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3044000

3044010

GORILLA GLUE RAGASZTÓSZALAGOK | TAPE

Gorilla Tape Black fekete extra erős ragasztószalag  
Cikkszám

Cikkszám

• Víz és időjárásállás.  Elképesztően erős tapadás, durva, egyenetlen 
felületeken is.

• Strapabírás minden időjárási helyzetben, ellenáll a nedvességnek, UV 
sugárzásnak és a szélsőséges hőmérsékletnek. Kézzel téphető. Nem hagy 
ragasztófoltot.

1.réteg  - Erős, időjárásálló bevonat, jöhet extrém hideg vagy meleg

2.réteg  - Masszív, megerősített hálós szerkezet

3.réteg  - Extra vastagságú hátlap

A hagyományos ragasztószalagot eredetileg főleg 
sima, egyenletes felületekre gyártották. De vajon 
hány tárgy rendelkezik ezzel a tulajdonsággal? 
Csak kevés. Ezért fejlesztették ki a Gorilla Tape 
ragasztószalagot, kifejezetten egyenetlen, nehezen 
kezelhető felületekre, mint pl fára, kőre, gipszre, 
téglára és még sok másra. Széles méretválasztéke 
sokféle felhasználásra teszi alkalmassá.

Gyűjtőcsomagolás | 6db/karton

11méter x 48mm

32méter x 48mm

Kimagasló tulajdonságainak köszönhetően telje-
sen új felhasználási területeket nyitott a ragasz-
tószalagok körében. 3 rétegének köszönhetően 
problémamentesen megtapad a durva, egyenetlen 
felüleleteken is, elzárva ezzel az apró lyukakat 
réseket. A megvastagított hálós szerkezete még 
inkább strapabíróbbá teszi. Mindezek ellenére 
kézzel könnyedén téphető.
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GORILLA GLUE RAGASZTÓSZALAGOK | TAPE

3044300

3044400

3044500

Gorilla Tape Tough & Wide 27m x 73mm
fekete extra erős ragasztószalag  

Gorilla Tape Handy Roll 9,14m x 25mm
fekete extra erős ragasztószalag   

Gorilla Tape Camo Terepmintás 8,2m x 48mm
extra erős ragasztószalag  

Gorilla Tape White Fehér extra erős ragasztószalag   

Cikkszám

Cikkszám

Cikkszám

Gyűjtőcsomagolás | 6db/karton

Gyűjtőcsomagolás | 12db/karton

Gyűjtőcsomagolás | 8db/karton

Gyűjtőcsomagolás | 6db/karton

3044600

3044610

Cikkszám

Cikkszám

27méter x 48mm

10méter x 48mm
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GORILLA GLUE RAGASZTÓSZALAGOK | TAPE

Gorilla Tape Silver Szürke extra erős ragasztószalag   

Gyűjtőcsomagolás | 6db/karton

3044900

3044910

Cikkszám

Cikkszám

32méter x 48mm

11méter x 48mm

3044700

3044701
Gorilla Tape CRYSTAL CLEAR Repair 8,2m x 48mm 
vízálló kristálytiszta javítószalag 

Cikkszám

CikkszámKarton (6db)

1 db

Gorilla Clear Repair ragasztószalag szinte bármilyen javításhoz tökéletes, 
hiszen ötvöződik benne a klasszikus Gorilla Tape ereje, tartóssága, egy 
kristálytiszta, időjárásálló szuper erős ragasztószalagba ötvözve.

• kézzel téphető öntapadó ragasztószalag

• extrém erős tapadás

• kristálytiszta

• extrém időjárás, víz és UV álló

• alkalmas: sátrak, ponyvák, medencék, tó fóliák, plexik, üveg felületek 
ragasztásához
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3044300

3044200

Gorilla Mounting Tape  2,54cm x 1,52m
kristálytiszta kétoldalas öntapadós ragasztószalag  

Gorilla Heavy Duty Mounting Black Tape Fekete 2,54cm x 1,52m
kétoldalas ragasztószalag

Cikkszám

Cikkszám

Gyűjtőcsomagolás | 6db/karton

Gyűjtőcsomagolás | 6db/karton
Szín | fekete

GORILLA GLUE RAGASZTÓSZALAGOK | TAPE

Víz és időjárásálló.  Elképesztően erős, azonnali tapadás,tartós élettartam.
Strapabíró minden időjárási helyzetben, ellenáll a nedvességnek, UV su-
gárzásnak és a szélsőséges hőmérsékletnek, soha nem sárgul meg, akár 
5kg-ot is elbír.

• Hőmérsékleti tartomány: - 40°Ctól 120°C – ig.

• Használjon 102mm ragasztószalagot 0,45kg tömegű tárgy rögzítéséhez.

• extrém erős tapadás

•  üvegtiszta

•  extrém időjárás, víz és UV álló

•  rugalmas

• hőmérsékleti tartomány: -40C-tól +120C-ig

• 1 cm-enként 0,5kg-os teherbírás
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GORILLA GLUE RAGASZTÓSZALAGOK | TAPE

3044720

3044800

105292
Gorilla WATERPROOF PATCH & SEAL TAPE 3m x 100mm
vízálló foltozó/tömítő ragasztószalag 

Gorilla Packing Tape 18m x 72mm
extra erős csomagolószalag adagolóval 

CikkszámFekete

Fehér

Cikkszám

Cikkszám

Gyűjtőcsomagolás | 3db/karton

Gyűjtőcsomagolás | 4db/karton

Gyűjtőcsomagolás | 6db/karton

• 100% vízálló, Uv-álló

• szélsőséges hőmérsékletnek ellenáll: -57C - 93C

• A Gorilla Waterproof Patch & Seal Tape egy rendkívül erős ragasztósza-
lag, amely lyukak, repedések és rések betapasztására szolgál.

Tökéletes a szivárgások azonnal javítására, a gumírozott, UV-álló hátlapot 
fel lehet hajlítani és feszíteni a felhasználás előtt, hogy így alkalmazkod-
jon a felületekhez. Extra erős tapadásásnak köszönhetően, tartósan ott is 
marad. 

Kiválóan alkalmazható nagyon sok területen pl: tetőfedés, ablakkeretek, 
csatornák, vízelvezető csövek, ponyvák, lakókocsik, pótkocsik, tavak 
bélései, medencék stb.

A teljesítmény függ a felületeken és a feltételeken. A felületeknek tiszta-
nak, sima és nem porózusnak kell lenniük. A vizet a szalag alsó részéből 
ki kell nyomni. Nem tapadhat szilikon vagy vízlepergető anyagokhoz.
Nem ajánlott nyomás alatt lévő vízrendszerek szivárgására.

• Víz és időjárásálló.  Könnyed, halk adagolás. Extra vastagságánal kö-
szönhetően egy tépéssel megbizhatan ragaszt.

• Időt és ragasztószalagot is megtakarít. Egy mozdulattal utántölthető.
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GORILLA GLUE RAGASZTÓSZALAGOK | TAPE

3044110

3044020

Gorilla Mounting Clear Tape Squares 2,5cm x 2,5cm
kristálytiszta kétoldalas öntapadó ragasztószalag  

Gorilla Tape All Weather Extreme Fekete 11méter x 48mm
extrém erős ragasztószalag 

Cikkszám

Cikkszám

Gyűjtőcsomagolás | 6x24db/karton

Gyűjtőcsomagolás | 6db/karton
Szín | fekete

Víz és időjárásálló.  Elképesztően erős, azonnali tapadás,tartós élettartam.
Strapabíró minden időjárási helyzetben, ellenáll a nedvességnek, UV su-
gárzásnak és a szélsőséges hőmérsékletnek, soha nem sárgul meg, akár 
5kg-ot is elbír.

• Hőmérsékleti tartomány: - 40°Ctól 120°C – ig.

• Használjon 102mm ragasztószalagot 0,45kg tömegű tárgy rögzítéséhez.

• extrém erős tapadás

• üvegtiszta

•  extrém időjárás, víz és UV álló

•  rugalmas

• 1 cm-enként 0,5kg-os teherbírás

• A Gorilla All-Weather Tape egy különleges ragasztószalag, amely ideális 
megoldást biztosít a kültéri javításokhoz.

• 100% Víz és időjárásálló. Butilkaucsuk ragasztó maradandó, elképesz-
tően erős tapadást biztosít, durva, egyenetlen, akár vizes, nedves felüle-
teken is.

• Extrém hidegben és melegben is működik! -17° - + 93°

• Strapabíró minden időjárási helyzetben, ellenáll a nedvességnek, UV 
sugárzásnak és a szélsőséges hőmérsékletnek. Kézzel téphető. 3 rétegű:

1.réteg  - Erős, időjárásálló bevonat, jöhet extrém hideg vagy meleg

2.réteg  - Masszív, megerősített hálós szerkezet

3.réteg  - Butilkaucsuk ragasztó, minden körélményre
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GORILLA GLUE PILLANATRAGASZTÓK

4044300

4044100

3044020

Gorilla Super Glue Pillanatragasztó 

Cikkszám

Cikkszám

Cikkszám

• nagy teljesítményű és rugalmas

•  beszáradásmentes (fém heggyel a kupakban)

• gumirészecskéket tartalmaz (rugalmasságot, törésállóságot biztosít, 
nem rideg a kötés) ezzel egyedülálló a pillanatragasztók között!

• fára, fémekre, kőre, kerámiára, műanyagokra, stb.

Ez az első pillanatragasztó, amely erősen tart akkor is, ha erős ütésnek 
van kitéve. Ezt az Impacht-Tough formula gumirészecskéi teszik lehetővé. 
Egyszerűen szorítsa össze a ragasztandó felületeket 30-60 másodpercig.

ÜTÉSELLENÁLLÓ - a parányi gumirészecskék fokozzák az ütődésellenállást, 
ragasztás után gyorsan újra használható lesz a tárgy.

BESZÁRADÁSMENTES - a forradalmi beszáradásmentes kivitel egy beépí-
tett fém tűvel elkerüli a ragasztó eldugulását.

FELHASZNÁLÓBARÁT - a megvastagított formulának köszönhetően jobban 
folyik, így könnyebben ellenőrzés alatt tartható. 30-60 másodperc alatt 
megszárad, szorítás nélkül.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET: A Gorilla Super Glue megragasztja a fát, fémet, 
kerámiát, számos műanyag fajtát, a gumit és még sok mást.

Gorilla Super Glue pillanatragasztók

Normál és Gél formutámban

• nagy teljesítményű és rugalmas
• beszáradásmentes (fém heggyel a kupakban)
• gumirészecskéket tartalmaz (rugalmasságot, törésállóságot biztosít, nem rideg a kötés)
• felhasználható: fára, fémekre, kőre, kerámiára, műanyagokra, stb.

| 10db/karton (3g-os esetén)

1 x 3g

2 x 3g

1 x 15g

| 6db/karton (15g-os esetén)

Gyűjtőcsomagolás
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GORILLA GLUE PILLANATRAGASZTÓK

4044600

4044620

4044400

Gorilla Super Glue GÉL Pillanatragasztó Cikkszám

Cikkszám

2 x 3g 

1 x 3g 

15g Cikkszám

• gél állagának köszönhetően nem folyik. 

• cseppmentes, nem folyik, nem csepeg

•  nagy teljesítményű és rugalmas

•  beszáradásmentes (fém heggyel a kupakban)

• gumirészecskéket tartalmaz (rugalmasságot, törésállóságot biztosít, 
nem rideg a kötés) ezzel egyedülálló a pillanatragasztók között!

•  fára, fémekre, kőre, kerámiára, műanyagokra, stb.

Ez az első pillanatragasztó, amely erősen tart akkor is, ha erős ütésnek 
van kitéve. Ezt az Impacht-Tough formula gumirészecskéi teszik lehetővé. 
Egyszerűen szorítsa össze a ragasztandó felületeket 30-60 másodpercig.

ÜTÉSELLENÁLLÓ - a parányi gumirészecskék fokozzák az ütődésellenállást, 
ragasztás után gyorsan újra használható lesz a tárgy.

BESZÁRADÁSMENTES - a forradalmi beszáradásmentes kivitel egy beépí-
tett fém tűvel elkerüli a ragasztó eldugulását.

FELHASZNÁLÓBARÁT - gél állagának köszönhetően könnyebben ellenőrzés 
alatt tartható. 30-60 másodperc alatt megszárad, szorítás nélkül.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET: A Gorilla Super Glue megragasztja a fát, fémet, 
kerámiát, számos műanyag fajtát, a gumit és még sok mást.

| 10db/karton (3g-os esetén)

| 6db/karton (15g-os esetén)

Gyűjtőcsomagolás

4044610Gorilla Super Glue GÉL Precíziós Pillanatragasztó 15 gramm Cikkszám

Gyűjtőcsomagolás | 6db/karton
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GORILLA GLUE PILLANATRAGASZTÓK

4044500

4044700

Gorilla Super Glue Brush & Nozzle 12gramm
ecsetes pillanatragasztó

Gorilla Super Glue Micro 5gramm
precíziós pillanatragasztó 

Cikkszám

Cikkszám

Gyűjtőcsomagolás | 6/karton

Gyűjtőcsomagolás | 6db/karton

• ecseteléssel és adagolókupakkal egyaránt felhordható.

• nagy teljesítményű és rugalmas

• beszáradásmentes (fém heggyel a kupakban)

• gumirészecskéket tartalmaz (rugalmasságot, törésállóságot biztosít, 
nem rideg a kötés) ezzel egyedülálló a pillanatragasztók között!

• fára, fémekre, kőre, kerámiára, műanyagokra, stb.

Ez az első pillanatragasztó, amely erősen tart akkor is, ha erős ütésnek 
van kitéve. Ezt az Impacht-Tough formula gumirészecskéi teszik lehetővé. 
Egyszerűen szorítsa össze a ragasztandó felületeket 30-60 másodpercig.

ÜTÉSELLENÁLLÓ - a parányi gumirészecskék fokozzák az ütődésellenállást, 
ragasztás után gyorsan újra használható lesz a tárgy.

BESZÁRADÁSMENTES - a forradalmi beszáradásmentes kivitel egy beépí-
tett fém tűvel elkerüli a ragasztó eldugulását.

FELHASZNÁLÓBARÁT - a megvastagított formulának köszönhetően jobban 
folyik, így könnyebben ellenőrzés alatt tartható. 30-60 másodperc alatt 
megszárad, szorítás nélkül.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET: A Gorilla Super Glue megragasztja a fát, fémet, 
kerámiát, számos műanyag fajtát, a gumit és még sok mást.
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GORILLA GLUE ÁLTALÁNOS RAGASZTÓK

2144000

1244400

1244001

Gorilla Contact Adhesive Clear 75gramm
kristálytiszta általános ragasztó

Gorilla Glue Clear kristálytiszta ragasztó

Cikkszám

Cikkszám

Cikkszám

Gyűjtőcsomagolás | 6/karton

A Gorilla Contact Ragasztó egy rugalmas, gyors beállítású, kristálytiszta 
ragasztó, amely erős, állandó kötést hoz létre. Festhető és vízállóvá teszi 
a projektet mind a belső, mind a külső felhasználások számára.

• Gyorsan és elképesztően erősen ragaszt,

• 100%-ig vízálló, másodpercek alatt köt, festhető, nem folyik.

• Kristálytisztára szárad és rugalmas kötést biztosít,   

• Alkalmas szinte minden felületre: gumira, üvegre, papírra, fára, kőre, 
fémre, bőrre, textilre, kerámiára és még sok másra.

• Kül- és beltérre egyaránt.

•  Elképesztően erős, D4 -100%-ig vízálló.

• Kristálytisztára szárad, nem habzik, nem dagad.

• Alkalmas szinte minden felületre: gumira, üvegre, fára, kőre, fémre, 
kerámiára és még sok másra.

• Kül- és beltérre egyaránt. Ellenáll az extrém időjárás nak is. Hézagok, 
repedések víz- és légzáró tömítésére is alkalmas.

50ml

110ml

| 5db/karton (50ml-es esetén)

| 8db/karton (110ml-es esetén)

Gyűjtőcsomagolás
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GORILLA GLUE FARAGASZTÓK

5044400

5044800

5044180

5044360

Gorilla Wood Glue Faragasztó D3

Cikkszám

Cikkszám

Cikkszám

Cikkszám

Sokrétűen alkalmazható bármilyen fafajtához. Sőt mi több, különleges 
formulájának köszönhetően vízálló, kültéren is és házon belül is ideálisan 
alkalmazható. A hagyományos faragasztókkal szemben ez a több fafajtá-
ból gyártott ragasztó erősebben és gyorsabban ragad.

•  D3 VÍZÁLLÓSÁGÚ
A próbatestnek 4 nap áztatás, 7 nap pihentetés után 8 N/mm2 szakítószi-
lárdságot kell elérnie

•  EXRÉM ERŐS
Több fafajtából gyártott, így erősebb és gyorsabban ragad

• 20 PERCES SZORÍTÁSI IDŐ
Egyedülálló, 20 perces szorítási idővel gyorsabban halad a munka

• EGYKEZES HASZNÁLAT
Egykezes nyitás-zárás a feltolható zárókupakkal

• GAZDASÁGOS
200 ml körülbelül 11m2 ragasztófelületre elegendő

• KÜLTÉRI
Kül- és beltérre egyaránt alkalmas

118ml

236ml

532ml

1Liter

| 12db/karton

| 4db/karton (1Literes esetén)

Gyűjtőcsomagolás
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GORILLA GLUE EPOXY KÉTKOMPONENSŰ RAGASZTÓ

6044000Gorilla Epoxy Gyanta Kétkomponensű 5 Perces 25ml Cikkszám

• Elképesztően erős, 100%-ig vízálló, vegyszerálló.

• Alkalmas szinte minden felületre, gumira, üvegre, fára, kőre, fémre, 
kerámiára és még sok másra, bel-és kültéren egyaránt.

• A Gorilla Epoxy kristálytisztára szárad, száradás után megmunkálható,-
polírozható, festhető, csiszolható és fúrható.

• 5 perc alatt köt, vízálló, nagy szilárdságú

•  Oldószerrel szemben ellenálló és ha egyszer megkötött nem mérgező.

• Könnyű, egyenletes eloszlás mellett extrém erős és gyors száradású.

A kétkomponensű epoxy az Impact-Tough Formulának köszönhetően 
erősebb és ütésállóbb, hogy megfeleljen a legkeményebb feladatoknak is, 
plusz: mindezt gyorsabban!

A Gorilla Epoxy 5 percen belűl köt és 90 perc elteltével a ragasztott tárgy 
kezelhetővé válik. A Gorilla Epoxy könnyedén ragaszt acélt, fát, aluminiu-
mot, kerámiát és még sok mást.
Impact-Tough Formula- hibrid technológia javítja a rugalmasságot.
Réskitőltő- kitölti a réseket, repedéseket és megtapad az egyenetlen 
felületeken is.
5 perces- elegendő időt hagy a felületek pontos illesztésére.
Az adagoló fecskendő biztosítja a komponensek egyenletes adagolását.
Oldószerellenálló! Az oldószerek nem károsítják a megkötött ragasztót 
nem károsítják tulajdonságait, kevésbé illékony és ha egyszer megkötött 
nem mérgező.

További tulajdonságok:

- Hőálló: -23°C-tól 82°C-ig
- kristálytisztára köt
- 1-5 perc idő a tökéletes illesztéshez
- oldószer és vegyszerálló
- extrém időjárásálló
- vízálló
- réskitöltő
- fémekre (acél, alumínium, öntöttvas, ötvözetek, réz, bronz)
- üvegre, műanyagokra, kőre, kerámiára és még sok másraGyűjtőcsomagolás | 10db/karton



14

GORILLA GLUE POLIURETÁN RAGASZTÓK

1044201

1044400

1044804

1044180

1044360

Gorilla Glue Original PU Poliuretán Ragasztó D4

Cikkszám

Cikkszám

Cikkszám

Cikkszám

Cikkszám

115ml

60ml

250ml

500ml

1Liter

Segítségével tartósabb kötést érhetünk el és az eredmény elképesztő. 
A Gorilla Glue megragaszt olyan anyagokat is, ahol más ragasztók már rég 
felmondták a szolgálatot. Sokoldalú, ezáltal ideális háztartásbeli javítá-
sokhoz és kreatív alkotásokhoz. 

Hőálló, ha már megszáradt nem érzékenyen a szélsőséges hőmérsékletin-
gadzásra. Száradás után megmunkálható, csiszolható, festhető.

• POLIURETÁN ALAPÚ RAGASZTÓ
Hihetetlenül erős és tartós kötés, sokoldalú felhasználási célokra

• D4 VÍZÁLLÓSÁGÚ
100% vízálló, extrém helyzetekben is megállja a helyét

• GAZDASÁGOS
A ragasztóanyag térfogata felhasználáskor 3-4-szeresére nő

• NEDVESSÉG HATÁSÁRA KÖT
A kötéshez nem kell levegő, akár víz alatt is felhasználható

• RÉSKITÖLTŐ
A terjeszkedés miatt könnyen kitölti a repedéseket, réseket

• VÍZZÁRÓ, LÉGZÁRÓ
Nem engedi át a nedvességet vagy a levegőt

• EXTRÉM IDŐJÁRÁSÁLLÓ
Kül- és beltérre egyaránt, extrém környezetben is

• MEGMUNKÁLHATÓ
Csiszolható, festhető

• SOKOLDALÚ FELHASZNÁLÁSRA
Fém, Kő, Kerámia, Beton, Fa, Üveg, Műanyagok, Hab anyagok, stb.

| 5db/karton (60ml-es esetén)

| 6db/karton (250ml-es esetén)

| 4db/karton (500ml-es esetén)

| 4db/karton (500ml-es esetén)

| 4db/karton (1Literes esetén)

Gyűjtőcsomagolás



15

GORILLA GLUE ÉPÍTÉSI RAGASZTÓK

HELYETTESÍTI az összes építőipari, szerelési és tömítőanyagot. Alkalmas 
szinte minden felületre: padló, aljzat, tükör, gipszkarton, járólap, ha-
banyagok, fa, kő, fém, márványra, kerámia, szaniterek szerelésére és 
még sok másra. Kül- és beltérre egyaránt. Ellenáll az extrém időjárásnak. 
Hézagok, repedések víz- és légzáró tömítésére is alkalmas.

Ellenáll az extrém időjárásnak. Hézagok, repedések víz- és légzáró tömítésére is alkalmas.

• A szorítási idő mindössze 30 másodperc

• Teljes száradás (terhelhetőség) 24-48 óra

• Elképesztően erős, nagy teherbírású

• 100% vízálló

• Extrém időjárásálló

• Réskitöltő: hézagok, repedések víz- és légzáró tömítésére is alkalmas

• Festhető, fúrható, megmunkálható

• Oldószermentes (tükörhöz is alkalmas)

2044000

2044300

2044400

Gorilla HEAVY DUTY GRAB 30mp 290ml
extra erős építési ragasztó

Gorilla HEAVY DUTY GRAB 30mp 80ml tubus
extra erős építési ragasztó

Gorilla GRAB CRYSTAL CLEAR 30mp 270ml
extra erős, kristálytiszta építési ragasztó

Cikkszám

Cikkszám

Cikkszám

Gyűjtőcsomagolás | 12db/karton

Gyűjtőcsomagolás | 6db/karton

Gyűjtőcsomagolás | 6db/karton

Szín | fehér

Szín | fehér

Szín | átlátszó
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GORILLA GLUE SZILIKONOK

Elképesztően gyors, örök élettartamú 100%-ig vízálló tömítő. Alkalmas 
konyhában, fürdőszobában, ablakok, ajtók, nyílászárók, csövek, lefolyók 
tömítésére. Nem festhető. Hézagok, repedések víz- és légzáró tömítésé-
re is alkalmas. Használat: Tiszta, száraz, zsír és pormentes felületekre 
ragasszon. Nyitott munkaidő: 10 perc. A legjobb eredmény érdekében 
hagyja száradni 24 óráig. Tárolás: Szobahőmérsékleten.

• Penészálló

•  Elképesztően gyors, akár 30 perc után vízálló

•  Kül- és beltéren is használható -40C-176C közötti tartományban

•  Teljes kötési idő 24 óra

•  100% vízálló

•  Sosem sárgul, zsugorodik vagy reped meg

1144100

1144000

1144300

Gorilla Sealant Clear 30perc 295ml
átlátszó szilikon tömítő

Gorilla Sealant White 30perc 295ml
fehér szilikon tömítő

Gorilla Sealant Clear 30perc 80ml Tubus
átlátszó szilikon tömítő 

Cikkszám

Cikkszám

Cikkszám

Gyűjtőcsomagolás | 12db/karton

Gyűjtőcsomagolás | 12db/karton

Gyűjtőcsomagolás | 6db/karton

Szín | átlátszó

Szín | fehér

Szín | átlátszó
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CikkszámokGORILLA RAGASZTÓSZALAGOK, TAPE

Gorilla Tape Black 11m x 48mm fekete, extra erős ragasztószalag 3044000

Gorilla Tape Black 32m x 48mm fekete extra erősragasztószalag 3044010

Gorilla Tape Tough & Wide 27m x 73mm fekete extra erős ragasztószalag 3044300

Gorilla Tape Handy Roll 9,14m x 25mm fekete extra erős ragasztószalag 3044400

Gorilla Tape Camo Terepmintás 8,2m x 48mm extra erős ragasztószalag 3044500

Gorilla Tape CRYSTAL CLEAR Repair 8,2m x 48mm vízálló kristálytiszta javítószalag 3044700

Gorilla Tape White Fehér 27m x 48mm extra erős ragasztószalag 3044600

Gorilla Tape Silver 32m x 48mm szürke extra erős ragasztószalag 3044900

Gorilla Mounting Tape kristálytiszta kétoldalas ragasztószalag 2,54cm x 1,52m 3044100

Gorilla Heavy Duty Mounting Black Tape fekete kétoldalas ragasztószalag 2,54cm x 
1,52m 3044200

Gorilla Tape Silver Szürke 11m x 48mm extra erős ragasztószalag 3044910

Gorilla Tape White Fehér 10m x 48mm extra erős ragasztószalag 3044610

Gorilla WATERPROOF PATCH & SEAL TAPE fekete 3m x 100mm Vízálló Foltozó/Tömítő 
Ragasztószalag 3044720

Gorilla Mounting Clear Tape Squares kristálytiszta kétoldalas ragasztószalag 2,5cm-es 
négyzetek 24db/csomag 3044110

Gorilla Tape All Weather Extreme fekete extrém erős ragasztószalag 11m x 48mm 3044020

Gorilla Packing Tape csomagolószalag adagolóval 18m x 72mm extra erős 3044800

Gorilla WATERPROOF PATCH & SEAL TAPE fehér 3m x 100mm vízálló foltozó/tömítő 
ragasztószalag 105292
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CikkszámokGORILLA RAGASZTÓK

EPOXY KÉTKOMPONENSŰ RAGASZTÓ

Gorilla Epoxy Gyanta Kétkomponensű 5 Perces 25ml 6044000

PILLANATRAGASZTÓK

Gorilla Super Glue pillanatragasztó 3gramm 4044300

Gorilla Super Glue pillanatragasztó 2x3gramm 4044100

Gorilla Super Glue pillanatragasztó 15gramm 4044200

Gorilla Super Glue GÉL pillanatragasztó 15gramm 4044400

Gorilla Super Glue Brush & Nozzle ecsetes pillanatragasztó 12gramm 4044500

Gorilla Super Glue GÉL pillanatragasztó 2x3gramm 4044600

Gorilla Super Glue Micro precíziós pillanatragasztó 5gramm 4044700

Gorilla Super Glue GÉL precíziós pillanatragasztó 15gramm 4044610

Gorilla Super Glue GÉL pillanatragasztó 3gramm 4044620

FARAGASZTÓK

Gorilla Wood Glue faragasztó 118ml D3 5044400

Gorilla Wood Glue faragasztó 236ml D3 5044800

Gorilla Wood Glue faragasztó 532ml D3 5044180

Gorilla Wood Glue faragasztó 1Liter D3 5044360
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CikkszámokGORILLA RAGASZTÓK

POLIURETÁN RAGASZTÓK

Gorilla Glue Original PU poliuretán ragasztó 60ml D4 1044201

Gorilla Glue Original PU poliuretán ragasztó 115ml D4 1044400

Gorilla Glue Original PU poliuretán ragasztó 250ml D4 1044804

Gorilla Glue Original PU poliuretán ragasztó 500ml D4 1044180

Gorilla Glue Original PU poliuretán ragasztó 1Liter D4 1044360

ÉPÍTÉSI RAGASZTÓK

Gorilla HEAVY DUTY GRAB extra erős építési ragasztó 30mp - 290ml 2044000

Gorilla HEAVY DUTY GRAB extra erős építési ragasztó 30mp - 80ml tubus 2044300

Gorilla GRAB CRYSTAL CLEAR Kristálytiszta Építési ragasztó 30mp - extra erős 
270ml 2044400

SZILIKONOK

Gorilla Sealant Clear Átlátszó szilikon tömítő 30perc 295ml 1144100

Gorilla Sealant White Fehér szilikon tömítő 30perc 295ml 1144000

Gorilla SEALANT CLEAR Átlátszó szilikon tömítő 30perc 80ml Tubus 1144300

ÁLTALÁNOS RAGASZTÓK

Gorilla Contact Adhesive Clear kristálytiszta általános ragasztó 75g 2144000

Gorilla Glue Clear kristálytiszta ragasztó 50ml 1244001

Gorilla Glue Clear kristálytiszta ragasztó 110ml 1244400
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BLUE DOLPHIN FESTŐ-MASZKÓLÓ SZALAGOK

DOL19

DOL25

DOL30

DOL38

DOL48

Blue Dolphin festő- maszkoló szalag sárga 

Cikkszám

Cikkszám

Cikkszám

Cikkszám

Cikkszám

25mm x 50m

19mm x 50m 

30mm x 50m

38mm x 50m

48mm x 50m

Gyűjtőcsomagolás | 48db/karton

Gyűjtőcsomagolás | 36db/karton

Gyűjtőcsomagolás | 28db/karton

Gyűjtőcsomagolás | 24db/karton

Gyűjtőcsomagolás | 24db/karton

Nagy teljesítményű festő-maszkolószalag különböző felületek ideiglenes 
lefedéséhez, védelméhez. Nyom nélkül eltávolíthatók.

Termékleírás:

• Kiváló tapadás a legtöbb típusú felületen

• Beltéri felületvédelem

•  A maszkolószalag csak átlagos ideig maradhat a felületen

Alkalmazási terület:

• Festett falak és burkolatok

• Lakozott asztalos munkák

• Fém, műanyag, üveg

• Maszkolás, csomagolás

Műszaki adatok:

• Vastagság: 110my

• Szakítószilárdság: 3,3kg kg/cm

• Szakadás előtti nyújtás: 9%

• Alkalmazási hőmérséklet tartomány: -10 és +60 között



21

BLUE DOLPHIN FESTŐ-MASZKÓLÓ SZALAGOK

DOLorange20

DOLorange50
Blue Dolphin Vakolószalag Kültéri UV álló 14 napos  

Cikkszám

Cikkszám

48mm x 20m 

48mm x 50m  

Gyűjtőcsomagolás | 24db/karton

Gyűjtőcsomagolás | 24db/karton

Gyűjtőcsomagolás | 24db/karton

Vakolószalag kültéri felújításhoz és épületfelületekhez. Magas tapadóerő, 
kitűnően tapad durva felületekhez. Időjárás- és UV-álló. Kézzel téphető, 
könnyíti a használatát. Különböző felületek ideiglenes lefedéséhez, védel-
méhez. Nyom nélkül eltávolíthatók.

• alkalmazási terület: érdes felületek, vakolatok, tégla, ablak, maszkolás, 
csomagolás

• szín: narancssárga

• csomagolás: egyesével fóliázva

• vastagság: 200my

• alkalmazási hőmérséklet tartomány: -10 és +60 között

• érzékeny felületekre – pl. tapéta és frissen festett felületek - Pontos és 
rendkívül éles festési élekhez

• nedvességálló

• 7 napos tiszta eltávolítás

• kiváló tapadás

• borotvaéles festék vonalak

•  kül-bel térre

• Termékelőnyök: 14 napig UV álló, 14 napig maradéktalanul eltávolítható,
jó kezdeti tapadás

• Alkalmazási terület: festett falak, burkolatok üveg, műanyag, fém, lako-
zott ácsmunkák

• szín: Kék

• csomagolás: Egyesével fóliázva

• vastagság: 115my

• alkalmazási hőmérséklet tartomány: -10 és +60 között

DOLsensitive

DOLblue

Blue Dolphin Sensitive festő- maszkoló szalag 38mm x 50m  

Blue Dolphin kül-beltéri kék festő- maszkoló szalag 
14napos UV-álló 48mm x 50m   

Cikkszám

Cikkszám
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BLUE DOLPHIN FESTŐ-MASZKÓLÓ SZALAGOK

Gyűjtőcsomagolás | 24db/karton

Gyűjtőcsomagolás | 36db/karton

Kézzel téphető, könnyíti a használatát. Különböző felületek ideiglenes 
lefedéséhez, védelméhez. Nyom nélkül eltávolíthatók 60 napig. 60 napig 
UV álló. Jó kezdeti tapadás.

• Alkalmazási területek: festett falak, burkolatok, üveg, műanyag, fém, 
lakozott ácsmunkák

• Szín: Kék

• Csomagolás: Egyesével fóliázva

• Alkalmazási hőmérséklet tartomány: -10 és +60 között

Kézzel téphető, könnyíti a használatát. Különböző felületek ideiglenes 
lefedéséhez, védelméhez. Nyom nélkül eltávolíthatók 30 napig.

• 30 napig UV álló

• Jó kezdeti tapadás

• Alkalmazási terület: festett falak, burkolatok, üveg, műanyag, fém, 
lakozott ácsmunkák

• Szín: Kék

• Csomagolás: Egyesével fóliázva

• Alkalmazási hőmérséklet tartomány: -10 és +60 között

DOLred50

DOLblue25

Blue Dolphin kültéri maszkoló szalag UV-álló
PIROS 60 napos 48mmx50m

Blue Dolphin kültéri festő-maszkoló szalag 
UV-álló, KÉK-30 napos 48mmx25m 

Cikkszám

Cikkszám
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BLUE DOLPHIN RAGASZTÓSZALAGOK

Szövetszalag általános felhasználásra.
Termékelőnyök: könnyen, kézzel téphető, többrétegű, erős hordozóanyag, 
átalános felhasználás.
Alkalmazási területek: rögzítés, javítás, megerősítés, csomagolás, masz-
kolás, védelem.

• Hordozóanyag: szintetikus szövet, extrudált és laminált

• Ragasztó: szintetikus gumi, gyanták

• Szín: ezüst

• Vastagság: 180my

• Alkalmazási hőmérséklet: -5 és +60 között

Duct50grey

Duct50black

Duct50white

Duct50red

Duct10grey

Blue Dolphin Duct Tape ragasztószalag szürke 
48mm x 50m 

Blue Dolphin Duct Tape ragasztószalag fekete 
48mm x 50m

Blue Dolphin Duct Tape ragasztószalag fehér 
48mm x 50m

Blue Dolphin Duct Tape ragasztószalag piros 
48mm x 50m 

Blue Dolphin Duct Tape ragasztószalag Szürke 
48mm x 10m

Cikkszám

Cikkszám

Cikkszám

Cikkszám

Cikkszám

Gyűjtőcsomagolás | 24db/karton

Gyűjtőcsomagolás | 24db/karton

Gyűjtőcsomagolás | 24db/karton

Gyűjtőcsomagolás | 24db/karton

Gyűjtőcsomagolás | 72db/karton
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BLUE DOLPHIN CSOMAGOLÓSZALAGOK

Gyűjtőcsomagolás | 36db/karton

Gyűjtőcsomagolás | 36db/karton

Dolpact

Dolpacb

Blue Dolphin csomagolószalag 48mm x 55m
transparent/átlátszó (18-1-02)  

Blue Dolphin csomagolószalag 48mm x 55mm
barna (18-2-02) 

Cikkszám

Cikkszám
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BLUE DOLPHIN KÉTOLDALAS RAGASZTÓSZALAGOK

DOLTEX5

DOLTEX10

DOLTEX25

Blue Dolphin kétoldalas, textílerősített ragasztószalag  

Cikkszám

Cikkszám

Cikkszám

50mm x 5m

50mm x 10m 

50mm x 25m  

• Általános felhasználásra alkalmas, szőnyegek ragasztásához

• Kétoldalas, strapabíró

• Alkalmazási Területek: rögzítés, padlóburkolat, padlófelület, padló-
szőnyegek

• Alkalmazási hőmérséklet: -5 és +60 között

• Általános felhasználásra, szőnyegek ragasztásához

• tükör ragasztására

• kétoldalas

• trapabíró

• Alkalmazási Területek: rögzítés

• Alkalmazási hőmérséklet: -5 és +60 között

• Általános Felhasználásra, szőnyegek ragasztásához

• Kétoldalas

• Alkalmazási Területek: rögzítés, padlóburkolat, padlófelület, padló-
szőnyegek

44db/karton

24db/karton

48db/karton

Gyűjtőcsomagolás

Gyűjtőcsomagolás

Gyűjtőcsomagolás

DOLfoam

DOLfoammin

Blue Dolphin Foam Tape 
szivacsos kétoldalas ragasztószalag  

Cikkszám

Cikkszám

19mm x 5m

19mm x 1,5m 

DOLppBlue Dolphin kétoldalas PP 50mm x 25m
polipropilén ragasztószalag

Cikkszám

Gyűjtőcsomagolás | 24db/karton
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BLUE DOLPHIN GIPSZKARTON HÉZAGERŐSÍTŐ SZALAGOK

Blue Dolphin rácsos szalag gipszkartonhoz 48mm x 20m 
öntapadós 10-1-02

Blue Dolphin rácsos szalag gipszkartonhoz 48mm x 90m
öntapadós 10-1-04 

Blue Dolphin rácsos szalag gipszkartonhoz 100mm x 20m 
öntapadós 10-1-06 

Blue Dolphin rácsos szalag gipszkartonhoz 150mm x 20m
öntapadós 10-1-07-EN  EAN:5907758504420

Blue Dolphin rácsos szalag gipszkartonhoz 150mm x 20m
öntapadós 10-1-03 

Blue Dolphin üvegszövetes szalag gipszkartonhoz 50mm x 25m

Cikkszám

Cikkszám

Cikkszám

Cikkszám

Cikkszám

Cikkszám

Gyűjtőcsomagolás | 60db/karton

Gyűjtőcsomagolás | 24db/karton

Gyűjtőcsomagolás | 30db/karton

Gyűjtőcsomagolás | 24db/karton

Gyűjtőcsomagolás | 36db/karton

Gyűjtőcsomagolás | 40db/karton

GIP20

GIP90

GIP100

GIP150

GIP45

Tissue

Az öntapadós műanyagháló a gipszkarton gyorsabb hézagolását teszi 
lehetővé. Szárazon felragaszthatjuk, mivel öntapadós.

Az üvegszövetes erősítőcsík a nem túl nagy igénybevételű gipszkarton 
szerkezetek hézagolására alkalmas szalag, amely meggátolja, hogy repe-
dések keletkezzenek.
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BLUE DOPHIN ALUSZALAGOK

ALU10

ALU25

DOLALU50

Blue Dolphin Aluminium szalag, 18my vastag (szilikon önhordozón)

Cikkszám

Cikkszám

Cikkszám

50mm x 10m

50mm x 25m

50mm x 50m

Az aluminium ragasztószalag ellenáll hőnek, hőingadozásnak, alkalmas az 
alumium anyagok állandó kötésére, például csőszigetelések, hőszigetelé-
sek aluminum fóliázásához. Bármilyen felületű fémek javításához, fedésé-
hez, rögzítéséhez és szigeteléshez.

Hőállóság +120 C-ig.

72db/karton

30db/karton

30db/karton

Gyűjtőcsomagolás

Gyűjtőcsomagolás

Gyűjtőcsomagolás



28

BLUE DOLPHIN STRETCH FÓLIA, RAKLAP FÓLIA

DOLSF1

DOLSFM

DOLSF1_clear

DOLSFM_UT

Blue Dolphin fekete stretch streccs raklap fólia 
1kg-os, 500mm x 1kg

Blue Dolphin mini kézi stretch streccs raklap fólia 
átlátszó, műanyag felhordó nyéllel 100mm x 0,2 kg

Blue Dolphin átlátszó stretch streccs raklap fólia
1kg-os, 500mm x 1kg 

Blue Dolphin mini kézi stretch streccs raklap fólia 
átlátszó, UTÁNTÖLTŐ, 100mm x 0,2 kg

Cikkszám

Cikkszám

Cikkszám

Cikkszám

• Erős, tapadós fólia a raklapok használatának alapvető eszköze.

• Szélesség: 0,5 m, vastagság: kb. 23 mikron

• Tekercs súlya: 1,2 kg (fólia 1kg, cséve: 0,2 kg)

• Megvédi a termékeket a nedvességtől, segít összefogni az árut, meg-
könnyítve annak szállítását.

• Kötegeléshez, rögzítéshez, szigeteléshez és kötözéshez kiválóan alkal-
mas.

• Könnyű kezelni és gazdaságos.

• Tekercs súlya: 0,3 kg (fólia 0,2kg, cséve, felhordó nyél: 0,01 kg)

• Vastagság: kb. 20 mikron

• Erős, tapadós fólia a raklapok használatának alapvető eszköze.

• Szélesség: 0,5 m, vastagság: kb. 23 mikron

• Tekercs súlya: 1,2 kg (fólia 1kg, cséve: 0,2 kg)

• Megvédi a termékeket a nedvességtől, segít összefogni az árut, meg-
könnyítve annak szállítását.

• Kötegeléshez, rögzítéshez, szigeteléshez és kötözéshez kiválóan alkal-
mas.

• Könnyű kezelni és gazdaságos.

• Szélesség: 100 mm, vastagság: kb. 20 mikron

• Tekercs súlya: 0,22 kg (fólia 0,2kg, cséve: 0,02 kg)

Gyűjtőcsomagolás | 6db/karton

Gyűjtőcsomagolás | 6db/karton

Gyűjtőcsomagolás | 6db/karton

Gyűjtőcsomagolás | 36db/karton
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BLUE DOLPHIN TAKARÓFÓLIA

TAK15

TAK50

Blue Dolphin takarófólia, lépésálló 15my 4m x 5m 

Blue Dolphin takarófólia, extra vastag 50my 
létrázható 4m x 5m  

Cikkszám

Cikkszám

Gyűjtőcsomagolás | 20db/karton

Gyűjtőcsomagolás | 8db/karton



30

CikkszámokBLUE DOLPHIN TERMÉKEK 

FESTŐ-MASZKÓLÓ SZALAGOK

Blue Dolphin festő- maszkoló szalag 19mm x 50m sárga 48db/karton DOL19

Blue Dolphin festő- maszkoló szalag 25mm x 50m sárga 36db/karton DOL25

Blue Dolphin festő- maszkoló szalag 30mm x 50m sárga 28db/karton DOL30

Blue Dolphin festő- maszkoló szalag 38mm x 50m sárga 24db/karton DOL38

Blue Dolphin festő- maszkoló szalag 48mm x 50m sárga 24db/karton DOL48

Blue Dolphin vakolószalag kültéri UV álló 14 napos 48mm x 20m DOLorange20

Blue Dolphin Sensitive festő- maszkoló szalag 38mm x 50m DOLsensitive

Blue Dolphin kül-beltéri kék festő- maszkoló szalag 14napos UV-álló 48mm x 50m DOLblue

Blue Dolphin vakolószalag kültéri UV álló 14 napos 48mm x 50m DOLorange50

Blue Dolphin kültéri maszkoló szalag UV-álló, PIROS 60 napos, 48mmx50m DOLred50

Blue Dolphin kültéri festő-maszkoló szalag UV-álló, KÉK-30 napos, 48mmx25m DOLblue25

CSOMAGOLÓSZALAGOK

Blue Dolphin csomagolószalag transparent/átlátszó (18-1-02) 48mmX55m 36db/karton Dolpact

Blue Dolphin csomagolószalag barna (18-2-02) 48mmX55m 36db/karton Dolpacb
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CikkszámokBLUE DOLPHIN TERMÉKEK 

RAGASZTÓSZALAG, DUCT TAPE

Blue Dolphin Duct Tape ragasztószalag szürke 48mm x 50m Duct50grey

Blue Dolphin Duct Tape ragasztószalag Fekete 48mm x 50m Duct50black

Blue Dolphin Duct Tape ragasztószalag Fehér 48mm x 50m Duct50white

Blue Dolphin Duct Tape ragasztószalag Piros 48mm x 50m Duct50red

Blue Dolphin Duct Tape ragasztószalag Szürke 48mm x 10m Duct10grey

KÉTOLDALAS RAGASZTÓSZALAGOK

Blue Dolphin kétoldalas, textílerősített ragasztószalag 50mm x 5m DOLTEX5

Blue Dolphin kétoldalas, textílerősített ragasztószalag 50mm x 10m DOLTEX10

Blue Dolphin kétoldalas, textílerősített ragasztószalag 50mm x 25m DOLTEX25

Blue Dolphin Foam Tape szivacsos kétoldalas ragasztószalag 19mmX5m DOLfoam

Blue Dolphin kétoldalas PP Polipropilén ragasztószalag 50mm x 25m DOLpp

Blue Dolphin Foam Tape szivacsos kétoldalas ragasztószalag 19mmX1,5m DOLfoammin

TAKARÓFÓLIA

Blue Dolphin takarófólia, lépésálló 15my 4m*5m 20db/karton TAK15

Blue Dolphin takarófólia, extra vastag 50my, létrázható 4m x 5m 8db/karton TAK50
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CikkszámokBLUE DOLPHIN TERMÉKEK 

GIPSZKARTON HÉZAGERŐSÍTŐ SZALAGOK 

Blue Dolphin rácsos szalag gipszkartonhoz, öntapadós 48mm*20m 60db/karton 10-
1-02 GIP20

Blue Dolphin rácsos szalag gipszkartonhoz, öntapadós 48mm*90m 24db/karton 10-
1-04 GIP90

Blue Dolphin rácsos szalag gipszkartonhoz, öntapadós 100mm*20m 30db/karton 
10-1-06 GIP100

Blue Dolphin rácsos szalag gipszkartonhoz,öntapadós 150mm*20m (24db/karton) 
10-1-07-EN EAN:5907758504420 GIP150

Blue Dolphin üvegszövetes szalag gipszkartonhoz 50mmX25m 40db/karton Tissue

Blue Dolphin rácsos szalag gipszkartonhoz, öntapadós 48mm*45m 36db/karton 10-
1-03 GIP45

ALUSZALAG

Blue Dolphin Aluminium szalag, 18my vastag (szilikon önhordozón) 50mmX10m ALU10

Blue Dolphin Aluminium szalag, 18my vastag (szilikon önhordozón) 50mmX25m ALU25

Blue Dolphin Aluminium szalag, 18my vastag (szilikon önhordozón) 50mmX50m DOLALU50

STRETCH FÓLIA, RAKLAP FÓLIA

Blue Dolphin fekete stretch streccs raklap fólia, 1kg-os, 500mm x 1kg DOLSF1

Blue Dolphin mini kézi stretch streccs raklap fólia, átlátszó, műanyag adagolóval, 
100mm x 0,2 kg DOLSFM

Blue Dolphin átlátszó stretch streccs raklap fólia, 1kg-os, 500mm x 1kg DOLSF1_clear

Blue Dolphin mini kézi stretch streccs raklap fólia, átlátszó, UTÁNTÖLTŐ, 100mm x 
0,2 kg DOLSFM_UT



33

Cikkszám

•  Fémgőzölt, egyoldalas ragasztószalag, BOPP fólia.

• Fényes, csillogóan fém színű öntapadó fólia.

• Légtechnikai vezetékek illesztéseinek légzárására, hőtükrös szige-
telések összekapcsolására, egyéb célokra.

Alkalmazása legfőképpen

• szellőztető és légkondicionáló csatornák illesztéseinél

• alukasírozott üveg/ásványgyapot szigetelések összeragasztásához

• Használják ezen kívül díszítésre,  dekorációs célokra, autóiparban, 
stb.

FEM4850

ALU50

EURO TAPE TERMÉKEK

Fémgőzölt öntapadó szalag 48mmX50m 

Gyűjtőcsomagolás | 90db/karton
Méret                     | 48mm x 50m

Euro Tape Aluszalag 50mm/50m 30my vastag

Gyűjtőcsomagolás | 24db/karton

• Öntapadó ALUSZALAG

• szilikonpapír hordozófólián

• 30mycron

• 50mm x 50m

• ezüst színű

Cikkszám
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EURO TAPE TERMÉKEK

kord33s

EuroTape Kordon ragasztószalag (jelölőszalag) 48mmX33m sárga/fekete

Cikkszám36db/karton

EuroTape Kordon ragasztószalag (jelölőszalag) 48mmX33m piros/fehér

Cikkszám36db/karton kord33p

kord100p

EuroTape Kordonszalag (jelölőszalag) piros/fehér 75mmX100m

Cikkszám24db/karton

kord250

EuroTape Kordonszalag (jelölőszalag) piros/fehér 75mmX250m

Cikkszám8db/karton

EuroTape Kordonszalag (jelölőszalag) sárga/fekete 75mmX100m

Cikkszám24db/karton kord100s
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EMS TERMÉKEK - MENET-ÉS CSAVARRÖGZÍTŐK

• Csavarrögzítő, gyenge, alacsony oldási szilárdsággal,ezáltal lehe-
tővé válik a könnyü szerelhetőség és utánállítás.

• Felhasználás: pl. precíziós beállító csavarokhoz, rezgések és olajszi-
várgás megszüntetésére

• Használható kis szilárdságú fémeken, például alumíniumon és 
sárgarézen, melyek szétszerelés közben sérülhetnek, eltörhetnek.

• A termék minden felületen megköt, beleértve a passzív felületeket 
is, mint például rozsdamentes acél, alumínium, bevonattal ellátott 
felületek.

• Alkalmazható ipari olajokkal enyhén szennyezett felületeken, mint 
pl. motorolaj, korrózióvédő olaj, vágóolaj.

EMSTL22EMS Force TL-22 kis szilárdságú csavarrögzítő 15ml 

Gyűjtőcsomagolás | 24db/karton

Cikkszám

• Közepes szilárdságú csavarrögzítő, mellyel a csavarbiztosítási 
feladatok mintegy 80 %- a megoldható. Normál kéziszerszámokkal 
szétszerelhető.

• Rozsdamentes és passzívált csavarokhoz, azok szállítási álla-
potában, zsírtalanítás nélkül is felhasználható. Nagyon jó kémiai 
ellenállóképességgel rendelkezik.

• Viszonylag alacsony hőmérsékleten is jól keményedik. 

• Megakadályozza az összeszerelt alkatrészek korrózióját.

• A termék tixotróp jellege megakadályozza a lefolyást, csöpögést 
és az összeszerelést követő vándorlást.

 

EMSTL43CikkszámEMS Force TL-43 közepes szilárdságú csavarrögzítő 15ml  

Gyűjtőcsomagolás | 24db/karton

Szín | lila

Szín | kék
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EMS TERMÉKEK - MENET-ÉS CSAVARRÖGZÍTŐK

• Nagy szilárdságú csavarrögzítő erősen igénybevett csavarkötések-
hez, amelyeket normál esetben egyáltalán nem kell szétszerelni.

• A termék tartósan, nagy szilárdsággal rögzíti azokat a meneteket, 
melyek nem lazulhatnak meg.

• Minden felületen megköt.

• Ezen túlmenően alkalmas csapok és csapágyak nagyszilárdságú 
rögzítésére is.

EMSTL70EMS Force TL-70 nagy szilárdságú csavarrögzítő 15ml 

Gyűjtőcsomagolás | 24db/karton

Cikkszám

EMS5543CikkszámEMS Force 5543 menetrögzítő, cső tömítőanyag 15ml   

Gyűjtőcsomagolás | 24db/karton

• 100% szivárgásmentes tömítő megoldás fém menetes csatlakozá-
sokhoz 

• Közepes vizkozitásű, közepes szilárdságú, eltávolítható, könnyen 
kezelhető cső tömítőanyag.

• Olajálló, oldószermentes, nem csöpög.

• Az alkalmazás utás is egyenlestesen 7bar nyomást biztosít. 
Ha teljesen kikeményedik, lezárja a cső feltörési nyomását (pl: 
10000psi/700bar) Felhordás után sokáig megállja a szilárdságát és 
a tömítettségét ütések és rezgések ellen.

- Nagyon nagy kötési sebesség még hideg hőmérsékleten is (<0 ° C)

- könnyen alkalmazható

- tökéletesen tömít

- költséghatékony

- könnyű eltávolítani kéziszerszámokkal

- nagyon gyors

- ellenáll az oldószereknek

H-típusú, vastag fémszálas csatlakozásokhoz a TSE EN 751-1 
szabvány szerint.

Szorosan illeszkedő fémcsövekhez ajánljuk, 
ahol mindenféle víz, olaj, zsír és akár 
sok vegyi anyag halad át. Alkalmazható 
nyomástartó edények, légkompresszorok, 
hidraulikus rendszerek és tartályok közös 
részei összeszerelésére, valamint olyan 
területeken, ahol rezgés elleni rezisztencia 
szükséges.

Szín | zöld

Szín | kék
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EMS TERMÉKEK - MENET-ÉS CSAVARRÖGZÍTŐK

• Csavarrögzítő, gyenge, alacsony oldási szilárdsággal,ezáltal lehe-
tővé válik a könnyü szerelhetőség és utánállítás.

• Felhasználás: pl. precíziós beállító csavarokhoz, rezgések és olajszi-
várgás megszüntetésére

• Használható kis szilárdságú fémeken, például alumíniumon és 
sárgarézen, melyek szétszerelés közben sérülhetnek, eltörhetnek.

• A termék minden felületen megköt, beleértve a passzív felületeket 
is, mint például rozsdamentes acél, alumínium, bevonattal ellátott 
felületek.

• Alkalmazható ipari olajokkal enyhén szennyezett felületeken, mint 
pl. motorolaj, korrózióvédő olaj, vágóolaj.

EMSTL2250EMS Force TL-22 kis szilárdságú csavarrögzítő 50ml  Cikkszám

• Közepes szilárdságú csavarrögzítő, mellyel a csavarbiztosítási 
feladatok mintegy 80 %- a megoldható. Normál kéziszerszámokkal 
szétszerelhető.

• Rozsdamentes és passzívált csavarokhoz, azok szállítási álla-
potában, zsírtalanítás nélkül is felhasználható. Nagyon jó kémiai 
ellenállóképességgel rendelkezik.

• Viszonylag alacsony hőmérsékleten is jól keményedik. 

• Megakadályozza az összeszerelt alkatrészek korrózióját.

• A termék tixotróp jellege megakadályozza a lefolyást, csöpögést 
és az összeszerelést követő vándorlást.

 

EMS Force TL-43 közepes szilárdságú csavarrögzítő 50ml   

Hőállóság | -50°C to 150°C

EMSTL4350Cikkszám

Szín | lila

Szín | kék
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EMS TERMÉKEK - MENET-ÉS CSAVARRÖGZÍTŐK

• Nagy szilárdságú csavarrögzítő erősen igénybevett csavarkötések-
hez, amelyeket normál esetben egyáltalán nem kell szétszerelni.

• A termék tartósan, nagy szilárdsággal rögzíti azokat a meneteket, 
melyek nem lazulhatnak meg.

• Minden felületen megköt.

• Ezen túlmenően alkalmas csapok és csapágyak nagyszilárdságú 
rögzítésére is.

EMSTL7050EMS Force TL-70 nagy szilárdságú csavarrögzítő 50ml Cikkszám

EMS5815CikkszámEMS FORCE 58-15 kétkomponensű epoxy gyanta 2kg

Hőállóság | -50°C to 180°C

Hőállóság | -40°C to 120°C

Szín | átlátszó

• 1 kg Edző és 1kg Gyanta

• Az EMS FORCE® 58-15 egy lassan kikeményedő, általános célú 
öntőgyanta / bevonógyanta.

• Kemény, merev kötést/bevonatot alkot.

Szín | zöld
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Megváltozott a csomagolás!

A mai napig egyedülálló felülettisztító:

• 90%-ban természetes, növényi nyersanyagokból áll, ezért teljesen
ártalmatlan a környezetre és az emberre, nem mérgező, nem káros, 
nem rákkeltő, nem mar és nem irritáló, nem bocsájt ki gőzöket, 
valamint nem ártalmas a bőrrel való érintkezés esetén sem.

• Rendkívül hatékony: Már 15 perc elegendő akril festék, lakk 
oldásához!

• Használható: festékek, lazúrok, lakkok, ragasztók, szőnyeg, linó-
leum, parketta, csempe-ragasztók, falburkolat ragasztók, szilikon, 
tömítések és még sok más eltávolítására.

• Gél formájának köszönhetően nem folyik ezért akár függőleges 
felületeken is használható.

• Működési idő: Festék, lakk, lazúr: 15-30 perc. Háztartási és 
műszaki ragasztók: 1 óra.

• Szőnyeg,  linóleum, parketta, szilikon: 2 óra

• Csempe-ragasztók, falburkolat ragasztók, üvegszál: 5 óra

• Nem szárad meg és nem párolog. Akár 72 órán át dolgozhatunk.

DÉCAP + GEL EXPRESS - RAGASZTÓ ÉS FESTÉKELTÁVOLÍTÓ
Décap + Gel Express Décapant 
ragasztó és festékeltávolító GÉL felületkezelő 500ml

Gyűjtőcsomagolás | 4db/karton

Alkalmazása

• Használat előtt rázza fel!

• A szórófej segítségével (Figyelem! 3 funk-
ciós szórófej!)  egyenletesen fel tudjuk vinni 
a felületre, ha szükséges használjunk ecsetet.

• A Décap Expressz Gél akár 72 órán át is 
kifejtheti hatását, ami lehetővé teszi, hogy 
egyszerre akár több réteget is feloldjon.

• Minél több ideig van a felületen, annál köny-
nyebben fejti ki oldó hatását és annál optimá-
lisabb a hatásfoka (6m2/L).

• Már az oldandó réteg megpuhulásától 
kezdve, az egészet egy spatulával vagy egy 
kaparóval kell eltávolítani.

11052263Cikkszám
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KAFUTER TERMÉKEK

• Speciális fémhegesztő ragasztó, réz, vas, fém, alumínium, rozsda-
mentes acél ragasztására.

• Hosszú ideig ellenáll víznek, lúgnak, savnak, motorolajnak, 
benzinnek.

• Alkalmas csővezetékek, fémtartályok, víztartályok, üzemanyagtar-
tályok, szerszámok javítására.

• A teljes kötés 24 óra után csiszolható, fúrható és marható, olaj és 
vegyszerálló.

K964KAFUTER® Metal Weld Glue K964 
kétkomponensűfémhegesztő ragasztó 50g 

Cikkszám

• A felhasználási területekhez tartozik a nem szerkezeti jellegű hibák 
kijavítása, repedések szivárgások tömítése tartályokon, öntött 
alkatrészeken, acélöntvényeken, tankok, tárolók vagy hengeres 
dobok, lyukak vagy hiányos fúrások javítása tömítés és a törött élek 
javítása.

• Minden fém felületen jól ragad, fémszerű anyaggá köt, nagy 
keménységű és 150°C-ig hőálló.

• A termék jellegzetessége, hogy kiválóan ellenáll az olajjal, benzin-
nel, vízzel és sok más vegyszerrel szemben.

 

K9119CikkszámKAFUTER® Metal Repair Epoxy Putty K9119
kétkomponensű acéltöltésű epoxy gitt 100g  

Szín | szürke

Szín | szürke
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O’KEEFFE’S KÉZÁPOLÓ TERMÉKEK • teljesen illatmentes

• extrém hidratáló hatás

• könnyű, nem zsíros összetétel

• hipoallergén

• garantált, látványos eredmény

Az O’Keeffe’s Working Hands elképesztően hatékony, intenzív, 
hidratáló kézkrém erősen száraz, akár érdes, kirepedezett kezekre. 
Az illatmentes, egyedülálló összetételének köszönhetően természe-
tesen hidratálja bőrünket, szabályozva annak pH értékét így növelve 
hidratáltságát.

O’Keeffe’s Working Hands hidratáló kézkrém Jar tégelyes 96g   

O’Keeffe’s Working Hands Tube kézápoló krém   

7044001

7144001

7144101

Cikkszám

Cikkszám85g

60g Cikkszám

Gyüjtőcsomagolás | 6db/karton

Gyüjtőcsomagolás | 5db/karton
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O’KEEFFE’S LÁBÁPOLÓ TERMÉKEK

O’Keeffe’s for Healthy Feet Jar lábápoló krém 91g

O’Keeffe’s for Healthy Feet Jar lábápoló krém 91g

O’Keeffe’s for Healthy Feet Tube lábápoló krém

8044001

8144201

8144001

8144101

Cikkszám

Cikkszám

Cikkszám

Cikkszám

Gyüjtőcsomagolás | 6db/karton

Gyüjtőcsomagolás | 6db/karton

Gyüjtőcsomagolás | 5db/karton

Az O’Keeffe’s Healthy Feet egy elképesztően hatékony, 
intenzív, hidratáló lábkrém erősen száraz, akár érdes, 
kirepedezett lábakra, sarkakra. Az illatmentes, egye-
dülálló összetételének köszönhetően természetesen 
hidratálja bőrünket, szabályozva annak pH értékét így 
növelve hidratáltságát.

Az O’Keeffe’s Healthy Feet EXFOLIATING elképesztően 
hatékony, intenzív, hámlasztó és hidratáló lábkrém 
egyben, amely hidratálja puhítja és helyrehozza a rend-
kívűl száraz, akár érdes, kirepedezett lábakat. 

• Puhább lábak már az első használattól

• Garantált megkönnyebbülés

• Nem zsíros, hipoallergén formula

• Biztonságos cukorbetegek számára is

85g

60g
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O’KEEFFE’S TESTÁPOLÓ TERMÉKEK

O’Keeffe’s Skin Repair Pump testápoló 325ml

O’Keeffe’s Skin Repair Tube testápoló

8544001

8544101

8544201

Cikkszám

Cikkszám

Cikkszám

Gyüjtőcsomagolás | 5db/karton

Gyüjtőcsomagolás | 8db/karton

O’keeffe’s Skin Repair koncentrált, rendkívül hatékony 
testápoló, amely gyógyítja a száraz, viszkető bőrt. Illa-
tanyag-mentes, gyorsan beszívódik és nem hagy zsíros 
érzetet maga után. 

• Naponta történő alkalmazása esetén az O’Keeffe’s tes-
tápoló klinikailag bizonyítottan:

• Azonnali enyhülést hoz bőrének.

• 48 órát tartó puhább és simább bőr érzetét nyújtja.

• Segít megelőzni a  száraz, viszkető bőrrel kapcsolatos 
tüneteket.

• Hipoallergén.

• BIZTONSÁGOSAN használhatják CUKORBETEGEK is.

• Használható EKCÉMÁS és PIKKELYSÖMÖRÖS bőrön is.

190ml

80ml



44

O’KEEFFE’S AJAKÁPOLÓ TERMÉKEK

O’Keeffe’s Lip Repair ajakápoló stift 4,2g

O’Keeffe’s Lip Repair Cooling ajakápoló stift 4,2g

O’keeffe’s Lip Repair & Protect SPF 15 Ajakápoló stift 4,2g

8044001

7544201

7544301

Cikkszám

Cikkszám

Cikkszám

Gyüjtőcsomagolás | 6db/karton

Gyüjtőcsomagolás | 6db/karton

Gyüjtőcsomagolás | 6db/karton

O’keeffe’s Lip Repair intenzív, rendkívül hatékony 
ajakápoló, amely intenzív és hosszan tartó hidratálást 
biztosít. Matt fényű, illatanyag-mentes, gyorsan be-
szívódik és nem hagy zsíros érzetet maga után csak 
puha és selymes ajkakat. Naponta történő alkalmazása 
esetén az O’Keeffe’s ajakápoló klinikailag bizonyítottan:

• Azonnali könnyed, lágy érzetet nyújt.

• Intenzív és hosszan tartó hidratálást biztosít.

• Védi ajkait a  szárazságtól, még étkezés közben is.

• Hipoallergén.

Matt fényű, illatanyag-mentes, gyorsan beszívódik és 
nem hagy zsíros érzetet maga után csak puha és sely-
mes ajkakat, 15-ös napvédő faktorral, vízálló védelmet 
nyújt az UVA és UVB sugarak káros hatásával szemben. 
Naponta történő alkalmazása esetén az O’Keeffe’s aja-
kápoló klinikailag bizonyítottan:

• Azonnali könnyed, lágy érzetet nyújt.

•  Intenzív és hosszan tartó hidratálást biztosít.

• Védi ajkait a szárazságtól, még étkezés közben is.
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O’KEEFFE’S AJAKÁPOLÓ TERMÉKEK

O’Keeffe’s Lip Repair ajakápoló stift 4,2g

O’Keeffe’s Lip Repair Cooling ajakápoló tubus 8g

O’Keeffe’s Lip Repair Cooling ajakápoló tubus 8g

7544310

7644201

7644001

Cikkszám

Cikkszám

Cikkszám

Gyüjtőcsomagolás | 12db/karton

Gyüjtőcsomagolás | 6db/karton

Gyüjtőcsomagolás | 6db/karton

Ahol más termékek csak egy vagy kétféle bőrkondici-
onálót tartalmaznak, az Overnight ajakbalzsamban 7 
kondicionáló található. Ez több mély kondicionáló olajat 
jelent, amely a legszárazabb ajkakat is megnyugtatja 
és hidratálja Éjszakánként történő alkalmazása esetén 
az O’Keeffe’s ajakápoló klinikailag bizonyította

O’keeffe’s Lip Repair Cooling Relief intenzív, rendkívül 
hatékony ajakápoló, amely intenzív és hosszan tartó 
hidratálást biztosít. Matt fényű, hűsítő érzést nyújt, 
gyorsan beszívódik és nem hagy zsíros érzetet maga 
után csak puha és selymes ajkakat.

• Azonnali könnyed, lágy érzetet nyújt.

• Intenzív és hosszan tartó hidratálást biztosít.

• Védi ajkait a  szárazságtól, még étkezés közben is.

• Hipoallergén.
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CikkszámokO’KEEFFE’S TERMÉKEK

O’KEEFFE’S KÉZÁPOLÓ TERMÉKEK 

O’Keeffe’s Working Hands hidratáló kézkrém Jar tégelyes 96g 7044001

O’Keeffe’s Working Hands Tube kézápoló krém 85g 7144001

O’Keeffe’s Hands Tube kézápoló krém 60g 7144101

O’KEEFFE’S LÁBÁPOLÓ TERMÉKEK

O’Keeffe’s for Healthy Feet Jar lábápoló krém 91g 8044001

O’Keeffe’s for Healthy Feet Tube lábápoló krém 85g 8144001

O'Keeffe's for Healthy Feet Tube lábápoló krém 60g 8144101

O'Keeffe's for Healthy Feet EXFOLIATING Tube hámlasztó és hidratáló lábkrém 85g 8144201

O’KEEFFE’S TESTÁPOLÓ TERMÉKEK

O’Keeffe’s Skin Repair Tube testápoló 190ml 8544101

O’Keeffe’s Skin Repair Pump testápoló 325ml 8544001

O’Keeffe’s Skin Repair Tube testápoló 80ml 8544201
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CikkszámokO’KEEFFE’S TERMÉKEK

O’KEEFFE’S AJAKÁPOLÓ TERMÉKEK 

O’Keeffe’s Lip Repair ajakápoló stift 4,2g 7544001

O’Keeffe’s O’Keeffe’s Lip Repair Cooling ajakápoló stift 4,2g 7544201

O’keeffe’s Lip Repair & Protect SPF 15 ajakápoló stift 4,2g 7544301

O’Keeffe’s Lip Repair Cooling ajakápoló tubus 8g 7644201

O’Keeffe’s Lip Repair ajakápoló tubus 8g 7644001

O’Keeffe’s Lip Repair Overnight éjszakai ajakápoló 7g 7544310
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