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ADEZIV DE MONTAJ
LA COLLA AMERICANA®

Descriere
Cartuș
Tub
Descriere Blister
Cutie
Cutie
Găletușă
Găletușă
Expozant NEW
DIAMANT
Exposant NEW
MIDI

Conținut
450 g
200 g
90 g
300 g
800 g
2 kg
4,5 kg

Cod produs
57.500.001
57.505.001
57.510.001
57.515.001
57.520.001
57.523.001
57.525.001

Ambalaj bucăți
15
24
16
20
16
6
2

Cod EAN
8 005860 575004
8 005860 575059
8 005860 575103
8 005860 575158
8 005860 575202
8 005860 575233
8 005860 575257

p. 214

57.493.001

1

-

p.178

57.494.001

1

-

GOLD●FIX●ONE®

adeziv sigilant transparent cristalin, pentru toate lipirile, asamblările,
pentru sigilări şi îmbinări.

GOLD●FIX●ONE® este adeziv şi sigilant cu o putere nelimitată în
timp ( inalterabil de-a lungul mai multor decenii), şi în spaţiu (controlează
instabilitatea dimensională a elementelor).
GOLD●FIX●ONE® este transparent cristalin.
Este ideal pentru toate materialele de uz important: piatră, marmură,
granit, cărămidă, beton, tâmplărie, oglinzi, sticlă, ceramică, porţelan,
plumb, oţel, tablă galvanizată, cupru, aluminiu, MDF, gips-carton, plută,
lemn, policarbonat, PVC rigid, ABS, polistiren, metacril, suporturi emailate.
GOLD●FIX●ONE® Se intareste in contact cu umiditatea din
atmosfera,formand o etanşare elastică,adezivă.
Se poate vopsi cu vopsele lavabile, este inodor, antimucegai.
GOLD●FIX●ONE® are o aderenţă optimă inclusiv pe suprafeţe umede,
rezistenţă excelentă la razele UV şi la agenţii atmosferici; rezistă la vibraţii.

un produs unic pentru fixare şi sigilare.
ADEZIVUL LA COLLA AMERICANA® este în acelaşi timp
UN ADEZIV PUTERNIC şi UN SIGILANT OPTIM.
ADEZIVUL LA COLLA AMERICANA® lipeşte şi
asamblează puternic toate materialele de uz important:
lemn, ţesături, piele, polistiren expandat, aproape orice tip de
plastic, sticlă, fibră de sticlă, cauciuc, MDF, tencuieli, metale,
mochete, linoleum, gips si ghipscarton, capse, placi de gresie
şi altele. Aderă imediat, piesele putând fi repoziţionate timp
de 10-20 minute, manevrabile după 1-2 ore, pot fi prelucrate
cu freza, gaurite, şi în general se pot spăla după 24-48 de
ore. În cazul materialelor neporoase, timpul se va dubla. Nu
necesită nici o prindere tip menghină sau rulou, dacă nu se
află în prezenţa materialelor grele.
ADEZIVUL LA COLLA AMERICANA® sigilează perfect în
cele mai frecvente situaţii: grupuri sanitare, cabine de duş,
chiuvete, piese, din sticlă şi tâmplărie, ferestre, uşi, fisuri,
jgheaburi, chesoane, persiene, racorduri hornuri şi antene,
ferestre de mansarde, lucarne şi altele. Optim pentru
aplicarea oglinzilor (nu atacă patina).
ADEZIVUL LA COLLA AMERICANA® se aplică inclusiv pe
suprafeţe umede. Formează pelicula superficială după 10-20
minute. Temperatura de exercitare: de la -30 la +80°C.
ADEZIVUL LA COLLA AMERICANA®- este utilizabil atât
în interior, cât şi în exterior, este antimucegai,se poate
vopsi ,nu îngălbeneşte. Se curăţă uşor, cu apă, de pe
mâini, ustensile şi suprafeţe. Este inodor. Este ecologic.
Se aplică la o temperatură de la 5°C în sus.

RAPID PENTRU PROFESIONIŞTI
UŞOR PENTRU AMATORI

GOLD●FIX●ONE® este produsul ideal
pentru toate lipirile şi sigilările transparente
în parcuri arhitecturale, pentru construcţii
metalice, în nautică, pentru asamblarea
materialelor de diferite tipuri în sectorul
industrial.
GOLD●FIX●ONE®- Este tixotropic- nu
picura. Durata de lucru: 10 minute. Viteza
de întărire 2-3 mm/ zi (în funcţie de
umiditatea temperaturii ambientale şi de
grosimea aplicată).- Elasticitate 300%.
Temperatura de aplicare +1/+40°C.
Deplasare în exploatare max. 20%.

Descriere

Conţinut

Cod produs

Cartuș
Cartuș în
Display

290 ml

85.126.001

Ambalaj
bucăţi
12

8 005860 851269

290 ml

85.126.101

12

8 005860 851269

Cod EAN

CHIODO FISSO PLUS

Adeziv transparent pentru montaj
CHIODO FISSO PLUS este noul adeziv
pentru montaj pe bază de apă, cu un efect
excepţional de ventuză, care permite
eliminarea, în marea majoritate a cazurilor, a
utilizării cuielor, mandrinelor şi
holzşuruburilor.
CHIODO FISSO PLUS este transparent,
vopsibil, antimucegai, potrivit pentru interior
şi exterior.
Nu conţine solvenţi, este inodor, are o putere
optimă de umplere şi poate fi folosit pentru
numeroase materiale, utilizate în mod
obişnuit, chiar daca nu sunt perfect
apropiate, dintre care:zidărie, lemn, polistiren
expandat, MDF, piatră, marmură, metal
emailat, plută, gips şi gips+carton, PVC rigid,
(exceptând Pfte, Pp,Pe).
CHIODO FISSO PLUS este indicat pentru
fixarea: pervazelor, panourilor decorative,
panourilor izolante, rozetelor, plăcilor,
decoraţiunilor, dantelelor, relipirea placilor de
gresie si faianţă, pentru montarea
pardoselelor din linoleum, PVC, mochete,
etc.
Descriere
Cartuș în Display
Tub
Cartuș+Tub în
Display

Conținut
280 ml
125 ml

Cod produs
57.621.001
57.623.001

Ambalaj bucăți
24
12

p. 12+12

57.622.001

1

Cod EAN
8 005860 576209
8 005860 576230

cu aderenţă imediată
VIP IPERCOLLA® este adezivul de montaj pe bază
acrilică, cu o excepţională aderenţă (>150 kg/mq. în 15
secunde), ce permite asamblări grele ale diferitelor
metale, fără utilizarea fixajelor mecanice.
VIP IPERCOLLA® este de culoare albă, vopsibil,
antimucegai, fără solvenţi, inodor, pentru interior şi
exterior, cu o putere de umplere şi o aderenţă optima
pentru cele mai obişnuite materiale folosite în construcţii.
Destinat pentru fixarea panourilor izolante şi decorative,
panouri din lemn, capse, pervaze, rozete, plăci şi
decoraţiuni, pentrurelipirea gresiei şi faianţei, etc.

Cartuș în Display
Tub

57.630.001

Ambala
j bucăţi
15

8 005860 576308

Conţinut

Cod produs

310 ml

1 kg
57.069.001
6

8 005860 570696

VIP IPERCOLLA®

Descriere

Cutie

Cod EAN

125 ml

57.633.001

24

8 005860 576339

Asortiment în Display

12+12 buc

57.632.001

1

-

Asortiment în Display

180+72 buc

57.634.001

1

-

ADEZIV DE MONTAJ

FIXEAZĂ FARA A FI NECESARA GAURIRE SAU PRINDERE
MECANICA
Pe bază de cauciuc natural, asigură lipiri puternice şi rapide, atât
în interior, cât şi în exterior, pe diferite materiale
(polistiren expandat inclusiv) chiar şi pe suprafeţe care
nu se suprapun (acopera diferenţe de pînă la 1 cm).
Rezistă la temperaturi de 100°C şi la umezeală.
ADEZIV DE MONTAJ lipeşte şi sigilează capse,
mandrine, pervaze, panouri decorative sau izolante şi
acustice, alimentări de curent, profile din PVC, plăci
din ceramică, piatră, marmură, panouri din fibră, plută
pe perete, tâmplărie, ciment, lemn,
conglomerate,metale, etc.

Descriere

57.067.001

Ambalaj
bucăţi
12

8 005860 570672

57.060.001

24

8 005860 570603

Conţinut

Cod produs

Cartuş

310ml

Tub în Display

110 g

Cod EAN

TÂMPLARUL VIITORULUI

ADEZIV EXTRAFORTE PENTRU LEMN
ADEZIVUL, EXTRAFORTE PENTRU
LEMN este adezivul revoluţionar rapid
pentru construcţiile din lemn, cu o
rezistenţă ridicată la apă (clasificat D4
conform normelor DIN EN 204), la
temperaturi, la agenţii atmosferici (în
interior şi exterior).
ADEZIVUL, EXTRAFORTE PENTRU
LEMN are un efect de umplere,
producând lipiri foarte puternice (mai
mult decât lemnul în sine), chiar şi a
suprafeţelor diferite; nu poate fi atacat
de microorganisme sau de solvenţi; se
aplică chiar şi pe suprafeţe umede.
ADEZIVUL, EXTRAFORTE PENTRU
LEMN reprezintă cea mai înaltă
tehnologie pentru construcţiile navale,
case din lemn, uşi şi ferestre,
tâmplărie, palisade, mobilier grădină,
saune, piscine şi pentru toate
construcţiile din lemn expus la

intemperii sau condiţii de utilizare
mai dure.
ADEZIVUL, EXTRAFORTE
PENTRU LEMN se întăreşte
rapid, este tixotropic, se poate
aplica inclusiv pe verticală şi se
poate aplica vopsea peste el.
ADEZIVUL, EXTRAFORTE
PENTRU LEMN este ideal pentru
a lipi lemn şi ciment de ele însele
sau de metale, cauciuc, plastic,
etc

ADEZIVUL, EXTRAFORTE
PENTRU LEMN are o culoare
ambra transparentă.

Tub

Descriere

Conţinut
100 ml

Cod produs
57.037.001

Ambalaj bucăţi
16

Cod EAN
8 005860 570375

KIT RECONSTRUCŢIE PENTRU
LEMN
CHIT ADEZIV POLIURETANIC BICOMPONENT
KIT-ul RECONSTRUCŢIE LEMN este un adeziv special poliuretanic

bicomponent cu o putere ridicată , care, dacă este utilizat ca ipsos,
permite recrearea unor părţi de lemn ce lipsesc, inclusiv părţi de mari
dimensiuni.
KIT-ul RECONSTRUCŢIE LEMN nu prezintă fenomene de retragere sau
fisurări astfel încât, atunci când este întins, poate fi modelat ca o bucată
de lemn obişnuită, prezentand toate caracteristicile lemnului,elasticitate
prelucrabilitate, conductibilitate termică, dar având o durată şi o rezistenţă
mecanice superioare, fiind astfel potrivit şi pentru exterior.KIT-ul
RECONSTRUCŢIE LEMN poate fi şmirgheluit, rindeluit, perforat, frezat,
modelat, sculptat pentru a reface forma originală.

Produsul poate fi vopsit cu orice tip de vopsea sau baiţ iar, în cazul în
care se doreşte o întrebuinţare „la vedere”, poate fi amestecat cu
elemente uscate cum ar fi rumeguş sau pigmenţi coloraţi pentru a-i reda
culoarea (la origine frasin clar), similară cu cea a lemnilui original,lucrat.
KIT-ul RECONSTRUCŢIE LEMN datorită multiplelor sale întrebuinţări,
poate fi utilizat ca adeziv pentru o lipire indisolubilă, nu numai pentru
lemn, ci şi pentru ciment, piatră, cărămida, ceramică, metal, plastic
(exclus polietilena, polipropilena, teflon®) şi marea majoritate a
materialelor existente, între ele sau in combinaţie.
Descriere
Tub în Display

Conţinut
2x150 ml

Cod produs
57.038.001

Ambalaj
bucăţi
6

Cod EAN
8 005860 570382

CONSTREDIL

MASTRO D’ASCIA

Adeziv pentru construcţiile din lemn
Adeziv poliuretanic, rapid, pentru
construcţii din lemn, cu o rezistenţă
excepţională la apă (clasificată D4
conform normelor DIN EN 204), la
temperaturi, la agenţii atmosferici.
MASTRO
D’ASCIA are
un efect de
umplere,
producând lipiri
foarte puternice
(mai mult decât
lemnul în sine)
inclusiv pe

TÂMPLARUL VIITORULUI

suprafeţe diferite; nu poate fi atacat
de microorganisme sau de solvenţi;
se aplică chiar şi pe suprafeţe
umede.
MASTRO D’ASCIA este optim
pentru construcţiile navale, case din
lemn, uşi şi ferestre, tâmplărie,
palisade, mobilier grădină, saune,
piscine şi pentru toate construcţiile
din lemn supus intemperiilor sau
condiţiilor de utilizare mai dure, se
întăreşte rapid, este tixotropic şi se
poate vopsi peste el.
MASTROD’ASCIA este ideal
pentru a lipi lemn şi ciment de ele
însele sau de metale, cauciuc,
plastic, etc.

ADEZIV CU PUTERE RIDICATĂ
Adeziv poliuretanic monocomponent, fără solvenţi,
cu putere sporită, de culoare bej, pentru lipiri ce
trebuie să aibă o rezistenţă maximă la umiditate, la
căldură şi la agenţii atmosferici.
-Tixotropic (se aplică şi pe verticală) , se poate vopsi
peste acesta . Are efect de umplere şi se întăreşte
rapid. Nu este atacat de microorganisme sau de
solvenţi. Pentru interior şi exterior. Ideal pentru
lipirea lemnului, cimentului, metalelor, cauciucului,
suporturi emailate, laminate plastice, unele materiale
plastice, fibră de sticlă, plută, între ele însele.
CONSTREDIL este optim pentru a lipi profile şi
corniere din aluminiu, fier, etc. (teşire), pentru a lipi
inserţii de lemn , pentru a monta învelişuri de
construcţii din zidărie şi metal, navale, tâmplărie,
lipirea treptelor, scărilor, placilor decorative şi
izolare, mobilier de grădină, saune, piscine, case din
lemn şi pentru toate construcţiile din lemn supuse la
intemperii şi la condiţii mai dure. Lipirile rezistă la
apă clasa D4 (norma EN204).

Descriere

Conținut

Cod produs

Ambalaj bucăți

Cod EAN

Descriere

Conţinut

Cod produs

Cartuș
Tub în Display

280 g
100 ml

57.035.001
57.034.001

6
16

8 005860 570351
8 005860 570344

Cartuș în Display

280 ml

57.093.001

Ambalaj
bucăţi
12

Cod EAN
8 005860 570931

ADEZIVI PROFESIONALI SPECIFICI PENTRU LEMN
W.D4
ADEZIV POLIURETANIC

W.D3
ADEZIV VINILIC

W.D3 este un adeziv aceto-vinilic, în dispersie apoasă, specific pentru
lipiri cu rezistenţă ridicată la apă (clasificat D3 conform normelor DIN
EN204), la temperatură (conform Watt 91>7 N/mm², referitor la o
asamblare lemn/lemn, fag) şi la învechire.
W.D3 are o ridicată putere adezivă, nu conţine solvenţi iar, după
evaporarea apei, devine transparent.
W.D3 este ideal pentru lipirea uşilor şi ferestrelor, pentru mobilierul de
bucătărie şi baie, pentru a lipi laminate plastice cu particule, MDF, HDF,
lemn dur şi tânăr în general.
Descriere
Flacon

Conţinut

Cod produs

Ambalaj bucăţi

Cod EAN

250 g

57.702.001

12

8 005860 577022

W.D4 este un adeziv poliuretanic monocomponent, fără solvenţi,
care se întăreşte ca efect al umidităţii, dând naştere unor lipiri cu o
excepţională rezistenţă la apă (clasificat D4 conform normelor DIN
EN 204), la învechire şi temperaturi ( conform Watt 91>9N/ mm² ,
referitor la o asamblare lemn/ lemn, fag).
W.D4 are o ridicată putere adezivă şi este adaptat pentru lipiri de
interior şi exterior.
W.D4 este ideal pentru lipiri care necesită rezistenţă la căldură şi
apă, din lemn şi materiale lemnoase, pentru producerea
panourilor, pentru lipirea materialelor poroase între ele sau cu
materiale plastice (exclus Pe,Pp,Ptfe) şi metale.

Descriere

Conţinut

Cod produs

Ambalaj bucăţi

Cod EAN

Flacon

250 g

57.701.001

12

8 005860 577015

Flacon

500 g

57.700.001

15

8 005860 577008

W.D2
ADEZIV VINILIC

W.D2 este un adeziv aceto-vinilic în dispersie apoasă, cu aderenţă
rapidă, pentru lipirea tuturor tipurilor de lemn.
W.D2 are o bună rezistenţă la apă (clasificat D2 conform normelor
DIN EN 204).
W.D2 are o putere ridicată adezivă, nu conţine solvenţi şi, după
evaporarea apei, devine transparent.
W.D2 este ideal pentru lipirea îmbinărilor din lemn masiv, plăci,
mandrine, spătare scaune şi mese; lipirea laminatelor plastice cu
particule, MDF, HDF; asamblări având în general o rezistenţă
ridicată.

Exposant
ADEZIV UNIVIL
PENTRU LEMN
Compuşi din:
-12 tuburi Univil EXTRA
-6 tuburi Univil
IMPERMEABIL
-6 tuburi Univil RAPID
Descriere

Conţin
ut

Cod produs

Expozor

24 buc.

57.294.001

Descriere

Flacon

Conţinut

Cod produs

250 g

57.703.001

UNIVIL EXTRA
ADEZIV VINILIC

UNIVIL RAPID
ADEZIV VINILIC

UNIVIL RAPID este un adeziv aceto-vinilic în dispersie apoasă, cu
aderenţă rapidă, specific pentru lemnele tari, cu o bună rezistenţă la
apă (clasificat D2 conform normelor DIN EN204). După evaporare,
devine transparent.
UNIVIL RAPID este ideal pentru lipirea lemnului tare sau răşinos,
scaune şi mese, lemne masive,plăci, mandrine şi lipiri în general cu
rezistenţă sporită.

Ambalaj
bucăţi
12

Cod EAN

8 005860 577039

UNIVIL EXTRA este un adeziv aceto-vinilic în dispersie apoasă,
indicat pentru lipirea tuturor tipurilor de lemn, cu o bună rezistenţă
la apă (clasificat D2 conform normelor DIN EN204). După
evaporare, devine transparent.
UNIVIL EXTRA este ideal pentru orice tip de lemn, atât la frig , cât
şi la cald, pentru a lipi laminate plastice cu particule, placaje
furniruite,placaje, MDF, HDF, hârtie, carton, pânză, fetru, plută şi
alte suprafeţe poroase.
Descriere
Tub

Conţinut

Cod produs

Ambalaj bucăţi

Cod EAN

150 ml

57.291.001

12

8005860572911

UNIVIL IMPERMEABIL
ADEZIV VINILIC

Descriere
Tub

Conţinut

Cod produs

Ambalaj bucăţi

Cod EAN

150 ml

57.292.001

12

8 005860 572928

UNIVIL IMPERMEABIL este un adeziv aceto-vinilic în dispersie
apoasă, specific pentru o lipire cu o rezistenţă sporită la apă
(clasificat D3 conform normelor DIN EN 204), la temperatură (
conform Watt 91>7N/ mm², referitor la o asamblare lemn/lemn,
fag). , la învechire. După evaporare, devine transparent.
UNIVIL IMPERMEABIL este ideal pentru lipirea uşilor şi
ferestrelor, interne şi externe,pentru mobilier de baie şi bucătărie,
pentru laminate plastice cu particule, MDF, HDF, lemn tare şi tânăr
Ambalaj
în general.
Descriere
Conţinut
Cod produs
Cod EAN
Tub

150 ml

57.293.001

bucăţi
12

8 005860 572935

ADEZIV 210
ADEZIV PENTRU
POLISTIREN

ADEZIV 432
ADEZIV UNIVERSAL

ADEZIV 432 este gata pentru folosire,
uşor de aplicat, nu curge. Nu atacă
polistirenul expandat.
ADEZIVUL 432 are o consistenţă ce îi
permite lipirea imediată de pereţi şi chiar
de tavane.
Permite ajustarea aplicărilor incorect
efectuate pentru 15-20 minute de la
aplicare.
Rezistă la căldură şi chiar la condens de
vapori în băi sau bucătării.
ADEZIV 432 este ideal pentru lipiri de
polistiren şi poliuretan expandate, PVC
rigid, plută, lemn; pentru panouri, tavane,
învelişuri murale, pervazuri, socluri, OSB
profile, consolelor decorative,pentru
piesele din ceramică şi gresie pe pereti)nu
este indicat pentru pavoazări), pe
suporturi precum lemn, placaj, tâmplărie,
ziduri, ciment, ipsos.

ADEZIV 210 este adezivul pe
bază de răşină sintetică în
dispersie apoasă, fără solvenţi.
ADEZIV 210 are o aderenţă
ridicată şi o rezistenţă
excepţională în timp; este ideal
pentru lipirea panourilor şi
tavanelor false din polistiren
expandat şi similar, pe pereţi şi
tavane, în interior şi pe
suprafeţe poroase.

Descriere
Găleată
Găleată

Descriere
Găleată
Găleată

Conţinut
800 g
4,8 kg

Cod produs
57.334.001
57.336.001

Ambalaj bucăţi
16
4

Cod EAN
8 005860 573345
8 005860 573369

ADEZIV 654
ADEZIV PENTRU
PARDOSEALĂ

ADEZIVUL 654 este un adeziv acrilic în
dispersie apoasă, fără solvenţi, cu
randament ridicat (200-300 g/m².) şi
aderenţă iniţială sporită.
ADEZIVUL 654 este recomandat doar
pentru interior, pentru lipirea tuturor
pardoselilor şi învelişurilor din PVC, mochete
sau gresie, podele moi, plută cu suport din
PVC, mochete cu suport din iută naturală şi
sintetică sau din spumă poliuretanică, pe
pardoseala absorbantă din ciment, beton,
panouri din lemn, pe pardoseală sau perete.

Conţinut

Cod produs

800 g
4,8 kg

57.338.001
57.339.001

Ambalaj
bucăţi
16
4

UNIVIL ADEZIV VINILIC
PENTRU TOATE MATERIALELE
FLEXIBILE POROASE

Cod EAN

8 005860 573383
8 005869 573390

UNIVIL este un adeziv pentru materiale poroase, recomandat
pentru lipirea materialelor flexibile, pentru că are o formulă ce
conţine plastifianţi speciali.
UNIVIL este de culoare alb
pur, însă după evaporare,
devine transparent.
UNIVIL este ideal pentru lipirea
lemnului, plutei, laminatelor
decorative, hârtiei, cartonului,
pânzei, fetrului,pielii.
UNIVIL este produsul
indispensabil pentru industria
hârtiei,legătorie, mobile şi tâmplărie.

Descriere
Flacon
Flacon
Cutie
Bidon

Conţin
ut
100 g
300 g
1 kg
5 kg

Cod produs

Ambalaj bucăţi

Cod EAN

57.300.001
57.301.001
57.305.001
57.306.001

25
30
20
4

8 005860 573000
8 005860 573017
8 005860 573055
8 005860 573062

Descriere
Găleată
Găleată

Conţinut
800 g
4,8 kg

Cod produs
57.315.001
57.320.001

Ambalaj bucăţi
16
4

UNIRAPID
ADEZIV VINILIC

Cod EAN
8 005860 573154
8 005860 573208

PENTRU ORICE TIP DE LEMN ŞI DERIVATE
UNIRAPID este un adeziv vinilic cu acţiune
rapidă: lipeşte puternic în numai 4 minute , fără
utilizarea preselor sau menghinelor..
UNIRAPID este ideal pentru lipirea lemnului şi
derivatelor din tâmplărie, pentru ornamente şi
pentru toate reparaţiile aferente mobilei.
UNIRAPID este optim pentru lipirea pielii pe
lemn; este indicat pentru fixarea pe suprafeţe
murale sau din lemn a panourilor din plută.

Descriere

Flacon
Găleată

Conţinut

Cod produs

Ambalaj bucăţi

Cod EAN

200 g
850 g

57.112.001
57.115.001

24
12

8 005860 571129
8 005860 571150

UNICOL ADEZIV VINILIC
PENTRU TOATE
MATERIALELE RIGIDE
POROASE

UNICOL este un adeziv care poate fi aplicat
atât la rece cât şi la cald.
UNICOL este specific pentru lipirea pe
suporturi din materiale rigide poroase.
UNICOL este ideal pentru lipirea lemnului,
plutei, conglomerate, laminate decorative,
carton, iar utilizat împreună cu materiale din
gips şi făină din lemn, permite obţinerea unor
paste ermetizante sau de umplure în general.
UNICOL este indispensabil în tâmplărie,
industria mobilei, design pentru turnătorie,
ambalare manuală.

Descriere
Cutie
Bidon

Conţinut

Cod produs

1 kg
5 kg

57.307.001
57.308.001

Ambalaj
bucăţi
20
4

Cod EAN
8 005860 573079
8 005860 573086

UNIX
ADEZIV LICHID
UNIVERSAL

SPRAY ADEZIV
UZ UNIVERSAL

SPARY ADEZIV UZ UNIVERSAL este un
produs calitativ superior, indispensabil
profesioniştilor sau amatorilor , care
permite obţinerea cu uşurinţă a
rezultatelor de lipire fără pereche, în mod
curat, rapid, în orice loc.
Este suficientă pulverizarea pe ambele
suprafeţe iar SPRAY-ul ADEZIV UZ
UNIVERSAL lipeşte definitiv metalul,
plasticul, mocheta, lemnul, laminatele,
cartonul, hârtia şi multe alte materiale, fie
că sunt de mici sau mari dimensiuni.
SPRAY-ul ADEZIV UZ UNIVERSAL are o
aderenţă instantanee, o lipire puternică,
este inalterabil în timp şi permite lucrări
precise, curate şisatisfacatoare.

UNIX este un adeziv transparent pentru uz universal.
UNIX lipeşte rapid, nu pătează, nu lasă urme,rezistă la
temperaturi.
UNIX este un produs ideal pentru lipirea hârtiei,
cartonului, stofei, plutei, pielii, între ele sau de alte
materiale, precum: lemn, pereţi, fier,faianţă.
UNIX este adezivul indispensabil pentru casă, birou,
şcoală.

Descriere
Flacon

Conţinut
75 g

Cod produs

Ambalaj
bucăţi

Cod EAN

24

8 005860 571105

57.110.001

Descriere

Conţinut

Spray

400 ml

UNOPIU’
ADEZIV UNIVERSAL

Cod produs

Ambalaj bucăţi

Cod EAN

6

8 005860
572652

57.265.001

SPRAY ADEZIV
REPOZIŢIONABIL

SPRAY ADEZIV REPOZIȚIONABIL este
produsul de înaltă calitate şi tehnologie
creat în special pentru profesioniştii care
lucrează în sectoarele publicităţii, graficii,
fotografiei, fotolitografie, dispunerii în
vitrine.
SPRAY ADEZIV REPOZIŢIONABIL nu
are termeni de comparaţi şi, datorită
caracteristicilor sale excepţionale de
transparenţă (este invizibil) , aderenţă
instantanee, repoziţionabilităţii şi duratei,
este cel mai bun pentru a exercita lucrări
curate şi perfecte.
SPRAY ADEZIV REPOZIŢIONABIL este
un produs special pentru utilizarea pe
hârtie, carton, pelicule, plastic,cauciuc,
metale şi ţesături, dar se poate folosi şi pe
aproape toate tipurile de materiale.
SPRAY ADEZIV REPOZIŢIONABIL poate
fi utilizat inclusiv pentru aplicarea
fotografiilor în albume, pentru realizarea
panourilor decorative, pentru şcoală şi alte
întrebuinţări.

UNOPIU’ este adezivul de uz universal care rezolvă diverse probleme
de lipire pentru aproximativ toate materialele de uz cotidian.
UNOPIU’,datorită
transparenţei sale şi formulei
sale, permite lipiri curate, fără
urme şi perfect estetice.
UNOPIU’ este ideal pentru a
lipi:
hârtie,
carton,metal,
lemn,piele, stofă,porţelan, etc.

Conţinut

Cod produs

Ambalaj bucăţi

Cod EAN

Descriere

Conţinut

Cod produs

Ambal
aj
bucăţi

Cod EAN

Blister

20 g

57.053.001

24

8 005860 570535

Spray

400 ml

57.270.001

12

8 005860 572706

Tub

20 g

57.055.001

60

-

Ambalaj
bucăţi
24
16
8

8 005860 571006
8 005860 571037
8 005860 571044

Descriere

LIPICI DE BIROU

TUBLOK

ADEZIV STRUCTURAL SUDARE
ŢEVI

LIPICI DE BIROU este un adeziv stick,
ideal pentru casă, birou, şcoală.
LIPICI DE BIROU este practic şi
garantează o utilizare curată şi precisă a
produsului.
LIPICI DE BIROU nu conţine solvenţi.

Descriere
Stick în Display
Stick în Display
Stick în Display

Conţinut

Cod produs

10 g
20 g
40 g

57.256.001
57.258.001
57.261.001

Ambalaj
bucăţi
25
24
12

Pentru trasee din PVC rigid şi ABS.

Cod EAN
8 005860 572560
8 005860 572584
8 005860 572614

TUBLOK este adezivul structural pentru tuburi, canale,
profiluri şi plăci din PVC rigid şi ABS. Permite obţinerea
unei lipiri perfecte, identice a unei suduri. Cu TUBLOK
se elimină orice discontinuitate între tuburi şi racorduri,
obţinându-se o rezistenţă excepţională la solicitările
mecanice, la agenţii chimici şi atmosferici, identică cu
aceea a PVC-ului din acelaşi tub. Este transparent.
Descriere

Tub
Cutie cu aplicator
Cutie

Conţinut

Cod produs

125 g
225 g
500 g

57.100.001
57.103.001
57.104.001

Cod EAN

NEOSTICK®
TOP

NEOSTICK® TOP este un adeziv extra limpede, cu o forţă
excepţională de coeziune, pentru uz universal
NEOSTICK® TOP are o priză puternică când intră în contact, cu
o priză iniţială rapidă, aplicare uşoară, o rezistenţă optimă la
căldură, la detergenţi, la agenţi atmosferici, dând un randament
ridicat.
NEOSTICK® TOP este adezivul ideal pentru: laminate
plastice, metale, oţel-inox, porţelan, ceramică, mochete, piele,
pânze, cauciuc natural şi sintetic, fetru, PVC rigid, placaje, lipite
între ele sau pe suprafeţe rigide precum lemnul, tabla, sticla,
plăci aglomerate, beton şi alte suporturi.

Descriere
Tub
Tub
Tub

Conţinut

Cod produs

18 g
50 g
125 g

57.170.001
57.171.001
57.172.001

Ambalaj
bucăţi
100
25
25

Cod EAN
8 005860 571709
8 005860 571716
8 005860 571723

NEOSTICK®
8585 HT
NEOSTICK® 8585 HT este adezivul de contact, cu înaltă
aderenţă iniţială, de căldură, de o rezistenţă optimă la
temperaturi ridicate.
NEOSTICK® 8585 HT are o excelentă forţă de coeziune,
vâscozitate ridicată, o rezistenţă optimă la detergenţi şi agenţi
atmosferici. Randament inalt.
NEOSTICK® 8585 HT este adezivul specific pentru:
laminate plastice, lemn, oţel-inox, lemn, placaje, plăci
aglomerate, suporturi fibroase, tablă, beton, ipsos, tâmplărie.

Descriere
Cutie
Cutie
Cutie
Găleată

Conţinut

Cod produs

400 g
850 g
1,750 kg
3,650 kg

57.183.001
57.185.001
57.187.001
57.189.001

Ambalaj
bucăţi
12
12
8
4

Cod EAN
8 005860 571839
8 005860 571853
8 005860 571877
8 005860 571891

NEOSTICK®
GALAXI
NEOSTICK® GALAXI este un adeziv transparent

cristalin profesional foarte puternic.
NEOSTICK® GALAXI lipeşte rapid şi definitiv practic
toate materialele, inclusiv cele rigide sau flexibile: are o
rezistenţă optimă la căldură, la detergenţi şi la agenţii
atmosferici.
NEOSTICK® GALAXI este un adeziv recomandat
pentru: lemn, metal, piele, mochete, pânze naturale şi
sintetice, ceramică, laminate plastice, hârtie, carton, cauciuc
sintetic, aproape toate tipurile de plastic. NEOSTICK®
GALAXI nu este recomandat pentru polistiren expandat şi
polietilenă. Este excepţional pentru PVC-ul rigid şi flexibil,
ABS, plexiglass, poliuretan, inclusiv expandat, metacrilaţi.

Descriere

Tub
Tub

Conţinut

Cod produs

Ambalaj bucăţi

Cod EAN

60 ml
125 ml

57.230.001
57.231.001

42
30

8 005860 572300
8 005860 572317

NEOSTICK®

101

NEOSTICK® 101 este un adeziv de contact, cu priză

iniţială rapidă, de uz universal.
NEOSTICK® 101 are o vâscozitate ridicată, este
transparent şi are o mare forţă de coeziune.
NEOSTICK® 101 are o rezistenţă optimă la detergenţi
şi agenţi atmosferici
NEOSTICK® 101 este adezivul ideal pentru :laminate
plastice, lemn, oţel-inox pe lemn, placaje, suporturi fibroase,
tablă, beton, ipsos, tâmplărie.

Descriere
Cutie
Cutie
Cutie
Găleată

Conţinut

Cod produs

400 g
850 g
1,750 kg
3,650 kg

57.191.001
57.193.001
57.195.001
57.197.001

Ambalaj
bucăţi
12
12
8
4

Cod EAN
8 005860 571914
8 005860 571938
8 005860 571952
8 005860 571976

SUPERCOLLA
ADEZIV INSTANTANEU SUPER PUTERNIC
SUPERCOLLA este un adeziv rapid şi puternic, special pentru lipirea ceramicii, porţelanului, fierului, oţelului, cauciucului,

lemnului, plutei, hârtiei, cartonului, pielii sau numeroaselor tipuri de plastic.
SUPERCOLLA se întrebuinţează uşor, nu lasă urme, nici grosime, face priză pe suprafeţe foarte mici şi total transparente,
reuşind astfel să repare numeroase produse de uz cotidian ca: produse de lut, jucării, machete, etajere, bijuterii, articole sportive,
aparate foto, ochelari, cărţi, pantofi, mobilier şi multe altele.

SUPERCOLLA
GEL

SUPERCOLLA
STICLĂ

DIZOLVANT UNIVERSAL DE LIPICI

SUPERCOLLA GEL este rapid şi

SUPERCOLLA STICLĂ este

VIA●COL este produsul creat special

PENTRU LIPIREA SUPRAFEŢELOR
VERTICALE SAU A SUPRAFEŢELOR
POROASE

puernic, special pentru lipirea
suprafeţelor verticale sau a suprafeţelor
poroase, din ceramică, porţelan, fier, oţel
cauciuc, lemn,plută, hârtie, carton, piele
şi numeroase tipuri de plastic.

Descriere
Tub în Blister
Tub în Blister
Tub în Blister în
balon cristal
Flacon în Blister
Flacon în Blister în
balon cristal
Flacon în Blister
Flacoane în Display
Flacon lipici
extraforte - sticlă în
Blister
Tub lipici
superputernic gel în
Blister
Flacon Via-Col în
Blister
Sortiment în
Expozor

Conţinut

Cod produs

3g
2+2 g

57.012.001
57.007.105

2+2 g
7g

PENTRU LIPIREA SUPRAFEȚELOR
DIN STICLĂ SAU CRISTAL

rapid şi eficient, special pentru
reconstruirea pieselor din sticlă şi cristal
şi pentru lipirea între ele a sticlei şi
metalului.
Este perfect transparent pentru
o reparare
invizibilă, inclusiv a
obiectelor
importante;
rezistent la apă, la
detergenţi obişnuiţi,
la spălare în
maşina de spălat
vase. Lipeşte în
câteva secunde şi
rezistă şi la
diferenţe termice şi
la vibraţii.
Ambalaj
bucăţi

Cod EAN

24
24

8 005860 570122
8 005860 570078

57.007.115

96

8 005860 570078

57.013.105

24

8 005860 570139

7g

57.013.115

48

8 005860 570139

14 g
20 g

57.014.010
57.019.001

12
6

8 005860 570146
-

2 ml

57.032.001

12

8 005860 570320

3g

57.045.001

24

8 005860 570153

20 ml

57.002.001

12

8 005860 570023

p. 78

57.051.001

1

-

VIA●COL

pentru eliminarea rapidă şi în siguranţă
maximă a adezivilor rapizi (cianoacrilati)
poliuretanici, neoprenici, acrilici, vinilici şi
multe altele de pe toate suporturile.

PASTĂ LEMN

GALAXI®

PLASTIC DUR

PASTA LEMN este destinată
restaurării, refacerii şi chituirii
suprafeţelor din lemn (mobilă,
tâmplărie, corniere, parchet,
etc).
PASTA LEMN are culoarea
lemnului şi poate fi şpăcluită;
poate fi lucrată la fel ca o
bucată de lemn (şmirgheluită,
rindeluită, perforată, etc.); poate
fi vopsită cu orice tip de
vopsea sau email.
PASTA LEMN retuşează
ciobiturile şi zgârieturile.
Reconstruieşte mici bucăţi din
lemn care lipsesc. Repară mici
defecte ale lemnului. Îmbină
exfolierile, fisurile, marginile sau
crăpăturile.
Este recomandată inclusiv
pentru finisajul sculpturilor în
lemn.
Descriere

Conținut

Cod produs

Ambalaj bucăți

Blister

25 ml

57.033.001

16

NEOPIU’ GEL®

Cod EAN
8 005860
570337

Adeziv foarte puternic, lipeşte
rapid şi definitiv materiale rigide
sau flexibile; rezistent la căldură,
la detergenţi, la agenţii
atmosferici.
Transparent, permite lipiri curate
şi perfecte din punct de vedere
estetic.
GALAXI® PLASTIC DUR este
de uz universal: rezolvă cele mai
deosebite probleme de lipire.
Ideal pentru lipiri excepţionale
pentru PVC rigid sau flexibil,
ABS, plexiglas, metacrilat,
poliuretan inclusiv expandat. Nu
este adaptat pentru polistiren
expandat sau polietilenă.

Descriere
Blister

Conținut
25 ml

Descriere
Blister

Descriere
Blister

Conținut
25 ml

Cod produs
57.020.002

Ambalaj bucăți
16

Cod EAN
8 00570207

UNIGUMM®
CAUCIUC
UNIGUMM® CAUCIUC este
adezivul ideal pentru lipirea
tuturor tipurilor de cauciuc
natural şi sintetic.
UNIGUMM® CAUCIUC nu lasă
urme şi este incolor.
UNIGUMM® CAUCIUC este
ideal pentru lipirea: cauciucului
natural şi sintetic, chiar şi
termoplastice, între ele sau pe
velur,piele, feltru, materiale
rigide (metal, lemn, laminate
plastice, sticlă, beton).

Conținut

Cod produs

Ambalaj bucăți

25 ml

57.022.002

16

Cod EAN
8 005860 570221

Ambalaj bucăți
16

Cod EAN
8 005860 570276

UNIPLAST®

ADEZIV CLASIC
UNIVERSAL

NEOPIU’ GEL®
ADEZIV CLASIC UNIVERSAL
are o formulă specială GEL: nu
curge, nu lasă urme, pentru
lipiri curate, inclusiv pe
suprafeţe verticale. Are o priză
iniţială puternică: asigură o
imediată forţă de coeziune.
Rezistă la temperaturi ridicate,
la detergenţi, la umiditate.
Este ideal pentru lipirea între
ele a multor materiale
flexibile,sau pe suporturi
rigide:lemn,mochetă,pereţi,porţ
elan,metal şi tablă,sticlă,PVC
rigid,cauciuc,hârtie,velur,piele,s
tofă etc.

Cod produs
57.027.001

PLASTIC

UNIPLAST® PLASTIC este
adezivul destinat materialelor
plastice flexibile sau rigide.
UNIPLAST® PLASTIC nu lasă
urme, este transparent, nu
pătează plasticul, nu se
ingălbeneşte.
UNIPLAST® PLASTIC este
ideal pentru: PVC plastifiat, PVC
rigid, imitaţii de piele în general,
scai, poliuretan şi polistiren
neexpandat.
Produsul garantează rezultate
optime inclusiv pe piele,velur,
stofă, hârtie şi carton.

Descriere
Blister

Conținut
25 ml

Cod produs
57.021.002

Ambalaj bucăți
16

UNIPEL®

Cod EAN
8 005860 570214

PIELE

Descriere
Blister

Conținut
25 ml

UNIPEL® PIELE este adezivul
destinat lipirii pielii,velurului,
ţesăturilor între ele şi pe cauciuc,
lemn, plută, laminate, cauciuc/
burete, beton, hârtie şi carton.
UNIPEL® PIELE este
transparent: nu pătează şi nu se
îngălbeneşte.
Ideal pentru repararea tuturor
obiectelor din piele şi velur;
pentru lipirea flecurilor şi tălpilor
din cauciuc, pentru repararea
tapiţeriilor din pânză şi piele,
pereţilor din plută, pentru a
acoperi, căptuşi, întări cu piele şi
stofă diverse suprafeţe din :
lemn, cauciuc, cauciuc expandat,
carton şi hârtie.
Ambalaj
Cod produs
Cod EAN
57.026.002

bucăți
16

8 005860 570269

UNIMAST®

UNILEGNO®

UNIMAST® MODELAJ este un adeziv
calibrat pentru modelism: permite o
executare rapidă a lucrărilor, fără
aşteptări inutile datorate evaporării
solvenţilor.
UNIMAST® MODELAJ lipeşte
polistiren rigid,PVC, ABS, SAN,
PSB,ASA, Plexiglas, PMMA, celuloid,
lemn (tei, , nuc, acaju şi alte tipuri de
lemn) cu el însuşi sau cu alte materiale:
metal, ceramică, sticlă, carton, laminate
plastice. Aderenţă excepţională pentru
combinaţia metal/ plastic.
Nu lasă urme, este transparent şi poate
fi vopsit.

UNILEGNO® LEMN PLUTĂ este
adezivul vinilic pentru lipiri rapide şi
definitive pentru articole din lemn şi
derivate (placaj, etc).
UNILEGNO® LEMN PLUTĂ este
rapid: lipeşte în numai 4 minute, fără a
fi nevoie de prize stil menghină
;aderenţă finală foarte puternică.
UNILEGNO® LEMN PLUTĂ lipeşte
lemn şi derivate:aplicaţii, capăt la
capăt, placaje, asamblări şi reparări de
mobilă, aplicarea laminatelor (exclus
PVC). Plută: pentru aplicarea
panourilor pe lemn şi pereţi.

LEMN, PLUTĂ

MODELAJ

Descriere
Blister

Conţinut
22 ml

Cod produs
57.023.001

Ambalaj bucăţi
16

UNIMETAL®
UNIMETAL MIX®

Cod EAN
8 005860 570238

Descriere
Blister

Conţinut
50 g

SUDEAZĂ METALE

Conţinut
34 g
25 ml

Cod produs

Ambalaj bucăţi

Cod EAN

57.025.002

16

8 005860 570252

57.043.001

16

8 005860 570436

UNISTOP RAPID®

Ambalaj bucăţi
16

UNISUMMA®
UNISUMMA MIX®

Cod EAN
8 005860 570283

MARMURĂ LEMN

Adeziv bicomponent, sudează şi reface
metalele în 5 minute, la rece. Asigură o
soliditate maximă, rezistenţă optimă la
agenţi atmosferici şi căldură (până la
250°C).Având culoarea metalului,
modelabil, nu se restrânge, se aplică în
orice grosime; nu conţine solvenţi;
poate fi vopsit şi lucrat cu pila, şmirglu
etc.Pentru repararea şi refacerea
oţelului, fierului, aluminiului şi altor
metale între ele şi pe sticlă, ceramică,
lemn, marmură, materiale plastice.
Pentru produsul MIX, seringa practică
facilitează operaţiunea de amestecare a
celor două componente.

Descriere
UNIMETAL în
Blister
UNIMETAL MIX
în Blister

Cod produs
57.028.001

Descriere
UNISUMMA în
Blister
UNISUMMA MIX
în Blister

Conținut

Adeziv bicomponent pentru lipiri
rapide (5 minute) pe materiale
dificile.
Asigură o soliditate maximă,
rezistenţă optimă la agenţii
atmosferici şi la variaţiile de
temperatură. Este transparent, nu
curge, nu se şterge, nu conţine
solvenţi; este colorabil cu pigmenţi
şi aplicabil în orice grosime, poate fi
vopsit cu orice tip de vopsea.
Îmbină, reconstruieşte, lipeşte
marmura, piatra, ceramica, sticla,
lemnul, laminatele, materialele
plastice rigide, metal. În ambalajul
MIX,seringa facilitează
amestecarea celor două
componente.

Cod produs

Ambalaj bucăți

Cod EAN

30 g

57.024.002

16

8 005860 570245

27 g

57.030.001

16

8 005860 570306

CHIT RAPID
BICOMPONENT

UNISTOP RAPID® este un mastic
pe bază de răşini epoxidice şi
încărcături minerale; se întăreşte
rapid inclusiv sub apă dulce sau
marină; ideal pentru a repara găuri şi
fisuri din ţevi, cazane, radiatoare şi
boilere, fără a goli instalaţiile.
Se aplică pe suporturi din fibră de
sticlă, metal, ciment, lemn, sticlă,
ceramică, marmură. Nu conţine
solvenţi, este modelabil.
Odată întărit, se poate perfora,
şmirghelui, pili, vopsi; rezistă la
temperaturi de la -30 până la
+120°C. Are o rezistenţă optimă la
apă caldă şi rece, la benzină şi ulei.
Descriere
Blister

Conţinut

Cod produs

Ambalaj bucăţi

65 g

57.031.001

16

Cod EAN
8 005860 570313

STAND PENTRU
ADEZIVI ÎN BLISTER
Gama adezivilor în
blister este disponibilă
în expozor de 72 bucăţi
(6 blister pe 12 repere).

Descriere
Expozant
Adezivi în Blister

Conţinut

Cod produs

Ambalaj bucăţi

72

57.052.001

1

Cod EAN
-

