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Tomasz Zakrzewski  
Prezes Zarz&du 

Szanowny Kontrahencie,

        Produkty z naszej coraz bogatszej oferty  cechuj!  precyzja wykonania, profesjonalizm i pomys"owo#$ 

w wykorzystaniu. Wychodz!c naprzeciw  Pa%stwa  oczekiwaniom  zapewniamy Wam stabiln! jako#$, gwara-

ncj& p"ynno#ci dostaw oraz najkorzystniejsze ceny dzi&ki rozszerzonemu na ca"y #wiat zaopatrzeniu w surow-

ce i produkty gotowe naszych  dostawców. Podchodzimy indywidualnie do ka'dego kontrahenta. Staramy si& 

realizowa$ dla Was nawet najbardziej nietypowe zlecenia.

            Jeste#my   dumni  ze   wspó"pracy z  ka'dym  z  Pa%stwa  i  z  wielk! przyjemno#ci!  przyjmiemy Was do 

grona naszych sta"ych kontrahentów(

             Z przyjemno#ci! mamy zaszczyt zaprezentowa$ nasz! szóst! edycj& oferty narz&dzi i dodatków do la-

minowania. Od 2010 r poszerzamy portfolio naszych produktów o akcesoria do laminowania r&cznego oraz 

technik! infuzji.  Oferujemy wy"!cznie produkty polecone i sprawdzone przez Pa%stwa w Waszych halach pro-

dukcyjnych oraz punktach dystrybucji.

Dzi&kujemy za wspó"prac& i zaufanie(



Wa!ek do laminowania Nylon, runo 13 mm g/m kw 
min: 930, najwy'sza jako(", d!uga 'ywotno(", wolny od 
strz)pków, bardzo wysoka odporno(" na dzia!anie roz-
puszczalników, do wszystkich typów pow!ok poliestro-
wych i 'ywic sztucznych.

35419 Wa!ek Nylon 10 cm                           Cena: 15,50 z!/op 
35418 Wa!ek Nylon 15 cm                           Cena: 28,40 z!/op 
35410 Wa!ek Nylon 18 cm                           Cena: 62,40 z!/op 
35411 Wa!ek Nylon 25 cm                           Cena: 74,90 z!/op
 
  

 

Wa!ek do laminowania Nylon, runo 12 mm, wolny od strz)p-
ków, uszczelniony cieczowo, bardzo wysoka odporno(" na 
dzia!anie rozpuszczalników, do wszystkich typów emalii, la-
kierów, pow!ok poliestrowych i 'ywic.

39281 Wa!ek Nylon 10 cm runo 12 mm         Cena: 15,5 z!/op
39669 Wa!ek Nylon 15 cm runo 13 mm       Cena: 28,40 z!/op
39280 Wa!ek Nylon 18 cm runo 13/15 mm Cena: 66,50 z!/op

Wa!ek do laminowania Welur 10 cm runo 4 mm, od-
porne na dzia!anie rozpuszczalników. Nie pozostawiaj& 
strz)pków, odpowiednie do pracy ze wszystkimi typami 
farb emulsyjnych,poliestrowych, epoksydowych, lakie-
rów, emalii, 'ywic i farb gruntuj&cych.

39289 Wa!ek Welur 10 cm                           Cena: 15,00 z!/op

Wa!ek do laminowania Nylon

Wa!ek do laminowania Nylon

Wa!ek do laminowania Welur

Pakowane po 10 szt.

Pakowane po 10 szt.

Pakowane po 10 szt.
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Wa!ek do laminowania Basic , runo: 18 mm g / m2 min: 
1000 mocno wy(cie!any, zaokr&glony.

35413 
35415 Wa!ek do laminowania Basic 25 cm Cena: 5,20 z!/szt
 

Wa!ek do laminowania Basic 18 cm Cena: 22,05 z!/op

Wa!ek do laminowania Poliakryl   runo: 18mm g/m2 min: 
1000 mocno wy(cie!any, zaokr&glony.

35412 Wa!ek do laminowania Poliakryl 18cm Cena: 4,30 z!/szt
35414 Wa!ek do laminowania Poliakryl 25cm Cena: 4,90 z!/szt

Wa!ek do laminowania Basic

Wa!ek do laminowania Poliakryl 

Wa!ek do laminowania Perlon 10cm

Runo:  12 mm, (rednica: 35 mm, technologia wykonania: 

wa!ek klejony. Pakowane po 10 szt.

39753                             Cena: 8,00 z!/opWa!ek Perlon 10 cm

4

*

* Pakowane po 5 sztuk.
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Wa!ek szczotkowy (r. 22 mm, w!osie dobrze penetruje zbro-
jenie i odpowietrza. Daje to wysoki poziom szk!a w lamina-
cie, szczotki s& wymienne. Rolka osadzona jest na syntety-
cznym rdzeniu. Narz)dzie pozwala nak!uwa" p)cherzyki 
powietrza.

Wa!ek szczotkowy "r. 22 mm

24627 

24629 Wa!ek 150 x 22 mm                        Cena: 191,10 z!/op

Wa!ek 50 x 22 mm                          Cena: 100,50 z!/op
24628 Wa!ek 100 x 22 mm                        Cena: 149,16 z!/op

Wa!ek szczotkowy "r. 28 mm

Wa!ek szczotkowy (r. 28 mm, w!osie dobrze penetruje zbro-
jenie i odpowietrza. Daje to wysoki poziom szk!a w lamina-
cie, szczotki s& wymienne. Rolka osadzona jest na syntety-
cznym rdzeniu. Narz)dzie pozwala nak!uwa" p)cherzyki 
powietrza.

22249 
22251 Wa!ek 100 x 28 mm                         Cena: 155,04 z!/op
22250 Wa!ek 150 x 28 mm                         Cena: 197,16 z!/op

Wa!ek 50 x 28 mm                           Cena: 108,24 z!/op

Pakowane po 6 szt.

Pakowane po 6 szt.
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Wa!ek acetal, przes&cza i odpowietrza, trwa!o(" i d!uga 'y-
wotno(" wa!ka, s!aba adhezja 'ywicy sprawia, 'e wa!ek do-
skonale si) czy(ci, podczas wa!kowania jest mniej prawdo-
podobne, 'e dyski przetn& w!ókno szklane.

Wa!ki acetalowe

24620 Wa!ek acetal 10 x 70 mm                Cena: 19,94 z!/szt
24622 Wa!ek acetal 15 x 140 mm              Cena: 28,20 z!
39721 Wa!ek acetal 15 x 100 mm              Cena: 19,80 z!
39722 Wa!ek acetal 15 x 50 mm                Cena: 13,80 z!
39720 Wa!ek acetal 15 x 70 mm                Cena: 14,68 z!
24626 Wa!ek acetal 35 x 140 mm             Cena: 34,85 z!  
  

/szt
/szt
/szt
/szt
/szt

Wa!ek przek!adkowy 

Wa!ki metalowe skonstruowane  ze stalowych podk!adek 

oddzielonych za pomoc& stalowych rozpórek. 

40010  15 x 70 mm  Cena: 15,70 z!/szt

40011 15 x 100 m   Cena: 17,70 z!

40012 25 x 70 mm  Cena: 16,30 z!

40013 25 x 100 mm Cena: 18,30 z!

40014 25 x 140 mm Cena: 19,70 z!

Wa!ek przek!adkowy

Wa!ek przek!adkowy /szt

Wa!ek przek!adkowy /szt

Wa!ek przek!adkowy /szt

Wa!ek przek!adkowy /szt
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Wa!ek Beczka, wa!ek aluminiowy w kszta!cie beczki,pozwa-
la na precyzyjne odpowietrzanie zaokr&glonych kszta!tów. 

Wa!ek Beczka

39693 Wa!ek Beczka 50 x 16 mm               Cena: 21,60 z!/szt
40032 Wa!ek Beczka 75 x 22 mm               Cena: 28,00 z!/szt

38898  Wa!ek Disc Roller wysoko(" 30 cm  Cena: 15,20 z!/szt
39655  Wa!ek Disc Roller wysoko(" 15 cm  Cena: 16,70 z!/szt

Wa!ek aluminiowy dysk  Disc Roller (rednica 4 cm, s!u'y do 
doci(ni)cia w!ókna z 'ywic& w naro'nikach formy. Dyski s& 
nitowane, aluminiowe.

Wa!ek aluminiowy Disc Roller

Niklowane, w trzech rozmiarach:
6 mm-10 mm 
12 mm-15 mm 
20 mm-25 mm 

39653   Kulki formierskie zestaw 3 szt.          Cena: 102,00 z!

Kulki formierskie zestaw

Wa!ek plastikowy Disc Roller

40016 ;r. 4 cm, wys.  35 cm oraz 26 cm    Cena: 16,20z!/szt   

7  � wa!ki i uchwyty 



22892 
39654 Radiator Sheep Shape 21 x 140 mm                 
35720 Pr&'kowany poprzecznie 22 x 140 mm         
22893 Aluminiowy Radiator 21 x 225 mm                  
39665 Aluminiowy Radiator 21 x 70 mm                       
40270 Aluminiowy Radiator 21 x 180 mm
40149 Aluminiowy Radiator 21 x 100 mm
40209 Poprzeczno-wzd!u'ny 21 x 180 mm                   

Radiator 21 x mm                                         140 

Wa!ek  pr&'kowany wzd!u'nie do osi , 
trza, trwa!o(" i d!uga 'ywotno(" wa!ka, !atwy do utrzyma-
nia w czysto(ci, lekki, wygodny w u'yciu.

przes&cza i odpowie-

Wa!ki aluminiowe Radiator

Wa!ek spr#$ynowy 

40040 40 O x 130 mm                Cena: 250 z!/szt

40041 Rozmiar wa!ka 26 O x 90 mm                   Cena: 178 z!/szt

Rozmiar wa!ka 

Cena: 11,65 z!/szt
Cena: 11,80 z!/szt
Cena: 21,20 z!/szt
Cena: 15,45 z!/szt
Cena: 8,80 z!/szt
Cena: 16,90 z!/szt
Cena: 11,30 z!/szt
Cena: 16,50 z!/szt 

8  � wa!ki i uchwyty 



24619 
39095 Wa!ek metalowy 10 x 100 mm       Cena: 17,85 z!/szt
39884 Wa!ek metalowy 10 x 70 mm         Cena: 12,30 z!/szt
24616 Wa!ek metalowy 6 x 50 mm           Cena: 18,24 z!/szt
24618 Wa!ek metalowy 12 x 70 mm         Cena: 13,40 z!/szt
40367 Wa!ek 10 x 70 mm, uchwyt 25,5 cm Cena: 18,20 z!/szt 

Wa!ek metalowy 20 x 100 mm       Cena: 18,84 z!/szt

Wa!ek przes&cza i odpowietrza, rowkowany pionowo, mniej 
chlapie przy wa!kowaniu, !atwy w u'yciu, lekki, wykonany 
s& z ocynkowanej ramy stalowej, rolki z aluminium oraz wy-
sokiego stopnia uchwytu w celu zapewnienia komfortu
u'ytkowania.

Wa!ki metalowe

Wa!ek dociskowy do folii i ta(m, wykonany z acetalu dla 

obni'enia tarcia statycznego, dla szybkiego i efektywnego 

docisku, ca!kowicie g!adka powierzchnia zapewnia bezpie-

czne u'ycie przy dociskaniu folii do infuzji i RTM bez ryzy-

ka ich uszkodzenia, redukuje napi)cie i ból palców podczas 

instalacji folii i ta(m do infuzji oraz ta(m maskuj&cych, 

odporny na (wiat!o UV. Waga: 180 g.

Wa!ek Sticky Tape 

 40046 Wa!ek 35 mm x 40 mm< d!.27cm   Cena: 19,30 z!/szt

9  � wa!ki i uchwyty 



22247  
22248  Uchwyt wa!ka 100 mm                            Cena: 9,12 z!/szt
22244  Uchwyt wa!ka 150 mm                            Cena: 9,12 z!/szt 

Uchwyt wa!ka 50 mm                              Cena: 8,84 z!/szt

Uchwyty  wa!ka szczotkowego 

35416 15,00 z!/op
35417 Uchwyt 10-16 cm, wys. 39 cm       Cena: 18,60 z!/op
35408 Uchwyt 18 cm, wys. 29 cm             Cena: 28,50 z!/op
35409 Uchwyt 25 cm, wys. 29 cm             Cena: 34,00 z!/op

Uchwyt 10-16 cm, wys. 29 cm        Cena: 

Uchwyty uniwersalne

10

Pakowane po 10 szt.
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Szczecina bia!a, skuwka ocynowana, trzonek drewniany.
Pakowane po 12 szt.

39646   
39647   P)dzel Kaloryferowy-36 mm   Cena: 22,20 z!/op
39662   P)dzel Kaloryferowy- 50mm   Cena: 24,60 z!/op
39663   P)dzel Kaloryferowy- 63mm   Cena: 26,40 z!/op 

P)dzel Kaloryferowy-25 mm   Cena: 21,00 z!/op

P#dzel Kaloryferowy

11  � pedzle

P#dzel Professional

Szeroko(", szczecina sztuczna i naturalna, trzonek 
z tworzywa sztucznego, skuwka z blachy niklowanej, ok 
90= tops, w!osie 49 mm.

35406  Professional 50mm                  Cena: 80,76 z!/op
35407  Professional 70mm                Cena: 132,60 z!/op  

Pakowane po 12 szt.



Skuwka ocynkowana, trzonek drewniany, nielakierowany, szcze-
cina naturalna.
Pakowane po 12 szt.

d!ugo(" szczeciny 44 mm:P)dzel angielsk 

39134 
39135 P)dzel angielski szeroko(" 30 mm        Cena: 15,48 z!/op
39136 P)dzel angielski szeroko(" 40 mm        Cena: 17,28 z!/op
39137 P)dzel angielski szeroko(" 50 mm        Cena: 19,20 z!/op
39138 P)dzel angielski szeroko(" 60 mm        Cena: 26,28 z!/op

   

P)dzel angielski szeroko(" 20 mm        Cena: 12,96 z!/op

39139 P)dzel angielski szeroko(" 70 mm        Cena: 28,08 z!/op
39140 P)dzel angielski szeroko(" 90 mm        Cena: 19,20 z!/op
39141 P)dzel angielski szeroko(" 100 mm     Cena: 22,20 z!/op

P)dzel angielski d!ugo(" szczeciny 51 mm:

P#dzel angielski

39386 
39385 P)dzel przemys!owy 50 mm                  Cena: 91,08 z!/op
39384 P)dzel przemys!owy 60 mm                Cena: 113,40 z!/op
39383 P)dzel przemys!owy 70 mm                Cena: 125,40 z!/op
39595 P)dzel przemys!owy 100 mm              Cena: 103,80 z!  

P)dzel przemys!owy 30 mm                  Cena:  57,00 z!/op

/op

P)dzel p!aski przemys!owy  jasne w!osie, ocynkowana skuwka, 
uchwyt z naturalnego drewna, przystosowany do d!ugotrwa-
!ych, ci)'kich prac malarskich w przemy(le.

P#dzel p!aski przemys!owy

Pakowane po 12 szt.

12

*Pakowane po 6 szt.

*

*

*Pakowane po 6 szt.

*
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R)kawice z naturalnego lateksu. Wysoka odporno(" na (cie-

ranie. Zwi)kszona odporno(" chemiczna. Chroni& przed cie-

czami i  chemikaliami t j .kwasy,  ketony, aceton.

R#kawice Techniczne 

39843 Rekawice Techniczne Rozm. L/9        Cena: 86,40 z!/op

39844 Rekawice Techniczne Rozm. XL/10   Cena: 90,00 z!/op

R)kawice nitrylowe, przeciwchemiczne, flokowane. Specja-

lnie zaprojektowana cz)(" chwytna u!atwia prac) w suchych 

i mokrych (rodowiskach. Zapewniaj& bezpiecze>stwo w kon-

takcie z agresywnymi (rodkami chemicznymi, przy zachowa-

niu wysokiej odporno(ci na przetarcia i przebicia.

R#kawice Nitrylowe Zielone RNF 15

39951 R)kawice nitrylowe Rozm. M/8         Cena: 58,80 z!,op

39952 R)kawice nitrylowe Rozm. L/9           Cena: 58,80 z!,op

39953 R)kawice nitrylowe Rozm. XL/10       Cena: 58,80 z!,op

Odporne na kwasy wykonane z naturalnego lateksu, pokryte 

warstw& neoprenu o grubo(ci 0,7 mm, z szorstkowat& struk-

tur& powierzchni w cz)(ci chwytnej d!oni i na palcach, z we-

lurow& wy(ció!k& wewn&trz. Charakteryzuj& si) znakomitymi 

w!a(ciwo(ciami antypo(lizgowymi oraz chwytnymi, (wietnie 

dopasowuj& si) do d!oni.

R#kawice chemoodporne Caspia

 

39914 Rozmiar M/8                                        Cena: 58,80 z!/op

39915 Rozmiar L/9                                          Cena: 58,80 z!/op

39916 Rozmiar XL/10                                      Cena: 58,80 z!/op

Normy: EN374, EN420, EN388

 Pakowane po 12 par.

Pakowane po 12 par.

Normy: EN420, EN374, EN388, Kat.III

 Pakowane po 12 par.

13  � rekawice

Normy: CE 0194, EN374, EN388, EN420:2003.Kat.III

Zr)czno(" manualna: 5, d!ugo(" 300mm, grubo(" 0,65mm



 

R)kawice  ateksowe z  welurem  wewn&trz, z szorstkowan& 

powierzchni& w cz)(ci chwytnej d!oni i na palcach.

Pakowane po 12 par.

R#kawice Starling

40216  

39911 Rozmiar M/8                                     Cena:  

39912 Rozmiar L/9                                       Cena:  

39913 Rozmiae XL/10                                  Cena:  

Rozmiar S                                           Cena:  22,20 z!/op

22,20 z!/op 

22,20 z!/op 

22,20 z!/op 

R#kawiczki Wampirki

40072 Rozmiar L                                               Cena: 6,00 z!/op

40073 Rozmiar XL                                            Cena: 6,00 z!/op

Pakowane po 10 par.

R#kawice  FLORINA / FAVORIT  

R)kawice 100= lateks, flokowane.

31974  FLORINA rozm. M                            Cena: 2,45 z!/para

14  � rekawice



 

R)kawiczki jednorazowe, lekko pudrowane skrobi& 

kukurydzian&, nieja!owe jednorazowego u'ytku, posia-

daj& rolowany rant,wykonane z grubego,wytrzyma!ego 

lateksu z najwy'szej jako(ci mleczka lateksowego o ob-

ni'onej zawarto(ci protein. 

R#kawiczki jednorazowe Max Pro

39170 Rozm. M/8                          Cena: 145,00 z!/karton

39171 Rozm. L/9                            Cena: 145,00 z!

39172 Rozm. XL/10                        Cena: 145,00 z!

/karton

/karton

R)kawice jednorazowe , bezpudrowe , nieja!owe, s& typem 

ochrony r)ki przed rozpryskami substancji chemicznych pod-

czas pracy przy chemikaliach.

R#kawiczki jednorazowe Nitrylowe 

40076 Rozmiar M/8                            Cena:  138,00 z!/karton

40077 Rozmiar L/9                              Cena:  

40078 Rozmiar XL/10                         Cena:  

 

138,00 z!/karton

138,00 z!/karton

Normy: MDD 93/42/EEC, EN455, EN420, EN374, Kl.I

Opakowanie - 100  szt. Pakowane  w  karton  zbiorczy po 10 
opakowa>. 

Opakowanie - 100 szt. Pakowane w karton  zbiorczy po 
10 opakowa>. 

15  � rekawice



Produkowane s& z najlepszych dost)pnych na rynku suro-
wców ?polipropylenQ, dostarczanych przez renomowane 
koncerny europejskie, zaopatrzone w plomby, gwarantuj&ce 
nie naruszalno(" wsadu od momentu nape!nienia.

Wiadra

38419 
38350  2,75 ltr plastikowa r&czka     Cena: 1,22 z!
38413  5 ltr plastikowa r&czka          Cena: 1,76 z!
38415  10 ltr plastikowa r&czka         Cena:2,92 z!
39049  2,75 ltr metalowa r&czka      Cena: 1,42 z!
38697  5 ltr metalowa r&czka            Cena: 1,92 z!
39046  10 ltr metalowa r&czka         Cena: 3,20 z!  

Wiadro 1 ltr                                           Cena: 0,55 z!/szt
Wiadro /szt
Wiadro /szt
Wiadro /szt
Wiadro /szt
Wiadro /szt
Wiadro /szt

38420 Pokrywka wiadra 1 ltr.                        Cena: 0,15 z!/szt
38351 Pokrywka wiadra 2,75 ltr.                   Cena: 0,42 z!
38414 Pokrywka wiadra 5 ltr.                        Cena: 0,52 z!
38416 Pokrywka wiadra 10 ltr.                      Cena: 0,95 z!  

/szt
/szt
/szt

Pokrywki

16  � wiadra



Stosowane do mieszania cieczy i past, 'ywic i 'elkotów, 
opakowanie zawiera 100 szt.

23014 
38398 Mieszade!ka d!ugo(" 30 cm             Cena: 25,40 z!/op 

Mieszade!ka d!ugo(" 15 cm                Cena: 6,20 z/op

Mieszade!ka drewniane

23229 74,00 z!/op
23228 Klin 175 x 75 mm, czarny, mi)kki  Cena: 109,00 z!/op 

Klin 130 x 55 mm, czarny, mi)kki    Cena: 

23244  
23243  Klin 175 x 75 mm, 'ó!ty, twardy   Cena: 109,00 z!/op

Klin 130 x 55 mm, 'ó!ty, twardy     Cena: 74,00 z!/op

Klin mi#kki

Klin twardy

17  � pozosta!e akcesoria

Pakowane po 10 sztuk.

Pakowane po 10 sztuk.



Dozownik 500 ml

Wykonane z wysokiej jako(ci elastycznego tworzywa, miarka 
na szyjce pozwala odmierzy" dok!adn& ilo(" utwardzacza 
i uzyska" odpowiedni& ilo(" mieszanki 'ywicy i utwardzacza.

22317 Dozownik 500 ml                              Cena: 26,20 z!/szt

Dozownik 1 ltr

Wykonane z wysokiej jako(ci elastycznego tworzywa, miarka 
na szyjce pozwala odmierzy" dok!adn& ilo(" utwardzacza 
i uzyska" odpowiedni& ilo(" mieszanki 'ywicy i utwardzacza.

22318 Dozownik 1 ltr                                    Cena: 34,60 z!/szt

Tryskawka VITsafe z systemem 
VENT-CAP

Wykonane z polipropylenu ?PPQ. Materia! ten zapewnia wysoki 
poziom odporno(ci na dzia!anie wielu rozpuszczalników orga-
nicznych i umo'liwia autoklawowanie w temperaturze 121 °C 
przez 20 minut. System VENT-CAP zabezpiecza przed wycieka-
niem, kapaniem p!ynu z po!&czenia co czasami ma miejsce, w 
wyniku zmian temperatury w laboratorium.

39845 250 ml ?pakowane po 5 szt.Q         Cena: 515,00 z!/op
39846 500 ml ?pakowane po 5 szt.Q         
39847 1000 ml ?pakowane po 1 szt.Q         

Cena: 542,00 z!/op
Cena: 30,66 z!/op

18  � pozosta!e akcesoria



24318  
(r. wewn)trzna 7 cm, (r. wlewu 2,5cm     Cena: 18,20 z!/szt

Kranik  Catalyst  Tap  AH70,   (r. zewn)trzna 7,6 cm< 

38561 
ok 7 cm, 16 wpustów co 1 cm szeroko(ci    Cena: 5,60 z!/szt

Klucz Screwcap Spanner Type RS70, (r wewn)trzna  

38562 
jego oryginalnego opakowania,  (rednica wewn)trzna 7cm   
                                                                         Cena: 17,40 z!/szt

Lejek Spout  Type A70, do  nalewania utwardzacza z 

Kranik Catalyst Tap

Klucz Screwcap Spanner

Lejek Spout
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40070 Klucz do nakr)tek                            11,80 z!/sztCena:  

Uniwersalny  klucz  do  nakr#tek 
z plastiku 

Uniwersalny  klucz  do  beczek 
ze stali

40017 Cena: 54,80 z!/sztKlucz do beczek                                 

40071 Klucz do beczek                                Cena:  22,60 z!/szt

Uniwersalny  klucz  do  beczek 
z plastiku
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No'yce Shears 
uchwytem  22  cm  bardzo solidne, mo'liwo(" rozkr)cenia 
i regeneracji ostrza.

, d!ugo(" ostrza 12 cm ,d!ugo("  ca!kowita  z 
 

22965 No'yce Shears ?ScissorsQ 8[/pc       Cena: 67,00 z!/szt

22964  No'yce Shears ?ScissorsQ 12[/pc  Cena: 114,00 z!/szt

No$yce Shears 22 cm

No$yce Shears 28 cm

No'yce Shears 
uchwytem  28  cm  bardzo solidne, mo'liwo(" rozkr)cenia
i regeneracji ostrza.

d!ugo(" ostrza 17 cm ,d!ugo("  ca!kowita z 
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Papier  do maskowania z ta(m& klej&c& do szybkiego zabez-

pieczania powierzchni podczas prac wyko>czeniowych 

i lakierniczych. 

Papier maskuj%cy z ta"m% klej%c%

40068 Papier rozm. 18 cm x 20 m                Cena: 4,85 z!  

40069 Papier rozm. 30 cm x 20 m                Cena: 8,00 z!

/szt

/szt

Folia maskuj&ca  HDPE  z ta(m& maskuj&c& do szybkiego za-

bezpieczania du'ych powierzchni podczas prac wyko>cze-

niowych i lakierniczych.

Folia maskuj%ca z ta"m% klej%c%

40065 Folia rozm. 55 cm  x 33 m                  Cena:  6,35 z!/szt

40066 Folia rozm. 110 cm x 33 m                 Cena: 9,20 z!

40067 Folia rozm. 140 cm x 33 m               Cena: 12,95 z!

40103 Folia rozm. 210 cm x 20 m               Cena: 11,50 z!

40084 Folia rozm. 270 cm x 16 m               Cena: 11,60 z!

/szt

/szt

/szt

/szt
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Ta(ma  maskuj&ca ? 110� C Q 

prac wyko>czeniowych i lakierniczych, odporna na tempera-

tur) do 110� C, klej sieciowany z naturalnego kauczuku na 

bazie rozpuszczalnikowej, specjalny mocny papier impregno-

wany, usun&" najpó\niej po 24 godzinach.

50 m, najwy'szej jako(ci ta(ma do 

Ta"ma maskuj%ca (110� C)

40053 Ta(ma  rozm. 25 mm x 50 m            Cena: 48,60 z!/op

40054 Ta(ma rozm. 30 mm x 50 m             Cena: 58,50 z!/op

40055 Ta(ma rozm. 38 mm x 50 m            Cena:  74,70 z!/op

40056 Ta(ma rozm. 50 mm x 50 m             Cena: 65,50 z!/op

Ta(ma maskuj&ca ? 60� C Q 50 m , stosowana przez profesjo-

nalistów w przemy(le, impregnowana, odporna na tem-

peratur) do 60� C, klej sieciowany z naturalnego kauczuku 

na bazie rozpuszczalnikowej, usun&" najpó\niej po 24 

godzinach.

Ta"ma maskuj%ca (60� C)

40057 Ta(ma rozm. 25 mm x 50 m    Cena: 31,92 z!/op-9szt

40058 Ta(ma rozm. 30 mm x 50 m    Cena: 34,50 z!/op-8szt

40059 Ta(ma rozm. 38 mm x 50 m     Cena: 33,90 z!/op-6szt

40060 Ta(ma rozm. 50 mm x 50 m     Cena: 43,50 z!/op-6szt

Pakowane po 9 szt.
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*Pakowane po 6 szt.

*



 

Kombinezon ochronny z kapturem i zamkiem b!yskawicz-

nym przykrytym patk&, elastyczne (ci&gacze z gumk& na r)-

kawach i nogawkach. Chroni przed zwi&zkami chemicznymi 

i cz&stkami radiokatywnymi. Normy: EN 1149-1:95, 

EN 13034:05, EN ISO 13982-1:04, EN 1073-2:02

Kombinezon Chemsafe C1 

39941 Kombinezon ochronny Rozm. L         Cena: 8,50 z!/szt

39942 Kombinezon ochronny Rozm. XL      Cena: 8,50 z!/szt

39943 Kombinezon ochronny Rozm. XXL    Cena: 8,50 z!/szt

Kombinezon ochronny przeciwchemiczny wykonany z �od-

dychaj&cego� materia!u, ograniczaj&cego pocenie si). Ba-

riera ochronna zgodna z kat. III odzie'y ochronnej, idealnie 

g!adka powierzchnia nia wch!ania cieczy, polecany jako 

kombinezon lakierniczy, du'a odporno(" na (cieranie i roz-

rywanie, lekki, elastyczny, trzycz)(ciowy kaptu z gumk& 

szczelnie przylega do twarzy, zapewnia du'& swobod) ru-

chów, posiada w!a(ciwo(ci antyelektrostatyczne.

Kombinezon Ochronny TYVEK 
Classic Xpert

Normy:     EN13982-1,  EN13034,  EN1149-1,  EN1073-2 

39907 Kombinezon ochronny Rozm. L      Cena: 22,30 z!/szt

39908 Kombinezon ochronny Rozm. XL    Cena: 22,30 z!/szt

39939 Kombinezon ochronny Rozm. XXL  Cena: 22,30 z!/szt
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Kombinezon ochronny z kapturem i zamkiem b!yskawicz-

nym przykrytym patk&, elastyczne (ci&gacze z gumk& na r)-

kawach i nogawkach.Kat. CE III, TYP 5 i 6. Chroni przed nie-

którymi zwi&zkami chemicznymi.

Kombinezon Chemsafe MS1

39917  Kombinezon ochronny Rozm. L       Cena: 7,80 z!/szt

39918  Kombinezon ochronny Rozm. XL     Cena: 7,80 z!/szt

39940  Kombinezon ochronny Rozm. XXL   Cena: 7,80 z!/szt

Fartuch przedni z folii polietylenowej

D!ugo(": 110 cm

40106 Opakowanie 100 szt.                         Cena: 35,00 z!/op

Fartuch TYVEK

D!ugo(": 103 cm

40145 Opakowanie 5 szt.                             Cena: 35,00 z!/op
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Wykonane z przezroczystego poliw)glanu, panoramiczna 

szybka, z wywietrznikami, dostosowane do noszenia okula-

rów korekcyjnych. 

Okulary Ochronne bezbarwne

39910 Okulary ochronne                             Cena: 31,20 z!/op

Pakowane po 12 szt.

Norm: kl. optyczna I: EN 166
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Okulary ochronne z regulowan& d!ugo(ci& zauszników, kon-

strukcja specjalnie zaprojektowana do pracy w przemy(le. 

Spe!niaj& wymogi norm: kl. Optyczna I< EN 166.

Okulary ochronne z czarn% oprawk%

Pakowane po 12 szt.

39909 Okulary ochronne                             Cena: 43,20 z!/op

- przezroczyste soczewki z poliw)glanu

- lekka i wytrzyma!a konstrukcja

Okulary Ochronne Proline 

40210  Okulary Proline                                   Cena: 7,40 z!/szt

- regulacja ustawienia wzd!u'nego zauszników

- mi)kki nosek zmniejszaj&cy ryzyko podra'nie>

Okulary $ó!te 3M 

40331  Okulary 'ó!te 3M                              Cena: 17,20 z!/szt

Spe!niaj& wymogi normy EN 166:2001.
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Gogle Waitara

Gogle  z wentylacj&  po(redni&,  nieparuj&ce,  szybka  utwa-

rdzana klasy 1F.

39967 Cena: 12,50 z!/sztGogle Waitara                                    

Gogle Pilli

Gogle z p!ask& szyb& poliw)glanow& i mi)kk& plastikow& 

cz)(ci& twarzow&, z  wentylacj&  bezpo(redni&, szybk& klasy 

1F.

39981  Cena: 3,90 z!/sztGogle z wentylacj&                              

Gogle Panolux

Anatomicznie  kszta!towane  gogle panoramiczne  z mi)kk& 

cz)(ci& twarzow&, szybk& poliw)glanow& klasy 1BT, wenty-

lacj&, ochrona przed rozpryskami p!ynów. Dostosowane do 

noszenia okularów korekcyjnych.

39966                                     Cena: 16,50 z!/sztGogle Panolux
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TYVEK Os!ony na obuwie z antypo(lizgow& podeszw& i gu-

mk&, tkanina Du Pont. Lekkie i bardzo wytrzyma!e, przepu-

szczalne dla  powietrza i pary  wodnej,  g!adkie i niezwil'al-

ne, antyelektrostatyczne, py!oszczelne i niepyl&ce, odporne 

na przebijanie i rozdzieranie.

Ochraniacze na obuwie z 
antypo"lizgow% podeszw%

Zastosowanie:  malowanie natryskowe, prace z chemikalia-

mi, utylizacja odpadów, czyszczenie przemys!owe, mog& 

by" stosowane w (rodowisku zagro'onym wybuchem. 

Pakowane po 20 szt.

39882 Os!ony na obuwie rozm. 36-42       Cena: 44,00 z!/op 

39883 Os!ony na obuwie rozm. 42-46       Cena: 44,00 z!/op 

Ochraniacze na obuwie antypo(lizgowe na gumk) wykona-

ne z folii polipropylenowej w kolorze niebieskim.

Ochraniacze na obuwie 
antypo"lizgowe na gumk#

39786                     Cena: 16,00 z!/opOchraniacze na obuwie

Opakowanie 100 szt.

40074 FFP1                 Cena: 12,90 z!/op

40075 Pó!maska ochronna FFP2                 Cena: 17,00 z!/op

Pó!maska ochronna 

Pó!maska ochronna

Pakowane po 10 szt.
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 � ochrona dróg oddechowych 3M

40354 P1 3M           Cena: 15,90 z!/sztPó!maska ochronna FF

Pó!maska ochronna 3M

Pó!maska  serii 6000

Pó!maska serii 7500

Pó!maski 3M� serii 6000 wielokrotnego u'ytku to ekonomi-
czne, wymagaj&ce minimum obs!ugi rozwi&zanie cechuj&ce 
si) równie' !atwo(ci& u'ycia i wyj&tkowo nisk& mas&. 
EN 140:1998

Pó!maski wielokrotnego u'ytku 3M� serii 7500 ustanawiaj& 
now& jako(" w dziedzinie komfortu. Opatentowana konstru-
kcja zaworu wydechowego zapewnia wysok& wytrzyma!o(" 
i !atwo(" czyszczenia.

40359 Pó!maska 3M 6100 rozm. S
40360 Pó!maska 3M 6200 rozm. M
40321 Pó!maska 3M 6300 rozm. L

40362 Pó!maska 3M 7501 rozm. S
40316 Pó!maska 3M 7502 rozm. M
40276 Pó!maska 3M 7503 rozm. L
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 � ochrona dróg oddechowych 3 M

Maska pe!na  serii 6000

Aparaty w#$owe spr#$onego 
powietrza 3M

System 3M� S-200� jest najwygodniejszym i najbardziej 
wszechstronnym systemem doprowadzaj&cym spr)'one 
powietrze dla wszystkich pó!masek i masek pe!nych 3M� s
erii 6000 i 7000. Produkowany przez 3M system S-200 mo'e 
by" u'ywany jako standardowy aparat w)'owy spr)'onego 
powietrza lub w trybie podwójnym z rezerwowym elemen-
tem oczyszczaj&cym na wypadek od!&czenia zasilania 
powietrzem.

Cechy i zalety:

-W&' oddechowy do regulatora ci(nienia powietrza.
-Pó!maska serii 7500.
-Z!&cze bagnetowe do pod!&czenia w)'a oddechowego.
-Aparat w)'owy S-200.
-Zawór bezpiecze>stwa.
-Bezpiecze>stwo: wysoka ochrona dróg oddechowych.
-Komfort: wiruj&ce powietrze nap!ywa z boków.
-Ma!y ci)'ar: idealnie wywa'ony system.
-Niewielkie wymogi obs!ugi.

Pe!ne maski 3M� serii 6000 s& proste w obs!udze i wygo-
dne podczas noszenia. Opatentowana konstrukcja zaworu 
wydechowego zapewnia wysok& wytrzyma!o(" i !atwo(" 
czyszczenia. Maski dost)pne s& w trzech rozmiarach, wszy-
stkie s& wyposa'one w system po!&czeniowy 3M�, który 
pozwala na pod!&cze-nie szerokiej gamy podwójnych filtrów 
i poch!aniaczy chroni&cych przed gazami, parami i py!em 
dobranych w zale'no(ci od potrzeb.

6700  Pe!na  maska  oddechowa,  kolor :  jasnoszary,  waga: 
400 g, rozmiar: ma!a.
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6800 Pe!na  maska oddechowa,  kolor:  szary,  waga:  400 g ,
rozmiar: (rednia. 

6900 Pe!na maska  oddechowa, kolor:  ciemnoszary,  waga: 
400 g, rozmiar: du'a. 
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Filtry przeciwpy!owe 3M  serii 6036 

Norma: EN143:2000

Filtr 6038 kl. ochrony P3R. Zagro'enia: Cz&stki sta!e i ciek!e- 
dodatkowo pary organiczne i gazy kwa(ne poni'ej NDS- w 
stabilnej obudowie z tworzywa sztucznego do zastosowa> 
w trudniejszych warunkach.

Filtry przeciwpy!owe 3M  serii 5000 

Norma: EN143:2000< do !&czenia z filtrami gazów:

 � ochrona dróg oddechowych 3M31

Filtr 6035 kl. ochrony P3R. Zagro'enia: Cz&stki sta!e i ciek!e- 
w stabilnej obudowie z tworzywa sztucznego do zastoso-
wa> w trudniejszych warunkach.

Filtr 5911  kl. ochrony P1R Zagro'enia: Cz&stki sta!e i ciek!e.
Filtr 5925  kl. ochrony P2R Zagro'enia: Cz&stki sta!e i ciek!e.
Filtr 5935  kl. ochrony P3R Zagro'enia: Cz&stki sta!e i ciek!e.
501 Pokrywa filtru.



Poch!aniacze przeciw gazom i parom 
3M serii 6000 

Filtr 6051 kl. ochrony A1           Zagro'enia: Pary organiczne.
Filtr 6054 kl. ochrony K1   Zagro'enia: Amoniak i pochodne.
Filtr 6055 kl. ochrony A2           Zagro'enia: Pary organiczne.
Filtr 6057 kl. ochrony ABE1      Zagro'enia: Pary organiczne, 
gazy nieorganiczne i kwa(ne,amoniak i jego pochodne.

Filtropoch!aniacze chroni%ce przed 
gazami/ parami i cz%stkami

Filtr 6096 kl. ochrony A1 HgP3R           Zagro'enia: Pary rt)ci 
i cz&stki.
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Filtr 6098* kl. ochrony AXP3R  Zagro'enia: Jednosk!adniko-
we pary organiczne ?punkt wrzenia poni'ej 65 °C Q i cz&stki.
Filtr 6099* kl. ochrony ABEK2P3R   Zagro'enia: Pary organi-
czne, gazy nieorganiczne i kwa(ne, amoniak i pochodne 
oraz cz&stki.

*Tylko dla masek pe!notwarzowych.
Poch!aniacze serii 6000 spe!niaj& normy europejskie EN14387, EN143
i EN371.
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39317  ProVac PVINB 16 mm Blok wtrysku                      / szt.  

39341 
39342 ProVac PVV 12 mm  Zawór/Infusing Valve 12 mm/szt.

ProVac PVV 10 mm  Zawór/Infusing Valve 10 mm/szt.
 

39338 
39339 ProVac PVL 12 mm Z!&czka T, Connector               /szt.
39340 ProVac PVL 18 mm Z!&czka T, Connector               /szt.
39321 ProVac PVL 12 mm Z!&czka L, Connector               /szt.
39322 ProVac PVL 18 mm Z!&czka L, Connector               /szt.

ProVac PVT 10 mm/pc Z!&czka T, Connector         /szt.

Blok wtrysku

Zawór/ Infusing Valve

Z!%czka T  Connector, L Connector  
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39311 
skich, rozm. 1,2 m x 50 m                                                      /m  

ProVac Zielona siatka do infuzji do elementów p!a-

39314 
styczna,do skomplikowanych kszta!tów.                             /m

ProVac KM 160E1/100m Czarna siatka do infuzji ela-

39309  
j&ca dziurkowana.                                                                   /m

ProVac 500B28P31/750m  Niebieska folia rozdziela-

Zielona siatka do infuzji

2

Czarna siatka do infuzji 

2

2

Niebieska folia rozdzielaj%ca

2

2

39310  
x 1,52 m x 95 m                                                                       /m

ProVac Tkanina ods&czaj&ca Breather, rozmiar 150 g 

Tkanina ods%czaj%ca Breather
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39335 
39336 Rurka spiralna 12 mm x 100 mb                             /mb
39337 Rurka spiralna 18 mm x 100 mb                             /mb

Rurka spiralna 10 mm x 100 mb                             /mb

Rurka spiralna

39318 
39319 Rurka do wtrysku 12 mm x 100 mb                       / mb

Rurka do wtrysku 10 mm x 100 mb                       / mb
 

40288 
39797 Ta(ma butylowa 2,5 mm x 12 mm x 15 mb         / mb

 

 

Ta(ma butylowa 3 mm x 12 mm x 15 mb            / mb

Rurka do wtrysku

Ta"ma butylowa
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39303 ProVac 100-LB-75 Folia do infuzji 6 m x 130 mb   /m
39304 ProVac 100-LB-75 Folia do infuzji 8 m x 75 mb    /mb

39302 ProVac 100-LB-75 Folia do infuzji 4 m x 150 mb   /m

39305 
39306 ProVac  Folia do infuzji 6 m x 125 mb                    /m
39307 ProVac Folia do infuzji 8 m x 105 mb                      /m

ProVac  Folia do infuzji 4 m x 200 mb                     /m

39330 ProVac                /m
39324 ProVac Nylon PEEL-PLY 100 mm x 100 m              /mb
39371 ProVac Nylon PEEL-PLY 300 mm x 100 mb            /mb
39329 ProVac Nylon PEEL-PLY 500 mm x 100 mb            /mb
39370 ProVac Nylon PEEL-PLY 1000 mm x 100 mb          /mb
39348 ProVac Nylon PEEL-PLY 1520 mm x 100 mb           /m
39327 ProVac Nylon PEEL-PLY 200 mm x 100 mb            /mb
39960 ProVac Nylon PEEL-PLY 75 mm x 100 mb              /mb 

Nylon PEEL-PLY 50 mm x 100 m   

Nylon PEEL-PLY delamina$

2

2

Folia do infuzji

2

2

Folia do infuzji

2

2

2

Profil siatkowy do wtrysku ProVac 

39312 Rozm. 100 mm x 100 m

39313 Rozm. 50 mm x 100 m
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Klej  Bufa  Bond 001 � zbrojona, dwusk!adnikowa poliestro-
wa pasta klej&ca w kartrid'u 380 ml, po utwardzeniu bia!y 
kolor, klejenie laminatu z laminatem, metalami, stal&, g)-
sto(" 1,25 kg/ litr, grubo(" spoiny do 8 mm, czas 'elowania 
8-14 min.

Syntetyczny wosk rozdzielaj&cy , mieszanina skoncentrowa-
nego wosku syntetycznego i czystego alkoholu o g)sto(ci 
0,95 kg/ dm . Zastosowanie: budowa warstw rozdzielaj&-
cych laminatów opartych na 'ywicach poliestrowych,VE 
i epoksydowych na formach plastikowych, drewnianych.

741-0054 Opakowania: 4 kg.

Klej Bufa Bond 001

Syntetyczny wosk rozdzielaj%cy

3
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Wosk  rozdzielaj&cy  BF 700, oparty na wosku Carnauba bez 
zawarto(ci silikonu, s!u'y do budowy warstw rozdzielaj&-
cych na formach z poliestru, epoksydu, plastiku, drewna, 
gipsu. Zalecana ilo(" warstw 5-7. 

Dost)pny w puszce 0,4kg

Wosk rozdzielaj&cy BF 800, oparty na wysokotemperaturo-
wym, skoncentrowanym wosku syntetycznym, bez zawarto-
(ci silikonu, s!u'y do budowy warstw rozdzielaj&cych na for-
mach z poliestru, epoksydu, aluminum i niklu, przydatny 
przy wysokiej egzotermii budowanego laminatu. Zalecana 
ilo(" warstw 5-7.  
Dost)pny w puszce 0,4kg

Wosk rozdzielaj%cy BF 700

Wosk rozdzielaj%cy BF 800
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Pasta (cierno-polerska BUFA BF-50 to dok!adnie dobrana 
kombinacja wysokoskutecznych cz&stek (ciernych, 
zawieszonych w pa(cie. Nie zawiera krzemu, amoniaku 
ani wosków. Pasta BF 50 mo'e by" stosowana do pole-
rowania r)cznego i maszynowego. BF 50 Polishing Paste 
zosta!a opracowana do wst)pnego polerowania  rys 
i zadrapa> na formach GRP i produktów wykonanych z 
'ywic  poliestrowych,  winyloestrowych lub epoksydowych. 
Nadaje si) do szlifowania na mokro lub na sucho. Stosuje 
si) j& zazwyczaj po papierze P-800. Kolejne polerowanie
powierzchni wyrobu past& BF 100 lub BF150 gwarantuje 
wysoki po!ysk.
Dost)pna w opakowaniach: 1kg, 5kg

Pasta polerska BF-100 to dok!adnie dobrana kombinacja 
drobnych i wysokoskutecznych cz&stek (ciernych, zawieszo-
nych w pa(cie. Nie zawiera krzemu, amoniaku ani wosków. 
Pasta BF 100 mo'e by" stosowana do polerowania r)czne-
go i maszynowego. BF 100 Polishing Paste zosta!a opraco-
wana do polerowania rys i zadrapa> na formach GRP i pro-
duktów wykonanych z 'ywic poliestrowych, winyloestro-
wych lub epoksydowych. Nadaje si) do szlifowania na mo-
kro lub na sucho. Stosuje si) j& zazwyczaj po zastosowaniu 
pasty BF 50 lub papierze wodnym P-1000-1200. BF 100 
likwiduje zarysowania i wady form oraz gotowych wyrobów< 
poleruje do wysokiego po!ysku równie' oksydowa-ne lakie-
ry. Nast)pne polerowanie powierzchni wyrobu past& BF150 
gwarantuje wysoki po!ysk.

Dost)pna w opakowaniach: 1kg, 5kg

Pasta polerska BF-150 to dok!adnie dobrana kombinacja 
bardzo drobnych cz&stek ciernych, zawieszonych w 
pa(cie. Nie zawiera krzemu, amoniaku ani wosków. Pasta 
BF 150 mo'e by" stosowana do polerowania r)cznego 
i maszynowego.BF 150 Polishing Paste extra fine zosta!a 
stworzona do ostatecznego polerowania na wysoki 
po!ysk podczas naprawy, konserwacji i przygotowania 
form GRP i produktów, wykonanych z 'ywic poliestrowych, 
winyloestrowych lub epoksydowych. Optymalny po!ysk 
powierzchni form i produktów uzyskuje si) po wst)pnym
zastosowaniu BF 50 oraz BF100.
Dost)pna w opakowaniach: 1kg, 5kg

Pasta "cierno-polerska BUFA BF-50

Pasta polerska BF-100

Pasta polerska BF-150
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Rozpuszczalnik / "rodek czyszcz%cy 
GRP Multi Cleaner

GRP Multi Cleaner jest nowoczesnym (rodkiem czyszcz&-

cym. Posiada porównywaln& pr)dko(" rozpuszczania ?np. 

'ywicyQ do acetonu i chlorku metylu. Ten innowacyjny pro-

dukt jest silnym rozpuszczalnikiem przeznaczonym do roz-

puszczania szerokiej gamy 'ywic oraz polimerów takich jak: 

'ywice fenolowo-formaldehydowe, aminowe, epoksydowe, 

poliuretany i nienasycone 'ywice poliestrowe. Do czyszcze-

nia urz&dze> zaleca si) stosowanie podgrzanego rozpusz-
oczalnika do temp 35-40 C. GRP Multi Cleaner posiada wy-

soki punkt zap!onu 108°C oraz wysok& temperatur) wrze-

nia ?200-230°CQ co czyni go niepalnym i pozwala do stosowa-

nia go w szerokim zakresie temperatur. GRP Multi Cleaner 

jest bezpieczny w u'yciu, poniewa' jest (rodkiem nietoksy-

cznym, nie podra'nia skóry, nie jest rakotwórczy, co czyni 

go idealn& alternatyw& dla wi)kszo(ci tradycyjnych rozpusz-

czalników. Znacz&co wp!ywa na podniesienie bezpiecze>-

stwa i higieny pracy. GRP Multi Cleaner jest !atwo biodegra-

dowalny, trudnozapalny oraz ma bardzo nisk& toksyczno(". 

To czyni go doskona!& alternatyw& dla rozpuszczalników ta-

kich jak chlorek metylu lub NMP ?N-metylopyrolidonQ 

i aceton.

40101 
40102 hoboki 21 kg

beczki 220 kg

Uwaga: Podane wy'ej informacje oparte s& na obecnym stanie naszej wie-
dzy i do(wiadczenia. Bior&c pod uwag) mnogo(" czynników mog&cych 
wp!ywa" na warunki robocze i zastosowanie naszego produktu, u'ytkownik 
nie jest zwolniony z przeprowadzenia w!asnych testów i bada>. Niniejsze 
informacje nie mog& by" traktowane jako prawnie wi&'&ca gwarancja pew-
nych w!asno(ci lub stosowalno(ci produktu do okre(lonych celów. Odpo-
wiedzialno(ci& odbiorcy lub u'ytkownika naszych produktów jest przestrze-
ganie praw w!asno(ci, jak równie' obowi&zuj&cych przepisów i uchwa!. 
Nale'y równie' przestrzega" informacji zawartych w najnowszej wersji 
Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.

Wspó!czynnik za!amania (wiat!a ?nD20Q 

G)sto(" ?20 °CQ   

Ester dimetylowy kwasu glutarowego 

Bursztynian dimetylu

Adypinian dimetylu

Kwasowo("  

Wygl&d  

Zawarto(c wody

Zawarto(" 

Parametr

min. 

max. 

max. 

Wielko"&  Warto"&

99,0

0,2

0,05  

m)tny

0,05 

10,0 � 25,0 

55,0 � 73,0

1,085 � 1,095

 1,4220 - 1,4260

3
   g/cm

=

=

=

=

=

=

35081 Aceton opakowanie 30 ltr
22178 Aceton beczka 200 ltr
  

39831 Aceton opakowanie: 5 ltr               

Aceton
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Chemlease Mold Cleaner EZ � specjalna mieszanka roz-
puszczalników do zmywania, oczyszczania i przygotowa-
nia powierzchni formy do nanoszenia systemu rozdziel-
czego, min. ilo(" cykli zmywania to 2-3. Bezbarwny. 
Dost)pny w opakowaniach: 0,7kg, 3,8kg.

Zmywacz do form 
Cleaner EZ

Chemlease Mold

Chemlease 15 Sealer EZ � wysokiej klasy (rodek do 
zmniejszenia porowato(ci formy, poprawia skuteczno(" 
rozdzielacza w!asciwego, wspó!pracuje ze wszystkimi 
rozdzielaczami Chemlease na formach z poliestru, 
aluminium, stali itp., min ilo(" cykli nak!adania to 1-3, 
po uprzednim zmyciu formy (rodkiem Chemlease Mold,
Cleaner EZ, !atwy w aplikacji ?nie pozostawia smugQ, 
   

Rozdzielacz Chemlease 15 Sealer EZ

Dost)pny w opakowaniach: 0,7 kg; 3,5 kg

Rozdzielacz Chemlease 75 EZ

Rozdzielacz Chemlese CL2185

Chemlease 75 EZ � semipermanenty, beztransferowy 
(rodek rozdzielaj&cy zapewniaj&cy doskona!& kosmetyk)
wyrobu, pozwalaj&cy nawet na wielokrotne odformo-
wania bez konieczno(ci regeneracji warstw rozdzielacza, 
min ilo(" cykli nak!adania to 4-5 po uprzednim zastoso-
waniu Sealera 15, !atwy w aplikacji ?nie pozostawia smugQ.  

Dost)pny w opakowaniach: 0,68 kg; 3,4 kg

Chemlese CL2185 � rozdzielacz na bazie wosków synte-
tycznych oraz rozpuszczalników organicznych, doskona!y 
do szybkiej budowy warstw rozdzielaj&cych pomi)dzy 
form& a wyrobem. Zapewnia wysoki po!ysk, !atwy w 
aplikacji ?nie pozostawia smugQ.

bezbarwny.

41  � dodatki

Mold
Cleaner EZ

75

EZ

Cl2185



Utwardzacz do 'ywic poliestrowych a w szczególno(ci 'el-
kotów i topkotów ze wzgl)du na nisk& zawarto(" wody 
i wodoru  aktywnego  zapewnia doskona!e odpowietrzanie, 
(redni czas 'elowania, (redni czas utwardzania, g)sto(" 
tylko 1,01 kg/litr ?bardzo !atwo sie miesza przy natryskuQ, 
nie zawiera szkodliwych ftalanów, dost)pny w wersji bar-
wionej.

Dost)pny w opakowaniach: 5 kg, 25 kg, 30 kg

Standardowy utwardzacz MEKP, do utwardzania 'ywic 
poliestrowych, klejów, 'elkotów oraz topkotów. Normalny 
czas 'elowania oraz utwardzania, g)sto(" tylko 1,02 kg/litr 
?bardzo !atwo si) miesza przy natryskuQ, nie zawiera szkod-
liwych ftalanów,dost)pny w wersji barwionej.

Dost)pny w opakowaniach: 5 kg, 25 kg, 30 kg

Utwardzacz Curox M-312

Utwardzacz Curox M-302
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Standardowy utwardzacz do 'ywic polie-strowych oraz kle-

jów, 'elkotów, topkotów. Do stosowania w standardowych 

temperaturach otoczenia z dodatkiem akceleratorów ko-

baltowych. Dzi)ki niskiej zawarto(ci wody ?1,5=Q oraz nad-

tlenku wodoru ?1,7=Q doskona!y do stosowania z 'ywicami, 

'elkotami i topkotami o zwiekszonej odporno(ci na osmoz). 

;redni czas 'elowania, relatywnie d!ugi czas utwardzania.

Zawiera ftalany.

Utwardzacz Curox M-303

Utwardzacz stosowany do utwardzania 'ywic winyloestrowych 

?VEQ, jak równie' 'ywic poliestrowych w przypadku gdy konie-

czny jest bardzo d!ugi czas 'elowania. W zale'no(ci do typu 

utwardzanej 'ywicy nast)puje przeci)tny lub mocny rozwój 

temperatury, a nast)pnie d!ugi czas 'elowania i utwardzania. 

W przypadku 'ywic VE wyst)puje (redni czas utwardzania przy 

bardzo niskim poziomie spienienia 'ywicy w procesie i jedno-

cze(nie wysokim piku temperaturowym przy utwardzaniu 

grubych laminatów w jednym przej(ciu. Zawiera ftalany.

Utwardzacz  Curox M-103

Dost)pny w opakowaniach: 5 kg i 30 kg.

Dost)pny w opakowaniu 25kg.
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N 0 HARD CUTW 

Pasta polerska
usuwa rysy pozostawione po szlifowaniu papierem (ciernym o 
gradacji 600-800 bez przegrzewania polerowanej powierzchni.
Dzi)ki swym w!a(ciwo(ciom pasta polerska NW0 (wietnie nadaje 
si) do polerowania twardych powierzchni, w szczególno(ci 'elkotu 
formierskiego winyloestrowego. Ma!a ilo(" pasty wystarcza do 
bardzo szybkiego osi&gni)cia (wietnych rezulatów, najlepsze efekty 
uzyskuje si) z zastosowaniem futra polerskiego. Jest to (rodek na
bazie wody, bezpieczny dla ludzi i (rodowiska.

 o bardzo du'ej sile (cieraj&cej,  szybko i dok!adnie 

Kolor: bia!y
Konsystencja: pasta
Opakowania: 1kg, 3kg

NW 1 PREMIUM

Pasta polerska o bardzo du'ej sile (cieraj&cej, nadaj&ca wysoki po-
!ysk, usuwa bardzo szybko i skutecznie rysy pozostawione po szli-
fowaniu papierem (ciernym o gradacji 600-800, w!&czaj&c rysy po-
zostawione po szlifierce mimo(rodowej. Idealny zarówno na formy
i wyroby. Nadaje g!)boki i czysty po!ysk polerowanym powierz-
chniom 'elkotowym, który pozostaje na d!ugi czas. Podczas pole-
rowania nie wytwarza si) wysoka temperatura, pasta NW1 mo'e 
by" stosowana zarówno z futrami jak i g&bkami polerskimi. Jest to 
(rodek na bazie wody, bezpieczny dla ludzi i (rodowiska.
Kolor: bia!y
Konsystencja: pasta
Opakowania: 0,5kg, 1kg, 3kg

NW 6 RAPID CUT

Pasta polerska stworzona dla profesjonalistów do szybkiego 
i prostego u'ycia. Jest to najszybszy sposób do usuni)cia (ladów 
po szlifowaniu papierem (ciernym 800-1000 w zale'no(ci od 
twardo(ci polerowanej powierzchni  'elkotu. Nadaje g!)boki
i czysty po!ysk. Pasta polerska NW6 jest doceniana za jednoczesn& 
du'& si!) (cieraj&c& i �wyci&gni)cie� po!ysku w jednym kroku 
nieprzegrzewaj&c polerowanej powierzchni . Jest to (rodek na 
bazie wody, bezpieczny dla ludzi i (rodowiska.
Kolor: bia!y
Konsystencja: pasta
Opakowania: 0,5kg, 1kg, 3kg

CC 7 CLEAN ' CHECK 7

Specjalny produkt do kontroli spolerowanej powierzchni, zmywa 
powierzchni) odkrywaj&c ukryte (lady po szlifowaniu papierem 
(ciernym, które nie zosta!y ca!kowicie usuni)te w trakcie procesu 
polerowania. Ten (rodek czyszcz&cy usuwa zabrudzenia, które 
zwykle pokrywaj& defekty, wyci&gaj&c rysy po szlifowaniu.  CC7 
usuwa tak'e resztki pasty polerskiej, pozostawiaj&c powierzchni) 
b!yszcz&c&. Mo'na go stosowa" do 'elkotów, plastików, szk!a 
i lakierów samochodowych. ;rodek !atwy w u'yciu, oszcz)dza czas
i gwarantuje bardzo dobre rezultaty. Jest to produkt na bazie 
wody, bezpieczny dla ludzi i (rodowiska.

Kolor: jasno-niebieski
Konsystencja: p!yn
Opakowania: 0,5kg,  5kg
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NW 65 ABRASIVE POLISH

;rodek w postaci mleczka przywracaj&cy po!ysk usuwaj&c utlenie-
nie i z'ó!kni)cie z polerowanych powierzchni . Dzi)ki zastosowaniu 
kombinacji dodatków (ciernych i polerskich produkt ten dzia!a 
szybko i skutecznie.  Przywraca i konserwuje oryginalny po!ysk 
powierzchni. Jest to (rodek na bazie wody, bezpieczny dla ludzi 
i (rodowiska. NW65 mo'e by" stosowany zarówno z futrami jak 
i g&bkami polerskimi.

TOPFINISH 2 NANO REFINISHING POLISH

Nanoprodukt do finalnego wyko>czania powierzchni 'elkotowych. 
Jest to kombinacja (rodków (ciernych i poleruj&cych,  które usuwaj& 
lekkie rysy i (lady pozostawione po polerowaniu wst)pnym. Przywraca 
oryginalny po!ysk,  produkt bezpieczny dla ludzi i (rodowiska.

EASY GLOSS
PROTECTIVE RESTORING POLISH

;rodek w postaci mleczka przywracaj&cy po!ysk  usuwaj&c utlenienie 
i z'ó!kni)cie z polerowanych powierzchni 'elkotowych. Przywraca 
i konserwuje oryginalny po!ysk powierzchni, zapewniaj&c wysokiej
jako(ci wyko>czenie i zabezpieczenie powierzchni. Bardzo szybko 
uzyskuje si) efekty w postaci g!)bokiego i czystego po!ysku. ;wietnie 
nadaje si) do polerowaniaform i wyrobów, a w przemy(le jachtowym 
zapobiega p!owieniu ?kredowaniuQ 'elkotu powodowanemu przez 
promieniowanie UV i wod) morsk&.  ;rodek jest doskona!& ochron&
kad!uba jachtu,nadaj&c& mu niespotykany po(lizg, d!ugotrwa!& ochro-
n) i po!ysk.

Kolor: bia!y
Konsystencja: mleczko
Opakowania: 0,5kg, 1kg, 5kg

Kolor: jasno-niebieski
Konsystencja: mleczko
Opakowania: 0,5kg, 1kg, 5kg

Kolor: bia!o-ró'owy
Konsystencja: mleczko
Opakowania: 0,5kg, 1kg, 5kg
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G&bka polerska twarda, bia!a, do usuwania g!)bokich rys.

G&bka polerska (redniej twardo(ci, pomara>czowa.

Te04 medium soft blue

G&bka  polerska  perforowana mi)kka, czarna, do finalnego 
wyko>czenia, wysokiego po!ysku i  przywracania po!ysku 
polerowanym powierzchniom.

29 mm 30 mm

DIAMETER 150 mm

REDUCED VELCRO 140 mm

Te01 hard white

opakowanie
2 sztuki

wymiary w mm
30 x 150  O 

Te02 medium hard orange

opakowanie
2 sztuki

wymiary w mm
30 x 150  O 

G&bka polerska (redniej twardo(ci, niebieska, do wyko>cze-
nia i usuni)cia hologramów po polerce.

opakowanie
2 sztuki

wymiary w mm
30 x 150  O 

Te05 soft black

opakowanie
2 sztuki

wymiary w mm
30 x 150  O 

AKCESORIA PAI BOAT
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Futro  polerskie  z w!ókien we!nianych, twarde, jednostron-
ne, O180 mm.
Opakowanie:  1 sztuka

Futro polerskie z w!ókien we!nianych, mi)kkie, jednostron-
ne, O180 mm. 
Opakowanie:  1 sztuka

Futro polerskie z w!ókien we!nianych, mi)kkie, jednostron-
ne, O75mm 
Opakowanie:  12 sztuk

Skr)cane futro polerskie z w!ókien we!nianych, jednostronne 
z zakrzywionym rantem , O180mm 
Opakowanie:  1 sztuka

Double-sided twisted wool pad

Skr)cane futro polerskie z w!ókien we!nianych, dwustronne,
O180 mm.
Opakowanie:  1 sztuka

TpO EXTRA- RIGID 

G&bka  polerska z otwartymi porami, bardziej agresywna w 
porównaniu do zwyk!ej g&bki polerskiej, efektywno(" zbli-
'ona do futra polerskiego. Otwarte pory u!atwiaj& odpro-
wadzanie ciep!a z polerowanej powierzchni, !atwiejsza w 
czyszczeniu od zwyk!ej g&bki polerskiej.

opakowanie
1 sztuki

wymiary w mm
50 x 160  O 

Curved twisted wool pad
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S10 velcro black plate

Dysk polerski elastyczny, czarny, O125 mm oraz O150 mm
Opakowanie:  1 sztuka

S12 black plate

Dysk polerski do futra polerskiego z zakrzywionym rantem
Opakowanie:  1 sztuka

S13 connector 

#&cznik do futra polerskiego, dwustronnego
Opakowanie:  1 sztuka

Holder for hand-use pads

Uchwyt do polerowania r)cznego
Opakowanie:  1 sztuka
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026-1000 
czy,!skok!t"oka!10!ml,!zastosowanie:!#ywice.

Dozownik!1000!ml!PP!do!wysokolepkich!cie-

026-0500 
skok t!oka 10 ml, zastosowanie: 'ywice.

Dozownik 500 ml PP do wysokolepkich cieczy,  

026-0800 
skala z dok!adno(ci&  do 1 ml, zastosowanie:  'ywice, pasty 
pigmentowe, 'elkoty natryskowe.

Dozownik 100 ml PP do wysokolepkich cieczy, 

026-0600    
skala z dok!adno(ci& do 1 ml, zastosowanie: nadtlenki.

Dozownik  100  ml  PP   do  niskolepkich  cieczy, 

Dozownik 1000 ml PP

Dozownik 500ml PP 

Dozownik 100 ml PP
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028-0143     Mieszad!o montowane na brzegu beczki.

028-0173 Mieszad!o do kontenera.

Mieszad!o montowane na brzegu 
beczki 

Zalety mieszade!:
*  silniki powietrzne eliminuj& ryzyko zap!onu 'ywicy
*  mieszad!a  niskoobrotowe-  nie niszcz&  tiksotropii
*  nie zapowietrzaj& 'elkotu/ 'ywicy
* eliminuj& problemy przetwórcze powodowane
przez u'ycie wysokoobrotowych mieszade! tj: 
sp!ywanie 'ywicy ze (cian pionowych< szybka sedy-
mentacje wype!niaczy w systemach uniepalnionych< 
rozwarstwianie pigmentów w 'elkocie< zapowietrza-
nie 'elkotu.

Zalety mieszade!:
*  silniki powietrzne eliminuj& ryzyko zap!onu 'ywicy
*  mieszad!a  niskoobrotowe-  nie niszcz&  tiksotropii
*  nie zapowietrzaj& 'elkotu/ 'ywicy

* eliminuj& problemy przetwórcze powodowane
przez u'ycie wysokoobrotowych mieszade! tj: 
sp!ywanie 'ywicy ze (cian pionowych< szybka sedy-
mentacje wype!niaczy w systemach uniepalnionych< 
rozwarstwianie pigmentów w 'elkocie< zapowietrza-
nie 'elkotu.

Mieszad!o do kontenera 
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028-0145 Mieszad!o pneumatyczne do hoboka.

029-0147 Mieszad!o do beczki montowane w otwór.

Zalety mieszade!:
*  silniki powietrzne eliminuj& ryzyko zap!onu 'ywicy
*  mieszad!a  niskoobrotowe-  nie niszcz&  tiksotropii
*  nie zapowietrzaj& 'elkotu/ 'ywicy

* eliminuj& problemy przetwórcze powodowane
przez u'ycie wysokoobrotowych mieszade! tj: 
sp!ywanie 'ywicy ze (cian pionowych< szybka sedy-
mentacje wype!niaczy w systemach uniepalnionych< 
rozwarstwianie pigmentów w 'elkocie< zapowietrza-
nie 'elkotu.

Mieszad!o pneumatyczne do hoboka

Mieszad!o do beczki montowane 
w otwór 

Zalety mieszade!:
*  silniki powietrzne eliminuj& ryzyko zap!onu 'ywicy
*  mieszad!a  niskoobrotowe-  nie niszcz&  tiksotropii
*  nie zapowietrzaj& 'elkotu/ 'ywicy

* eliminuj& problemy przetwórcze powodowane
przez u'ycie wysokoobrotowych mieszade! tj: 
sp!ywanie 'ywicy ze (cian pionowych< szybka sedy-
mentacje wype!niaczy w systemach uniepalnionych< 
rozwarstwianie pigmentów w 'elkocie< zapowietrza-
nie 'elkotu.
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Pistolet POLYCON u'ywany jest w komplecie z ró'nymi ro-
dzajami dysz i pojemników. Krótka droga transportu natry-
skowego materia!u, zastosowanie kubka polipropylenowe-
go, który samoczynnie oddziela si) od utwardzonego mate-
ria!u oraz praktyczny i prosty design pistoletu zapobiegaj& 
aglomeracji materia!u i u!atwiaj& proces czyszczenia. Dzie-
wi)" rozmiarów dysz i dwa rodzaje kubków zapewniaj& pe!-
n& elastyczno(" bez wzgl)du na wielko(" elementu, stopie> 
skomplikowania i ró'ne lepko(ci 'elkotów.

Zalety:
- szybka zmiana koloru
- ma!y koszt urz&dzenia
- !atwo(" u'ycia
- prosty do umycia i obs!ugi
- szybki i jednorodny natrysk
- stosowany od 20 lat

POJEMNIKI

026-0324 
026-0327 Pokrywa kubka o pojemno(ci 1,0 ltr
026-0326 Kubek o pojemno(ci 2,5 ltr
026-0325 Pokrywa kubka o pojemno(ci 2,5 ltr
026-0330 Uchwyt kubka o pojemno!ci 2,5 ltr

026-0310 Uchwyt kubka o pojemno!ci 1,0 ltr  

Kubek o pojemno(ci 1,0 ltr

DYSZE (POJEDY+CZE)

026-0341 
026-0342 1,6 O
026-0343 2,4 O
026-0344 3,2 O
026-0345 4,0 O
026-0346 4,8 O
026-0347 5,6 O
026-0348 6,4 O
026-0349 7,2 O 

0,8 O

Dane Techniczne

Wydajno(" natrysku, 'elkot max. 3,5 ltr/min

Ci(nienie powietrza 3,5 - 7 bar

Zu'ycie powietrza

Waga

Pod!&czenie spr)'onego 
powietrza

Materia!

400 - 800 L/min

0,5kg

szybkoz!&czka 7mm

Aluminium

Pistolet POLYCON
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BÜFA WASH 

 

OPIS URZ%DZENIA:

zwarta konstrukcja ze stali nierdzewnej

niezale'ne  podgrzewane komory robocze 
    30 x 325 x 200 mm ?LxWxHQ

perforowane wk!ady nierdzewne kom roboczych 
    85 x 275 x 200 mm ?LxWxHQ

termostaty 0°-90° 
3 w!&czniki ?w! / wy! i lampki sygnalizacyjneQ 
3 zawory spustowe do usuwania brudnego rozpuszczalnika
3m spiralny przewód zasilaj&cy
mobilna konstrukcja na kach z hamulcem
urz&dzenie zasilane spr)'onym powietrzem ?suszarkaQ do 

   suszenia narz)dzi

1 
3 

3 niezale'ne systemy grzewcze kom roboczych 

3 wk!ady u!atwiaje czyszczenie narz)dzi

3 

moc grzania pojedynczej komory:          1 kW/230V
zakres grzania :                                          0°-90° 
konstrukcja zgodna z norm N 60529:     IP X4
ca!kowita moc:                                           3 kW/230V, 13A
wysoko(" robocza:                                     850 mm
waga:                                                            80 kg
wymiary:                                                     200 x 650 x 1950 mm ?LxWxHQ

DANE TECHNICZNE:

53  � urzadzenia BÜFA 

3-stanowiskowa, r#czna stacja myj%ca do narz#dzi 
przy pomocy rozpuszczalnika GRP multicleaner.


