - Krążek ścierny ø 150 mm wielo otworowy gradacja P240
3M51116 - Krążek ścierny ø 150 mm wielo otworowy gradacja P280
3M51117 - Krążek ścierny ø 150 mm wielo otworowy gradacja P320
3M51118 - Krążek ścierny ø 150 mm wielo otworowy gradacja P360
3M51119 - Krążek ścierny ø 150 mm wielo otworowy gradacja P400
3M51120 - Krążek ścierny ø 150 mm wielo otworowy gradacja P500
3M51121 - Krążek ścierny ø 150 mm wielo otworowy gradacja P600 

310KBP0060Indeks IC

Krążki ścierne ERSTA brązowy, na rzep, 
ø150mm - 15 otworów (6+8+1)
Krążki ścierne ERSTA 15 (6+8+1) otworów/na rzep/ ø 150mm kolor 
brązowy. Materiał ścierny o ziarnie ze szlachetnego elektro-korundu.         
310KBP0060 - Krążek ścierny ø 150 mm wielo otworowy gradacja P60   
310KBP0080 - Krążek ścierny ø 150 mm wielo otworowy gradacja P80 
310KBP0100 - Krążek ścierny ø 150 mm wielo otworowy gradacja P100
310KBP0120 - Krążek ścierny ø 150 mm wielo otworowy gradacja P120
310KBP0150 - Krążek ścierny ø 150 mm wielo otworowy gradacja P150
310KBP0180 - Krążek ścierny ø 150 mm wielo otworowy gradacja P180
310KBP0220 - Krążek ścierny ø 150 mm wielo otworowy gradacja P220
310KBP0240 - Krążek ścierny ø 150 mm wielo otworowy gradacja P240
310KBP0320 - Krążek ścierny ø 150 mm wielo otworowy gradacja P320
310KBP0360 - Krążek ścierny ø 150 mm wielo otworowy gradacja P360
310KBP0400 - Krążek ścierny ø 150 mm wielo otworowy gradacja P400 
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3M01975PIndeks IC

10RH0080Indeks IC

3M50080PIndeks IC

3M51127Indeks IC

3M09545PIndeks IC

10MW1000PIndeks IC 10R00040Indeks IC

Wodny papier ścierny 
- 238 mm x 280 mm
Papier Wodny 734 dzięki zawartości węglika krzemu, zapewnia 
wyjątkowo ostre ścieranie.
3M01975P - 238 x 280mm grada P400  
3M01973P - 238 x 280mm grada P600  
3M01972P - 238 x 280mm grada P800    
3M01971P - 238 x 280mm grada P1000   
3M01970P - 238 x 280mm grada P1200

Papier ścierny w rolce ERSTA - brązowy
- 70 mm x 25 m 
Papier ścierny do ręcznego i maszynowego szlifowania powierzchni. 
Twarde ziarno charakteryzuje się odpornością na ścieranie.    
10RH0060 - 70mm x 25m gradacja P60  
10RH0080 - 70mm x 25m gradacja P80 
10RH0100 - 70mm x 25m gradacja P100    
10RH0120 - 70mm x 25m gradacja P120         
10RH0150 - 70mm x 25m gradacja P150        
10RH0180 - 70mm x 25m gradacja P180  
10RH0220 - 70mm x 25m gradacja P220

Papier Purple fiolet arkusze  
- 70 mm x 396 mm
Papier Purple fiolet arkusze wielootworowe 70x396 mm.
Opakowanie 50 szt.
3M30623 - P80
3M30620 - P150
3M30619 - P180
3M30617 - P240
3M30615 - P320 

Krążek na rzep Hookit ø75 mm 
3M50080P - Krążek ścierny ø 75 mm gradacja P500 
3M00910P - Krążek ścierny ø 75 mm gradacja P800

Przekładka na rzep
Miękka tarcza 150 mm (przekładka na rzep) grubość 10 mm wielo 
otworowa

Wodny papier ścierny Microfine Magic 
- 138 mm x 230 mm
Papier Wodny 3M jest pokryty tlenkiem aluminium, pozwalającym na
doskonałe wykończenie powierzchni. Stosujemy go do szlifowania 
obszarów wadliwie polakierowanych.
3M09545P - 138 x 230 mm gradacja P1500   
3M09546P - 138 x 230 mm gradacja P2000  
3M20445P - 138 x 230 mm gradacja P2500

Papier ścierny wodoodporny MATADOR 
Papier ścierny do ręcznego szlifowania na mokro znajduje zastosowanie 
wszędzie tam gdzie potrzebna jest najwyższa jakość szlifowania. 
10MW0240P - 230mm x 280mm gradacja P240 
10MW0360P - 230mm x 280mm gradacja P360  
10MW0400P - 230mm x 280mm gradacja P400 
10MW0500P - 230mm x 280mm gradacja P500  
10MW0600P - 230mm x 280mm gradacja P600  
10MW0800P - 230mm x 280mm gradacja P800  
10MW1000P - 230mm x 280mm gradacja P1000   
10MW1200P - 230mm x 280mm gradacja P1200 
10MW1500P - 230mm x 280mm gradacja P1500
10MW2000P - 230mm x 280mm gradacja P2000    
10MW2500P - 230mm x 280mm gradacja P2500    
10MW3000P - 230mm x 280mm gradacja P3000  
10MW5000P - 230mm x 280mm gradacja P5000

Papier ścierny w rolce ERSTA 542 
- 115 mm x 25 m  
Papier ścierny do ręcznego i maszynowego szlifowania powierzchni. 
Twarde ziarno charakteryzuje się dobrą odpornością na ścieranie. 
10R00040 - 115mm x 25m gradacja P40   
10R00060 - 115mm x 25m gradacja P60  
10R00080 - 115mm x 25m gradacja P80   
10R00100 - 115mm x 25m gradacja P100  
10R00120 - 115mm x 25m gradacja P120   
10R00150 - 115mm x 25m gradacja P150  
10R00180 - 115mm x 25m gradacja P180   
10R00240 - 115mm x 25m gradacja P240  
10R00280 - 115mm x 25m gradacja P280 
10R00320 - 115mm x 25m gradacja P320 

3M30623Indeks IC

Krążki ścierne Sunmight 
- 15 otworów (6+8+1)
Krążki ścierne Sunmight 15 otworów (6+8+1) Wykonane są na powłoce 
foliowej, która jest trwalsza i bardziej odporna od tradycyjnej powłoki 
papierowej. 
SUN53006 - Krążek ścierny ø 150mm 15 otworów gradacja P80 
SUN53007 - Krążek ścierny ø 150mm 15 otworów gradacja P100 
SUN53008 - Krążek ścierny ø 150mm 15 otworów gradacja P120 
SUN53009 - Krążek ścierny ø 150mm 15 otworów gradacja P150 
SUN53010 - Krążek ścierny ø 150mm 15 otworów gradacja P180  
SUN53011 - Krążek ścierny ø 150mm 15 otworów gradacja P220  
SUN53012 -  Krążek ścierny ø 150mm 15 

otworów gradacja P240 
SUN53013 -  Krążek ścierny ø 150mm 15 

otworów gradacja P280 
SUN53014 -  Krążek ścierny ø 150mm 15 

otworów gradacja P320  
SUN53015 -  Krążek ścierny ø 150mm 15 

otworów gradacja P360  
SUN53010 -  Krążek ścierny ø 150mm 15 

otworów gradacja P400

SUN53006Indeks IC



26

MATERIAŁY ŚCIERNE I POLERSKIE

KATALOG MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ BLACHARSKO-LAKIERNICZYCH 2017/2018
WSZYSTKODLAWARSZTATU.PL

3M50341Indeks IC

3M34337Indeks IC

3M03809Indeks IC

0RS802-P1000Indeks IC

3M34417Indeks IC

10Z200Indeks IC

Krążek ścierny Trizact 
Trizact™ jest jedną z najnowszych, opatentowanych technologią firmy 
3M stosowaną w końcowym etapie procesu wykańczania elementów 
precyzyjnych oraz przygotowania powierzchni do polerowania. 
Podstawą tego rozwiązania są unikalne struktury uformowane 
w kształt piramid, zawierające w swojej objętości liczne warstwy ziaren 
ściernych. Technologia ta zapewnia równomiernie gładkie i powtarzalne 
wykończenie oraz redukcje zużycia środków polerskich przyspieszając 
jednocześnie proces obróbki detali. 
3M50341 ø 150 gradacja P1000
3M50414 ø 150 gradacja P3000      
3M51130 ø 150 gradacja P3000       
3M50413 ø 75 gradacja P1000    
3M50415 ø 75 gradacja P3000

Elastyczne arkusze do szlifowania 
- 140mm x 170mm
Elastyczne arkusze do szlifowania ręcznego lub maszynowego.
Produkt idealny do zastosowania przy szlifowaniu podkładu, 
przygotowaniu powierzchni oraz jej wykończeniu. Dzięki elastycznej 
konstrukcji arkusze dostosowują się do każdej powierzchni. Doskonale 
sprawdzają się na brzegach paneli oraz miejscach trudno dostępnych: 
krawędzie drzwi, pokrywy zderzaka.
3M34337 - 140 x 170mm gradacja P400
3M34339 - 140 x 170mm gradacja P600   
3M34340 - 140 x 170mm gradacja P800    
3M34341 - 140 x 170mm gradacja P1000    
3M34342 - 140 x 170mm gradacja P1200   
3M34343 - 140 x 170mm gradacja P1500

Gąbki ścierne - 115mm x 140mm 
Ścierny na piance. Do pracy w trudno dostępnych miejscach, do 
szlifowania krawędzi profilowanych i nieregularnych powierzchni. 
Idealne do ręcznego szlifowania szczególnie ważnych lub trudno 
dostępnych miejsc, w celu końcowego przygotowania przed nałożeniem 
powłoki wierzchniej.   
3M03809 - drobna  
3M03810 - super drobna   
3M02601 - ultra drobna

Scotch brite 
- 115mm x 150mm, 35 arkuszy 
Wstępnie perforowana, włóknina ścierna Scotch-Brite Pre-Cut 
w arkuszach, dostępna w trzech gradacjach:
-  Włóknina ścierna w arkuszach Extra Fine w kolorze miedzianym, idealna 

do systemu lakierów na bazie wody
-  Bardziej trwała i ekonomiczna.
-  Szybsza praca, łatwiejsze matowanie.
-  Udoskonalona włóknina ścierna, idealne 

wykończenie powierzchni.
-  Trzy gradacje do każdej aplikacji.    
3M07903 - Very-Fine - fioletowa    
3M07904 - Ultra-Fine - szara    
3M07905 - Extra-Fine - miedziana   

Krążek Finish Line Plus
- ø150 mm 
Krążki na rzep FINISH LINE PLUS ø 150 mm stosuje sie przy obróbce 
wykończeniowej powierzchni przed i po- aplikacji podkładu, lakieru 
nawierzchniowego oraz przed polerowaniem tworzyw sztucznych. 
Materiał ścierny jest wodoodporny i zmywalny, odporny na 
odtłuszczacze i antysilikony oraz bardzo wydajny tzn. wielokrotnego 
użytku.   
0RS802-P1000 ø 150 gradacja P1000
0RS802-P3000 ø 150 gradacja P3000 

Elastyczne krążki ścierne do szlifowania 
ø150mm
Elastyczne krążki ścierne do szlifowania ø 150 mm maszynowego.
Produkt idealny do zastosowania przy szlifowaniu podkładu, 
przygotowaniu powierzchni oraz jej wykończeniu. Dzięki elastycznej 
konstrukcji arkusze dostosowują się do każdej powierzchni. Doskonale 
sprawdzają się na brzegach paneli oraz miejscach trudno dostępnych: 
krawędzie drzwi, pokrywy zderzaka.      
3M34417 - ø 150 gradacja P400      
3M34419 - ø 150 gradacja P600    
3M34420 - ø 150 gradacja P800    
3M34421 - ø 150 gradacja P1000  
3M34422 - ø 150 gradacja P1200       
3M34423 - ø 150 gradacja P1500 

Gąbka ścierna - 140mm x 115 mm 
Gąbka ścierna jest elastycznym materiałem do szlifowania i matowania 
powierzchni profilowanych. Wykonana jest z elastycznego, spienionego 
tworzywa i ziaren ścierniwa spojonych za pomocą żywicy syntetycznej. 
Elastyczna struktura gąbki pozwala na równomierne matowanie 
powierzchni również w trudno dostępnych miejscach, dając optymalne 
podłoże dla podkładów i lakierów nawierzchniowych.
10Z200P - medium gradacja P60     
10Z210P - fein gradacja P100       
10Z230P - super fine gradacja P180

Włóknina ścierna - 155mm x 230 mm  
Włóknina ścierna jest elastycznym przestrzennym materiałem do 
szlifowania i matowania profilowanych powierzchni. Elastyczna struktura 
włókniny pozwala na równomierne matowanie powierzchni również 
w miejscach trudno dostępnych, dając optymalne podłoże dla 
podkładów i lakierów nawierzchniowych.     
10Z100P - uniwersalna zielona    
10Z110P - drobnoziarnista czerwona    
10Z120P - bardzo drobnoziarnista

3M07903Indeks IC 10Z100PIndeks IC
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3M07934Indeks IC 10X150Indeks IC

3M30016Indeks IC

3M07524Indeks IC

3M07525Indeks IC

3M07480Indeks IC

3M33377Indeks IC

10Y050PIndeks IC

Szczotka czyszcząca fioletowa 
- ø150mm na trzpień
Otwarta, impregnowana papierem ściernym, nie zapychająca się 
włóknina,do przygotowywania metalowych powierzchni pod 
lakierowanie. Idealna do usuwania rdzy, lakierów, uszczelniaczy 
i powłok zabezpieczających. Stanowi doskonałą alternatywę dla szczotek 
drucianych. Bardzo elastyczna, ułatwia dotarcie do trudno dostępnych 
miejsc. Krążki Clean & Strip nadają się do maszyn pneumatycznych 
i elektrycznych (3500 do 4500 obrotów).

Dysk ścierny wymiary: ø150 x 13 mm  
Dysk Ścierny ø 150 x 13mm jest wykonany z twardej włókniny 
z wbudowanym materiałem ściernym.
Zastosowanie:
-  przeznaczony do usuwania starych, uszkodzonych warstw lakieru, 

podkładów, szpachli, a także rdzy, zgorzeliny oraz odprysków 
powstających podczas spawania 

-  optymalna prędkość pracy 4000-
5000 obrotów 

Dysk ścierny 
Krążek CSD SX-XT 75 mm fioletowy

Krążek Bristle
Krążek Bristle disc, kolor zielony, 50 mm P50 

Krążek Bristle
Krążek Bristle disc, kolor żółty, 50 mm P120

Krążeki czyszczące
Krążeki czyszczące opakowanie 25 szt średnica 50mm ACRS
3M07480 - bardzo grubo ziarniste
3M07481 - Średnio ziarniste 

Krążki ścierne
Krążeki opakowanie 15 szt. fibrowy Cubitron II 50mm
3M33377- P36
3M33379 - P60
3M33380 - P80

Tarcze ścierne fibrowe 
- ø115 x 22 mm 
Elektro-korund półszlachetny spojony żywicą syntetyczną z fibrowym 
podłożem. Materiał ścierny zapewniający długotrwałe użytkowanie. 
Tarcze ścierne znajdują zastosowanie w szlifowaniu stali, metali 
nieżelaznych oraz drewna. Największa dopuszczalna prędkość robocza 
80 m/s (13300 obr./min.).         
10Y050P - ø 115 gradacja P50          
10Y060P - ø 115 gradacja P60      
10Y080P - ø 115 gradacja P80      
10Y120P - ø 115 gradacja P120

260407Indeks IC

Krążki do usuwania naklejek i taśm 
dwustronnie klejących
Krążek z twardego kauczuku do mechanicznego usuwania taśm 
dwustronnych, naklejek oraz pasków ozdobnych z nadwozia bez 
uszkodzenia powłoki lakieru. Adapter umożliwia mocowanie krążka do 
szlifierek i wiertarek.     
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3M80349Indeks IC

Perfect it III Mleczko polerskie Extra Fine – lekko ścierne
żółty korek- 1L
Nowy środek do wykańczania powierzchni, specjalnie przeznaczony do nowoczesnych, odpornych na zarysowania, 
bezbarwnych powłok lakierniczych. Doskonale spisuje się także przy polerowaniu standardowych lakierów 
dwuskładnikowych. 

3M09374Indeks IC

3M09376Indeks IC

3M09375Indeks IC

Perfect-it środek polerski Fast Cut 
biały korek - 1kg 
Bardzo skuteczny gruboziarnisty środek polerski dający 
natychmiastowe efekty. Pozwalana uzyskanie wysokiego 
połysku i osiągnięcie idealnego wykończenia na każdym 
rodzaju powłoki lakierniczej.
-  Szybkie, skuteczne działanie
-  Równomierne wykończenie, wysoki połysk

Perfect it III mleczko polerskie 
niebieski korek - 1L 
Skuteczna szczególnie na ciemnych kolorach
-  błyskawicznie daje efekt świeżego lakieru, 

arównocześnie usuwa zmatowienia i ślady po 
polerowaniu wstępnym. 

-  Nadanie wysokiego połysku
-  Idealne rezultaty zwłaszcza na ciemnych kolorach
-  Usuwanie obrotowych śladów polerskich 

Ultrafina SE Mleczko polerskie - 1L
Płyn do likwidacji śladów obrotowych polerowania 
Usuwa ślady obrotowe polerowania i hologramy.
• Doskonałe wykończenie i połysk
• Można używać na obrotowych polerkach
• Podnosi wydajność, obniża koszty
• Szybki i łatwy w czyszczeniu
• Do lakierów nowych i odnawianych

Perfect it III mleczko polerskie - 1L
Drobnoziarniste mleczko polerskie o dużej skuteczności 
działania 
i recepturze. Idealne do usuwania warstwy lekko 
utlenionego lakieru, niewielkich rys i śladów po 
cieniowaniu.
-  Szybsze usuwanie niewielkich zarysowań
-  Do stosowania na lakierach HS, MS oraz OEM
-  Pozostawia wysoki połysk

Pasta matująca PREP AND BLEND 
czarny korek - 0,5 kg 
Jest połączeniem pasty do matowania 
i do czyszczenia. Przeznaczony jest do 
przygotowywania nowych lub powtórnie 
wykańczanych powierzchni lakieru, do łączenia 
powłoki bazowej lub powłoki bezbarwnej. 
• Jednolite matowe wykończenie
•  Środek czyszczący usuwa smary, woski, żywice, 

silikony itp. 

3M50383Indeks IC 3M09308 Indeks IC

3M50417Indeks IC

Środek polerski Fast Cut zielony korek
Środek polerski 3M 50417 zachwyca swoją 
wszechstronnością zastosowania. Została opracowany 
z myślą o profesjonalnym usuwaniu zarysowań 
każdego typu z każdego typu lakierów bezbarwnych 
stosowanych na samochodach. Zarówno z powłok 
fabrycznych jak i lakierowanych. 
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346081515Indeks IC

3M59015Indeks IC

346081514Indeks IC

3M50018Indeks IC346081516Indeks IC

3M59016Indeks IC

0RS802-500MLIndeks IC

CAREX01Indeks IC 3M39073Indeks IC

0RS803-1KGIndeks IC

Pasta polerska Big Foot
- żółta 
Pasta polerska Rupes Big Foot 
QUARZ - 250ml (żółta)

Mleczko polerskie 
renowacyjne do renowacji 
lamp samochodowych 
- 0,5L
Mleczko polerskie renowacyjne  
do renowacji lamp - 1 krok - 0,5 L

Pasta polerska Big Foot
- zielona
Pasta polerska Rupes Big Foot 
QUARZ MEDIUM - 250ml (zielona)

Scuff-it żel matujący - 0,7kg
Żel matujący i czyszczący, zawierający kombinację 
minerałów i specjalnie przygotowanych kryształów 
mikrościernych. Służy do szlifowania nowych lub 
powtórnie wykańczanych powierzchni na ostatnim 
etapie przygotowania do lakierowania.
-  Matowanie przy jednoczesnym odtłuszczaniu  

i oczyszczaniu powierzchni
- Formuła na bazie wody
-  Skuteczne matowanie zapewniające optymalną 

przyczepność lakieru    

Pasta polerska Big Foot 
- niebieska
Pasta polerska Rupes Big Foot 
QUARZ - 250ml (niebieska)

Mleczko polerskie 
wykończeniowe do 
polerowania lamp 
samochodowych 500ml
Mleczko polerskie wykończeniowe do polerowania 
lamp i reflektorów 
- 2 krok - 0,5L

Szybki wosk
Szybki wosk zabezpieczająco czyszczący  
w atomizerze 500ml w komp. ze ściereczką
z mikrofibry.

Zestaw do 
polerowania lamp
CAREX zestaw do renowacji reflektorów 
zawiera pastę polerską,papiery ścierne , 
gąbkę ,tarcze.

3M Zestaw do polerowania lamp 
3M Zestaw do samodzielnego
 polerowania i szlifowania lamp 

Pasta polerska uniwersalna
Wszechstronna pasta polerska usuwajaca 
zarysowania kazdego typu i z każdego rodzaju 
lakierów.



30

MATERIAŁY ŚCIERNE I POLERSKIE

KATALOG MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ BLACHARSKO-LAKIERNICZYCH 2017/2018
WSZYSTKODLAWARSZTATU.PL

3M09552Indeks IC

3M09378Indeks IC

3M50487Indeks IC

3M09550Indeks IC

3M50388PIndeks IC

3M50488Indeks IC

Podkładka na rzep M14 do papierów 
ściernych 

Gąbka do polerowania na wysoki 
połysk na rzep 
- ø 150mm 

Gąbka polerska zielona do mleczka 
polerskiego Fast Cut na rzep
- ø 150mm

Gąbka polerska 
uniwersalna 
pomarańczowa na 
rzep 
- ø 150mm

Gąbka polerska niebieska karbowana 
do mleczka Ultra Fine na rzep 
- ø 150mm

Gąbka polerska żółta do mleczka 
polerskiego Extra Fine na rzep 
- ø 150mm

80081293Indeks IC 80081301Indeks IC

Pasta polerska intensywnie 
ścierna 
P01 - 1,5kg
Pasta Polerska Intensywnie Ścierna P01 jest 
bezsilikonową gruboziarnistą emulsją ścierną, 
składającą się z niezwykle twardych  
i ostrych cząstek ściernych oraz węglowodorów 
rozpuszczonych w wodzie. 

Pasta polerska gruboziarnista 
P03 - 0,6kg
Pasta polerska P03 jest bezsilikonową gruboziarnistą 
emulsją polerską, składającą się z niezwykle 
skutecznych cząstek ściernych oraz niearomatycznych 
węglowodorów rozpuszczonych w wodzie. 

80081310Indeks IC 80081316Indeks IC

Pasta polerska średnioziarnista P06 - 
- 0,5L
Pasta polerska P06 jest bezsilikonową średnioziarnistą 
emulsją ścierną, składającą się z niezwykle twardych 
i ostrych cząstek ściernych oraz węglowodorów 
rozpuszczonych w wodzie. 

Pasta polerska drobnoziarnista P10 - 
- 0,5L
Pasta polerska P10 jest drobnoziarnistą emulsją polerską. 
Wyważona kombinacja twardych wosków, środków do 
polerowania, środków antyadhezyjnych i komponentów 
czyszczących gwarantuje maksymalnie efektywne oraz 
uproszczone użycie podczas polerowania i nabłyszczania 
ręcznego lub maszynowego. Zastosowanie: do pracy 
ręcznej i maszynowej, ochrony i konserwacji nowych 
powłok lakierniczych, ochrony powłok lakierniczych po 
renowacji, konserwowania części chromowanych oraz 
jako kolejny etap polerowania po paście P03 lub P06.
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80080109/102/460912Indeks IC

346081511Indeks IC

346081513Indeks IC

80080302Indeks IC

3M01927Indeks IC

3M09560Indeks IC

80080402Indeks IC

346081512Indeks IC

80080503Indeks IC

Gąbka polerska uniwersalna biała M 14 
- ø 150mm

Gąbka polerska
Gąbka polerska Rupes Big Foot MEDIUM (2 szt.) 
- zielona - 150/180mm rzep.

Gąbka polerska
Gąbka polerska Rupes Big Foot ULTRA FINE (2 szt.) - biała - 150/180 mm 
rzep.

Gąbka polerska czarna miękka M 14 
- ø 150mm

Futro polerskie dia 
- ø 133mm

Puder kontrolny wkład
Jest rewolucyjną formą powłoki 
kontrolnej tzw. “kontrolki” na 
powierzchni naprawianej (do 
sprawdzenia prawidłowości 
powierzchni przeszlifowanej). 

Gąbka polerska uniwersalna żółta M 14 
- ø 150mm

Gąbka polerska
Gąbka polerska Rupes Big Foot COARSE (2 szt.) 
- niebieska - 150/180 mm rzep.

Gąbka polerska profilowana czarna 
- ø 180mm

80080612Indeks IC

Futro polerskie na rzep 
- ø 180mm
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3M5171Indeks IC

Blok ręczny Hookit Purple+
Blok ręczny Hookit Purple + 70x198mm

3M5172Indeks IC

Blok ręczny Hookit Purple+ - 70mm x 396mm
Blok ręczny Hookit Purple+ 70x396 mm

3M09561Indeks IC

Aplikator pudru kontrolnego 

260101Indeks IC

Klocek szlifierski gumowy 
Elastyczny blok gumowy, do którego mocowany jest papier ścierny za 
pomocą specjalnych zaczepów. Przeznaczony jest do szlifowania na 
mokro i sucho.    
Wymiary: 130 x 70mm

260102Indeks IC

Klocek szlifierski z korka 
Wykonany z korka, co gwarantuje niską wagę klocka oraz umożliwia 
pracę na mokro i sucho. Wymiary 115 x 60 x 25mm.

260201Indeks IC

Klocek do szlifowania z zatrzaskami 
- 165mm x 87mm
Wykonany z tworzywa sztucznego, posiada dwie klamry służące do 
mocowania papieru. Płyta robocza została pokryta dodatkową warstwą 
gumy, która razem z klamrami zapobiega przemieszczaniu się papieru 
ściernego względem płyty roboczej. Klocek nadaje się do pracy na 
mokro i sucho.  
Dostępny w wymiarach: 
260202 - 212 x 105mm  
260201 - 165 x 87mm

260203Indeks IC

Klocek szlifierski piankowy 
- 210mm x 75mm x 27mm
Klocki zostały wykonane ze specjalnych tworzyw gumopodobnych. 
Trzy wymiary klocków umożliwiają dopasowanie do kształtu obrabianej 
powierzchni. Zastosowano specjalne wkładki o grubości 15 mm, 
które usztywniają zewnętrzne powierzchnie klocków aby zapobiec 
odkształcaniu się powierzchni roboczej.     
Dostępny w wymiarach:      
260203 - 210 x 75 x 27mm   
260204 - 140 x 75 x 27mm   
260205 - 135 x 45 x 40mm               
260206 - 290 x 70 x 27mm
260207 - 135 x 75 x 27mm
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400410Indeks IC

400702PIndeks IC

0RS-40-19mmIndeks IC

400501Indeks IC

3M06304PIndeks IC

Papier do maskowania 45g/m2 dł.300m 
Papier jednostronnie gładzony, niepylący posiadający bezporową 
strukturę zapewnia doskonałą osłonę dla powierzchni nielakierowanych 
karoserii i szyb przed zabrudzeniami lakierem w czasie prac lakierniczych.
Gramatura 45g /oC         
Dostępne rozmiary :
400410 - długość 300m, szerokość 30cm
400420 - długość 300m, szerokość 60cm
400430 - długość 300m, szerokość 90cm
400440 - długość 300m, szerokość 120cm            
400450 - długość 20m, szerokość 90cm

Folia ochronna 
- 4m x 5m
Folia polietylenowa o grubości 7µm i rozmiarze 4 x 5m, uniwersalna 
w zastosowaniu służy do osłony różnego rodzaju przedmiotów, 
urządzeń, np. samochodów przed zabrudzeniem, zakurzeniem lub 
zamoczeniem.

Taśma maskująca żółta 80°C 
Taśma pokryta specjalnym klejem na bazie kauczuku naturalnego. 
Przeznaczona jest do maskowanie powierzchni podczas prac 
malarskich w temperaturach do 80°C.Taśma jest odporna na działanie 
rozcieńczalników organicznych, farb i lakierów. Nie zostawia żadnych 
śladów.    
Dostępne rozmiary:
400201P - szerokość 18mm długość 40m 
400202P - szerokość 24mm długość 40m 
400203P - szerokość 30mm długość 40m
400204P - szerokość 36mm długość 40m
400205P - szerokość 48mm długość 40m

Taśma maskująca żółta
Opakowanie od 8 do 6 sztuk w zależności od szerokości.  
Szerokość od 19mm do 50mm dł. 40m - do temperatury 80 stopni 
0RS-40-19 - taśma maskująca szer. 19mm
0RS-40-25 - taśma maskująca szer. 25mm
0RS-40-30 - taśma maskująca szer. 30mm
0RS-40-38 - taśma maskująca szer.38mm
0RS-40-50 - taśma maskująca szer. 50mm

Folia do maskowania 4m x 150m 
Folia służąca do maskowania nieuszkodzonych części karoserii i szyb 
podczas lakierowania. Jest odporna na wilgoć i wysokie temperatury. 
Powieszchnia jest odporna na łuszczenie się naniesionego natryskiem 
podkładu, lakieru bazowego i nawierzchniowego.
3420200 - obcinak do foli maskującej

Taśma maskująca żółta 80°C
Taśma pokryta specjalnym klejem na bazie kauczuku naturalnego. 
Przeznaczona jest do maskowanie powierzchni podczas prac 
malarskich w temperaturach do 80°C.Taśma jest odporna na działanie 
rozcieńczalników organicznych, farb i lakierów. Nie zostawia żadnych 
śladów.     
3M06304P - szerokość 18mm długość 50m  
3M06309P - szerokość 24mm długość 50m    
3M06310P - szerokość 30mm długość 50m    
3M06311P - szerokość 36mm długość 50m  
3M06313P - szerokość 48mm długość 50m 

400202Indeks IC
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80070350Indeks IC3M09678Indeks IC

400301Indeks IC

Gąbka do felcy 
- 13mm szerokość 10 x 5m (50m) 
Miękka, elastyczna, samoprzylepna 
taśma piankowa do zabezpieczania 
szczelin np. pomiędzy drzwiami 
a korpusem karoserii. Skutecznie 
zapobiega przenikaniu lakieru do 
wnętrza malowanego pojazdu. 
Zapewnia powstanie łagodnego 
przejścia między powierzchnią ze 
świeżo naniesioną warstwą lakieru, a 
powierzchnią osłanianą (maskowaną).

Gąbka do felcy 
- 13mm szerokość 10 x 5m (50m)
Efektywne rozwiązanie do szybkiego i profesjonalnego maskowania. 
Taśmę stosuje się do maskowania otworów 
w samochodzie tj. drzwi, maski, zakrętki zbiornika paliwowego. Taśma 
pozostawia tzw. miękki brzeg 
oraz zabezpiecza wnętrze przed 
kurzem i lakierem.

Taśma maskująco-odchylająca 
19mm x 45mm x 10m 
Taśma samoprzylepna przeznaczona do maskowania i jednoczesnego 
odchylania gumowych uszczelek samochodowych. Umożliwia 
lakierowanie elementu pod uszczelką, nie dopuszczając do jej 
zabrudzenia. Jest odporna na wysokie temperatury, rozpuszczalniki 
i lakiery. Znajduje również zastosowanie przy maskowaniu innych 
elementów karoserii, np. uszczelek dachów uchylnych, lamp oraz do 
osłaniania przestrzeni pomiędzy elementami. Odporność termiczna: 
80°C. Występuje w trzech rozmiarach:    
400301 - 19mm x 45mm x 10m 
400302 - 15mm x 35mm x 10m 
400301 - 10mm x 35mm x 10m 

400250Indeks IC

Taśma ochronna srebrna 50mm x 50m 
Samoprzylepna taśma do ochrony powierzchni podczas szlifowania, 
cięcia i innych prac stosowanych przy naprawach blacharsko-
lakierniczych. Przeznaczona jest do stosowania na: spoilerach z tworzyw 
sztucznych, oprawach lusterek, szkle, metalowych powierzchniach 
lakierowanych i metalu. Jest idealnym środkiem do tymczasowych 
uszczelnień i drobnych napraw. Wewnętrzna konstrukcja umożliwia 
łatwe odrywanie potrzebnego kawałka taśmy bez używania narzędzi. 
Taśma ochronna daje pewną ochronę i gwarantuje bezpieczeństwo 
ochranianej płaszczyźnie. Odporność  termiczna: 80°C.

Taśma maskująca do rozdzielania 
kolorów 6mm x 33m 
Cienkoliniowa taśma maskująca jest przeznaczona do rozdzielania 
kolorów. Pozostawia ostre kontury naniesionego lakieru. Bez 
marszczenia krawędzi i rozdzierania układa się na krzywiznach 
o bardzo małych promieniach. 
Nie pozostawia kleju i odcisku 
na świeżych powłokach 
lakierniczych.

Taśma dwustronnnie klejąca biała  - 10m
Taśma dwustronnie klejąca do montażu listew bocznych i części 
dekoracyjnych. Charakteryzuje się dobrą wytrzymałością mechaniczną,  
odpornością na warunki atmosferyczne i zmienne temperatury.   
80040800 - 6mm x 10m 
80040801 - 9mm x 10m
80040802 - 12mm x 10m
80040803 - 19mm x 10m 
80040804 - 25mm x 10m

Taśma akrylowa dwustronna - 20m
Gęste, szare akrylowe taśmy piankowe, dwustronnie pokryte klejem 
akrylowym o wysokiej sile przylegania. Idealne do montażu bocznych 
listew samochodów, znaczków czy elementy ozdobne zderzaków.
Dostępne rozmiary :        
3M80318 -  szerokość 6mm, 

długość 20m      
3M80319 -  szerokość 9mm, 

długość 20m   
3M80320 -  szerokość 12mm, 

długość 20m

Taśma akrylkowa dwustronna - 20m
Taśma akrylowa dwustronnie klejąca doskonale nadaje się do montarzu 
listew bocznych oraz części dekoracyjnych.
0RS-20-6   - 6mmx20m
0RS-20-9  - 9mmx20m
0RS-20-12   -12mmx20m

80040800Indeks IC0RS-20-6Indeks IC

3M80319Indeks IC400370Indeks IC
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Spodnie robocze krótkie, do kolan
Wykonane z tkaniny o gramaturze 260 g/m2. 
Dostępne w rozmiarach M, L, XL, XXL.

Spodnie robocze tradycyjne 
Wykonane z tkaniny o gramaturze 260g/m2. 
Dostępne w rozmiarach M, L, XL, XXL 

Spodnie robocze z szelkami typu 
grodniczki
Wykonane z tkaniny o gramaturze 260g/m2. 
Dostępne w rozmiarach M, L, XL, XXL

Bluza robocza
wykonana z tkaniny o gramaturze 260g/m2. Dostępna 
w rozmiarach M, L, XL, XXL.

Elastyczny kombinezon roboczy 
jednoczęściowy
wykonany z tkaniny o gramaturze 260g/m2. Dzięki specjalnym 
wstawkom na plecach i rękawach, wykonanych z elastycznej 
dzianiny nie ogranicza ruchów tak jak standardowy kombinezon 
jednoczęściowy. Dodatkowe wstawki zapewniają jednocześnie 
odpowiednią przewiewność ubrania. 
Dostępny w rozmiarach M, L, XL, XXL

0XSK0011CCIndeks IC

0XSK0012CCIndeks IC

0XSK0011CZIndeks IC

0XSK0012CZIndeks IC

0XSK0011GZIndeks IC

0XSK0012GZIndeks IC

0XSK0015/1Indeks IC

Granatowe z zielonymi 
wstawkami. 

Granatowe z zielonymi 
wstawkami. 

Czarne z zielonymi 
wstawkami.

Czarne z zielonymi 
wstawkami.

Czarne z czerwonymi 
wstawkami.

Czarne z czerwonymi 
wstawkami.

0XSK0013CCIndeks IC 0XSK0013CZIndeks IC 0XSK0013GZIndeks IC

Granatowe z zielonymi 
wstawkami. 

Czarne z zielonymi 
wstawkami.

Czarne z czerwonymi 
wstawkami.

0XSK0014CCIndeks IC 0XSK0014CZIndeks IC 0XSK0014GZIndeks IC

Granatowe z zielonymi 
wstawkami. 

Czarne z zielonymi 
wstawkami.

Czarne z czerwonymi 
wstawkami.

Szary z czerwonymi 
wstawkami

0XSK0015/2Indeks IC

Szary z czarnymi 
wstawkami

PRODUKT
POLSKI

PRODUKT
POLSKI

PRODUKT
POLSKI

PRODUKT
POLSKI
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Bluza robocza 
wykonana z materiału o gramaturze 280g/m2. 
Wyposażona w dużą ilość kieszeni 
oraz wstawki na barkach ze wzmocnieniami. 
Dostępna w rozmiarze M, L, XL, XXL

0XSK0007Indeks IC

0XSK0009Indeks IC 0XSK0003Indeks IC

0XSK0001-1Indeks IC 0XSK0001-2Indeks IC

0XSK0008Indeks IC

Spodnie robocze 
tradycyjne
z dużą ilością kieszeni. Wykonane z 
materiału o gramaturze 280 g/m2. Na 
kolanach wstawki wzmacniające i chroniące 
przed wilgocią z dodatkowymi kieszeniami 
na nakolanniki. 
Dostępne w rozmiarze M, L, XL, XXL 

Spodnie robocze z szelkami
Typu „ogrodniczki”. Wykonane z materiału o 
gramaturze 280 g/m2. 
Duża ilość kieszeni, wzmocnienia na kolanach z 
kieszeniami na nakolanniki. 
Dostępne w rozmiarze M, L, XL, XXL

Kombinezon roboczy jednoczęściowy
Stylizowany na wzór kombinezonu rajdowego. 
Wykonany z materiału o gramaturze 260 g/m2 z logo Evert, 
ProfiRS, Profitool, Hans, Toptul, Sonic. 
Dostępny w rozmiarze M, L, XL, XXL

Kamizelka ocieplana 
ortalionowa
Kolor granatowy z podszewką w kolorze 
czerwonym. 
Doskonale zabezpiecza przed wiatrem i zimnem. 
Dostępna w rozmiarze M, L, XL, XXL

czarno czerwony czarno zielony

PRODUKT
POLSKI

PRODUKT
POLSKI

PRODUKT
POLSKI

PRODUKT
POLSKI

PRODUKT
POLSKI
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0RS1003-XLIndeks IC

440606Indeks IC

3M6503QLIndeks IC

98449.12Indeks IC

0RS1006-XXLIndeks IC

3M6200/3M6000Indeks IC

Kombinezon lakierniczy polipropylen  
Wykonany z polipropylenu, co zapewnia bardzo dobrą przepuszczalność 
powietrza. Dostępny w trzech rozmiarach.    
0RS1003-XL - rozmiar XL                      
0RS1003-XXL - rozmiar XXL          
0RS1003-XXXL - rozmiar XXXL

Kombinezon nylonowo-bawełniany 
- rozmiar XL
Kombinezon lakierniczy wykonany 
z nylonowo-bawełnianego materiału pozwala 
na wielokrotne wykożystanie go do prac 
lakierniczych. Dostępny w rozmiarach:       
440605 - rozmiar L            
440606 - rozmiar XL              
440608 - rozmiar XXL

Półmaska serii 6500 komfort
Półmaska serii 6500 komfort została zaprojektowana, biorąc pod 
uwagę trudne i brudne miejsca pracy.Quick Latch zaprojektowany z 
myślą o osobach poruszających 
się między strefami bezpiecznymi 
i stwarzającymi zagrożenie dla 
naszych dróg oddechowych. QL 
pozwoli szybko i wygodnie opuścić 
półmaskę.

Półmaska lakiernicza serii 7500 z wymiennymi pochłaniaczami  
i filtrami
Nowa generacja bardzo lekkich i wygodnych półmasek do lakierowania zapewniających doskonałe dopasowanie do 
twarzy i bezpieczeństwo.Ochrona: przeciw oparom organicznym i cząstkom. Doskonałej jakości półmaska lakiernicza 
o dużej odporności, z bagnetowym systemem przymocowania filtrów. Zastosowanie: malowanie natryskowe rozmiar L.

Kombinezon lakierniczy typu 5/6 
TYVEK 
Kombinezon lakierniczy typu TYVEK klasy 5/6.
Dostępny w trzech rozmiarach.                                   
98449.11 - rozmiar L        
98449.12 - rozmiar XL       
98449.13 - rozmiar XXL

Kombinezon Microgard 1800 Comfort
lekki kombinezon ochronny wykonany z mikroporowatego laminatu 
połączonego z oddychającym materiałem SMS w tylnej 
części i pod pachami, bez silikonu i antystayczny 
0RS1006-L - rozmiar L
0RS1006-XL - rozmiar XL
0RS1006-XXL - rozmiar XXL

Półmaska Lakiernicza serii 6000 
z wymiennymi pochłaniaczami i 
filtrami
Zastosowanie: malowanie natryskowe (bez izocyjanów), mieszanie 
farb, odtłuszczanie, nakładanie klejów. Ochrona: przeciw oparom 
organicznym i cząstkom. Maska dostępna w dwuch rozmiarach  
3M6200/3M6000 - rozmiar M   
3M6300 - rozmiar L      

Maska lakiernicza 
z szybką serii 6800
Maksymalnie lekki model z poliwęglanową szybką odporną na 
zarysowania i uderzenia spełnia 
wymogi normy EN166: B
Ochrona: przeciw oparom 
organicznym i cząstkom.

Kombinezon lakierniczy  
ProfiRS  Kombinezon lakierniczy 
wielorazowego użytku, rozmiar :L,XL,XXL
0RS1005-L kombinezon rozmiar L
0RS1005-XL kombinezon rozmiar XL
0RS1005-XXL kombinezon rozmiar XXL

0RS1005-LIndeks IC

3M7502Indeks IC

3M6800Indeks IC
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SATA air vision 5000

Wersje

213819

SATA air vision 5000 
zestaw: maska z hełmem, 

pasek, regulator pow-
ietrza. Wersja bez filtra 

węglowego.

1000249 Kaptur maski SATA do 
SATA air vision 5000.

1000124
SATA air vision 5000 

zestaw z węglem. Wersja z 
filtrem węglowym.

1000190 Regulator powietrza SATA 
do SATA air vision 5000.

1000108 Regulator powietrza SATA 
zestaw.

1000215
Regulator powietrza SATA 

pas do SATA air vision 
5000.

Akcesoria

13870 Wąż powietrzny dł. 1,2 m, kpl. z końcówkami, do podłączenia pistoletu z przyłączem na pasku.

49080 Wąż powietrzny CE 9,5 x5,0 mm do SATA ASS wersja CE, dł. 6 m. komplet po DIN 139/270

176792 SATA wąż ciśnieniowy z zabezpieczeniem 10 mm, dł. 10 m do SATA ochrony dróg oddechowych.

180851 SATA wąż ciśnieniowy z zabezpieczeniem 10 mm, dł. 40 m do SATA ochrony dróg oddechowych.

218206 Filtr z węglem aktywowanym, kpl. do regulatora powietrza SATA z węglem.

Dane techniczne

Wymagane ciśnienie robocze bez pistoletu lakierniczego: 2,5 bar - 3,0 bar

Zapotrzebowanie ciśnienia roboczego z pistoletem lakierniczym 
 (w połączeniu z wężem lakierniczym 1,2 m) 4,0 bar - 6,0 bar

Maksymalne ciśnienie: 10,0 bar

Wymagana minimalna ilość powietrza: 150 NI/min

Maksymalny przepływ (6 bar, rozpylacz powietrza w pełni otwarty): 740 NI/min

Wersje

1000059
Regulator powietrza SATA 

z węglem aktywnym 
zestaw.

1000132
Regulator powietrza SATA 

z weglem aktywnym 
zestaw.

1000166
Regulator powietrza SATA 
z węglem aktywnym do 

SATA air vision 5000.

1000299 Nawilżacz powietrza SATA 
do SATA air vision 5000.

1007005
Podgrzewacz powietrza 
SATA do SATA air vision 

5000.

1006982

Schładzacz powietrza 
SATA air cooler wraz z 

adapterem i wyściełaną 
podkładką  biodra do mas-

ki SATA air vision 5000.
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0RS1000Indeks IC

8732.210Indeks IC

3M06915Indeks IC

3M501PIndeks IC

8732.110Indeks IC

3M6911PIndeks IC

3M5911PIndeks IC

3M6885Indeks IC

Maska lakiernicza 
część twarzowa maski
Maska Lakiernicza część twarzowa maski (rozmiar uniwersalny).

Maska przeciwpyłowa 
z zaworem uvex 
Silv-Air klasy P2
Zapewnia skuteczną ochronę przed cząsteczkami stałymi i nielotnymi 
cząstkami płynnymi z zaworkiem klasy P2.

Filtr do maski klasy A2 
przeciw parom organicznym
Filtr klasy A2 chronią przed gazami i parami pochodzenia organicznego.
Pasują do półmasek serii 6000, 7500 i masek serii 6800.

Pokrywa filtru do masek 
klasy 6000 6800 i 7500
Pokrywa 501 służy do utrzymywania filtrów 3M5911, na miejscu, 
z przodu maski serii 6000 razem z filtrem 
3M™ aby zwiększyć poziom ochrony 
przed gazami, parami i pyłami.

Filtr do maski ProfiRS klasy 
A2 przeciw parom organicznym
Filtr do maski ProfiRS klasy A2 przeciw parom organicznym.

Maska przeciwpyłowa 
z zaworem UVEX Silv-Air klasy P1
Zapewnia skuteczną ochronę przed cząsteczkami stałymi i nielotnymi 
cząstkami płynnymi z zaworkiem klasy P1.

Filtr do maski 
klasy A1 przeciw parom organicznym
Filtr klasy A1 chronią przed gazami i parami pochodzenia organicznego. 
Pasują do półmasek serii 6000, 7500 i masek serii 6800.

Filtr do maski 
klasy P1 przeciwpyłowy
Filtry klasy P1 chronią przed cząstkami substancji ciekłych i stałych. 
Pasują do półmasek serii 6000, 7500 i masek serii 6800.

Osłona szyby 
do masek pełnych serii 6000
Wymienne osłonki szybki maski pełnej serii 6800.

Filtr do maski ProfiRS 
klasy P2 przeciwpyłowy
Filtr do maski P2 przeciwpyłowy; w zestawie 6 sztuk filtrów klasy P2 
i 2 sztuki pokrywek do filtrów.

0RS1001Indeks IC 0RS1002Indeks IC
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3M2720Indeks IC

9190.280Indeks IC

9190.286Indeks IC

9192.225Indeks IC

9190.220Indeks IC

9190.315Indeks IC

9192.385Indeks IC

Okulary ochronne bezbarwne 
- linia Classic
Ochrona: przed szybko lecącymi cząstkami o niskiej energii.
Cechy: bezbarwne ochronne szkła z poliwęglanu, mały ciężar, wygodne, 
o nowoczesnym wzornictwie.
• Zastosowanie: Ochrona przed uderzeniem
•  Zatwierdzenia: Spełniają 

wymagania EN 166: 200. 
Oznakowane CE

Okulary ochronne i-3, szybka 
bezbarwna
Ochronne okulary i-3, szybka bezbarwna, powłoka nieparująca HC-AF, 
ramka: czarno-jasno szara.

Okulary ochronne i-3, 
szybka szara
Ochronne okulary i-3, szybka szara, powłoka nieparująca HC-AF, ramka: 
antracytowo-czerwona.

Ochronne okulary pheos, 
szybka bezbarwna
Ochronne okulary pheos, szybka bezbarwna, powłoka nieparująca 
HC-AF, ramka: czarno-zielona.

Ochronne okulary pheos, 
szybka bezbarwna
Ochronne okulary pheos S, szybka bezbarwna, powłoka nieparująca 
HC-AF, ramka: biało-zielona.

Okulary ochronne i-3, 
szybka żółta
Ochronne okulary i-3, szybka żółta, poprawiająca kontrast, powłoka 
nieparująca HC-AF, ramka: antracytowo-żółta.

Okulary ochronne i-3, 
szybka bezbarwna
Ochronne okulary i-3, szybka bezbarwna, powłoka supravision 
performance, ramka: biało-limonkowa.

Ochronne okulary pheos, 
szybka żółta
Ochronne okulary pheos, szybka żółta, poprawiająca kontrast, powłoka 
nieparująca HC-AF, ramka: czarno-żółta.

Ochronne okulary x-trend, 
szybka bezbarwna
Ochronne okulary x-trend, szybka bezbarwna, powłoka NCH, ramka: 
czarna.

9192.725Indeks IC 9177.085Indeks IC

3MSF201AFIndeks IC

Okulary ochronne 
Okulary ochronne bezbarwne AS/AF z elastycznymi zausznikam.
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9190.275Indeks IC

Okulary ochronne i-3, 
szybka bezbarwna
Ochronne okulary i-3, szybka bezbarwna, powłoka nieparująca HC-AF, 
ramka: antracytowo-niebieska.

9301.714Indeks IC

9160.045Indeks IC 9350.035Indeks IC

9301.555Indeks IC

9302.045Indeks IC

2600.003Indeks IC

Ochronne gogle ultravision, szybka CA 
Ochronne gogle ultravision, szybka CA niezaparowywująca, ramka: 
szaro-bezbarwna.

Okulary spawalnicze i-vo 9160, szybka 
przyciemniana z filtrem nr 5 
Okulary spawalnicze i-vo 9160, szybka przyciemniana z filtrem nr 5, 
powłoka infradur-AF, ramka: zielono czarna (spawanie, lutowanie i cięcie 
acetylo-tlenem).

Gogle spawalnicze 9350, 
szybka przyciemniana z filtrem nr 5
Gogle spawalnicze 9350, szybka przyciemniana z filtrem nr 5, (spawanie, 
lutowanie i cięcie acetylo-tlenem).

Stopery do uszu 
Elastyczne wkładki do uszu z pianki poliuretanowej z domieszką 
syntetycznego elastomeru o wysokim poziomie tłumienia hałasu. 
Zastosowana pianka pozwala na dokładne dopasowanie się do kanału 
usznego. Pozwalają na pracę z innymi środkami ochrony indywidualnej. 
Opakowanie 200 sztuk.

Ochronne gogle ultravision z półmaską 
faceguard
Ochronne gogle ultravision z półmaską 
faceguard, szybka bezbarwna, powłoka 
nieparująca HC-AF.

Gogle spawalnicze ultrasonic flip-up 
9302, szybka przyciemniana z filtrem nr 5
Gogle spawalnicze ultrasonic flip-up 9302, szybka przyciemniana 
z filtrem nr 5, powłoka HC-AF, ramka: zielono czarna (spawanie, 
lutowanie i cięcie acetylo-tlenem).

Stopery do uszu 
Wkładki są wykonane z miękkiej hipoalergicznej pianki poliuretanowej, 
która zapewnia pełny komfort i niewielki nacisk na wnętrze ucha. 
Stopień tłumienia 37 db Poziom ochrony 110db.
Opakowanie 200 sztuk.

Ochronnik słuchu Uvex K3 
Klasa 3 ochrony.

Ochronnik słuchu Uvex K3 
Klasa 3 ochrony.

2112.001Indeks IC

2600.200Indeks IC

3M1100PIndeks IC
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0XREK003/10/KIndeks IC

Rękawice ochronne długie, 
wykonane z kauczuku nitrylowego
RNIT-VEX rozmiar 10/XL - Rękawice ochronne długie, wykonane z 
kauczuku nitrylowego, odporna na nirto, doskonałe do czyszczenia 
części i pistoletów lakierniczych, wytrzymalość 4001wg EN388.

0RS905Indeks IC 0RS906Indeks IC

Żel do rąk dla lakierników 
- 0,25L
Żel do mycia silnie zabrudzonych rąk z materialem 
ściernym dla lakierników. Silnie skoncentrowany, 
usuwa smary, oleje, farby, nawilżający
i natłuszczający, nie-niebezpieczny. 
Pojemność 250ml. 

Profesjonalna pasta do mycia rąk 
z mikrogranulkami
Profesjonalna pasta do mycia rąk z mikrogranulkami, konsystencja stała 
o zapachu brzoskwiniowym występuje w trzech pojemnościach 
0RS906 - pojemność 0,5L    
0RS907 - pojemność 5L     
0RS907 - pojemność 10L

Uvex u-cap spotr 
Lekki kask ochronny z twardą skorupą zapewniająca ochronę przed 
uderzeniami

Uvex u- cap premium 
Lekki kask ochronny  z siatką i twardą skorupą zapewniająca ochronę 
przed uderzeniami

9794.310Indeks IC9794.401Indeks IC

0XREK002/M/KIndeks IC

0XREK003/M/KIndeks IC

11-727-MIndeks IC

93-852-MIndeks IC

11-801-MIndeks IC

48-126-MIndeks IC

Opakowanie rękawic lateksowych 
- 100 sztuk
Lekko pudrowane od wewnątrz, do ogólnych prac mechanicznych,
dopuszczone do kontaktu z żywnością, wysoka odporność
na detergenty, zgodne z EN374-1 i EN374-3.
0XREK002/M/K - rozmiar M
0XREK002/L/K - rozmiar L
0XREK002/XL/K - rozmiar XL

Opakowanie rękawice lateksowe 
bezpudrowe 
- 100 sztuk
do ogólnych prac mechanicznych dopuszczone do kontaktu z 
żywnością, wysoka odporność na detergenty
0XREK003/M/K : rozmiar M 
0XREK003/L/K : rozmiar L
0XREK003/XL/K : rozmiar XL

HyFlex - rękawice antyprzecięciowe
Rękawica antyprzecięciowa do prac z blachami czy innymi ostrymi 
elementami, odporna na ścieranie co wydłuża czas użytkowania. 
11-727-M
11-727-L
11-727-XL

Microflex - rękawice nitrylowe 
teksturowane - 100 sztuk
Czarne rękawice nitrylowe teksturowane na całej powierzchni 
zapewniające lepszy chwyt na mokrej powierzchni mocne i elastyczne.
93-852-M
93-852-L
93-852-XL

HyFlex - lekkie rękawice montażowe
Lekkie rękawice montażowe dopasowane do twojej dłoni z oddychającą 
powłoką z pianki nitrylowej w niebrudzącym kolorze, bez silikonu. 
11-801-M
11-801-L
11-801-XL

Edge - rękawice odporne na ścieranie
Rękawice do prac lekkich wymagające dobrej odporności na ścieranie 
i chwytności,  w czarnym kolorze maskującym zabrudzenia.
48-126-M
48-126-L
48-126-XL

0XREK009/M/PIndeks IC

Opakowanie rękawic nitrylowych 
- 100 sztuk
Niebieskich, bezpudrowych, szeroko stosowane w lakiernictwie,  
przy stołach probierczych, doskonałe czucie oraz wysoka odporność 
chemiczna,w tym na nitro, zgodna z EN374-3 oraz EN455.  
Rozmiary M,L i XL.
0XREK009/M/P- rozmiar M
0XREK009/L/P - rozmiar L
0XREK009/XL/P - rozmiar XL
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BE7243BIndeks IC

Buty robocze bezpieczne skórzane
wykonane ze skóry, wyposażone w ochronny podnosek i wkładkę 
antyprzebiciową o dużej elastyczności. Podeszwa wykonana z 
poliuretanu. EN 20345 S3 RS SRC z certyfikatem CE

Półbuty robocze bezpieczne zamszowe
zamszowe, z wstawkami z siateczki, podeszwa z poliuretanu, podnosek 
polimerowy, wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego,
*nie stosować przy pracach ciężkich jak rolnictwo, budownictwo, 
konstrukcje.

Buty robocze zimowe
Wykonane ze skóry, wyposażone w ochronny podnosek i wkładkę anty-
przebiciową o dużej elastyczności. Dodatkowo ocieplane kożuchem. 
Podeszwa z poliuretanu. EN 20345 S3, 
RS SRC z certyfikatem CE

Półbuty robocze bezpieczne, zamszowe
z perforowanego zamszu o dużej przewiewności, wyposażone w 
ochronny podnosek i wkładkę antyprzebiciową o dużej elastyczności. 
Wykonane według normy EN 20345 S1P SRC 

BE7247BIndeks IC

Sandały bezpieczne skórzane 
Perforowane, podnosek stalowy, wkładka antyprzebiciowa stalowa o 
dużej elastyczności, zapięcie na rzep, posiadają certyfikat 
EN 20345 S1P SRC

Półbuty robocze bezpieczne skórzane
wykonane ze skóry, wyposażone w ochronny podnosek i wkładkę 
antyprzebiciową o dużej elastyczności. Podeszwa wykonana z 
poliuretanu. Wykonane według normy EN 20345 S1P SRC 
z certyfikatem CE

BE7241BIndeks IC

BE7241FTIndeks IC

Półbuty zawodowe skórzane 
Bez podnoska bez wkładki antyprzebiciowej, podeszwa poliuretanowa, 
wkładka typu carbon, posiadają certyfikat 
EN 20347 O1 SRC

BE7246BIndeks IC

BE7213FGIndeks IC

BE7243PLIndeks IC

BE7212FGIndeks IC

Półbuty bezpieczne z siateczki
wykonane z siateczki, o dużej przewiewności, ze wstawkami z 
poliuretanu i wzmocnieniem noska z zamszu, podnosek aluminiowy, 
wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego, bardzo lekkie np. 
rozmiar 42 ok. 470g

Półbuty bezpieczne z siateczki
wykonane z siateczki, o dużej przewiewności, ze wstawkami z 
poliuretanu i wzmocnieniem noska z zamszu, podnosek aluminiowy, 
wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego,
bardzo lekkie np. rozmiar 42 ok. 470g

Półbuty robocze bezpieczne zamszowe
zamszowe, perforowane, nosek pokryty PU, podeszwa z poliuretanu, 
podnosek polimerowy, wkładka antyprzebiciowa z włókna 
kompozytowego,| 
*nie stosować przy pracach ciężkich jak rolnictwo, budownictwo, 
konstrukcje.

BE7340YIndeks ICBE7340BIndeks IC

BE7398GELIndeks IC

BE7399A/N/100Indeks IC

Wkładki do butów
ze wstawkami żelowymi, anatomicznie wyprofilowane

Sznurowadła - 100cm
Opakowanie 10 par, długość 100cm

SHOES-TEIndeks IC

SHOES-TE 
Preparat o właściwościach grzybobójczych do 
dezynfekcji wnętrza butów. Skutecznie likwiduje 
grzyby bytujące w obuwiu oraz przykry zapach 
potu.
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26-02-000030Indeks IC

26-02-000032Indeks IC

LOC TEROSTAT 8597 HMLCIndeks IC

LOC TEROSTAT 8590 310MLIndeks IC

537166Indeks IC

25-14-000003Indeks IC

LOC TEROSTAT 8596 310MLIndeks IC

LOC TEROSON RB 4120 ELASTICIndeks IC

LOC 319 0,5MLIndeks IC

Klej do montażu szyb samochodowych 
- SikaTack Move IT black / czarny 
SikaTack Move IT black/czarny Klej do montażu szyb samochodowych, 
czas schnięcia 1h                
26-02-000030 - opakowanie foliowe 600m

Klej do montażu szyb samochodowych 
- SikaTack Go4IT 
SikaTack Go4IT Klej do montażu szyb samochodowych, czas schnięcia 4h
26-02-000032 - opakowanie kartusza 300ml  
26-02-000031 - opakowanie foliowe 600ml

TEROSON PU 8597 HMLC
Klej 1K PU do wklejania szyb o bardzo dobrej odporności na osiadanie, HMLC. 
Czas gotowości do jazdy: 1h/4h.
LOC LOC TEROSTAT 8597 HMLC - opakowanie kartusza 310ml
LOC TEROSTAT 8597 HMLC S. -  zestaw zawiera klej8597 310ml plus 

podkład/aktywator 8519P 10ml

TEROSON PU 8590
1K PU klej do szyb. Aplikacja na zimno. Dobra odporność na opadanie.
Czas gotowości do jazdy: 2h. 
LOC TEROSTAT 8590 310ML - pojemność 310ml
LOC TEROSTAT 8590 600ML - pojemność 600ml

Aktywator kleju do szyb 
- Sika Aktivator PRO
Aktywator kleju do szyb Sika Aktivator PRO pojemność 
100ml

SikaTack Drive 60
SikaTack® DRIVE (60 min) jest klejem do szyb samochodowych o
doskonałych właściwościach aplikacyjnych. Oferuje czas bezpiecznego 
odjazdu na poziomie 60 minut. Jest przetestowany zgodnie z 95%
standardem FMVSS 212h. 
537166  - opakowanie kartusza 300ml
537174 - opakowanie foliowe 400ml
537178 - opakowanie foliowe 600ml

Klej do montażu szyb samochodowych 
Sikaflex 256 black/czarny
Sikaflex 256 black/czarny Klej do montażu szyb samochodowych, czas 
schnięcia 6h 25-14-000003 - opakowanie foliowe 600ml.

TEROSON PU 8596
Standardowy klej 1K PU do szyb. Aplikacja na zimno. Dobra odporność na 
opadanie. Czas gotowości do jazdy: 2h/6h.

LOC TEROSON RB 4120 ELASTIC
Uszczelniacz do szyb montowanych w uszczelkach gumowych. 
Kolor czarny.

LOCTITE AA 319 MESH
Zestaw do klejenia lusterek wstecznych. 
Utwardza się w docisku między klejonymi 
elementami z udziałem siatki.

SikaPrimer-207
Sika® Primer-207 jest czarnym, 
utwardzającym się pod wpływem
wilgoci, płynnym podkładem przeznaczonym 
do przygotowania
łączonych powierzchni przed aplikacją 
poliuretanowych klejów i
uszczelniaczy Sika®. 
417300 - 30ml
417301 - 100ml
417302 - 250ml

29-02-000041Indeks IC 417300Indeks IC



45

MATERIAŁY I AKCESORIA DO SZYB

KATALOG MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ BLACHARSKO-LAKIERNICZYCH 2017/2018
WSZYSTKODLAWARSZTATU.PL

LOC TEROSTAT 8519P 25MLIndeks IC

380040620Indeks IC

 LOC TEROSON VR 10Indeks IC

LOC TEROSON VR 20Indeks IC

LOC TEROSON ET MULTICUTIndeks IC LOC ZEPK02 81039Indeks IC

TEROSON PU 8519 P
Zwiększający adhezję podkład i aktywator do szkła w 
jednym. Zapewnia doskonałą ochronę  
przed promieniowaniem UV. 
LOC TEROSTAT 8519P 25ML - pojemność 25ml
LOC TEROSTAT 8519P 10ML - pojemność 10ml

Aplikator podkładu kleju do montażu 
szyb
Aplikator podkładu kleju do montażu szyb      
380040621 - opakowanie 20 sztuk       
380040620 - opakowanie 100 sztuk

TEROSON VR 10 
Uniwersalny zmywacz i rozpuszczalnik na bazie  
benzyny stosowany do odtłuszczania i zmywania 
powierzchni przed klejeniem i uszczelnianiem.

LOC TEROSON VR 20
Zmywacz do szyb TEROSON VR 20 [dawniej: Teroson FL+] 
Uniwersalny zmywacz do przygotowania powierzchni przed klejeniem do szyb, tworzyw sztucznych i metali. 
Usuwa pozostałości silikonu.

Urządzenie do wycinania szyb 
TEROSON ET 
MULTICUT  
Zestaw zawierający narzędzie do 
wycinania szyb samochodowych lub 
do demontażu elastycznych, klejonych 
elementów np. spojlerów. Zastosowanie 
żyłki nylonowej nie powoduje uszkodzeń 
lakieru w trakcie procesu wycinania. 
Wymaga jednoosobowej obsługi. do 
demontażu elastycznie związanych części 
tuningowych, takich jak spoilery.

Struna do wycinania szyb
Struna do wycinania szyb (złota) 22,5m.

0XAT5057Indeks IC

Przyssawka
Do szyb, średnica 120mm, udźwig
max. 10kg w pozycji poziomej

0XAT5061Indeks IC

Przyssawka
Do przenoszenia szyb, płytek, płacht metalowych 
itp., model typu Heavy-Lift (do przenoszenia 
ciężki przedmiotów), średniaca: 206mm, udźwig: 
55kg (TUV), max. 80kg

Przyrząd do demontażu przedniej szyby 
W aucie - z systemem szybkiego uwalniania ostrza

0XAT5013Indeks IC 0XAT5058Indeks IC

Zestaw dwóch przyssawek
Do przenoszenia i montażu szyb, pas montażowy, 
udźwig: 60kg, śr. przyssawki: 115mm

0XAT5067Indeks IC 0XAT5059Indeks IC

Przyssawka podwójna do szyb
Średnica 120mm, udźwig max. 40kg w pozycji poziomej

Przyssawka podwójna do szyb
Średnica 120mm, udźwig max. 60kg
w pozycji poziomej

Skrobak
Przeznaczony do szybkiego usuwania szkła,
wiórów i zanieczyszczeń z kanałów szyb - 320mm

0XAT5016-02Indeks IC

Przyssawki
Utrzymujące szyby boczne w pozycji zamkniętej

0XAT5018Indeks IC
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Przyrząd do demontażu przedniej szyby 
w aucie - standard

0XAT5014Indeks IC 0XAT5046Indeks IC

Zestaw narzędzi
do demontażu szyb samochodowych

Zestaw haków
(4szt.)- extra długie, długość - 380mm

0XAT5017Indeks IC 0XAT5050AIndeks IC

Uchwyty
do mocowania drutu - 2 szt.

Skrobak
przeznaczony do szybkiego usuwania szkła, wiórów i zanieczyszczeń  
z kanałów szyb - 610mm

0XAT5016-03Indeks IC 0XAT5015Indeks IC

Przyrząd do demontażu przedniej szyby 
w aucie - krótka rączka

Płaskie ostrza
Do usuwania szyby - 13mm, 3szt.

Płaskie ostrza
Do usuwania szyby - 19mm, 3szt.

Narzędzie wielofunkcyjne do wycinania szyb
Złącze 3D zapewnia bezstratne przenoszenie energii z urządzenia na 
osprzęt. Z oświetleniem LED zapewniającym doskonałą widoczność. 
Funkcja Snap In umożliwia beznarzędziową wymianę osprzętu w ciągu 3 
sekund. Narzędzie kategorii StarlockPlus zapewnia szybsze tempo pracy

0XAT5069-01Indeks IC

 0XAT5069-03Indeks IC 0 601 231 000Indeks IC

0XAT5069-02Indeks IC

Nóż do szyb
- 450mm

0XAT5022-02Indeks IC

Nóż do szyb
- 250mm

 0XAT5022-01Indeks IC 0XAT5068Indeks IC

Przyrząd ze stali nierdzewnej
do wprowadzania drutu podczas montażu przedniej szyby

0XAT5021Indeks IC 0XAT5067Indeks IC

Nóż do szyb
- 600mm

Płaskie ostrza
do usuwania szyby - 16mm, 3szt.

Zestaw noży
do usuwania szyb, 3szt.

Ostrza do usuwania szyby
długość: 18mm, 25mm, 38mm

0XAT5022-03Indeks IC

Przyrząd ze stali nierdzewnej
o dł. 330mm do wprowadzania drutu podczas montażu przedniej szyby

0XAT5020Indeks IC 0XAT5016-01Indeks IC

Skrobak
przeznaczony do szybkiego usuwania szkła, wiórów i zanieczyszczeń  
z kanałów szyb - 250mm
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Pneumatyczny zestaw 
do wycinania szyb 
samochodowych
Pneumatyczny zestaw do wycinania szyb sa-
mochodowych. Zawiera pneumatyczny nóż z 
ostrzami i dwie przyssawki do demontażu szyb 
samoch. TAIWAN

Ostrze zagięte cienkie  
do piły do wycinania  
szyb 50 mm

Ostrze proste cienkie 
ząbkowane do piły do 
wycinania szyb 35mm

Zestaw 5 ostrzy do piły do wycinania szyb zawiera ostrza:
- proste 35m,           - proste 57mm           - proste 90mm, 
- zagięte cienkie 50mm                 - haczykowate 24mm

Ostrze proste do piły 
do wycinania szyb 8mm

Ostrze zagięte cienkie do 
piły do wycinania szyb 
35mm

Ostrze proste do piły do 
wycinania szyb 57mm 
(nóż)

Ostrze haczykowate do 
piły do wycinania szyb 
18mm

Ostrze haczykowate do 
piły do wycinania szyb 
60mm

Ostrze proste do piły do 
wycinania szyb 35mm 
(nóż)

Ostrze haczykowate do 
piły do wycinania szyb 24 
mm (nóż)

Ostrze proste do piły do 
wycinania szyb 90 mm 
(nóż)

Ostrze haczykowate do 
piły do wycinania szyb 
36mm

Ostrze haczykowate do 
piły do wycinania szyb 90 
mm (nóż)

SA8604HKIndeks IC

3219916Indeks IC

3219919Indeks IC

3219922Indeks IC

3219917Indeks IC

3219920Indeks IC

3219910Indeks IC 3219912Indeks IC

3219914Indeks IC

3219918Indeks IC

3219921Indeks IC

3219911Indeks IC

3219913Indeks IC 3219915Indeks IC
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Pneumatyczny wyciskacz do kartuszy 
i mas natryskowych CG2033MCR-9 
kartusze 
290ml - 320ml kiełbasy 300ml - 400ml
Pneumatyczny wyciskacz do klejów i mas natryskowych w  kartuszach 
290-320ml  oraz opakowaniach foliowych (kiełbasy) 300-400ml

Pneumatyczny wyciskacz do klejów  
i mas natryskowych
Profesjonalny wyciskacz do mas klejąco-uszczelniających w kartuszach 
310 ml i saszetkach 400 ml. Wyposażony w zawór różnicowy oraz płynną 
regulację spustu.

CG2033MCR-9Indeks IC CG282AXLIndeks IC

LOC POWER LINE IIIndeks IC

Stojak do 
montażu szyb 
samochodowych
Stojak do montażu szyb 
samochodowych z przyssawkami.

Pistolet ręczny 
TEROSON ET HAND GUN STAKU
Pistolet ręczny do aplikacji kartuszy aluminiowych i z tworzyw 
sztucznych 300/310ml

Pistolet pneumatyczny  
TEROSON ET GUN POWERLINE II 
Pistolet pneumatyczny do aplikacji produktów od niskiej do bardzo wysokiej lepkości. Stosowany do opakowań 310ml i 400ml.

Pistolet ręczny do opakowań foliwych 
Pistolet ręczny o dużej sile wyciskania do aplikacji klejów do szyb 
w opakowaniach foliowych 600ml.

3420100Indeks IC

Stojak na 
zdemontowane 
szyby samochodowe 
z przyssawkami
Stojak na zdemontowane szyby samo-
chodowe z przyssawkami. TAIWAN

WS-275Indeks IC

LOC 142240Indeks IC LOC 150339Indeks IC
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LOC TEROSON 150Indeks IC

LOC TEROSON 96001Indeks IC

505295Indeks IC

505377Indeks IC

512113Indeks IC

505298Indeks IC

505297Indeks IC

LOC TEROSON PU 9225Indeks IC

LOC TEROSON ET 6700Indeks IC

TEROSON 150
Podkład stosowany do zwiększenia adhezji do tworzyw 
sztucznych. Łatwa i precyzyjna aplikacja natryskowa (spray).

Wyciskacz do kartuszy TEROSON 96001
Loctite® 96001 to ręczny wyciskacz w postaci pistoletu do podwójnych 
kartuszy 50ml w systemie mieszania 1:1 i 1:2. Ułatwia dokładne 
dozowanie dwuskładnikowych klejów epoksydowych, poliuretanowych 
i hybrydowych. 

SikaPower-2900 Primer
SikaPower®-2900 Primer jest przeznaczony do przygotowa-
nia powierzchni pod klejenie klejami z serii SikaPower® do 
naprawy elementów z tworzyw sztucznych.

SikaPower 2950
SikaPower® 2950 jest dwukomponentowym klejem 
poliuretanowym o doskonałej przyczepności do podłoży. 
Jest przeznaczony do łączenia tworzyw sztucznych, 
szczególnie do zderzaków samochodowych i innych 
elementów z tworzyw.
505377 - SikaPower 2950 klej szybki 
505390 -  SikaPower 2955 klej super szybki 

Pistolet Sika Dispensing gun
Pistolet Sika Dispensing gun to ręczny wyciskacz w postaci pistoletu do 
podwójnych kartuszy SikaPower 2950/2955

Sika Mixer Quadro
Dysza mieszająca Sika Mixer Quadro do kartuszy SikaPower 2950/2955

Sika Reinforcement Film
505297 - Siatka wzmacniająca
505296 - Folia do odtwarzania kształtów

LOC TEROSON PU 9225 
2K klej do naprawy części karoserii z tw. sztucznych.
Czas otwarcia: 10min. i 2 min. Doskonale się szlifuje. 
Można lakierować. Stosowany z podkładem TEROSON 150.
LOC TEROSON PU 9225 - standard
LOC TEROSON PU 9225 SF - szybki

Dysza mieszająca TEROSON ET 6700
Dysza mieszająca Teroson ET 6700 statmix small (do kartuszy 50 ml ) 

125070Indeks IC

3460700Indeks IC

3M16000Indeks IC

460204PIndeks IC

System kubków jednorazowych RPS™ 
z sitkiem SATA®
SATA RPS to system kubków dla zakładów lakierniczych, w których 
szczególną wagę przykłada się do perfekcyjnych rezultatów lakierowania 
i wysokiej wydajności. System zbiorników jednorazowych SATA RPS 
ułatwia lakiernikom pracę, znacznie zwiększa wydajność i radykalnie 
zmniejsza zużycie środków myjących i rozpuszczalników. Zestaw zawiera 
57 kubków. Występuje z dwoma rodzajami sitek    
125070 - sitko 200 mikronów 
125062 - sitko 125 mikronów

Kubek z czarną podziałką do mieszania 
farb i lakierów 0,5L (komplet 50 szt) 
Kubek do mieszania farb i lakierów o. Kubek 
zaopatrzony w skalę 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 oraz 
10:1. Kubek wykonany jest z przeźroczystego 
tworzywa zaopatrzonego w czytelną skalę 
umożliwiającą dokładne sporządzenie 
mieszanki według danej skali.

Zestaw kubków PPS z sitkami 3M
Dzięki Systemowi Przygotowania Lakieru 3M możemy uzyskać lepsze 
efekty lakierowania przy szybszej i bardziej oszczędnej pracy. System 
składa się z wewnętrznych jednorazowych kubków miękkich oraz 
pokrywek ze zintegrowanym sitkiem w wersjach: 125 mikronów do 
lakierów wodnorozcieńczalnych oraz 200 mikronów do lakierów 
konwencjonalnych. Unikalna konstrukcja daje możliwość pracy 
w każdym położeniu pistoletu, w przeciwieństwie do tradycyjnych 
rozwiązań.  
3M16000- sitko 190 mikronów
3M16026- sitko 125mikronów

Pojemnik pomocniczy z podziałką 
(komplet 10sztuk)  
Pojemnik pomocniczy z podziałką (komplet 10 sztuk)  występuje w 
czterech pojemnościach:

460207P – 150ml 
460204P – 250ml 
460205P – 500ml 
460206P – 1000ml
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460301Indeks IC

460303Indeks IC

461100Indeks IC

460003Indeks IC

460302Indeks IC

3M16022PIndeks IC

400901Indeks IC

Szpachelki ze stali nierdzewnej
 - ”Japonki”
Komplet 4 sztuk  
o szerokościach: 5, 8, 10 i 12 cm.

Zestaw szpachelek z tworzywa 
sztucznego  
Komplet 4 sztuk o szerokościach: 5, 8, 10 
i 12 cm.

Spryskiwacz do zmywacza lakierniczego 
Zaletą stosowania spryskiwacza jest ogromna oszczędność zmywacza i równomierne jego rozprowadzanie na 
zmywaną powierzchnię karoserii samochodowej. Spryskiwacz z pompką jest chemicznie odporny na działanie 
zmywaczy rozpuszczalnikowych.

Nóż do zacieków
Podstawę zdzieraka stanowi specjalnie ukształtowana, wysokiej jakości 
stal, która z ogromną łatwością ścina wszelkie nierówności wystające 
ponad powierzchnię lakieru. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest 
możliwość regulacji wysokości ścinania.

Szpachelki stalowe
 -”Japonki” 
Komplet 4 sztuk  
o szerokościach: 5, 8, 10 i 12 
cm.

Mieszadła do lakieru
Mieszadło do PPS posiada specjalny kształt, który umożliwia dokładne 
oczyszczenie ścianek pojemnika w celu dokładnego wymieszania.

Płyn ochronny do kabin - 5 Litrów
Jest to bezbarwny i bezwonny płyn o dużej lepkości, posiadający 
właściwości antystatyczne, charakterystyczne dla pyłochłonów. 
Odpowiednie zagęszczenie oraz konsystencja umożliwiają dowolny 
sposób nanoszenie płynu na ściany kabiny.Po rozcieńczeniu, 
płyn można nanosić pistoletem, a w stężeniu, 
dostępnym w opakowaniu wałkiem lub pędzlem. 
Zmywanie płynu ze ścian kabiny można 
przeprowadzać myjkami ciśnieniowymi przy 
użyciu wody z detergentami  
Dostępne pojemności :      
400901- 5L
400902 -25L

80250215PIndeks IC 460195NTSPIndeks IC

Pojemnik z pokrywką 
(komplet 10 sztuk)  
Pojemnik z pokrywką (komplet 10 sztuk)  
 występuje w trzech pojemnościach:
80250215P – 550ml
80250216P – 1000ml
80250217P – 3000ml

Sitko do lakieru - nylon - 190 micr, 
opakowanie 250 szt.
Jednorazowe sitka papierowe 
z wkładem nylonowym  (190 mikronów), służące 
do eliminowania zanieczyszczeń mechanicznych 
z farb  i lakierów przed malowaniem.

Sitko do lakierów wodnych - poliester 
- 125 micr, opakowanie 250 szt.
Jednorazowe sitko papierowe z ultra drobnym wkładem nylonowym 
(125 mikronów) przeznaczone do eliminowania zanieczyszczeń 
z bazowych lakierów wodorozcieńczalnych. 

Ściągaczka gumowa - 21/4” x 41/4”
Elastyczna gąbka gumowa do usuwania resztek powstałych po 
szlifowaniu na mokro.

3M05517Indeks IC460201PIndeks IC
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3M07910PIndeks IC

Ściereki antystatyczne 
Ściereczki antystatyczne ProfiRS 1  
opakowanie 10 sztuk nasączanych ściereczek 
pyłochłonnych , doskonale zbierają kurz i pył z 
powierzchni przeznaczonych do lakierowania.

Ściereczka pyłochłonna
- Tack Cloth
Nowa generacja ścierek pyłochłonnych o 
przestrzennej strukturze splotu używana 
do absorbcji pyłu przed natryskiwaniem. 
W montowanym na ścianie zasobniku 
można przechowywać zarówno nowe, jak i 
częściowo zużyte ścierki.

0RS-50-10SZTIndeks IC

0XC009Indeks IC

0RS510Indeks IC

0XC14015Indeks IC

Dwustronna pyłochłonna ściereczka 
z mikrofibry niebieska 
Dwustronna pyłochłonna ściereczka z mikrofibry o podwójnym 
działaniu. Różne długości niezwykle miękkich mikrowłókien na obu 
stronach powierzchni ściereczki umożliwiają bardzo dokładne i szybkie 
usuwanie wszelkiego rodzaju 
zanieczyszczeń. Przeznaczona 
i szczególnie przydatna do 
usuwania resztek past polerskich 
po polerowaniu lakierowanych 
powierzchni. 

Uniwers.czyściwo celulozowe 
niebieskie, klejone. 3 warstwowe. (dla 
lakierników)
Uniwers.czyściwo celulozowe niebieskie, klejone. 2 rolki; dł. 180mb, 
wys. 22cm, 500 listków, 3 warstwy (dla 
lakierników). 

Uniwersalne czyściwo szare
2 rolki; 200mb, wysokość 25cm, 800 listków, 2
warstwy. Czyściwo makulaturowe szare klejone

Czyściwo uniwersalne zielone
2 rolki; długość 300mb, wysokość 30cm.
Uniwersalne czyściwo makulaturowe jednowarstwowe, zielone. 
Stosowane m.in. w warsztatach samochodowych.

Czyściwo bawełniane białe
Uniwersalne czyściwo bawełniane białe 
cięte sprasowana kostka 10 KG

Czyściwo bawełniane 
kolorowe 
Uniwersalne czyściwo bawełniane kolorowe 
cięte sprasowana kostka 10 KG

Ściereczka antystatyczna  
Syntetyczna ściereczka zaprojektowana do usuwania kurzu i zabrudzeń 
w procesie lakierowania, szczególnie do użytku z lakierami na bazie 
wody
•  Nie zawierają rozpuszczalnika, dlatego 

idealne do lakierów na bazie wody
• Nie pozostawiają śladów kleju
•  Nie pozostawiają włókien na 

powierzchni

Czyściwo białe celulozowo - 
poliestrowe
Czyściwo lakiernicze 115 listków (30x39cm) Włóknina 
Celulozowo-Poliestrowa, gramatura 68g/m2 niepyląca, 
do zmywania powierzchni przed lakierowaniem.

Uniwers. czyściwo celulozowe białe, 
klejone 2 warstwowe. (dla lakierników)
Uniwers. czyściwo celulozowe białe, klejone. 2 rolki; dł. 236mb, wys. 
25cm, 800 listków; 2 warstwy.(dla lakierników).

0RS902Indeks IC

Ściereczki antystatyczne
Ściereczka służąca dozbierania kurzu i najdrobniejszych zanieczyszczeń 
z powierzchni przeznaczonych do 
lakierowania.

0XC003Indeks IC

3M50401PIndeks IC

0XC001Indeks IC

0XC14022Indeks IC

0XC006Indeks IC

460501PIndeks IC
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Glasurit® system lakierów wodorozcieńczalnych Linia 90 
System mieszalniczy pozwalający przygotować wszystkie standardowe kolory OEM i ich odcienie wraz z kolorami flotowymi i rejestrami typu RAL. 
Składa się z 73 wysoko skoncentrowanych miksów oferowanych w puszkach 0,5l i 1l oraz tubkach 125 ml. Wielkość opakowania dopasowana jest do 
typowego zużycia produktów. Miksy nie zawierają wody, są odporne na niskie temperatury, mają rewelacyjny 5-letni okres przydatności do użycia. 
System dopełniają żywice i rozcieńczalniki wodne M4 / M4Lang, E3 / E3 Lang oraz żywica konwencjonalna IC 440, pozwalająca przygotować lakier 
bazowy konwencjonalny do zastosowań specjalnych.

19 miksów 125 ml jest ustawionych na wygodnym stojaku, 54 miksy są zawieszone na mieszalniku. Maszyna mieszalnicza wyposażona jest w silnik 
zasilany napięciem 230 V i automatycznie miesza wszystkie puszki dwa razy dziennie. Poza miksami na mieszalniku znajduje się miejsce na puszki farb 
gruntujących i podkładowych.

Mieszalnik dostarczany jest z elektroniczną wagą i oprogramowaniem pozwalającym przygotowywać kolory i zarządzać mieszalnią Glasurit® Profit Manager II. 
Program oferowany jest w trzech wersjach Starter, Lite i Pro. 

Właściwości programu:
- receptury kolorystyczne;
- karty techniczne i charakterystyk produktów;
- możliwość korekty przelań;
- zdalna aktualizacja;
- możliwość zapisywania własnych kolorów;
- prowadzenie zleceń;
- praca w sieci warsztatu;
- opcja prowadzenia magazynu mieszalni;
- raportowanie zużyć, aktywności, kosztów , stanów magazynowych itp.;
- obsługa spektrofotometru Ratio Scan II.

Mieszane kolory przed przygotowaniem można sprawdzić korzystając z zestawu próbek CPS (Color Profi System) czwartej edycji. Zestaw zawiera około 
6000 wzorników ułożonych odcieniami. Każdy wzornik jest lakierowany, co zapewnia doskonałe odwzorowanie koloru. CPS jest aktualizowany trzy 
razy w ciągu roku. Na życzenie klienta w skład narzędzi kolorystycznych może wejść spektrofotometr Glasurit® Ratio Scan II. Doskonałe urządzenie 
pozwalające dopasować, a w razie potrzeby skorygować odcień. Ratio Scan podczas dopasowywania odcienia wykorzystuje setki tysięcy odcieni 
opracowanych w laboratoriach Glasurit®, dzięki temu jest bardzo skuteczny w szybkim odnalezieniu potrzebnego odcienia.
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System mieszalnikowy lakierów bazowych i akrylowych
System ProfiRS – to pełny system lakierów oparty na żywicach stanowiących podstawę wszystkich kolorów z których otrzymać można kolory 
metalizowane i perłowe w standardowej wersji bazowej (żywica 0RS-FZ001-X37), kolory typu UNI w wersji bazowej i kolory metalizowane i perłowe 
w wersji jednowarstwowej 2K (żywica 0RS-FZ003-X10),oraz kolory typu UNI zgodne z dyrektywą unijną VOC420 2004/42/IIb (żywica 0RS-FZ004-X37)
W skład systemu wchodzi bardzo funkcjonalne urządzenie, kompatybilne z systemem Profi RS, Idealnie dopasowane do potrzeb systemu, zasilane 
elektrycznie, wymagane napięcie: 220V 50/60 Hz Urządzenie posiada 4 półki na puszki 0,5L i 1L oraz 2 półki na puszki 3,75L (miejsce na dodatkowe 
żywice, podkłady). Każdy mieszalnik jest wyposażony w wagę elektroniczną pozwalająca z wielką precyzją odmierzać receptury. Mieszalnik 
zawiera 68 baz pigmentowych, w tym 21 pigmentów perłowych, 8 pigmentów aluminium, 3 xirallic, 36 pigmentów gładkich. Kolejnym elementem 
składowym systemu jest wzornik kolorystyczny który posiada 15 000 wzorców polakierowanych zgodnie z technologią naprawczą: oryginalna 
powłoka lakierowa PROFI RS, pokryta lakierem bezbarwnym, doskonale odzwierciedlająca kolor. Baza kolorów tworzona jest na podstawie wzorców 
dostarczanych przez producentów pojazdów oraz na podstawie elementów karoserii oryginalnie polakierowanych pojazdów. Fiszki we wzornikach 
ułożone są chronologicznie wg. czasu wprowadzenia koloru. Wzorniki uzupełniane będą o nowe koloru co naj mniej dwa razy w roku. Wzorniki mągą 
być umieszczone w dwóch walizkach lub w szafce wieszanej na ścianie. Integralną częścią systemu mieszalniczego ProfiRS jest program do doboru 
kolorów PROFIRS MANAGER. Pozwala on na szybkie i łatwe wyszukiwanie zarówno receptur kolorystycznych, jak i danych dotyczących napraw już 
wykonanych, z użyciem dowolnego parametru wyszukiwania: producent pojazdu, kod czy nazwa koloru, nr zlecenia, nazwa klienta, etc. Tworzenie 
receptur własnych i serwisowych. 
- Możliwość mieszania jednej receptury w trybie MultiMix, gdzie zużycie mieszanki rozpisuje się na kilka zleceń naprawy
-  Zdalny dostęp do programu w obrębie tej samej sieci informatycznej i dodawanie / zamykanie zleceń - np. ze stanowiska przyjmującego naprawy 

(Recepcja serwisu)
-  Obsługa programu przez wielu użytkowników, w tym użytkowników z uprawnieniami administratora. Każdy użytkownik może posiadać własny 

profil uprawnień.
- Pełna historia wykonanych mieszań 
- Obsługa magazynu dla baz pigmentowych oraz produktów dodatkowych wraz z operacjami wspierającymi inwentaryzację
- Pełne zestawienia zużyć produktów dla całości historii napraw lub z podziałem na użytkowników, zlecenia czy okresy wykonania
- Łatwy dostęp do cen oraz możliwość zmiany cen przez użytkowników administrujący
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Kabina lakiernicza 
Misją producenta kabin lakierniczych USI Italia jest dostarczanie
zaawansowanych technologicznie rozwiązań oszczędzających czas użytkowników oraz koszty związane z użytkowaniem komory lakierniczej. Dlatego 
inżynierowie USI cały czas pracują nad wprowadzaniem coraz oszczędniejszych i prostszych w użytkowaniu
rozwiązań.Standardowo kabiny są dostępne w rozmiarach wewnętrznych
szer: 4 m, 
dł: 7 m, 
wys: 2,72 m. 
Wymiary można powiększać aż do 9 m długości, 4,5 m szerokości
i 3,32 m wysokości.Jednostki grzewcze posiadają przepływy maksymalne od 27000 m3/h (dla silników 7,5 kW) aż do 46 000 m3/h (dla silników 11 kW 
w wersji XP). Zakres palników możliwych do zastosowania to od palnika olejowego o mocy 237 kW aż po palnik gazowy otwartego płomienia o mocy 
340 kW.Sterownie kabiną może być oparte o kilka różnych paneli kontrolnych, od elektronicznych UNI i TRONIC, przez sterowanie falownikowe ENERGO 
i ENERGO-S aż po komputerowe sterowanie DGT.Szeroka gama konfi guracji daje możliwość dobrania parametrów urządzenia do wymagań każdego 
użytkownika. W ofercie USI Italia znajduje się również szeroka paleta kabin przemysłowych Cargo.

Strefa przygotowawcza USI
Strefa przygotowawcza staje się coraz bardziej niezbędnym urządzeniem w każdej lakierni. Możliwość wykonania drobnych napraw na takiej strefie, 
bez konieczności wprowadzania elementów do kabiny daje możliwość oszczędzenia kosztów związanych z uruchomieniem kabiny do pojedynczych 
elementów. 

Szeroka gama możliwych konfiguracji pozwala na dobór urządzenia do praktycznie każdych warunków. 
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Kabina lakiernicza RSBOX 9000 Olej 220kW 6,90m x 3,9m x 2,8m
RSBOX 9000 to kabina Lakiernicza na podstawie umożliwiającej montaż bez dokonywania prac budowlabych jest przeznaczona do lakierów wodnych i 
konwencjonalnych. Kabina jest zgodna z dyrektywami europejskimi (posiada znak CE) .Standardowo kabiny są dostępne w rozmiarach wewnętrznych 
dł: 6,9 m, szer: 3,9 m, wys: 2,8 m. 

Wymiary zewnętrzne to 7 m długości,  5,75 m szerokości i 3,48 m wysokości.
Wymiary użytkowe drzwi wys. 2,75m x szer. 3,0m drzwi trzy skrzydłowe z bezpiecznym zamkiem. Drzwi serwisowe (personelu) Drzwi o wymiarach 0,8 x 
2m z bezpiecznym zamkiem otwierającym drzwi przy przekroczeniu dopuszczalnego ciśnienia w kabinie. Typ agregatu 8200/8400 • Silniki napędowe: 
4 polowe 3 fazowe. Nawiew 7,5kW turbowentylator napęd bezpośredni. 
• Wyciąg 7,5kW turbowentylator napęd bezpośredni                                     
Silnik elektryczny, asynchroniczny. Klasa izolacji F, IP54
Zapotrzebowanie na energię elektryczną z oświetleniem:
16kW 3Ph+N 400V 50Hz
Wydajność nadmuch / wyciąg 25 000 Nm3/h Nadmuch
25 000 Nm3/h Wyciąg
System Grzewczy Palik olejowy  dwu fazowy Riello RG5D
Moc palnika 237kW
Temperatura lakierowania 20˚C 
Temp. Suszenia max 60˚C (z recyrkulacją). System pełnego obiegu zamkniętego przez kabinę (full recycle system). Czterobieżny wysokowydajny wy-
miennik ciepła. Kanały wentylacyjne Nadmuch: Kanał wentylacyjny wyprowadzony na wys. 5 metrów bieżących liczonych od posadzki zwieńczony 
kolanem. Wyrzutnia:  Kanał wentylacyjny wyprowadzony na wys. 6 metrów bieżących liczonych od posadzki zwieńczony kolanem lub dyfuzorem. Ste-
rowanie Panel sterujący Specjal. Wyposażony w manometr ciśnienia. Zasilanie transformator 24V. Oświetlenie 32 świetlówek 36W typu wzmocnionego 
barwa dzienna rozmieszczone równomiernie po obydwu stronach kabiny pod kontem 450  pod plenum nawiewowym. Oświetlenie dolne (8 lamp po 
4 na stronę) 32 świetlówek  x 36W. Oprawy ze szkła bezpiecznego IP 54. 
Moc 1100 LUXów. Budowa i ocieplenie Panele ścienne o grubości 50mm łączone na pióro i wpust, ocieplone samo gasnącą izolacja z wełny mineralnej. 
Panele malowane w kolorze białym. 
Podłoga Podłoga: pełne okratowanie. System Filtracji Filtr wstępny: Wlotowy kieszeniowy szybko gasnący klasa F1 filtracja G3. Filtr sufitowy: Materiał 
V500 samo gasnący klasa F1 stopień filtracji F5. Podłogowy filtr końcowy: Glass Paint Stop samo gasnący klasa F1, klasa filtracji F3. Filtr końcowy: Osła-
niający turbinę materiał Paint Stop samo gasnący klasa F1, klasa filtracji F3
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Sprężarka śrubowa EVERT 5,5/200/D
Moc (kW): 5,5
Wydajność (l/min): 600
Ciśnienie (Bar): 10
Hałas (dB): 64
Zbiornik (l): 200
Osuszacz ziębniczy: TAK
Waga (kg): 198
Wymiary (dłxszerxwys): 
1429x612x1300 mm

Sprężarka śrubowa EVERT 11/500/D
Moc (kW): 11
Wydajność (l/min): 1310
Ciśnienie (Bar): 10
Hałas (dB): 68
Zbiornik (l): 500
Osuszacz ziębniczy: TAK
Waga (kg): 349
Wymiary (dłxszerxwys): 
1935x650x1483 mm

Sprężarka śrubowa EVERT 7,5/500/D
Moc (kW): 7,5
Wydajność (l/min): 920
Ciśnienie (Bar): 10
Hałas (dB): 66
Zbiornik (l): 500
Osuszacz ziębniczy: TAK
Waga (kg): 335
Wymiary (dłxszerxwys): 
1935x650x1483 mm

Sprężarka śrubowa EVERT 15/500/D
Moc (kW): 15
Wydajność (l/min): 1650
Ciśnienie (Bar): 10
Hałas (dB): 69
Zbiornik (l): 500
Osuszacz ziębniczy: TAK
Waga (kg): 365
Wymiary (dłxszerxwys): 
1935x650x1483 mm

EVERT5,5/200/DIndeks IC

EVERT11/500/DIndeks IC

EVERT7,5/500/DIndeks IC

EVERT15/500/DIndeks IC

Indeks IC Poj. zbiornika (litr) 
(ocynk) Hałas (dB) Wyd. efekt. (l/min)/

(m3/h) Max. ciśnienie (bar) Moc silnika (kW) dł.x szer. x wys. Ciężar (kg)

EVERTHD4/10-270* 270 69 470/28,2 10 4 152 x 60 x 108 220
EVERTHD5,5/10-270* 270 68 720/43,0 10 5,5 167 x 76 x 125 270
EVERTHD7,5/10-270* 270 70 900/54,0 10 7,5 167 x 76 x 125 285
EVERTHD7,5/10-500* 500 70 900/54,0 10 7,5 194 x 76 x 132 340
EVERTHD11/10-500* 500 70 1450/87,0 10 11 194 x 76 x 132 360
EVERTHD15/10-500* 500 70 1800/108 10 15 194 x 76 x 132 378

Kompresory śrubowe EVERT seria HD

EVERTHDVT – kompresor EVERTHD  
+ osuszacz  
+ filtr wstępny  
+ panel sterujący L26S
Dostępne wersje 8, 10 i 13 bar w różnych konfiguracjach.
Szczegóły u przedstawicieli Inter Cars.

Gwarancja sprężarek EVERT HD:
- 5 – lat gwarancji na kompresor śrubowy *
- 10 – lat gwarancji na zbiornik ciśnieniowy 
- zasilanie 400V

* Wersja HDVT oznacza sprężarkę śrubową z zabudowanym osuszaczem ziębniczym.

Kompresory EVERT HD są wyposażone w zbiornik ciśnieniowy w pełni 
ocynkowany wew/zew (10 lat gwarancji) .
Kompresory śrubowe Evert serii HD są unikalne na polskim rynku.  
Jako jedyne posiadają zabezpieczony przed korozją zbiornik oraz nowoczesny 
panel sterujący L26S.

Oprócz panelu L26S sprężarka ma zamontowany przetwornik ciśnienia.
Dodatkowe atuty wynikające z zastosowania panelu L26S:

-  panel kontrolny L26S posiada alfanumeryczny wyświetlacz LCD
-  komunikaty dotyczące pracy kompresora są przekazywane w 8 językach 

(polski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, turecki, portugalski)
-  zintegrowany zegar pozwala ustawić 3 harmonogramy pracy dla jednego 

dnia w tygodniu.
-  port RS232 pozwala na podłączenie kompresora do komputera w celu 

monitorowania pracy urządzenia.
-  możliwość podłączenia modułu GSM - otrzymywanie komunikatów 

w postaci sms o pracy kompresora.
- automatyczny rozruch kompresora po zaniku napięcia w sieci elektrycznej.
- możliwość podłączenia kompresora z L26S w kaskadę.

PRODUKT
POLSKI
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Elektroniczny system pomiarowy SHARK 3
1. Belka pomiarowa.
2. Konsola sterująca z zestawem komputerowym i kompletem    
    akcesoriów.
3. Sondy pomiarowe (6 lub 8 sond w zależności odwersji  
    urządzenia; maksymalnie 12).
4. Adapter do pomiaru górnych elementów zawieszenia (kielichy  
    McPherson).

Elektroniczne urządzenie do sprawdzania położenia punktów bazowych płyty podłogowej. Urządzenie wykorzystuje ultradźwięki do pomiaru odległo-
ści punktów. W punktach charakterystycznych mocuje się sondy pomiarowe emitujące fale ultradźwiękowe, które są odczytywane przez umieszczoną 
centralnie belkę pomiarową. Ważny jest fakt, że belka pomiarowa nie musi być w żaden sposób ustawiana ani mocowana w konkretnym położeniu. 
System daje możliwość ciągłego pomiaru w trakcie naprawy do 12 punktów jednocześnie. Możliwość dokonania pomiaru ciągłego pozwala na napra-
wę z jednoczesnym podglądem zmian położenia mierzonych punktów. Program komputerowy w prosty i szybki sposób prowadzi użytkownika przez 
cały proces pomiaru. Na ekranie pojawiają się odpowied-
nie rysunki oraz zdjęcia ułatwiające szybką identyfikację 
szukanego punktu. System umożliwia wydrukowanie 
stanu nadwozia przed naprawą jak również jej efektów. 
W trakcie naprawy na ekranie pokazywane są kierunki 
przyłożenia siły. W bazie danych znajdują się wymiary 
nominalne większości samochodów o dmc. 3,5t. Dzięki 
stałej współpracy z producentami samochodów baza 
jest aktualizowana 4 razy w roku. SHARK współpracuje 
z większością ram naprawczych dostępnych w Polsce. 
Dzięki ultradźwiękom system jest praktycznie nieczuły na 
zmianę położenia karoserii względem urządzenia. 

3521PL10Indeks IC

3521SH9ESBIndeks IC

Rama naprawcza PL 10
1. Rama z podnośnikiem nożycowym i ramionami do podnoszenia pojazdu – 1 szt.
2. Szafka sterująca podnośnika – 1 szt.
3. Ramię do mocowania uchwytów progowych – 4 szt.
4. Uchwyt progowy – 4 szt.
5. Kosz pod koła – 4 szt.
6. Dozer z siłownikiem 10 t – 1 szt.
7.  Pompa pneumatyczno-hydrauliczna do siłownika dozera – 1 szt.
8. Przedłużenie ramienia dozera – 1 szt.
9. Łańcuch z dwoma hakami – 1 szt.
10.  Pilot przewodowy do sterowania podnośni-

kiem – 1 szt.
11. Klamra ciągnąca samozaciskowa – 1 szt.
12. Linka zabezpieczająca – 1 szt.

Uniwersalne urządzenie służące do napraw powy-
padkowych karoserii samochodów osobowych i do-
stawczych z nadwoziem samonośnym. Współpra-
cuje z mechanicznymi i elektronicznymi systemami 
pomiarowymi. Przejrzysta i sztywna konstrukcja 
umożliwia swobodny dostęp do wszystkich elemen-
tów nadwozia. Wbudowany podnośnik nożycowy  
o udźwigu 2,5 t. W wieży ciągnącej wykorzystana 
jest typowa 10 tonowa hydraulika z pompą pneu-
matyczną. Wieża ciągnąca może być zamontowana 
w dowolnym miejscu na całym obwodzie ramy, co 
daje nieograniczone możliwości ciągnięcia.
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Rama naprawcza TYTAN 4000
W skład zestawu TYTAN 4000 wchodzą:
- płyta naprawcza 1szt.
- siłownik 10T 1szt.
- przewód hydrauliczny 3m 1szt.
- dwustopniowa pompa mechaniczna 1szt.
- szczęki progowe 4szt.
- ramiona do szczęk progowych 4szt.
- nogi 4szt.
- koła do przemieszczania ramy 4szt.

Rama naprawcza - urządzenie służące do szybkich napraw uszkodzonych karoserii samochodów osobowych. Umożliwia naprawę uszkodzeń wzdłuż-
nych jak i bocznych rozbitego auta. W jednostce ciągnącej wykorzystano 10-to tonowy siłownik hydrauliczny i dwustopniową pompę mechaniczną.  
Z ramą TYTAN4000 współpracuje większość elektronicznych i mechanicznych systemów pomiarowych.   

3520021Indeks IC

Rama naprawcza TYTAN 1000
Zestaw TYTAN 1000 składa się z : 
- kątownicy 1szt.
- siłownika 10T 1szt.
- przewodu hydraulicznego 3m 1szt.
- dwustopniowej pompy mechanicznej 1szt.
- belki o przekroju kwadratowym 1szt.
- belki o przekroju prostokątnym 2szt.
- koszy pod koła 4szt.
- dzielonej szczęki progowej 4szt.
- mocowania szczęki progowej 2szt.
- nogi 2szt.
- nogi z mocowaniem szczęki progowej 2szt

Dozer czteroszczękowy - urządzenie służące do szybkich napraw uszkodzonych karoserii samochodów osobowych. Umożliwia naprawę uszkodzeń 
wzdłużnych jak i bocznych rozbitego auta. W jednostce ciągnącej wykorzystano 10-tonowy siłownik hydrauliczny i dwustopniową pompę mechanicz-
ną. Do zamontowania samochodu na urządzeniu używamy typowego podnośnika warsztatowego (np. żaby).

3520010Indeks IC
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VitoMat I,manual 
filling machine
Ręcznie obsługiwane urządzenie 
z asortymentu VitoMat, przezna-
czony do nabijania puszek aero-
zolowych, jest stosowany do szyb-
kiego i łatwego nabijania lakierem 
wstępnie napełnianych puszek 
ColorMatic. Puszki są wstępnie 
napełniane gazem pędnym i roz-
puszczalnikiem.

VitoMat III, pneumatic filling equipment
Maszynka VitoMat przeznaczona jest do napełniania aerozoli, szybka i łatwa w obsłudze idealnie nadaje się do napełniania półproduktów ColorMatic. 
Puszki z półproduktem są wypełnione gazem pędnym i rozpuszczalnikiem.

ColorMatic pre-fill converter
Spri, wstępnie naładowany gazem i rozpuszczalnikiem zawiera dodatko-
wo przetwornik, który przekształca 2K
Akrylową farbe do farby akrylowej termoplastycznej 1KSpri, wstępnie 
naładowany gazem i rozpuszczalnikiem zawiera dodatkowo przetwornik, 
który przekształca 2K

VitoMat II, 
pneumatic filling 
machine
Urządzenie ze sprężonym powie-
trzem z asortymentu VitoMat, 
przeznaczone do napełniania 
puszek aerozolowych, jest sto-
sowany do szybkiego i łatwego 
nabijania lakierem wstępnie wy-
pełnionych puszek ColorMatic. 
Puszki są wstępnie napełniane 
gazem pędnym i rozpuszczalni-
kiem

ColorMatic pre-fill system waterbase for 
Compact mixing system
System ten pozwala na dopasowanie kolorów  do własnych potrzeb, po-
jemnik ColorMatic, wstępnie naładowanych materiałem pendnym.

249785Indeks IC

249808Indeks IC

179372Indeks IC

249792Indeks IC

629013Indeks IC
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Rozpierak blacharski
Rozpierak blacharski z akcesoriami 10t, wysokość min.470 mm

Kowadło blacharskie wypukłe
Kowadełko blacharskie, wypukłe, długość: 80mm, szerokość: 58mm, 
wysokość: 58mm

TOPTUL Zestaw do wyciągania
TOPTUL Zestaw do wyciągania, prostowania karoserii przy naprawach 
blacharskich

Kowadełko blacharskie
Kowadełko blacharskie, dłługość: 90mm, szerokość: 70mm, 
wysokość: 125mm

Kowadełko blacharskie
Kowadełko blacharskie, kątowe, długość: 122mm, 
szerokość: 59.5mm, wyskość: 30mm

Rozpierak blacharski
Rozpierak blacharski z akcesoriami 4t, rozmiar min.: 330mm

Kowadełko blacharskie
Kowadełko blacharskie, długość: 132mm, szerokość: 58.5mm, 
wysokość: 44mm

Kowadełko blacharskie
Kowadełko blacharskie, długość: 79mm, szerokość: 61mm, 
wysokość: 30mm

Kowadełko blacharskie
Kowadełko blacharskie, długość: 125mm, średnica: 54mm

HR2-T10CIndeks IC

JFBA0108Indeks IC

JGAI1202Indeks IC

JFBE0113Indeks IC

0XPTBR0002Indeks IC

JFBI0113Indeks IC

JFBJ0108Indeks IC

JFBF0111Indeks IC JFBC0113Indeks IC
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Kowadełko blacharskie
Kowadełko blacharskie, 
długość: 76mm, 
szerokość: 73mm, 
wysokość: 66mm

Kowadełko blacharskie
Kowadełko blacharskie, 
długość: 139mm, 
szerokość: 67mm, 
wysokość: 146.5mm

Kowadełko blacharskie
Kowadełko blacharskie, 
długość: 118mm, 
szerokość: 55mm, 
wyskość: 24mm

Kowadełko blacharskie
Kowadełko blacharskie, okrągłe obustronne, 
długość: 58mm, 
średnica: 56mm

Kowadełko blacharskie
Kowadełko blacharskie, 
długość: 121mm, 
szerokość: 58.5mm,
wysokość: 29.1mm

Kowadełko blacharskie
Kowadełko blacharskie, 
długość: 66,3mm, 
szerokość: 61,6mm,
wysokość: 74,6mm

Kowadełko blacharskie
Kowadełko blacharskie, 
długość: 155mm, 
szerokość: 61mm, 
wysokość: 30mm

Kowadełko blacharskie
Kowadełko blacharskie, 
długość: 122mm, 
szerokość: 59.5mm, 
wysokość: 30mm

Kowadełko blacharskie
Kowadełko blacharskie, 
z kratownicą długość: 121mm, 
szerokość: 58.5mm, 
wysokość: 30mm

JFBH0107Indeks IC

JFBE0215Indeks IC

JFBG0212Indeks IC

JFBB0110Indeks IC

JFBD106Indeks IC

JFBG0112Indeks IC

JFBD0208Indeks IC

JFBE0315Indeks IC

JFBG0412Indeks IC

JFBG0312Indeks IC

Łyżka blacharska
Łyżka blacharska, 
długość: 250mm, 
szerokość: 48.4mm, 
wysokość: 57,5mm

Łyżka blacharska
Łyżka blacharska 
długość: 236.2mm, 
szerokość: 48.8mm, 
wysokość: 69.5mm

JFCA0127Indeks IC JFCD0124Indeks IC

Kowadełko blacharskie
Kowadełko blacharskie, wypukłe, 
długość:102mm, 
szerokość: 72mm, 
wysokość: 62mm
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Młotek blacharski
Młotek blacharski z powierzchnią ząbkową,
 średnica okręgu: 40mm, 
kwadrat: 38x38mm, 
długość: 325mm

Młotek blacharski
Młotek blacharski płaski, 
średnica okręgu: 40mm, 
kwadrat: 38x38mm; 
długość: 325mm

Młotek blacharski
Młotek blacharski wypukły dwustronnie, 
średnica okręgu: 29.5mm, 
kwadrat: 25.5x25.5mm, 
długość: 245mm

Młotek blacharski
Młotek blacharski wypukły, lekki, 
średnica okręgu: 35mm, 
kwadrat: 27.5x27.5mm; 
długość: 325 mm

Młotek blacharski
Młotek blacharski z ostrym prostym noskiem, 
średnica okręgu: 40mm, 
długość: 325mm

Zestaw blacharski
Zestaw blacharski, 7 szt., 
4 kowadełka, 3 młotki, 
w plastkowym pudełku

Młotek blacharski
Młotek blacharski z powierzchnią szcześcienną, 
średnica okręgu: 40mm, 
kwadrat: 38x38mm, 
długość: 325mm

Młotek blacharski
Młotek blacharski płaski, lekki, 
średnica okręgu: 35mm, 
kwadrat: 27.5x27.5mm; 
długość: 325mm

Młotek blacharski
Młotek blacharski wypukły, 
średnica okręgu: 40mm, 
kwadrat: 38x38mm; 
długość: 325mm

Młotek blacharski
Młotek blacharski, ciosak wypukły, z ostrym prostym noskiem, 
średnica okręgu: 40mm, 
długość: 325mm

Młotek blacharski
Młotek blacharski z ostrym zagiętym noskiem, 
średnica okręgu: 40mm, 
długość: 325mm

Łyżka blacharska
Łyżka blacharska płaska, 
długość: 250mm, 
szerokość: 29.6mm, 
wyskość: 88mm

JFAB0133Indeks IC

JFAA0133Indeks IC

JFAA0533Indeks IC

JFAA0433Indeks IC

JFAC0133Indeks IC

JFAB0233Indeks IC

JFAA0333Indeks IC

JFAA0233Indeks IC

JFAC0333Indeks IC

JFAC0233Indeks IC

GAAI0702Indeks IC JFCB0125Indeks IC
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Łyżka blacharska
Łyżka blacharska płaska, 
długość: 286mm, 
szerokość: 51mm, 
wysokość: 68.5mm

Łyżka blacharska
Łyżka blacharska, długość 510mm

Klamra zaciskowa
Klamra zaciskowa do operacji wyciągania, max uciąg 5 ton. powierzchnia 
chwytająca szerokość 44mm głębokość 24 mm

Łyżka blacharska
Łyżka blacharska, 
długość 401mm

Klamra zaciskowa
Klamra zaciskowa do operacji wyciągania, max uciąg 5 ton. powierzchnia 
chwytająca szerokość 37mm głębokość 15 mm

Klamra zaciskowa
Klamra zaciskowa do operacji wyciągania, max uciąg 5 I 3 tony powierzch-
nia chwytająca szerokość 44mm głębokość 24 mm

JFCB0229Indeks IC

JFCC0251Indeks IC

JFDC0105Indeks IC

JFCC0140Indeks IC

JFDA0105Indeks IC

JFDE0205Indeks IC

Klamra zaciskowa
Klamra zaciskowa do operacji wyciągania, max uciąg 3 tony powierzchnia 
chwytająca szerokość 37mm głębokość 15 mm

Klamra zaciskowa
Klamra zaciskowa do operacji wyciągania, max uciąg 5 ton powierzchnia 
chwytająca szerokość 118 mm głębokość 18 mm

Klamra zaciskowa
Klamra zaciskowa do operacji wyciągania w dwoch kierunkach o skroco-
nych szczękach, max uciągi w jednym/dwóch kierunkach 5/2 tony. po-
wierzchnia chwytająca szerokość 33mm głębokość 27 mm

Klamra zaciskowa
Klamra zaciskowa do operacji wyciągania w dwoch kierunkach o skro-
conych szczękach, max uciągi w jednym/dwóch kierunkach 3/2 tony. 
powierzchnia chwytająca szerokość 37mm głę-
bokość 15 mm

JFDB0103Indeks IC

JFDE0105Indeks IC

JFDC0205Indeks IC

JFDB0203Indeks IC

Klamra zaciskowa
Klamra zaciskowa do operacji wyciągania o wąskich krawędziach, max 
uciąg 5 ton. powierzchnia chwytająca  szer. 33 mm gł. 27 mm

Klamra zaciskowa
Klamra zaciskowa do operacji wyciągania o wąskich krawędziach, 
max uciąg 5 ton. powierzchnia chwytająca  szer. 33 mm gł. 27 mm

Klamra zaciskowa
Klamra zaciskowa do operacji wyciągania, max uciąg 3 tony powierzchnia 
chwytająca szerokość 37 mm głębokość 15 mm

JFDD0105Indeks IC JFDB0303Indeks IC

JFDF0203Indeks IC
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Frezy do rozwiercania zgrzein samochodowych
wykonane w trzech wariantach. Najprostsza wersja to rozwiertaki wykonane ze stali BOHLER S 705 (kobalt 5%). Pośrednia wersja, wykonane z tego 
samego materiału BOCHLER S 705 (kobalt 5%) z dodatkowym pokryciem powłoką TIN Oerikon Balzers zapewniającą większą odporność na ścieranie 
oraz temperaturę. Wersja topowa to rozwiertaki wykonane ze stali BOHLER S 500 (kobalt 8%) z dodatkowym pokryciem powłoką BALINIT FUTURA 
NANO.

Indeks IC Opis

0XWA0050 Frez fi 8 do zgrzein samochodowych, stal BOHLER S 705, kobalt 5%

0XWA0051 Frez fi 8 do zgrzein samochodowych, stal BOHLER S 705, kobalt 5%  z powłoką TIN Oerikon Balzers

0XWA0052 Frez fi 8 do zgrzein samochodowych, stal BOHLER S 500, kobalt 8% z powłoką FUTURA Nano

0XWA0053 Frez fi 10 do zgrzein samochodowych, stal BOHLER S 705, kobalt 5%

0XWA0054 Frez fi 10 do zgrzein samochodowych, stal BOHLER S 705, kobalt 5%  z powłoką TIN Oerikon Balzers

0XWA0055 Frez fi 10 do zgrzein samochodowych, stal BOHLER S 500, kobalt 8% z powłoką FUTURA Nano

BI Puller
Dwufunkcyjne urządzenie do wyciągania niewielkich wgnieceń. Produkowany przez firmę Blackhawk, uznane-
go na świecie producenta sprzętu do napraw powypadkowych. Główną zaletą BiPullera jest prostota obsługi. 
Podczas zaciskania rękojeści trzpień wyciągający pokonuje zawsze tę samą drogę (stały skok). Podpory są roz-
suwane w kształcie litery „V” co zapewnia bardzo szybką regulację. Na trzpieniu można zamontować elektrodę 
punktową do współpracy ze spoterem lub adapter do grzybków aby naprawiać uszkodzenia bez usuwania po-
włoki lakierniczej (więcej informacji w dziale „Naprawy nieinwazyjne”). Istotne jest, że spoter możemy podłączyć 
równolegle bądź prostopadle do BiPullera w zależności od tego czy pracujemy na powierzchniach poziomych 
czy pionowych.v

Zestaw naprawczy Glue Puller
Zestaw przeznaczony do usuwania niewielkich wgnieceń metodą nieinwazyjną. Do powierzchni blachy w miej-
scu uszkodzenia przykleja się specjalne grzybki. Po wyschnięciu kleju montuje się dźwignię i ściskając rękojeść 
wyciąga przyklejony grzybek w górę. W zestawie znajduje się: dźwignia GluePuller, pistolet do gorącego kleju, 
dwa rodzaje kleju,  4 grzybki oraz pobijak teflonowy do  końcowego wyrównania powierzchni. 

Zestaw GLUE PULLER do bezinwazyjnego usówania 
wgnieceń w karoserii
Zestaw GLUE PULLER do bezinwazyjnego usówania wgnieceń w karoserii. W zestawie znajduje się: dźwignia 
GluePuller, pistolet do gorącego kleju, zapas kleju, 30 grzybków o różnych rozmiarach, system do mocowania 
grzybków w różnych długościach oraz pobijak teflonowy do końcowego wyrównania powierzchni.

521BST202Indeks IC

3541688Indeks IC

AGT-00112Indeks IC
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Zgrzewarka wielozadaniowa Tecna 3650 EVO
Profesjonalne urządzenie dające możliwość obustronnego zgrzewania z dociskiem pneumatycznym oraz zgrzewa-
nia jednostronnego (spotter) z zastosowaniem młotka bezwładnościowego. Zgrzewarka na wózku wyposażona jest w klesz-
cze z dociskiem pneumatycznym, pistolet z młotkiem bezwładnościowym oraz zestaw akcesoriów. W skład zestawu standardo-
wego wchodzą elektrody, podkładki, nity, gwoździe, trójkąty, śrubki oraz adaptery niezbędne do ich chwytania i mocowania. 
Zgrzewarka posiada bardzo przyjazny i prosty w obsłudze panel sterujący służący do ustawiania parametrów pracy dla kleszczy pneumatycznych  
i spottera. Poszczególne funkcje zostały przedstawione za pomocą bardzo czytelnych piktogramów. Zgrzewarka wyposażona jest w goto-
we nastawy parametrów zgrzewania dwustronnego (kleszcze pneumatyczne). Wystar-
czy podać rodzaj blachy (Fe/Zn, HSS, T/DP, Bor) oraz jej grubość, a zgrzewarka sama 
ustawi optymalne parametry (czas, prąd i docisk). Bardzo istotny jest fakt, że dla każ-
dej z funkcji spottera zostały określone maksymalne wartości nastaw, co eliminuje moż-
liwość przypadkowego uszkodzenia naprawianego elementu. Możliwość skorzystania  
z szerokiej gamy wymiennych elektrod, które montuje się do kleszczy pneumatycznych, umoż-
liwi zgrzewanie w niedostępnych miejscach. W zestawie znajdują się kleszcze pneumatyczne 
8669 chłodzone cieczą o docisku max. 450 daN.

540012Indeks IC

Lutospawarka Cebora JAGUAR SOUND MIG 2060/MD DOUBLE PULSE
JAGUAR SOUND MIG 2060/MD DOUBLE PULSE – jest urządzeniem zbudowanym w technologii inwertorowej pozwalającym na łączenie:
typowych blach węglowych (Fe), aluminiowych (AL), kwasowych (INOX) i lutowania blach nowej generacji (CuSi3%). Posiada dwa podajniki drutu. 
Dzięki temu nie ma potrzeby zmiany drutu przy spawaniu różnych materiałów. Urządzenie może być przygotowane do spawania aluminium i np. 
lutospawania. Może być wyposażone w konwencjonalny uchwyt spawalniczy (3540328 lub 3543450) lub uchwyt nowej generacji (Push Pull 3540330). 
Zakres wartości prądu spawania od 15 – 200A pozwala na wykonywanie wszystkich prac spawalniczych niezbędnych podczas napraw karoserii samo-
chodowych. Sprawność urządzenia przekracza wymaganą w blacharstwie pojazdowym. W urządzeniu zapisane są programy z charakterystykami prą-
dowymi dla różnych materiałów. Jest ich kilkadziesiąt. Np. dla lutospawania drutem CuSi3 o średnicy 0,8 mm w osłonie argonu konieczne jest wybranie 
programu nr 81. Programy te są podzielone na cztery grupy: 
• Programy manualne – użytkownik sam dokonuje ustawień posuwu drutu i natężenia prądu.
• Programy synergiczne – użytkownik ustawia tylko prąd spawania lub grubość materiału.
•  Programy synergiczne z pulsacją – jak wyżej, z tym że prąd podawany jest pulsacyjnie czyli w bardzo krótkich impulsach o bardzo wysokiej częstotli-

wości.
• Programy synergiczne z podwójną pulsacją – jak wyżej, z tym że pulsacja pracuje z dwiema różnymi częstotliwościami (wyższą i niższą).
Dzięki temu można uzyskać lico spoiny jak w metodzie TIG. Dodatkowo w urządzeniu znajduje się gniazdo komputerowe, które pozwala na aktualizację 
oprogramowania w przypadku pojawienia się nowych drutów spawalniczych. Urządzenie wyposażone jest w dwa klasyczne uchwyty spawalnicze ze 
złączem EURO. Przystosowany do spawania prądem maksymalnym 240A. Długość przewodu 3,5 m. 

3540030Indeks IC
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Urządzenie do cięcia łukiem elektrycznym Power Plasma 3035/M
Power Plasma 3035/M – urządzenie specjalnie za-
projektowane do cięcia wszystkich typów blach 
używanych w przemyśle samochodowym. Zasto-
sowana technologia inwertorowa zapewnia dosko-
nałej jakości cięcie również blach wykonanych ze 
stali o zwiększonej wytrzymałości. Specjalny tryb 
pilota umożliwia cięcie blach pokrytych lakierem, 
a automatyczny reset łuku podczas cięcia ekrano-
wych elementów lub siatki ułatwia pracę operatora. 
Zabezpieczenie dyszy zgodne ze standardami IEC 
60974–7 eliminuje ryzyko bezpośredniego kontaktu  
z dyszą gazową. Wysoka kompatybilność elektroma-
gnetyczna, zgodna z normą EN50199, pozwala na 
stosowanie urządzenia w sąsiedztwie sprzętu elektro-
nicznego. Bezstopniowa, elektroniczna regulacja głę-
bokości cięcia umożliwia bardzo dokładne operowania 
urządzeniem podczas pracy. Przy naprawach blachar-
skich gdzie ważna jest precyzja cięcia, bezstopniowa re-
gulacja głębokości cięcia ma bardzo istotne znaczenie. 
Pozwala bowiem na wycięcie zewnętrznego płaszcza 
(np. słupka B) bez uszkodzenia wewnętrznych warstw.

3540040Indeks IC

Spoter kompaktowy Tecna 3460N
Kompaktowe wielofunkcyjne urządzenie do napraw karoserii cha-
rakteryzujące się wysokim prądem zgrzewania. To najmocniejszy 
spoter na rynku o tak małych wymiarach. Urządzenie posiada dwa 
potencjometry odpowiadające za regulację prądu i czasu zgrze-
wania. W wyposażeniu standardowym znajduje się pistolet wie-
lofunkcyjny, wybijak, zestaw akcesoriów oraz przewód masowy  
z zaciskiem. Spoter można rozbudować o kleszcze ręczne typu „C” 
do zgrzewania dwustronnego (indeks NTS 3540350). Dzięki temu 
otrzymujemy w pełni funkcjonalne a jednocześnie łatwe w prze-
mieszczaniu narzędzie do napraw blacharskich. Wózek transpor-
towy dostępny jest jako opcja wyposażenia (indeks NTS 3540360).

3540010Indeks IC

823079Indeks IC 823093Indeks IC

NOWOŚĆ

INVERSPOTTER 13500 SMART AQUA
Sterowane mikroprocesorem urządzenie do zgrzewania dwustronnego 
blach w technologii MFDC (Medium Frequency Direct Current). 
Przeznaczone do zgrzewania blach o dużej wytrzymałości i sprężystych 
(Boron, HSS, AHSS, UHSS) w przemyśle samochodowym. Technologia 
‚POWER CLAMP’ w odróżnieniu od tradycyjnych zgrzewarek umożliwiają 
uzyskiwanie wysokich wartości prądu zgrzewania i zredukowanie prądu 
pobieranego z sieci. Wszystkie ustawienia zgrzewarki dostępne są na 
cyfrowym panelu sterowania z wyświetlaczem LCD. Technologia SMART 
AUTOSET automatycznie rozpoznaje rodzaj i grubość zgrzewanych 
blach, urządzenie samo dopasuje prąd zgrzewania i optymalne 
cykle pracy nawet, gdy rodzaj zgrzewanych blach nie jest znany. 128 
programów fabrycznych, możliwość zapamiętania ponad 400 własnych 
ustawień. Przewód źródło-kleszcze 5 metrów. 
Szeroki wybór dodatkowych elektrod.

Zasilanie 3x400V 
Maksymalny prąd zgrzewania 12000A 
Siła docisku elektrod 400daN 
Maksymalna grubość zgrzewanych
blach 3+3+3mm 

INVERSPOTTER 14000 SMART AQUA
Sterowane mikroprocesorem urządzenie do zgrzewania dwustronnego 
blach w technologii MFDC (Medium Frequency Direct Current). 
Przeznaczone do zgrzewania blach o dużej wytrzymałości i sprężystych 
(Boron, HSS, AHSS, UHSS) w przemyśle samochodowym. Technologia 
‚POWER CLAMP’ w odróżnieniu od tradycyjnych zgrzewarek umożliwiają 
uzyskiwanie wysokich wartości prądu zgrzewania i zredukowanie prądu 
pobieranego z sieci.Wszystkie ustawienia zgrzewarki dostępne są na 
cyfrowym panelu sterowania z wyświetlaczem LCD. Technologia SMART 
AUTOSET (mod.823093) automatycznie rozpoznaje rodzaj i grubość 
zgrzewanych blach, urządzenie samo dopasuje prąd zgrzewania i 
optymalne cykle pracy nawet, gdy rodzaj zgrzewanych blach nie jest 
znany. 128 programów fabrycznych, możliwość zapamiętania ponad 400 
własnych ustawień.Przewód źródło-kleszcze 5 metrów. Szeroki wybór 
dodatkowych elektrod. Zgrzewarka zatwierdzona przez: Mercedes-Benz, 
Ford 

Możliwość prezentacji urządzenia.

Zasilanie 3x400V
Maksymalny prąd zgrzewania 15000A
Siła docisku elektrod 580daN
Maksymalna grubość zgrzewanych
blach 3+3+3mm

NOWOŚĆ
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828119Indeks IC

TSPOT5Indeks IC

TSPOT5PIndeks IC

DIGITAL PULLER 5500 
Sterowane mikroprocesorem urządzenie wyciągania, łatania i 
rozgrzewania elektrodą węglową blach. Maksymalny prąd zgrzewania 
3800A. Cyfrowy panel sterowania

823232Indeks IC

DIGITAL CAR SPOTTER 5500 
Sterowane mikroprocesorem urządzenie do wyciągania, zgrzewania 
jedno i dwustronnego, łatania i rozgrzewania elektrodą węglową 
blach. Maksymalny prąd zgrzewania 4200A. 
Cyfrowy panel sterowania

TECNOSPOTTER 5800 DIGITAL
Sterowane mikroprocesorem urządzenie do wyciągania, zgrzewania 
jednostronnego, łatania i rozgrzewania elektrodą węglową blach. 
Automatyczny dobór parametrów zgrzewania, cyfrowy panel sterowania. 
W komplecie wybijak i podkładki do zgrzewania. Maksymalny prąd 
zgrzewania 3800A. Zasilanie 400V

Wersja wyposażona w QuickPuller 
do małych wgnieceń: 

TSPOT8Indeks IC

TSPOT8PIndeks IC

TECNO SPOTTER 8000 DIGITAL 
Sterowane mikroprocesorem urządzenie 
do wyciągania, zgrzewania jednostronnego, łatania i rozgrzewania elektrodą 
węglową blach. Automatyczny dobór parametrów zgrzewania, cyfrowy 
panel sterowania. W komplecie wózek i skrzynka z wyposażeniem.
Maksymalny prąd zgrzewania 5400A. Zasilanie 400V

Wersja wyposażona w QuickPuller 
do małych wgnieceń:
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2222Indeks IC

823000Indeks IC

823016Indeks IC

823017Indeks IC

823232PIndeks IC

DIGITAL CAR SPOTTER 
5500 PLUS
Sterowane mikroprocesorem 
urządzenie do wyciągania, 
zgrzewania jedno i dwustronnego, 
łatania i rozgrzewania elektrodą 
węglową blach. 
Maksymalny prąd zgrzewania 
3000A. 
Komplet z wózkiem.

Zgrzewarka DIGITAL MODULAR 230 / 400
Zgrzewarka ręczna przeznaczona do zgrzewania blach samochodowych 
stalowych i ocynkowanych. Automatyczne ustawianie czasu i prądu 
zgrzewania. Maksymalna grubość elementów zgrzewanych 2+2mm. 
Możliwość wydłużenia elektrod. Moc maksymalna 13kW

Zasilanie 400V. 

Zasilanie 230V.

Zgrzewarka do linek miedzianych RZA-1
Przeznaczeniem tej specjalistycznej zgrzewarki jest łączenie ze sobą 
miedzianych linek (np. od szczotek grafitowych) z miedzią, aluminium 
lub ze stalą. Zastosowanie podczas napraw rozruszników.
Zasilanie z akumulatora 12V.

DIGITAL CAR SPOTTER 5500 PULL
Sterowane mikroprocesorem urządzenie do wyciągania, 
zgrzewania jedno i dwustronnego,  łatania i rozgrzewania elektrodą 
węglową blach.
Maksymalny prąd zgrzewania 4200A. 
Cyfrowy panel sterowania.
Wersja wyposażona w QuickPuller 
do małych wgnieceń. 

828119PIndeks IC

DIGITAL CAR PULLER 5500 PLUS
Sterowane mikroprocesorem urządzenie 
wyciągania, łatania i rozgrzewania 
elektrodą węglową blach. Maksymalny prąd zgrzewania 3800A. Cyfrowy 
panel sterowania. Na wyposażeniu skrzynka 
z akcesoriami do zgrzewania.

NOWOŚĆ

TARC181Indeks ICTARC211DIndeks IC

TARC211SIndeks IC

V-ARC225Indeks IC

V-ARC201Indeks IC

Zasilanie 230V. 
Prąd spawania 200A

Spawarka elektrodowa V-ARC 201 PRO
Spawarka inwertorowa przeznaczona do spawania elektrodami 
rutylowymi, zasadowymi, do stali nierdzewnej 
i żeliwa. Lekka i przenośna - waga tylko 8kg. 
Średnica elektrod 1.6 - 4.0mm.

Zasilanie 230V. Prąd spawania 225A

Spawarka elektrodowa 
TECNOARC 211-S IGBT MMA/TIG
Spawarka inwertorowa przeznaczona do spawania metodą MMA 
elektrodami rutylowymi 
zasadowymi, do stali nierdzewnej i żeliwa. Posiada funkcję spawania 
metodą TIG ze zwarciowym zajarzeniem 
łuku (tylko model TARC211S). Waga tylko 4,7kg. 
Średnica elektrod 1.6 - 4.0mm

Zasilanie 230V. 
Prąd spawania 200A

Zasilanie 230V. 
Prąd spawania 180A

Zasilanie 230V. 
Prąd spawania 200A

AKCESORIA
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AKCESORIA

Elektrody spawalnicze
Elektrody rutylowe ogólnego zastosowania do spawania 
we wszystkich pozycjach.
Opakowanie 5kg.

Średnica 3,2mm, l Średnica 4,0mm, l 

Średnica2,5mm, l 

Podkładki trójkątne do zgrzewania 
Do zgrzewarek SPOTTER. 
Opakowanie 10szt.

TEROSON VR 625
Konwerter rdzy w spray’u. 
Posiada doskonałą adhezją do metalu.  
Dobrze nadaje się do szlifowania. 
Wyschnięta powłoka można lakierowana większością 
dostępnych lakierów. 
Kolor: przezroczysty, lekko brązowawy. 

Tarcza spawalnicza
Tarcza spawalnicza duża, 
szybka 50x100mm, 
matariał preszpan

E6013/2.5Indeks IC

E6013/3.2Indeks IC

802296-10Indeks IC

LOC TEROSON VR 625Indeks IC LOC TEROSON VR 4600Indeks IC

E6013/4.0Indeks IC TSD 50x100Indeks IC

Rękawice spawalnicze WELDOGER
ze skóry bydlęcej dwoinowej w kolorze miodowym o dł 35 cm, szyte 
nićmi z kevlaru, część chwytna wykonana z jednego kawałka, w całości 
ze skóry włącznie z mankietem, podszewkowane wewnątrz, zgodne z 
normami EN388 (4143), EN407 (413X4X)i EN12477 TYP A

TEROSON VR 4600
Cynk z substancją epoksydową w spray’u.
Stosowany do napraw karoserii, galwanizowania 
spawów i złączy.
Nie można lakierować.

1 Para Opakowanie 12 par

0XREK101/11/PIndeks IC 0XREK101/11/KIndeks IC

Drut falisty do zgrzewania
Drut falisty do zgrzewania 200mm
Do zgrzewarek SPOTTER. 
Opakowanie 10szt.

Oczko proste do zgrzewania
Do zgrzewarek SPOTTER. Opakowanie 10szt.

Elektrody węglowe do spęczania
Elektrody węglowe do rozgrzewania. 
Długość 150mm.
Do zgrzewarek SPOTTER. 
Opakowanie 5szt

Masa punktowa TELWIN
Szybka masa do zgrzewarek SPOTTER.

802608Indeks IC

802649Indeks IC 802462Indeks IC

802728-10Indeks IC
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Indeks IC Model Zasilanie Prąd spawania Średnica drutu spaw. Podajnik drutu
TMIG175 TECNOMIG 175 PRO 230 40-160 A 0,6-0,8 mm 2-rolkowy
TMIG195 TECNOMIG 195 PRO 230 40-180 A 0,6-0,8 mm 2-rolkowy
TMIG200 TECNOMIG 200/2 PRO 230/400V 230/400 40-200 A 0,6-1,0 mm 2-rolkowy
TMIG220 TECNOMIG 220/3 PRO 400 40-240 A 0,6-1,0 mm 2-rolkowy
TMIG280 TECNOMIG 280 4x4 DIGITAL 400 50-280A 0,6-1,2 mm 4-rolkowy
TMIG330 TECNOMIG 330 4x4 DIGITAL 400 50-330 A 0,6-1,2 mm 4-rolkowy
TMIG370 TECNOMIG 370 4x4 DIGITAL 400 50-370 A 0,6-1,2 mm 4-rolkowy

V-MIG280MMA V-MIG 280 4x4 DIGITAL MMA 400 45-280 A 0,6-1,2 mm 4-rolkowy
V-MIG330MMA V-MIG 330 4x4 DIGITAL MMA 400 45-330 A 0,6-1,2 mm 4-rolkowy 

Półautomaty spawalnicze MIG/MAG

Półautomaty spawalnicze MIG/MAG

TECNOMIG 215 MMA DIGITAL  
Półautomat spawalniczy do zastosowań warsztatowych. Spawanie 
metodą MIG-MAG w osłonie gazu, metodą FLUX drutem 
samoosłonowym oraz metodą MMA elektroda otuloną. Szpula z drutem 
do 5kg. Podajnik drutu 2-rolkowy. Złącze euro. Cyfrowy wyświetlacz 
prądu spawania.  Półka na butlę 
z gazem. Zasilanie 230V. Prąd 
spawania 200A

PRAKTIK MIG 200
Półautomat spawalniczy do zastosowań warsztatowych. Spawanie 
metodą MIG-MAG w osłonie gazu oraz metodą FLUX drutem 
samoosłonowym. Szpula z drutem 
do 5kg. Podajnik drutu 2-rolkowy. 
Cyfrowy wyświetlacz prądu 
spawania. Zasilanie 230V. Prąd 
spawania 200A.

V-MIG 370 PRO MMA
Profesjonalny półautomat spawalniczy do 
zastosowań warsztatowych i produkcyjnych.
Spawanie metodą MIG-MAG oraz metodą 
MMA elektroda otuloną. 
Szpula z drutem do 15kg. 
Podajnik drutu 4-rolkowy. 
Złącze euro. 
Cyfrowy wyświetlacz prądu spawania. 
Zasilanie 400V. Prąd spawania 370A

V-MIG 285 PRO MMA
Profesjonalny półautomat spawalniczy do 
zastosowań warsztatowych i produkcyjnych. 
Spawanie metodą MIG-MAG oraz metodą 
MMA elektroda otuloną.
Szpula z drutem do 15kg. 
Podajnik drutu 4-rolkowy. 
Złącze euro. 
Cyfrowy wyświetlacz prądu spawania. 
Zasilanie 400V. Prąd spawania 280A

TMIG215MMA Indeks IC

V-MIG370MMA Indeks ICV-MIG285MMAIndeks IC

PMIG200 Indeks IC

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

Indeks IC Model Zasilanie Prąd spawania Średnica drutu spaw. Podajnik drutu
816085 MAXIMA 160 SYNERGIC 230 20-150 A 0,6-0,8 mm 2-rolkowy
816086 MAXIMA 190 SYNERGIC 230 20-170 A 0,6-0,8 mm 2-rolkowy
821052 TELMIG 150/1 TURBO 230 30-145 A 0,6-0,8 mm 2-rolkowy

821016S  BIMAX 4.195 SPECIAL 230 30-160 A 0,6-0,8 mm 2-rolkowy
821054 TELMIG 170/1 TURBO 230 30-160 A 0,6-0,8 mm 2-rolkowy
821055 TELMIG 180/2 TURBO 230 30-170 A 0,6-0,8 mm 2-rolkowy 
821069 TELMIG 195/2 EURO 230/400 30-200A 0,6-1,0 mm 2-rolkowy 
821060 TELMIG 203/2 TURBO 400 25-200 A 0,6-1,0 mm 2-rolkowy
821061 TELMIG 250/2 TURBO 400 35-260 A 0,6-1,0 mm 2-rolkowy

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Indeks IC Model Zasilanie Prąd spawania Średnica drutu spaw. Podajnik drutu

816051 TECHNOMIG 180 DUAL SYNERGIC 230 30-170 A 0,6-0,8 mm 2-rolkowy 
816054 TECHNOMIG 180 DUAL SYNERGIC EURO 230 30-170 A 0,6-0,8 mm 2-rolkowy 
816052 TECHNOMIG 210 DUAL SYNERGIC EURO 230 20-200A 0,6-1,0 mm 2-rolkowy 

816053 TECHNOMIG 215 DUAL SYNERGIC MIG/
TIG/MMA 230 20-220A 0,6-1,0 mm 2-rolkowy

Inwertorowe półautomaty spawalnicze MIG/MAG
Półautomaty spawalniczy do szerokiego zakresu zastosowań: od prac konserwacyjnych do napraw nadwozi samochodowych. Dzięki swojej 
elastyczności może spawać różnego rodzaju materiały: stal, stal nierdzewną, aluminium lub lutospawać nadwozia ocynkowane i stale 
wysokowytrzymałe. Szybka regulacja synergiczna parametrów spawania, wyświetlacz LCD (tylko w modelu 816052 i 816053).

TECNOMIG 230/1 PRO MMA DIGITAL
Półautomat spawalniczy do zastosowań warsztatowych. 
Spawanie metodą MIG-MAG w osłonie gazu oraz metodą 
MMA elektroda otuloną.
Szpula z drutem do 15kg. 
Podajnik drutu 2-rolkowy. 
Złącze euro. 
Cyfrowy wyświetlacz prądu spawania.
Zasilanie 230V. Prąd spawania 230A

TMIG225CUSIIndeks IC

TMIG200GDIndeks IC

TMIG230/1Indeks IC TMIG250/2Indeks IC

TMIG220MMAIndeks IC

NOWOŚĆ

NOWOŚĆNOWOŚĆ

TECNOMIG 220 MMA DIGITAL
Półautomat spawalniczy do zastosowań 
warsztatowych. Spawanie metodą MIG-MAG
w osłonie gazu, metodą FLUX drutem samoosłonowym
oraz metodą MMA elektroda otuloną. 
Szpula z drutem do 5kg. Podajnik drutu 2-rolkowy. 
Złącze euro. 
Cyfrowy wyświetlacz prądu spawania.
Zasilanie 230V. Prąd spawania 200A 

TECHNOMIG 223 TREO SYNERGIC EURO 
Inwertorowy półautomat spawalniczy do 
spawania metodą MIG-MAG/MMA/TIG. 
Urządzenie do spawania stali, stali nierdzewnej, 
aluminium lub lutospawania nadwozii 
ocynkowanych i stali wysokowytrzymałych HSS. 
2 uchwyty spawalnicze + SPOOL GUN(*model 
816120). Zasilanie 230V. Prąd spawania 20-220A. 

816120Indeks IC

816058Indeks IC

TECNOMIG 225 PRO CuSi
Półautomat spawalniczy do spawania karoserii stalowej i ocynkowanej 
(lutospawanie).
Lekki i przenośny - waga tylko 9kg
Zakres regulacji prądu spawania 30-200A

TECNOMIG 200GD MIG/MMA/TIG
Półautomat spawalniczy do spawania metodą MIG-MAG drutem 
spawalniczym w osłonie gazu, spawania metodą FLUX drutem 
samoosłonowym, do spawania metodą MMA elektrodą otuloną oraz 
metodą TIG Lift (DC) stali węglowych i nierdzewnych. Wyświetlacz prądu 
spawania. Złącze euro. Szybka synergiczna regulacja parametrów spawania. 
Szpula z drutem do 5kg. Podajnik drutu 2-rolkowy. Zasilanie 230V. Prąd 
spawania 200A

TECNOMIG 250/2 PRO MMA DIGITAL
Półautomat spawalniczy do zastosowań warsztatowych. 
Spawanie metodą MIG-MAG w osłonie gazu oraz metodą MMA elektroda 
otuloną.
Szpula z drutem do 15kg. 
Podajnik drutu 2-rolkowy. 
Złącze euro. 
Cyfrowy wyświetlacz prądu spawania.
Zasilanie 230/400V. Prąd spawania 
250A
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TECHNOLOGY TIG 222 AC/DC HF/LIFT
Inwertorowy prostownik spawalniczy do spawania metodą TIG 
aluminium, stali i ich stopów. Posiada cyfrowe sterowanie i możliwość  
spawania prądem pulsacyjnym.  
Zakres regulacji 
prądu spawania: 5-200A

PLASMA 45 PRO
Inwertorowe urządzenie do cięcia plazmowego. Umożliwia cięcie bez 
zniekształceń: stali, stali nierdzewnej, aluminium, miedzi i mosiądzu.
Maksymalna grubość cięcia: 12mm 

TECNOPLASMA 75 HF
Inwertorowe urządzenie do cięcia plazmowego. Umożliwia cięcie bez 
zniekształceń: stali, stali nierdzewnej, aluminium, miedzi i mosiądzu.
Maksymalna grubość cięcia: 25mm 

MAX-TIG 345 AC/DC 
DIGITAL
Inwertorowy prostownik spawalniczy do 
spawania metodą TIG aluminium, stali 
i ich stopów. Posiada polski panel 
sterowania i możliwość spawania prądem 
pulsacyjnym. Zakres regulacji prądu 
spawania: 30-345A.

MAXTIG345 Indeks IC

852054Indeks IC

PLASMA45Indeks IC

PLASMA75Indeks IC

MAXTIG232 Indeks ICTTIG220AC Indeks IC

852030 Indeks IC

TECHNOLOGY TIG 182 AC/DC HF/LIFT
Inwertorowy prostownik spawalniczy  
do spawania metodą TIG aluminium,  
stali i ich stopów. Posiada cyfrowe  
sterowanie i możliwość spawania  
prądem pulsacyjnym
Zakres regulacji 
prądu spawania: 5-160A.

MAX-TIG 232 AC/DC DIGITAL
Inwertorowy prostownik spawalniczy do spawania metodą TIG aluminium, 
stali i ich stopów. Posiada polski panel sterowania i możliwość spawania 
prądem pulsacyjnym. 
Zakres regulacji prądu spawania: 30-230A.

TECNOTIG 220 AC/DC PULSE
Inwertorowy prostownik spawalniczy do spawania metodą TIG aluminium, 
stali i ich stopów. Posiada cyfrowe sterowanie, polski panel sterowania i 
możliwość spawania  
prądem pulsacyjnym.  Zakres regulacji  
prądu spawania: 5-220A

TECNOPLASMA 115 HF 
Inwertorowe urządzenie do cięcia 
plazmowego. Umożliwia cięcie bez 
zniekształceń: stali, stali nierdzewnej, 
aluminium, miedzi i mosiądzu. 
Maksymalna grubość cięcia: 40mm

PLASMA115 Indeks IC
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AKCESORIA

Szpula 2 kg, 

Drut spawalniczy MIG 
aluminowy
Drut spawalniczy MIG 
aluminiowy 0,8mm, 
szpula 2kg 

ADAPTER S-8Indeks IC

DRUT ALMG5 0,8/2Indeks IC

DRUT CUSI3 0,8/2Indeks IC

Szpula 5 kg, 

DRUT CUSI3 0,8/5Indeks IC

TIGZESTAW100ACIndeks IC

TIGZESTAW200ACIndeks IC

DRUT ALMG5 1,0/2 Indeks IC

Zestaw materiałów TIG
Zestaw zawiera materiały spawalnicze, części zamienne uchwytu
spawalniczego oraz elektrody TIG. Przeznaczony do urządzeń: MAX-TIG 
232 AC/DC, TECNOTIG 220 AC/DC, MAX-TIG 345 AC/DC

Drut spawalniczy MIG do lutospawania 
CuSi3 0,8mm 

Adapter szpuli drutu S-8 
Do montażu drutu na koszykach stalowych 
w półautomatach spawalniczych. 
Przeznaczony dla 15 kg szpuli 
drutu spawalniczego.

Eliminator przepięć 12/24V
Zabezpiecza elektronikę w pojazdach podczas spawania, 
zgrzewania oraz cięcia plazmą. Podwójne zabezpieczenie 
(szybkie diody TRANSIL + pozystor PTC).
Do pracy z napięciem 12/24V.

Reduktor do butli gazowej
REDUKTOR MAXY (2 manometry) 
do butli gazowej do urządzeń MIG/MAG i TIG

Drut spawalniczy MIG SG2
Drut spawalniczy MIG SG2, szpula 5 kg

Średnica 0,8mm, 

Średnica 0,6mm, 

Drut spawalniczy MIG SG2
Drut spawalniczy MIG SG2, szpula 15 kg

Średnica 1,0mm, 

Średnica 0,8mm, 

Średnica 1,2mm, 

Spray przeciwodpryskowy
Spray przeciwodpryskowy 
do uchwytów spawalniczych
Zapobiega przyklejaniu się 
odprysków podczas spawania.

Drut spawalniczy MIG nierdzewny
Drut spawalniczy MIG 
nierdzewny 308LSi 0,8mm,
szpula 5kg

Drut spawalniczy MIG aluminowy
Drut spawalniczy MIG aluminiowy 0,8mm 
do uchwytów SPOOLGUN

CP12/24VIndeks IC

265200Indeks IC

DRUT 0,6 5 KGIndeks IC

DRUT 0,8 15KGIndeks IC

DRUT 1,0 15KGIndeks IC

DRUT 1,2 15KGIndeks IC

DRUT 0,8 5KGIndeks IC

SPRAY ANTYSPAWIndeks IC

DRUT AL 0,8 SPOOLGUNIndeks IC

DRUT LSI 0,8 5 KGIndeks IC
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Przyłbice spawalnicze
Przyłbice spawalnicze ze zmiennym stopniem ochrony DIN 5-8/9-13, zmiennym czasem rozjaśniania i możliwością ustawienia wrażliwości czujników. 
Źródło zasilania: ogniwo fotowoltaiczne, wymienna bateria. Przeznaczone do spawania metodą MIG/MAG, TIG i TIG PULSE i cięcia plazmą.

Tabela indeksów IC APS-510G APS-616G APS-718G APS-918I

APS-510G 
BLACK

APS-616G 
BLACK

APS-718G 
BLACK

APS-510G 
BLUE

APS-616G 
BLUE

APS-718G 
BLUE

APS-510G 
SILVER

APS-616G 
SILVER

APS-718G 
SILVER

APS-510G 
RED

APS-616G 
RED

APS-718G 
RED

APS-510G 
CARBON

APS-616G 
CARBON

APS-718G 
CARBON

APS-510G 
METAL FLAME

APS-616G 
METAL FLAME

APS-718G 
METAL FLAME

APS-510G 
RACER

APS-616G 
RACER

APS-718G 
RACER

APS-510G 
FIRE CAR*

APS-616G 
FIRE CAR*

APS-718G 
FIRE CAR*

APS-510G ABS-
TRACT*

APS-616G 
ABSTRACT*

APS-718G 
ABSTRACT*

APS-510G 
FLOWER SKULL*

APS-616G 
FLOWER SKULL*

APS-718G 
FLOWER SKULL*

APS-510G 
GREEN VINE*

APS-616G 
GREEN VINE*

APS-718G 
GREEN VINE*

APS-918I 
BLUE*

APS-510G

96x39mm

9-13 DIN

√

√

.

>10A

√, 1xCR2032

2

APS-616G

100x45mm

9-13 DIN

√

√

.

>5A

√, 1xCR2032

4

APS-718G

100x53mm

5-8/9-13 DIN

√

√

√

>5A

√, 1xCR2032

4

APS-918I

98x88mm

5-8/9-13 DIN

√

√

√

<5A

√, 1xCR2450

4

Rodzaje 
filtrów 

spawal-
niczych

wymiar 
filtra

regula-
cja

szlifo-
wanie

regulo-
wana 

czułość i 
opóź-
nienia

do 
cięcia 

plazmą

prąd mi-
nimalny 

TIG

wy-
mienna 
bateria

sensory

*na zamówienie indywidualne
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części eksploatacyjne
1 R1044102-5 Dysza gazowa MIG 15 stożkowa 12mm 5szt

2.1 R1034135-10 Końcówka prądowa M6x25 0,6mm 10szt
2.2 R1034136-10 Końcówka prądowa M6x25 0,8mm 10szt
2.3 R1034138-10 Końcówka prądowa M6x25 1,0mm 10szt
2.4 R1034139-10 Końcówka prądowa M6x25 1,2mm 10szt
2.5 R1034140-10 Końcówka prądowa M6x25 0,8mm AL 10szt
2.6 R1034141-10 Końcówka prądowa M6x25 1,0mm AL 10szt
2.7 R1034142-10 Końcówka prądowa M6x25 1,2mm AL 10szt
3 R1017101 Korpus uchwytu (fajka) MIG 15

3.1 R1019101-5 Gniazdo końcówki MIG 15 ze sprężyną 5szt
3.2 R1029101-5 Sprężyna uchwytu MIG 15 5szt

Kompletne uchwyty spawalnicze
T1010150 Uchwyt spawalniczy MIG 15/3
T1010151 Uchwyt spawalniczy MIG 15/4
T1010152 Uchwyt spawalniczy MIG 15/5

Uchwyt spawalniczy MIG 15

Uchwyt spawalniczy MIG 25

Uchwyt spawalniczy MIG 24

części eksploatacyjne
1 R1044112-5 Dysza gazowa MIG 25 stożkowa 15mm 5szt

2.1 R1034150-10 Końcówka prądowa M6x28 0,6mm 10szt
2.2 R1034151-10 Końcówka prądowa M6x28 0,8mm 10szt
2.3 R1034153-10 Końcówka prądowa M6x28 1,0mm 10szt
2.4 R1034154-10 Końcówka prądowa M6x28 1,2mm 10szt
2.5 R1034156-10 Końcówka prądowa M6x28 0,8mm AL 10szt
2.6 R1034157-10 Końcówka prądowa M6x28 1,0mm AL 10szt
2.7 R1034158-10 Końcówka prądowa M6x28 1,2mm AL 10szt
3 R1019105-5 Gniazdo końcówki MIG 25 5szt
4 R1017103 Korpus uchwytu (fajka) MIG 25 5szt

4.1 R1029103-5 Sprężyna uchwytu MIG 25 5szt
Kompletne uchwyty spawalnicze

T1010153 Uchwyt spawalniczy MIG 25/3
T1010142 Uchwyt spawalniczy MIG 25/4
T1010154 Uchwyt spawalniczy MIG 25/5

części eksploatacyjne
1 R1044106-5 Dysza gazowa MIG 24 stożkowa 12,5mm 5szt

2.1 R1034135-10 Końcówka prądowa M6x25 0,6mm 10szt
2.2 R1034136-10 Końcówka prądowa M6x25 0,8mm 10szt
2.3 R1034138-10 Końcówka prądowa M6x25 1,0mm 10szt
2.4 R1034139-10 Końcówka prądowa M6x25 1,2mm 10szt
2.5 R1034140-10 Końcówka prądowa M6x25 0,8mm AL 10szt
2.6 R1034141-10 Końcówka prądowa M6x25 1,0mm AL 10szt
2.7 R1034142-10 Końcówka prądowa M6x25 1,2mm AL 10szt
3 R1019120-5 Gniazdo końcówki MIG 24 5szt

4.1 R1019110-10 Rozdzielacz gazu MIG 24 - plastik 10szt
4.2 R1019145-10 Rozdzielacz gazu MIG 24 - ceramiczny  10szt
5 R1017102 Korpus uchwytu (fajka) MIG 24

Kompletne uchwyty spawalnicze
T1010155 Uchwyt spawalniczy MIG 24/3
T1010156 Uchwyt spawalniczy MIG 24/4
T1010157 Uchwyt spawalniczy MIG 24/5
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Myjnia do pistoletów lakierniczych
UG 110
Do produktów na bazie rozpuszczalników organicznych.Myjnia automa-
tyczna UG110 umożliwia szybkie przemycie jednego pistoletu i jednego 
kubka o pojemności 600 ml. Cykl mycia zajmuje jedynie 60s dzięki zasto-
sowaniu 6 dysz oraz bardzo wydajnej pompy membranowej. Myjnia jest 
wyposażona w mechaniczny zegar sterujący procesem mycia. Wszystkie 
elementy mające styczność z preparatem 
myjącym zostały wykonane z materiałów 
odpornych na działanie wody

3500010Indeks IC

Myjnie do pistoletów 
lakierniczych 
UG 2000 D
Myjnie automatyczne z serii 2000 
umożliwiają umycie 2 pistoletów la-
kierniczych oraz dwóch standardo-
wych kubków o pojemności 600 ml 
używanych do lakierowania lakierami 
na bazie rozpuszczalników organicz-
nych. Cykl mycia zajmuje jedynie 60 
sekund dzięki 14 dyszom myjącym oraz 
bardzo wydajnej pompie membrano-
wej. Myjnie serii 2000 są wyposażone 
w zegar sterujący procesem mycia. 
Wszystkie elementy mające styczność  
z rozpuszczalnikiem zostały wykonane 
ze stali nierdzewnej.

Myjnia do pistoletów lakierniczych 
UG 5000 W
Połączenie myjni UG 4000 DVM i UM 120W. Myjnia automatyczna do 
produktów na bazie rozpuszczalników organicznych oraz wodnych. 
Umożliwia umycie 2 pistoletów lakierniczych oraz dwóch standardowych 
kubków o pojemności 600ml używanych do lakierowania lakierami na 
bazie rozpuszczalników organicznych. Cykl mycia zajmuje jedynie 60 
sekund dzięki 14 dyszom myjącym oraz bardzo wydajnej pompie mem-
branowej. Wyposażona w zegar sterujący procesem mycia, przycisk fazy 
przedmuchu oraz spłukiwania czystym rozpuszczalnikiem. Wszystkie ele-
menty mające styczność z rozpuszczalnikiem zostały wykonane ze stali 
nierdzewnej. Myjka umożliwia również mycie ręczne z użyciem pędzla. 
Po naciśnięciu pedału rozpuszczalnik zostaje podany bezpośrednio do 
pędzla.

Myjnia do pistoletów lakierniczych 
WB UM 120 W
Myjnia ręczna do produktów wodorozcieńczalnych umożliwiająca umycie 
pistoletu lakierniczego używanego 
do lakierowania lakierami wodo-
rozcieńczalnymi. Wyposażona w ru-
chomą dyszę oraz pędzel do mycia. 
System automatycznej koagulacji z 
mieszaniem powietrznym i filtrem 
gwarantuje wytrącenie resztek la-
kieru z rozpuszczalnika. Wszystkie 
elementy mające styczność z roz-
puszczalnikiem zostały wykonane 
ze stali nierdzewnej.

Regeneratory IST C1/C2
Firma IST stworzyła serię C destylarek z myślą o średnich i większych 
warsztatach samochodowych. Destylarki serii C charakteryzują się dużą 
niezawodnością ze względu na prostą konstrukcję i zastosowanie wyso-
kiej jakości surowców do budowy poszczególnych elementów. Zbiornik 
został wykonany ze szlachetnej stali nierdzewnej Aisi 304, dzięki czemu 
jest odporny na działanie rozpuszczalników organicznych. System chło-
dzenia został wykonany z rurek miedzianych gwarantujących bardzo 
dużą żywotność systemu. Proces oddzielenia rozpuszczalnika od pigmen-
tów i innych elementów stałych polega na odparowaniu go z mieszaniny 
powstałej w wyniku mycia pistoletów lakierniczych i innych urządzeń. 
Rozpuszczalnik po podgrzaniu do odpowiedniej temperatury rozpoczy-
na parowanie i następnie jest schładzany w kondensatorze chłodzonym 
powietrzem. Po upłynięciu założonego czasu regenerator wyłączy się sa-
moczynnie. Uchylna budowa umożliwia łatwe usunięcie pozostałości po 
destylacji ze zbiornika. Zastosowanie spe-
cjalnych worków umożliwia jeszcze łatwiej-
sze i szybsze usunięcie zawartości zbiornika 
przy jednoczesnym zachowaniu czystości 
urządzenia.

500020Indeks IC

500012Indeks IC

3520100Indeks IC500050Indeks IC
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Miniszlifierka kątowa (elektryczna) 
BA 81

Polerka kątowa (elektryczna) 
LH 18EN

Szlifierka wibracyjno-rotacyjna 
(elektryczna) 
BR 65AE

Szlifierka wibracyjna z wydłużoną płytą 
roboczą (pneumatyczna) 
SLP 41A

Miniszlifierka wibracyjna (elektryczna) 
LE 21AC

Szlifierka planetarna (elektryczna) 
EK 150AE

Szlifierki wibracyjne (elektryczne) 
SSPF / SSPF VR

320100Indeks IC

201250Indeks IC

203200Indeks IC

202300Indeks IC

204103Indeks IC

212100Indeks IC202110Indeks IC

3203300Indeks IC

Szlifierka rotacyjno -oscylacyjna 
ER03TE 
szlifierka elektryczna z tarczą 150 mm
3203300 - skok 3mm
3203500 - skok 5mm
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Szlifierka wibracyjno-rotacyjna 
(pneumatyczna)
RA 150A

212700Indeks IC

Szlifierka wibracyjna z wydłużoną płytą 
roboczą (elektryczna)
 SL 42AE – SL 42AEV  

202200Indeks IC

Odsysacz pyłów (do maszyn 
elektrycznych i pneumatycznych) 
KS 260EPS

3221300Indeks IC

3221110Indeks IC

Odsysacz pyłów z automatem 
włączeniowym elektryczno-
pneumatycznym 
S 130 PL

3221020Indeks IC

Wielofunkcyjne ramię uchylne z terminalem wiszącym EP3  
i z pneum. aut. włącz. (samochody osobowe, dostawcze i van) 
HB 6000 

3222305Indeks IC

Odsysacz pyłów (do maszyn 
elektrycznych i pneumatycznych 
i instalacji centralnego odsysania) 
S 145EPL 

3212783Indeks IC

Szlifierka rotacyjno -oscylacyjna 
SKORPIO 3 
szlifierka pneumatyczna
z tarczą 150 mm
3212783 - skok 3mm
3212786 - skok 5mm
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3201500PIndeks IC 3201500Indeks IC

Polerka RUPES 
Big Foot
3201500P - Polerka RUPES Big Foot LHR 21ES 
3201502P- Polerka RUPES Big Foot LHR 15ES

3201505Indeks IC

Zestaw polerski RUPES 
Big Foot DELUXE
3201501 -  Zestaw polerski RUPES LHR 

21ES Big Foot Deluxe 
3201503 -  Zestaw polerski RUPES LHR 

15ES Big Foot Deluxe

Zestaw polerski RUPES 
mini Big Foot DELUXE
Zestaw polerski RUPES LHR 75E mini Big Foot Deluxe

Zestaw polerski RUPES 
Big Foot STANDARD
Zestaw polerski RUPES Big Foot Mark II STANDARD 

Zestaw polerski RUPES
Big Foot STANDARD 
3201500 - Zestaw polerski RUPES LHR 21ES Big Foot Standard  
3201502 - Zestaw polerski RUPES LHR 15ES Big Foot Standard 

3201506PIndeks IC

Zestaw polerski RUPES 
duetto Big Foot DELUXE
Zestaw polerski RUPES LHR 12E duetto Big Foot Deluxe

Maszyna polerska RUPES 
Big Foot Mark II
3201506P- Maszyna polerska RUPES Big Foot LHR 15 Mark II  
3201508P- Maszyna polerska RUPES Big Foot LHR 21 Mark II 

Zestaw polerski 
RUPES Big Mark II 
DELUXE d150
3201507-  Zestaw polerski RUPES Big Foot 

LHR 15 Mark II Deluxe d150
3201509-  Zestaw polerski RUPES Big Foot 

LHR 21 Mark II Deluxe d180

Wielofunkcyjne ramię uchylne z oświetleniem i pneum. aut. włącz. 
(samochody osobowe) HF 6000
Zestaw w walizce Piła pneumatyczna wraz z komp. brzeszczotów. TAIWAN

3222300Indeks IC

3201506Indeks IC 3201507Indeks IC

3201501Indeks IC 3201504Indeks IC
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CP7220CVEIndeks IC CP7225CVEIndeks IC

Szlifierka rotacyjno-oscylacyjna
oscylacja: 2.5mm, uchwyt: tarcza-150mm, prędk. obrot.: 12000obr./m, 
wibr.: <2.5m/s2, pobór pow.: 226l/m, centr. system odpylania.

CP3514Indeks IC

CP7201PIndeks IC

Szlifierka rotacyjno-oscylacyjna
oscylacja: 2.5mm, uchwyt: tarcza: 75mm, prędk. obrot.: 12000obr./m, 
waga: 0,66KG, centr. system odpylania, tarcza na rzep.

Szlifierka rotacyjno-oscylacyjna
oscylacja: 5mm, uchwyt: tarcza: 125mm, prędk. obrot.: 12000obr./m, 
waga: 0,79kg, centr. system odpylania, tarcza na rzep.

Mini polerka 50-75mm
(do polerowania i szlifowania lamp), obroty 
2500obr/min., waga: 0,79kg, w zestawie 
polerka, 1xfutro, 2xgąbka

Szlifierka pneumatyczna taśmowa
do taśm: 10x330mm, obroty: 22000obr/min, waga: 0.9kg

Szlifierka rotacyjno-oscylacyjna
oscylacja: 2.5mm, uchwyt: tarcza-150mm, prędk. obrot.: 12000obr./m, 
wibr.: <2.5m/s2, centr. system odpylania, tarcza na rzep

CP7255CVEIndeks IC

CP7268Indeks IC

CP8210EIndeks IC

Szlifierka rotacyjno-oscylacyjna
oscylacja: 5mm, uchwyt: tarcza 150mm, prędk. obrot.: 11000obr./m, 
waga: 0,88kg, centr. system odpylania, tarcza na rzep.

Szlifierka rotacyjno-oscylacyjna
oscylacja: 5mm, uchwyt: tarcza 150mm, prędk. obrot.: 12000obr./m, 
waga: 0,83kg, centr. system odpylania, tarcza na rzep.

Szlifierka liniowa
stopa: 70-445mm, 5000 suwów/min.,  
waga: 2,75kg

Polerka elektryczna
obroty: 900-2500obr/min., moc: 1200W, waga: 2,1kg

Szlifierka kątowa na tarcze
max 125mm, 12000 Obr/min (max),
Moc 0,6kW,  waga 2,1kg, lekka, poręczna, obudowa wykonana z 
„duraluminium”(pneumatyczna)

CP7225CVE-3Indeks IC CP7255HCVEIndeks IC

CP9779Indeks IC

CP9121ARIndeks IC
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Mini szlifierka pneumatyczna średnica 
tarczy 75mm
Mini Szlifierka pneumatyczna 
średnica tarczy 75mm.15000 obr/
min waga z tarczą 0,72kg produkt 
TAIWAN

Komplet w walizce mini szlifierka 
pneumatyczna średnica tarczy 75mm 
w walizce wraz z papierami ściernymi 
Mini Szlifierka pneumatyczna średnica tarczy 75mm w walizce wraz  
z kompletem papierów ściernych o gra-
dacji 320,400 i 600.15000 obr/min waga z 
tarczą 0,72kg produkt TAIWAN

Polerka elektryczna z gąbką polerską 
i regulacją obrotów
Polerka elektryczna z gąbką 150 mm. Prędkość obrotowa regulowana 
800- 2200 obr/min. Moc 1200 W.

Pneumatyczny pilnik taśmowy
Pneumatyczny pilnik taśmowy,wymiar taśmy 10x330 mm.16000 obr/min 
waga 0,8 kg produkt TAIWAN

Felcarko - dziurkarka maks.wycinany 
otwór 5mm.waga 1,15kg
Felcarko - dziurkarka maks.wycinany otwór 5mm.
waga 1,15kg. TAIWAN

Szlifierka pneumatyczna SA4818C 
Szlifierka pneumatyczna SA4818C z odciągiem skok 5mm i 2,5 mm 10000 
obr/min z tłumikiem waga tylko 0,94 kg ptodukt TAIWAN
SA4086C5 - skok 5mm 
SA4086C2.5 - skok 2,5mm

Mini polerka pneumatyczna 
średnica tarczy 75 mm
AIRPRO Mini Polerka pneuma-
tyczna średnica tarczy 75 mm. 
2100 obr/min waga z tarczą 
0,77 kg produkt TAIWAN

Komplet w walizce mini polerka 
pneumatyczna średnica tarczy 75 mm 
wraz  
z gąbkami 
Komplet w walizce Mini Polerka pneumatycz-
na średnica tarczy 75 mm wraz z gąbkami. 
2100 obr/min waga z tarczą 0,77 kg produkt 
TAIWAN.

Odsysacz pyłów z automatem 
włączeniowym elektryczno-
pneumatycznym
Odsysacz pyłów z automatem 
właczeniowym przystosowany 
do maszyn elekt.i pneumat. Moc 
1100 W.Pojemność 18 L. TAIWAN

Pneumatyczny rozwiertak do 
zgrzewów 
Pneumatyczny rozwiertak do zgrzewów prędkość robocza 1,600 R.P.M 
średnica rozwiertaka 8 mm. TAIWAN

SA4679PIndeks IC

SA4679PKIndeks IC

BP-160Indeks IC

SA4501AIndeks IC

SA4086C5Indeks IC

SA4681PIndeks IC

SA4681PKIndeks IC

SA-3018CEAIndeks IC

SA7121KIndeks IC

Młotek pneumatyczny
Zestaw w walizce Młotek pneumatyczny 
wraz z komp. dłut 

SA8701KIndeks IC

Pneumatyczna szlifierka prosta 
z krążkami do usuwania naklejek i kleju w koplecie 5 sztuk

SA8120Indeks IC SA8550Indeks IC
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Zestaw w walizce piła pneumatyczna 
wraz z kompletem brzeszczotów
Zestaw w walizce Piła pneuma-
tyczna wraz z komp. brzeszczo-
tów. TAIWAN

Zestaw do szlifowania i polerowania 
lamp 3M
Nowy, innowacyjny system do renowacji po-
żółkniętych i porysowanych lamp.
• Naprawa zamiast wymiany na nową lampę
• Zmniejszenie kosztów naprawy
• Idealny do napraw typu SMART

Zestaw do napraw elementów 
plastikowych
Zestaw do napraw elementów plastikowych 
(zgrzewania spawania plastiku)

Zestaw do szlifowania spawów i 
czyszczenia 
z cubitron
Zestaw do szlifowania spawów i czyszczenia
trudno dostępnych miejsc karoserii. Zawiera mate-
riały ścierne cubitron, mini szlifierkę pneumatycz-
ną oraz słuchawki dźwiękochłonne.

SA8202KIndeks IC

50663Indeks IC

0XLAN0001Indeks IC3M1642469Indeks IC

Pneumatyczny zestaw do wycinania 
szyb samochodowych
Pneumatyczny zestaw do wycina-
nia szyb samochodowych. Zawiera 
pneumatyczny nóż z ostrzami i dwie 
przyssawki do demontażu szyb sa-
moch. TAIWAN

SA8604HKIndeks IC

Szlifierka kątowa W 680, 705W
Wydajność nominalna 850W
Prędkość obrotowa bez obciążenia 10.000 min-1
Gwint wrzeciona szlifierki M14
Średnica tarcz 125 mm
Moment obrotowy 2,2 Nm

Zestaw ściernic 
trzpieniowych do 
szlifierki prostej. 100 
sztuk w walizce

Szlifierka kątowa GWS 11-125 - 1100W
Wydajność nominalna 1.100 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia 11.500 min-1
Moc wyjściowa 740 W
Gwint wrzeciona szlifierki M 14
Średnica tarcz 125 mm
Waga 2,2 kg

Szlifierka prosta GGS 28 C - 600W
Prędkość obrotowa bez obciążenia 28.000 min-1
Uchwyt narzędziowy maks. Ø 8 mm
Wydajność nominalna 600 W
Moc wyjściowa 350 W
Średnica wrzeciona 43 mm
Waga 1,4 kg

6.00 266.50 0Indeks IC0 601 792 002Indeks IC

0 601 220 000Indeks IC

6.09 225.50 0Indeks IC

Szlifierka mimośrodowa
Lekka szlifierka mimośrodowa
FSX 200 Intec,
240 W w walizce

FP CTA1007Indeks IC

Imitator światła 
słonecznego
Imitator światła słonecznego zestaw 
(lampa,bateria,wtyczki,przewody)

Philips MatchLine MDLS CRI
Philips MatchLine MDLS CRI to wszechstronna lampa robocza LED, do-
skonała do szybkiego sprawdzania kolorów i większych prac malarskich. 
Mocne białe światło z 3 oddzielnych 
modułów daje pełną kontrolę nad 
oświetleniem, pozwala zobaczyć rze-
czywisty wygląd kolorów i ułatwia 
idealne wykończenie

3M16550 Indeks IC PHI LPL403MODX1Indeks IC
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Pistolet lakierniczy SATA JET 5000 B HVLP 
z przegubem obrotowym 

Pistolet lakierniczy SATA JET 5000 B RP 
z przegubem obrotowym

Ciśnienie na wejściu
Operating range (zestosowanie): 0,5 bar - 2,4 bar
Compliant: max. 2,0 bar

Zużycie powietrza przy 2,0 bar: 290 NI/min

Odległoś od obiektu lakierowanego
Operating range (zastosowanie): 10cm - 21 cm
Zalecane: 17 cm - 21 cm

Ciśnienie wlotowe
Zakres ciśnienia: 0,5 bar - 2,4 bar
HVLP: max. 2,0 bar

Zużycie powietrza przy 2,0 bar: 430 NI/min

Odległoś od obiektu lakierowanego
Zakres aplikacji: 10 cm - 21 cm
Zalecane: 10 cm - 15 cm

Dysza 1,0 1,1 1,2 1,2W 1,3 1,4 1,6 1,8 2,0 2,5

Standard ze zbiornikiem PCV 0,6 l QCC z przegubem obrotowym

Nr art. 209676 209684 209692 209700 209718 209726 209734 209742 209759 209767

DIGITAL ze zbiornikiem PCV 0,6 l QCC z przegubem obrotowym

Nr art. - - 209817 209825 209833 209841 - - - -

Dysza 1,0 1,2 WSB 1,3 1,4 1,5 1,7 1,9 2,2

Standard ze zbiornikiem PCV 0,6 l QCC z przegubem obrotowym

Nr art. 210427 210435 210443 210450 210484 210500 210518 210534 210542

DIGITAL ze zbiornikiem PCV 0,6 l QCC z przegubem obrotowym

Nr art. - 210617 210625 210633 210658 210666 - - -
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Pistolet lakierniczy SATA JET 4000 B HVLP z przegubem obrotowym 

Pistolet lakierniczy SATA JET 4000 B RP z przegubem obrotowym 

Ciśnienie wlotowe: 2,0 bar

Zużycie powietrza przy 2,0 bar: 430 NI/min

Odległość lakierowania: 10 cm - 15 cm

Ciśnienie wlotowe: 2,0 bar - 2,2 bar

Zużycie powietrza przy 2,0 bar: 285 NI/min

Odległość lakierowania: 17 cm - 21 cm

Dysza 1,0 1,2 WSB 1,3 1,4 1,5 1,7 1,9 2,2

Standard ze zbiornikiem PCV 0,6 l QCC z przegubem obrotowym

Nr art. 166801 166207 166850 166819 166835 166843 168765 168773 168781

DIGITAL ze zbiornikiem PCV 0,6 l QCC z przegubem obrotowym

Nr art. - 166223 166660 166629 166645 166652 168815 168823 168831

Dysza 1,0 1,1 1,2 1,2W 1,3 1,4 1,6 1,8 2,0 2,5

Standard ze zbiornikiem PCV 0,6 l QCC z przegubem obrotowym

Nr art. 166686 166694 166181 166702 166710 166728 166736 166744 168716 168724

DIGITAL ze zbiornikiem PCV 0,6 l QCC z przegubem obrotowym

Nr art. - 166611 166215 166553 166579 166587 166595 166603 168799 168807
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Pistolet lakierniczy SATA JET 100 B F RP  

Pistolet lakierniczy SATA JET 1000 B F HVLP  

Pistolet lakierniczy SATA JET 100 B F HVLP

Pistolet lakierniczy SATA JET 1000 B F RP

Ciśnienie wlotowe: 1,5 bar - 2,0 bar

Zużycie powietrza przy 2,0 bar: 275 NI/min

Odległość lakierowania: 17 cm - 21 cm

Ciśnienie wlotowe: 2,0 bar

Zużycie powietrza przy 2,0 bar: 350 NI/min

Odległość lakierowania: 13 cm - 17 cm

Ciśnienie wlotowe: 1,5 bar - 2,0 bar

Zużycie powietrza przy 2,0 bar: 290 NI/min

Odległość lakierowania: 18 cm - 23 cm

Ciśnienie wlotowe: 2,0 bar

Zużycie powietrza przy 2,0 bar: 350 NI/min

Odległość lakierowania: 13 cm - 17 cm

Dysza 0,8 1,0 1,3 1,6 1,8 2,0 2,5 3,0

Pistolet ze zbiornikiem PCV 0,6 l QCC z przegubem obrotowym

Nr art. 157875 157883 157891 157909 157917 157925 157933 157941

Dysza 1,4 1,7 1,9 2,1

Pistolet ze zbiornikiem PCV 0,6 l QCC z przegubem obrotowym

Nr art. 157966 157974 157982 157990

Dysza 1,4 1,6 1,8 2,0

Pistolet ze zbiornikiem PCV 0,6 l QCC bez przeguba obrotowego

Nr art. 146969 145193 145201 145219

Dysza 1,4 1,7 1,9 2,1

Pistolet ze zbiornikiem PCV 0,6 l QCC bez przeguba obrotowego

Nr art. 146373 145722 145730 145748
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Pistolet lakierniczy SATA MINI JET 4400 B RP

Pistolet lakierniczy SATA MINI JET 4400 B HVLP

Zestawy naprawcze dysz do pistoletów SATA

Ciśnienie wlotowe: 0,5 bar-2,5 bar

Zużycie powietrza przy 2.5 bar: 200Nl/min

Odległość od lakierowanego obiektu: 12cm-19cm

Ciśnienie wlotowe : 0,5 bar-2,0 bar

Zużycie powietrza przy 2.0 bar: 120Nl/min

Odległość od lakierowanego obiektu: 12cm-15cm

Dysza 0,5 1,4 1,6 0,8 SR 1,0 SR 1,2 SR

Nr art. 202416 198234 198242 198200 198218 198226

Dysza 0,3 0,5 0,8 1,0 1,1 0,8 SR 1,0 SR 1,2 SR 1,4 SR

Nr art. 197970 197988 197996 198002 198010 198069 198077 198085 198093

Dysza: 1,0 1,1 1,2 1,2W 1,3 1,4 1,6 1,8 2,0 2,5

SATA 5000B RP Nr art. 210245 210252 210260 210278 210286 210294 210302 210310 210328 210336

SATA 4000B RP Nr art. 166991 167007 167015 167023 167049 167056 167072 167080 168625 168633

Dysza: 1,0 1,2 WSB 1,3 1,4 1,5 1,7 1,9 2,2

SATA 5000B HVLP Nr art. 210955 210963 210971 210989 211011 211045 211052 211060 211078

SATA 4000B HVLP Nr art. 166926 166934 166983 166942 166967 166975 168658 168666 168674
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Pistolety lakiernicze AIR GUNSA AZ3 HTE2AV 

3300709Indeks IC

Pistolet lakierniczy 
DDCARS H827P HVLP
DDCARS Pistolet lakierniczy HVLP H827P dysza 
1,4 ze zbiornikiem 600ml Ciśnienie robocze 
3-4 bara zużycie powietrza 300 lt/min

Pistolet lakierniczy 
DDCARS H827P RP
DDCARS Pistolet lakierniczy RP H827P dysza 
1,4 ze zbiornikiem 600ml Ciśnienie robocze 3-4 
bara zużycie powietrza 300 lt/min

H-827P HVLPIndeks IC H-827P RPIndeks IC

Kubek zbiornik 
plastikowy - 0.6L
Kubek zbiornik plastikowy 0.6 litra 
do pistoletów Sata RP
- 5000, 4000, 3000, 2000, 1000, 100.

SATA ADAM 2
SATA adam 2 do pistoletów SATA z wyjątkiem SATA minijet.
Mikrometr SATA adam 2 pokazuje ciśnienie na wejściu pistoletu  
z olbrzymią dokładnością . 

SATA ADAM 2 do SATA 5000B
SATA adam 2 >bar< do SATA jet 5000 B.
Mikrometr SATA adam 2 pokazuje ciśnienie na wejściu pistoletu  
z olbrzymią dokładnością . 

SATA manometr
SATA manometr z reduktorem 0-845

27243Indeks IC

160846Indeks IC 211540Indeks IC

27771Indeks IC



88

WYPOSAŻENIE WARSZTATU

KATALOG MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ BLACHARSKO-LAKIERNICZYCH 2017/2018
WSZYSTKODLAWARSZTATU.PL

Pistolet lakierniczy 
DDCARS H827P RP
DDCARS Pistolet lakierniczy RP H827P dysza 
1,7 ze zbiornikiem 600ml Ciśnienie robocze 
3-4 bara zużycie powietrza 300 lt/min

Pistolet lakierniczy 
DDCARS L-897 HVLP walizka
DDCARS Walizka w komplecie manometr  
i Pistolet lakierniczy HVLP L-897 dysza 1,3 ze 
zbiornikiem 600ml Ciśnienie robocze 1,5 bara 
zużycie powietrza 170 lt/min

Pistolet pneumatyczny, 
do przedmuchiwania
Pistolet pneumatyczny do przedmuchiwania

Pistolet lakierniczy 
DDCARS L-897 HVLP
DDCARS Pistolet lakierniczy HVLP L-897 dy-
sza 1,3 ze zbiornikiem 600ml Ciśnienie robo-
cze 1,5 bara zużycie powietrza 170 lt/min

Pistolet lakierniczy 
DDCARS H-2000P RP mini
DDCARS Pistolet lakierniczy RP H-2000p mini dysza 
1,0 ze zbiornikiem 120 ml Ciśnienie robocze 3-4 
bara zużycie powietrza 300 lt/min

SATA DRY JET
Pistolet nadmuchowy SATA dry jet doskonale sprawdza się przy lakiero-
waniu lakierami na bazie wody.  
Zużycie powietrza: 270 Nl/min
Ciśnienie wlotowe: 2,5 bar
Max. ciśnienie na wejściu: 12,0 bar

SATA DRY JET na statywie
Pistolet nadmuchowy SATA dry jet doskonale sprawdza się przy lakierowaniu lakierami na bazie wody. 
Zestaw składa się z dwóch dysz oraz statywu
Zużycie powietrza: 540 Nl/min 
Ciśnienie wlotowe: 2,5 bar
Max. ciśnienie na wejściu: 12,0 bar

H-827P SILVER 1.7Indeks IC

L-897WIndeks IC

KAGA1904Indeks IC

L-897Indeks IC

H-2000PIndeks IC

217489Indeks IC

223008Indeks IC
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Pistolet ciśnieniowy do konserwacji 
BS/AW
Pistolet natryskowy do konserwacji karoserii samochodowych środkami 
w puszkach 1 l. Zbiornik wspomagany powietrzem pozwala na dokładne 
nanoszenie materiału bez rozpylania na boki. Wyposażony w trzy sondy 
do miejsc trudno dostępnych i zabezpieczony  
zaworem. 

Pistolet pneumatyczny 
TEROSON ET GUN POWERLINE II 
Pistolet pneumatyczny do aplikacji produktów od niskiej do bardzo 
wysokiej lepkości. Stosowany do opakowań 310ml i 400ml.

DDCARS Pistolet do Baranka UBS PS-6
Pistolet do konserwacji karoserii samochodowych. Wyposażony w sondę 
do miejsc trudno dostępnych.

3320105Indeks IC

LOC POWER LINE IIIndeks IC LOC 142240Indeks IC

PS-6Indeks IC

Pistolet ręczny 
TEROSON ET HAND GUN STAKU
Pistolet ręczny do aplikacji  karuszy aluminiowych  
i z tworzyw sztucznych 300/310ml.

Pistolet natryskowy do mas 
uszczelniających PM
Pistolet do nakładania mas uszczelniających w kartuszach 310 ml 
z regulacją aplikowanego materiału. 

Wyciskacz do masy
Wyciskacz do masy
- Na wkłady: 210x50mm
- Stalowa tuba
- Waga: 1,04kg

Pneumatyczny wyciskacz CSG245 RP
Profesjonalny wyciskacz do mas klejąco-uszczelniających w kartuszach 
310 ml i saszetkach 400 ml. Wyposażony w zawór różnicowy oraz płynną 
regulację spustu.

Pneumatyczny wyciskacz do klejów  
i mas natryskowych
Profesjonalny wyciskacz do mas klejąco-uszczelniających w kartuszach 
310 ml i saszetkach 400 ml. Wyposażony w zawór różnicowy oraz płynną 
regulację spustu.

320501Indeks IC

CP9885Indeks IC

320402Indeks IC

CG282AXLIndeks IC
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TEROSON ET FLATSTR NOZZLE 
(dysza płaskostrumieniowa)
Dysza do nakładania płaskich ściegów 
uszczelniających odtwarzających
fabryczne tekstury OEM.

TEROSON ET DOOR EDGE NOZZLE 
(Dysza motylkowa)
Specjalnie opracowana dysza z prowadzeniem do aplikacji uszczelniaczy 
przy krawędziach np. uszczelnianie drzwi. 

LOC DYSZA PLASKO STRUMIndeks IC LOC DYSZA SZEROKO STRUM.Indeks IC

TEROSON ET WIDESTR NOZZLE 
(dysza szerokostrumieniowa)
Dysza do nakładania szerokich 
ściegów tłumiących drgania 
odtwarzających tekstury OEM.

TEROSON ET QUAD STATMIXER
Mikser statyczny (duży) do produktów dwuskładnikowych w kartuszach 
np. Teroson EP 5055.
Długość 173 mm.

LOC 782222 Indeks IC  TEROSON QUAD STSTMIXERIndeks IC

Pneumatyczny wyciskacz do kartuszy i mas natryskowych CG2033MCR-9 
kartusze 290-320ml 
kiełbasy 300-400ml
Pneumatyczny wyciskacz do klejów i mas natryskowych 
w kartuszach 290-320ml  oraz opakowaniach foliowych (kiełbasy) 300-400ml

TEROSON ET FLEX HOSE
(wąż elastyczny, przedłużający do 
Powerline II)
Wyposażenie dodatkowe do pistoletu Power Line II: elastyczny wąż 
przedłużający do dysz wielokrotnego użytku. Ułatwia aplikację wokół 
skomplikowanych elementów nadwozia lub trudno dostępnych obsza-
rów. Kompatybilny z wymiennym wężem wewnętrznym IDH 1542653  
TEROSON ET FLEX HOSE INLINER.

TEROSON PODGRZEWACZ 
DO KARTUSZY - walizkowy
Podgrzewacz do kartuszy alumi-
niowych, plastikowych i opakowań 
foliowych 400ml. Jednoczesna moż-
liwość podgrzewania 6 kartuszy 
aluminiowych/opakowań foliowych 
400ml lub 4 kartuszy plastikowych. 
Temperatura 65˚C.

TEROSON ET FLEX HOSE INLINER 10
Wyposażenie dodatkowe do pistoletu Power Line II: elastyczny wąż  
wewnętrzny do dysz jednorazowego użytku (wymienny). Kompatybilny  
z wężem zewnętrznym IDH 1542651 TEROSON ET FLEX HOSE COMPL.

TEROSON PODGRZEWACZ 
DO KARTUSZY
Podgrzewacz do kartuszy aluminiowych i opakowań foliowych 400ml. 
Jednoczesna możliwość podgrzewania 2 opakowań. Temperatura 60˚C.

TEROSON ET FLEX HOSE COMPIndeks IC TEROSON ET FLEX HOSE COMP INLIIndeks IC

LOC PODGRZEWACZIndeks ICLOC PODGRZEWACZ WALIZKOWYIndeks IC

CG2033MCR-9Indeks IC
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Wlot powietrza: G 1/2” gwint wewnętrzny

Wylot powietrza: 1/4” gwint zewnętrzny

Max. ciśnienie wlotowe: 15,0 bar

Max. ciśnienie wylotowe: 10,0 bar

Przepływ powietrza przy 6,0 bar: 3 600 NI/min

Max. temp. otoczenia: 1200C

Max. temp. otoczenia dla filtra z węgla aktywnego: 600C

SATA filter 444TM/ 474TM/ 484TM

Wersja Opis

92296 SATA filtr 444 dwustopniowy, z tuleją z brązu spiekanego, filtrem dokładnego oczyszczania, z regulatorem ciśnie-
nia oraz podwójnym modułem przyączeniowym (2 x G 1/4 a)

Wersja Opis

92833
SATA filtr 444 dwustopniowy na stojaku, z tuleją z brązu spiekanego, filtrem dokładnego oczyszczania, regulato-

rem ciśnienia oraz podwójnym modułem przyłączeniowym 
(2 x G 1/4 a)

Wersja Opis

92304 SATA filter 444 L dwustopniowy, z tuleją z brązu spiekanego, filtrem dokładnego oczyszczania oraz regulatorem 
ciśnienia, do zamontowania bezpośrednio w instalacji (g 1/2 i)

Wersja Opis

92312 SATA filter 474 dwustopniowy, z filtrem dokładnego oczyszczania oraz z filtrem węglowym, bez regulatora 
ciśnienia, z podwójnym modułem przyłączeniowym (2 x G 1/4 a)

Wersja Opis

92320 SATA filter 484 trzystopniowy, z tuleją z brązu spiekanego, filtrem dokładnego oczyszczania, filtrem weglowym 
oraz regulatorem ciśnienia, z podwójnym modułem przyłączeniowym (2 x G 1/4 a)

Wersja Opis

129619 SATA filtr 484 trzystopniowy na stojaku z tuleją z brązu spiekanego, filtrem dokładnego oczyszczania, filtrem 
węglowym, z regulatorem ciśnienia oraz podwójnym modułem przyłączeniowym (2 x G 1/4 a)

Wersja Opis

173195
SATA filter 484 trzystopniowy przenośny w walizce, z tuleją z brązu spiekanego, filtrem dokładnego oczyszczenia, 

filtrem węglowym, z regulatorem ciśnienia, modułem przyłączeniowym (dwa zawory z szybkozłączkami) oraz 
wężem powietrznym 13 mm
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IRT UVA 1 PrepCure 4
Przenośny, dużej mocy promiennik UVA do utwardzania produktów  
lakierniczych UV zarówno na powierzchniach pionowych jak i poziomych, 
w tym na dachach samochodów osobowych, SUV i dostawczych.  
Stabilna konstrukcja i pneumatyczny wysięgnik umożliwiają utwardzanie 
na powierzchniach poziomych, na wysokości do 2,24 m . 
Promiennik o mocy 1kW wyposażony jest w wydajny wentylator  
oraz programator, służy do utwardzania powierzchni 1,0 m x 1,0 m .
Rekomendowany do suszenia Glasurit® UV primer 151-170.

IRT Combi 4-1 IR-UVA
Uniwersalny, jedyny na rynku, dwufunkcyjny promiennik łączący  
funkcje promiennika promieniowania podczerwonego (IR) i promienio-
wania ultrafioletowego typ A (UVA). Wyposażony w 4 lampy IR o mocy 
6 kW i 1 lampę UVA o mocy 1 kW oraz w układ sterujący z 15 programami 
kontrolującymi proces suszenia/utwardzania. Stabilna, ergonomiczna 
konstrukcja zapewnia dużą manewrowalność promiennika  
oraz utwardzanie powierzchni na wysokości do 2,24 m. 
Powierzchnia suszenia/utwardzania: IR 1,7 m x 1,0 m oraz UV 1,0 m x 1,0 m.
Rekomendowany do suszenia Glasurit® UV primer 151-170.

IRT UVA 1 PrepCure 3
Przenośny, dużej mocy promiennik UVA do utwardzania produktów  
lakierniczych UV na powierzchniach pionowych. Wyposażony w lampę  
o mocy 1 kW, elekroniczny programator oraz w wentylator z filtrem.
Czas utwardzania kontrolowany elektronicznie. 
Powierzchnia utwardzania 1,0 m x 1,0 m.
Rekomendowany do suszenia Glasurit® UV primer 151-170.

IRT UVA 2 PrepCure 4
Przenośny, dużej mocy, dwukasetowy promiennik UVA do utwardzania 
produktów lakierniczych UV zarówno na powierzchniach pionowych  
jak i poziomych, w tym na dachach samochodów osobowych,  
SUV i dostawczych. Stabilna konstrukcja i pneumatyczny wysięgnik 
umożliwiają utwardzanie na powierzchniach poziomych, na wysokości  
do 2,24 m . Każda z dwóch kaset promiennika wyposażona jest w lampę  
o mocy 1kW oraz w wydajny wentylator z filtrem .
Proces utwardzania reguluje elektroniczny programator. 
Powierzchnia utwardzania 1,7 m x 1,0 m .
Rekomendowany do suszenia Glasurit® UV primer 151-170.

800621Indeks IC

194463Indeks IC

800604Indeks IC

800622Indeks IC
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Promiennik podczerwieni 
0XFY-3C
Promiennik posiada 3 lampy po 1000W na ramieniu z teleskopem.Max 
pow.grzewcza 1000mm x 1200mm wyposażony w czujnik odległo oraz 
regulator czasowy w zakresie od 0-99 minut Posiada również regulacje 
temperatury grzania .Możliwość włanczania każdej lampy z odsobna. 

Promiennik podczerwieni 
0XFY-2200W
Promiennik posiada 2 lampy po 1000W na ramieniu z teleskopem. Max 
pow.grzewcza 800mm x 1000mm posiada regulator czasowy w zakresie 
od 0-99 minut oraz regulacje temperatury grzania. Możliwość włanczania 
każdej lampy z odsobna. 

Promiennik podczerwieni 
0XFY-1W
Promiennik Podczerwieni FY-1W Posiada 1 lampę 1000W, Max pow.
grzewcza 800mm x 500mm  wyposażony w włącznik czasowy z regulacją 
w zakresie od 0-60 minut. 

Promiennik podczerwieni 
0XFY-3D
Promiennik posiada 3 lampy po 1000W na ramieniu z teleskopem. Max 
pow.grzewcza 1000mm x 1200mm wyposażony w czujnik odległo i temp 
oraz regulator czasowy w zakresie od 0-99 minut Posiada również regula-
cje temperatury. Możliwość włanczania każdej lampy z odsobna.

Promiennik podczerwieni 
0XFY-3W
Promiennik 3 lampy po 1000W na ramieniu z teleskopem.Max pow.
grzewcza 1000mm x 1200mm posiada regulator czasowy w zakresie od 
0-99 minut oraz regulacje temperatury grzania .Możliwość włanczania 
każdej lampy z odsobna. 

Promiennik podczerwieni 
0XFY-2W
Promiennik Podczerwieni FY-2W Posiada 2 lampy po1000W, Max pow.
grzewcza 800mm x 800mm wyposażony w włącznik czasowy z regulacją 
w zakresie od 0-60 minut oraz regulacje temperatury.

0XFY-3CIndeks IC

0XFY-2200WIndeks IC

0XFY-3DIndeks IC

0XFY-3WIndeks IC

0XFY-2WIndeks IC 0XFY-1WIndeks IC
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Stojak rozstawny 
z łańcuszkiem

Stojak do zderzaków 
i spoilerów
Przewoźny stojak do zderzaków i spoilerów 
zapewniający bezpieczne składowanie goto-
wych, dużych elementów z tworzywa sztucz-
nego.

Uniwersalny stojak do elementów „X”

Stojak na 
zdemontowane szyby 
samochodowe z 
przyssawkami
Stojak na zdemontowane szyby samocho-
dowe z przyssawkami.TAIWAN

Stojak
lakierniczy
– obrotowy

WS-300LBIndeks IC

PR-1510Indeks IC420010Indeks IC

Stojak lakierniczy – obrotowy

PR-1500NIndeks IC

Stojak do papieru maskującego w rolce, 
poziomy – 3 rolki
Konstrukcja stojaka umożliwia zamocowanie trzech wymiarów rolek z 
papierem do oklejania (30, 60 i 90 cm). Specjalna konstrukcja pozwala 
na jednoczesne rozwinięcie odcinka papieru, oklejenie krawędzi taśmą 
samoprzylepną oraz odcięcie pożądanej dłu-
gości. Rozwiązanie to znacznie przyspiesza i 
ułatwia pracę przy maskowaniu elementów 
karoserii.

Stojak na czyściwo 
Stojak do ręczników papierowych (czyściw). Ułatwia 
organizację pracy i utrzymanie czysytości w warszta-
cie. Max. szerokość czyściwa 330 mm.

Stojak do papieru maskującego, 
poziomy; 
5 rolek od 30 cm do 120 cm
Konstrukcja stojaka umożliwia zamocowanie 
czterech wymiarów rolek z papierem do okle-
jania (30, 60, 90 i 120 cm).

Wózek do folii maskującej w rolce
Wózek przeznaczony do zamocowania standardowych wymiarów folii  
w rolce. Wyposażony w duże kółka ułatwiające przemieszczanie po po-
sadzce warsztatu. Prowadnica obcinaka do folii pozwala na równe i 
wygodne odcięcie dowolnego 
odcinka folii. Wózek umożliwia 
przygotowanie samochodu do la-
kierowania w krótkim czasie przez 
jedną osobę.

420202Indeks IC

420108Indeks IC

420204Indeks IC

420201Indeks IC

WS-275Indeks IC420102Indeks IC
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Elektroniczny miernik grubości lakieru, 
pomiar na stali oraz stali ocynkowanej
Mierzy grubość powłoki lakieru samochodowego
• na stali i stali ocynkowanej
• Zakres pomiaru do 1.1 mm
• Rozdzielczość pomiaru 10 um
• Sonda (czujnik) na przewodzie 80 cm
• dzięki czemu pomiar jest szybszy i do-

kładniejszy
• Pamięć miernika 30 pomiarów
• Tester lakieru posiada podświetlany 

ekran
• Miernik lakieru zawiera certyfikat CE

Eliminator przepięć 9170, do instalacji 12V, 
zabezpieczenie przy spawaniu - PROFITOOL
• Moduł zabezpieczajacy
• elektronike 0XLH9172 /
• 0XLH9170 został zaprojektowany
• aby chronic samochodowe układy
• elektroniczne przeciw zwarciom i
• przecia eniom powstałym
• podczas spawania, ładowania
• akumulatorów, podczas prac
• elektrycznych czy awaryjnych
• rozruchach silnika.    

Dane techniczne:
Napiecie: 0XLH9172: 12/24V lub 0XLH9170: 12V
Czas reakcji TVS: 10 ps
Czas reakcji warystora: 25 ns
V DC warystor: 0XLH9172: 14 V (11 Vrms) / 25 Vrms (31 VDC) lub 0XLH9170:
14 V (11 Vrms),
V BR TVS (24V): 0XLH9172: 31.4 - 34.7 volts lub 0XLH9170: 20.9 - 23.1 volts
Maksymalne obcia enie TVS: 600W@10/1000 mikrosekund

Elektroniczny miernik grubości lakieru, pomiar na stali, stali ocynkowanej i 
aluminium. Ruchoma głowica pomiarowa umożliwiająca dokładny pomiar na 
krzywiznach
TYP POMIARU:
 
Elektroniczny
POMIAR NA POWIERZCHNIACH:
 
Fe (stal, stal ocynkowana) Al (aluminium)
MIERZONE MATERIAŁY:
 
Lakier, emalie, tworzywa sztuczne 
i inne pow. Niemagnetyczne
ZAKRES POMIAROWY:
 
0 – 2000 μm
ROZDZIELCZOŚĆ POMIARU:
 
10 μm dla 500 - 2000 μm
1 μm dla 0 - 500 μm

TYP SONDY:
 
Sonda sprężysta zakończona kulką, umieszczo-
na na przewodzie silikonowym (80 cm)
CZAS ODPOWIEDZI:
 
0,3 s (bardzo szybki odczyt)
ZASILANIE:
 
Bateria alkaliczna lub akumulatorek (9V)
WYMIARY URZĄDZENIA:
WYMIARY SONDY:
 
111 x 67 x 26 mm
fi 15,5 x 70 mm

Elektroniczny miernik grubości lakieru, 
pomiar na stali, stali ocynkowanej  
i aluminium
Mierzy grubość powłoki lakieru samochodowego
• na stali i stali ocynkowanej oraz Aluminium
• Zakres pomiaru do 1.5 mm
• Rozdzielczość pomiaru 10 um
• Sonda (czujnik) na przewodzie 80 cm
• dzięki czemu pomiar jest szybszy i do-

kładniejszy
• Pamięć miernika 30 pomiarów
• Tester lakieru posiada podświetlany 

ekran
• Miernik lakieru zawiera certyfikat CE

0XMGR-10-S-FEIndeks IC

0XP-10-S-ALIndeks IC

0XMGR-10-S-ALIndeks IC

0XPTLH9170Indeks IC
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5 KOMPLETNYCH SZUFLAD
244 sztuk narzędzi

GŁÓWNE CECHY
- 8 szuflad
- 7 szuflad płytkich
- 1 szuflada głeboka
-  system blokowania szuflad, zapobiegający 

wywróceniu wózka
- pełne 100% otwarcie szuflad
-szuflada na łożyskach kulkowych
- centralny zamek
- składany blat ze stali
Gumowe kułka 125mm, 2x
obrotowe z hamulcem i 2 na stałe
Waga całkowita 91kg
Dopuszczalne obciążanie wózka:  400kg
Ładowność szuflady: 40kg

859MM 532MM

10
35

M
M

Antywłamaniowe
prowadnice
blat ABS z wyposażeniem:
 227 narzędzi 
CZERWONY

Wózek 
narzędziowy
7-szufladowy z wyposażeniem: 
227 narzędzi, 
Wymiary (sz/gł/wys): 
687x459x995mm 
ZIELONY

Centralny zamek
max. obciążenie szuflady: 38kg, 
waga: 95kg, z wyposażeniem:  
227 narzędzi 
ZIELONY ProLine

Wzmocniony 
blat ABS
system blokowania szuflad, 
automatyczne domykanie  
(w wersji ProLine)
z wyposażeniem: 227 narzędzi
CZERWONY

GCAJ0001Indeks IC GCAJ0018Indeks IC GCAJ0012Indeks IC GCAJ0020Indeks IC
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Wózek narzędziowy 
siedmio szufladowy
z mechanizmem centralnego zamka i blokadą wysunięcia więcej niż 
jednej szuflady. Wyposażony w zestaw 297 szt. profesjonalnych narzędzi 
rozmieszczonych w plastikowych modułach.

Wózek narzędziowy 
ośmio szufladowy
z mechanizmem centralnego zamka i blokadą wysunięcia 
więcej niż jednej szuflady. Wyposażony w zestaw 318 szt. 
profesjonalnych narzędzi rozmieszczonych w plastikowych 
modułach.

9918HQ-GTT318Indeks IC
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Ściernice tarczowe do cięcia stali 
ø115 x 1,0 x 22,23 mm 
Tarcze do cięcia ø 115 x 1,0 x 
22,23mm oraz kształcie FEPA 
41 (płaskie) o grubości 1,0 
mm zapewniają szeroki zakres 
zastosowań podczas napraw 
blacharskich. Przeznaczone 
do przecinania stali 
małogabarytowymi ręcznymi 
szlifierkami kątowymi o 
prędkościach obrotowych  
do 80 m/s.                 

10YA20PIndeks IC

Ściernice tarczowe do szlifowania stali 
ø115 x 6,4 x 22,23mm 
Tarcze do szlifowania ø 115 x 6,4 x 22,23mm oraz kształcie FEPA 27 
(obniżony środek) o grubości 
6,4mm umożliwiają bezpieczne 
i efektywne szlifowanie 
spawów, obróbkę powierzchni 
i gradowanie. Przeznaczone do 
pracy na stali małogabarytowymi 
ręcznymi szlifierkami kątowymi o 
prędkościach obrotowych  
do 80 m/s.

Szczotki druciane stalowe do wiertarek i szlifierek czołowych - trzpień 6 MM

Szczotki druciane stalowe do szlifierek

GARNKOWA DRUTU PLECIONY 
100mm

GARNKOWA DRUT FALISTY 
100mm

OBWODOWA ZAGIĘTA DRUT 
PLECIONY 100mm

OBWODOWA PROSTA DRUTU 
PLECIONY 125mm

Obwodowa prosta drut falisty 75X0,3 MM Garnkowa drut falisty 75X0,3 MM Pędzelkowa drut falisty 25X0,3 MM

6.30 550.00 0Indeks IC 6.30 552.00 0Indeks IC 6.30 554.00 0Indeks IC

6.26 815.00 0Indeks IC6.23 803.00 0Indeks IC6.23 719.00 0Indeks IC6.23 711.00 0 Indeks IC

Tarcza szlifierska wygięta 
„Expert for Metal” A30T BF

Tarcza do cięcia stali nierdzewnej 
„Expert for Inox” AS 60 T INOX BF, 
PROSTA
Opakowanie 25 sztuk

2 608 600 545Indeks IC

2 608 600 549Indeks IC

2 608 600 711Indeks IC

2 608 606 922Indeks IC

2 608 606 923Indeks IC

2 608 606 924Indeks IC

2 608 607 320Indeks IC

Listkowa tarcza szlifierska X571,  
Best for Metal 125mm
opakowanie 10 szt.

Ziarnistość 40

Ziarnistość 60

Ziarnistość 80

Ziarnistość 120

Rozmiar: 115x1mm

Rozmiar: 125x1mm

Rozmiar: 230x1,9mm

2 608 600 223Indeks IC

Rozmiar 125mm
Opakowanie 10 szt.

2 608 600 228Indeks IC

Rozmiar 230mm
Opakowanie 10 szt.
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www.glasurit.com

BASF Coatings Services Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa
BOK: Śrem, ul. Wiosenna 9, 63-100 Śrem; Tel.: +48 61 6366-333, Fax: +48 61 6366-334 

SYSTEM LAKIERÓW  
WODOROZCIEŃCZALNYCH GLASURIT  
TERAZ TAKŻE W INTER CARS

Centrum Logistyczne Inter Cars SA
ul. Gdańska 15, Cząstków Mazowiecki, 05-152 Czosnów
tel.: 22/ 714 10 00, fax: 22/ 714 10 01

Inter Cars SA
ul. Klonowa 48, Kajetany
05-830 Nadarzyn

ic.diagnostyka@intercars.eu
www.wszystkodlawarsztatu.pl
www.intercars.com.pl

Dział Wyposażenia Warsztatów
tel. 22/ 714 17 98, 714 17 24
fax: 22/ 714 17 18

Przedstawione produkty są dostępne w sieci dystrybucji Inter Cars SA. Adresy oddziałów na www.intercars.com.pl. Zdjęcia niektórych produktów mogą nieznacznie 
odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu. Wydawca nie odpowiada za ewentualne pomyłki i błędy w druku. 


