ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

BISON

ΔΥΝΑΤΈΣ ΚΌΛΛΕΣ ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΧΡΉΣΗ

Eδώ και 75 χρόνια το όνομα BISON είναι συνώνυμο της εμπειρίας στην ανάπτυξη και παραγωγή υψηλής
ποιότητας προϊόντων συγκόλλησης, σφράγισης και συντήρησης.
Στην Ευρώπη και αρκετές χώρες του υπόλοιπου κόσμου, τα προϊόντα της BISON αποτελούν την Νο 1 επιλογή
του επαγγελματία, του οικιακού χρήστη και του χομπίστα, για κάθε απαιτητική και εξειδικευμένη εργασία.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Η καινοτομία είναι το κλειδί για την στρατηγική μας. Η Bison έχει πολύ ανεπτυγμένες και εξοπλισμένες - με
την τελευταία λέξη της τεχνολογίας - εγκαταστάσεις των τμημάτων Έρευνας, Ανάπτυξης, Παραγωγής και
Διασφάλισης Ποιότητας.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Η στρατηγική μας βασίζεται σε 4 σημαντικούς πυλώνες:
• Ποιοτικά προϊόντα
• Πρωτοποριακή συσκευασία
• Καθαρά εργοστάσια
• Εμπνευσμένους ανθρώπους

ρο
η
ο
σ ήγ

ύ - Γρ
λ
1 νο

ε ιάφα
σ
3 -Δ

η αγμα
τ
ώ π

άρ
ρ
ό
π
H ρχικ

Δ

όα
τ
α
υν

H ΠΡΩΤΗ 100%
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΗ
ΚΟΛΛΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

POLY MAX ® EXPRESS
Επαγγελματική κατασκευαστική και σφραγιστική κόλλα
χωρίς διαλύτες, υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογίας ST
Polymer. Μόνωση, απόλυτη στεγανοποίηση και πανίσχυρη
συγκόλληση με ένα μόνο προϊόν. Παραμένει ελαστική, βάφεται για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Κολλάει, στερεώνει,
σφραγίζει. Κατάλληλη για όλα τα υλικά και όλες τις επιφάνειες
(ακόμη και κάτω από το νερό). Αντιμουχλική και αντιμυκητιακή. Τελική ωρίμανση μέσα σε 4 ώρες.
ΚΩΔΙΚΟΣ

4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΜΧ / ΚΙΒ

20982

Crystal - Φύσιγγα 300 g

12

22628

Λευκή – Φύσιγγα 425 g

12

22630

Μαύρη – Φύσιγγα 425 g

12

22774

Crystal - Σωληνάριο 115 g

12

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ
POLY MAX® HIGH TACK EXPRESS
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟ ΑΡΧΙΚΟ ΑΡΠΑΓΜΑ
Επαγγελματική κατασκευαστική και σφραγιστική κόλλα χωρίς διαλύτες, υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογίας ST
Polymer. Μόνωση, απόλυτη στεγανοποίηση και πανίσχυρη συγκόλληση με ένα μόνο προϊόν. Παραμένει ελαστική,
βάφεται για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Με άμεσο πανίσχυρο αρχικό άρπαγμα ακόμα και κάτω από το νερό.
Κολλάει, στερεώνει, σφραγίζει. Κατάλληλη για όλα τα υλικά και όλες τις επιφάνειες (ακόμη και κάτω από το
νερό). Αντιμουχλική και αντιμυκητιακή. Τελική ωρίμανση μέσα σε 4 ώρες.

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΜΧ / ΚΙΒ

22632

Φύσιγγα 280 ml - Λευκή

12

25690

Φύσιγγα 280 ml - Crystal

12

25692

Σωληνάριο 165 ml - Λευκή

12

5

ΚΟΛΛΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

POLY MAX ® HIGH TACK EXPRESS WHITE
Κατασκευαστική κόλλα σε σαλάμι με πολύ δυνατό αρχικό άρπαγμα
και πολύ γρήγορη ωρίμανση βασισμένη στην τεχνολογία πολυμερών.
Ιδανική για την συγκόλληση και στερέωση πολλών κατασκευαστικών
υλικών, πρακτικά σε όλες τις επιφάνειες όπως ξύλο, γύψο, (φυσική)
πέτρα, σκυρόδεμα, μέταλλο, σκληρό αφρό και αρκετά πλαστικά.
Για όλες τις επαγγελματικές εφαρμογές, στην πρόσοψη και στο εσωτερικό των κτιρίων, στην στέγη στην διακόσμηση και στην επένδυση
του κτιρίου.

• Η καλύτερη Poly Max® φόρμουλα σε XXL μέγεθος
• Πολύ ισχυρό αρχικό άρπαγμα
• Μόνιμα ελαστική
• Πολύ καλή ικανότητα πλήρωσης κενών
• Σταθερή
• Δεν συρρικνώνεται , 100% κόλλα
• Χωρίς διαλύτες
• Δεν λερώνει τις ακμές των αρμών
• Ανθεκτική στις καιρικέ συνθήκες
• Ανθεκτική από -40° C έως +100 ° C
• Βάφεται

6

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΜΧ / ΚΙΒ

27754

Poly Max High Tack Express Saus 600ml, 900g

12

1η στην αγορά

High Tack & Express σε 1

H ΙΔΑΝΙΚΗ
ΛΥΣΗ ΓΙΑ 1001
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ

MONTAGE KIT ® SUPER ΙΣΧΥΡΗ
Εξαιρετικά δυνατή γενικής χρήσης κατασκευαστική κόλλα
βασισμένη σε Α΄ποιότητας λάστιχο νεοπρενίου. Ιδανική για
εύκολη και σταθερή συγκόλληση / στερέωση σχεδόν σε όλα
τα οικοδομικά υλικά, όπως ξύλο, πλαστικό, μέταλλο, πέτρα
και τσιμέντο σε κάθε είδους επιφάνεια . Εσωτερική και εξωτερική χρήση , κατάλληλη για να γεμίζει κενά, μόνιμα ελαστική,
βάφεται. Όχι βίδες και καρφιά.
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΜΧ / ΚΙΒ

66558

Φύσιγγα 350gr

24

66553

Σωληνάριο 125 gr σε blister

12

66548

Εκθέτης Xύμα 15 Σωλ. 125gr

1

Συμβουλή : Για καλύτερα αποτελέσματα, εργαστείτε
με την μέθοδο Power Bonding

MONTAGE KIT ® EXTREME ΠΡΟΣΦΥΣΗ
Πανίσχυρη κόλλα χωρίς διαλύτες, βασισμένη σε ακρυλικό
πολυμερές. Εξαιρετικά δυνατό αρχικό άρπαγμα : 120 Kg/
m² μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Άμεση, εύκολη και σταθερή
συγκόλληση / στερέωση σχεδόν σε όλα τα οικοδομικά υλικά,
όπως ξύλο, πλαστικό, μέταλλο, πέτρα, Tempex ® και τσιμέντο σε κάθε είδους επιφάνεια (τουλάχιστον η μία επιφάνεια
πρέπει να είναι πορώδης). Εσωτερική και εξωτερική χρήση,
κατάλληλη για να γεμίζει κενά, μόνιμα ελαστική, βάφεται.
Τέλος στις βίδες και στα καρφιά.

MONTAGE KIT® ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ
Εξαιρετικά δυνατή (1,5cm/1Kgr λεία επιφάνεια, 8cm/1Kgr
τραχιά επιφάνεια) για εσωτερικούς & εξωτερικούς χώρους.
1.5m x 19mm x 0,73mm
ΚΩΔΙΚΟΣ

8

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΜΧ / ΚΙΒ

27106

Ταινία 1,5x19 mm σε blister

12

66568

Σωληνάριο 175 gr

12

66573

Φύσιγγα 370 gr

24

MEΣΑ ΣΕ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ

MONTAGE KIT ® ΔΙΑΦΑΝΗ
Διάφανη κατασκευαστική κόλλα χωρίς διαλύτες, αόρατη,
άμεση, εύκολη και σταθερή συγκόλληση / στερέωση σχεδόν
σε όλα τα οικοδομικά υλικά, όπως ξύλο, πλαστικό, μέταλλο,
πέτρα και τσιμέντο σε κάθε είδους επιφάνεια (τουλάχιστον η
μία επιφάνεια πρέπει να είναι πορώδης) . Εσωτερική χρήση,
κατάλληλη για να γεμίζει κενά, μόνιμα ελαστική, βάφεται. Τέλος στις βίδες και στα καρφιά.
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΜΧ / ΚΙΒ

66578

Σωληνάριο 150 gr

12

66583

Φύσιγγα 310ml

12

MONTAGE KIT ® ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ
Δυνατή κόλλα αφρού πολυστερίνης χωρίς διαλύτες με εξαιρετικά δυνατό αρχικό άρπαγμα . Ιδανική για αόρατη και δυνατή στερέωση πλακιδίων διακόσμησης, φύλλων μόνωσης,
διογκωμένη ή εξηλασμένη πολυστερίνη (αφρό), Styropor,
Styrofoam, Polycel, Depron, Tempex σε πορώδης επιφάνειες όπως ξύλο, πέτρα και τσιμέντο. Εσωτερική και εξωτερική
χρήση, κατάλληλη για να γεμίζει κενά, μόνιμα ελαστική, βάφεται. Τέλος σε βίδες και στα καρφιά.
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΜΧ / ΚΙΒ

19318

Φύσιγγα 470 gr

12

19320

Δοχείο 1 Kg

6

4569

Δοχείο 4 Kg

1

9

CONTACT GLUES – ΒΕΝΖΙΝΟΚΟΛΛΕΣ

BISON KIT ®
Βενζινόκολλα γενικής χρήσεως βασισμένη σε Α’ ποιότητας λάστιχο νεοπρενίου. Για αμέτρητες επιδιορθώσεις και κατασκευαστικές εργασίες που απαιτούν άμεση συγκόλληση. Ιδανική
για υλικά υπο πίεση. Πολύ δυνατό αρχικό άρπαγμα, μόνιμα
ελαστική, ανθεκτική σε υγρασία, παγετό και θερμοκρασίες
από -40° C έως +70° C. Διατίθεται και σε παχύρευστη μορφή
(TIX) ιδανική για κάθετες εφαρμογές, δεν στάζει.
ΚΩΔΙΚΟΣ

66683

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΜΧ / ΚΙΒ

Σωλ. 50ml σε blister

12

Δοχείο 250ml

6

66723

Σωλ. 50ml σε blister (TIX)

12

21992

Σωλ. Κουτί 55ml

24

21990

Σωλ. Κουτί 140ml

24

875

BISON KIT ® ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΆΚΙ
Βενζινόκολλα γενικής χρήσεως βασισμένη σε Α’ ποιότητας
λάστιχο νεοπρενίου σε ακόμα πιο πρακτική συσκευασία με
ενσωματωμένo βουρτσάκι υψηλής ποιότητας έτοιμη για χρήση χωρίς εργαλεία. Εύκολο και ασφαλές άνοιγμα και κλείσιμο
ακόμα και με το ένα χέρι.
ΚΩΔΙΚΟΣ

10

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΜΧ / ΚΙΒ

22801

Δοχείο 400ml

6

22803

Δοχείο 125ml

6

WOOD GLUES – ΞΥΛΟΚΟΛΛΕΣ

WOOD GLUE PVAC (ΟΞΙΚΟ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΟ)
Ξυλόκολλα υψηλής ποιότητας για εσωτερική χρήση (ΕΝ 204 D2).
Πιο δυνατή από το ξύλο. Όταν στεγνώνει γίνεται διαφανής. Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή. Βάφεται αφού στεγνώσει.
ΚΩΔΙΚΟΣ

66283
182

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΜΧ / ΚΙΒ

Μπουκάλι 75gr blister

12

Μπουκάλι 250gr

12

SUPER WOOD GLUE PVAC (ΟΞΙΚΟ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΟ)
Ξυλόκολλα υψηλής ποιότητας για εσωτερική και εξωτερική
χρήση (ΕΝ 204 D3). Πιο δυνατή από το ξύλο. Όταν στεγνώνει
γίνεται διαφανής. Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή. Βάφεται
αφού στεγνώσει
ΚΩΔΙΚΟΣ

66273

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΜΧ / ΚΙΒ

Μπουκάλι 75gr blister

12

362

Μπουκάλι 250gr

12

1247

Μπουκάλι 750gr

6

PU MAX ® WOOD ADHESIVE (ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ)
Ξυλόκολλα πολυουρεθάνης για εσωτερική και εξωτερική
χρήση (ΕΝ 204 D4). Πιο δυνατή από το ξύλο, βάφεται αφού
στεγνώσει, ιδανική για εφαρμογές ναυπηγείας. Διογκώνεται
ελαφρά.
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΜΧ / ΚΙΒ

66298

Μπουκάλι 75gr blister

12

17484

Μπουκάλι 250gr

12

66293

Μπουκάλι 750gr

6

11

2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ)

BISON FAST FIX² LIQ METAL 10G
Πολύ γρήγορη και ισχυρή επισκευαστική κόλλα 2 συστατικών με δυνατότητα πλήρωσης κενών . Είναι ιδανική για επισκευές σε μεταλλικά αντικείμενα ακόμα και όταν δεν εφάπτονται καλά οι επιφάνειες. Η τζελ μορφή της επιτρέπει την εφαρμογή σε οποιαδήποτε
κατεύθυνση. Διορθώνει και επισκευάζει σε ελάχιστα δευτερόλεπτα πολλά μεταλλικά αντικείμενα μεταξύ τους ή σε συνδυασμο με άλλα
υλικά όπως ξύλο, κεραμικά, πέτρα και πλαστικά*
*Ακατάλληλη για PE,PP,PTFE
• Πολύ γρήγορη : περίπου 60’’
• Εξαιρετικά πολύ δυνατή
• Δυνατότητα γεμίσματος κενών : έως 5mm
• Μορφή τζελ : εφαρμογή σε όλες τις κατευθύνσεις
• Βάφεται, λειαίνεται
• Αντοχή στους κραδασμούς, το νερό, την UV ακτινοβολία
• Αντοχή στην θερμοκρασία από -40° C έως +80° C (στιγμιαία έως +120° C)
• Χωρίς διαλύτες
• Γκρι χρώμα
ΚΩΔΙΚΟΣ

27532

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κόλα 2 συστατικών blister

ΤΜΧ / ΚΙΒ

6

BISON FAST FIX² LIQ PLΑSΤΙC 10G
Πολύ γρήγορη και ισχυρή επισκευαστική κόλλα 2 συστατικών με δυνατότητα πλήρωσης κενών . Είναι ιδανική για πολλών ειδών επισκευές μέσα και έξω από το σπίτι, ακόμα και όταν δεν εφάπτονται καλά οι επιφάνειες. Η τζελ μορφή της επιτρέπει την εφαρμογή σε
οποιαδήποτε κατεύθυνση. Διορθώνει και επισκευάζει σε ελάχιστα δευτερόλεπτα πολλά πλαστικά* όπως PVC, πολυστερίνη, πολυκαρβονικά, ΑΒS και PMMA μεταξύ τους ή σε συνδυασμό.
*Ακατάλληλη για PE,PP,PTFE
• Πολύ γρήγορη : περίπου 60’’
• Πολύ δυνατή
• Δυνατότητα γεμίσματος κενών : έως 5mm
• Μορφή τζελ : εφαρμογή σε όλες τις κατευθύνσεις
• Βάφεται, λειαίνεται, μπορεί να τρυπηθεί
• Αντοχή στους κραδασμούς, το νερό, την UV ακτινοβολία
• Αντοχή στην θερμοκρασία από -40° C έως +80° C (στιγμιαία έως +120° C)
• Χωρίς διαλύτες
• Διάφανη
ΚΩΔΙΚΟΣ

27534

12

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κόλα 2 συστατικών blister

ΤΜΧ / ΚΙΒ

6

2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ)

BISON FAST FIX² LIQ POWER 10G
Πολύ γρήγορη και ισχυρή επισκευαστική κόλλα 2 συστατικών με δυνατότητα πλήρωσης κενών. Είναι ιδανική για πολλών ειδών επισκευές μέσα και έξω από το σπίτι, ακόμα και όταν δεν εφάπτονται καλά οι επιφάνειες. Η τζελ μορφή της επιτρέπει την εφαρμογή
σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. Διορθώνει και επισκευάζει σε ελάχιστα δευτερόλεπτα πολλά διαφορετικά υλικά όπως ξύλο, μέταλλο,
κεραμικά, πέτρα, γυαλί και πλαστικά* μεταξύ τους ή σε συνδυασμό.
*Ακατάλληλη για PE,PP,PTFE
• Πολύ γρήγορη : περίπου 30’’
• Πολύ δυνατή
• Δυνατότητα γεμίσματος κενών : έως 1 cm
• Μορφή τζελ : εφαρμογή σε όλες τις κατευθύνσεις
• Βάφεται, λειαίνεται
• Αντοχή στους κραδασμούς, το νερό, την UV ακτινοβολία
• Αντοχή στην θερμοκρασία από -40° C έως +80° C
• Χωρίς διαλύτες
• Διάφανη
ΚΩΔΙΚΟΣ

27536

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΜΧ / ΚΙΒ

Κόλα 2 συστατικών blister

6

BISON FAST FIX² LIQ FLEX 10G
Πολύ γρήγορη και ισχυρή επισκευαστική κόλλα 2 συστατικών με δυνατότητα πλήρωσης κενών. Είναι ιδανική για πολλών ειδών επισκευές όπου η ελαστικότητα είναι απαραίτητη μέσα και έξω από το σπίτι, ακόμα και όταν δεν εφάπτονται καλά οι επιφάνειες. Η τζελ
μορφή της επιτρέπει την εφαρμογή σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. Διορθώνει και επισκευάζει σε ελάχιστα δευτερόλεπτα πολλά διαφορετικά εύκαμπτα υλικά όπως δέρμα, καουτσούκ, καμβά.
• Πολύ γρήγορη : περίπου 30’’
• Πολύ δυνατή
• Δυνατότητα γεμίσματος κενών : έως 1 cm
• Ελαστική : 200%
• Μορφή τζελ : εφαρμογή σε όλες τις κατευθύνσεις
• Βάφεται, λειαίνεται μπορεί να τρυπηθεί
• Αντοχή στους κραδασμούς, το νερό, την UV ακτινοβολία
• Αντοχή στην θερμοκρασία από -40° C έως +80° C
• Χωρίς διαλύτες
• Διάφανη
ΚΩΔΙΚΟΣ

27538

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κόλα 2 συστατικών blister

ΤΜΧ / ΚΙΒ

6

13

ΚΟΛΛΕΣ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΕΠΟΞΙΚΕΣ)

EPOXY UNIVERSAL - ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Πολύ δυνατή γενικής χρήσης, ιδανική για μέταλλο, κεραμικά, πορσελάνη, γυαλί, φίλντισι, πολύτιμους λίθους, πέτρα, μπετόν, πολλά πλαστικά κ.α. Ανθεκτική
σε θερμοκρασίες -20°C έως +60°C, νερό (θαλασσινό) και χημικά. Μπορεί να
λειανθεί, τρυπηθεί και βαφεί μόλις στεγνώσει. Πλήρες σετ ανάμιξης και προετοιμασίας στην συσκευασία.
ΚΩΔΙΚΟΣ

66623

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΜΧ / ΚΙΒ

2πλη σύριγγα 24ml blister

12

EPOXY 5 MINUTES - 5’ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΗ
Διάφανη, στερεοποιείται σε 5 λεπτά, ιδανική για μέταλλο, κεραμικά, πορσελάνη, γυαλί, φίλντισι, πολύτιμους λίθους, πέτρα, μπετόν πολλά πλαστικά κ.α.
Ανθεκτική σε θερμοκρασίες -40°C έως +100°C και χημικά. Αδιάβροχη στο νερό
(θαλασσινό). Μπορεί να λειανθεί, τρυπηθεί και βαφεί μόλις στεγνώσει. Πλήρες
σετ ανάμιξης και προετοιμασίας στην συσκευασία.
ΚΩΔΙΚΟΣ

66638

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΜΧ / ΚΙΒ

2πλη σύριγγα 24ml blister

12

EPOXY ΜΕΤΑL - ΕΙΔΙΚΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
Πολύ δυνατή και ανθεκτική , ιδανική για συγκόλληση μετάλλων, κεραμικά, πορσελάνη, γυαλί, φίλντισι, πολύτιμους λίθους, πέτρα, μπετόν πολλά πλαστικά κ.α.
Ανθεκτική σε θερμοκρασίες -40°C έως +60°C, νερό (θαλασσινό) και χημικά.
Μπορεί να λειανθεί, τρυπηθεί και βαφεί μόλις στεγνώσει. Πλήρες σετ ανάμιξης
& προετοιμασίας στην συσκευασία.
ΚΩΔΙΚΟΣ

66628

14

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2πλη σύριγγα 24ml blister

ΤΜΧ / ΚΙΒ

12

ΣΤΟΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

EPOXY REPAIR UNIVERSAL - ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Υπερ ανθεκτικός εποξειδικός στόκος (πλαστελίνη) 2 συστατικών, για 1001 επιδιορθώσεις και επισκευές. Εύκολο
στην χρήση, στεγνώνει γρήγορα, δεν συρρικνώνεται, γεμίζει κενά σε όλα τα υλικά. Ανθεκτικό κάτω από όλες τις
συνθήκες και σε εφαρμογές που υπάρχει άμεση επαφή με
ατμό (έως+120°C) και νερό. Μετά την ωρίμανση μπορεί να
λειανθεί, τρυπηθεί, βαφεί.
Σε πρακτική συσκευασία για εύκολη αποθήκευση.
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΜΧ / ΚΙΒ

4694

Στικ 56gr σε κουτί

24

66613

Στικ 56gr σε blister

12

EPOXY REPAIR AQUA - ΕΠΟΞΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΝΕΡΟΥ
Υπερ ανθεκτικός εποξειδικός στόκος (πλαστελίνη) 2 συστατικών, για 1001 επιδιορθώσεις και επισκευές ακόμα και
κάτω από νερό (θαλασσινό). Εύκολο στην χρήση, στεγνώνει
γρήγορα, δεν συρρικνώνεται, γεμίζει κενά σε όλα τα υλικά.
Ανθεκτικό κάτω από όλες τις συνθήκες και σε εφαρμογές
που υπάρχει άμεση επαφή με ατμό (έως+120°C) και νερό.
Μετά την ωρίμανση μπορεί να λειανθεί, τρυπηθεί, βαφεί.
Σε πρακτική συσκευασία για εύκολη αποθήκευση.
ΚΩΔΙΚΟΣ

66618

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στικ 56gr σε blister

ΤΜΧ / ΚΙΒ

12

15

BISON BOOSTER ME UV ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
BISON BOOSTER ME UV ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
Νέα επαναστατική, επισκευαστική κόλλα που λειτουργεί κατ’ εντολή με
το πάτημα ενός κουμπιού. Μοναδική κυανοακρυλική φόρμουλα που
ενεργοποιείτε με UV ακτινοβολία.
• Άμεση επισκευή
• Γεμίζει κενά
• Σε όλα τα υλικά (Διάφανα και μη)
• Αντικαθιστά σπασμένα κομμάτια
• Τρίβεται
• Βάφεται
• Γυαλίζεται
• Λειτουργεί και ως προστατευτικό
ΚΩΔΙΚΟΣ

65676

16

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Bison booster 3g blister

Τα επισκευασμένα
αντικείμενα
μπορούν να
χρησιμοποιηθούν
άμεσα !

ΤΜΧ / ΚΙΒ

6

SUPER GLUES – ΚΟΛΛΕΣ ΣΤΙΓΜΗΣ

SUPER GLUE ΡΕΥΣΤΗ
Σούπερ δυνατή και γρήγορη κυανοακρυλική κόλλα γενικής χρήσεως. Κολλάει
τα περισσότερα συνθετικά υλικά καθώς και λάστιχο πορσελάνη, ξύλο κ.α.
Διάφανη με αντοχή στην υγρασία.
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΜΧ / ΚΙΒ

66673

Σωληνάριο 3gr σε blister

24

66988

Σωληνάριο 3gr + 3gr ΔΩΡΟ σε blister

24

SUPER GLUE GEL
Σούπερ δυνατή και γρήγορη κυανοακρυλική κόλλα γενικής χρήσεως σε μορφή
gel. Κολλάει τα περισσότερα συνθετικά υλικά καθώς και λάστιχο, πορσελάνη,
ξύλο κ.α. Διάφανη με αντοχή στην υγρασία, δεν στάζει, γεμίζει ελαφρώς κενά,
ιδανική για πορώδεις επιφάνειες.
ΚΩΔΙΚΟΣ

26397

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σωληνάριο 3gr σε blister

ΤΜΧ / ΚΙΒ

12

SUPER GLUE ROCKET ΡΕΥΣΤΗ – ΜΕ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗ
Σούπερ δυνατή και γρήγορη κυανοακρυλική ρευστή κόλλα γενικής χρήσεως.
Κολλάει τα περισσότερα συνθετικά υλικά καθώς και λάστιχο πορσελάνη, ξύλο
κ.α. Διάφανη με αντοχή στην υγρασία, με βολικό δοσομετρητή 1 σταγόνα 1
εφαρμογή, δεν στάζει.
ΚΩΔΙΚΟΣ

18052

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Dispenser 3gr σε blister

ΤΜΧ / ΚΙΒ

12

17

ΚΟΛΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ
PLASTIC – KΟΛΛΑ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
Διάφανη κόλλα για συγκόλληση σκληρών πλαστικών όπως ABS, ακρυλικό γυαλί
(Perspex®, Plexiglas® ), πολυανθρακικό (Lexan®) και σκληρό PVC. Aδιάβροχη,
γρήγορη, ανθεκτική σε θερμοκρασίες έως +100°C.
ΚΩΔΙΚΟΣ

66408

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σωληνάριο 25 ml σε blister

ΤΜΧ / ΚΙΒ

12

VINYL PLASTIC – ΓΙΑ MΑΛΑΚΟ / ΕΥΚΑΜΠΤΟ PVC
Κόλλα για επιδιόρθωση φουσκωτών από βινύλιο / μαλακό PVC, όπως βάρκες,
πισίνες, μπάλες, στρώματα, μπρατσάκια, ακόμη και αδιάβροχα. Διάφανη, ελαστική, εξαιρετικά ανθεκτική στην UV ακτινοβολία και το νερό (θαλασσινό). Με
κιτ επισκευής μέσα στην συσκευασία.
ΚΩΔΙΚΟΣ

66413

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σωληνάριο 25 ml σε blister

ΤΜΧ / ΚΙΒ

12

TEXTILE – ΚΟΛΛΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
Κόλλα για κάθε είδους υφάσματα όπως βαμαβκερά, γιούτα, τσόχα κ.α. χωρίς διαλύτες. Κατάλληλη για στριφώματα, μπαλώματα ρούχων και επίπλων.
Ελαστική, εξαιρετικά ανθεκτική στην θερμοκρασία (έως +90°C), στο στεγνό
καθάρισμα, το σιδέρωμα, το πλύσιμο στο πλυντήριο με όλα τα συνήθη απορρυπαντικά. Με κιτ επισκευής μέσα στην συσκευασία.
ΚΩΔΙΚΟΣ

66403

18

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σωληνάριο 25 ml σε blister

ΤΜΧ / ΚΙΒ

12

ΚΟΛΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

BISON MAX REPAIR EXTREME
H BISON MAX REPAIR είναι η ιδανική κόλλα γενικής χρήσης για όλες τις επισκευές
στο σπίτι.
Ισχυρή φόρμουλα πολυμερών φιλική στον χρήστη χωρίς διαλύτες, εύκολη στην χρήση και πολύ ισχυρή για την επιδιόρθωση αντικειμένων μέσα και έξω από το σπίτι.
Τόσο ισχυρή που αποτελεί ιδανική προσθήκη στην εργαλειοθήκη του σπιτιού.
•
•
•
•
•
•
•
•

Χωρίς διαλύτες
Διάφανη
Μόνιμα Ελαστική
Με ικανότητα πλήρωσης κενών
Βάφεται
Ανθεκτική στο νερό (και στο πλυντήριο πιάτων)
Ανθεκτική στους κραδασμούς
Ανθεκτική στην UV ακτινοβολία
ΚΩΔΙΚΟΣ

27474

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Bison max repair extreme CRD 20g

ΤΜΧ / ΚΙΒ

6

19

ΠΙΣΤΟΛΙΑ / ΣΤΙΚ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑΣ
GLUE GUN SUPER
Ηλεκτρικό, επαγγελματικό πιστόλι θερμόκολλας, κατάλληλο για πολλά υλικά
Δυνατό, γρήγορο και εύκολο στην χρήση. Για χρήση με τα στικ κόλλας των
11mm (2 στικ δώρο στην συσκευασία).
ΚΩΔΙΚΟΣ

24834

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ηλεκτρικό Πιστόλι σε blister

ΤΜΧ / ΚΙΒ

4

Θερμ. Τήξεως : 190°C
Μήκος καλωδίου : 172 cm

Ισχύς : 60 W
100 - 240 V

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ : GS , TÜV, CE ,
προστατευτική μόνωση - σήμανση (class II )

Ροή κόλλας : 20g / λεπτό

GLUE GUN ΗΟΒΒΥ
Ηλεκτρικό πιστόλι θερμόκολλας, κατάλληλο για πολλά υλικά , για χόμπι και διακοσμητικές εργασίες. Για χρήση με τα στικ κόλλας των 7mm (2 στικ δώρο στην
συσκευασία).
ΚΩΔΙΚΟΣ

24836

Ισχύς : 20 W
100 - 240 V
Ροή κόλλας : 8g / λεπτό

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ηλεκτρικό Πιστόλι σε blister

ΤΜΧ / ΚΙΒ

4

Θερμ. Τήξεως : 165°C
Μήκος καλωδίου : 168 cm
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ : GS , TÜV, CE ,
προστατευτική μόνωση - σήμανση (class II )

GLUE STICK TRANSPARENT
100 % Διάφανα, Α’ ποιότητας στικ θερμόκολλας, χωρίς διαλύτες, ανθεκτικά σε
UV ακτινοβολία, θερμοκρασίες έως +70°C, ανθεκτικό στη γήρανση, δεν συρρικνώνεται.
ΚΩΔΙΚΟΣ

20

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΜΧ / ΚΙΒ

2794

6 x 11mm σε blister

12

66428

12 x 7mm σε blister

12

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ
POWER ADHESIVE – ΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ
Πανίσχυρη κόλλα πολυουρεθάνης 2 συστατικών για κάθε είδους υλικό όπως
μέταλλο, σίδερο, ανοξείδωτο ατσάλι, πέτρα, ξύλο, γυαλί, λάστιχο, πολλά συνθετικά. Δυνατό αρχικό άρπαγμα για δύσκολες και απαιτητικές εργασίες. Εξαιρετική αντοχή στο νερό (θαλασσινό) σε θερμοκρασίες από -30°C έως +100°C,
τεράστια αντοχή μετά την ωρίμανση (180kg/cm²) .
Επιτυγχάνει πάντα σε εργασίες που έχουν αποτύχει άλλες κόλλες ή υλικά .
Πλήρες σετ ανάμιξης & προετοιμασίας στην συσκευασία.
ΚΩΔΙΚΟΣ

66633

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σωληνάριο 65ml σε blister

ΤΜΧ / ΚΙΒ

12

LIQUID RUBBER – ΥΓΡΟ ΛΑΣΤΙΧΟ
Διάφανη επισκευαστική πάστα για επιδιόρθωση, προστασία και αδιαβροχοποίηση διάφορων αντικειμένων από λάστιχο, δέρμα , ύφασμα, νεοπρένιο, πολλά
συνθετικά (όπως HYPALON®). Επιδιορθώνει παπούτσια, μπότες, στολές καταδύσεων, τέντες κ.α. Δυνατή, ελαστική και ανθεκτική σε νερό (θαλασσινό) και σε
θερμοκρασίες από -40°C έως +120°C. Πλήρες σετ επισκευής στην συσκευασία.
ΚΩΔΙΚΟΣ

20646

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σωληνάριο 50 ml σε blister

ΤΜΧ / ΚΙΒ

6

GLASS– ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΓΥΑΛΙ
Διάφανη ειδική κόλλα που ωριμάζει μετά από την επίδραση της ακτινοβολίας
UV. Κατάλληλη για να κολλάει γυαλί & κρύσταλλο μεταξύ τους αλλά και σε συνδιασμό με μέταλλο. Το ένα τουλάχιστον γυαλί πρέπει να είναι διάφανο.
Γρήγορη, αδιάβροχη και ανθεκτική και στο πλυντήριο πιάτων.

ΚΩΔΙΚΟΣ

66478

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σύριγγα 2ml σε blister

ΤΜΧ / ΚΙΒ

12

21

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ
SPRAY ADHESIVE – ΒΕΝΖΙΝΟΚΟΛΛΑ ΣΕ ΣΠΡΈΙ
Βενζινόκολλα σε μορφή σπρέι για μόνιμη ή προσωρινή κόλληση ( δημιουργία
αυτοκόλλητου)* πολλών υλικών. Εύκολη στην χρήση, δυνατή και γρήγορη
κόλλα ιδανική για μεγάλες επίπεδες επιφάνειες. Ανθεκτική στην υγρασία, στο
χρόνο και σε θερμοκρασίες έως +95°C.
ΚΩΔΙΚΟΣ

387

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σπρέι 500ml

ΤΜΧ / ΚΙΒ

12

*Οδηγίες δημιουργίας αυτοκ/του πάνω στο μπουκάλι

METAL LOCK – AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ (ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΟΛΛΑ)
Ασφαλίζει μεταλλικές βίδες, μπουλόνια και παξιμάδια ώστε να μην ξεβιδώνουν
αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να ξεβιδωθούν αργότερα εάν χρειαστεί.
Επίσης προστατεύει από την σκουριά. Μωβ χρώμα, εξαιρετικά ανθεκτική στα
έντονα χτυπήματα και σε δονήσεις καθώς και σε θερμοκρασίες έως +120°C.

ΚΩΔΙΚΟΣ

66473

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μπουκαλάκι 10ml σε blister

ΤΜΧ / ΚΙΒ

12

ENAMEL FIX – EΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΜΑΛΤΟ
Λευκό επισκευαστικό σμάλτο κατάλληλο για επιδιόρθωση ζημιών σε εμαγιέ επιφάνειες όπως νεροχύτη, μπανιέρα, ντους, ψυγείο, κουζίνα, κάθε είδους επιφάνεια από πορσελάνη, εμαγιέ και κεραμικά. Καλύπτει τέλεια όλες τις επιφάνειες
ενώ ενσωματώνεται σε αυτές χωρίς να φαίνεται. Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες
από -20°C έως +80°C και στο νερό.
ΚΩΔΙΚΟΣ

66488

22

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μπουκαλάκι 20ml σε blister

ΤΜΧ / ΚΙΒ

6

H AΓΡΙΑ ΔΥΝΑΜΗ!

GRIZZLY TAPE ®

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

TΑΙΝΙΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ / ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

GRIZZLY TAPE®
Τρομακτικά δυνατή με πολύ ισχυρή αντοχή εφελκυσμού,
κολλητική επισκευαστική ταινία, μεγάλου πάχους από εξωθημένο πολυαιθυλένιο (PE) και ύφανση από πολυεστέρα και
βαμβάκι, ιδανική για 100% αδιάβροχες επισκευές, εργασίες
στερέωσης, ενίσχυση δύναμης, τόνωσης και σύνδεσης για
κάθε είδους εργασία μέσα και έξω από το σπίτι κάτω από όλες
τις καιρικές συνθήκες με τεράστια αντοχή στην UV ακτινοβολία και την θερμοκρασία. Κόβεται εύκολα οριζόντια και κάθετα με το χέρι και προσφέρει ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα
μετά την εφαρμογή. Αφαιρείται εύκολα και καθαρά.
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΜΧ / ΚΙΒ

26186

Tαινία Grizzly ασημί 10m

6

27958

Ταινία Grizzly μαύρη 10m

6

POWER REPAIR
Εξαιρετικά δυνατή υφασμάτινη κολλητική επισκευαστική
ταινία γενικής χρήσης, από ύφασμα επιχρισμένο με πολυαιθυλένιο (PE). Έχει πολύ δυνατό αρχικό άρπαγμα για επισκευές, εργασίες στερέωσης, ενίσχυση δύναμης, τόνωσης,
σύνδεσης και προστασίας μέσα και έξω από το σπίτι με τεράστια αντοχή στην UV ακτινοβολία και την θερμοκρασία και
το νερό. Κατάλληλη για πολλά συνθετικά υλικά όπως π.χ ABS,
PVC, γυαλί, μέταλλο, ύφασμα, ξύλο, πέτρα. Κόβεται εύκολα
οριζόντια και κάθετα με το χέρι.
ΚΩΔΙΚΟΣ

24

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΜΧ / ΚΙΒ

26196

Ταινία Power ασημί 10m

6

26200

Ταινία Power ασημί 25m

6

26204

Ταινία Power μαύρη 10m

6

26208

Ταινία Power μαύρη 25m

6

ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ
DOUBLE FIX TAPE – ΑΦΡΩΔΗΣ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ
Λευκή αυτοκόλλητη αφρώδης ταινία διπλή όψης για λείες / επίπεδες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους. Ιδανική για στερέωση αξεσουάρ στο μπάνιο κ.α.
Ανθεκτική στην υγρασία, εύκολη στην χρήση.
Δυνατή 350 g / 2 cm ταινίας.
ΚΩΔΙΚΟΣ

66393

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ταινία 1,5mx19mm σε blister

ΤΜΧ / ΚΙΒ

12

CAR TAPE – ΑΦΡΩΔΗΣ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Μαύρη αυτοκόλλητη αφρώδης ταινία διπλής όψης για λείες / επίπεδες επιφάνειες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ιδανική για στερέωση αξεσουάρ στο αυτοκίνητο, σκάφος, τροχόσπιτο κ.α. Ανθεκτική στην υγρασία, UV ακτινοβολία , στους κραδασμούς, εύκολη στην χρήση. Δυνατή 120 g / 2 cm ταινίας.
ΚΩΔΙΚΟΣ

66398

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ταινία 1,5mx19mm σε blister

ΤΜΧ / ΚΙΒ

12

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
POWER ΠΙΣΤΟΛΙ
Στιβαρό επαγγελματικό πιστόλι για όλες τις φύσιγγες με σύστημα άμεσης διακοπής ροής. Όλα τα κινητά του μέρη είναι κατασκευασμένα από μέταλλο, με
περιστρεφόμενο (360°) εξαιρετικά ανθεκτικό πλαστικό εξωτερικό περίβλημα.
ΚΩΔΙΚΟΣ

20067

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πιστόλι σε blister

ΤΜΧ / ΚΙΒ

6

MULTI TOOL
Πρακτικό εργαλείο για να αφαιρεί υπολείμματα σιλικόνης, να ανοίγει την φύσιγγα, να κόβει την μύτη και να λειαίνει την τοποθετημένη σιλικόνη.
ΚΩΔΙΚΟΣ

5294

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εργαλείο σε blister

ΤΜΧ / ΚΙΒ

12

25

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
SILICONE UNIVERSAL – ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ (ΧΕΙΡΟΣ)
Υψηλής ποιότητας γενικής χρήσης σφραγιστική σιλικόνη οξικής βάσης για εργασίες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους . Μόνιμα ελαστική, ανθεκτική
στην μούχλα, στην UV ακτινοβολία και στις καιρικές συνθήκες , δεν αποχρωματίζεται , δεν χρειάζεται πιστόλι.
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΜΧ / ΚΙΒ

66533

Σωλ.60ml ΛΕΥΚΗ blister

12

66538

Σωλ.60ml ΔΙΑΦΑΝΗ blister

12

SILICONE SANITARY – ANTIMOYΧΛΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ
Υψηλής ποιότητας 100% αντιμουχλική σφραγιστική σιλικόνη οξικής βάσης
για εργασίες στεγανοποίησης όλων των ειδών υγιεινής. Εξαιρετική πρόσφυση
σε όλες σχεδόν τις επιφάνειες χωρίς να χρειάζεται αστάρι (primer). Μόνιμα
ελαστική, με μηδενική συρρίκνωση ανθεκτική στην μούχλα και στο νερό, δεν
αποχρωματίζεται.
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΜΧ / ΚΙΒ

66953

Φυσιγ. 280ml ΛΕΥΚΗ

25

66908

Φυσιγ. 280ml ΔΙΑΦΑΝΗ

25

SILICONE SUPER SANITARY – EIΔΙΚΗ ANTIMOYΧΛΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ
Υψηλής ποιότητας ειδική σφραγιστική σιλικόνη οξικής βάσης για εργασίες
στεγανοποίησης όλων των ειδών υγιεινής. Εξαιρετική πρόσφυση σε όλες σχεδόν τις επιφάνειες χωρίς να χρειάζεται αστάρι (primer). Μόνιμα ελαστική, με
μηδενική συρρίκνωση τρεις φορές πιο ανθεκτική στην μούχλα, και στο νερό
από την αντιμουχλική σιλικόνη λόγω της ειδικής ενισχυμένης σύνθεσης, δεν
αποχρωματίζεται.
ΚΩΔΙΚΟΣ

26

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΜΧ / ΚΙΒ

66943

Φυσιγ. 280ml ΛΕΥΚΗ

24

66948

Φυσιγ. 280ml ΔΙΑΦΑΝΗ

24

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
SILICONE NEUTRAL – OYΔΕΤΕΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ
Ουδέτερη στεγανοποιητική και κατασκευαστική σιλικόνη για εργασίες σφράγισης και κατασκευής σε όλα τα υλικά χωρίς την χρήση ασταριού εντός και εκτός
σπιτιού. Ιδανική για ακρυλικές μπανιέρες, ντουσιέρες κουφώματα PVC , πλαστικά κ.α. Μόνιμα ελαστική, με μηδενική συρρίκνωση εξαιρετικά ανθεκτική στην
μούχλα, στο νερό στην UV ακτινοβολία. Χωρίς οξέα με αποτέλεσμα να είναι η
ιδανική για εργασίες σε ευπαθή υλικά όπως μάρμαρα, γρανίτες κ.α.
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΜΧ / ΚΙΒ

66928

Φυσιγ. 280ml ΛΕΥΚΗ

12

66923

Φυσιγ. 280ml ΔΙΑΦΑΝΗ

12

SILICONE GLASS –ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙ, ΕΝΥΔΡΕΙΟ
Εξαιρετικής ποιότητας σφραγιστική σιλικόνη για στεγανοποίηση αρμών όπως
ενυδρεία, θερμοκήπια, πισίνες, αυτοκίνητο κ.α. Χωρίς χημικά, ανθεκτική σε UV
ακτινοβολία ,νερό (και θαλασσινό). Λόγω της ειδικής σύστασης της έχει εξαιρετική πρόσφυση στο γυαλί.
ΚΩΔΙΚΟΣ

66933

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσιγ. 280ml ΔΙΑΦΑΝΗ

ΤΜΧ / ΚΙΒ

12

SILICONE HIGH TEMP –ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Υψηλής ποιότητας σφραγιστική σιλικόνη θερμοκρασίας (φλατζόκολλα) μόνιμα ελαστική, σε κόκκινο χρώμα για αρμούς, συνδέσεις και χρήσεις που εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες (έως 300 °C), ανθεκτική στο νερό και στα χημικά,
μόνιμα ελαστική.
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΜΧ / ΚΙΒ

66528

Σωλ. 60ml ΚΟΚΚΙΝΗ blister

12

66918

Φυσιγ. 280ml KOKKINH

12

27

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
FIRE PLACE SEALANT – ΠΥΡΙΜΑΧΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ 1250°C
Πυρίμαχο μονωτικό, σφραγιστικό για τζάκια, ανθεκτικό έως 1250 °C. Για μόνιμη επισκευή και γέμισμα ρωγμών, αρμών και χαραμάδων σε τζάκια, φούρνους
μπάρμπεκιου και καμινάδες. Βάφεται .
ΚΩΔΙΚΟΣ

17618

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΜΧ / ΚΙΒ

Φύσιγγα 530gr

12

CONCRETE & CEMENT SEALANT –ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Υψηλής ποιότητας σφραγιστικό -στο χρώμα του τσιμέντου- για σφράγιση και
επιδιόρθωση ρωγμών και σκασιμάτων σε τοίχους από τσιμέντο , σε πέτρα, σε
τοιχοποιία με εξαιρετική πρόσφυση σε οικοδομικά υλικά και ικανότητα πλήρωσης κενών. Μπορεί να βαφτεί και να λειανθεί, για εσωτερική και εξωτερική
χρήση .
ΚΩΔΙΚΟΣ

21120

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΜΧ / ΚΙΒ

Φυσιγ. 310ml

12

SEALANT STRIPS –TAINIEΣ ΑΡΜΩΝ
Αυτοκόλλητη, αντιμουχλική ταινία αρμών / αντικαθιστά την σιλικόνη
ΚΩΔΙΚΟΣ

28

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΜΧ / ΚΙΒ

96456

Tαινία 13mmX3,35m blister

6

96443

Tαινία 22mmX3,35m blister

6

96444

Tαινία 38mmX3,35m blister

6

ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ
ACRYLIC 30 MIN – AKΡΥΛΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ 30΄
Υψηλής ποιότητας ελαστική ακρυλική μαστίχη, είναι κατάλληλη για τη στεγανοποίηση αρμών χαμηλής και υψηλής κινητικότητας , ρωγμών και κενών. Μπορεί να βαφεί μετά από 30 λεπτά. Άψογη πρόσφυση σε όλα τα οικοδομικά υλικά

ΚΩΔΙΚΟΣ

66888

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσιγ. 30min 300ml ΛΕΥΚΗ

ΤΜΧ / ΚΙΒ

12

ACRYLIC UNIVERSAL – AKΡΥΛΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ
Υψηλής ποιότητας ελαστική ακρυλική μαστίχη, είναι κατάλληλη για τη στεγανοποίηση αρμών χαμηλής και υψηλής κινητικότητας, ρωγμών και κενών.
Μπορεί να βαφεί μετά από τουλάχιστον 120 λεπτά. Άψογη πρόσφυση σε όλα
τα οικοδομικά υλικά.
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΜΧ / ΚΙΒ

66913

Φυσιγ. 300ml ΛΕΥΚΗ

25

66893

Φυσιγ. 300ml ΚΑΦΕ

12

66898

Φυσιγ. 300ml ΓΚΡΙ

12

WOOD SEALANT – ΜΑΣΤΙΧΗ ΣΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ
Υψηλής ποιότητας ελαστική ακρυλική μαστίχη,
είναι κατάλληλη για τη στεγανοποίηση αρμών χαμηλής και υψηλής κινητικότητας στο χρώμα του
ξύλου για ξύλο, παρκε και πατώματα λαμινέ.
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΜΧ / ΚΙΒ

24754

Φυσιγ. 300ml ΑΝ. ΔΡΥΣ

12

24756

Φυσιγ. 300ml ΔΡΥΣ

12

24758

Φυσιγ. 300ml ΚΕΡΑΣΙΑ

12

24760

Φυσιγ. 300ml ΑΝ. ΓΚΡΙ

12

24762

Φυσιγ. 300ml ΣΚ. ΓΚΡΙ

12

29

PU FOAMS - ΑΦΡΟΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ
CONSTRUCTION FOAM
Υψηλής ποιότητας αφρός πολυουρεθάνης γενικής χρήσης και υψηλής
διόγκωσης. Στερεοποιείται πολύ γρήγορα με την υγρασία της ατμόσφαιρας. Ιδανικό για μεγάλους αρμούς και ρωγμές (>1cm) με πολύ
καλή πρόσφυση σχεδόν σε όλα τα οικοδομικά υλικά , με υψηλή αξία
μόνωσης (θερμότητα, κρύο, υγρασία και ήχους ) . Βάφεται , με τεράστια αντοχή στα χημικά στην UV ακτινοβολία και το νερό. Χωρίς CFC
& HCFC (φιλικό με το όζον).
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΜΧ / ΚΙΒ

66993

Σπρέι 750ml

12

66998

Σπρέι 500ml

12

ΣΠΡΕΪ ΛΙΠΑΝΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
MULTI SPRAY – ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Γενικής χρήσης σπρέι συντήρησης, ευρέως φάσματος για 1001 εφαρμογές στο
σπίτι, το αυτοκίνητο ,το σκάφος, το εργαστήριο κ.α. Λίπανση, προστασία, καθάρισμα και χαλάρωση μεταλλικών ενώσεων. Χωρίς σιλικόνη
ΚΩΔΙΚΟΣ

66323

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σπρέι 400ml

ΤΜΧ / ΚΙΒ

12

SILICONE SPRAY –ΣΠΡΕΪ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
Γενικής χρήσης λιπαντικό σπρέι σιλικόνης, αντικολλητικό,αντισκωριακό, αντιδιαβρωτικό ,νεροαπωθητικό, μονωτικό ηλεκτρισμού ,χαμηλής επιφανειακής
τάσης για προστασία στα λάστιχα του αυτοκινήτου , λιπαίνει μαντεσέδες, αδιαβροχοποιεί υφάσματα κ.α

ΚΩΔΙΚΟΣ

66328

30

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σπρέι 400ml

ΤΜΧ / ΚΙΒ

12

ΣΠΡΕΪ ΛΙΠΑΝΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

GREASE SPRAY
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ ΓΡΑΣΣΟΥ
Επαγγελματικό λιπαντικό σπρέι λευκού γράσσου ιδανικό για
χρήσεις που απαιτείται αντοχή σε μεγάλα φορτία . Περιέχει και
PTFE. Λιπαντικό για μακροχρόνια προστασία και λίπανση όπου οι
ανάγκες λίπανσης είναι πιο καθοριστικές.

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΜΧ / ΚΙΒ

66313

Σπρέι 400ml

12

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΜΧ / ΚΙΒ

66343

Σπρέι 400ml

12

CLEANER SPRAY
KΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
Γενικής χρήσης καθαριστικό και απολιπαντικό σπρέι για μέταλλα. Αφαιρεί γράσσο, λάδια, βρώμες, σκόνες, κόλλες, χρώματα
, αφρούς PU, σιλικόνες και λοιπές επικαθίσεις από κάθε είδους
μεταλλική επιφάνεια. Πολύ δυνατό.

CONTACT SPRAY
ΣΠΡΕΪ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ
Σπρέι καθαρισμού και συντήρησης ηλεκτρικών επαφών, υψηλής ποιότητας που διεισδύει και βελτιώνει την αγωγιμότητα σε
επαφές, διακόπτες , ποτενσιόμετρα κλπ. απομακρύνοντας λίπη,
γράσσα, σκόνες, υγρασία και βρωμιές. Δεν βλάπτει μέταλλα και
συνθετικά υλικά.

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΜΧ / ΚΙΒ

66338

Σπρέι 400ml

12

31

ANTIMOYXΛΙΚΑ ΣΠΡΕΥ
MILDEW REMOVER
Καταστρέφει την μούχλα, τα άλγη και τα βρύα σε υγρά
μέρη, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Καπάκι
ασφαλείας για τα παιδιά. Δεν χρειάζεται τρίψιμο μετά
την εφαρμογή. Διαθέτει επιλογή σπρέι για μεγάλες επιφάνειες και αφρού για δυσπρόσιτα σημεία όπου η μούχλα επιμένει.

ΚΩΔΙΚΟΣ

20685

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μπουκάλι 500ml

ΤΜΧ / ΚΙΒ

12

BISON PROTECTOR
Νέο επαναστατικό προϊόν που προστατεύει από την δημιουργία μούχλας. Υγρό εμποτισμού για σχεδόν όλες τις
πορώδης επιφάνειες όπως ταπετσαρίες, βαμένους τοίχους, οροφές, πλακάκια, αρμούς, γύψο / στόκο, τούβλο,
ασβεστόλιθο, γυψοσανίδες και ξύλο όπου δημιουργεί
ένα προστατευτικό φιλμ που εμποδίζει την ανάπτυξη
μούχλας και μυκητών για έως και 2 χρόνια με σωστή
χρήση.
Το προϊόν δεν δρα σε μη πορώδης επιφάνειες καθώς
και σε υφάσματα, δέρμα, πλαστικό και γυαλί.

ΚΩΔΙΚΟΣ

25473

32

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μπουκάλι 500ml

ΤΜΧ / ΚΙΒ

6

DIY ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ
BISON ΥΓΡΟ ΤΖΕΛ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ
Το BISON υγρό αποφρακτικό είναι ένα εξαιρετικά δυνατό και αποτελεσματικό μέσο καθαρισμού. Με πανίσχυρη φόρμουλα σε τζελ
για να φτάνει στα πιο βαθιά σημεία της αποχέτευσης. Ιδανικό για
τους περισσότερους τύπους αποχετεύσεων στην κουζίνα, την τουαλέτα, το μπάνιο και το νιπτήρα. Η συμπυκνωμένη του σύνθεση
λειτουργεί σε 30 λεπτά χωρίς αναβρασμό και πιτσιλίσματα, διαλύει εύκολα : λίπη, μαλλιά / τρίχες, υπολείμματα τροφών
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΜΧ / ΚΙΒ

27403

Υγρό Τζελ Αποφρακτικό 500ml

12

27405

Υγρό Τζελ Αποφρακτικό 1000ml

6

ΒISON ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ
Το BISON κατά των αλάτων είναι ένας εξαιρετικά δυνατός, συμπυκνωμένος αφρός σε σπρέι. Η πολύ δυνατή φόρμουλα αφαιρεί
εύκολα τους επίμονους λεκέδες από άλατα στο μπάνιο, στις καμπίνες ντους, στα πλακάκια, τις βρύσες, τις λεκάνες και τις κεφαλές
ντους. Επίσης αφαιρεί τα άλατα από την λεκάνη της τουαλέτας και
τα υπόλοιπα είδη υγιεινής. Προσφέρει προστασία μεγάλης διάρκειας ενώ αφήνει μια εκπληκτική λάμψη και άρωμα φρεσκάδας .
ΚΩΔΙΚΟΣ

27407

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σπρεϊ 500ml

ΤΜΧ / ΚΙΒ

6

ΒISON ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΛΕΚΕΔΩΝ
Το BISON Αφαιρετικό Λεκέδων, χωρίς διαλύτες, είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό συμπυκνωμένο σπρέι για υφάσματα και
ταπετσαρίες για την καθαρισμό επίμονων λεκέδων και κηλίδων
όπως κόκκινο κρασί, καφές, σοκολάτα, γυαλιστικό παπουτσιών
κ.α. μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Χωρίς διαλύτες.

ΚΩΔΙΚΟΣ

27409

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σπρεϊ 500ml

ΤΜΧ / ΚΙΒ

6

33

DIY ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ
BISON ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ
Το BISON Καθαριστικό για Ανοξείδωτα είναι ένα εύκολο στη χρήση
σπρέι ειδικά σχεδιασμένο για να απομακρύνει την επιφανειακή βρωμιά και τα δακτυλικά αποτυπώματα από όλες τις ανοξείδωτες επιφάνειες όπως προστατευτικά εστίας, εστίες, πάγκους εργασίας καθώς
και εξαρτήματα. Ιδανικό επίσης για εξοπλισμό κουζίνας όπως φούρνο
μικροκυμάτων, φούρνο, ψυγείο και απορροφητήρα. Δημιουργεί ένα
προστατευτικό στρώμα που δίνει μακροχρόνια λάμψη εύκολα.
ΚΩΔΙΚΟΣ

27411

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σπρεϊ 500ml

ΤΜΧ / ΚΙΒ

6

ΒISON ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΛΙΠΗ - ΚΟΥΖΙΝΑ
Το BISON Καθαριστικό για Λίπη είναι ένα εξαιρετικά δυνατό, συμπυκνωμένο απολιπαντικό σπρέι που αφαιρεί εύκολα το καμένο λίπος
από τις εστίες της κουζίνας, το πλατό του μαγειρέματος, στον φούρνο
και τον οικιακό εξοπλισμό καθώς αφήνει άρωμα φρεσκάδας

ΚΩΔΙΚΟΣ

27413

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σπρεϊ 500ml

ΤΜΧ / ΚΙΒ

6

ΒISON ΑΦΑΙΡΕΙ ΤΑ ΛΙΠΗ ΓΙΑ ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ,
ΦΟΥΡΝΟΥΣ ΚΑΙ ΓΚΡΙΛ
Το BISON Αφαιρεί τα Λίπη είναι ένας εξαιρετικά δυνατός, συμπυκνωμένος αφρός σε σπρέι κατάλληλος για καθαρισμό σε γκριλ, (και αερίου) ψησταριών, φούρνων και σχαρών.

ΚΩΔΙΚΟΣ

27415

34

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σπρεϊ 500ml

ΤΜΧ / ΚΙΒ

6

UHU® - ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
UHU® ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
Οι συλλέκτες υγρασίας απορροφούν το πλεόνασμα υγρασίας από την ατμόσφαιρα μέχρι η υγρασία δωματίου να φτάσει τα φυσιολογικά επίπεδα. Λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Προστατεύει από το σχηματισμό μούχλας, μυκητών, διάβρωσης και μπαγιάτικων
οσμών.
Ιδανικό για χώρους όπως κελάρια, ντουλάπια κουζίνας, ντουλάπες, υπόγεια, δωμάτια, γκαράζ, εξοχικά σκάφη, τροχόσπιτα κ.α. Οι
συλλέκτες των 40 g λειτουργούν και σαν αρωματικά χώρου και διατίθενται 4 αρώματα: Ροδάκινο/Μάνγκο, Πεύκο, Λεβάντα, Βανίλια.

ΣΥΛΛΈΚΤΕΣ ΥΓΡΑΣΊΑΣ

Συσκευές
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανταλλακτικά

ΚΩΔ.

ΠΕΡΙΕΧ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Συσκευή 450 gr

38401,
36048

450 gr

Koυτί ( x 6 )

Συσκευή 1000 gr

38414,
36019

1000 gr

Koυτί ( x 6 )

Συσκευή 40 gr
(Ροδάκινο / Μάγκο )

36244,
34766

40 gr

Koυτί ( x 12 )

Συσκευή 40 gr (Πεύκο)

34782

40 gr

Koυτί ( x 12 )

Συσκευή 40 gr (Βανίλια)

34797

40 gr

Koυτί ( x 12 )

Συσκευή 40 gr (Λεβάντα)

34812

40 gr

Koυτί ( x 12 )

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΩΔ.

ΠΕΡΙΕΧ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ανταλλακτικό 450 gr

36187

450 gr

Koυτί ( x 12 )

Ανταλλακτικό 450 gr
με άρωμα Λεβάντα

35942

450 gr

Koυτί ( x 12 )

Ανταλλακτικό 1000 gr

38417,
36143

1000 gr

Koυτί ( x 12 )

Ανταλλακτικό
MAGNET 450 gr

34833

450 gr

Koυτί ( x 12 )
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UHU® - ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
UHU® COMPACT
Συλλέκτες υγρασίας μιας χρήσης ιδανικός για μικρούς χώρους (όπως ντουλάπα, συρτάρια, μπαούλα, αυτοκίνητο, τροχόσπιτο κλπ) .
Οι κρύσταλλοι στην σακούλα απορροφούν το πλεόνασμα υγρασίας του αέρα ενώ φουσκώνουν σταδιακά και μετατρέπονται σε παχύ
gel. Χαρίζουν φρεσκάδα και άρωμα στις κλειστές περιοχές. Η επαναστατική τεχνολογία που δεν στάζει, δεν υπάρχει διαρροή , δεν
χρειάζεται συσκευή καθώς διαθέτει και κρεμάστρα ώστε να μπορεί να κρεμασθεί μέσα στην ντουλάπα.

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΜΧ / ΚΙΒ

35996

Σακούλα 2 x 50gr με άρωμα λεβάντα

12

35991

Σακούλα 100gr με άρωμα λεβάντα

12

35987

Σακούλα 2 x 50gr με άρωμα ουδέτερο

12

35982

Σακούλα 100gr με άρωμα ουδέτερο

12

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑMBIANCE
Οι υψηλής ποιότητας συλλέκτες υγρασίας πλέον σε πρωτοποριακή, εργονομική και μοντέρνα σχεδίαση, που καθιστά εφικτή την χρήση του συλλέκτη σε εμφανή σημεία όπως σαλόνι,
καθιστικό , γραφείο. Πρωτοποριακό άρωμα Spring για την
δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας

Ambiance Συσκευές
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΩΜΑ

ΚΩΔ.

ΠΕΡΙΕΧ.

ΣΥΣΚΕΥ.

Συσκευή 500 gr

Ουδέτερο

21039

500 gr

Koυτί ( x 4 )

Ambiance Ανταλλακτικά
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΩΜΑ

ΚΩΔ.

ΠΕΡΙΕΧ.

ΣΥΣΚΕΥ.

Ανταλ. 2x500 gr

Spring

21061

2x500 gr

Koυτί (x 6)

UNILUBE - ΛΑΔΙ
Για καθαρή διάφανη και ελαφριά λίπανση σε περιστρεφόμενα μεταλλικά μέρη σε (ραπτο) μηχανές, συρόμενες πόρτες, κλειδαριές,
μεντεσέδες, ράγες (κουρτίνας) , ρουλεμάν και οικιακές συσκευές.
Με έγκριση FDA , χωρίς οξέα και σιλικόνη, διάφανο σε μπουκάλι με
ειδικό δοσομετρητή.
Αντοχή σε θερμοκρασίες από -40 °C έως +125 °C
ΚΩΔΙΚΟΣ

66748

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μπουκάλι 100ml

ΤΜΧ / ΚΙΒ

12

HYDRA - MAΓΓΑΝΕΖΑ
Πυρίμαχο σφραγιστικό για τη σφράγιση ραφών, ρωγμών και κενών
σε τζάκια, καυστήρες, σόμπες και τζάκια. Επίσης και για προσωρινή
μόνωση σε εξατμίσεις αυτοκινήτων και μηχανών. Προσφύεται σε μέταλλο, πέτρα, τούβλο και τσιμέντο. Ανθεκτικό μέχρι +1250°C , δεν
συρρικώνεται, ενισχυμένο με ίνες γυαλιού.

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΜΧ / ΚΙΒ

66858

Φύσιγγα 310ml / 600 gr

12

66868

Δοχείο 750 gr

6
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ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ

6501864

9198 + 67150

6502007

6501497

6501744
& 6501726
67240

67025

6501862
39

UHU – BISON Hellas Ε.Π.Ε.

Μιχαλακοπούλου 91, Αθήνα Τ.Κ. 11528
Τηλ.: 2104897897
Fax : 2104897850
mailuhu@boltonadhesives.com
www.bison.gr
www.gotothemax.eu

BISON. ΔΥΝΑΤΈΣ ΚΌΛΛΕΣ ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΧΡΉΣΗ.

