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Od wielu lat dostarczamy 
powtarzalne 

i niezwykle trwałe lakiery samochodowe 
i przemysłowe naszym klientom. 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną 
gamą produktów, które przygotowaliśmy tak, 

by spełniały Twoje najwyższe wymagania.

Sercem samochodu jest jego silnik, 
jednak nic tak nie przykuwa uwagi jak piękny lakier. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, oddajemy do 

Twojej dyspozycji ogromną ilość lakierów, 
past, podkładów i artykułów potrzebnych 
w pracach blacharskich i lakierniczych. 

Dzięki nim możesz skutecznie 
przywrócić pierwotny blask 

pojazdu lub nadać mu 
zupełnie inne barwy.



PRODUKTY FRESH

Posiadamy najpopularniejsze lakiery gotowe w opakowaniach 1 - litrowych, np. 
MERCEDES 147, PEUGEOT EWP, FIAT 249, RENAULT 389, VW R902 i wiele innych.

Lakiery samochodowe bazowe
Posiadamy ogromny wybór produktów do lakierowania pojazdów najpopularniejszych 
marek. Składniki chemiczne wchodzące w skład gotowych produktów charakteryzują się 
niezmiennością i stałą jakością produkcji. Skorzystaj już dzisiaj z bogatej oferty!
Lakier bazowy w uproszczeniu, jest to żywica z dodatkiem pigmentów, dodatków 
metalicznych i perłowych. Jest szybko schnącym lakierem rozpuszczalnikowym, 
jednoskładnikowym (1K) aplikowanym na grunty epoksydowe oraz akrylowe. Stanowi 
ona kolor z ewentualnym efektem metalik – perła, pokrywany lakierem bezbarwnym.

Posiadamy najpopularniejsze lakiery gotowe 
w opakowaniach 1 - litrowych, np. VW LA7W, VW LB7Z, VW LC9Z, VWLC9X, VW LB5N, 
VW LY9B, VW L041, BMW 303, BMW 317, BMW B09,
BMW 475, BMW 354, MERCEDES 744, OPEL 147, OPEL 157, OPEL 163, OPEL 20R, 
PEUGEOT EXL, PEUGEOT EZR, PEUGEOT EKQ, PEUGEOT EXY, FORD Panther Black, 
Ford Moondust Silver,RENAULT D69, HONDA B92P, lakier bazowy głęboko czarny, 
TOP-BLACK (najciemniejsza odmiana koloru czarnego), extra biały, srebro drobne - 
średnie - grube, srebro lustrzane na felgi i wiele innych.

Lakiery samochodowe akrylowe

Lakiery akrylowe w porównaniu z lakierami syntetycznymi mają wiele zalet. Są wyraźnie 
bardzie odporne na żółknięcie, mają szybszy proces schnięcia, w każdej chwili można na 
nie nałożyć nową warstwę. Po całkowitym wyschnięciu nie ma problemu w pokryciu ich 
innymi lakierami. Jeśli lakier akrylowy zostanie połączony z podkładem, wówczas lepiej 
będzie zabezpieczał karoserię auta przed korozją. Lakier akrylowy ma większą odporność 
na działanie środków czyszczących i wpływ czynników pogodowych.

Lakiery poliuretanowe
Farba nawierzchniowa poliuretanowa o wysokim połysku 2K. Wysoka ochrona przed 
czynnikami atmosferycznymi, mechanicznymi, chemicznymi oraz promieniowaniem UV. 
Farba nawierzchniowa dwuskładnikowa do stosowania w systemach 2K. Przeznaczona 
do renowacji maszyn,urządzeń, przedmiotów ze stali i drewna wewnątrz i na zewnątrz 
pomieszczeń.
Dostępne w macie, półmacie i połysku.
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LAKIERY BEZBARWNE
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EC-10 Lakier bezbarwny 2:1 TOP-X
EC-01 Utwardzacz akrylowy 2:1 TOP-X
Po wymieszaniu w podanej proporcji, lakier jest gotowy do aplikacji co znacznie ułatwia 
i przyspiesza pracę!
Najnowsze surowce, oraz wysokiej klasy filtry UV powodują, że lakier przez bardzo długi 
czas pozostaje bardzo błyszczący – nie robi się matowy.
Dużym atutem jest to, że lakier bardzo szybko uzyskuje pyłosuchość, nie zatrzymując 
przy tym procesu odparowania rozcieńczalnika. Więc finalnie mamy mniej lub nie mamy 
w ogóle  polerowania i wycinania wtrąceń, nawet w lakierniach bez kabiny lakierniczej. 
Nie wymaga użycia rozcieńczalnika podczas aplikacji!

ST1600 HS Lakier bezbarwny 2:1 EXCLUSIVE
ST160 HS Utwardzacz akrylowy 2:1 HS EXCLUSIVE

Najnowsze surowce, oraz wysokiej klasy filtry UV powodują, że lakier przez bardzo długi 
czas pozostaje bardzo błyszczący – nie robi się matowy.
Dużym atutem jest to, że lakier bardzo szybko uzyskuje pyłosuchość, nie zatrzymując przy 
tym procesu odparowania rozcieńczalnika. Co to powoduje? Warstwa jest przez bardzo 
krótki czas podatna na „łapanie” wtrąceń, zanieczyszczeń. Więc finalnie mamy mniej lub nie 
mamy w ogóle  polerowania i wycinania wtrąceń, nawet w lakierniach bez kabiny 
lakierniczej.

ST1610 HS Lakier bezbarwny 2:1 MATT
ST1600 HS Utwardzacz akrylowy 2:1 HS
Matowa wersja lakieru ST1600 o identycznych parametrach. Dużym atutem jest to, że 
lakier bardzo szybko uzyskuje pyłosuchość, nie zatrzymując przy tym procesu odparowania 
rozcieńczalnika. Warstwa jest przez bardzo krótki czas podatna na "łapanie" wtrąceń, 
zanieczyszczeń. Więc finalnie mamy mniej lub nie mamy w ogóle wycinania wtrąceń, 
nawet                   w lakierniach bez kabiny lakierniczej.

EC-30 Lakier bezbarwny 2:1 VHS 
EC-03 VHS Utwardzacz akrylowy 2:1 VHS PROFESIONAL

Poliuretanowy uniwersalny lakier do frontów 
meblowych
Cechuje się dużą siłą powłokotwórczą i doskonale nadający się do polerowania. 
Idealny do lakierowania frontów meblowych.Bardzo wysoki poziom połysku dla emalii 
połyskowych. Wysoka wartość krycia i wypełnienia, odporny na żółknięcie.
Przeznaczony do aplikacji natryskowej. Dostępny w macie, półmacie i połysku.
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Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy VHS .Stworzony z NAJLEPSZYCH 
dostępnych obecnie surowców.  Najnowsze surowce, oraz wysokiej klasy filtry UV 
powodują, że lakier przez bardzo długi czas pozostaje bardzo błyszczący – nie robi się 
matowy. Posiada bardzo wysoką zawartość części stałych. Charakteryzuje się doskonałą 
rozlewnością i bardzo krótkim czasem do polerowania. Lakier posiada wysoką twardość 
całkowitą zarówno przy utwardzaniu 
w temperaturze podwyższonej jak i pokojowej. Długi czas otwarcia pozwala na 
lakierowanie dużych powierzchni (całych samochodów)

Gruntoemalia  1k / 2k
Gruntoemalia to farba gruntująca oraz nawierzchniowa w jednym. Jej podstawową zaletą jest 
oszczędność czasu i pieniędzy na zakup 
dwóch oddzielnych produktów – farby gruntującej oraz nawierzchniowej.  Kolejną przewagą 
gruntoemalii jest jej wszechstronne zastosowanie. 
W praktyce oznacza to, że jednym produktem możesz pomalować metal, drewno i beton, 
a nawet PCV.
Dostępna w macie, półmacie oraz połysku.



UTWARDZACZE5

Utwardzacz akrylowy 2:1

     ST100 - Utwardzacz akrylowy 2:1 STANDARD

     ST150 - Utwardzacz akrylowy 2:1 SZYBKI

     Dostępne opakowania: 1L oraz 5L

ROZCIEŃCZALNIKI I ZMYWACZE

ST36 -Rozcieńczalnik do cieniowania akrylu

Rozcieńczalnik umożliwiający wykonanie niewidocznej zaprawki w 2-komponentowych 
akrylowych lakierach 
Jego zadaniem jest przygotowanie powierzchni do malowania, usunięcie osiadającego 
kurzu oraz niwelowanie optycznych różnic połysku w miejscu styku starej powłoki 
lakierowej i nowo nałożonego lakieru akrylowego

Rozcieńczalnik poliestrowy do szpachli natryskowej AP-33
       Dostępne opakowania: 1L

bezbarwnych.

Zmywacz silikonowy ANTISTATIC ST30

Zmywacze silikonowe używane są w lakiernictwie samochodowym praktycznie pomiędzy 
wszystkimi czynnościami. Używa się ich do przemywania oraz odtłuszczenia powierzchni.
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6 ROZCIEŃCZALNIKI I ZMYWACZEROZCIEŃCZALNIKI I ZMYWACZE

Rozcieńczalnik poliuretanowy ST35

 Dostępne opakowania: 1L oraz 5L

Rozcieńczalnik akrylowy

Dostępne rodzaje:

ST40 - STANDARD

ST41 - SZYBKI

Rozcieńczalnik bazowy

dostępne rodzaje:

ST50 - STANDARD
ST52 - WOLNY
ST55 - STABILIZUJĄCY

Dostępne opakowania: 1L oraz 5L

PODKŁADY I SZPACHLEPODKŁADY I SZPACHLE

ST80-00  Podkład akrylowy HS 5:1 0,75L +
utwardzacz
Stosuje się go w lakiernictwie samochodowym, meblowym oraz przemysłowym. Stosuje się go w lakiernictwie samochodowym, meblowym oraz przemysłowym. 
Wypełnia rysy i nierówności w podłożu przygotowanym do lakierowania.Wypełnia rysy i nierówności w podłożu przygotowanym do lakierowania.
Ma bardzo dobrą przyczepność do większości spotykanych podłoży jak np.: Ma bardzo dobrą przyczepność do większości spotykanych podłoży jak np.: 
stal, ocynk, aluminium, tworzywa sztuczne ( z wyjątkiem PP i PE ),stal, ocynk, aluminium, tworzywa sztuczne ( z wyjątkiem PP i PE ),
drewno i jego pochodne ( OSB, MDF...), beton, ceramika, szkło. Posiada dobre drewno i jego pochodne ( OSB, MDF...), beton, ceramika, szkło. Posiada dobre 
właściwości antykorozyjne. Można stosować "mokro na mokro".właściwości antykorozyjne. Można stosować "mokro na mokro".
Dostępne kolory: biały, szary i czarnyDostępne kolory: biały, szary i czarny
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7 PODKŁADY I SZPACHLE

ŻYWICE

ST890 Podkład na plas�k 1K - 0,8L
Przeznaczony do gruntowania elementów wykonanych z tworzyw sztucznych. 
Podwyższa przyczepność, pełni funkcję warstwy izolującej.

ST74-00 Podkład epoksydowy 2K HS 2:1 + utwardzacz
2-komponentowy lekko wypełniający podkład epoksydowy z dodatkami antykorozyjnymi.
Bardzo dobrze sprawdza się w roli gruntu przegrodowego w naprawach samochodowych.  
Szczególnie polecany 
do aplikowania techniką “mokro na mokro”.

S500 Żywica bazowa - spoiwo do bazy 1:1

Spoiwo do produkcji lakierów bazowych. Niezastąpiony produkt w każdej mieszalni l
akierów.  Dostępne opakowania: 1L oraz 3.5L

ST70 Żywica poliestrowa 1L + utwardzacz

Szpachla środek, który w połączeniu z matą lub tkaniną szklaną służy do wypełniania z
nacznych ubytków materiału w karoseriach samochodowych, łodziach, przyczepach, jak i do 
wzmacniania i usztywniania konstrukcji naprawianych elementów. Posiada bardzo dobrą 
przyczepność do metalu, powierzchni plas�kowych, stali, szkła i betonu. Jest odporna na 
temperaturę do 80C oraz cechuje się dużą sprężystością  i krótkim czasem utwardzenia. 
Po utwardzeniu posiada dużą wytrzymałość mechaniczną i może być pokrywana dowolnymi 
szpachlami poliestrowymi.
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PASTY POLERSKIE I KOSMETYKI

Pasta polerska 1kg

Pasta do obróbki na sucho z minimalną ilością wody. Polimerowa struktura materiału 
zapewnia bardzo szybki i  trwały efekt.
Produkt wzorowany w oparciu o wiodących producentów past polerskich.

Dostępne rodzaje:

PP-01 BIAŁY KOREK - mocno ścierna

PP-02 ZIELONY KOREK - średnio ścierna

PP-03 GRANATOWY KOREK - mleczko polerskie - antyhologram

Pasta polerska 250g

Pasta do obróbki na sucho z minimalną ilością wody. Polimerowa struktura materiału 
zapewnia bardzo szybki i trwały efekt. Produkt wzorowany w oparciu o wiodących 
producentów past polerskich.

Dostępne rodzaje:

PP-01 BIAŁY KOREK - mocno ścierna

PP-02 ZIELONY KOREK - średnio ścierna

PP-03 GRANATOWY KOREK - mleczko polerskie - antyhologram

PP-04 ZŁOTY KOREK - nabłyszczająca - ONE STEP

FRESH – Auto - Szampon 1000ml
samochodów oraz moto Nie uszkadza powłok ochronnych, tworzy obfitą pianę,
zapewnia intensywny połysk, doskonały do mycia motocykli.

FRESH – Koncentrat do mycia silników 1000ml
   alkaiczny koncentrat do mycia silników, skrzyni biegów oraz podzespołów trakcyjnych. 

Sposób użycia: preparat do nanoszenia zarówno przez system zraszający 
(dozowanie 1:30-1:20) jak i metodę ręczną (1:50 z wodą). 
Preparat i zabrudzenia spłukać silnym strumieniem wody.

FRESH – Koncentrat do prania tapicerki 1000ml
– pranie tapicerki samochodowej, podsufitek oraz mebli tapicerowanych
Sposób użycia: metoda mechaniczna, ręczna: rozcieńczyć 1:10-1:20 z wodą. 
Po naniesieniu preparatu \odczekać 5-10 minut, przetrzeć szmatką lub użyć szczotki. 
Można odsysać odkurzaczem piorącym, wytwarza niski poziom piany.
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DODATKI

ST590 Lakier strukturalny do tworzyw - BUMPER 1K  0,8L
Jednoskładnikowy, szybkoschnący lakier strukturalny do renowacji elementów z tworzyw 
sztucznych takich jak: zderzaki, listwy boczne, lusterek itp.

ST22 Katalizator - przyspieszacz do lakierów akrylowych 
250ml
Niezbędny składnik do szybkiego utwardzania lakierów akrylowych, poliuretanowych oraz 
lakierów bezbarwnych. 
Stosować w proporcji 2-4%

Półprodukt - puszka spray do nabijania 400ml

Puszka - półprodukt 400ml z zaworem typu żeńskiego z umieszczoną wewnątrz kulką 
ułatwiającą rozmieszanie produktu.
Spray zaopatrzony jest w dedykowaną dyszę FRESHSPRAY   umożliwiającą nanoszenie lakieru 
bardzo zbliżone do lakierowania profesjonalnym pistoletem lakierniczym.
Puszka wypełniona mieszanką gazu pędnego i    rozpuszczalników przeznaczona do nabijania 
lakierów za pomocą profesjonalnych urządzeń. Kompatybilna ze wszystkimi systemami 
lakierów na bazie rozpuszczalników organicznych (nie stosować do systemów na bazie wody).
Spray do napełniania wypełniony jest gazem ekologicznym i po dodaniu farby o odpowiednim 
odcieniu jest gotowy do użycia.

ST18-90 Żywica bazowa do cieniowania bazy

Stosować jako pierwszą warstwę przed bazą w celu 
uniknięcia "chmur" i tzw. odkurzu.

ST700 Pasta matująca 2K - akrylowa 1L

Przeznaczony do redukcji połysku nawierzchniowego dowolnego dwuskładnikowego 
lakieru akrylowego.



LAKIERY BEZBARWNE

Lakier bezbarwny Novol ULTRA 400 1L + utwardzacz 0,5L 
Standard

Lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie (SR Scratch Resistant). 
Charakteryzuje się dobrą rozlewnością i krótkim czasem wysychania. 
Daje powłokę o wysokim połysku i dużej twardości końcowej. Jest odporny na UV i warunki 
atmosferyczne. Współpracuje z większością lakierów bazowych rozcieńczalnikowych 
i wodorozcieńczalnych dostępnych na rynku

Lakier bezbarwny Novol ULTRA 410 GLASS 1L 
+ utwardzacz 0,5L Standard

Lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie (SR Scratch Resistant). 
Charakteryzuje się dobrą rozlewnością i krótkim czasem wysychania.
Daje powłokę o wysokim połysku i dużej twardości końcowej. 
Jest odporny na UV i warunki atmosferyczne. 
Współpracuje z większością lakierów bazowych rozcieńczalnikowych i wodorozcieńczalnych 
dostępnych na rynku.

Lakier bezbarwny NOVOL 570 1L + utwardzacz H5120 0,5L

Posiada zwiększoną odporności na zarysowania (SR Scratch Resistant). 
Bardzo łatwe nanoszenie, dobra rozlewność i szybkie wysychanie ułatwiają pracę, 
skracają czas przebywania samochodu w kabinie lakierniczej. 
Wysoka twardość, odporność na UV i warunki atmosferyczne gwarantują wysoką trwałość, 
a połysk i „głębia” znakomity wygląd powłoki lakierowej

Lakier bezbarwny Novol N 8500 1l+ utwardzacz 
N 90-850 0,5L Szybki

Lakier bezbarwny klasy HS o zwiększonej odporności na zarysowania SR (Scratch Resistant).
Nowoczesna kompilacja żywic Air-Dry powoduje ekstremalnie szybkie wysychanie 
i uzyskanie twardości użytkowej po 1h w 20°C.
Dodatkowo możliwość szybkiej aplikacji powoduje, że lakier idealnie nadaje się do średnich 
jak i mniejszych napraw typu Smart/Spot Repair.
Lakier cechuje się bardzo dobrą odpornością na UV i warunki atmosferyczne.
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Lakier bezbarwny 
MAXMEYER MS0440 + utw. 8000/ 6000 1L+0,5L

LAKIERY BEZBARWNE

Średni procent zawartości ciał stałych daje przede wszystkim wysokiej jakości połysk, 
oraz dużą odporność na  zjawiska meteorologiczne.

Lakier bezbarwny 
MAXMEYER HS0200 + utw. 8000/ 6000 1L+0,5L

MaxMeyer 0200 Maxiclear HS to 2-składnikowy lakier bezbarwny o wysokiej 
zawartości ciał stałych, który oferuje wyjątkową rozlewność, szybkie schnięcie, 
łatwość polerowania, twardość i połysk.
Używany jest do napraw punktowych, napraw pojedynczych elementów oraz 
całkowitych przelakierowań.

Lakier bezbarwny 
MAXMEYER HP0900 + utw. 8000/ 6000 1L+0,5L

HP CLEAR HS  jest dwu składnikowym, akrylowy lakierem bezbarwnym o wysokiej 
zawartości ciał stałych.  Doskonale schnie, jest bardzo twardy i daje wykończenie o 
wysokim połysku.  Można go polerować wkrótce po wygrzaniu. 
Stosowany do powłok dwu warstwowych (baza+ lakier bezbarwny), w zaprawkach 
i naprawach punktowych, gdy  wymogiem jest wyjątkowo krótki czas wykonania, oraz 
najlepsza możliwa ochrona i trwałość powłoki

Lakier bezbarwny 
PPG DELTRON D800 + utwardzacz D802 1L+0,5L

Lakier bezbarwny PPG Deltron D800 to dwuskładnikowy lakier bezbarwny, 
akrylowo-uretanowy, stworzony do prac renowacyjnych i lakierowania 
całościowego pojazdów; jest częścią systemu renowacyjnego składającego się 
z lakieru bazowego i bezbarwnego. 
Właściwości Deltronu D800 stosowanego w zalecanym przez PPG systemie 
renowacyjnym spełniają lub przewyższają normy i wymogi 
jakościowe, określane przez producentów pojazdów w warunkach gwarancyjnych, 
a Globalny System Renowacyjny PPG Deltron posiada 
wiele homologacji OEM (producentów pojazdów).

11

P.H.U. STEKAM  tel.538 293 996,    Sklep internetowy:  www.fresh-online.pl
e-mail: lakiery@onet.pl

FRESH
PRODUCT OF THE FUTURE
FRESH

PRODUCT OF THE FUTURE

R



LAKIERY BEZBARWNE

Średni procent zawartości ciał stałych daje przede wszystkim wysokiej jakości połysk, 
oraz dużą odporność na  zjawiska meteorologiczne.

Lakier bezbarwny GLASURIT 2K HS 923-255 +
 utw. 929-91 / 929-93  1L+0,5L

Wielozadaniowy lakier bezbarwny HS 923-255 to dobry wybór 
zarrówno dla małch napraw, jak i całkowitych 
przelakierowań. Dwie warstwy produktu dająniezwykĹ‚e 
rezultaty. A na powierzchniach pionowych wystarczy 
nawet jedna. W 60°C lakier bezbarwny HS Mul� schnie w ciągu 30 minut 
i może być aplikowany na wszystkie kolory bazowe Glasurit. 
Zestaw utwardzaczy i rozcieńczalników umożliwia pracę tym produktem w
różnych warunkach aplikacji.

Lakier bezbarwny GLASURIT 2K HS 923-255 
+ utw. 929-91 / 929-
93 5L+2,5L
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Lakier bezbarwny GLASURIT 2K  923-88 + utw. 929-88   
5L+2,5L
Wielozadaniowy lakier bezbarwny to dobry wybór zarówno dla małych napraw, jak i 
całkowitych przelakierowań. Dwie warstwy produktu dają niezwykłe rezultaty. 
A na powierzchniach pionowych wystarczy nawet jedna. W 60°C lakier bezbarwny HS Mul�
schnie w ciągu 30 minut i może być aplikowany na wszystkie kolory bazowe. 
Zestaw utwardzaczy i rozcieńczalników umożliwia pracę tym produktem 
w różnych warunkach aplikacji.



MATERIAŁY ŚCIERNE I KLOCKI

Klocek korkowy pozwala na bardzo precyzyjną i szybką pracę.

Zaokrąglone rogi podwyższają komfort trzymania klocka w dłoni, jednocześnie zabezpieczają rogi przed 
ukruszeniem. Zastosowane dodatkowe szlifowanie powierzchni klocka gwarantuję równość płaszczyzn, co 
przekłada się na jakość obrabianego elementu jak również wygodę w dotyku.

Dostępne rozmiary: 110 x 60 x 30 mm oraz 110 x 60 x 25 mm

Klocek korkowy Duży  110 x 60 x 30 mm z filcem
Klocek z naturalnego korka z filcową stopą jest profesjonalnym narzędziem do ręcznych prac 
szlifierskich wykonany z lekkiego a zarazem wytrzymałego rodzaju CP45. 
Jednocześnie bardzo niewiele waży dzięki czemu jest bardzo wygodny w użyciu i nie wymaga wkładania 
dużej siły. Klocek korkowy pozwala na bardzo precyzyjną i szybką pracę.

Klocek plas�kowy – gumowy 130 x 70 mm
Elastyczny blok gumowy, do którego mocowany jest papier ścierny za 
pomocą specjalnych zaczepów. Przeznaczony jest do szlifowania
 na mokro i sucho.

Klocek – Korek z rzepem do usuwania wtrąceń na lakierze 30mm

Korek do ręcznego szlifowania wtrąceń oraz defektów 
w postaci zacieków na lakierze nawierzchniowym.
Dwustronny – na rzep oraz klej.Średnica 30mm

Krążek do usuwania rdzy "Włosy Murzyna"  z adapterem

Produkt  wyjątkowo wytrzymały. Dostępne średnice 150mm oraz 125mm

Krążek do usuwania rdzy "Włosy Murzyna" 150mm

Dysk krążek do usuwania rdzy – „włosy murzyna”. 
Dostępne średnice 150mm oraz 125mm
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Krążek ścierny IZPRO  150mm Papier ścierny krążek 
150mm
 
- dostępne gradacje: P60, P80, P120, P150, P180, P220, P280, P320, P400, P500

Krążek ścierny Ceramiczny 75mm ITALKO

Krążki ścierne na rzep przeznaczone zarówno do szlifierek mimośrodowych jak 
i do szlifowania ręcznego.
Ziarno krążków pokryte jest  – związkiem chemicznym zapobiegającym zaklejaniu 
i zapychaniu się materiału ściernego.
Dostępne gradacje: P1500, P2000, P2500, P3000

Krążek ścierny Ceramiczny 4CR 150mm
Krążek ścierny na rzep na podłożu foliowym z ceramicznym ziarnem ściernym 150 mm 
21H 4CR. Krążek dzięki zastosowaniu innowacyjnego rozmieszczenia otworów nie 
zapycha się podczas szlifowania.Pył szlifierski nie przywiera do krążka podczas szlifowania 
, nie zapycha go, a tym samym nie przegrzewa i nie rysuje obrabianej powierzchni. Krążek 
zapewnia jednolite, dokładne wykończenie oraz szybkość, 
która pozwala skrócić czas pracy. Dostępne gradacje: P800, P1000

Norton Krążek Ścierny 150mm 15H

Nowe, ceramiczne ziarno Norton SG® połączone z obrabianym termicznie ziarnem 
elektrokorundu . Nowy, wyjątkowy, wzmocniony włóknami, niebieski papier lateksowy  
Brak pigmentu w powłoce No-Fil® i spoiwie. Wyższe i szybsze tempo szlifowania . 
Idealny do dużych powierzchni . Łączy w sobie elastyczność i wytrzymałość na rozdarcie . 
Odporny na zabijanie się podczas pracy . Brak ryzyka przeniesienia koloru . Dłuższy okres 
użytkowania. Dostępne gradacje: 
P80, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P400, P500, P600, P800

Papier ścierny Indasa na sucho 115mm x 1m
INDASA Roll White Line RHYNALOX / RHYNODRY 
to wysokiej jakości papier ścierny z nasypem tlenku aluminium, 
oparty na technologii stearynianu, przeciwdziałającej zapychaniu materiału ściernego, 
zapewnia ostre i równomierne ścieranie oraz wysoka wydajność, 
dzięki zwiększonej wytrzymałości umożliwia długotrwałą pracę, jest bardziej odporny na
 wysoką temperaturę. Dostępne gradacje: 
P60, P80, P100, P120, P150, P180, P240, P400

Papier ścierny na gąbce ITALKO 115mm x1m ITALKO 

to papier ścierny wykonany na podkładzie z lateksowego papieru i gąbki, tak by zapewnić 
doskonałe i równomierne wykończenie obrabianych powierzchni. 
Specjalna powłoka ścierna zapewnia doskonałe szlifowanie co pozwala skrócić czas pracy. 
Jest idealny do szlifowania nierównych i kanciastych powierzchni.
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Papier ścierny - wodny INDASA
 
Papier wodny Indasa Rhynowet Red Line 230 x 280mm to papier ścierny wodny wysokiej jakości, 
przeznaczony do ścierania starej powłoki lakierniczej, szlifowania przed nałożeniem podkładu, 
matowienia przed warstwą lakieru nawierzchniowego 
i innych czynności związanych z obróbką powierzchni lakierowanej. 
Dostępne gradacje : P400, P500, P600, P800, P1000, P1200, P1500, P2000, P2500

Papier ścierny - wodny MATADOR
  
Elastyczny, impregnowany, odporny na rozerwanie, z antypoślizgową 
strukturą, nie zwija się w wodzie i nie wymaga długotrwałego moczenia.
Służy do ręcznego szlifowania na mokro. Znajduje zastosowanie tam, 
gdzie wymagana jest najwyższa jakość szlifowanej powierzchni.
Dostępne gradacje: P400, P500, P600,P800, P1000, 
P1200, P1500, P2000, P2500, P3000

INDASA Papier ścierny na rzep HEBEL 70x420mm
Profesjonalny papier ścierny wysokiej jakości z nasypem tlenku aluminium oparty na technologii 
stearynianu – przeciwdziała zapychaniu materiału ściernego – ostre i równomierne ścieranie 
– wysoka wydajność – dzięki zwiększonej wytrzymałości umożliwia długotrwałą pracę. 
Zalecane jest użycie dedykowanych 
bloków ręcznych (hebel) 70mm x 400mm  przystosowanych do centralnego odsysu pyłu w celu szybszego 
i efektywniejszego szlifowania.
Dostępne gradacje: P80, P120, P240

Ściernica ręczna plas�kowa SICO 70 x 400mm

Ściernica ręczna plas�kowa 70mm x 400 mm Wygodna i wytrzymała ściernica ręczna z płytą gumową.

Tarcza – Dysk na rzep 125mm z gwintem wewnętrznym do kątówki
Dysk z rzepem – tarcza – o średnicy 125mm do szlifierek i wiertarek. 
Mocny rzep do przyklejenia papieru ściernego w krążkach na płótnie przylepianych na rzep. 
Przykręcana do szlifierki na gwint wewnętrzny M14

Dysk Perfect Finish 4CR 150mm 
Doskonały produkt do obróbki wykończeniowej. Dzięki warstwie pianki, siła nacisku jest równomiernie 
rozkładana na całej powierzchni. Pozostawia matową powierzchnię. 
Produkt charakteryzuje się elastycznością, wysoką wydajnością, długą żywotnością. 
Dostępne gradacje: P800, P1000, P1500, P2000, P3000

Włóknika ścierna  szara, czerwona , zielona
Zastosowanie włókniny ściernej: matowienie i satynowanie metali,
czyszczenie przebarwień i nalotu metali,  usuwanie rdzy i starych powłok lakierniczych,
czyszczenie, wygładzanie i wykańczanie powierzchni metali, 
szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych.
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PASTY POLERSKIE I KOSMETYKI, GĄBKI

FRESH – Auto - Szampon 1000ml
samochodów oraz moto Nie uszkadza powłok ochronnych, tworzy obfitą pianę,
 zapewnia intensywny połysk, doskonały do mycia motocykli.

Gąbka do mycia Marmurek
Gąbka do mycia auta – hydroaktywna żółta, marmurek.

Gąbka polerska 80mm M14
– kolor czarny, miękka do past polerskich o małym stopniu ścieralności i mleczek
– kolor pomarańczowy, średnio twarda do past polerskich o średnim stopniu ścieralności
– biała, twarda idealna do regeneracji reflektorów, oraz napraw miejscowych karoserii.

Gąbka polerska 150mm na rzep

Dostepne: biała/ pomarańczowa/ czarna

Gąbka polerska 150mm z gwintem M14

– kolor czarny, miękka do past polerskich o małym stopniu ścieralności i mleczek
– kolor pomarańczowy, średnio twarda do past polerskich o średnim stopniu ścieralności
– biała, twarda idealna do regeneracji reflektorów, oraz napraw miejscowych karoserii

FRESH – Koncentrat do mycia silników 1000ml
– alkaiczny koncentrat do mycia silników, skrzyni biegów oraz podzespołów trakcyjnych. 

Sposób użycia: preparat do nanoszenia zarówno przez system zraszający 
(dozowanie 1:30-1:20) jak i metodę ręczną (1:50 z wodą). 
Preparat i zabrudzenia spłukać silnym strumieniem wody.
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Gąbka do mycia - wiskozowa  prasowana

Podczas pierwszego kontaktu z wodą gąbka wchłaniając wodę rozpręża się do swoich 

pełnych wymiarów 13 x 
chłonnymi wodę. 

Idealnie nadaje się do stosowania podczas prac przygotowawczych w lakierniach oraz 
w myjniach samochodowych.

8.5 x 3.5 cm (szerokość x głębokość x wysokość)Jej struktura 
charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami 



PASTY POLERSKIE I KOSMETYKI, GĄBKI

FRESH – Koncentrat do prania tapicerki 1000ml
– pranie tapicerki samochodowej, podsufitek oraz mebli tapicerowanych
Sposób użycia: metoda mechaniczna, ręczna: rozcieńczyć 1:10-1:20 z wodą. Po naniesieniu preparatu 
odczekać 5-10 minut, przetrzeć szmatką lub użyć szczotki. Można odsysać odkurzaczem piorącym, 
wytwarza niski poziom piany.

Mleczko polerskie NIELSEN Premium Gold 0,5L

Idealnie zabezpiecza lakier przed czynnikami zewnętrznymi, nadaje długotrwały połysk.

Myjka - polerka filcowa do felg aluminiowych 75mm
Myjka do felg aluminiowych 75mm – na wiertarkę. Narzędzie wielofunkcyjne, 
do mycia lub polerowania trudno dostępnych miejsc.

Odmrażacz do szyb samochodowych CLAXON 500ml z atomizerem
Idealny środek do walki z zamarzniętymi szybami, który został oparty na czystym alkoholu i najwyższej 
jakości składnikach aktywnych. Jest bezpieczny dla powłok i niewidzialnych wycieraczek. 
Jego skład gwarantuje bardzo szybkie działanie w temperaturze nawet do -37 stopni. 
Stosowanie zapobiega powstawaniu rys na szybach podczas usuwania lodu 
i śniegu skrobaczkami z tworzyw sztucznych.

Pasta polerska Farecla G3 

Pasta polerska Farecla G3 - najbardziej uniwersalna pasta polerska przeznaczona do ręcznego 
i mechanicznego polerowania lakieru. Już po jednokrotnym użyciu na stałe usuwa znaki 
i zadrapania pozostałe po papierze ściernym, 
daje wysokiej jakości połysk i pozostawia powierzchnię wolną od zamazań. 
Dostępne opakowania: 250g - 1kg - 4kg

Pasta FARECLA G3 Extra Plus 1kg
FARECLA G3 EXTRA PLUS to wysokiej jakości środek polerski na bazie wody, który usuwa 
ślady po papierze ściernym P1500 oraz po drobniejszych gradacjach. Do użytku na sucho, nie wymaga 
użycia wody podczas polerowania. Produkt, w przeciwieństwie do zwykłej pasty G3 EXTRA, 
nie rozpryskuje się i pozostawia czyste otoczenie.

Pasta FARECLA G360 Super Fast Compound  1Kg
Zawiera cząsteczki ścierne,
Lakiery MS, Lakiery HS, Lakiery UHS /odporne na zarysowania
Eliminuje konieczność użycia P3000, ma rewolucyjnie szybkie działanie ścierne, pozostaje 
przezroczysty podczas pracy, technologia zwiększonej lubrykacji, usuwa hologramy i koliste 
ślady po polerowaniu, redukuje czas pracy a tym samym zmniejsza szkody powodowane przez 
wibracje, do użytku maszynowego, bez silikonów, 
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PASTY POLERSKIE I KOSMETYKI, GĄBKI

Pianownica ręczna SICO 1,5L
Pianownica SICO jest urządzeniem przeznaczonym do nanoszenia środków pianotwórczych, 
charakteryzuje się bardzo wysoką jakością wykonania. 
Pozwala w prosty sposób zmienić gęstość piany, pojemność 1,5L.

CLAXON  Preparat do usuwania owadów – atomizer 500ml
Gotowy do użycia preparat przeznaczony do usuwania pozostałości po owadach i innych zanieczyszczeń
pochodzenia organicznego. 
Bezpieczny w stosowaniu na wszystkie zewnętrzne elementy samochodów.

Ręcznik z mikrofibry hipoalergiczny 30cm x 60cm żółty  280g/m
Ręcznik z mikrofibry – hipoalergiczny – żółty. Rozmiar 30 cm x 60 cm Ręcznik z mikrofibry doskonale 
nadaje się do mycia i polerowania karoserii samochodów. Czyści bez użycia detergentów. 
Nie pozostawia smug i zacieków. Skutecznie usuwa nawet tłuste zabrudzenia. 
Niezwykle chłonny. Gęstość: 280g/m

Ręcznik z mikrofibry niebieski 30×60 cm
Ręcznik z mikrofibry – hipoalergiczny – niebieski. 
Rozmiar 30 cm x 60 cmRęcznik z mikrofibry doskonale nadaje się do 
mycia i polerowania karoserii samochodów. 
Czyści bez użycia detergentów. Nie pozostawia smug i zacieków. 

Skutecznie usuwa nawet tłuste zabrudzenia. Niezwykle chłonny. Gęstość: 310 g/m

Ręcznik z mikrofibry hipoalergiczny 30cm x 60cm zielony 590g/m
Ręcznik z mikrofibry – hipoalergiczny – zielonyRozmiar 30 cm x 60 cm. 
Ręcznik z mikrofibry doskonale nadaje się 
do mycia i polerowania karoserii samochodów. 
Czyści bez użycia detergentów. Nie pozostawia smug i zacieków. 
Skutecznie usuwa nawet tłuste zabrudzenia. Niezwykle chłonny. Gęstość: 590 g/m

Ręcznik papierowy bezpyłowy COMPACT  dwuwarstwowy
Ręcznik papierowy, dwuwarstwowy, niepylący. 
Wysokość 25,70 cm, długość: 191 m

Ścierka z mikrofibry 40 x40 cm 240g

Ściereczka z mikrofibry 40 x40 cm 240g. Bardzo chłonna, nie pozostawia żadnych zanieczyszczeń. 

Idealna do mycia, oraz polerowania.
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CLAXON Wosk w sprayu, szybki detailing NANO-TECH
Zaawansowany preparat z dodatkiem naturalnego wosku CARNAUBA. 
Zastosowanie wosku tworzy hydrofobową powłokę i nadaje dodatkową ochronę karoserii utrzymującą się 
podczas wielokrotnej ilości myć. 
Sposób użycia: Nanieść preparat na czyszczoną powierzchnię, 
a następnie wytrzeć do sucha czystą szmatką. Nie wymaga spłukiwania.

TAŚMY I MATERIAŁY MASKUJĄCE

Folia do oklejania Blue - Car 4x5m – 6 mikronów

Folia do oklejania 4 CR  4m x 5m  - 7 mikronów

Folia do maskowania w rolce 4m x 150m – 10 mikronów 
Antystatyczna
Folia to szybkie i dokładne zabezpieczenie samochodu. 
Folia jest nakładana na suchą karoserię. Przyjazna dla środowiska. 

Może być nakładana przy pomocy mobilnego podajnika folii. 
Folia znajduje się w kartonie z aplikatorem. Opakowanie: 1 rolka – 4,5kg

Papier do oklejania  45g 280m

Papier jednostronnie gładzony, woskowany, niepylący posiadający 
bezporową strukturę, zapewnia doskonałą osłonę dla nielakierowanych 
powierzchni karoserii i szyb przed zabrudzeniem lakierem w czasie prac 
lakierniczych. Dostępne szerokości: 30, 60, 90, 120 cm

Nożyk SICCO do cięcia papieru i folii z magnesem
Niezwykle praktyczny nóż do folii i papieru maskującego. Specjalna konstrukcja noża zapewnia łatwe 
cięcie i zapobiega obrażeniom lub uszkodzeniu pojazdu.

Taśma dwustronna  5m
Taśma dwustronnie klejąca, o mocnej natychmiastowej przylepności, do gładkich powierzchni. 
Posiada bardzo wysoką odporność na skropliny wodne i ograniczoną odporność na UV. 
Dostępne szerokości: 6, 9, 12mm

Taśma papierowa, lakiernicza TROTON

Najwyższej klasy maskująca taśma lakiernicza, charakteryzuje się niezwykle dużą przyczepnością, 
dlatego z powodzeniem może być stosowana również na nieregularnych powierzchniach. 
Ponadto pozostaje ona bardzo prosta do usunięcia, a użytkownik zyskuje dzięki temu gwarancję, 
że po jej oderwaniu na powierzchni nie pozostaną nieestetycznie wyglądające ślady kleju 
czy naderwane fragmenty. Dostępne szerokości: 19, 25, 30, 38, 50mm
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ROZPUSZCZALNIKI i ROZCIEŃCZALNIKI

Taśma piankowa w ranty  13mm / 10m

Taśma maskująca piankowa do maskowania szczelin pomiędzy maską, drzwiami i częściami nadwozia 
pojazdów i nie tylko. Podczas nakładanie nie naciągać taśmy, temperatura aplikacji minimum 19 stopni. 
Zrywanie odbywa się przez odciąganie pod kątem 45 stopni.

SPRAY – Rozcieńczalnik do cieniowania Blue - Car 400ML

Środek przeznaczony do rozpuszczania krawędzi lakierowanych powierzchni,
oraz łączenia ich w sposób niewidoczny z tłem (starą lub inną warstwą lakieru). 
Przeznaczony jest do łączenia dwóch kolorów lub odcieni na jednej płaszczyźnie podczas cieniowania. 
Umożliwia likwidowanie odkurzu, powstającego podczas natryskowego 
nanoszenia barwionych i bezbarwnych lakierów akrylowych

Rozpuszczalnik Nitro OFO

Produkt ogólnego stosowania przeznaczony do wyrobów celulozowych. 
Rozcieńcza wyroby nitrocelulozowe ( farby, lakiery, kleje itp. ), 
może być używany jako zmywacz do lakierów. 
Stosowany do mycia pędzli i narzędzi oraz elementów zabrudzonych podczas malowania. 
Dostępne opakowania: 0,5L oraz 5L

Rozpuszczalnik Poliuretanowy 5L OFO

Wysokiej jakości produkt przeznaczony do rozcieńczania lakierów i farb poliuretanowych.

Rozpuszczalnik Techniczny – Uniwersalny do mycia 5L OFO
Rozcieńczalnik uniwersalny do wyrobów olejnych, �alowych, chlorokauczukowych, poliwinylowych, 
nitrocelulozowych, butaprenu.Ze względu na swój skład idealny do czyszczenia urządzeń lakierniczych. 
Skutecznie czyści, oraz zabezpiecza części plas�kowe oraz gumowe

Benzyna Ekstrakcyjna Niskoaromatyczna – PREMIUM  OFO

benzyna ekstrakcyjna – bezwonna, niskoaromatyczna. Produkt PREMIUM z najwyższej klasy surowców.
Dostępne opakowania: 0,5L oraz 5L

Zmywacz do hamulców MOTIP Spray 500ml
Specjalna mieszanina węglowodorów alifatycznych, która szybko i skutecznie czyści i odtłuszcza elementy 
metalowe.Dzięki wysokimi właściwościami rozpuszczania możemy go stosować uniwersalnie 
w przypadku uporczywych zanieczyszczeń z tłuszczu, sadzy, uporczywe osady, brud przemysłowy itp. 
Można go używać do części lakierowanych i z tworzyw sztucznych.

Zmywacz do hamulców ITALKO spray 500ml
oraz powierzchnie metalo Rozpuszczalnik stosowany w przemyśle maszynowym, w warsztatach 
samochodowych do mycia i odtłuszczania części samochodowych. 
Usuwa brud, olej, smar, płyn hamulcowy nie pozostawiając żadnych osadów. Czyści hamulce tarczowe, 
bębnowe ,oraz powierzchnie metalowe
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ŚRODKI DO KONSERWACJI I ZABEZPIECZENIA

APP R-Stop Podkład zatrzymujący korozję 100ml

APP R Stop jest penetrującym środkiem antykorozyjnym zatrzymującym rozwój korozji. 
Zastosowany na oczyszczoną z rdzy nalotowej powierzchnię usuwa wilgoć z ognisk korozji (wżerów) 
i izoluje je. Produkt gotowy do użytku i przygotowany do nanoszenia pędzlem lub natryskiem. 
Zaimpregnowane powierzchnie mogą być pokrywane produktami poliestrowymi oraz 1 i 2 
składnikowymi podkładami. Produkt reaguje z wilgocią. Po użyciu natychmiast szczelnie zamykać 
opakowanie.

Baranek CAR-REP Spray czarny  500ml 

Baranek marki Car-Rep w pełni profesjonalnie zabezpieczy progi oraz podwozie samochodu przed 
szkodliwym działaniem żwiru, kamieni, soli, wody i czynników atmosferycznych. Posiada również świetne 
właściwości antykorozyjne i wygłuszające.

Baranek UBS Novol ULTRA 1kg
UBS Środek ochrony karoserii – produkt tworzący mocną, elastyczną warstwę o drobnoziarnistej 
strukturze, odporną na uderzenia kamieni. Zabezpiecza przed benzyną, olejami, wodą i solą. 
Ma również właściwości dźwiękochłonne i wygłuszające. 
Oparty jest na żywicach syntetycznych, nie zawiera asfaltów i bitumów, może być pokrywany 
dowolnymi lakierami akrylowymi. Dostępne kolory: szary, czarny, biały

Baranek UBS ITALKO 1kg

Produkt wykazuje bardzo wysoką odporność na ścieranie, co oznacza długotrwałe i skuteczne 
zabezpieczenie samochodu przed korozją i pozwala na jego dłuższe i bezproblemowe użytkowanie. 
Posiada właściwości wygłuszające. Po całkowitym wyschnięciu może być pokrywany dowolnym 
lakierem nawierzchniowym.
Dostępne kolory: szary, czarny, biały

Blachogum- Bitex środek do konserwacji podwozia 1L

Tworzy mocną, elastyczną warstwę odporną na uderzenia kamieni. 
Zabezpiecza przed korozją, benzyną, olejami, wodą i solą. 

Ma właściwości dźwiękochłonne i wygłuszające.

Blachogum – środek do konserwacji UBS 1kg
Skuteczny środek do ochrony karoserii na pistolet UBS. Blachogum tworzy mocną, elastyczną warstwę 
odporną na uderzenia kamieni. Zabezpiecza przed korozją, benzyną, olejami, wodą i solą.
 Nakładany na powierzchnię przy pomocy pistoletu do konserwacji.

TOTALSEAL – Masa Uszczelniająco – Klejąca Tuba 310ml
Poliuretanowa masa klejąco-uszczelniająca jest jednoskładnikową 
masą, która przy udziale wilgoci zawartej w powietrzu tworzy mocne 
uszczelnienie.
Dostępne kolory: czarna, biała, szara
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BLACHOGUM – Masa uszczelniająca do podwozia na pędzel 1L
Pasta wygłuszająca, uszczelniająca. Odporna na działanie słonej wody, kwasów, ługów. 
Zachowuje elastyczność w temp. od -30 do 70 stopni celcjusza.
UWAGA! W zależności od dostępności w naszym magazynie, 
możemy wysłać dokładnie ten sam produkt w innej etykiecie – Blue Car.

IZPRO Masa uszczelniająca do karoserii na pędzel szara  1kg 

Masa uszczelniająco - klejąca na pędzel marki IZPRO jest jednokomponentowym wyrobem 
przeznaczonym do zabezpieczania miejsc spawanych i zgrzewanych.
Utwardzanie następuje poprzez odparowanie rozcieńczalnika w temperaturze około 20C. 
Po wyschnięciu powłoka charakteryzuje się dużą elastycznością oraz dobrą przyczepnością do podłoża. 
Można pokrywać dowolnymi lakierami akrylowymi i bazowymi !

BLUE-CAR masa uszczelniająca na pędzel z aluminium 1kg
Środek służy do uszczelniania i maskowania połączeń elementów karoserii.Produkt charakteryzuje się 
wysoką elastycznością i szybkim czasem schnięcia.Odporna na wibracje, uszkodzenia mechaniczne, 
temperaturę oraz na czynniki atmosferyczne. 
Nie pęka i stanowi doskonałą barierę przeciwko pyłowi, wodzie i wilgotności.
Produkt można pokrywać wszystkimi rodzajami lakierów samochodowych.

Mata Głusząca 50cm x 25cm
Mata znakomicie nadaje się do wygłuszania samochodów.
Dostępne: gładkie i karbowane (plaster miodu).

Pędzel do masy uszczelniającej - żyłkowy.

Pędzel do masy uszczelniającej. Pędzel posiada twarde żyłkoDostępne szerowe włosie. 
Dostępne szerokości: 20mm, 30mm.kości: 20mm, 30mm.

RANGERS TROTON 2K 3:1 Uretanowa powłoka ochronna - 1kg

ITALKO RUST ELIMINATOR 100ml

Penetrujący środek antykorozyjny, zatrzymującyrozwój korozji. 
Zastosowany na oczyszczoną z rdzy nalotowej powierzchnię izoluje 
i usuwa wilgoć z ognisk korozji. 
Zaimpregnowane powierzchnie są w pełni 
pokrywalne produktami poliestrowymi, gruntami i podkładami.

2-komponentowy poliuretanowy środek ochronny z efektem strukturalnym. Produkt posiada doskonałą 
odporność chemiczną (olej, benzyna, woda, sól) i mechaniczną (zadrapania, plamy). Odporny na działanie 
warunków atmosferycznych (filtry UV) i korozję (środki antykorozyjne). Możliwość stosowania na różnych 
podłożach. Można go aplikować za pomocą pistoletu do baranka UBS oraz konwencjonalnym pistoletem 
zasilanym grawitacyjnie.Rangers dostępny jest w dwóch kolorach -czarnym i bezbarwnym, 
przeznaczonym do samodzielnego barwienia pastą pigmentową, bazą akrylową lub poliuretanem.
Dostępne kolory: czarny, bezbarwny.
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ŚRODKI DO KONSERWACJI I ZABEZPIECZENIA

BOLL SILIKON W SPRAYU 400ml
Silikon w sprayu służy do smarowania uszczelek gumowych, listew plas�kowych, zamków w drzwiach, 
łańcuchów, zawiasów, itp. Ułatwia przesuwanie się elementów ruchomych w prowadnicach. 
Idealnie nadaje się do ochrony części gumowych przed wyschnięciem, zamarzaniem, zlepianiem się, 
uelastycznia je i nadaje połysk. Kolor: bezbarwny.
Odporny na działanie wysokich i niskich temperatur oraz wody.

CAR-REP SPRAY Ochrona karoserii  500ml

Tworzy elastyczną warstwę ochronną przed odpryskami od kamieni.

ITALKO Konserwacja profil zamknięty FLUIDOL 1L UBS

Środek na bazie wosku i dodatków impregnacyjnych do konserwacji profili zamkniętych oraz trudno 
dostępnych miejsc takich jak: drzwi, podłużnice, belki, komory silnika i bagażnika. 
Posiada właściwości penetrujące, wypiera wodę. Kolor: bursztynowy

ITALKO  Konserwacja profil zamknięty FLUIDOL SPRAY  500ml
Jednokomponentowy wyrób woskowo-lanolinowy doskonale zabezpieczający przed korozją. 
Ma dobre właściwości penetrujące w głąb szczelin, tworzy elastyczną, szczelną powłokę chroniąc przed 
działaniem wody i soli. Posiada bardzo dobre zdolności wypierające wilgoć z podłoża.

PISTOLETY, AKCESORIA DO PISTOLETÓW, SZLIFIERKI, POLERKI

Odwadniacz filtr mechaniczny pod pistolet SICO

Zastosowanie: do filtracji powietrza, wyłapywania drobin wody oraz oleju ze sprężonego powietrza 
przed pistoletem lakierniczym lub innymi urządzeniami wymagającymi oczyszczonego powietrza w celu 
prawidłowej pracy. Max filtracja -40 mikronów; zapewnia ostateczną obronę przed zanieczyszczeniam
i w powietrzu.Posiada przyłącza: 1/4 ” gw do podłączenia pistoletu oraz 1/4 ” gz do podłączenia 
przewodu sprężonego powietrza ciśnienie max 10 bar - posiada spust kondensatu.

Kubek plas�kowy do pistoletu 600ml z gwintem wewnętrznym SICO

Plas�kowy kubek lakierniczy wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na działanie 
rozpuszczalników. 
Kubek pasuje do większości Pistoletów lakierniczych dostępnych na rynku. 
Zbiornik posiada gwint wewnętrzny.

Filtr F-16A AIR poprawia jakość prac malarskich poprzez odfiltrowanie zanieczyszczeń przed ich 
rozpyleniem, oraz zapewnia narzędziom pneumatycznym czyste i suche powietrze przy wymaganym 
ciśnieniu. Dzięki zainstalowaniu tego urządzenia można zapewnić wysoką jakość sprężonego powietrza 
oraz zwiększyć żywotność elementów pneumatycznych. Skutecznie usuwa brud, wodę, olej i inne 
zanieczyszczenia, chroniąc cylindry i narzędzia pneumatyczne.

Dane techniczne:– zakres ciśnienia wyjściowego 0-11 bar– dokładność filtracji 40 mikronów
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Pistolet lakierniczy SICO TOOLS 1.4 i 1.7 KOMPLET
Zestaw do lakierowania pistolet SICO HVLP z dyszą 1,4 oraz dodatkową 1,7 KOMPLET . 
Kubek 600ml i reduktor. Pistolet wykonany z bardzo dobrej jakości materiału. 
Regulacja strumienia natrysku,powietrza i poboru ilości materiału (lakieru). Czuły spust umożliwia łatwą 
aplikacje. Dokładne równomierne rozpylanie. Łatwy w myciu i konserwacji. 
Wysoka wydajność . Zestaw z dyszą 1,4 i dodatkową dyszą 1,7DANE TECHNICZNE: 
Pojemność zbiornika 600ml. Przyłącze powietrza 1/4". Pobór powietrza 120-210/min. 
Ciśnienie robocze 1,5- 3bar

Pistolet UBS do konserwacji z wężykiem 

Pistolet z regulacją przeznaczony do nanoszenia środków do konserwacji podwozia, baranków 
i wosków do profili zamkniętych.

Pistolet do mas Pneumatyczny SICO Zużycie powietrza śr.: 170 
Pneumatyczny wyciskacz pistoletowy do mas klejących, uszczelniających i silikonu o średniej gęstości. 
Możliwość użycia standardowych kartuszy (210 x 50 mm) i miękkich woreczków foliowych.Kontrola 
ilości wyciskanego materiału za pomocą przycisku.Dane techninczne: Wymiary tuby:   50x210 mm,  
Pojemność kartusza: 350 ml, Wlot powietrza: 1/4" GAS, Ciśnienie robocze: 6,2 Bar,Zalecana średnica 
przewodu (Ø):  10 mm, l/min

Pistolet do mas szkieletowy – wyciskacz

klejami oraz innymi produktami tego typu. Zapewnia szybkie łatwe i skuteczne wyciskanie mas.
Profesjonalny wyciskacz do mas szkieletowy.Solidna, wytrzymała konstrukcja narzędzia, wykonana 
w całości z elementów metalowych.Narzędzie przeznaczone do wszelkiego typu tub o pojemności 
300ml z silikonami, 

Pistolet do przedmuchu metalowy z końcówką SICO

Urządzenie to jest niezbędnym elementem wyposażenia każdego garażu, warsztatu oraz 
serwisu. Pistolet pomoże nam skierować skupiony strumień sprężonego powietrza dokładnie w miejsce 
w którym jest on potrzebny i pożądany. Doskonale przydatny do usuwania pyłów, piasku, wiórów itd. 
przy użyciu sprężonego powietrza, dzięki dyszy możliwa jest praca pistoletem 
w miejscach trudno dostępnych.

Pistolet do spray-u - profesjonalny uchwyt
Uniwersalny pistolet do sprayu to idealne narzędzie ułatwiające pracę z każdym aerozolem. 
Pozwala na wygodną, łatwą i równomierną aplikacje. Uchwyt można wykorzystać w motoryzacji, 
przy używaniu środków konserwujących w aerozolu, znakowaniu drzew czy malowaniu dekoracyjnym. 
Pistolet pasuje do większości aerozoli.

Pistolet SICO RED HVLP Dostępne dysze: 1.3, 1.4, 1.7, 2.0

Pistolet niskociśnieniowy przeznaczony jest do malowania powierzchni następującymi środkami: 
lakiery wodorozcieńczalne, lakiery arylowe, metalizowane i perłowe, akryle podkładowe i szpachle 
natryskowe (według zaleceń wytwórcy produktu). Ciśnienie robocze: 2,5-4,8 bar. 
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Pistolet SICO GOLD LP 

Pistolet niskociśnieniowy przeznaczony jest do malowania powierzchni następującymi środkami: 
lakiery wodorozcieńczalne, lakiery arylowe, metalizowane i perłowe, akryle podkładowe i szpachle 
natryskowe (według zaleceń wytwórcy produktu). Ciśnienie robocze: 2,5-4,8 bar
Dostępne dysze: 1.3, 1.4, 1.7, 2.5

Pistolet SICO S990 

Idealny do prac majsterkowych, lakierowania drewna, gruntowania, lakierowania maszyn rolniczych itp.
Dostępne dysze: 1.3, 1.7, 2.0, 2.2, 2.5

Pistolet SICO W500 HVLP
Pistolety przeznaczone do lakierowania lakierami akrylowymi koloryzowanymi 
i bezbarwnymi, do lakierowania lakierami przemysłowymi: poliuretanem, alkidem, epoxydem, 
do nakładania podkładów antykorozyjnych, wypełniających, do nakładania bejc, podkładów i lakierów 
do drewna, MDF.
Bardzo dobre wyniki uzyskuje się wymagane  jest małe zapylenie. Ciśnienie robocze: 1,5-3 bar
Dostępne dysze: 1.3, 1.4

Pistolet lakierniczy SICO TOOLS PLUS 1,3 HPS

Wysokiej klasy pistolet lakierniczy wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej w 2019 roku. 
Wyjątkowy pistolet wykonany w opatentowanym systemie HPS (technologicznie lepszy od HVLP). 
Proszę zwrócić uwagę na ilość otworów powietrza w dyszy. Dysza uniwersalna 1,3 mm dedykowana do 
baz jak i lakierów bezbarwnych. Zużycie powietrza 2,5 bar-220l/min. Pistolet ten pod względem 
mniejszego zużycia powietrza (220 litrów na minutę) i sporą szerokość miotły deklasuje 
DEVILBISSa FLG5. Rozpyla szeroką miotłę. Idealny do srebrnego metaliku. 
Dedykowany również do baz wodnych. 
W tym przedziale cenowym nie ma lepszego pistoletu lakierniczego.       
Ciśnienie robocze: 2.5 bar (36.25 psi)Zużycie powietrza: 220 l/min (7.77 cfm)

Pistolet lakierniczy SICO  MINI dysza HVLP 

Pistolet lakierniczy SICO TOOLS MINI to pistolet  zaprawkowy, 
dedykowany do aplikacji materiałów takich jak: 
lakiery wodorozcieńczalne, akrylowe, syntetyczne, 
metalizowane, perłowe, podkłady i szpachle natryskowe.
Ciśnienie robocze: 1,4-3,4 bar, zużycie powietrza 
(l/min): 210-325 L/min, zalecane ciśnienie wejściowe (bar): 1,4, max ciśnienie robocze (Bar): 3,4, 
pojemność kubka: 200 ml. Dostępne dysze: 0.8, 1.0

Polerka SICCO TOLS BLA125 1200W  Digital

Polerka idealnie sprawdzi się przy polerowaniu lakierowanych powierzchni, a także przy szlifowaniu 
metali, drewna czy tworzyw sztucznych. Blokada wrzeciona umożliwia łatwe i szybkie 
montowanie tarcz szlifierskich. Po zablokowaniu, wrzeciono utrzymuje się w jednym położeniu, 
dzięki czemu wygodnie można dokręcić elementy mocujące tarczę. Możliwość regulacji prędkości 
obrotowej przy pomocy elektronicznego wyświetlacza. Moc: 1200WZasilanie: 230VObr/min: 
1000-3500 obr. Średnica dysku w zestawie: 125mm Waga: ok 2 kg gwint mocujący: M14

25 PISTOLETY, AKCESORIA DO PISTOLETÓW, SZLIFIERKI, POLERKI



Polerka SICCO TOLS BLV180 1500W
Urządzenie przeznaczone do polerowania powierzchni pokrytych farbą, oraz do szlifowania drewna 
i metalu.Posiada przycisk blokady i przełącznik włącz/ wyłącz.Mocny silnik umożliwia polerowanie 
przy małym nakładzie sił, a tym samy zwiększa się wydajność pracy polerką. Narzędzie doskonale 
sprawdzi się przy polerowaniu całościowym samochodu jak i naprawach miejscowych. 
Posiada zewnętrzne mocowanie na gwint M14 który pasuje do większości typów talerzy oraz gąbek 
polerskich dostępnych na rynku.Obroty: 600-3000 obr/min.

211. Polerka SICCO – BLR 150 rotacyjna 
950WBLR 150 – 
regulacja obrotowa: tak
To maszyna polerska typu dual ac�on o niskiej masie i kompaktowej budowie. 
Pozwala dotrzeć użytkownikowi do miejsc dotychczas niedostępnych dla urządzeń tego 
typu. Krótka głowa, zwarty korpus pokryte antypoślizgową gumą umożliwiają pracę nad wymagającymi 
elementami karoserii. Mocny silnik oraz skok 21 mm w połączeniu z odpowiednimi padami i pastami 
polerskimi to gwarancja doskonałego wykończenia powierzchni lakieru.Skok oscylacji:  21 mm, Średnica
pada polerskiego: 150 – 180 mm, Średnica talerza obrotowego: 150 mm, Moc wyjściowa (Wa�): 950W, 
RPM (ilość obrotów na minutę): 2000 – 4800, Długość przewodu zasilającego: 3,1 
m, Waga: 2,8 kg, Elektroniczna kontrola prędkości: tak,  Wyświetlacz prędkości  Miękki start: tak, 
Napięcie operacyjne: 230 V/ 50 Hz

212. Regulator ciśnienia z manometrem pod pistolet
Regulator ciśnienia sprężonego powietrza z czytelnym manometrem 
zegarowym

213. Wieszak naścienny do pistoletu lakierniczego - Sico Tools

Uniwersalny i niezwykle lekki stojak lakierniczy wykonany w całości ze stali. 
Stojak kompatybilny jest z większością pistoletów lakierniczych dostępnych na rynku. 
Wieszak montujemy bezpośrednio do ściany.

214. Stojak do pistoletu lakierniczego i sitka - Sico Tools

Niezwykle praktyczny składający się z dwóch części stojak lakierniczy pod pistolet i sitko. 

Górna część stojaka przeznaczona jest na kubek lakierniczy lub sitka, a dolna pod pistolet. 
Rozwiązanie to pozwala na dogodne i szybkie rozlewanie lakieru. Stojak został wykonany w całości 
z solidnego metalu z możliwością montażu go zarówno do ściany jak i do podłoża. 
Jest kompatybilny z większością modeli pistoletów lakierniczych zasilanych grawitacyjnie 

z kubkiem górnym.

215. Szybkozłączka pneumatyczna 8mm
Szybko złącze pneumatyczne z końcówką na wąż 8mm

216. Króciec do szybkozłączki z gwintem zewnętrznym 
lub wewnętrznym ¼
Prezentowany wtyk szybkozłącza zaprojektowany został z myślą 
o instalacjach pneumatycznych -  wykonany 
jest z wysokiej jakości materiału. 
Dzięki temu, element zachowuje swoje doskonałe właściwości przez 
cały okres eksploatacji.
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Szlifierka elektryczna SICO BLR-450B 430W skok 4mm

Dane techniczne:Pojemnik na pył, Talerz o średnicy fi 150 mm, Płynny wybór ilości drgań, 
Moc znamionowa 430 W, Prędkość obrotów bez obciążenia 6000-13000 / minIlość drgań bez obciążenia 
12000-26000 / minWaga: 1.9 kg

SICCO SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA BLS350 SKOK 5 mm

Mimośrodowa szlifierka elektryczna. Idealne rozwiązanie dla użytkowników ceniących wysoką 
wytrzymałość  kulturę pracy, oraz ergonomię produktu, przystosowana jest do pracy z krążkami 
ściernymi 150 mm. Dzięki  bardzo wydajnemu silnikowi, ma wystarczającą moc by wykonać każdą pracę.
 Moc silnika pod dużym  obciążeniem można porównać do urządzeń wyposażonych w silniki 500W.

Szlifierka pneumatyczna SICO z wężem  skok 5mm

Szlifierka oscylacyjna SKOK 5 z odciągiem wyposażona w system odsysania pyłu, co w znacznym 
stopniu skraca czas pracy oraz podnosi jej komfort. Posiada własny zasobnik i rurę ssącą. 
W komplecie znajduje się dysk polerski z rzepem 150mm z 6 otworami.Idealna do szlifowania 
w szelkiego rodzaju szpachlówek,podkładów i lakierów. Dane techniczneCiśnienie r
obocze 6,2 bar, 
Zużycie powietrza 150 – 250 l/min., Przyłącze powietrza 1/4ʺ , gwint wewnętrzny, 
Prędkość bez obciążenia 12 000 obr./min.

Szlifierka pneumatyczna oscylacyjna z odciągiem - SICO - 150mm 

Szlifierkę można podłączyć do odkurzacza centralnego. Przyłącze powietrza- króciec 1/4".
W skład kompletu wchodzi: szlifierka pneumatyczna SICO – 150 mm, tarcza z mocowaniem na rzep, 
o średnicy 150 mm i z 6 otworami, walizka

Szlifierka mimośrodowa SICO MINI 50mm pneumatyczna

Dane techniczne: Średnica tarczy: 50 mm, Regulacja obrotów: TAK, Obroty: do 15000/min, 
Zużycie powietrza: 113 l/min, Ciśnienie pracy: 6,3 bar, Przyłącze powietrza: 1/4ʺW,Długość: 160 mm,  
Waga: 0,69 kg

Wąż ciśnieniowy zbrojony 8mm 

Przewód Wąż pneumatyczny zbrojony 8mm

12.5 m oraz 25m

Wąż ciśnieniowy zbrojony 

Wąż ciśnieniowy wzmocniony 8mm. Przewód Wąż pneumatyczny zbrojony 8mm
12.5 m oraz 25m
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PODKŁADY

CAR-REP Podkład akrylowy Szary spray 400ml 

Szybkoschnąca farba podkładowa na bazie żywic akrylowych do powierzchni metalowych, 
aluminiowych, szklanych, drewnianych, kamiennych oraz tworzyw sztucznych. 
Zapewnia ochronę antykorozyjną. Doskonale wypełnia rysy, łatwo się szlifuje, 
zarówno na mokro jak i na sucho.

CAR-REP Podkład do tworzyw sztucznych spray 400ml

Plas�c Primer opracowano w szczególności dla powierzchni plas�kowych, ale poprawia również 
przyczepność farb i lakierów nawierzchniowych do wszystkich powierzchni, w tym chromu. 
Ze względu na silną przyczepność podkład można stosować do twardych tworzyw sztucznych pojazdów
 lub innych przedmiotów do wnętrza i na zewnątrz.

Podkład epoksydowy Troton spray 400ml

Antykorozyjny podkład epoksydowy. Jednokomponentowy produkt przeznaczony do przygotowania 
powierzchni do pokrycia lakierem nawierzchniowym. Posiada bardzo dobre właściwości antykorozyjne 
i zapewnia skuteczną izolację przed wilgocią. Idealnie nadaje się do napraw miejscowych, może być 
przemalowany systemami wodnymi i rozcieńczalnikowymi. Podkład można nakładać bezpośrednio 

na stal, stal ocynkowaną, stal nierdzewną, aluminium oraz stare powłoki lakiernicze.

Podkład epoksydowy ITALKO spray 500 ml

Jednoskładnikowy uniwersalny podkład epoksydowy o bardzo dobrych właściwościach antykorozyjnych, 
zapewniający idealną ochronę różnych powierzchni metalowych. Dzięki swoim właściwościom i  zapewnia 
doskonałą ochronę przed korozją zarówno samochodów, maszyn ciężarowych, budowlanych czy rolniczych. 
Błyskawicznie wypełnia niewielkie rysy powstałe w wyniku szlifowania. Wstępnie oczyścić powierzchnie
 metalowe zmywaczem silikonowym, a dopiero wtedy nanosić podkład wypełniający.Posiada bardzo 
dobra przyczepność do różnych podłoży, świetne właściwości izolacyjne, nadaje się do stosowania 
metodą „mokro na mokro” oraz może być bezpośrednio pokrywany lakierami nawierzchniowymi.

Podkład epoksydowy 1:1 Troton Master - 0,5+0,5 L
2-komponentowy podkład epoksydowy z dodatkami antykorozyjnymi do napraw samochodowych. a 

Może być aplikowany techniką "mokro na mokro". Kolor – Jasno szary.
Stopień połysku - Mat.

Podkład Epoksydowy NOVOL  Protect 360 + utw. H5950   
Podkład antykorozyjny, zapewniający znakomitą ochronę powierzchni stalowych dzięki 
wysokojakościowym żywicom i aktywnym dodatkom zapobiegającym korozji. 
Przeznaczony zarówno do renowacji samochodów, jak i intensywnie eksploatowanych pojazdów 
ciężarowych czy autobusowych. Posiada bardzo dobrą przyczepność do różnych podłoży i świetne 
właściwości izolacyjne. Może być bezpośrednio pokrywany lakierami nawierzchniowymi, jak również 
pracować w systemie mokro na mokro.

0,8L + 0,8L

Podkład epoksydowy 10:1 BLUE-CAR  1.1kg

Podkład epoksydowy produkowany przez BLUE CAR jest dwuskładnikowym podkładem odpowiednim 
do gruntowania stali, żeliwa, cynku, aluminium, a także metali nieżelaznych. Wysoka odporność  na 
oddziaływanie bodźców chemicznych i  czynników atmosferycznych.  Podkład spełnia rolę antykorozyjną, 
a także zapewnia lepszą przyczepność dla dalszych powłok zastosowanych na lakierowanych 
powierzchniach.Produkt do gruntowania wszystkich powierzchni ze stali, aluminium, żeliwa, cynku
 i metali nieżelaznych. Szybkoschnący o dużej odporności na działanie czynników chemicznych
 i atmosferycznych. 
Zapewnia znakomitą przyczepność kolejnych warstw i bardzo dużą odporność antykorozyjną
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PODKŁADY

Podkład Novol ULTRA 100 0,8L + utwardzacz 0,16L 

Podkład na bazie żywic akrylowych o zmniejszonej zawartości części lotnych. Zalecany jest do szybkich 
napraw. Podkład można stosować w wersjach ze szlifowaniem oraz w wersji mokro na mokro. 
Może być stosowany jako podkład pod wodorozcieńczalne lakiery bazowe. Posiada bardzo dobrą 
przyczepność do różnego rodzaju podłoży.Dostępne kolory: szary, czarny

Podkład NOVOL 310HS 4:1  1L + utwardzacz H5520 0,25L  

Silnie wypełniający podkład na bazie żywic akrylowych. Dzięki wysokiej lepkości natryskowej pozwala 
na nanoszenie bardzo grubych warstw, doskonale wypełniających nawet dość duże rysy i nierówności 
podłoża. Posiada bardzo dobrą przyczepność do różnego rodzaju podłoży, a dzięki zastosowaniu wysokiej 
jakości żywic i specjalnych dodatków zapewnia dobrą ochronę antykorozyjną i izolację materiałów 
poliestrowych (szpachlówek) od lakierów nawierzchniowych. Dostępne kolory: szary, czarny

Podkład NOVOL 330HS 5:1   1L + utwardzacz H5520 0,2L   

Podkład akrylowy 5:1 NOVOL Protect 330 jest podkładem akrylowym, który dzięki zastosowaniu 
wysokiej jakości żywic i specjalnych dodatków zapewnia dobrą ochronę antykorozyjną i izolację 
materiałów poliestrowych (szpachlówek) od lakierów nawierzchniowych. Posiada bardzo dobrą 
przyczepność do różnego rodzaju podłoży.Poprzez ich mieszanie w odpowiednich proporcjach 
uzyskujemy kolor podłoża, umożliwiający optymalne krycie poszczególnych emalii. 
Dostępne kolory: szary, czarny

SZPACHLE, ŻYWICE, MATY, SZPACHELKI

Szpachla RANAL ALU z pyłem aluminiowym 0,5kg 
Dwuskładnikowa poliestrowa szpachla z dodatkiem specjalnego proszku aluminiowego. 
Jej główne atuty to doskonała przyczepność do podłoża, wysoka tolerancja na zmiany temperatury oraz
 odporność na drgania mechaniczne. Charakteryzuje się mniejszym niż u zwykłych szpachlówek 
skurczem oraz bardzo dobrą elastycznością.

Szpachla RANAL GLASS z włóknem szklanym 0,5kg

Dwuskładnikowa szpachla poliestrowa z dodatkiem specjalnego ciętego włókna szklanego, 
podwyższającego wytrzymałość mechaniczną wyrobu. Zalecana do wypełniania ubytków i wzmacniania 
miejsc osłabionych korozją lub przerdzewiałych. Posiada bardzo dobre właściwości wypełniające oraz 
dobrą przyczepność do podłoża. Stanowi idealny podkład dla kolejnych warstw innej szpachli, 
która powinna być zastosowana w celu uzyskania gładkiej powierzchni.

Szpachlówka NOVOL UNI  2,0kg. 
Podstawowa szpachlówka wypełniająca. Stosunkowo twarda i o niewielkiej elastyczności, zalecana jest 
głównie do obróbki mechanicznej i niezbyt dużych powierzchni. Posiada dobrą przyczepność do różnych 
podłoży, nie jest jedynie zalecana do stosowania na stali ocynkowanej.

Szpachlówka z włóknem szklanym NOVOL FIBER MICRO -1 ,8 k g

Szpachlówka wzmocniona włóknem szklanym. Dzięki zastosowaniu elastycznych żywic poliestrowych 
i krótkiego włókna szklanego, posiada znacznie wyższą elastyczność od szpachlówki FIBER, przy wciąż 
dużej wytrzymałości mechanicznej. W połączeniu z łatwą i miękką obróbką, stosowana może być nawet 
na dużych powierzchniach. FIBER MICRO cechuje się niskim skurczem objętościowym dzięki temu 
można wypełniać nawet duże ubytki. Posiada również dobrą przyczepność do różnych podłoży, w tym 
także do stali ocynkowanej.
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SZPACHLE, ŻYWICE, MATY, SZPACHELKI

NOVOL Szpachlówka Epoksydowa TERMO 0,4kg
Dwuskładnikowa szpachlówka epoksydowa przeznaczona do naprawy niewielkich 
uszkodzeń oraz nierówności powierzchni metalowych przed nałożeniem farby proszkowej. 
Charakteryzuje się krótkim czasem utwardzania, a także wysoką wytrzymałością mechaniczną. 
Cechuje ją także doskonała przyczepność do podłoży metalowych oka odporność termiczna. 
Może być utwardzana na powietrzu jak i w piecu.

FRESH Szpachlówka Natryskowa  AS-44   0,8L / 1,2kg
Szpachlówka wykańczająca, natryskowa nakładana natryskiem pneumatycznym. Pozwala na uzyskanie 
dużego wypełnienia przy zachowaniu gładkości powłoki nawet na bardzo dużych powierzchniach. Czas 
jej utwardzania wynosi ok. 2 h (można go skrócić przez wygrzewanie w temperaturze nie przekraczającej
60°C).Przygotowana jest zarówno do obróbki mechanicznej, 
jak i ręcznej drobnoziarnistymi papierami ściernymi.

RANAL Szpachlówka Natryskowa  0,8L 
Jest to produkt, który można nanosić grubymi warstwami na duże powierzchni i który, dzięki dobrej 
�ksotropii, nie będzie spływał po naniesieniu. Szpachlówka poliestrowa cieszy się dużą popularnością 
ze względu na doskonałe właściwości wypełniające i bardzo dobrą przyczepność zarówno do 
zagruntowanej, jak i niezagruntowanej powierzchni.

Szpachlówka 4CR SOFT  1,75kg

Jest to wysokiej jakości 2-komponentowa szpachla poliestrowa przeznaczona do wypełniania drobnych 
nierówności w sektorze refiniszu samochodowego, pojazdów oraz maszyn przemysłowych. Profesjonalna 
jakość, znakomita przyczepność do żelaza, stali, metali galwanizowanych, aluminium, włókien szklanych 
i materiałów wzmocnionych włóknem szklanym. Wysoka moc wypełnienia dzięki zastosowaniu 
kompozycji drobnoziarnistej, maximum stabilności na pionowych powierzchniach, brak pęknięć 

na krawędziach podczas szlifowania, znakomity efekt końcowy, gładka równa powierzchnia.

Szpachlówka BLUE CAR 0,25kg
Tworzy powłoki o dobrej przyczepności do zagruntowanej jak i niezagruntowanej powierzchni. Idealnie
 nadaje się do szlifowania mechanicznego i ręcznego.Do profesjonalnego stosowania w lakiernictwie 
samochodowym.
Dostępne rodzaje: UNI, GLASS, FINISH, ALU

Szpachlówka ITALKO Uniwersalna  1,8kg

Szpachlówka przeznaczona dla najbardziej wymagających profesjonalistów. Charakteryzuje się 
drobnoziarnistością i elastycznością, co daje możliwość stosowania jej na elementy podatne na drgania 
mechaniczne. Może być nakładana grubymi warstwami, niezastąpiona w uzupełnianiu znacznych ubytków, 
nie pęka nawet na dużych powierzchniach. Jest miękka, dzięki czemu łatwo nanosi się i szlifuje. 
Posiada podwyższoną odporność termiczną (w zakresie od -30 do 80˚C). Dzięki wysokiej przyczepności 
może być stosowana nawet na stali ocynkowanej. Zawiera 2 
składniki: szpachlówkę (pigmenty i napełniacze w nasyconej żywicy poliestrowej) i utwardzacz.

Szpachla ITALKO ALU z pyłem aluminiowym  1,5kg

Dwuskładnikowa poliestrowa szpachla z dodatkiem specjalnego proszku aluminiowego. Charakteryzuje 
się mniejszym skurczem, bardzo dobrą elastycznością i przyczepnością do podłoża, jak również wysoką 
tolerancją na zmiany temperatury oraz odpornością na drgania mechaniczne.Ze względu na dobre 
odprowadzanie ciepła nadaje się na elementy karoserii narażone na duże zmiany temperatur do 90C.
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SZPACHLE, ŻYWICE, MATY, SZPACHELKI

Szpachla ITALKO FINISH 1,8kg

Dwuskładnikowa mikro drobna szpachla  stosowana do wyrównania rys powstałych po obróbce szpachli 
wypełniającej. Do stosowania jako ostatnia warstwa nawierzchniowa. 
Służy jednocześnie do wyrównywania drobnych zarysowań na 
powierzchniach lakierowanych, bez konieczności użycia szpachli wypełniającej. Idealnie nadaje się do 
szlifowania 
mechanicznego i ręcznego. Do profesjonalnego stosowania w lakiernictwie samochodowym.

Szpachla ITALKO SOFT 1,8kg

Szpachla dwuskładnikowa, przeznaczona jest do wypełniania zagłębień i nierówności. Dzięki zastosowaniu 
lekkich wypełniaczy posiada ciężar właściwy niższy o ok 40%w porównaniu z typowymi szpachlami. 
Tworzy powłoki o dobrej przyczepności do zagruntowanej i nie zagruntowanej powierzchni. Może być 
nanoszona na duże powierzchnie, nie spływa i nie kurczy się podczas utwardzania.
Jest odporna na temperatury, dobrze współpracuje z większością farb i lakierów dostępnych na rynku.

Szpachlówka ITALKO GLASS z włóknem szklanym  1,7kg

Szpachlówka z włóknem szklanym to dwuskładnikowa szpachla poliestrowa z dodatkiem specjalnego 
ciętego włókna szklanego,  podwyższającego wytrzymałość mechaniczną wyrobu. Ze względu jednak na 
twardą obróbkę i niską elastyczność znajduje zastosowanie do względnie niedużych powierzchni. Stanowi 
idealny podkład dla kolejnych warstw innej szpachli, która musi być zastosowana w celu uzyskania 
gładkiej powierzchni. Jest niezastąpiona przy naprawie łodzi, przyczep campingowych. 
Idealnie nadaje się do szlifowania mechanicznego i ręcznego.

 Szpachlówka RANAL Uniwersalna  

Szpachlówka UNI przeznaczona jest do wypełniania nierówności i zagłębień na powierzchni przed 
naniesieniem powłoki lakierniczej. Produkowana metodą próżniową na bazie wysokiej jakości żywic 
poliestrowych i komponentów uszlachetniających, nadających materiałowi niezbędne właściwości. 
Charakteryzuje się drobnoziarnistą konsystencją i niewielką elastycznością. 
Dostępne opakowania: 0,25kg, 0,75kg, 1,9kg

Szpachlówka Uniwersalna Novol ULTRA MULTI 1,75kg
Cechą charakterystyczną tej szpachlówki jest jej mul�funkcyjność polegającą na możliwości nałożenia 
na praktycznie wszystkie materiały występujące w lakiernictwie, dobrym wypełnianiu zarówno dużych 
jak i małych ubytków, łatwość aplikacji w podwyższonej temperaturze i uzyskaniu dużej gładkości 
powierzchni, dobrej obróbce grubymi i drobnymi papierami ściernymi oraz tak dobranej twardości aby 
w czasie szlifowania nie tracić żądanego profilu elementu.

Szpachlówka NOVOL MULTILIGHT 1L

MULTILIGHT jest mul�funkcyjną szpachlówką poliestrową zarówno wypełniającą jak i wykańczającą.
Dzięki zastosowaniu specjalnego rodzaju wypełniaczy wyrób posiada gęstość niższą o około 40% w 
porównaniu z typowymi szpachlówkami.Szpachlówkę dodatkowo wyróżnia gładka powierzchnia po 
aplikacji, duża suchość powierzchniowa i znakomita obróbka.

Ranal żywica poliestrowa 1L

Nienasycona żywica poliestrowa z dodatkiem odpowiednich katalizatorów przeznaczona jest do ręcznego 
laminowania. Idealnie nadaje się do napraw dużych przerdzewiałych miejsc karoserii samochodowych 
i laminatów. Może być stosowana przy naprawach przyczep kempingowych, łodzi, jachtów itp. 
Utwardzona warstwa charakteryzuje się dużą przyczepnością do podłoża i elastycznością, a także dużą 
odpornością na działanie wody, benzyny, smarów i olejów. Dobrze znosi krótkotrwałe oddziaływanie 
wysokiej temperatury (do 90 ºC).
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SZPACHLE, ŻYWICE, MATY, SZPACHELKI

FRESH – Żywica poliestrowa 1L+ 30g utwardzacza

ITALKO ZESTAW NAPRAWCZY 250g

Zestaw naprawczy marki ITALKO składający się z maty szklanej, żywicy poliestrowej i utwardzacza służy
 do uzupełniania ubytków oraz wzmacniania przerdzewiałych miejsc w karoserii samochodowej, łodziach, 
jachtach i przyczepach campingowych. Posiada znakomitą przyczepność do podłoża. Po utwardzeniu 
tworzy twarda powłokę, nadającą się do szpachlowania. Utwardzona warstwa odporna jest na działanie
 wody, benzyny, olejów, smarów i krótkotrwałej podwyższonej temperatury.

Szpachla środek, który w połączeniu z matą lub tkaniną szklaną służy do wypełniania znacznych 
ubytków materiału w karoseriach samochodowych, łodziach, przyczepach itp. jak i do wzmacniania i 
usztywniania konstrukcji naprawianych elementów. Posiada bardzo dobrą przyczepność do metalu, 

opowierzchni plas�kowych, stali, szkła i betonu. Jest odporna na temperaturę do 80 C oraz cechuje się 
dużą sprężystością i krótkim czasem utwardzenia. Po utwardzeniu posiada dużą wytrzymałość 
mechaniczną i może być pokrywana dowolnymi szpachlami poliestrowymi.

Mata szklana  0,5m2  150 g/m2

Mata emulsyjna o masie powierzchniowej 150 g/m2 wytwarzana jest z pociętych pasm włókna szklanego, 
rozłożonych w różnych kierunkach, połączonych ze sobą lepiszczem emulsyjnym. Jest to mata miękka, 
dobrze układająca się w formie, przesycająca się w nienasyconych żywicach poliestrowych. Wyrób posiada 
zadowalającą zdolność usuwania powietrza w procesie laminowania.

Szpachelki metalowe 4 szt.

Szpachelki metalowe (japonki)  do aplikacji szpachli z wygodnym uchwytem. Wykonane z najwyższej j
akości stali, bardzo elastyczne. Zestaw 4 szt. w różnych rozmiarach.

Szpachelki plas�kowe 4 szt.
Szpachelki plas�kowe (japonki), elastyczne, przeznaczone do aplikacji szpachli samochodowej czy kitu 
do drewna

KLEJE I AKCESORIA DO SZYB

Klej do szyb BLUE CAR SZYBKI 180 tuba 310ml

Jednoskładnikowe,  samoprzylepne  szczeliwo  poliuretanowe  o  wysokiej  lepkości,  wiążące się pod 
wpływem  wilgoci  z powietrza.  Dzięki  tej  reakcji  produkt  zmienia  swoją  konsystencję  z  pasty  na 
elastomerową  kroplę  o  nadzwyczajnej  wytrzymałości  na rozciąganie  i  odporności  na  starzenie. 
Można  go  stosować  w  niskich  temperaturach. Posiada  dobrą stabilność  i krótki czas wiązania, a także 
właściwości tłumiące wibrację i dźwięki.

Aplikator do podkładu do kleju do szyb

Produkt do nanoszenia środka gruntującego szyb, umożliwia dokładne i precyzyjne pokrycie powierzchni. 
Nakładanie podkładu do szyb przy pomocy aplikatora to większa dokładność oraz mniejsze zużycie 
produktu.

Podkład do kleju do szyb BLUE CAR
Primer to czarny podkład pod klej do szyb, który po zaaplikowaniu tworzy na szybie twardą
 i nieprzenikalną warstwę dla promieni UV i dla światła. Jest niezastąpionym środkiem gruntującym 
dzięki któremu można uzyskać profesjonalny montaż szyby. Produkt pozwala na szybsze i trwalsze 
przywieranie kleju do szyby.
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KLEJE I AKCESORIA DO SZYB

Drut do wycinania szyb
Drut o złotej barwie do wycinania szyb samochodowych

Uchwyty samozaciskowe do drutu do wycinania szyb - 2 szt.

Profesjonalne samozaciskowe uchwyty do drutu przeznaczone są do mocowania różnych typów drutów 
do wycinania szyb samochodowych. Są one wyposażone w ergonomiczną rączkę wykonaną z tworzywa 
sztucznego, która znacznie poprawia komfort użytkowania i pracy.

Pistolet pneumatyczny do kleju - mas

Pneumatyczny wyciskacz do mas są to narzędzie do aplikowania mas. Główne zastosowanie to aplikacja
mas uszczelniających, silikonów, gęstych kleji i mas o dużej gęstości. Pneumatyczny pistolet do silikonu 
wykorzystywany jest do kardridży oraz tub. Pistolet silikonowy jest funkcjonalnym i poręcznym 
urządzeniem usprawniającym wiele prac montażowych i serwisowych.

Pistolet do kleju szkieletowy – wyciskacz
Aplikacja mas uszczelniających i klejów w kartuszach.

PUSZKI I OPAKOWANIA, PUSZKI DO NABIJANIA SPRAY

SPRAY – Puszka do nabijania - PÓŁPRODUKT 400ml

Spray zaopatrzony jest w dedykowaną dyszę FRESHSPRAY umożliwiającą nanoszenie lakieru bardzo 
zbliżone do lakierowania profesjonalnym pistoletem lakierniczym.Puszka wypełniona mieszanką gazu 
pędnego i rozpuszczalników przeznaczona do nabijania lakierów za pomocą profesjonalnych urządzeń. 
Kompatybilna ze wszystkimi systemami lakierów na bazie rozpuszczalników organicznych (nie stosować 
do systemów na bazie wody). Spray do napełniania wypełniony jest gazem ekologicznym i po dodaniu 
farby o odpowiednim odcieniu jest gotowy do użycia.

NORTON Kubek lakierniczy z podziałką 

Plas�kowy, jednorazowy, przeźroczysty kubek przeznaczony do przygotowywania i mieszania lakieru. 
Posiada wygodną podziałkę ułatwiającą dozowanie składników.
Dostępne pojemności: 400, 650, 1300, 2200ml

Butelka plas�kowa 25ml z pędzelkiem – zaprawkowa
Plas�kowa z przeznaczeniem na zaprawki. Pojemnośc 25ml

Butelka plas�kowa twarda HDPE z podziałką

Wykonana z polietylenu o dużej gęstości, wyposażona w nakrętkę 38 mm. Służy do przechowywania m.
in.: rozcieńczalników, lakierów, utwardzaczy.
Dostępne pojemności: 100, 250, 500, 1000ml
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PUSZKI I OPAKOWANIA, PUSZKI DO NABIJANIA SPRAY

Puszka metalowa 0,25L z korkiem
Puszka metalowa z korkiem 0,25L – do przechowywania między innymi farb, lakierów itp.
Wymiary: wysokość bez korka 75mm, wysokość z korkiem 90mm, szerokość 75mm, szerokość otworu 
25mm

Puszka metalowa z wieczkiem
Puszki metalowe z wieczkiem: do lakieru farb. Wieczko dopasowane do puszki, zapewnia trwałość 
substancji. Doskonale nadaje się do przechowywania lakierów i materiałów chemicznych.
Dostępne pojemności: 0,5L ORAZ 1L

Wiadro metalowe z wieczkiem i obręczą

Wiadro metalowe z wieczkiem zamykanym pierścieniem z obręczą, z zaciskiem dźwigniowym. 
Przeznaczone do wyrobów przemysłu chemicznego takich jak farby, lakiery, masy bitumiczne, kleje i inne. 
Dostępne pojemności: 
5L, 10L, 20L

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

Maska przeciwpyłowa lakiernicza SICCO

Produkt jest klonem masek 3M serii 6000 i pasują do niego dostępne na rynku części pochłaniaczy i filtry 
wymienne. Półmaska, maska wielorazowa, chroni układ oddechowy przed parami, mgłami, gazami, 
pyłami i aerozolami. Lekka, dobrze wyważona – zapewnia wysoki komfort. Miękka, system mocowania 
umożliwia łatwe zakładanie i zdejmowanie maski. W komplecie z dwoma pochłaniaczami z filtrami.

Okulary ochronne BHP – regulowane
Przeciwodpryskowe gogle ochronne, bardzo dobrze przylegające do twarzy. Gogle ochronne 

przeciwodpryskowe przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych, podczas ręcznej
 i maszynowej obróbki metali, drewna, tworzyw sztucznych, materiałów ceramicznych, itp. Nie zawierają 
metalowych części, dzięki czemu mogą być używane przez elektryków.

Dane techniczne:
Klasa optyczna 1
Regulowana długość ramion

CLAXON Pasta do mycia rąk – bez piasku   500ml  
NOWOŚĆ! Nie zawiera piasku!!!
Wysoce skuteczna pasta do rąk, efektywnie usuwa ciężkie zabrudzenia z olejów, smarów, tłuszczów, 
smoły, żywicy i farb. Zawarte w paście składniki nie wysuszają skóry pozostawiając ją miękką, pachnącą 
i nawilżoną. Idealna do stosowania w warsztatach samochodowych, mechanicznych i w budownictwie. 
Pasta nie zatyka kanalizacji.
Produkt biodegradowalny, przyjazny dla środowiska !

FILTRY DO MASKI LAKIERNICZEJ SICCO

W skład zestawu wchodzi:  2 x trapezowy filtr węglowy, 2 x trapezowy filtr wstępny, 2 x obudowa filtrów 
wstępnych, pochłaniające filtry  do masek . Filtry dobrze  wyważone, posiadają przyjazny i prosty sposób 
mocowania za pomocą uchwytów bagnetowych. Unikalny trapezoidalny kształt nie ogranicza pola 
widzenia.Pochłaniacz chroni skutecznie przed parami  organicznymi o temperaturze wrzenia do 65°C, 
a także różnego rodzaju gazami i wyziewami. Dzięki dobremu wyważeniu cechuje go również niezwykła 
szczelność.
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ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

Rękawice ochronne 4CR 6745 

grube mocne bezpudrowe 4CR 6745 to bardzo wytrzymałe rękawice ochronne, grube, mocne (anty-nitro), 
bezpudrowe. Można używać nawet kilkukrotnie. Grube i mocne, bezpudrowe, bardzo elastyczne, wysoka 
odporność na rozpuszczalniki nitro,Zgodne z EN420, EN388, EN374, ASTM D3578
W opakowaniu znajduje się 50 sztuk. Dostępne rozmiary: L oraz XL

Rękawiczki nitrylowe odporne na nitro 50 par
Rękawiczki nitrylowe, lakiernicze – odporne na nitro.W opakowaniu  znajduje się 100 sztuk.  
Dostępne rozmiary: L oraz XL

Kombinezon ochronny lakierniczy BLUE CAR

Kombinezon ten jest idealny przy zastosowaniach, gdzie zarówno wysoki poziom ochrony jak i wygoda są pożądane. 
Bardzo lekki. Kombinezon posiada elastyczny kaptur oraz specjalne ściągacze dzięki którym świetnie dopasowuje 
się do ciała.
Dostępne rozmiary: L oraz XL

Kombinezon ochronny lakierniczy Tyvek 3M  

Kombinezon TYVEK 500 XPERT (poprzednio znany pod nazwą Tyvek Classic Xpert). Firma DuPont udoskonaliła 
kombinezon Tyvek Classic, który na przestrzeni lat stał się punktem odniesienia dla odzieży przeciwchemicznej. 
Nowa wersja „Xpert” wyznacza nowy, wyższy standard dla ochron Typ 5 i 6. Tyvek Classic Xpert zapewnia 
3-krotnie lepszą ochronę przed działaniem cieczy i 6-krotnie skuteczniejszą ochronę przed działaniem pyłów od 
wcześniejszej wersji kombinezonu.
Dostępne rozmiary: L oraz XL
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