
Specialist în adezivi

LIPEŞTI ORICE

FOARTE PUTERNIC

FOARTE RAPID

CE MAI
LIPIM
AZI?



Bandă poroasă auto-
adezivă pe ambele feţe.
Culoare albă.
Flexibilitate permanentă.
Rezistenţă la umiditate.
Rezistenţă la frig și căldură.

Forţa Montagekit®-ului... 
combinată cu ușurinţa 
utilizării benzii adezive.
Foarte rezistentă: 75 kg/m  
de bandă.
Aderenţă imediată 
excelentă.
Pentru uz interior și exterior.
Transparentă.
Universală: toate 
materialele,toate 
suprafeţele.
Înlocuiește cuiele și 
șuruburile.

Bandă poroasă autoadezivă 
pe ambele feţe.
Pentru repararea și fi xarea 
accesoriilor în automobile, 
bărci și caravane.
Pentru uz intern și extern.
Culoare neagră.
Rapid, simplu și avantajos.
Foarte rezistentă, aderenţă 
puternică.
Rezistentă la apă.

Bandă adezivă pe ambele feţe 
pentru fixarea și înnădirea 
mochetei și a covoarelor.
Ușor de folosit.
Aderenţă puternică.
Ușor de înlăturat.

DOUBLE FIXMONTAGEKIT EXTREME GRIP TAPE

CAR TAPE CARPET TAPE



170kg

100kg

180kg

EPOXY
Transparent.
Foarte puternic.
Umple golurile, se poate vopsi.
Prelucrabilitate după amestec: 2 ore.
Putere superioară de lipire.
Rezistă la temperaturi de -50...+80°C.
Rezistent la apă, acizi diluaţi, ulei şi alţi solvenţi.

Foarte rapid.
Foarte transparent.
Capacitate de umplere, ideal pentru spărturi neuniforme.
Prelucrabilitate după amestec: 5 minute.
Putere superioară de lipire.
Rezistă la temperaturi de -40...+70°C.
Rezistent la apă, acizi diluaţi, ulei și alţi solvenţi.

Gri „oţel–lichid“.
Capacitate de umplere a golurilor.
Foarte rezistent, chiar şi în condiţii grele  
de lucru (forte, vibraţii).
Poate fi perforat, pilit, şlefuit/polizat, vopsit.
Rezistă la temperaturi de -60...+100°C.
Rezistent la apă, acizi diluaţi și alţi solvenţi.
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5min

UNIVERSAL

EPOXY 5 MINUTES

EPOXY METAL



Mastic epoxidic bicomponent pentru reparaţii 
și restaurări.
Întărire rapidă, prelucrare uşoară.
Nu se deformează și nu se contractă.
Pentru uz interior și exterior.
Poate fi tăiat, şlefuit, vopsit şi găurit  
după întărire.

Mastic epoxidic bicomponent pentru reparaţii și restaurări.
Rapid și ușor de utilizat, inclusiv în spaţii umede (marine).
Ideal pentru reparaţii subacvatice de urgenţă.
Pentru uz interior și exterior.
Poate fi tăiat, şlefuit, vopsit şi găurit.
Nu rugineşte, nu se contractă, rezistent la temperatură  
şi substanţe chimice.

5min

5min

EPOXY REPAIR UNIVERSAL

EPOXY REPAIR AQUA



Adeziv universal cu performanţe excepţionale.
Putere superioară de lipire, ideal pentru  
materiale sub sarcină.
Lipește: plastic laminat, lemn, cauciuc, piele  
– între ele sau pe suport de lemn, beton, metal.
Rezistenţă până la temperatura de 70°C.
Rezistent la apă, ulei și acizi.

Adeziv poliuretanic bicomponent de înaltă performanţă.
Lipește o multitudine de materiale sintetice (chiar dacă 
alţi adezivi nu dau rezultatele dorite) precum PVC, ABS, 
policarbonat, sticlă acrilică, bachelită şi poliester.
Rezistenţă maximă: 180 kg/cm².
Capacitate de umplere.
Rezistenţă la intemperii și umiditate salină.
Rezistenţă la temperatură: –30°C până la +110°C.
Set 50ml adeziv + 12.5 ml întăritor.

15min

KIT

BISONITE 

BISON

POWER ADHESIVE



120kggg
10sec

Adeziv de înaltă calitate pentru construcţii foarte 
rezistent, fără solvent.
Priză iniţială foarte puternică: 120 kg/m².
Aderenţă directă pe suprafeţe poroase.
Înlocuiește cuiele și șuruburile.
Aderenţă excelentă la toate suprafeţele.
Elasticitate permanentă, capacitate de umplere,  
preponderent pentru uz interior.

Adeziv de construcţii „original“ foarte rezistent.
Înlocuiește cu succes cuiele și șuruburile.
Perfect pentru 1001 aplicaţii: amenajări; construcţii; 
decoraţiuni.
Formulă pe bază de cauciuc neoprenic de calitate superioară, 
pentru uz interior și exterior.
Ideal pentru lipirea materialelor tensionate. 
Aderenţă excelentă pe aproape orice suprafaţă.

Adeziv de construcţii foarte rezistent, fără solvent.
Formulă unică, transparenţă 100%.
Materiale de construcţii și decorative.
Înlocuiește cuiele și șuruburile.
Aderenţă imediată pe suprafeţe poroase.
Elasticitate permanentă, capacitate de  
umplere, pentru uz interior.
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MONTAGEKIT SUPER STRENGHT

MONTAGEKIT EXTREME GRIP

MONTAGEKIT TRANSPARENT



Lipește materiale poroase 
și neporoase ca: metal, 
cauciuc, lemn, porţelan și 
diferite mase plastice.
Nu curge.
Lipește în câteva secunde.
Putere superioară de lipire.

Lipește materiale neporoase 
ca: metal, cauciuc și diferite 
plastice.
Lichid.
Lipește în câteva secunde.
Are putere superioară de lipire.
Ambalaj dozator  
„o apăsare – o picătură“.

Adeziv cianoacrilat lichid.
Lipește materiale 
neporoase precum metal, 
cauciuc, lemn, porţelan și 
diferite mase plastice.
Lipește în câteva secunde; 
putere superioară de 
lipire.

ROCKETSUPER GLUE

GELSUPER GLUE SUPER GLUE

MASTER CARDSUPER GLUE

GEL
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Partener exclusiv pentru România și Moldova
TEMAD Co SRL, 500053 Brașov, Șoseaua Cristianului nr. 12 
Tel./Fax: 0268 506 108 • office@temad.ro • www.temad.ro

ULTIMA SOLUŢIE PENTRU ORICE REPARAŢIE  
ÎN ŞI ÎN JURUL CASEI SAU A BIROULUI

NOU

science fix anything


