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ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ
101
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ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ
103
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ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ PERFECT SEAL

KOYZINA
ΣΙΛΙΚΟΝΗ PERFECT SEAL KOYZINA

Η Bostik Perfect Seal Κουζίνα είναι μια 100% ουδέτερη αντιμουχλική,
άοσμη σιλικόνη εξαιρετικής ποιότητας με διαρκή ελαστικότητα.
Διαθέτει πιστοποίηση ISEGA για εφαρμογές σε χώρους παρασκευής
τροφίμων. Έχει υψηλή αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, τις
ρηγματώσεις, το χλωριωμένο νερό και την υγρασία.
• Δε συρρικνώνεται.
• Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες.
• Kατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
• Ουδέτερης ωρίμανσης.
• Άοσμη.
• Κατάλληλη για χώρους παρασκευής τροφίμων.
• Σφραγίζει – μονώνει.
• Αντοχή στις ακραίες καιρικές συνθήκες.

104

ΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

i

κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας

280ml
λευκή

PS01200

578300.0004

12 τεμ.

280ml
διάφανη

PS01201

578300.0005

12 τεμ.

barcode

συσκ/σία διαθ/τα
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MΠΑΝΙΟ
ΣΙΛΙΚΟΝΗ PERFECT SEAL ΜΠΑΝΙΟ

Η Bostik Perfect Seal Μπάνιο είναι μια 100% ουδέτερη αντιμουχλική,
άοσμη σιλικόνη εξαιρετικής ποιότητας με διαρκή ελαστικότητα.
Εμπλουτισμένη με πρόσθετα μυκητοκτόνα για αντίσταση στην
ανάπτυξη της μούχλας είναι ιδανική για εφαρμογές σε χώρους που
παρουσιάζουν προβλήματα με την υγρασία. Έχει υψηλή αντοχή στις
υπεριώδεις ακτίνες, τις ρηγματώσεις, το χλωριωμένο νερό και την
υγρασία.
• Δε συρρικνώνεται.
• Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες.
• Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
• Ουδέτερης ωρίμανσης.
• Άοσμη.
• 100% αντιμουχλική σιλικόνη
• Ιδανική για χώρους με προβλήματα υγρασίας.
• Σφραγίζει – μονώνει.
• Αντοχή στις ακραίες καιρικές συνθήκες.

210 28 88 700

i

κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας

280ml
λευκή

PS01300

578300.0006

12 τεμ.

280ml
διάφανη

PS01301

578300.0007

12 τεμ.

barcode

συσκ/σία διαθ/τα

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.
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ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ PERFECT SEAL

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΙΛΙΚΟΝΗ PERFECT SEAL ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Η Bostik Perfect Seal Γενικής Χρήσης είναι μια όξινη σιλικόνη
υψηλών προδιαγραφών με μόνιμη ελαστικότητα που χρησιμοποιείται
απο τους επαγγελματίες. Έχει υψηλή αντοχή στις υπεριώδεις
ακτίνες, τις ρηγματώσεις, το νερό και την υγρασία.
• Kατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
• Σφραγίζει – μονώνει.
• Για οικοδομικές εφαρμογές.
• Αντοχή στις ακραίες καιρικές συνθήκες.
• Διατίθεται σε πληθώρα αποχρώσεων.
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

i

κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας

280ml
λευκή

PS01100

578300.0000

12 τεμ.

280ml
διάφανη

PS01101

578300.0001

12 τεμ.

280ml
γκρι

PS01103

578300.0002

12 τεμ.

280ml
καφέ

PS01102

578300.0003

12 τεμ.

barcode

συσκ/σία διαθ/τα
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OXI MOYXΛA
ΣΙΛΙΚΟΝΗ PERFECT SEAL ΟΧΙ ΜΟΥΧΛΑ

Η Bostik Perfect Seal Όχι Μούχλα είναι μια όξινη σιλικόνη υψηλών
προδιαγραφών με μεγάλη ελαστικότητα & αντιμουχλικές ιδιότητες.
Έχει υψηλή αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, τις ρηγματώσεις, το
νερό και την υγρασία.

• Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
• Αντιμουχλική.
• Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και το νερό.
• Πολύ καλή πρόσφυση στις λείες επιφάνειες χωρίς την χρήση
ασταριού.
• Εύκολη στην εφαρμογή και τον καθαρισμό.

210 28 88 700

i

κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας

280ml
λευκή

PS01400

578300.0008

12 τεμ.

280ml
διάφανη

PS01401

578300.0009

12 τεμ.

barcode

συσκ/σία διαθ/τα

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.
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ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚA-ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚA PERFECT SEAL

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
MS-POLYMER ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Η Bostik Perfect Seal Πολλαπλών Εφαρμογών είναι ένα «All-In-One»
σφραγιστικό-συγκολλητικό MS-Polymer με εξαιρετική πρόσφυση στις
περισσότερες επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Άοσμο και
φιλικό για το χρήστη. Σχεδιασμένο για πολλαπλές εφαρμογές.
Μεγάλη αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, το νερό, την υγρασία, τη
μούχλα κλπ. Εφαρμόζεται και σε υγρές επιφάνειες. Βάφεται με
χρώματα ενός και δύο συστατικών.
• Πολυχρηστικό.
• Κολλάει και σφραγίζει.
• Πολύ ισχυρή συγκόλληση.
• Βάφεται.
• Εσωτερική & εξωτερική Χρήση.
• Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία.
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

i

κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας

280ml
λευκή

PS02100

578301.0000

barcode

συσκ/σία διαθ/τα

12 τεμ.
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ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ PERFECT SEAL

AΚΡΥΛΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ
ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ

Η Bostik Perfect Seal Ακρυλική Μαστίχη είναι ενός συστατικού
επαγγελματικό σφραγιστικό υψηλής ποιότητας με βάση ακρυλικές
ρητίνες. Μετά την ωρίμανση της σχηματίζει ένα πλαστο-ελαστικό
σφραγιστικό με πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη υλικά. Βάφεται με
πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. Μπορεί να απορροφήσει έως 7,5%
κινητικότητα αρμού. Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες.
• Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
• Βάφεται.
• Άοσμη.
• Εξαιρετική πρόσφυση.

210 28 88 700

i

κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας

280ml
λευκή

PS00100

578302.0000

barcode

συσκ/σία διαθ/τα

12 τεμ.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.
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ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ PERFECT SEAL

BΑΦΕΤΑΙ
ΑΜΕΣΩΣ
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΒΑΦΕΤΑΙ ΑΜΕΣΩΣ

Το Bostik Perfect Seal Βάφεται Αμέσως είναι ένα υψηλής ποιότητας
ειδικής σύνθεσης ακρυλικός ελαστικός στόκος που βάφεται πριν
στεγνώσει και χρησιμοποιείται από τους επαγγελματίες. Διαθέτει
εξαιρετική συμβατότητα με χρώματα υδατικής και αλκυδικής βάσης.
Δεν αποχρωματίζει την βαφή και αποτρέπει το κρακελάρισμα
παραμένοντας ελαστικός και μετά την ωρίμανση.
• Βάφεται αμέσως (προτού στεγνώσει).
• Άοσμο.
• Ιδανικό για εργασίες που πιέζει ο χρόνος.
• Δεν αποχρωματίζει τη βαφή.
• Αποτρέπει τις ρηγματώσεις της βαφής.
• Παραμένει ελαστικό.

110

ΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

i

κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας

310ml
λευκό

PS00200

578302.0001

barcode

συσκ/σία διαθ/τα

12 τεμ.
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EΛΑΦΡΥΣ ΣΤΟΚΟΣ
ΕΛΑΦΡΥΣ ΣΤΟΚΟΣ

Ο Bostik Perfect Seal Ελαφρύς Στόκος είναι ένα υψηλής ποιότητας
ειδικής σύνθεσης στόκος με μηδενική συρρίκνωση που χρησιμοποιείται
από τους επαγγελματίες. Μπορεί να γεμίσει μεγάλα κενά έως και
5cm. Είναι ταχυστέγνωτος, τρίβεται εύκολα και βάφεται μέσα σε 20
λεπτά με πλαστικά και ακρυλικά χρώματα χωρίς ρίσκο ρηγμάτωσης
της επιφάνειας.
• Βάφεται μέσα σε 20 λεπτά.
• Άοσμο.
• Πολύ εύκολο στην χρήση.
• Γεμίζει μεγάλα κενά.
• Γεμίζει με μια μόνο φόρα.
• Δεν αποχρωματίζει τη βαφή.
• Αποτρέπει τις ρηγματώσεις της βαφής.

210 28 88 700

i

κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας

280ml
λευκό

PS00400

578302.0002

barcode

συσκ/σία διαθ/τα

12 τεμ.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.
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AΦΡΟΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ PERFECT SEAL

ΠΑΡΑΘΥΡΑ
& ΠΟΡΤΕΣ
ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΕΙΡΟΣ

Ο Bostik Perfect Seal Παράθυρα & Πόρτες είναι ένας αφρός χειρός
ελεγχόμενης διόγκωσης ενός συστατικού με πυκνή, ομοιόμορφη
κυτταρική δομή, υψηλή διαστασιακή σταθερότητα, μηχανική αντοχή
και μόνωση. Για συναρμολόγηση και σφράγιση κουφωμάτων, για
πόρτες, παράθυρα, περσίδες, σκάλες κλπ. Γέμισμα κενών ανάμεσα
σε ταβάνια και τοίχους υπό κατασκευή. Γεμίσματα διελεύσεων σωλήνων σε τοίχους και πατώματα. Διάφορες μονώσεις στην κατασκευή και στην αναπαλαίωση. Μετά την εφαρμογή ο αφρός
διογκώνεται και ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Εξαιρετική
πρόσφυση και μόνωση. Κατηγορία πυρανάσχεσης B3 κατά DIN 4102-1.
• Ελεγχόμενης διόγκωσης.
• Ενός συστατικού.
• Εξαιρετική πρόσφυση.
• Υψηλή ηχομόνωση, 61 dB.
• Γεμίζει κενά.
• Στερεώνει κουφώματα.
• Απορροφά κραδασμούς.

112

ΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

i

κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας

300ml

PS03100

578303.0000

12 τεμ.

750ml

PS03101

578303.0001

12 τεμ.

barcode

συσκ/σία διαθ/τα
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ΠΑΡΑΘΥΡΑ
& ΠΟΡΤΕΣ
ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ

Ο Bostik Perfect Seal Παράθυρα & Πόρτες είναι ένας αφρός πιστολιού
χαμηλής διόγκωσης ενός συστατικού με πυκνή, ομοιόμορφη κυτταρική
δομή, υψηλή διαστασιακή σταθερότητα, μηχανική αντοχή και μόνωση.
Για συναρμολόγηση και σφράγιση κουφωμάτων, για πόρτες, παράθυρα,
περσίδες, σκάλες κλπ. Γέμισμα κενών ανάμεσα σε ταβάνια και
τοίχους υπό κατασκευή. Γεμίσματα διελεύσεων σωλήνων σε τοίχους
και πατώματα. Διάφορες μονώσεις στην κατασκευή και στην αναπαλαίωση. Απορροφά τους κραδασμούς και βελτιώνει την ηχομόνωση.
Δημιουργεί θερμοδιακοπή περιμετρικά των κουφωμάτων. Κατηγορία
πυρανάσχεσης B3 κατά DIN 4102-1.
• Χαμηλής διόγκωσης.
• Ακρίβεια στην εφαρμογή.
• Ενός συστατικού.
• Εξαιρετική πρόσφυση.
• Υψηλή ηχομόνωση, 61 dB.
• Γεμίζει κενά.
• Στερεώνει κουφώματα.
• Απορροφά κραδασμούς.

210 28 88 700

i

κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας

750ml

PS03200

578303.0002

barcode

συσκ/σία διαθ/τα

12 τεμ.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

113

05.BOSTIK_01-2022_Layout 1 11/2/2022 2:35 μμ Page 114

KAΘΑΡΙΣΤΙΚΑ PERFECT SEAL

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΦΡΟΥ
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ
ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΦΡΟΥ

Το Bostik Perfect Seal Καθαριστικό Αφρού πολυουρεθάνης είναι ένα
πολύ δραστικό καθαριστικό φρέσκου αφρού σε μορφή spray με βάση
ασετόν. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για τον καθαρισμό πιστολιών αφρού
πολυουρεθάνης, καθώς και την απομάκρυνση φρέσκου αφρού από
τις επιφάνειες. Διαθέτει κεφαλή NBS για εύκολη προσαρμογή σε
πιστόλια αφρού και πρόσθετη βαλβίδα χειρός για χρήση ως γενικό
καθαριστικό.
• Δεν αφήνει κολλώδες φιλμ.
• Ισχυρή δράση.
• Πολλαπλών εφαρμογών.
• Εύκολο στην χρήση.
• Διαθέτει δύο κεφαλές.
• Κατάλληλο μόνο για φρέσκο αφρό.

114

ΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

i

κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας

500ml

PS03400

578305.0000

barcode

συσκ/σία διαθ/τα

12 τεμ.
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ΥΓΡΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΩΝ
Το Bostik Perfect Seal Υγρό Φινιρίσματος είναι ένα υψηλής ποιότητας
υγρό διαμόρφωσης σφραγιστικών, έτοιμο προς χρήση που χρησιμοποιείται από τους επαγγελματίες. Ιδανικό για επαγγελματικό και λείο
φινίρισμα αρμού. Βιοδιασπώμενο 99%. Σε συσκευασία spray για
εύκολη εφαρμογή, χωρίς διαδικασία αραίωσης. Διευκολύνει την
εξομάλυνση των σφραγιστικών χωρίς να αποχρωματίζει ή να
επηρεάζει τις αντιμουχλικές τους ιδιότητες όπως το σαπουνόνερο
ή το υγρό πιάτων.
• Πολύ εύκολο στην χρήση.
• Έτοιμο προς χρήση.
• Ουδέτερο pH 7.1
• Τέλειο φινίρισμα αρμών.
• Κατάλληλο για σιλικόνες, υβρίδια, πολυουρεθανικά.
• Άοσμο.
• Διάφανο.

i

κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας

200ml

PS04100

578304.0000

1. Ψεκάστε το
σφραγιστικό.

2. Αφαιρέστε το
παραπανίσιο υλικό με
την σπάτουλα.

barcode

συσκ/σία διαθ/τα

12 τεμ.

3. Ψεκάστε
ξανά.

4. Φινίρετε με το χέρι
για ένα τέλειο
αποτέλεσμα.

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΑΡΜΩΝ
Η Bostik Perfect Seal Σπάτουλα Αρμών είναι ένα εργαλείο μορφοποίησης σφραγιστικών υλικών. Με ταυτόχρονη χρήση του Bostik Perfect
Seal Υγρό Φινιρίσματος δίνει λείο και όμορφο αποτέλεσμα χωρίς
κόπο σε όλους τους αρμούς.
• Διαμορφώνει σφραγιστικά.
• Πολύ εύκολη στην χρήση.
• Καθαρή εφαρμογή.
• Τέλειο φινίρισμα αρμών.
• Καθαρίζεται εύκολα.

210 28 88 700

i

κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας

-

PS04101

578304.0001

barcode

συσκ/σία διαθ/τα

12 τεμ.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.
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ΣΕΙΡΑ
ΜΑMUT
116
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ΠΙΣΤΟΛΙ MAMUT GUN
Σχεδιασμένο για να μειώνει την καταπόνηση του χεριού από
την πολύωρη εργασία. Δύναμη σκανδάλης 26 πρός 1.
Για επαγγελματική χρήση.

i

κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας

μαύρο

202261

578304.0002

barcode

συσκ/σία διαθ/τα

1 τεμ.
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ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ MAMUT
MAMUT GLUE HIGH TACK

i

κωδικός
προμηθευτή

290ml - λευκό

51262

MAMUT GLUE CRYSTAL

κωδικός
παραγγελίας

συσκ/σία διαθ/τα

578313.0000 12 τεμ.

i

κωδικός
προμηθευτή

290ml - διαφανές

51930

κωδικός
παραγγελίας

συσκ/σία διαθ/τα

578313.0001 12 τεμ.

Το Mamut Glue – High Tack είναι ένα πανίσχυρο συγκολλητικό

Το Mamut Glue – Crystal (Υπέρ-διάφανο) είναι ένα πανίσχυρο

με εξαιρετικά ισχυρή αρχική συγκράτηση νέας τεχνολογίας MS

κρυστάλλινα διάφανο συγκολλητικό νέας τεχνολογίας MS Poly-

Polymer. Λόγω των ιδιοτήτων του, η στήριξη των υλικών κατά

mer. Λόγω της κρυστάλλινης δομής του είναι το καταλληλότερο

την εφαρμογή δεν είναι απαραίτητη. Ισχυρή ελαστική συγκόλ-

συγκολλητικό για κολλήσεις που απαιτούν διάφανες συνδέσεις.

ληση μετά από την πλήρη ωρίμανση 220kg/10cm2. Διαθέτει ει-

Ισχυρή ελαστική συγκόλληση μετά από την πλήρη ωρί-

δικό ακροφύσιο (V-Nozzle) για βέλτιστη συγκόλληση. Είναι

μανση 240kg/10cm2. Είναι άοσμο, δεν περιέχει διαλύτες και δεν

άοσμο, δεν περιέχει διαλύτες και δεν επηρεάζει ευαίσθητες επι-

επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες. Διαθέτει πιστοποίηση για

φάνειες. Ανθεκτικό στην υγρασία, το νερό, και τις εναλλαγές

εφαρμογή σε χώρους τροφίμων. Ανθεκτικό στην υγρασία, το

θερμοκρασίας. Μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και σε υγρές επι-

νερό, και τις εναλλαγές θερμοκρασίας. Μπορεί να εφαρμοστεί

φάνειες.

ακόμα και σε υγρές επιφάνειες.

• Αντικαθιστά βίδες και καρφιά.

• Αντικαθιστά βίδες και καρφιά.

• Εξαιρετικά υψηλή αρχική συγκράτηση.

• Υπερδιάφανο συγκολλητικό εσωτερικής χρήσης.

• Η στήριξη των υλικών στην εφαρμογή δεν είναι απαραίτητη.

• Απαλλαγμένο από ισοκυανικά, διαλύτες και σιλικόνες.

• Υψηλή δύναμη, μηχανική αντοχή και διάρκεια.

• Χωρίς συρρίκνωση και φυσαλίδες.

• Απαλλαγμένο από ισοκυανικά, διαλύτες και σιλικόνες.

• Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς αστάρι σε διάφορες επιφάνειες

• Μόνιμα ελαστικό.

ακόμα και υγρές.

• Χωρίς συρρίκνωση και φυσαλίδες.

• Ουδέτερη ωρίμανση, σχεδόν άοσμο.

• Δεν διαβρώνει τα μέταλλα.

• Δεν διαβρώνει τα μέταλλα.

• Ουδέτερη ωρίμανση, σχεδόν άοσμο.

• Υψηλή δύναμη, μηχανική αντοχή και διάρκεια.

• Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και τη μούχλα.

• Απορρόφηση ακουστικών και μηχανικών θορύβων από

• Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς αστάρι σε διάφορες επιφάνειες
ακόμα και υγρές.
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MAMUT MULTI

MAMUT GLUE TOTAL

i

κωδικός
προμηθευτή

290ml - λευκό

51940

κωδικός
παραγγελίας

συσκ/σία διαθ/τα

578313.0003 12 τεμ.

i

κωδικός
προμηθευτή

290ml - υπόλευκο

51920

κωδικός
παραγγελίας

συσκ/σία διαθ/τα

578313.0002 12 τεμ.

Το Mamut Glue – Multi (Πολυχρηστικό) είναι ένα πανίσχυρο σφρα-

Το Mamut Glue – Multi (Πολυχρηστικό) είναι ένα πανίσχυρο σφρα-

γιστικό και συγκολλητικό νέας τεχνολογίας MS Polymer, με εξαι-

γιστικό και συγκολλητικό νέας τεχνολογίας MS Polymer, με εξαι-

ρετική πρόσφυση ακόμα και σε βρεγμένες επιφάνειες. Μόνιμα

ρετική πρόσφυση ακόμα και σε βρεγμένες επιφάνειες. Μόνιμα

ελαστικό με μεγάλη αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, την υγρα-

ελαστικό με μεγάλη αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, την υγρα-

σία, το νερό, και τις εναλλαγές θερμοκρασίας. Ισχυρή συγκόλ-

σία, το νερό, και τις εναλλαγές θερμοκρασίας. Ισχυρή συγκόλ-

ληση μετά από την πλήρη ωρίμανση 220kg/10cm2. Ειδικά

ληση μετά από την πλήρη ωρίμανση 220kg/10cm2. Ειδικά

σχεδιασμένο για πολλαπλές εφαρμογές ως σφραγιστικό και ως

σχεδιασμένο για πολλαπλές εφαρμογές ως σφραγιστικό και ως

συγκολλητικό. Είναι άοσμο, δεν περιέχει διαλύτες και δεν επη-

συγκολλητικό. Είναι άοσμο, δεν περιέχει διαλύτες και δεν επη-

ρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες. Διαθέτει πιστοποίηση για εφαρ-

ρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες. Διαθέτει πιστοποίηση για εφαρ-

μογή σε χώρους τροφίμων. Βάφεται με χρώματα νερού και τα

μογή σε χώρους τροφίμων. Βάφεται με χρώματα νερού και τα

περισσότερα χρώματα 2 συστατικών.

περισσότερα χρώματα 2 συστατικών.

• Πολυχρηστικό για συγκόλληση και σφράγιση.

• Πολυχρηστικό για συγκόλληση και σφράγιση.

• Εσωτερική και εξωτερική χρήση.

• Εσωτερική και εξωτερική χρήση.

• Μόνιμα ελαστικό.

• Μόνιμα ελαστικό.

• Απαλλαγμένο από ισοκυανικά, διαλύτες και σιλικόνες.

• Απαλλαγμένο από ισοκυανικά, διαλύτες και σιλικόνες.

• Χωρίς συρρίκνωση και φυσαλίδες.

• Χωρίς συρρίκνωση και φυσαλίδες.

• Ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία, τις καιρικές συνθήκες

• Ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία, τις καιρικές συνθήκες

& τη μούχλα.
• Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς αστάρι σε διάφορες επιφάνειες
ακόμα και υγρές.

& τη μούχλα.
• Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς αστάρι σε διάφορες επιφάνειες
ακόμα και υγρές.

• Ουδέτερης ωρίμανσης, σχεδόν άοσμο.

• Ουδέτερης ωρίμανσης, σχεδόν άοσμο.

• Δεν διαβρώνει τα μέταλλα

• Δεν διαβρώνει τα μέταλλα

• Υψηλή δύναμη, μηχανική αντοχή και σκληρότητα.

• Υψηλή δύναμη, μηχανική αντοχή και σκληρότητα.

• Απορρόφηση ακουστικών και μηχανικών θορύβων

• Απορρόφηση ακουστικών και μηχανικών θορύβων

από κραδασμούς

από κραδασμούς
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BLU TACK ORIGINAL - ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΗ ΚΟΛΛΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗΣ
Το Bostik Blu-Tack® είναι το αυθεντικό και το μόνο με την original
ονομασία που το καθιέρωσε παγκοσμίως. Καθαρό, ασφαλές και
εύκολο στη χρήση. Παρέχει μια ιδανική εναλλακτική λύση για τις
πινέζες και τις κολλώδεις ταινίες με πολλαπλές χρήσεις στο
σπίτι, το γραφείο και το σχολείο.
• Για 1001 χρήσεις.
• Μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί πολλές φορές.
• Εύκαμπτο.
• Δεν συρρικνώνεται και δεν στεγνώνει.
• Χώρα προέλευσης: Αγγλία.
• Μη τοξικό, κατάλληλο για την οικογένεια.

BLU TACK COLOUR | ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΗ
ΚΟΛΛΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΩΜΗ

i

κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας

συσκ/σία

μπλε

30614344

578306.0000

12 τεμ.

λευκή

30803836

578306.0001

12 τεμ.

διαθ/τα

GLU DOTS EXTRA STRONG | ΚΟΥΚΙΔΕΣ ΔΙΑΦΑΝΟΥ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ EXTRA STRONG

Το Bostik Blu-Tack® Colour είναι ένα
νέο προϊόν βασισμένο στο αυθεντικό

Τα Bostik Glu Dots – Extra strong είναι

και το μόνο με την original ονομασία

μικρές κουκίδες διάφανου συγκολλη-

που το καθιέρωσε παγκοσμίως. Κα-

τικού διπλής όψης (μόνιμης συγκόλ-

θαρό, ασφαλές και εύκολο στη χρήση.

λησης) που κολλάνε σχεδόν σε όλες

Με το Blu-Tack® Colour μπορείτε να
απογειώσετε

τη

φαντασία

τις επιφάνειες. Εύκολες στη χρήση,

των

δεν περιέχουν οξύ και λιγνίνη και δεν

παιδιών σας. Παρέχει μια ιδανική

κιτρινίζουν. Είναι ιδανικές για τη συγ-

εναλλακτική λύση για τις πινέζες και

κόλληση αντικειμένων σε κάθετες

τις κολλώδεις ταινίες με πολλαπλές

επιφάνειες.

χρήσεις στο σπίτι, το γραφείο & το σχολείο.
• Πολύχρωμο (5 χρώματα).

• Διάφανες.

• Για 1001 χρήσεις.

• 64 κουκίδες.

• Μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί

• Άμεση συγκόλληση.
• Δυνατή και μόνιμη συγκόλληση.

πολλές φορές.
• Κομμένο σε λωρίδες.

• Διπλής όψης.

• Εύκαμπτο.

• Για 1001 χρήσεις.

• Δεν συρρικνώνεται & δεν στεγνώνει.

• Χώρα προέλευσης: Αγγλία.

• Χώρα προέλευσης: Αυστραλία.

• Δεν περιέχουν οξύ και λιγνίνη.

• Μη τοξικό, κατάλληλο για την
οικογένεια.
i

κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας

συσκ/σία

πολύχρωμο

30604201

578306.0002

10 τεμ.

210 28 88 700

διαθ/τα

i

κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας

συσκ/σία

διάφανες

30803719

578306.0003

12 τεμ.

διαθ/τα
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ΚΟΛΛΕΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ & ΧΟΜΠΥ
GLU DOTS REMOVABLE | ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΚΟΥΚΙΔΕΣ
ΔΙΑΦΑΝΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

MICRO DOTS | ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΟΥΚΙΔΕΣ
ΔΙΑΦΑΝΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

Τα Bostik Glu Dots - Removable είναι

Τα Bostik Micro Dots είναι χιλιάδες

μικρές κουκίδες διάφανου συγκολ-

μικροσκοπικές κουκίδες διάφανου

λητικού διπλής όψης (επανατοποθε-

συγκολλητικού διπλής όψης που με-

τούμενες) που κολλάνε σχεδόν σε

ταφέρονται από το φύλλο, μετατρέ-

όλες τις επιφάνειες. Εύκολες στη

ποντας οποιαδήποτε επιφάνεια σε

χρήση, δεν περιέχουν οξύ & λιγνίνη

αυτοκόλλητο.

& δεν κιτρινίζουν. Είναι ιδανικές για
τη συγκόλληση υλικών χειροτεχνίας.

• Διάφανες.
• 5 φύλλα με μικροσκοπικές

• Διάφανες.

κουκίδες.

• 64 κουκίδες.

• Άμεση συγκόλληση.

• Άμεση συγκόλληση.

• Διπλής όψης.

• Επανατοποθετούμενες.

• Για 1001 χρήσεις.

• Διπλής όψης.

• Χώρα προέλευσης: Αγγλία.

• Για 1001 χρήσεις.
• Χώρα προέλευσης: Αγγλία.
i

κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας

συσκ/σία

διάφανες

30800951

578306.0004

12 τεμ.

διαθ/τα

TAPE DISCS
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

i

κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας

συσκ/σία

διάφανες

30803768

578306.0005

12 τεμ.

διαθ/τα

FOAM PADS
ΑΦΡΩΔΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

Τα Bostik Tape Discs είναι αυτοκόλλητοι διάφανοι δίσκοι διαμέτρου

Τα Bostik Foam Pads είναι αφρώδη

25mm. Είναι ευκολότεροι στη χρήση

αυτοκόλλητα διπλής όψης, ιδανικά

& πιο βολικοί από την αυτοκόλλητη

για χειροτεχνίες που απαιτούν ένα

ταινία. Ξεχάστε τα ψαλίδια! Ο πιο τα-

3D αποτέλεσμα. Δεν περιέχουν οξύ

κτοποιημένος τρόπος για να τυλί-

και λιγνίνη και είναι πολύ εύκολα

ξετε δώρα και πακέτα, να φτιάξετε

στη χρήση. Κολλάνε σχεδόν σε όλες

κορδέλες και ετικέτες, να κλείσετε

τις επιφάνειες και μπορούν να κο-

σακούλες ή φακέλους και πολλά

πούν σε όποια διάσταση θέλετε.

ακόμα. Αυτοί οι χρήσιμοι διάφανοι
δίσκοι των 25mm δεν περιέχουν

• Λευκά.

οξύ και λιγνίνη. Δεν αφήνουν υπο-

• 50 τεμάχια (12mm x 12mm
το καθένα).

λείμματα ή αποχρωματίζουν την
επιφάνεια και δίνουν πάντα ένα κα-

• Άμεση συγκόλληση.

θαρό, καλοφτιαγμένο αποτέλεσμα.

• Διπλής όψης.

• 10 φύλλα (120 δίσκοι).

• Για 1001 χρήσεις.

• Άμεση συγκόλληση.

• Χώρα προέλευσης: Αγγλία.

• Για 1001 χρήσεις.
• Χώρα προέλευσης: Αγγλία.
i

κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας

συσκ/σία

διάφανοι

30803764

578306.0006

12 τεμ.

122

ΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

διαθ/τα

i

κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας

συσκ/σία

λευκά

30813358

578306.0007

12 τεμ.

διαθ/τα
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ΒΕΝΖΙΝΟΚΟΛΛΕΣ | KΟΛΛΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
FAST TAK PERMANENT SPRAY
ΣΠΡΕΙ ΒΕΝΖΙΝΟΚΟΛΛΑ

ALL PURPOSE
ΚΟΛΛΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το Bostik Fast Tak – Permanent είναι

Το Bostik All Purpose είναι ένα πολύ

σπρέι βενζινόκολλα με πολύ ισχυρή

δυνατό συγκολλητικό πολλαπλών

συγκόλληση. Για δύσκολες εργασίες

εφαρμογών, γενικής χρήσης και

και γρήγορα αποτελέσματα αυτό είναι

γρήγορης ωρίμανσης. Στεγνώνει

το σπρέι κόλλας που χρειάζεστε. Το

γρήγορα και είναι κατάλληλο για μια

Fast Tak- Permanent κολλάει σχεδόν

μεγάλη γκάμα υλικών. Ιδανικό για

τα πάντα.

γενικές συγκολλήσεις στο σπίτι &
το γραφείο.

• Διάφανο.
• 500ml.

• Διάφανη.

• Μόνιμη συγκόλληση.

• 20ml.

• Χώρα προέλευσης: Αγγλία.

• Πολλαπλών εφαρμογών.
• Χώρα προέλευσης: Αγγλία.

i

κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας

συσκ/σία

500 ml

30602630

578307.0000

6 τεμ.

διαθ/τα

CONTACT ADHESIVE
ΒΕΝΖΙΝΟΚΟΛΛΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΙΑΛΥΤΕΣ

i

κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας

συσκ/σία

20 ml

30813296

578307.0001

6 τεμ.

διαθ/τα

LEATHER REPAIR
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΑ

Το Bostik Contact Adhesive είναι ένα

To Bostik Leather Repair είναι ένα

extra δυνατό, διάφανο συγκολλητικό

extra δυνατό, διάφανο συγκολλητικό

(βενζινόκολλα) που στεγνώνει γρή-

πολυουρεθάνης που στεγνώνει γρή-

γορα. Επιδιορθώνει μια μεγάλη γκάμα

γορα και είναι αδιάβροχο. Ιδανικό για

υλικών στη στιγμή.

μεγάλης διάρκειας και ελαστικότητας
επιδιορθώσεις σε αντικείμενα από

• Διάφανη.

δέρμα ή απομίμηση δέρματος.

• 50ml.
• Πολλαπλών εφαρμογών.

• Ισχυρή συγκόλληση.

• Χώρα προέλευσης: Αγγλία.

• Πολύ γρήγορη ωρίμανση.
• Εξαιρετική αντοχή σε υγρασία & νερό.
• Διάφανο.
• Αντοχή στη γήρανση.
• Εύκαμπτο.
• Χώρα προέλευσης: Αγγλία.

124

i

κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας

συσκ/σία

50 ml

30803649

578307.0002

6 τεμ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

διαθ/τα

i

κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας

συσκ/σία

20 ml

30803758

578308.0000

6 τεμ.

διαθ/τα
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KΟΛΛΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | ΚΟΛΛΕΣ ΣΤΙΓΜΗΣ
FABRIC GLUE
ΚΟΛΛΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ

HARD PLASTICS
ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
Το Bostik Hard Plastics είναι ένα

To Bostik Fabric Glue (Sew Simple)

extra δυνατό, διάφανο συγκολλητικό

είναι

εύκαμπτο

που στεγνώνει γρήγορα και είναι αν-

συγκολλητικό για υφάσματα που

θεκτικό στην υγρασία και το νερό.

στεγνώνει γρήγορα και αντέχει

Ιδανικό για δύσκολες επιδιορθώ-

στο σιδέρωμα και το πλύσιμο στο

σεις στα περισσότερα σκληρά, διά-

πλυντήριο.

φανα και

ένα

δυνατό,

άκαμπτα πλαστικά,

συμπεριλαμβανομένων ακρυλικών
• Πολύ δυνατή συγκόλληση.

και σκληρών PVC.

• Γρήγορη ωρίμανση.

• Διάφανο.

• 20ml.

• Πολύ ισχυρή συγκόλληση.

• Χώρα προέλευσης: Αγγλία.

• Γρήγορη ωρίμανση.
• Εξαιρετική αντοχή σε υγρασία.
• Εύκολο στην εφαρμογή.
• Αντοχή σε θερμοκρασιακές εναλλαγές (-20°C έως +60°C).
• Χώρα προέλευσης: Αγγλία.

20 ml

κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας

συσκ/σία

30614658

578308.0001

6 τεμ.

διαθ/τα

SOFT PLASTICS
ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

i

κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας

συσκ/σία

20 ml

30803651

578308.0002

6 τεμ.

διαθ/τα

POWER REPAIR | ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΟ
ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ

To Bostik Soft Plastics είναι ένα extra

Το Bostik Power Repair είναι ένα

δυνατό, διάφανο ελαστικό συγκολλη-

εξαιρετικά

τικό που στεγνώνει γρήγορα και είναι

συγκολλητικό νέας τεχνολογίας

ανθεκτικό στην υγρασία και το νερό.

MS-Polymer που παρέχει μεγάλης

Ιδανικό για ελαστικές επιδιορθώσεις

διάρκειας ελαστική συγκόλληση

στα περισσότερα μαλακά πλαστικά,

για σχεδόν οποιοδήποτε υλικό.

φυσικό λάστιχο, τεχνητό καουτσούκ,

Έχει μεγάλη αντοχή σε χτυπήματα,

πολυουρεθάνη κλπ.

είναι αδιάβροχο και λειτουργεί

δυνατό,

διάφανο

ακόμα και σε ακραίες καιρικές
• Διάφανο.

συνθήκες.

• Πολύ ισχυρή συγκόλληση.
• Γρήγορη ωρίμανση.

• Διάφανο.

• Εξαιρετική αντοχή σε υγρασία.

• 20gr.

• Εύκολο στην εφαρμογή.

• Μόνιμα ελαστικό.

• Αντοχή σε θερμοκρασιακές εναλ-

• Πολλαπλών εφαρμογών.

λαγές (-20°C έως +60°C).

• Χώρα προέλευσης: Αγγλία.

• Χώρα προέλευσης: Αγγλία.
i

κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας

συσκ/σία

20 ml

30803650

578308.0003

6 τεμ.

διαθ/τα

i

κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας

συσκ/σία

20 gr

30609985

578310.0000

6 τεμ.

διαθ/τα

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.
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KΟΛΛΕΣ ΣΤΙΓΜΗΣ | ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ
SUPER GLU LIQUID
ΡΕΥΣΤΗ ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ

SUPER GLU NON-DRIP GEL
ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ GEL

Η Bostik Super Glu Liquid είναι μία

Η Bostik Super Glu Non-Drip Gel είναι

ρευστή κυανοακρυλική κόλλα στιγ-

μία ταχυστέγνωτη κυανοακρυλική

μής για ισχυρές και άμεσες συγκολ-

κόλλα στιγμής σε μορφή Gel για πο-

λήσεις. Ιδανική για συγκολλήσεις

ρώδεις επιφάνειες για ισχυρές και

υψηλού εφελκυσμού σε επιφάνειες

άμεσες συγκολλήσεις. Ιδανική για

από ξύλο, πορσελάνη, σκληρά πλα-

συγκολλήσεις υψηλού εφελκυσμού

στικά, καουτσούκ, laminate, μέταλλα

σε επιφάνειες από ξύλο, πορσε-

κλπ.

λάνη, σκληρά πλαστικά, καουτσούκ,
laminate, μέταλλα κλπ.

• Διάφανη.
• Άμεση ωρίμανση.

• Δεν στάζει.

• Εξαιρετικά δυνατή συγκόλληση.

• Για πορώδεις επιφάνειες.

• Διάφανη.

• Άμεση ωρίμανση.

• Αντοχή στη γήρανση.

• Εξαιρετικά δυνατή συγκόλληση.

• Αντοχή σε θερμοκρασιακές εναλ-

• Αντοχή στη γήρανση.

λαγές (-20°C έως +80°C).

• Αντοχή σε θερμοκρασιακές εναλ-

• Κολάρο ασφαλείας για προστασία

λαγές (-20°C έως +80°C)

κατά την αποθήκευση.

• Κολάρο ασφαλείας για προστασία

• Χώρα προέλευσης: Αγγλία.

κατά την αποθήκευση.
• Χώρα προέλευσης: Αγγλία.

i

κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας

συσκ/σία

3 gr

30813340

578309.0000

12 τεμ.

διαθ/τα

i

κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας

συσκ/σία

3 gr

30813350

578309.0001

12 τεμ.

διαθ/τα

FIX & FLASH - ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ LED
Πες αντίο σε ό,τι ήξερες μέχρι σήμερα για τις κόλλες στιγμής!
Το Bostik Fix & Flash είναι μια νέα κόλλα στιγμής χωρίς διαλύτες, απαλλαγμένη από οσμές, μη ερεθιστική που ενεργοποιείται με φωτισμό LED.
Χάρη στην τεχνολογία συγκόλλησης με φως LED, το Fix & Flash κολλάει
on demand, απλά: εφαρμόζουμε την κόλλα, προσαρμόζουμε το αντικείμενο που θέλουμε να κολλήσουμε, ενεργοποιούμε το φως και κολλάμε!
Κολλάει το 99,9% των υλικών σε 15 δευτερόλεπτα.Το Fix & Flash διαθέτει ανταλλακτικό 5gr το οποίο αλλάζει εύκολα. Γρήγορο: Κολλάει σε 15
δευτερόλεπτα αλλά δεν κολλάει αμέσως τα δάχτυλα.
• Δυνατό: Πολύ ισχυρή ελαστική
συγκόλληση με αντοχή ακόμα
και στο πλυντήριο πιάτων.
• Εξαιρετικά ανθεκτικό: Ανθεκτικό στο
νερό, σε χτυπήματα & θερμοκρασίες
i

κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας

συσκ/σία

5 gr +
φακός

30619480

578310.0001

6 τεμ.

5 gr
ανταλλακτικό

30619508

διαθ/τα

-20°C έως + 80°C.
• Εύκολο: Κολλάει όλων των ειδών
τα υλικά, διαφανή & αδιάφανα, τα
υλικά που θα συγκολληθούν είναι

578310.0002

12 τεμ.

επανατοποθετούμενα μέχρι την
στιγμή που θα φωτίσετε με την συσκευή. Δεν στάζει κατά την εφαρμογή.
• Φιλικό στον χρήστη: Μη ερεθιστικό, άοσμο, απαλλαγμένο από διαλύτες,
δεν προκαλεί αναπνευστικές αλλεργίες & δεν φέρει σήματα επικινδυνότητας πάνω στη συσκευασία.
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ΣΤΟΚΟΙ & KOΛΛΕΣ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
EPOXY FIX PUTTY
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
Το Bostik Epoxy FIX PUTTY ένας ισχυρός εποξειδικός στόκος 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες, με
αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, νερό και λάδια. Κατάλληλος για εφαρμογές σε σχεδόν όλα τα
μέταλλα όπως σίδερο, ατσάλι, αλουμίνιο, χαλκό και μπρούτζο. Τρίβεται και βάφεται μετά την ωρίμανσή του.
• Υψηλές μηχανικές αντοχές.
• Γρήγορη αρχική ωρίμανση (6min).
• Πρόσφυση σε υγρές επιφάνειες.
• Αντοχή σε χημικά.
• Γεμίζει κενά.
• Αντοχή σε χτυπήματα.
• Αντοχή στη γήρανση.
• Αντοχή σε θερμοκρασιακές εναλλαγές (-20°C έως +120°C).
• Τρίβεται, τρυπιέται και βάφεται μετά την πλήρη ωρίμανσή του.
• Χώρα προέλευσης: Ιταλία.

i

κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας

57 gr

90303

578311.0000

barcode

συσκ/σία διαθ/τα

6 τεμ.

EPOXY FIX EXPRESS SYRINGE
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
Το Bostik Epoxy FIX EXPRESS - μίας εφαρμογής είναι ένα πανίσχυρο συγκολλητικό γενικής χρήσης
2 συστατικών σε σύριγγα με μύτη αυτόματης ανάμιξης. Δεν περιέχει διαλύτες και έχει αντοχή σε
υψηλές θερμοκρασίες, νερό και λάδια. Η μικρή ποσότητα 3gr το καθιστά ιδανικό για μία εφαρμογή
σε μέταλλα, ξύλα, τοιχοποιία, κεραμικά, γυαλί, δέρματα, λάστιχα, μοριοσανίδες, τσιμέντο, χαρτόνι,
υφάσματα και στα περισσότερα πλαστικά.
• Ποσότητα για μία εφαρμογή.
• Αυτόματη ανάμιξη ακριβείας.
• Ταχύτατη συγκόλληση (80 sec).
• Εφαρμογές που απαιτούν λεπτομέρεια.
• Διάφανο μετά την ωρίμανση.
• Εξαιρετικά δυνατή συγκόλληση.
• Αντοχή σε χημικά.
• Γεμίζει κενά.
• Αντοχή σε χτυπήματα.
• Αντοχή σε θερμοκρασιακές εναλλαγές (-40°C έως +70°C).
• Τρίβεται και βάφεται μετά την πλήρη ωρίμανσή του.
• Χώρα προέλευσης: Ιταλία.

210 28 88 700

i

κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας

3 gr

90300

578312.0000

barcode

συσκ/σία διαθ/τα

6 τεμ.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.
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ΣΤΟΚΟΙ & KOΛΛΕΣ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
EPOXY FIX EXPRESS SYRINGE
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
Το Bostik Epoxy FIX EXPRESS είναι ένα πανίσχυρο συγκολλητικό γενικής χρήσης 2 συστατικών
σε σύριγγα. Δεν περιέχει διαλύτες, με αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, νερό και λάδια. Ιδανικό
για εφαρμογές σε μέταλλα, ξύλα, τοιχοποιία, κεραμικά, γυαλί, δέρματα, λάστιχα, μοριοσανίδες, τσιμέντο, χαρτόνι, υφάσματα και στα περισσότερα πλαστικά.
• Ακριβής δοσολογία των συστατικών.
• Ταχύτατη συγκόλληση (90 sec).
• Διάφανο μετά την ωρίμανση.
• Εξαιρετικά δυνατή συγκόλληση.
• Αντοχή σε χημικά.
• Γεμίζει κενά.
• Αντοχή σε χτυπήματα.
• Αντοχή στη γήρανση.
• Αντοχή σε θερμοκρασιακές εναλλαγές (-40°C έως +70°C).
• Περιέχει δισκάκι ανάμιξης και σπάτουλα εφαρμογής.
• Τρίβεται και βάφεται μετά την πλήρη ωρίμανσή του.
• Χώρα προέλευσης: Ιταλία.
i

κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας

25ml

90301

578312.0001

barcode

συσκ/σία διαθ/τα

6 τεμ.

EPOXY FIX METAL SYRINGE
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
Το Bostik Epoxy FIX METAL ένα εξαιρετικά ισχυρό συγκολλητικό μετάλλων 2 συστατικών σε σύριγγα, χωρίς διαλύτες, με αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, νερό και λάδια. Κατάλληλο για εφαρμογές σε σχεδόν όλα τα μέταλλα όπως σίδερο, ατσάλι, αλουμίνιο, χαλκό και μπρούντζο.
• Ακριβής δοσολογία των συστατικών.
• Γρήγορη συγκόλληση (5 min).
• Εξαιρετικά δυνατή συγκόλληση.
• Αντοχή σε χημικά.
• Γεμίζει κενά.
• Αντοχή σε χτυπήματα.
• Αντοχή στην γήρανση.
• Αντοχή σε θερμοκρασιακές εναλλαγές (-40°C έως +70°C).
• Περιέχει δισκάκι ανάμιξης και σπάτουλα εφαρμογής.
• Τρίβεται και βάφεται μετά την πλήρη ωρίμανσή του.
• Χώρα προέλευσης: Ιταλία.
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i

κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας

25ml

90302

578312.0002

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

barcode

συσκ/σία διαθ/τα

6 τεμ.

05.BOSTIK_01-2022_Layout 1 11/2/2022 2:36 μμ Page 129

ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΤΑΝΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΙΑ ΚΟΛΛΕΣ
6 ΘΕΣΕΩΝ

i

κωδικός
παραγγελίας

συσκ/σία

25 x 30,5 x Y55cm
6 γαντζάκια

578399.0007

1 τεμ.

διαθ/τα

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΤΑΝΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ PERFECT
SEAL 12 ΘΕΣΕΩΝ

i

κωδικός
παραγγελίας

συσκ/σία

17 x 26 x Y56cm
12 φυσίγγια

578399.0004

1 τεμ.

210 28 88 700

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΤΑΝΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ MAMUT
12 ΘΕΣΕΩΝ

i

κωδικός
παραγγελίας

συσκ/σία

17 x 26 x Y56cm
12 φυσίγγια

578399.0003

1 τεμ.

διαθ/τα

ΣΤΑΝΤ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΡΑΦΙΟΥ, 294 ΘΕΣΕΩΝ

διαθ/τα

i

κωδικός
παραγγελίας

συσκ/σία

42 x 120 x Y76cm
294 φυσίγγια

578399.0002

1 τεμ.

διαθ/τα

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.
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ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΣΤΑΝΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
27 ΘΕΣΕΩΝ

κωδικός
παραγγελίας

i

συσκ/σία διαθ/τα

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΣΤΑΝΤ METAΛΛΙΚΟ
282 ΘΕΣΕΩΝ

i

κωδικός
παραγγελίας

συσκ/σία διαθ/τα

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΣΤΑΝΤ METAΛΛΙΚΟ
120 ΘΕΣΕΩΝ

i

κωδικός
παραγγελίας

συσκ/σία διαθ/τα

40 x 54 x
Y173cm
33 x 44
x Y188cm
27
γαντζάκια

130

578399.0006 1 τεμ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

80
φυσίγγια |
578399.0000 1 τεμ.
ράφι
42 αφρούς
| ράφι

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

51 x 35 x
Y222cm
72
φυσίγγια &
48 αφρούς

578399.0001 1 τεμ.

