ĀTRI

RISINĀJUMI
AUTO

KRĀSOŠANAI
PROFILINE

DIVI VIENĀ - RŪSAS PĀRVEIDOTĀJS + EPOKSĪDA GRUNTS
Brunox Epoxy divi vienā: rūsas pārveidotājs un epoksīda grunts. Tas ir patentēts Šveices
pretkorozijas līdzeklis uz epoksīda sveķu bāzes. Piemērots visām metāla virsmām,
dažādām iekārtām un transporta līdzekļiem.

AEROSOLI
30 ml

€ 2,33

Art.: 930004

100 ml

€ 4,40

Art.: 930035

150 ml

400 ml

Art.: 930011

Art.: 930028

€ 4,77 € 7,94
250 ml

1000 ml

Art.: 930059

Art.: 930042

€ 6,18 € 15,89

5000 ml

€ 74,93

Art.: 9300425

1K EPOKSĪDA GRUNTS
ColorMatic 1K Epoksīda grunts nodrošina lielisku adhēziju un korozijas novēršanas spējas tēraudam, cinkotam tēraudam, alumīnijam un anodētam alumīnijam. Ātri žūstoša.
Iespējams lietot “slapjš uz slapja”. Izcila mitruma izolācija.

400 ml

€ 7,11
Art.: 174414

1K CF SKĀBĀ GRUNTS
Sikkens 1K skābā grunts pielietojama uz attīrītām metāla virsmām. Nodrošina labu
adhēziju un pretkorozijas īpašības. Ātri žūstoša. Aerosola tilpne paredzēta nelielām
remonta vietām, kur izslīpēts līdz metālam, lai atjaunotu virsmas aizsardzību.

400 ml

€ 10,06
Art.: 224664

1K PRETKOROZIJAS GRUNTS
Glasurit 1K sarkanbrūna pretkorozijas grunts ar īpaši augstu aizsardzību pret koroziju,
pielietojama arī uz plika metāla. Ērts, parocīgs un ātrs veids uzticamai aizsardzībai.
Grunts teicami kalpo visos uzdevumus, kas saistīti ar metināšanas darbiem, un
pielietojama kā adhēzijas nodrošinātāja krāsošanas darbos.

400 ml

€ 13,51
Art.: 18330

PRETAKMEŅU AIZSARGLĪDZEKLIS
Stonder pretakmeņu aizsarglīdzeklis ir pārkrāsojams ar visām krāsu sistēmām.
Paredzēts sliekšņu aizsardzībai pret mehāniskajiem bojājumiem no akmeņiem. Izturīgs
pret laika apstākļu iedarbību, absorbē skaņu un saglabā elastību.

1l

€ 3,12

MELNS
PELĒKS
BALTS

Art.: 80802
Art.: 80804
Art.: 80803

500 ml

€ 2,84
Art.: 80102
Art.: 80104
Art.: 80103

MELNA MATĒTA KRĀSA
Stonder ātri žūstoša melna matēta krāsa. Piemērota kontrastu vai daļējai auto
krāsošanai. Var lietot uz diskiem vai auto virsbūves. Atmosfēras apstākļu noturīga, ar
lielisku adhēziju.

600 ml

€ 3,27
Art.: 80105

PLASTMASAS TĪRĪTĀJS
ColorMatic plastmasas tīrītājs paredzēts jaunu buferu apstrādei, tas noņem silikonu un
padara plastmasas detaļas antistatiskas. Piemērojams arī ādas un vinila tīrīšanai. Droši
notīra dažādus traipus, taukus, eļļu, silikonu, vasku, darvu, līmes paliekas utt. Augstas
tīrīšanas īpašības nodrošina ideālus priekšnoteikumus labai saķerei nākamai klājuma
kārtai.

400 ml

€ 5,01
Art.: 190261

PLASTMASAS GRUNTS
ColorMatic plastmasas grunts paredzēta automašīnas iekšējo un ārējo plastmasas
daļu priekšapstrādei un adhēzijai: buferiem, ārējiem spoguļiem, tūninga daļām utt. Var
pārklāt ar aizpildošo grunti.

400 ml

€ 5,01
Art.: 856563

PLASTMASAS KRĀSA BUFERIEM, MOLDINGIEM U.C.
ColorMatic plastmasas krāsa ir ātri žūstoša un viegli uzklājama arī uz lielākām virsmām.
Piemīt teicama plūsma, plaša, spēcīga izsmidzināšana un augsta produktivitāte.
Pigmentu sastāvs ir speciāli formulēts, lai notiktu viegla toņu saplūšana un lieliska krāsu
saderība.
MELNS

TUMŠS
ANTRACĪTS ANTRACĪTS

TUMŠI
PELĒKS

PELĒKS

GAIŠI
PELĒKS

Art.: 856600 Art.: 115097 Art.: 882418 Art.: 115080 Art.: 856617 Art.: 115073

400 ml

€ 5,01

MELNA STRUKTŪRKRĀSA
ColorMatic struktūrkrāsa paredzēta, lai atjaunotu remontēto plastmasas virsmu
struktūru: buferi, spoguļi, aizsargstieņi, tūninga detaļas, instrumentu panelis, centrāla
konsole utt.

400 ml

€ 5,59
Art.: 190339

PROFILINE GRUNTS
Stonder grunts pielietojama tādu virsmas defektu novēršanai, kā rupjas slīpēšanas rievas,
mazu akmeņu atsitumu utt. Var tikt pielietota papildus slāņa biezumam pretkorozijas
aizsardzībai. Var pielietot arī uz attīrītām metāla virsmām.

RAL 7001

RAL 7011

Art.: 80117

Art.: 80118

500 ml

€ 3,94

PROFILINE SAPLUDINOŠAIS ŠĶĪDINĀTĀJS
Stonder sapludinošais šķīdinātājs var tikt pielietots lakojuma pārejas sapludināšanai.
Tas pielietojams arī 2K akrilam un caurspīdīgām lakām. Lieliski sapludina remonta vietu:
jauno lakojumu ar veco.

500 ml

€ 3,27
Art.: 80119

SAPLUDINOŠAIS ŠĶĪDINĀTĀJS
Glasurit sapludinošais šķīdinātājs sniedz iespēju iegūt absolūti vienmērīgu pāreju.

Augsts spīdums pārejas zonā - ir iespējams panākt efektu, ka
nav nepieciešama pulēšana!

400 ml

TIRGŪ N
AV ANAL
OG

A!

€ 45,96
Art.: 35250004

2K HS EXTRA LAKA
Lesonal 2K HS Extra laka ar integrētu konteineri cietinātājam. Aerosola apakšpusē esošā
poga ļauj pievienot cietinātāju lakai. Uzlabots uzgalis nodrošina rezultātu, kas līdzinās ar
pistoli lakotām virsmām. Pēc atvēršanas izlietot 12 stundu laikā.

400 ml

€ 10,54
Art.: 356486

Visas cenas norādītas BEZ PVN!
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